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Olvasóinkhoz! 
Negyven esztendei működés után a Magyar Zsidó 

Szemle és a vele kapcsolatos folyóiratok szerkesztésétöl 
szerkesztőtársaimmal dr. Hevesi Simon vezetö-főrabbi 
és dr. Weisz Miksa pesti rabbi urakkal egyetértésben 
visszal~pek és azt fiatalabb erőknek adom át, név
szerint dr. Hevesi Ferenc pesti rabbinak és dr. Lőwinger 
Sámuel ra-bbinak. 

Jónak találtuk az uj folyóiratokat nevezetesen a 
Morijaht és a Jabneht az anya-folyóiratha beleolvasztani, 
anélkül, hogy szel1eműkből, terjedelmükből veszítsenek. 
A Morijah paedagógiai folyóirat "Tanügy" eimmel, a 
Jahneh horniletikai folyóirat "Homiletika11 eimmel mint 
külön-külön rovatok f~gnak megjelenni. 

Tisztelettel kérjük folyóiratunk olvasóit, munka
társait és barátait, hogy egyébként is bevált utódainkat 

épenugy támogassák, amint bennünket támogatni 
szivesek voltak. 

Budapest, 1931. február hó 

Hitrokoni üdvözlettel 

Dr. B/au Lajos. 



A szerkesztők előszava. 

Midön a magyar zsidóság közel félévszázados nagymultu és 
· 1 t"seg' ü egyetlen tudományos folyóiratának szerkesztését át-Je en o , . . 
vesszük, lapunk homlokzatára feliquk h!l.vallomasunkat: hogy a 
multak nagy tradicióit követve, kiváló el~de.mk .nyomdokam haladva 
fogjuk komoly és szent hivatásunkat teiJe~ttent. . 

Programmunk a multban gyökeredztk, azokban a hagyoma
nyokban, melyeket e lapnak megdicsőült alapitói és szerkesz~öi d:. 
Eaeher Vilmos, dr. Bánóczi józsef, dr. Mezey Ferenc hagytak reank es 
azokban az irányelvekben és utmutatásokban, melyeket lapunkat 
negyven éven át irányító, atyai tanácsadónk. és s.ze_ll~mi vezérü~.k 
dr. Blau Lajos rektor úr őméltósága, valammi ktvalo szerkeszto
társai, a magyar rabbikar büszkeségei, dr. Hevesi Simon vezetö
főrabbi és dr. Weisz Miksa pesti rabbi müködésükben vallottak 
és megvalósitottak. 

Tudjuk, hogy mily felelőségteljes és nehéz feladatra vállal
koztunk, de munkásságunkhoz bizodalmat és reményt ad, hogy 
mestereink továbbra is ulmutalóink és irányítóink maradnak. A 
Mindenható lstenhez fordulunk szivünk bensőséges imájával, hogy 
tartsa meg öket erőben és egészségben ho~szu időn át felekeze
tünk, hitünk, kulturánk és tudományosságunk diszére és javára. 

Kérjük a lap mélyen tisztelt olvasóit és munkatársait, a fő

tisztelendő Rabbikat és a hitközségek világi vezetcit, az egész 
müvelt magyar zsidóságot, fogadják szereleltel a mi törekvésünket 
és támogassanak munkásságunkban. 

B d 1 ( 1931. február hó. 
u apes '~ 5691. Adar havában. 

A MAGYAR ZSIDÓ SZEMLE 
szerkesztösége 

dr. Hevesi Ferenc és dr. Löwinger Sámuel. 

TÁRSADALOM. 

Nem hunyunk szemel! 

K ezembe. ,·esz~k egy napihpo: é:> ohasgatom. forgatom. 
Eg)·etlen példánrban mennyi riasztó tünet. egyetlen s.z;í.m?an 
mennyi megdöbbentő és elképesztő szomoru eset hna~lasa. 
mennyi figyelmeztető szimptóma. meanyi 1negdöbbentö Jelen
ség. Egretlen ilyen uj-ságszám akaratlan szintézisc korur:k 
bajainak és kórjelemégúnek. a t<Í.rsadalom ,·onagló sZ>en·czeten 
átdgó kórmetszet. 

Oh-asom a lapot: kissé elmélyed...'k benn:?. A hirlapirók 
zinesen és erősen írnak. de nem k-ell nagyitaniok. mint a 

mikroszkóp. csak rá kell ,·etiteniök a reflektor fényét az ese
ményekre. melyek önmag·ukban elég szembetünők. Az uj"ágban 
mindennap tükrözteti magát a társadalom. n1.ely azonban. mint 
.oh-asóközönség. csak izolált hireket percipiál é..; talán bor
zong,·a éh·ezi a hajmerc . ..;ztö részleteket és nem veszi észr..:- a 
dolgok szintézisét. 
.. Olvasom a lapot. A halálautó száguld. benne nég~· rémii
lettől sikoltozó nő. a kerék surran és m!:'llette vérben fetr...'ngYe 
ott marad törö~t kerékp;ír ronc,;ai mellett az ;íldozat. !\lég 
nem tudják ki ült a ,-ol<í.nn,;ll é- kik h.iv:.í.nták a gyor~as;íg
rekorclot a gépkocsiban. 

To,·ább ::;iklik a tömött sorokon a szemem. -!O.UOO ha
lottja ,-an a kínai fólkelé..;nck... ::\Iegmérgezte mag;Í.t egy 
fiatal leún~· ... Egy nagyszerü bankár. akiben a közbizalom 
ös~zepontosult, öngyilkos lL'tt. Gyermekrablást kö,·ctett el az 
elnílt férj ... A. menya,.;,;zonyt lelötték eljegyzésének boldog 
óráján ... Tizeneg~· év;:>s kis diák halúlugrása a második emc-
letről ... Életmentés a jeges Dun;í.n ... Autóbaleset 6 sebesült-
tel... Téli sportbalesetek tömege. . . Bestiáli" g-yilkoss:íg ... 
Családirtó apák, gyermekgyilko-; any;ík. gondgyötört kétségbe· 
esők rémtettei ... A békés forgalomra szolg;iló országuton rej~ 
télyes holttest .... Fius haj,·i-;;:-letü levágott m'ii fej a :;inek .kö-



Dr. Hevesi Simon 

zött ... Földomlás 170 menthctdlc:n Mdozatt~ · .. Kö~-. ~s Ön· 
v zélyes elmeháborodott közhi,·atalnok '\·altóhamrsLtas~ ... 
Hamis dolláresekkek ezré,·d ,-aló forgalombahozatala. ·:,Ront
o·enszemü o-yóoyitók versencré '•c és egymást gyanusltasa ... 
A sronyké.z 

0

feg;~wl-.e kioltja "'a:z im;ídattal rajong';~ ü1dözbtt 
férfi életét aki után zokon ó öz,·eo-v marad. . . N oket zs:avol 
,·ilárrvárosokban a hivatalo~ erkölc~rendészet ... A bünöző al
vilá~ külön rerverett hatalom naoy világv;:Í.rosokban ... A 
b ü nŐző alvilá o· meo·átaikodott har~a a társada1om cHen ... 

b b , ' .,. v:,, Rablóvezérek és csempé'zkirályok ka'l.andos g.onaJ:a.. . .lll.ag-
,·árosok megingott közbiztonsága ... Csődök és. kényszeregyez. 
érrek ... \·ag\·onok összeomL'Ísa ... Társadalmi rétegek pusz-

tulása ... X~tÍl rég n1.ég tekintélyn2k ÖlTendő, e'lismert embe-
rek Jeromlása ... Éhezők és nn.mkanélküliek rtragécliái ... Kom
munista propaganda ... Harc a vallás e1hen .. ·. ~álások tö
mege . . . SZJerencsétlen házasságok és boldogtalansagok ... 

Eoy kis szintézis ea-yetl•en lapszám tükrében. Hát még 
ami ni~1csen benne. Hisn~n nem mit1den jut el a nyilvánosság 
szinfelületére. A csöndes tragédiák, az örlő, irtó, 1appangó, 
hallo-atao· szerencsétlenségek. Kétségbeesések és kórtünetek. 0

És jönnek nap,nap után ujabb kórtünetek. Csaik n}lost 
oh'astunk a fényképező öreg órásmester meggyilkolásának 
körülményeiről és azzal kapcsolatban a nagyvárosi serdülő ifju
ság tizez;einek bünügyi statisztiká járól. E,u~óp~ egy. Yilág~áro
sába.n. És csak legutóbb oh·astuk a v1dekl varos JObb tarsa
dalmához tartozó leány bünös YÍszonyáról a véletlen által utjába 
sodort modem erkölcsü ifjuval, akit a gy:ilkosságig ragad élet
rendsnerének kompozíciója. Hát még ami nincsen benne a 
lapokban! ~1i minden, nyüzsög a felszin alatt! 

Hát milyen világban élünk voltaképen!? Megőrült, kijött 
kapcsaiból az egész világ? 

Meg lehetünk elé~eclve az ilyen világgal? Elfásultan, el
tompulva, megzsibbadottan, hályogbaborult szemmel, dermed
ten és meredten, pillarebbenés nélkül, mumifiJkálva, redves fa
bálvánnyá nyomorodott alélt emberek módjára, hallgat~gx>n 
kell elfogadnunk a tényeket, - avagy szabad-e ref1e:J';IÓ~t 
füznünk a tüneményekhez, szabad-e kérdeznünk, ki és m1 ny1· 
totta meg a forráS<okat, a balság lávaokádó forrásait? 

A gazdasági leromlásnak, a belőle fakadó tragédi~, 
az erkölcsi dekadenciának, mindennek a háboru az oka, fogJák 
m<mdani. Igen, a háboru ... , szóval az emberiség. 

De nem kel1ett volna-e legalább az erkölcsi erőket kon
:oerválni? Az erkölcsi erőket konrerválni mindenáwn? l N e~ 
kellett volna-e a gyülöletet és az agyal'kodást ne_m ~ápláln.~, 
hanem csöndesiteni? Nem kellett volna a Lelkeket mkabb e ro-

Nem hunyunk szemet! 5 

,iteni, rnint lazítani? N em kellett volna az emberi vágyvilágot 
inkább fegyelmezni, rnim.t zsongitani, nem kellett volna-e az 
dvek és ideálok tiszteletét inkább ápolni, mint dulni? Nem 
kellett '"olna-e konzerválni az erkölcsi érzéket? 

Meg kell kérdezni egyszer: mért uszították oly sokan 
á llhatatosan és kiméletlen ül a vallás e11e.n az embereket? 

Mert nemcsak a zorclon észak forradalma ÜZ'en és folytat 
irt·Ó háboru t a vallás eUen. 

K<ez;embe kerül R ené Fülöp-Miller könyve. Lenin und 
rQhandi mel,- az utohó b ·tizedek e két sajátszerü alakjával 
foglalk·~zik. Egész nyers ridegség,ében tárul_ föl előttem az 
a vad küzclelem, az az elszánt ádaz an~gomzm~s, ~~~Ye.~ az 
előbbi a vallás és az isten-eszme ellen 1I!1augur~l. Kul~nosen 
megragadja figyelmemet egy leYél_. melyben L~mn G?rklt_ .. kor
holja mert még van benne a hitnek valami utolso. g)On~ 
n1aradványa. Ideo1ógikus fertőző betegség:nek nevezt ezt .. ~ 
többek között azt m<?ndja, hogy ))a v~ás1. eszm.ét az~rt ~r~ 
a demokrata burzsoáz1a, mert mmden akarmilyen 1:stenr~l szolo 
"es:zme s-ör mmden kacérkodás egy ilyen gonelolattal klmond
hatatl~n alávalósáo- és a l•egvesredelmesebb és legaljasabh 
megfertőzése a lelkeknek. l\Iillió bűn, gyalázatosság, erősz.a
kos•ság és fizikú természetü infekci.ó a tömegek által köny
nyebben fölismerhető. ~ehát ~ávolró~ s_em ?I~· ves~e~s, 
mjnt ez a finom, szellem1 termesz etu es 1deolog1kus dl.!Szruhák
kal fölékesitett ist,eneszme.« 

:f:s vél•etlenül kezembe k erül az angol tud.ósnak, I. B. S. 
H.alclanenak egy kis köny,·e, melyet népsrerü olvasmányul d 

nagy közönségnek irt: Daed::Lius or Sciznce and. future. B~u
mennyire ig,·ekszik is a vallás elvén~l megalkuelm és a vallas
sal snemben- ''alahogy elővigyázatosan a tolerari posse Mlás
pontjára helyezkoeclr:ü. n:-égis e tá~g:y-ban felfogá~a .. abb~ a 

-né.z:etben csucsosod1k kl. hogy »reg elmult az i.do, arnikor 
Huxley azt hiliette. hogy mig a tudomány átformálhatja a 
hagyományos mitol<ógiát, addig a hagyományos morál ~le
olvasztható a tudományba és megmaradhat sacrosanct Jellc
gében a tudomány előtt. .\-leg kell tanulnunk, hogy a hagyu
mányos erkölcsök tanát ~_ morals , ne vegyük tulkornolyan. És 
épen azért, mert a lcgkeYésbbé dogmatikus vallás is tö~szik 
kapcsolatban lenni valamely változtathata,tlan morál<t,radl~l~_val, 
ép azért nem lehet fegyv.erszünet tudomany és vallas kozott-, 

A tudós szerző elfelejti, hogy a tudománynak nem lehet 
célja vallásta1anságot tanitani és hogy a tudomány igazságai. 
megállhatnak a va,llás igazságai mellett. a matematika., bio-. 
lógia fiziika kémia, a történdem és a csillagászat eredményei 
nagy~n széren tanithatók te1j·c-s összhang-ban a ''aliási eszmék:-
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kel ~; az erkolc·3Í tanokkal, ~ót a \allá~i fölfogús egres alap~ 
f.ogalm:a i még buzdi:ó en~·rgi<1 t is szolgá,ltatnak, sőt _

1 
he'U r! s

til-..-us principiumokat is a· tuUományo,; kut~t<ísnak:. -~ml ~- nw_;·
tékb"n Haldane ösSJ".hangba tud helyezkedm a spu ~tlZinU::. tar;d.
Y~.l sót annak fém·e:; tudomán)OS jöY6L jósol, ép oly m é_rtek
bct~ ö:>-szhangba helyezkedhetn-c a "lcgk~vé~.?bé clogmatrkus« 
yalJá~ filozófiai alaptanaival is . Ik_ ~leki fodol<Jf? ~ .. ember 
fölszabadit~ba núnden moráts tradlCrÓ. alol, ,-aluszm,u1eg az· 
emberiség boldoo'Sáo-a szempontjából, nem tart,·a wttol. h~gy 
az ellenk~zőre és

0 

a ~ársadalom teljes fölbo;nlására, ~nar~uara 
é:::. a ci,·ilizáció pusztulására \'L'Zeth:: tnc: ~erete szennt mmden 
tudományos eredmény, mint pL a Darnn!l'Zmus - .. ha ugy~ <~;z 
bebizonyított tudományos igazságnak nevezheto - . tobbe
keYésbbé meglazította a modlis tradiciót és lehet lS, ~l<J_gf. 
ez uoy is van bár macra elismeri. hogy nem teljeS és atuto 
mértékben de' itt mcO'~t elfelejti, h ogy a ma uralkodó összes 
helyes és ~em helyes 

0

tudomány<Js nézetek Jétrejötte e,lőtt, m{u
a morális eh·ek offendálása rég megvo:t Szoc1o_ma és Gor~1.orr.ah 
dekadenciája alatt, sőt ellenkezőleg, a moráhs elvek k.Ia.laku~
lása és megszilárdulása az emberiség haladását és az embert 
boldogság fejlődését jelentette. , , , . . , , , _ 

Gondolatmenetét a kereszteny:>eg nemr. d1cseretevd zaqa 
bár. de az is csak nagy megszoritásokkal körülz~rt kétes é rtékü 
koncesszió. »::\'incs semmi különös ok arra, - 1gy folytatja -
hogy ne támadjon egy olyan Yallás, m elynek e thikája oly fo-. 
lyékonY mint a hindu mitológia, de eddig még nem támadt. 
:\z össi~ ,-allások között minden valószinüség surint a keDesz" 
tényséO'nek yan a leO'hajlékonyabb morálja, mive1 Jézus nem 
hao-yot~ maga után tö~vénykódexet, mint Mózes vagy Mo~ed. 
és 

0
morális parancsai annyira eltérnek a közönség,es é1et üyen. 

követelményeitől, hogy soha semmifél'e társadalom 11e:m tett 
komoly kisérletet azok keresztülvitelére, ugy, amit~t az lehetsé
ges volt Izrael és az Izlám esetében. Igaz, hogy mmclen keresz
téD\' egyház megpróbált előimi egy morálkódeAu valamelyes 
formában, amely számára isteni szan.kc:Dt v:~1:t igénybe. D~ 
minthogy ·ezek a szabványok mindig e~enté.tben állottak, ~z 
evangéliumokkal, mindilg maradt egy klbuvó rés a moralts 
haladás számára ami alig van m eg más vallá:rokban. Ez két
ségtelenül ép u'gy szól a keresztéTI.ység meUett, mint má.~. 
vallások ellen, de nem egy{tltalán a v.aUás ellen és semm1 
esetre se olyan vallás ellen, mely nyiltan beisme1,j_ és :meg'en
gedi, hogy mitológ.iája és erkölcstana csak ideiglene;; és át
meneti. Ez az egyetLen fajta vallás, amely k~elé~theti a tudo.
mányos elmét, csakhogy kérdés, nevezhető-é . az ilyen a ;sz4:. 
igaz értelmében vallásnak?« ')· · 

Nem hunyunk sz.emet! T 

. Ime, nemcsak· Lenin és nemcsak Szovjetoroszor~ág küzd 
a vallás ellen, hanem küzd ellene a tudománynak számos adep
tusa. is, természetesen alaptalanul és ferdé re tolt szemszö_gböL 
valami különös elfogultság álláspontjából . 

És küzd ellene a nai\' és félművelt, az argumentumok mé
lyére ha.tolni és itélni ne:m tudó, a k érelést erüle tek komplexuma 
fölótt uralkodni képtelen közönség is az ő t'i1ohó ujclünsághaj~ 
hászásával, amely . kapva kap minden ujszc·rü j els-zón, a köz
tudatba dobott minden, á ltala m eg nem emésztett. ujnak látszó. 
de az igazságkeresés történetében már soksz-or 'megkopott , 
kidobott és a szükebb látkörü iránygondolkodók által ujra 
fölkapott fogalom után. 

.. . De az örüilló a virfán ne hunyion szemet! 
A hamis fogalmak kitenyé.:;zté se és a harlllis fogalmak zür

za,·ara nagyon erős ható oka a világ és az emberiség mai' 
sz-erencsétlen állapotának. Szanálni az emberiséget és kke
zetni mai leírhatatlan helyzetéből, ahol minden csődöt mond, 
minden megakad, ahol az él·etnek minden. értéke már önmagá
ból kiforgatva önmagának ellentétévé és absnudtnnmá 'ált. 
ahol meghamisit-ották a tudományt, a parlamentáriemust, a 
családi életet, ahol a szerencsétlenségek melegágyai terje:,z
keclnek, ah-ol a bünök fertői tágasodna:k, ahol me:s- vannak 
zilálva az értelembeli és föl vannak duh'a az erkölcsi fogalmak, 
ahol mindenki vágyódik és liheg megmentés után . - az embe
riséget szanálni vallás n élkül nem l-ehet. 

Elindul az embe r az életküzcle.l!em utjára, azt a temérnvi' 
kis éleüehetőséget magának kiküzdeni. lVIennyi irtóztat<'>. hata
l-ommal k~ell neki m~gküzcleni. I t t \"annak az anyagiak, a poli
tikaiak, a közgazdaságtiak és ezekh~z járul még a lelki bizony
talanság. Belső támaszát szilánkokra forgácsolja a hamis fo
galmak propagandája. Hogy tudjon megállani? Ha elveszik 
tők belső támaszát, vallásosságának támaszát, hogy tudjon 
n'l!egállani? Vallás nélkül nem lehet szanál ni a mai társadalmat. 
A je1ens·ég;eket látni kell, a kivezető igazságot látni kell; az 
őrtálló a ,-ártán ne hunyjon szemet! 

Ez az elgondolás ,-e-zet. miclőn hangoztatom a rabbik hiva: 
tásbeli nagy mun.kájának Yégtelen fontosságát és nagy jelentó
ségét. l\Iinden téren a fölépités nagr programját hirdetik. A 
fölépítés nagy munkájának igen magas értékü tényezője a val
lás•osság meg•erősitése. Ha csak kitartást, erőt, bátorságot és 
bizodalmat tud a pap hi,·e~ben fejleszteni, hiveinek lelké~ 
csöpögtetni, ha csak erkölcsi ellenállóképoességüket tudja fo
kozni, hogy a világtéboly orgiftjában meg ne inogjanak hogy 
bűnbe ne 'essenek és ne kövessék el azokat a bünöket. melyek 
a ma1 társad.alom arculatát torzképpé változtatj-ák. ha c~ 
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~átat szegnek aoz erkölcsi leroskadás és leromlás elé, már 
nagyot cse.lekedtek. De ezen tuJmén a tudományos szinvonal 
magaslatán álló rabbi működésének köre. Akik még segiteni 
tudnak, azokat lelkesíti, buzditja és összef~gja a mentés s~ent 
munkájára. És főképen föh·e"zi a harcot a romboLó kétely 
núndeneket aláaknázó és aláásó alattomos ·hatalma ellen. Tudo
mányos és bölcseleti készségekkel fölszerelV'e nem áll dermed· 
ten és tehetetlenül a vészes áramlatok előtt, de meg van a 
tudá-;a és ké zsége. hogy a Yeszedelmes áltanokél!t les:zerelje. 
:\ vallás zent tanainak védelméb~n őrt áll a harci front0'11. és 
az elméleti ostromot megállitja és visszaveri és a tévtanok ter· 
jedését meggátolja. :\. hamis okfejtéseket leszereli, értékükre 
r-edukálja. A hi\·ek lelkületét Yértezi. hitbeli meggyőződésükeit 
erössé teszi. ellenállóképe sé edzi. tudományos alapon sz.hlárddá 
épiti. :\. 1..-üzdelem nagy és csodálatra méltó, épen azért kell, 
hog~· a cél és a föladat nagysága világos. a nemes, odawcLó, 
buzgó törek\·és tudatos legyen. És \·alóban a tudományos kép
rettség szim·onalán álló rabbi mélyen elmerül az emberiség 
történetében. bu\"árolja az emberiség eszmetörténetét. tanul
mányozza a szociológia problémáit. beleküzdi mwgát a fiLozófiai 
elméletek és tanok igaz értelmébe, el•sösorban pedig leszáll, 
mint a budr a biblia és a hagyományos irodalom élövizei'tllek 
bámulatos mélységeibe. hogr fölhozza onnan atz igazságok 
tiszta gyöngyét, a szent köny\·ekben és azok rnagyarázataiban 
megtalálja régi kowk Yivódásainak és ki\·ezctő gondolatainak 
drága talizmánját, a szkepszissel szemben küzd és cáfol, a lelki 
szomjuság számára pazaron osztja kincseit. erős~t és gyámolit 
é-. teljes erejéből részt nsz az emberiséget és a társadalmat 
g\·6gyitó és a nemzetmentő szent munkában. 

· Épen ezért a zsid6 tár-;adalom problémái és feladatai kö
zött első helyen áll, hogy a zsidó vallásfelekezet tényez?i a 
rabbit megbecsüljék, szent munkájában támogassák, tekmté· 
h·ét és azzal te\·ékenrségénck üdvös hatékonyságát emeljék, 
ih sreretettel kisérjék és jóakarattal bátoritsák. Ez a legkeve· 
:.ebb, amit ebben az ügykörben elvárni lehet és .]tt ~inden i~az 
jóakaratnak megvan a maga üdvös eredménye, mmden szuk
keblüségnek a maga káros kö\·etkezése. 

1915-ben irtam a Mu.it és fövőben juliusi szám, 243. l.): 
· A 1nagyar zsid-óságnak birnia kell oly szép eszményi bel5Ö 
YilággaJ: melynek szelleme kizárj,a az erkölcsi ro~lást és ha· 
nvatlást ... .:\em akarom, hogy tapot nyeqen a vad. mely sze· 
n{ünkbe vágja, hogy a zsidó felekezet az ateizmusnak, a hi4:et· 
l:enségnek, a destruktív irányzafoknak melegágya ~s. nekunk 
rója föl, ha sok régi, komoly és szPnt fogalom a cml'Zmus és 
~zkepszi:> martaléka lesz.{< 

Nem hunyunk szemet! 9 

Ezt irtam 1915-ben. Azóta a tapasztalat meggyőzhetett 
minden zsidó hittestvért arról. hogy ha a mi ifjJságunk köütt 
akadnak kis számban olyanok. akik elrugaszkodnak a vallási 
vüágfölfogás tanitásaitól, a kk or . általán~sitva .. r~ ják ránk a 
de:::truktiv iránvzat vádját. Ez, fá]daJom. 1gy tortent, su~yosan 
meg\'ádolta.k, ~litéltek és sulyos következmén}~ekkel .:>UJto~tak 
1ninket. Ebből is látható mi;lyen fontos a rabbmak szent hl\·a· 
tás.a. midön az ifjuságot tanitja, neveli, milr<:n f~mtos, ha őt 
hiva'tásál1oz méltóan ruhánák föl erővel és tekmté:llyel, ha 
;1em tekintik öt hitközségi alkalmazottnak, akit müködésében 
;:;okszor rosszakaratulag igyekeznek megbénitani. hanem kö~l
vcszik öt a lelki vezér és egyházi dignitás méltóságának ~~~
buszával. aminek csak kisebb ré"z~, hogy szarosabbra füzik 
közte és. a hitközség yezetősége között a ben"ö kapc olatot és 
a becsületes errvüttműködést inaugurálják. ha csak oly mérték
ben is ami ef.tünö cs~kélv ös"zehasonlit\·a más hitfelekezetek 
köréb;n a papnak tiszte:. éÍ.llásá\·al és helyzetéveJ. 

Ahol a becsületes erryüttmüködés ily értelemben meg ,-an, 
az üdvös és jó és t>izon/ára elősegíti a rabbi hivatá~beli mükö· 
dését. Ámde még ott is. ahol a rabbi ezt az óhajtott lelkes 
megértő és szeretettelje::. támogatást nem találja meg. legyen 
hivatásának tudatától teljesen áthatva. abból meritsen méltó
ságérzettet, buzdítást, eröt és kitartáSI!: és teljes~tse szent köte· 
lességét csüggedetlen. bátran. elszántan és hüs~gesen. 

Ezek azok a beitársadalmi momentumok. amelyekre tudo· 
minyos folyóiratunk Társadalom rovatában rá akartam ezuttal 
mutatni. Hisrem, hogy ezeknek fontosságát n1ÍJnden oldalon a 
zsidó lélek melegségén•l fogják fogadni és megérteni. 

A legfontosabb, hogy a rabbi, a zsidó ,·allásközség papja 
és tanitója az emberiség és társadalom ujjáépitésénc.k:, a jobb 
jövendő megépítésének zászlóvi\·ője, előharcosa b, törhetetlen 
munkása legyen. Dr. H ewsi Simon. 

A Pesti Chevra Kadisa.. 

;\em lesz talán érclektelen c lapok oh·asói előtt. ha néhány 
~urban megrajzoljuk azt a munkát. melyet a chevra kadisa ma 
Yt·gez és párhuzamot vonunk a chena kaclisa bék..:'beli mun
kássága és mai munká;;sága kiizi.itt. :\. ch~na kadi~a munkás· 
... {tga különösm kétirányu: jótékony és kegyeleti. J ót~kony~á
got gyakorol az élőkke-l é-; hgyetete-t a hDlttakkal ,zemben. 
Ezt gyakorolta a ebevra kacli,.;a a multban é.-s ezt gyakorolja 
a jelenben is. És azért mégis valahogy más volt ez a munk.a 
lkkt~ben és más~na. Nem annyira a munka minősége változott, 
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illint taL-ín inkább ·azok. kik e:zt a munk<ít igénybe ,·eszik. · I~ rtcm 
ezt az élőknél és nem a holtaknáL Ha nézzük pld. az .. \gg<k 
h~iz;it. mely már több, mint 10 é1·e fejt ki áldásos munká'i5á
gor. azt liitjuk. hügy egé"z más kategóriáju emberek vették 
ig-én~ be bék6bcn. mint ma. :\zd<ítt arra a sze--g~ny zsidó tc"t 
\'Crr<'. aki kénytelen ,-olt igénybe ' enni az Aggok-háza júté
ko11y:'ágát, az Aggok-háza éh~tstandardj ának: fel javításá t jclc n
tette . . -\:z a :;zegény hordár. ,-agy cipész. aki egé:;z ékté ben 
küzd.ött a megélhetésért. ha bckcrült az Aggok-házába, a kkor 
ott ' ,-égre kipihente magát öreg napjaira .. -\z t az ott !ton t é,
ellátást. amit ő az .-\ggok-házában éh -ezett. nem tudta magá
nak m<>gszerezni. amig dolgozott. :\li11Ö más a h elyzet ma, 
amikor olyan hittest\·érek kénytelenek rgénybe venni az . \ggok
házát, kik ugy a felekezeti. mint a társadalmi él•stben szerepet 
jAt--zottak. kik közül soknak ne,-.; ott ragyog az alapitványo"ok 
ne\ ét arany betükkel megörökitö márványtáblákon. Az a nagy
kere.:;kedö. aki békében igazi milliomos volt és nriután vi~sz t
YOnul t üzletétőL csak ugy vé~t~ biztositani öreg napjait, ha 
hadikölcsönbe fekteti Yagyonát; vagy az a •háztulajdonos , aki 
békébr n még gyiinyörüen meg(Jt házának jövedelméből , ele 
már a háboruban nem hozta meg háza azt a jövedelmet, ami
böJ m~gélh.etett Yolna és házát eladva, szintén álLami vagy fö
\·áro::.i köt\·ényekbe fektette 'agyonkáját, vag)· azok az ÚZ\" e
gyek. kiknek fériei elők-elő szercpet játszo:tak mi.nt orvosok 
é:; ügyn:dek és öreg napjaikra bekényszerültek az Aggok
házába, minö más igényekhi lépnek fel azza·! az inté~cttel 
szemben, melyben yannak és minő más légkört kivánnak ottan 
tátni. \·agy tudni, hogy türhetóvé váljék reájuk nézve sorsu.k·. 
~em mondom én azt tá1·olról ~cm, hogy a multban ne m b~'tntak 
\·olna ép oly emberségesen az öregekkel, mint most, c;sak azt 
akarom leszögezni, hogy ma sokkal nehezebb a chevra kadi"a 
helyzete, amidön számolni kell az ápoltak multjával, az ápol:tak 
lelkületéveL r...· gy tudom, van egy olyan talmudi parancs, m<.'ly 
a:J:t monclja. hogy a sze-gényeknek azt kell biztositani, olyan 
életmódot k ell nyujtani elszegénrédé'"S es~tére, mint aminövel 
birt akkor, amikor még jómódu \'01t. Gyönyörü sz.ép intézke-
dés, de hogy lehet ezt m eg1·alósitani a mai rettenetes gazda-s.;ígi 
viszonyok között. Próbálja m"g a chevra kaclisa, hogy annak 
a tönkrement nagyiparosnak, nagykereskedőnek. földbirtokos
nak, ügyvédnek és orvosnak, azt az éLetmódot nyujtsa. amely
hez ö a jobb napokban hozzá \'Olt szokva. Ebben az egy gonr· 
dolatban benne van a chevra kadisa mai végteknül nehé;. hely
zete, e:tekintve az igényeknek óriási sokaságától. melyet vdc 
szemben támasztanak. É.s még egyet: a ebevra kadisának hely
zetét az a körülmény is sulyosbi-tja, hogy minél nehezebb a. 

J 
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zsidósá n·· helyzete és minél nagyobbak az igén~;ck a ch~vra 
kadisáv';u szemb-en,' annál nehezebben szer~zb.eto;k meg a20k 

·aa-1· "'szközök melyekre a chevra kacl1sa ra varr utah·a. 
az an; b "' ' . , " , h l . t 't h . , D , nemcsak az tesz! n ehézze a vezetc.~::.eg e ~ze e:; ogy '>7~1.-
m~lnia kell az ápoltak lclkü~ e té,-cl, at;_ ipol_rak :nulrtpvál, han~m 
az is, hogy annyi a folyamodó._ hogy ~nny1J ah rá van ~:zorulv; 
és ezek közül kell kivit1asztarLl a legerdeme~bbek~t e:. a l,eb
·obban raszorulókat. Hisz az. evidenS,· hogy m~ndenkm~k a keré
~ct telj-esiteni nem .1ehet. Ez· 'lllem \'Olt a mu::b:_~ cs, ezz~l- a 
chena kaclisa ve~etőségéruek a; m.ultban nem k~lk.t s~amo~na: 

:-\. · 1 ll ,\.o-gok-h.á:zá,nál az áll a chena kad1sa tobb1. 
. ' t' . tn~ 1 li ,. aazS~;eietháznál ~ Felnőtt Vakok Otthonánál, a 
~; ered~k1 ! ·n· a' l Uuyanaz a l1eh zet a segélyezésekn2l is. Sok 
tV1.1C11'C e 1az · b • d l ' 'l h 
~önkremen t exisztencia irtózik még annak a gon o a ta to .' ?gy 
ő az Aggok-házáJ;>a, va?'Y Sz·e re,te_t~ázba _m~nJen c- ~e·, , mk~b~ 
• • .t...~ -esz1' az mtézmen,·•ek masnanyu ]Ótekony:,a~a:t, c::.ak lgCn)LYG \ J • "'- • oh' "j"k 
hog,- ön..:1.llóságát feladnia ne kellJen. E~ a n~al, n~ e~ d tc_o 
crecÍményíezik azt, hogy ever és eze~ sze~,e~y zs1d? ~:;a~ \-3~ 
n\.utalva arra, hogy a chevra kad1sa JO_tekony_sa,gat __ Igén)~," 
vegye. Ez mutatja a l'egJobba11, hogy __ hany zs1do ~x,;szte~~~ 
pusztult el és hogy a háboru és az ezt ko,·~to suly,os 1dok:. ku.o
nösen a zsidó középosztályban hány ~x1sztene1at rend1tette!:: 
1-neg. Jel1emzö: egy urinő, akinek segélyt ,uta!'-áf,lyozt::~c ~~ 
C,!lnökség, az ügyosztályba m egy, hogy utah·anya,t,. ":cvegy~ es 
naikor 'az ott lévő hölgy nagyságos asszonynak ~zo,lt)d, amikor 
az utah·ányt neki átadja, csenelesen csak_ anny1t ]egy~z meg: 
>; Kisasszonykám, én m éltóságos volnék." Es éppen a V1~zon-yok 
e11edményezik azt, hogy an~ig bék~ben a c~ena kad1sa _H>O 
aggot és b-eteget ápo:t, adchg ma .)00 agg es b~-teg van apo
lás alatt. 

Különös.en nehézzé teszi a chena kadisa helyzetét az a 
körülinény hoo-y össz,cs alapjai és alapitványai értékre1enné 
váltak. va.'gyon~a tulajdonképen 3:. chevra kadisán~k ,sohasem 
volt, mert annyit adott, a.mcnn_YIJ<~ \·ol~. Az alap1•txany?.k1~ 
hozzányuJnia nem volt szaba.cl. Es LlO ev alatt a _!egkulo~bö
zöbb alapítványok bizony szép össz.cg-b~n gyultek <~,;sze. Tobb, 
mint 1-! millió korO'lla alapitd.nyi összeg az, armt a_ chevra 
kaclisa a, haza oltárára tett. Ha elgondoljuk, hogy nu '-olna, 
ha ez alapítványok kamatai ma a chcna k.adj~ r~ndelkezésé~ 
állaMmak, mennyi könnyet lehetne ezzel felszantam és menny1 
fájó s~ebet behegeszteni. . .. 

Hogy mit sz~nv-edett a ebevra kad1sa_ a kommun ala~t, 
erről más alkalommal. l\Iost még csak annpt, hogy_ a kommu~ 
után a romokból kellett ujjáépiteni a chevr.a ,kadtsát._ És. bl_:
:wny· a romokból való építés néha nehezebb, mmt az UJ épitéS .. 

• 
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Amilyc11 nehézzé Yált a chevra karlisának a helyzete az 
é;ökkel szemben gyakorolt jótékonyságnál, olyan nehéz a kegye .. 
letes szolgálat, melyet a halottakkal szemben végez. Mindenki 
többet szeretne nyujtani halottj<ínak, mint amenny.i:1'e képe$ 
és ugy érzi, hogy a multja őt kötelezi halottjá,·al sz•embcn és 
jogosítja a chenával szemben abban az irányban. hogy töb 
bet nyujtson halottjának, mint ahogy e1'eje engedi. Ki hitbe 
Yolna, hogy k~sz idő, mikor a temetések 75- Süo;o,a :ingyenes .. 
ts éppen a chena sszempontjából folyik az, hogy a legszegé
nyebb halottat is ti -z tes eltakarit;ísban részcsitse. És ha végig
nézünk a chena kadisa nmnkásságán. ma, azt ~e1l mondanunk, 
ha Ya1aha missziót tdje:;i~ett a chevra kadisa, ugy a mai nehéz 
időkben fokozottan teszi ezt. Hiszen valósággal oly időket 
tlünk. mehre alkalmazhatók a próféta szavai, hogy este van 
é-> nem tudjuk, mire ébredünk és reggel van é:; nem tudjuk, 
mi,·el fekszünk le. Ki tudja ma. hogy mit hoz a holna·p és ki 
mondhatja el magáról, hogy ő biztosit,-a van az eshetőségek 
ellen. Egyik hitest,·érünk mondotta nek~m a háboru alatt. hogy 
annyi a vagyona, hogy ha kanállal enné az aranyat, a:kkor 
sem tudná a \'agyonát elkölteni. Ez a hittestvérünk :iJngyenes 
temetést kapott. 

Becsüljük meg azokat az intézményeket. melY"ek nehéz 
időkben sok gyámolitásra szoruló hittestvémek nyujtan :t-k segit
séget és igyekezzünk arra, h,')gy erősítsük ezek~t a várakat, 
amelyek menedéket és Yédelmet képesek nyujtani az élet hajó
türöttjeinek. 

Budapest. Dr. Endrei Henrik. 

Jom Kippur a zsidó kórházban. 
Sejtelmes némaságban borul a féLelmetes napok J.egfönsé

gesebbikének. az engesztelés napjának előestéje a pesti izr. 
hitközség kórházaira. Több mint ötszáz betegnek, feLerészben 
keresztényeknek, megdobban a szive. Vajjon mit hoz a holnap? 
És ez a sok száz beteg mind testvér mast. Nincs közöttük 
felekezeti, nincs rangkülönbség. Az a közös fohász, az a közös 
imádság, amiY.el a mélységböl »de profundis« - a Minden
hatóhoz forelul e sok szenvedö, reménykedő beteg, egY'szeri
ben szentéllyé, templommá varázsolja a kórtermek·et s meg
értteti velünk, miért nevezi a zsidók ősi hagyománya a kór
házat >>hekdés«-nek, ami szentélyt jelent, amelyben csak test
vérek, bünös, gyarló emberek vannak, akik mind eg)"enlők 
az Cr szine előtt! 

És megvirrad ime a nagy nap. Templommá változik m~n-: 
den kórterem. Csak a lábbadozók és könnyebb beregek vonul-. 
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nak fel a kórház templomtermébe, ahol formális istentisztelet 
keretében száll az Ég felé a beteg hittestvérek ünnepi fohásza. 
Ros-Hasonó napján ítéle tbe ment már, ki éljen köz~lünk_ ~s 
ki térjen meg őseihez az ~nyaföld ,kebelébe. De .. a. ~lálra, ltel
teknek ad még időt a 1\Imdenhato, hogy elkerulJck a vegzet 
sulyát. Bünbánat. istenféle1em és jótékonyság elhárítják ';lZ 
ember fe1ől a végz·etet. Sehol, egy templomban sem hangZlk 
fel olyan őszintén és .annyi ,bensőséggel a buz~ó. imád;~~· mint 
itt a kórházban: »Btmbánoak akarunk lenm, 1stenfelok aka
runk Lenni, gyakorolni akarjt~k a jótékonyság?t, se.git~i .. aka
runk bajba jutott embertársamkon, csak Te legy k~myorulete" 
Minde.nható Atyánk s ne engedcl, hogy elpu ztul]unk, hogy 
erőt vegyen rajtunk a kór sorvasztó ereje! . , 

Srent vallásunk egyik legmagasztosabb tamtasa, hog}; a 
Végzet nem erősebb a Mindenható akaratánáL A reg1 pogany 
mythológia vallás·erkölcsi felfogásá! a zs~dó t~n töri meg. A 
görögök hite szerint a _Yégzetet n~e~·, az 1st:t~ek h~talma sem 
változtathatja meg, ammt <3:zt ~z. Ilia~ k<;>lt01 sor~1ban ol~a~
suk. A zsicdó erkölcstan az 1gaz1 1stem mmdenhatoságot taqa 
elénk a maga büszke, hatalmas, emberileg szinte fel sem 
focrható alakjában s ebből a felfogásból folyik a legnemesebb 
valláserkölcsi a-ondolat, az isteni irgalom és könyörületesség 
gondolata, am~'ty megváltoztatja a Végz;et karjának sujtó irá
nyát, ha a bünhődésre itélt em beeri lé1ek magába száll és méltó 
akar 1enni a Mindenható parancsaihoz, törvényeihez. Sőt azt 
is megtanuljuk szent irá:sainkból, hogy a ~lindenható ~önyörü
letessé~e és irgalma elhárítja a V égz.et sulyát akkor ls_, ha az 
ember a multban élt ugy, ahogy az az Istennek keclv·es, ahogy 
azt a Mindenható akarja. Sulyos betegen feküvék Ezékiás_. 
- igy olvassuk a Király1ok Könyvében - s az r r elrendelte 
vala immár, hogy meghaljon Ezékiás. Amde emlék könyörgé· 
sére megemlékezék az U r arról, hogy Ezékiás hűséges szol
gája vala s ezért hozzá kü1dé Ézsaiás prófétát az izenette!, 
hogy az Ur visszatériti a napórán az árnyékot és meghosszab
büja Ezékiás életét tizenöt esztendővel. 

A próféták helyett orvosokat küld ma a Mindenható a 
szenvedő betegek közé. Az ő meleg s?Jivük, fe1ebaráti sz.erete
tük, önfeláldozásuk és nagy tudásuk megállitja a jámbor hiv(} 
élete napóráját, visszaforditja az előrehaladó árnyék()t s vissza
adja neklik az egészsé~et, a pl.ros életet, a mun'kaeröt! Vissza· 
adja a szorongatott szivü zsidó családoknak a családfenntartót, 
a dolgozó apát, VIÍsszaadja a piciny gyermekeknek a szeretö, 
g~ndos anyát. 

Mélységes zg,idóérvésü hitközségi elnökünk, Stern Samu, 
kezdeményezése folytán az idén először tarttQttak hitszónok-
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latot a pesti izr. hitközség· kórházának templomában. Sol'ta~·n1 
láttam még annyi őszinte megértést s annyi bensőséges könyör
gést, mint itt: »Slach refu..o slémo<1.-. küldj teljes gyógyu
híst. s mi követni kivánjuk a Te parancsaidat Mind:cnhatú 
At...-ánk, amint azt hitszónokunk: Jakab Jenő rabbijelölt az 
im~nt tolm;1csolá! 

* * 
Emelkedett szin-d. reménykedő lélekkel hagyjuk cl a 

templomot, hog~- visszatérjünk a kórtermckbe. S a fo l yos~m 
es;y keresztény test,·érünket pillantom meg. ugyan0'ak a kor
ház egyik ;í.poltját. amint nag-y csöndben szorongatJa kezébe~1 
.a Bre,·i<í. riumot és néma meghatotts:tgban in1ádko;:~ a zo;olta
rokat és a :\Iiatdnkat. Itt. a Zsidókórház folyosoJan ... 

A :\1indenhátó hallgassa meg 'imánkat .. \. miénket is, ke
reszténY testYéreinkét is l 

::--.I~gamban pedig csöndesen go~1clolkoclom é,; ?ü~zkc ~n
érzettel forclu:ok kereszté1w test,·épe·unhez: Felebarata1m, luk
nek a Zsidókórházban visszaadták a Jegdrágább kincset. az 
életet. az •eo-észséo·et. ne feleeljétek -cl soha, hogy abban a na.gy 
testveri kö~ülctb~n. amit a Pesti Izr. I-htközség je~·ent. éltek 
magasan repülö emberi lelkek és do~_ogtak r~·emes sZlvck, ame
lyeket a felebaráti szeretet szent tuzc hevlte:tt. Gondclptok 
keo-,·elettel a Bród,- Zs~o-moncl és Adél nevére, a IIatvanr 
De~tsch Sándor n~vére. ""a Bródy Józs·ef és Fanny ncvéoc. 
felejthetetlen emlékezetü '"?1~, elnö].zünk~ !(aszab ;-\:,adár. ne:_~ re 
s a ~1inclenh.ató kegyelmeboi meg kozottunk elo, nagy~sszo
nYáink Kaszab Aladárné és H ró d y Józsefné neve~e. akikne~ 
némes' áldozatkésZ'ségéből kúrháza•ink gyönyörü mtéZ'ményel 
virágzanak az emberiség üch·érc! 

Budapest. Dr. Gábor Oynl:t. 

Szász Károly egy levele Neumann Edéhez. 
:0Jeumann Ede levelezése közt volt Szász J.<árolyn_ak_ ,- ki

nek centeru1áriumát most ünnepelte a mag-yar ~ro~lal~m v1lag -, 
következő levele, amelyet abból az alkalomboi mt?zett hoz:z~. 
hogy »Zsidó vallástörténet<~ cimü köny_vét _ me~~u~~t~ ne~~
Amikor Neumann Ede 1881-ben elookto n chsszp ta~~OJ~tt cike
szitette r A muhammedán József monda). Vámbery Anmn aJán
lására Szász Károly akkori minisz~eri tanácsos Java,slatára n~o
matta kó. munkáját Trefort mimszter államkoltsegen. ~\.zota 
Neumann minden dolgozatát megküldte 'Szásznak és, mmden 
egyes küldeményre Szász beható levélben vál~szolt . E JJe~eL~k 
közt a legérdekesebbet közöl jük a .ccntennúnum alkalmaboi : 

t 
r 

J 
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Dunamelléki ref. püspök. Halas. 18\:lí. ~cptemb. 1~. 
Főtisztelenelő l ' r! 
(irömmel és köszönettel vettem Zs~cló Vallástörténeiének 

lJ. kötetét. ri.rántam ismételten tanusitott nagybccsü s megti~z
tclő fiigyelmének ·ez ujabb jeiéül. Csak belepillantva. hamar 
meggyőződtem. hogy a "kis könyvecske több. mint aminek 
sz.erénycn vallja magát, - iskolakönyv. Budapesten lévén, hol 
thcologiai intézetünk s fögymnasiumunk épen tanév kczclet{·n 
bokros ügyeivel nagyon el valék foglalva, a könyvecskét félre
t•e ttem, hogy teendőimtől mcnckülve. figyelmes ohasás~í.nak 
többecske időt szentelhessck. 

Halasra családomhoz menckülve, hol néhány napi goncl
nélkülQ otiumot vehettem magamna};:, figyelemmel olvastam cl 
a könyvecskét s őszintén momlhatom. hogy ily érd-eke~ b 
tanulságos iskolai-könY'' rég nem volt szemeim előt t s ke
zemben. 

Protestáns hivatalomnál s tanulmányaimnál fogva h az 
(J testamentommal s abban a zsiclú vallás ereeletével .., fejlö
désével eléggé ismerős lchettem. a fogságig s utána is az 
ótes tamentomi káno.n lezártáig. De kevésbbé voltam járat-o,; 
annak a Főt.iszbe lendőséged vall ástörténe tének a II. ré-"zébt."ll 
tárgyalt korszakában. A görög uralom, s annak viszontagságai. 
majd a róma'i hóditás kora csak fe lületesen voltak előttem 
:ismeretesek; a :\Iisnák és Talmuclok keletkezését. szcrkezetét, 
fejlődését és végmegállapitA'iát p~clig- legkevésbb.: ismert~nL 

l\1indezek iránt Főtisztelendő"ég·ecl köny,·ccskéjéből sokkal 
többet tanultam és világo~abb fogalmat sélereztem. mint a 
mc·nnri c~·y iskolai könn·bő l vár hatt'>! 

»Jó pap holtig tan{ll mo:1dja a kiizmonclús; azért G8 évc·11 
l~c:öltése _t1tál1 -~s öri~,n:mcl állt,~l:l be az i,.;kolai tan.it...-ányok 
so1 ába. 1-...oszonom F otlsztclenclo~egeclnck. ho:~y ern' ne:ncsak 
alkalmat nyuJtott. hanem kedvet is 'izerzett. 

Vég,re n~m .. hallgathatom el elismeréscme: a ken•sztyl-nség 
ke letkezese om u feJc-zetének . I ll. fz. l-J. ' tárgyi Iagos é:-. clfog-u
latla_n ,volta, f·elett. S ezt azzal a kijc~cntésscl viszon.zom. hogy 
~ ,zs1clr: v~ ll as. - nunL kercsztyén-;égünk gyöker-: é-; forrú"a . -
Han: cn Is nnnclenk<Jr azzal az dfo~u~atlan elisn)L'ré,.;sd \"Í-;e]
tettcm, mclJycl a tört0ncJ.mi fejlődés nauy 11l0LZ111'ltai iránt 
minclnyújan tartozunk. "· . . 

Becses ajánclékút s abban nyilatkoz<'> kidlc) szi,·c,.;s{-gét 
isméte l ten kosz öm· e ki váló ti"ztelettcl vagyok s ;í llandc'nn 
maradok · ' 

Fő t isz tc len cl öségcclnck 
kész :;zolgája 

Közli : Dr. Na m énJ'i Emő. Szász l\líroly s. k. 
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A koppenhágai zsidók között. 
Ezidei nvári utazásom elvitt >>Boldog béke-ot'S~~g« , Dánia 

zsidói közé. Ahogy a koppenhágai ':onat a komphaJ?ra tolatva 
elhagyja a wamemunde.i ~~ötőt, m~nth~ az u~asok :JI? otthagy
nák Európa bajait. gondJa'l.t és gyu~ols?ges VIszály~u.t, s m e&
békéllen vonulnak be a Skandináv-~el sz11.ge t ,b é~·eb~l\ mosolytol 
::-ugárzó. kiegyensulyozott-lelkü nyáJ_as. polga ra~ k.ozc. . . 

.11. A. Ooldsc/zmídf. >> Eg·y zs1dosors« cnnu pessz1:11vsta 
regényének és a skandiná': zsidói~ hany~tlásáról ?lva~ott ~1kke~ 
befolyá a alatt. nem sok ,-arakozassal neztem a dan lurtsorsosnk-
kal való találkozá elé. . . , 

ün·endetesen csalód tam. i\ em áll h elyt az a teltogas, hogy 
D<ínia zsidósága hanyatlik. A. elán zsidóság a __ jóso~sb~n élő 
zsidók eo·yenletes. emociótól, lelkesedéstől é'S. csuggedestol egy
aránt m;ntes: nyugodt hit- és kuJturéleté1:_ éli: . , . , .. 

:\Icrrlátoo·attam a N J' K o11gens géldet hnkozscg1 epulct~t. 
:\leglep~~t jókarb;:m. tarto~t Talmucl-~or~--~s~olája, az}l~n~ !ut
életre Yalló aclnumsztrat1v munka es fokep en a k1cs~nj , ele 
htünően össze,·áloo·atott köny,·tár. Mintha csak a pestl rabbl
képező vagy a hitközség kön):vtárába:n járt<lim. volna. Később 
azután nem csodálkoztam raJta, amikor 1neg1.smer~edrem a 
magyar :=;zármazásu könyvtárossaL A :\Iagyarorszá~b61 odakerült 
Fischer József a hitközség jótékonysági osztályanak egyuttal 
főnöke és vallástudományi képzettségé:n.él fogva a:z ugyancsak 
magyar származásu Friediger főrabbi mellett a dániai zsidók 
tud~mányának egyik főoszlopa. .-\_ világhirü 1nagyar zsidó 
tudósok nunden munkája megtalálható az ő könyvtárában. 

A főrabbival, aki nyaralt, sainos nem találkozhattam. Annál 
kellemesebb szombat clélutánt töltöttem az ugyancsak magyar 
származásu Kunstaclt főkántomak gyönyörüen berendezett 8 
szabás lakásában, aki szerény uzsonna c~mén _egy -! órától l O 
óráig tartó dán-stilusu lakomát rendezett trsz1:e1et,cmre, sőt 
este rádióján Buclapestet is fogta és az ugyaJDcs.ak: ott tartóz
kodó dán vendégek gyönyörködtek a magyar cigány 
muzsikában. 

A Kristalgade-i zsinagóga építészetében a középkor ghettó 
hagyományait követi. Kifelé szerény a homlokzata, befelé 
gyönyörü pázsitos kertet rejteget. Belseje előkelő izlésü pom
pával van feldíszítve. A templom konzerv;vtiv tendenciát mutat, 
a~ almemor nem egészen középütt, de nem is egészen fent van 
elhelyezve, hanem a templom hajója hosszának körülbelül két· 
harmadában. 

Az istentisztdet clisz·es külsőségek kö~ött folyik le. Orgona 
nélkül bár, de az énekkar kitünő vezetés alatt müköclik. Az 
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istentisztelet rendje töké1etes. ~ emcsak az előljárók, d<.· a 
köz·önség is az előcsarnok ruhatárában őrzött cilinderben jelenik 
meg. A funkcionáriusok öltözéke méltóságJteljes , még a samc"z 
is szmokingban és három-szögletü sapkában. végzi hivatá.<tt 
szombaton. A hitközség tehát általános irányzatában kon-zn
vativ ami nem zárja ki, hogy egyes tagjai radikális gon,do1ko 
zásu~k 1ea-yenek. Gyakran forelul elő, hogy egyes zsidók tenv
tés'e alkalmával rabbi nin cs jelen, csak a főkántor (·nekcl a 
temetői •eLőcsarnokban levő orgona kiséretében. 

Ooídschmidt M eir Áronnak, akithaladó gonclolkoá.'->amiatt 
egykor hazájából számüztek, és ~ki azót<:, -z,~nveclélycs .z-"idú 
öntudatu regényirá lett , az, e_g~ik: le,g~lokelobb. ult etvenn;·c~ 
cliszit•e tt téren mellszobrot alhtott Dama. A szobrot a zs1do 
vallás iránti tisztelet je:léül a 1nenora, a hétágu karo-, gye rt~ a
tartó clisziti. 

Dánia -!OOO főnyi zsidósága Koppenhágában összpontosul. 
.-\ vidék hitközségei valóban m egszüntek és temp~omi kcg-:
szereket a koppen!1ágai ~tközségi székház ?1LlZCUl~lá.vá; <Í.t;:l1 a
kitott három teremben őrzik. D e a koppen.haga1 zstclosag elet
erős e1even bár cse!Ild.es ütemü zsidó munkát végez . - ltalán ,~ 
polgári h el;zetük eszményi, m:inden jognak tényleges részc"ei 
igaz, hogy emiatt a vegyes házasságok száma egy időben 

megnövek,edett és érdekes, hogy a hitközség egyik rabbij<ínak 
azért k·ellett távozni, mert még awkat a vegres házasságokat 
is ellenezte, amel)"eknél a másik fél áttért a zsidó vallAs ra. ' 
A liberális dán közvélemény miatt a közélet terén kitünt é~ 
nemesitett zsidó családok eimerei a többi nemesi csabdok ci
merei között függnek a Frederiksborgi kastély kápolnájának 
falán. A hit~özség . mindennemü rituális intézmé nyt t art. Eg} ik 
alkalmazottJa az Idegenek számára is rituáhs v'-'nclén1őt tart 
fenn; ~ d~niai ;siclók llité}et~he~ tehá~ nagyszámu 

0
mag-yar. 

tov~bba nemet es keleteuropal hittestver gondo:ikoclik a hit-
életl buzgalom állandóságáróL · 

Budapest. Dr. Lácz~'r Dénes. 

A Ferenc József Országos Rabbiképző 
menzájának megnyitása. 

. Dr. Blau Lajosné, Dr. Bacher Vilmosné és Rosenberg Sándor-
ne urasszonr lelkes munkája és fáradságot nem kimélő odaadá~a 
e~ed~é~yekent febru :í r hóban megnyilt a rabbiképző és tanitó
k~pzo m_tézetek közös menzája Gyönyörű ünnepség keretében, 
pentek~sh vacsorával kezdette meg nemes müködését felekezetünk 
e legfiatalabb intézménye. A megnyitásan jelen voltak Székely 
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IX ,\ Fer~:no jút,scf Országos l~abhikl•plÜ mcnzájának megnyitása. 

Ferenc a rabbiképző vezérlőbizottságának elnöke, Dr. Blau Lajos 
szemináriumi rektor, Dr. Hevesi Simon vezető főrabbi, Dr. 
Kriszháber Adolf a budai hitközség elnöke, Dr. Hevesi Ferenc 
pesti rabbi, Eppler Sándor a pesti hitközség főtitkára, Dr. Bakonyi 
László az Orsz. Iroda főtitkára, a föntemlitett hölgyeken kivül Dr. 
Hevesi Simonné, Eppler Sándorné és sokan társadalmunk előkelő 

körei ből. 
Az ünnepélyes megnyitás alkalmával ez esemény j e l e ntőségél 

Székely Ferenc, Dr. Hevesi Simon és Dr. Blau Lajos emelkedett 
ha n gu beszédekben méltatták, megemlékezve azok érdeméről, kinek 
bu1gósága tette lehetövé a menza létrejöttét. 

A vacsorát Dr. Patai József kiddusával kezdették meg. A 
menzán most százötvenen étkeznek. 

Ez alkalommal meg kell emlékeznünk arról a nagylelkü 
férfiuról és áldozatkész hitveséről, akiknek hatalmas alapitványa 
teremtette meg a rabbiképző és tanítóképző internátusát, akik 
hajlékot adtak a magyar zsidóság pap- és tanitójelöltjeinek, óbecsei 
Freund József urról és nejéröl, akik Józsefköruti négyemeletes 
bérpalotájukat adományozták az internátus számára. Most amikor 
végre teljesen megvalósult az az eszme, melyet fejedelmi módon 
ez áldozatkész emberek alapoztak meg, kell, hogy a hála és 
tisztelet hódoló érzésével gondoljunk azokra, akik példaadó áldozat
készségükkel ilyen nagyszerü intézményt ajándékoztak a magyar 
Izraelnek. 

TUDOMÁNY. 

A biblia, a midrás és a zsídó 
Mikes Törökországi Leveleiben. 

Harmadik közlemény. 

Az igaz út és a jó cselekedetek. 

:'vlikes a reális élet minden jelenség-ét i~tcnköz~lb~ em:.:li. 
Lclkév·el hiclat ver fiild é:; ég köz~. Ezen ;Ít hullúmzik 
a tran!:>zcendentális mes:;ze"éghc: minden emberi csekkeclct, 
halanel ó gondolat, alaktalan 'áltozás . m~g-n~m-szentc"itdt 
forma. Számára csak az isteni ~sz.mei"ég ::,zellemkörélx·n j" 
tüzálló, vagy sulytalanitott icleáknak. képzeteknek van értéke, 
illetve negativ megoldása .. 'lkaratát a vallás törvényei ~zab:í
Jyozzák, problémáinak n} ugtalanitó erejét. izgalm(tt a tenné
sz-ctfeletti világ szempontjai vonjá.k el. Amit ~gyik L·n.:·lben 

l (i6. le v. szent Pállal m~ndat: n em törődik azon. ak,ínnit 
mondjanak felöle az emberek. l. Kor. -J., 3 . núnelen sza' ;í.han. 
hangsulyában fedi i\likes lelki ::.trukturAjának képét. Ha lelkt~ 
ben tisztán All Isten e.lőtt, közömbiben tekint n1Índcn mulantil') 
mozzanatot; a gyanusitás hangja elriippen a füle mé'llctt ,., 
fölényesen néz végig a gyarló emberek gonosz (t ka r;í~ain. 
))H add b-eszéljenek, nyugtatja meg magát, csak én az igaz uton 
járjah ( 120. 1e,-. \ .H .\ becsületesen elvégzett feladat tudata 
szól itt J\1ikesb.ől. mÍJntha a biblia szavaihoz tapadna a gondolata: 
>;Boldogok, aktk ... nem esdekesznek hami"ságot; az () titaiban 
Járnak« l's. 118, 3 . Ez a vallásos megnyugvás adott :\like:-.nek 
önbizalmat. igazolást. ez tett.:: teljessé lelki-harmóni.í.j;ít: " );incs 
semmi jobb. mint az igaz uton j;í.rni 1:?-J . lev .. :\ hiblia 
levegőjéből hullnak alá ezek a szavak. A szentirA:;búl wttc> 
~likes az erkölcsi tanitá:;t, onnan az i~teni 1nrancs kii\':'t(-,e 

f> l H{tkóczi hasonló Szt'llemben ir: »{'liwt<Írot<i,om meg' <'Ini a1. •·mlw
rck itéletél. « tThaly Kálnl;Ín: I l. R·ík<'>< zi Ft·rcno· f('j,·<lt·km cmkkir.Lt.li. 
l'c~t, 1872. 16. 1.) 
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jutalmának elnyeréséhez a reményt. Sürün találkozott a b~bliá
ban az igaz ut felé mutató irányjelző szózattal: Az Ur klván
s;í.<Ta: »horry az ő utjain járj .< t_ Deul. 10, 12); »Az 1gaznak: 
ös~ényc e;y-.enes. eg-yenesen készítsd az igaznak utját« (Jes. 2ö, 
l); a1nrlyik >>a jó ut. azon járjatok, hogy nyugalmat t<~:lálJat<Ol~ < 

Jer. (), l li \; »az l ' r mcgszilárditja az igaz ember lépte~t s U:tJctt 
kedveli, ~, Ps . 37, 2:i ) stb. Ilyen forrásokból t/tplálkoZlk ~1lke~ 
lclküsmerete, midőn az emberi rosszakarattal sz~mbe,n az 1st·e~11 
oltall()mban talál me.nedéket: »az Isten pártfogóJa awk_nak, _lnk 
az egyenes uton járnak« 118. lev.). Majd másutt: »akt <;LZ}gaz 
uton jár, van mivel vigasztalni magát« , 117. _lev.): Mmo Vl

crasztalásra o·ondolhatott l\Iikes? Bizonyára az 1stem sz·e~etetre 
·és jutalomr~. Tudta, hogy »~ik öt .. s~ere,ti~. r:11es;tart]ák. ~z 
utját« 'Eceli. 2, 18), hogy »az 1gazak o.rokke elnek es. az Urn,tl 
az ö jutalmuk Sap. :J, 16), s hogy az ~g~z~kat sze r2t1 az l ·s ten: 
(Ps. 1-±.), 8 .. ts talán ismerte is azt a b1:bha1 Yer~et: me ly enn~k 
a két aondolatnak eo-yesitett fonnában ad klfeJ•ezés t: »ak~k 
enerem fisztelnek, azok~t tisztelem« I. Sám. 2. :Hl)"" 

<=> :\likes következetesen, elhajlá:s nélkül ragaszkoc1ott az 
egyenes uthoz. S bár világosan látta, hogy megalkuvá~ é~ 
egyezmény nélkül ll!em ~alálkozhat ~z ,emberek rok?nszenvcvel. 
hüséo-esen kitartott elve1 mellett. Rakocz1 halála utan a feJ'ede
lem fiának megérkezéséig az ő gondjaira m~rad~ urána!~ mi.n
den jószága. Támadták. gyanusitották .. Am~nt ll)a· azert 1s, 
mert nem osztoo-atta szét a fejedelem kmcselt. M1kes azonban 
nem volt más c;elekedeteiben sem, mint aminőnek mutatkoz1ott 
a teóriá.ban. Felfogása szerint a feljebbvaló »a maga hivatalját 
ne az emberekért való nézve kivánja jól végben vinni. hanem 
az Istenért(( 1 117. lev .. S hogy mit jelentett Mikes programm
jában ez a követelmény. annak magyarázatát ö maga adja. 
hozzáfűzve vé1eményéhez a záradékot: »igen sveresse az igaz
ságot. S amik>or ö k erül abba a helyzetbe. hogy megbizatásá
nak eleget tegyen, hivatalát kötelességtudással betöltse. ugyan
azt a célt tüzi maga elé: »az igazságot előtbem vis d cm« r 1.1 K. 
lev.\. A biblia szellemének kihangzása ez. a:z ideálok világá
ból a valóság területére transzponcí.lt etika. Ha mellőzzük is 
azoknak a bibliai helyeknek felsorolását, amelyek az igazság 
követését a legsrentebb emberi erénnyé maga:sztositják, egyet
kettőt meg kell említenünk: >> .\lit kiván az Úr te tőled: csak 
azt, hogy igazságot cselekedjél« (Micha 6, 8 ). Ki marad meg 
lstennél?: »A ki tökéletességbC'Il jár, igazságot cselekszik, é,; 
igazat sz ól az ö szivében« ( Ps. 15, 2). Az ujtestame.nt'umb.ól: 

;:, :1-lidrás Tehillim 146. igy magyarázza: ők szerelnek engem é, érL 
<wreretem őket. 
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,, Boldogok. kik háboruságot szem·eclnek az i~azságért'l 
, Math. 5, 10). . 

:vfikest elszakíthatatlan érzelmi szálak füzi.k a ,z..:ntuásh?z. 
Ha nem érezné állandóan maga mögött, ha nem tudná mm
dcn alkalommal azonnal reprodukálni megfelelő helyeinek 
tá r gyi tartalmá t, szinte nem is t~dna. orientálódni. :.1m t c;o~ 
szónok, ki csak akkior nyugodt, b1ztos és lenduletes. ha z"ebe
ben tudja beszédének kéziratát. }Iikes is magáv~l ho~dJa ~ 
bihlia s zókincsét. Ezzel magyMázható, hogy mé~ s1kamlo~ tn:~ 
fáinak. gáláns kiszólásainak hullán1gyürüihen 1s megfé~zkel~ 
magát egy-egy nen;esebb körvo,na,lu. mélyebb, g~ndolat. b1bli~~ 
cs·eno·ésü kitétel. Nem a legmeltobb zomszedsagba:n hang21k 
d e; a hasonlatként felhasznált monclás em: ... az olyan 
jócselekedet, mint a szegényc~n;~ vak> al~mi~náskodás« 
, í.'3. lev. J. Bibliánk, általában zs1clo uoclalmunk·•1• kifogyhatat
lan a jótékonyságra, adakozásra való felhi\'á"baJ~, _a k?n!örü~c 
tesséu- jutalmának hangoztatásában. A sok kozul all]on itt 
néhá~y: »Ne keményítsd meg sziveclet. s ne Yoncl meg kezedet. 
ha valaki szegénységre jut« Deut. 15. 7. l~) ; sz;:-gd meg 
kenyereelet az éhezőnek. a szegényeket és buJdosókat ndcl a 
háza,dba« ' Jes. 08, 7). »Üszt,)gatott, a sz·egényelmek acl~tt: az 
ö igazsága megmarad örö.kké« Ps. 111:. ,9 1 ;;tb. Hc:~~nlo sze}
Jemü oktatást meritett :\Ilkcs az apokrifctkbol pl. fo b. J. r. 
Eceli. 3, l) s az uj testamentumból is: »Te ped~g amikor .ala
mizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed. mlt cseleksZI~ a 
te jobb kezecl« :..Iath. 6. 3 : •> Akinek két köntöse van. egytkct 
adja annak akinek nincs és akinek van eledele. has-onlókép 
cselekedjék« l Luc. :3. ll stb .. -\midőn pedig :.Iikes a tiirök 
császárok alaill1izsna-osztásához azt a megjegyzést füzi: .\fel) 
boldogok volnának. ha a Krisztusért adnák<< 18:i. le\· .. Yalú
szinüleg a hegyi beszéd szavaira gondolt: »Boldogok az irgal· 
mas,ak, me rt ők irgalmasságot nyernek" .\la th. .J, 7 ~, vagy 
pedig az utolsó itélet jelenetc 1Pbegett előtte :.Iath. 23, :3 l -±O> 
Ebben a gondolatkörben van a háttere :\like" ilynemi.i kije
jckntéseinek is: »:.\li,csocla szép elolog a jótétemény<<: »l-;kn 
olyan nép köziben J1ozott. aki a másokkal \'aló jútékmén: t 
kiiveti« (109. lev.\ 

A jócselekedetek gyakorlásáért kiiáró embcrségö ne,-et. 
l111()ndia l\likcs, nem magunkért kell keresni. hanem az l,;tcnért. 
És gondolatának mq,"<llapozására bizonyitékul hozza fel: ,,f),· 
meg a:z irás azt monclja. hogy mások lát,·án cscleked{'tinlu·l, 
<.i.Ztrt az Istent dicsérjék lGG. lev.'. Ha nem tudnók. hogy 
1\Jikes idézetének gyökérsz;íJai az ujtestamentumba nyulnak 

5ü C :.ak az Abóthban: r. 2. 2, 8 ;. 12. 
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\ i-,'-za . únk<~n teleni.i l i ~ a z,-id ó irodalom tc rl.il eté11 muta tn i1nk 
r;\ a gondolat fo rrás;i ra : \ z embe r sajá t. cselcJ.c edc ~eive l szt; 
re ttcs"e meg mások á ltal az lstenu:,; :\llkes szavamak k lo
heh·ét az ~ \-angélium küwtkezö ye rseiben jelöll1etji.ik meg: 
,t · g) \'il ágosod}ék a ti ül.ít.psságtok_ a:~, _en;berek e l ő tt; h? g y 
Lissák a ti j<í csdcked ctcitek ct és ell esoutsek ~ tl, a_,ry~tt~kat <: 
:\Iath . . \ Hi\ és ugyanennek a gondalatnak _ls l~?tl?deseben. 
... a jó cselekedetekből. h a _látj ák az_okat. ,dtcsottsek I~tcnt ~< 
l. l'l:: . ~.t~ . D 2 térjünk n~sza a kll'ndulo l}o_ntho~. Eh~cz 

kapc:;olúclik ugyani s :'liikcs elmélkedésének mas1k brziQnys ;;~ 
tétele is: •> \ a ló. hog\· a z irás azt mondJa. hog~· . ha csak azert 
akarunk embe rsérr~s- emberek lenni. liogy az emberek meg
dicsé rj enek. elYet~i.ik a jutalmat. a mely csak füs.t . jutalom 
ko-z e n~ .\ zé rt a jót nem magAért a jóért kep. cs elek;c!m, hane~ 
az Ist ené rt. és n em a te:.ti. lnnem a lelkl haszonert« ( u . .o. ; . 
\Jlkes ujszÖ\'c tségrc támaszk,)dÓ elmélete négy elemből tevö
clik össze. :\z első rész go:1clolatának megfelelőjét az Cl"ang·é
lium adja: Azért mikor alamizsnát adsz, ne trombit~ltass 
n1a o-ad előtt. a hoo·y a képmutatók tesznek a zsmagógaban, 
és ~ utcákon , ho o-/' az embe rektől elicséretet nyerjenek. Biz·onyr 
mondom néktek: ~l vették jutalmukat« (l\1ath. 6. '2 1. Egyébként 
is 0" \'akori az uj tes tamentumban néhány szellemb c:n és tarta
lonilian id evágó kitétel: »Valamit tesztek, lél ekből csel•eked
jétek mint az L' rnak és n~m mint embePeknek« Ko:•ossz. '2, 
~B '"a''"'": ... nem hogv embernek tessünk. hanem az Iste n-
nek. · t· Thess. ~. -± stb .. -\ jutalom értékének jelzős körül
irásában :\Iikes csak a lényeget ismétli. _\ tartalom megvilági
tásának és az értelem felfejtésének funkcióját a biblia•i szó
ornamentika egy darabja: a füst szó ny-elvi szerepe 1·égzi. S ez: 
a se-mmi fogalmának hordozója. Pl.: »Elenyésznek napjaim, 
rnint a fü,.,t « Ps. l 01, -± ) . A hannaclik rész. a gondolat konkl•u
ziója. pedig nem egyéb, mi.nt a már •egyszer elhangz•ott kij elentés 
variációja. irt is megtoldva ""\fikes kommentárjávaL meiynek. 
hangsulya a lelki élet belső formagazdagságára esik. S ez 
ujtestamcntumi megjelölésset igy bomlik elemei re: sz eret-et, 
iiröm. békesség. béketi.irés, szivesség, jóság, hüs~g. szelídség, 
mértéklcresség Gal. .). ~l . 

Sz?n vedés-bu_idosás_ 

\like,., valláso"sága talún semmi más viszonvlatban nem 
mutatkozik annyira mélységesnek, mint midőn az' élet szenve
désekkel és megpróbáltatásokka] teli tartatmában is megta
lálja a sors~al megbékülé~ isteni vigaszát. Az e lőbbi fejezetben 

~>i Berakhoth 1 7 a. 
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már rámutattunk a rra. hogy \likes bibliiibúl s C \~ang(·liumb{,] 
tápl;\lkozó hite. mint n)'ugszik bele hten rencl clés;·ilw . ,, _\mt'l) 
;'tllapotba teszen Is ten. a hhoz kell ma3""unkat alka lmaztal ni ·. 
irja egyhelyütt 1 n. ICI' . (~ S ez a kij elentése él ctprogramm . 
iinmegnyilatkozás . 1·allom,ís . énjének aka ratlan ki1·;ígyása (...., 
megmutatkozása. H ogy minc'í meggonclol;\sok é~ kl ki jclen,..t··
gck tcrülnek el e vczérm,>tivum él etre szc'Jló hátt cn~h <'n, pon 
to~an cldöntem nem lehet, de n em tapogatc'>zunk hc lytekni.ii, 
ha feltesszük. hogy ez a I"Í\·Örlás nélküli é:ethnna az cff(·k 
bibliai tanításokból hangzik ki: Az l · r azt csel ck..;t.i , a mi je'> 
az ő szin e előtt " Il. Sam. 10, 1:2 Ez a bibliti llWll,clás egy
s z c r~mincl magyarázat mi.ndazokra a mcgj eg)·zé..;ckrc . mclyck
b en :\likes egyrészt a sz e nveclé~ ekben \'aló megn) ug d..;t, m;ÍS· 
részt a bujclosást s az C l ' \ ':" [ kapc..;olato~ turclm ~ ,.;..;{· get l-s 
d .rakozást emlegeti. 

:\Tik·es imént idézett kij eL: ntéséből tcnné-;zet..;z ~'ri.i e n kiiiTt 
kczik. hogy hibáztatja, ha az emb e r »Soha a j clcnvalr'> bizonyo.., 
sorsával. a me! y ben az I st en tette. meg nem elégszik s;l. 
l•ev. .'VIár pedig szerinte minclent jó sziv\·el kell ,·enni [ ... ;t~n· 
től 19:2., Hl . le\·.'. jóbi gomblat: Ha m;ír a j(>~ c h·cttük 
Ist•entől. a rosszat nem vennök-l- el~ J(>b :2. l O). mcrt ' a nyui-(· 
hatatlansággal való vágyóelás az Istent mcgb;íntja '' ()~. le\. 
és »a panaszolkoclá:;sal való sz?nvedést az Isten mcgho~snb
bitja« r 87. Lev. Az Isten akaratá\·al foglalkoz<'> fej,•zt>tben 
számos idézetet találunk. mely~k általánosságban -,cjtctik :\likes 
kitételeinek bibliai forrás;it. :\z utoljára e mlitett k(t kijelen
tés •eredetének közelebbi me~jclölé-sére azonban fclemlith:·t 
jük még a következő bibliai heh·cket: Tí.ml cl fst ~·n lúto~atÚ· 
sai t; ;agaszkocljál . Istenhez é:; t ü rj. hogy nen:: kecljék uto,lj.í ra 
a tc eletecl« Ecclt. ~. 3 . ·> A kik az (í ra t félik. megőrzik az. 
ő para•ncsolatait és béke":;ég-es tür::-s?k lész~n mio nem reájok 
t•ekint« u. o. :2, 21 ) stb. :\. biblia teh;ít a türelr~~t megjutal
mazza, mert a némán szenvcdők: i,;t2nfélők. Ebbc'íl a felfog;ís
ból azután akadály nélkül l·cvezethctő :\Iikc-, ;í ll;bpontja. n\e!v 
a gonelolat ellenkező oldalát Yilágitja m~g: akik pana-;zkodnak. 
Ister. eii·en cs~lekszenek. Dc a biblia szerint ninc~ is jogtmk 
nyugtalankoclm: :\Itt zugolóclik az élő ember? Kiki a ma va 
bü_neiért bün.hőclik Thren. :~. :3\l . Ez a gonelolat rcjt6;1k 
:\lt~es alább1 feltevése mögött is. :\Iidőn bujdos.ísa egy<.•di.ili 
okau,l _azt h~zza fel. hogy igen szerette az öreg f,~j<'delmet. 
hozzafuz1: >>:\oha a mcnnyei .-\tyám előtt más okból kc·ll<>tett 
clha~yno~m hac~ámat 1-±:i. lev. . :\live! a szeret<.'t nem bün. 
a buJelosas pedtg szenvedé:;, ennek a szenvedésn<-k oka ,~..lhmi 
más lehetett, amiért most \li.kesnek bünhödn]<e kPll. 

Rákóczi hi.isé-ges kisérője azt hi~zi. a bujdn-.;()k kiinn-yf"tl 
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\"1-'elnék el ezt a szenvcdést. .ha elhitetnők magunkkaL hogy 
a bujdo::.ást az I ten ja,·u11kra adtaK 81. lev.\. Ezt elhinni 
pedig senkinek sem olr künn):Ü. nunt épen :\Iikesnek, ~i. szent 
m~rrg;vozódéssel rallja: 1 az I:,ten mindenben csak a m1 Javun
ka~\:Okinti u . o .. H<Jg,- a fö:di jó és a bujdosfts ellentétét 

bki.:o:zöbölje. meg{1yugt~tó magyarázato t keres: >J az ö bölcs 
itélete másképen tekinti a mi jamnkat. mint mi magunk:' 

u. oJ. Sőt a ,-allásunk zeri.nt azt kell tartanunk. hogy a buJ· 
dosá~unk mind ha.sznos. mind c;zükséges (( : u. o. 1 . Szükséges 
ho~r ,-alamiben hasonlók 1:-!hessenek az Istennek bujdo"ó. fiá

hoz · ±-!. le\·.' és hasznos. men ha Isten ,-alakit haza vmne 
közulünk. jobban meg tudná becsülni hazáját és örökét« , 9 l. 
ln·. . ~I ikes az előbbi gondolattal Jézus negyyen napig tartó 
pu~zrai bujdoá3ára céloz .\Iath. J. l - 'Z . .\Iarc. 1. 12-13. 
Lu.:. 4. 1-:? . az Utóbbihoz pedig ezt az ujtestamentum1 pél
dázatot kapc"olja: Lám a téke>zló fiu, amig a háza rakva volt 
kalác"csal. bélesseL addig e,;ziben sem jutott a fekete kenyér; 
de mihem a makkra szomlt, akor elfelejtvén a kalácsot, csak 
a feke<e kenyeret óhajtá u. o ... .\Iikes az evangéliumi tékozló 
fiu példájának Luc. 1.5. 11 -?.±~ felhasználásában teljes sza
badsággai ján el Csupán az alapgorrdolatot és az ellentét 
morin.tmár tanotta meg. egyébként átköltötte a meseanyagot. 
anélkül azonban. hogy a forrás le,·egőjét egész::!n elpárolog
tatra Yolna. 

A. bujdosás átfogó keserü,égébe gyakran vegyült más. 
ki~ebb-nagyobb szomom5ág is. A hazátlan magyarok között 
eg-yre nőtt az irigység és egyen~tlenség. »Ez mindenkor ig)· 
ml: '. állapítja meg .\Iikes, majd igy folytatja: »szomoruan 
látom, hog)· igy lesz mind örökkén örökké r de nem mondok 
reá áment' 96. le,-.r Fölösleges megjelölnünk ehhez a hely
.hez bibliai \·erseket, oly ann)·ira gyakori ez az imazáró for
mulává állandósult szólás a sz"ntirás lapjain. A gyász is növeli 
.\likes bánatát. "Sibrik apánk•• halálával ;laz Isten ujabb k·e
re-ztet adott·- reá, még pedig >magy ·keresztek (117. lev .. 
de hiszi >.hogy az Isten. a kiben kelt biznunk. . erőt és értei
met ád arrnak a keresztrrek hordozásár'l,. melyet reám adott« 
'116 .. lll .. 121. L~"'- , ...\.z uj·.estamentum számos kitéte~e nyil
vánvalóYá teszi. hogr a kereszten: snnvedést kell értenünk . 
Pl. kere"ztség&"el kell rr;egker~~zte'ltetnem; és mel~- igen szo
rong:;ttawm, 1mg ,n_z eh-egezrenk , Lu::. 12. 60/. Enn::!k meg
fcleloen az eyangelmm a szenvedesben os.ztozást a kereszt fel
vételhel szimbolizálja. Pl. A ki fel nem veszi az ő kereszt
jét é;, ugy nem követ engem. nem méltó én hozzáJ11<' .\Jatl1. 
~lJ, 38). vagy a gaz-dag ifjuhoz intézett felhivásban: >>l gy, 
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kövess engem felvévén a kere"ztet ' ~Iarc. 10, ~1 1 ."" .-\z i'>ten
bizalom és az erő-adá::> összefüggésére vonatkozólag pedig idéz
hetjük Hanáni próféta szavait ...\sa királyhoz: Isten szemei .erőt 
adnak azoknak, kik tökéletes sziHel hi->znek őbenne II. 
Par. 16. 9/. 

Az emigráció kezdetén a bizonytalan helyzet állandó nyug
talanságban tartotta a hontalanak kedélyét. Xapjaik ·várako
zásban teltek el. Végleges leteléCpedé-"i hehük még nem ...-olt. 
Minden bujdosó gondolata szinte azono"' ütemben eg;• pont 
körül mozg•ott: merre visz további utjuk. Ebben a tájékozat
lanságbarr eg\·edül Isten vezérlő karja mutathatta meg az 
irányt, miként egykor az Egyiptomból kivonu~ó z"idók ~lőtt 
is ott iárt az C'r felhő- és tüzoszlO[Jban Ex. 13. :21 és :\.1m. 
9, 15--231 . ..\Iikes egyik J enikőből irt levelében kapott hangot 
a bujdo3Ó mag)-awk csodaleső remén:·e: Itt várjuk. hogy hová 
fog bennünket vezetni a felleg. valamint az iz:-aélitákat a pu,;z .. 
tában« r'28. leY .. Később pedig. midőn Rákócziék ::;or::;a már 
megpecsételtnek látszott . ..\Iikes egyre \"árja. mikor jő el a 
szabadulás ideje. A megváltozott európai-politikai vi"zonyok 
némileg bizakod6·.-á tették a rodo3tói ha.ngulatot. Ekkor tör 
fel }fikesből a kérdés: n Hát nekünk vagyon-é most ideje. 
hogy várjunk valamit::-., l OL le1· .. Az időpont és a remény 
kettős motivuma került egymás mellé .\Iikes Je\·élsorában .. -\z 
-első Kohelet hires sza\·ait juttatja eszünkbe: >,.\Iindeneknek 
meg,·agyon az ideje ... Ideje van a születésnek. és ideje van ... 
. Eccles 3. l. stb .. 59 Has-:mlókép bibliai stilusra rall az idö 
meghatározása ezekben a mondatokban: ,az hren elhozza még 
a mi óránkat is« lOL le\" .. "az is meglesz annak idejében 

l 05. lev .. C gyanigy a vallás könyveiben: nem jött még el 
az ő órája'< J oa n. l. 30 : eljött az ő órája u. o. Hi. :21 ; 
felmagasztal ,>annak idején I. Pet. .). 6 stb .. de a szenr-
irásban i a maga idejében Hos. 'Z. 8 stb. :i. ,-ftrakozá"' 
konkretizálására ..\Iikes élénk "zemléletü evangé-liumi képet 
használ. . ..\. jeruzsálemi piscina probaticát egy izb::!n. mint már 
említettük. a za\·aros vizü gyógyforrással állitotta ..;zemb.:. mo.;t 
a bujdosók reménykedéét ha"onlitja Yele: . mi olyanok ,-a-

;j\.,; .-\ szirnbolutn Jnög.ön a római igaz.-.ág~zolgáhará ... 6 yfo.l.kur:dtd .. tll 
A kép me~·an a z,.-idó irodalomban Í>. Ehhel a bib:ia! '&rhoz. t., 1e::k 
Abrahám az áldozathoz ,-aló f<íkat s r!ttette az ó fiára. ihák.ra ((;en 22. t> 
a midrob hozráfűzi: mint arra az emberre. aki hordja a ken•,ztf;\ját « \'ál
Ján. (Beres:th rabba ::;6. §. ed. Theodor ;;~S. l. 

fi
9 

.-\. Gűmezné Pois~on .\lag-du!na Journé~, amu,a.nte• c mú1·é-bó: 
forditort párbeszédben j,: ".\[indennek ideje •:agyon. \-agyon oly.•n :Jó . " 
(99· lev.) 
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~)unk. mint az 'Yang~liumbéli hctrg. a ki harmi11cz cs7;tc.~l
tL·i~ ,,,]: a tó mellett ,-:írdn. ho~Y vahki \esse- beL·. a mtclon 
,u ~ngyal klzaYarta 101. l<_·,-.' .' János n ·angéliunn :). f-ej-eze 
ll-ben olva~ni. hogy a Bethesda taYa melktt beteg~k fel-aid
tek. »\'árva a yiznek megmmdutb:lt (( 3). »:ne rt i l<ínként ::mgy;ll 
"zálln a tóia é~ felzavará ,-izét < ~ \ . >Vala pccllg o:t egy ember, 
a ki :~t-~ C'~zt~ndőt töltiitt hct~·gs{\gébetL i) \.· Ez p::t_na~zkoclik 
jézu-.,nak: "Cram. nincs emberC'm. hogy a nukor a \ ' IZ f.:lza,·a
rodik. b ::\ jo-,·en Cl1'TC!l1 a tóba , 7 \ .. \ két ]~irás c-;ak 'l vára
koz;bi id{) "'áclatáb~~ mutat eltérést. :\Iikt':-> még cgysz::r fc-l
ha!:'%n:ílja az c\·angéliumi történ,·t::t a bujc\o,;ök hangulat{tnak 
,zcmlélt •té~ére: \'árjuk . hogy Yalaki haza v~:>scn minkct, vala
mint Jeruzsálemben a betegek y,Írt<Ík a Silóé tója mellett. hogy 
az angyal felken~rj.: a \'izét és abba ves3ék öket l 6-J.. lev-'. 
:\) ildmaló. hogy ehelyütt :\[ikes ös~z~tévesztett~ a B~the,cla 
tadt a Sil6é tad.val.fiO Emlrkez::tében üssz~folyt János :::van
géliumának két helye. Az előbb irll-zett fejezet és az a jelen,et. 
m<'l) ben Jézus súrral megkeni a született vak szemét és azt 
monclja neki: ,> Eredj, mosakodjál meg a Silóé tavában" 

Tüan. !1. í Hl 

· Amit az eun'lpai h:tdi esemrm·.:k é~ diplomáciai fordula-
tok nem hoztak meg :\Iikcs é" a bujdo.-;ók számára. annak 
tcljc~edé"ét :\!ária Terézia trc'lnralépésétől várták a roclo~túi 
ma~yarok. .-\. király halálának hire feh·illantotta a reménye 
'u~án. hátha most már visszat(rhetnek hazájukba a hontalan 
szenYcdök. 1.-\z ó-törvényben, a kik le,·elesek voltak, visszá
mehc:tck a főpap halála utún hát mi ,-árhatjuk-é ?« bizako
dik \!ikes ' 1:>!1. 1e\' .. Az iró hibliai tudása valóban mély és 
alap<h Jól kellett ismernie a sz~ntirást annak. aki a h elyzetnek 
ennyire megfelelő és találó h::~.snnlatot tudott lefejteni a bibha 
lapjairól. .\ szándéktalan gyilkosról szólc'l bibliai intézkedésben 
találjuk meg a. :\fikes_ a~kalmazt~ gonelolat forrását. »A gyülc
k~zet_ me~tse kl a hunost a verbosszuló rokonok kezéből és 
kuld]C .nssza ~ gyülek~zet az ö 1~1-enedékvárosába, amelybe 
szala{lo.t vala, es la~ozzek abba?-, mtg meghal a főpap, aki fcl
~:nete~t ~ szent ola ]Ja: ·<. I~oncl]a a mázesi törvény (N um. :):1• 

2.> • nehany sorral odebb 1gy fogalmazva meg ujból a vis:-;za-

•;n lénidi Béla ~lik<•,. Kdoemí'n diogatott Töri!korsz;íori 1 et<"lei 

1;1~·· 18);2. '49· !.J »Zerint ~Iike' kéhzcr is tévesen ha<>t.nálja a "silú{; tata~ 
L< th<"~da hel}Ctt. Szenntunk csak <'bben ar l'gy C'iCtb~n. 

.... ''l. ,\ .' ulgát~ba~ és Ká.ldi Cyiirgy ford i tásában négyszer lordul <'lií a 
~~;,,.. t~>. . ;-.; .. hcmtas, Ill. Il. !·.sd. 3. '5· Jes. 8, 6. Luc. '3, -t és Joan. < 7). 
K<~roly. at. tl):estamcntum• helyeket Silo{,mnak fordit ·. ·d • b' ), 
h(·)~ét [Wdig a hébernek mevfcldö<"''l: n~- S ' - J Ja. a t. 'il o .. , •hka kéL 

.., -~ • Cw l é> D~l!' Sdo:th. 
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teres lehetőségét: >l a mencdékváros:íban k<'ll laknin. a fc'ípap 
haláhíig; a főpap halála után p2clig ,-is,.,zatérhct a ~yilko~ az 
ő örökségének földére « .:\um. ;Fl. ~8 •;~ 

:\Iikest csak egy-,zer ejti hat3.lmába a bujdch.'t~ -.wmoru
sá<ra, és akkor ima-sz~rü kl-n~";ben tör fel b::Wie élet(·n,,k JW:-oz
sZÍ~11ÍZ111USa: »Adja Isten. hog-y soha senki bcnnünk:·t ne kiiyc:-; 
sen. és irtózva halljon beszéini a mi hos-,ns bujclo-,;bunkrc',l 
( J~f).lev. , . 

!nu. 

:\Iikes az imádkozásban maga~abbrenclü. ti~ztultabb kl
fogást vall. Nem a hangos. "za,·akban kifej ·z..:tt áhitato:;ko
clásban látja az [stenhez forclulá-. könyörgés lénycg-l-t. hanem 
a benső magábaszállá;,ban. a sziY tisztaságában. '-' '-' ~zújjal. 
hanem. szivvel kérjük. mert az emberek a szújat h::tllgatj;'tk 
meg. ele az lsten a szivet tekénti :20(i. le\-... \ s;.entif<Í.., 
etikai szelLeme ültette át ez t a szcmpnntot a kultun·ilág- ::-r
kölcsi f·e lfogásába. l\Iár a prófét;ík előtt érvén;·{:~Ül a bihliá1nn. 
a gondolat: »Az Ur nem azt nézi. a nút az ''mbcr. n:ert. az 
ember azt nézi. ami szeme elótt van. ele az l 'r azt né21. m1 a 
szivben van« [. Sam. lG. 7 \. \Tég mélycbben tükrözi a zsiclú
ság morális világnéz·etét a prMét;í.k t ani uí ~a. . \z i--.tcnim;í.c\;i.., 
nem a külső formák megtartás;íban. az ÍI11<Ík .... okas<lg-;íban. az 
áldozatok számában nyilatkozik meg. hanem a mcgtisztul{rsban. 
a bűnitől elforclulásában. a jócseleked~tekben. az igazs;í.gra tiln.·k
vésben. núnden nemes ügy pártfogá,.;úban é-; :ípo l;ísúban c Jes. 
l . 11 17 Habár az eme lkedettebb istenhit tudata m{tr előbb 
is ott élt a zsidó eszmeiség légkörében. pl.: . Jobb az engedel
messég a véres áldozatnál. é:; a szMogadá--. a k<H1k kiivt~rjént-k 
l. Sam. 15, "22\, annak kcrrtc-it valój;íb3.n ml-gis a prófét;ík 

tágitották ki. tartalmát ők m<~h·itdtl-k cl s tcttt'·k oh szilárd 
erkölcsi alappá.llogy arról múr ·lsten büntcté-,(t i~ leh-etett hir
detni: »:'Ili vel e nép szájjal kiizclgd hoz.z<Ím. és csak ajkai\·al 
tisztel engem, szive pedig Ü\·ul yan tőlem Jes. :2!1, 1:-l . Ezt 
a hangot :\Iikes az ujtestamentumból i.., ism~'rt''· .\Lírk evan
géliumában ismétlődnek Jcsája próféta sza,·ai :\!arc. l. 6:. 
:\Iind az ó-. mind az ujte-,tamentumban gyakori annak a gun
do_latn,ak. megrög7.itésc. hogy [st en a léle-k in<lulat:~it. az ember 
szanclckatt. tervelt kutatja . Iste:n maga monrlja: f.:n. az l r r 
vagyok az. a kl a szivct fü rkészc'lll és a 'e.~L;ket v!zsg-álom · 
' Jer. 17. 10 \ S másutt: >: lsten \'Íz,;gálja a sziveko:t é,; vesé
ket« l's. 7. 10. Jer. ll. ~O .. \poe. ~. :2~ -;tb .. .\lindczekből a 

l.i:? :\li ke.., ~zÜ\cgéb;:::n a >> l<~,·l'l<.~"' " s/6 jele-nté..(>: D pro:-.( riptu ..... ~.láDl
kivt'tCtt « \ :\lagyar "'ychtünén<'ti SL<Ítár )· 
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kijdenté:;ckböl :\likesben lt~~zür6dütt a határozott vélekedés: 
az btcn a szi, imádságát szcrcti. és th'lll a szónkra figyelme~<' 
:?Oli. lc1 . . Az emlitett bibliai helyeken ki,·ül más források 1s 

dplálhatt;ik :\Iikes hitét. aminthogy levelének mindkét kité· 
tele is csak megjegyzés. refle,iú a szent rcmetér~l. szóló leg,en· 
cLíhoz. melybcn a püspök lsten dicsőítésérc tanltJa a károm· 
l~í::sal imádkozó remetét.G;l 

Jc:;ája próf~ta hirdeti: Tanuljatok jót tenni. tör~kcdje· 
tek az igaz,..ágra. n::zcssétek jóra az erőszakoskodót. pártoljátok 
::tz :ítdk és özY·Cg)·ek ügyét << Jes. l. l7 ) . mert az áldozatok 
é, im:ídságok helyett inkább ezt kivánja az Örökkévaló. :\1ikes 
:-z::rint i~ a jóc:-elek.::dcteiz gyakorlá"a adaequat az imádsággal: 
':\[ikor az ember felől jót mondanak. néki jót kivánnak. Az 
nlindannyi imádság lsten előtt<<. llili. le1· .. Hogy szavainak 
,..ulyt adjon. példákra hivatkozik: ».:\Iennyi sok száz szegény 
férfi és asszony monda jót a Krisztusról holta után, a kikkel 
i<·i: tett Hllt u. o ... -\z ujtestamentum is kiemeli ezt a nrotÍI
ntmot: :;zéjjel járt jót tévén« ,Ac. ap. 10. 38) . Vagy: ».:viikor 
szcnt Péter feltámasztá Tábitot, a sok szegény assz'Ony a vállo· 
kut, szoknyákot mutogatják 1·ala néki, a melyek,et Tábit csinál· 
taLa ,·aJ.a nékik 16G.lev .. Tábitha es,etét az Apostolok cs•elekede<· 
tei-ből ismerjük. Ez a nőtanítvány »gazdag vala jó cselekede· 
tekben .. és amikor Péter eljött, hogy é letre kcltse »el ~be állá· 
nak néki az Özyegyasszonyok mindnyájan sirva és m:u:orratva a 
ruhákat és öltözeteket((. melyeket Tábitha készitett ne.~fk. Ac. 
ap. \l. 3G -:-H_. Szent Pál élete is kedvező példa :.1ikes11Jek, 
mert ·.senkl tobb okot nem adott az utána való jót-mondásra 
n;int ez a szent« u. o. ~ . _.:\Iindez<:kből .:\!ikes levonja a tanul~ 
-"'i~Ot. ,hogy a keresztyém emberséges ember felől midőn jót 
~nondanak; az Isten ál~ása száll reája. holta után pedig az ö 
ugatmassaga u. o .. ol 

. :'Ilike~ felfogás~~ logikai' következménye, hogy amvdőn 
az. 1!11a 1g?'z1 lenyeget es tartalmat a lé lek és a sziv vissz·a:\"erÖ· 
<k~eben latja. az lstennel találkozá.:, ünnep~ességéhez nem tartja 

• <: .• • :\. z<uó irodalom ha,onló tartalmu 1·onatkoz.;í.sait l. Heller B~rnát: 
Sz 1·ct k11 ai~ az_ I-ten. L\liT 1~1·k:öny'. t 908. 2-t 6. ll. \V cisz :\1iksa: Zsidó 
<·uka. A XI. ~\ 'Il. század z_sidó irodalmából. Budapest, 1923. JO. l. 
A modcrn z,.Jo Irodalomban b megvan a motinun. Pl . Schalom .\sch 
vA ta.ln caudtkja« c. chaszidiku>-mivtikus elbe>Zélclsének 

H 11 höse még a 
'' ." ,Ja~l .Izraelt« scm' tudja elmunuani. Imája: a fütty. :\'!agyar fordítását 
l. z-.do Sz<·mle XX. evf. 1. sz. 

';
1 ~hkes gonuolatában zsidó <:szmci,ég lüktet· »ak·t . be k 

'<"h ·k . . 1 . . • · l az cm re· k<'d· 
" .• tzt •. 'ten ~; ke(keh«_ ( \b•)th' J, IJ J, vagy »a halál után csak a 

tanulmánya "' a JO c,elekedder kiscnk cl az emb~rt<< (Ab, th 6 
0 , 9 ) s~b. 
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szükségesnek a helyhez kötöttséget. ·'»:\olinden helyen. mclyen 
e mlékeze te 1észen az én ne vemnek. eljövök hozácl és mcgáldahk 
téged« mondja az Ur. Ex. '20. 2-L . Az 1750. esztendő szent é'' 
volt. ~1ikes nem mehetett el szent Péter templomába. A lehe· 
tctlenbre könnyen beletörődött , igy vigasztalván önmag·'tt: 
»Imádjuk itt az Istent: N agy az én neve m minclenütt. é" 
minclenütt áldoznak az én nevemnek «. ( 179. l ev. Ez a szentir:t"'i 
kijelentés ismét csak az iró bibliaismemtértek széles te rülen'·t 
igazolja. Maleáchi prófétát idézi ~tt :.'Iikes, nem szószerint 
ugyan ,de minden j e1entős g.ondolati elem fölemlítésével: ~ap
kdettől fogva napnyugatig nagy az én nevem a pogányr>k 
között, és minden helyen tömjénn~l áldoznak az én nevem· 
nek ... « (Mal. l, 11. 1 . · 

.:vimes a legfont•osabb török imát a .:\Iiatyánkkal méri össz e. 
»E nálok olyan imádság, mint nálunk a .:\Iiatyánk« 189. le\· .. 
.:\1inthogy pedig ezt minden igaz kereszténynek jól kell tudnia. 
a tudást is ezzel konkretizálja: »Azt:Jt ugy tudja kécl, mint a 
Mia.tyánk·ot«. ( '2~. lev. Rákoczi fiának magyar nyelvi tudat· 
lansá.gát a német nevelők bünéi.il rój 3. fel, m ert ezek: c;:;ak a 
miattyánkot sem engedték volna> hogy magyarul mcgtanulja ·: 
( íi8.l,ev.). Az ima 'tekintélyének egyetemleges megjelölése mel· 
lett a részletek hatásának nyomai is bérzödnek a Törökországi 
Leve1ekb{íl. Igy mutatnak vissZ3. a .:\Iiatyán.k: szövegére ezek 
a kitételek is : »A kozákoktól szabadirs meg C ram minkct. 
(151. lev. - Math. 6. 13. Luc. l l, 4 )65 és .. adjunk hál<í.t Isten
nek a mi mi:ndennapi kenyerünkért« 161. lev. - .:\Iath. G. l L 
Luc. ll, 3). A törökök vallási szakásairól szóló levetek e<r\·i· 
kében _189. lev. ' olvassuk az imént emlitett mohamedán it~~ít. 
melyet a hivők a templo:nban ájtatosan, földre szegzett ,;u

~;ek~el s_zoktak el:nondam. >> Ennek az imádságnak a kezdere 
]O, ]egyz1 meg :\Iik:es, de a vége farisaeusság'c A kóztudat· 
ban elteqedt és általánosan emlegetett farizeus vonásokróJ a 
~egbőv_ebben Má_té evangéliun1ának 23. fejez·ete szól. .:\Iikes 
mne:r:. Is, ele az U]t•estan1e~tum más lapjáról is kapott jellcmzt~,;t 
a fanz•eusok~ól. U gy ~uruk azonban, hogy az i ró kritikai véle
mé~ye _nem álta~ános_sagban mozog. hanem egy határozott pont 
k?rül Jegecesedik kl. Hogy ezt valószinüvé tehessük. ismer· 
nut:k kell ~ ima végsorait: \)Tarts meg minket. mivcl igaZ<.in 
valo uton luvunk segítségül. Ez az ut az, amelyet te vála'>ztot· 
ta?, és a melynek kedvezel kegY'elmeddel. E nem a hit:-tlcnek 
U~Ja, s~ nem azoké, akikre méltán haragszak Ebben a kisza
kltott Imarészben olyan motivumok vannak. melyek ~Iikesböl 

G:; A ?lliatyánk szövegében nincs benn: Uram. :\Iike, ismerte talán 
a latin monclást: A sagittis Hungarorum libera nos, Domine l 
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tudato·,.,-an Yáltntták ki a fa ri.z.'\.b mcg,.;zól{Lst. . \ hivő lsten tá
mogat;í--at núntegy Yi:-.zonbzJi(.?,·álatul 'arp. felcmlitvén a maga 
.{·nletnt~l. K<m) örg-és{_·nek ::-.ul)-<Ít ncgatinunokkal növeli. í\Lbl{)k 
bünér{_· hi,atkozik. hogy a maga érték~-t ki·~rneljc. E.z.ek·et az 
~lt·mckct megtaláljuk az c,·angl~liumi fariz.:-us imájában i;; Luc. 
1~. 11 1 ~ . :.\kgvan benne az öndicséret: ,, Bőjtölök k(·bzer 
eg)- héten. déz::nnút adok minc1cnböl. a mit szerzek«, é'S megvan 
benne a tagadó-be:íllit;\s s hc:írulú~ is: )} :\em vagyok ol)an. 
nün< egyéb emberek. ragadoz'lk. h:\llÜsak, paráznák. ,·agy mint 
im e dm,.,zedö i,; A nHltiY,JIHnk egn'zésc tehát feljogosit b-en
nünket arra. hogy fcltétclezúik: :\l ikes ezeknek alapján Utott 
ha:-nnl<'l~.ígo: a török és a farizeu-; im:tja közátt. és nem köz
ha~znúlati nmatkozásban. han.:m az e\·angéliumi képzet rcp
rodukúl<b:l\·al bél)·egezte farizeu~s<lgnak a török ima végét.Gii 

.\ Korán .-l. ~zudjában tal;ílható a mohamedán Yallás intéz
h~c\é,.;c a mo-;akodásról. :.\like,; az alkndnra hivatkozva. ele 
eddig még ki. nem derit~tt foná,; alapjánYi közli a tisztál
kndá::-ra vonatkozó paranc-;ot. ti:l~. ]~,-. Szépnck és jónak 
tartja a r~ndelkezést. ele haswntalannak is egysz:c-rsmincl })mert 
sze~ém :\Iahumet nem kért61 a Krisztus n~vébcn a nélkül 
.a kén:~ meg nem hallgattatik. l~n pedig a1mak nevében kérem 
a né·ném egé--;z,.;égét Az ujtestamentumban ismételten clöfor
clul a felhid.s. hogy a kérés. kidnság Jézus nevében történjék, 
men akármit kértek az .\ty;ítól az én nevemben. megadja 
néktek < pL Joan. l.-J. Hi 

:.\like.--; nemcsak egé,;zségct kér lstentől 38. :'J 8. J,c, . . . hozzá 
fc,hászkodik. hogy adjon: j<'J (·iszakít ;)~). le,·. a elolognak jú 
n'·;.!el ~l. le\' .. üch-össége-; életet. jö halált :20í. lev. stb. 
Öt küi. hogy .,tartsa m~g ' a bujdosókat -1 ..J.. lev . . a lménjét« 

..J.~J. -lli. le\'.;. a •,nagy emben H.ákóczit lll. lev. hogy llél
te~se rokonát G í. Je,·. , a beteg Rákóczit ( 1:21-J. lev.1, a 
fejedelem fiát J..J.(i. kv .. hogy ne hagyja el« a ))Szegény 
bujc\o-,úkat :206. le,-. stb. S minclez·eken kivü l azért im{tcl
kmik. hogy az lsten az elménkben való békcsig2t adja meg« 

11!1. le\. é:-; adja lsten lelki békcsig~l nekünk<' líO. lev.!· 
.\r<> L i~ ezt kéri. papi áldúsában: az l- r ))adjon béh~s,éget neked« 

il: ~\z itna a Korán 1. :-'IUr;'tj;ínak ...,tili;~í.lt :-.tö,·eg ... ~. 

Cl K-ráJy C~ (ir~y .\ TfJrokor~;ág-i Len: lek forrá~·úlihoz. E Pf lK. 1 tJO'J· 

:;1\ 1l . J. J<·,(·l forr;'"'it kimutalta l'aul Ricaut The history of tlw pr<~"ent 

;)ta i.(' ot the ( ltton1an En1pin' cin1ü tn{,,·{· ki' onai.;Í.nak francia fordit::'t ... {\Lan 

m~·iy . Ri, aut ~n{hik mlín· lranci;L fordit;b;ínak fliggr:ékcként jl'lc-nt meg': 

!!Hon" df' 1 1-.!nptre Ottoman. La llaye. 1/0<J. ta Ill. kiitctb<·n Tabkau 
.J~· l.'<·mp>rc ottoman KirAly surint \lik<·s kliliiniis<'n at, im.ák st,Ü\egét 

llol· okg sokkal bihcbb,·n ir. l~z at. ima sincs benn :'I l ike- eredctijéb<•n. 
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1Num. G. 2G).mert >>lTram, Te adsz nekünk bék:es-..éget<.. 
(Jes. 2G. 12). Az ujtestamentwnba.n gyakran ).a béke,;"égnek 
Istene« az LTr (pl. Rom. 15. 33;. aki. adjon néktek mindenk<Jr 
minden tekintetben békt.~sé~et IL Thé'"", :3. J() _ss 

Házasság. 

:\likes a h.ázass.ág problémáját is, noha elképzelé"c ,.;oln
~·em let,t ;aló~ágg~. a 1~1aga istene:; módján oldja meg .. \ :.\Iin
ck:n_h~to_t~l ker h:;tzastarsa1: ~.\z Isten adjon olyan fet::~égct. 
a b urn es olvasm tudJOn ':21. lev.'. ))Az l'rtúl van az {>rtelme~ 
feleség« mondja a szentirás I'rO\·. Hl. l..J. . :.\like, htcnrc 
h:íritja a l_1~zass~gköté:; \üllan,atában eleve elre11dclt jiin'ndii 
m1nden ba]at-p\·at: A hazassag Istenen áll é:; ha c-sak r:-ánk 
hagyja a nem jó és a rosz háza:;ságoknak az oka a. ho:4"y ö 
lakodaimon Jelen nem volt 3í. lev.'. Az iró u.r,·an minden 
b!bliai vonatkozás nélkül teszi függővé Isten akaratltöl a húza,;
sag boldoi?:s~gát._mégis. ha a bibliából akarnánk példát ker;;--;ni, 
mmt mukoc\1k kozne a legmagasabb szellem a "zercncsé, lü
zass_ág _létPejöttében. akarva sem tudnánk megfe~előbh h:-lwt 
·smhtem. mw; az ~cli!likc:s sorsköcé5ek leg"zebb pélcláj:ít. lz~ák 
es R·cbeka hazassag-aL ~\brahám Litcnrc bin:1 menvc ki\·;íla~z
tá;;át. ))Az Cr._ az égn;k, Istene .. . elbocsátja az d angyalát te 
~lott~cl,, mondJa szolgaJanak. hogy onnan vég,- az én fiamnak 
fe}escg,et« Gen. ?...J.. í . Láb:ín és Bethuéi' b.: l eeg-' cu:ek a 
l~azassagba., mert ))az l-rtól van e dolog Gen. ·j í_ .íO é.~ 
J_,e?e\a Izsak felesége l~sz ,a._m·i~1.t az l_fr elvégezte . Gen. ~ 1. 
.J,l . Nem 1smcretlcn tehétt a. btbhaban ;,em :.\Iike,; gondolatának 
lenyege: a boldog házasságlnz Isten jelenléte sziiLl-g'~"-

o-' _, ~i.ilönösen érd~ke:i :.\l i ke~ n>_-~latkozata Eszt2rház) húza-;";í
~,:I ol. ))~ lll l pap}amk, azt nhmdp.Lk, hogy az E:-;zkrh:iz\· urnak 
g{ v~g) ~n a ha;assa~·~ valam1!1l a Samaritan::~. a-;"z-onynak. 

a :nek_, az l moncla a K nsztus: luclel 1cle az u rad at: az a-,:-;zon -
megvall~t. ,hogy nem \'Olna ura. mert a kin'l akkor lakott nc1{1 
'olt valosao·os ura« ..J. l le \- · ' · I~.· - ' ' · tanu. 1" ~, •. . ' ~ : , Y- . ; z no ltt :--JbZtLh e~ a ~z:uuan-

s J o P<l,be~zedet ulezL Tezu~ elkuldt az a"·· t· \1 · 
el luvd a "ér.etlet \ · ··· · · ··l t · "

1 )ll~ · · enJ 
Jl-·- .. J' L J , es JOJJ 1ce. ,\z asszon~·: :\me~ ft:rjem. 
é/~\11~ ol ~Dondad; hogy nu:cs férjem, me n öt fl-t-jed \olt 
Ú-\ stam n~m feq\cl: ezt 1gazán m~mdtacl'. T oa n. t 1 li · 
l). ,--\z UjlestamentUllll VOnatkozást értel •mkÜZ'!k h · · l; terlnzy h •

1 
• • k :\f' .... -L · ozza _-.z. 

F __ ' ·:
1 

, 'zass~gan~- a· Ike-; le\·eléb.:>n érinte: t rii,·id t~·>nt~net{: 
-sztct 1azy a telesegc mdlett ,.znlg·;í\ú len.,.,·d Je:tJwt c,~,· t 't. ' b. . . ,...,_ o 

G~ A dol~oz<U !,;ten ,;egihé"·érúl áld ;,·írúl tb · '' · ,. · l l· ·d 
1 

.. .. . , ....... ' ~-' ~ · ~/.!)JI) CJCzctt-.1 adn~lk 
u'') on <c pen attckmte~t \!ikes lst{:nhez intéiCI t kl:rdmeiroil 
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m.'mcsocmber csell-cljéhez a.clt,l n{íúl, majd iitVJcgységrc jut\·a. 
az asszonyt féql~t('í l eh,ila-.ztatt:l. a papok előtt megesküdött 
w~le. s most ug) élnek ml.nt h:í.za:sok . Felti.inö. hogy Mikcs ~ 
h:í.zas~ágra \ onatkozó megjegrzl--cit ;Í !találn n köz-\"etctt, füg~ö 
formában kiizli. \ z C\'angéliumi di-alogus kivanatát a pa p'lk 
szújAba adja. Rc<íjuk h:í.ritja a h<ízass.ág énényesség'ének eldön
tését is. mert .\ mi. papjaink mincl az clválasztást, mirncl az. 
<'lvételt az e~-yházi törvénnyd dlcnk ez6nck tartják«. Jls amig 
Eszterh<izyról mn:bok azt Inrmclják. hogy nem feleség;estűl<< 
Yan Rodosl()ban. addig ezzd a véleménnyel szemben áll az ő 
néz:ete: én azt mnndom febségc,;tők Eg~'ébként is :\likes bizo
nyos tartozkocló. tisztelettel tompitott hangon úja minde zt 

Esterházy urnak háza::;ságán'll. 
:\Iikesnek tehát oka lehetett. hogy azt. amit ő az ujtesta

mentumból a házasságra vonatkozólag nagyon rs jól tudott. 
papok álarca mögé rcjtÖz\'C mondja el. Lelki gátlás volt szá
mára a maga nevében megbélyegezni azt a családi é1etet, mely
nek körében oly gyakran Inegfordult. Az asszony szépsége. 
fiatabága. jókedélye dicsérő szavakban öröklődött meg a 
Törökor zági LeYelek lapjain. :\Jikes táncolt Eszterházynéval, 
emberséges as zonynak tartotta és ha vele volt, sohasem unta 
el magát. Kétségtelennek kell tartanunk. hogy lVIikes szándé
san tagadta meg bibliai tudását. Otthon volt a szentirás min
den területén, át- rneg ittjárta núnden részletét. Nem egyszer 
a Jegrejtettebb bibliai utalások. célz(tsok, idézetek plántálódnak 
át le\-cleinek szövegébc. hát hogyne isn1erte volna a ház3:ssági 
intelmeket. amelyekről oly lényeges kije1entéseke!t (Ma:th. fí, 
~~. Luc. 1 ö, 18 \ sőt egész fejezetcket olva:sott Math. 19, 
l 9. :\Iarc. 10. 1- 12 : »Ketten egy tes tté lesznek. Azért 
többé nem két, hanem egy test. Annakokáért a mit az lsten 
egybe szerkesz-tett. ember el ne válacssza« (1\llath. 19. ö- 6. 
:\larc. Hl. 8-m. "A ki elbocsátja feleségét és má:st vesz el, 
házasságtörést követ el az ellen. l-Ia pedig a feleség hagyja el 
a férjét és mással kel egybe, hAzasségtörést követ el« (Math. 
19, 9_ :\Iarc. 10, 11 12; stb. De az evangéliumi törvények en 
tul az ujtes tamentum más könyveiben ~s oly rész.Letes házaJssáo-i 
rendelkezéseket talált, mint aminők Pál apostol felfogás{tb~1 
formálódtak ki ( I. Kor. 7. 1.6:1 Egyszóval: a papok vélemém·é
bcn l\1ikes bibliail. tudása szólal nl'eg. És csak látszólao-,os elhá
rítással teszi teológiai problémává azt a kérclést,70 am~lyet bib-

. •;fl Zsidó kap<"solatait l. Bia u La j o;: A z,id6 házasságfeLboijtás és a 
z~1dó 1álólevél történele. Budap(!s t, ryr r. U. a.: A házasság feLbontása az 
UJ\estamcntumban. l\1. Zs. Sz. 191 r. 1 21 ll. U. a.: A házasság történet·é
hcz. ~l. Zs. Sz. 1930. 21 ll. 
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Jiai ismeretei alapján ő maga is megoldhatott, s arnely való
jában rem is probLéma, mert mi kétség 1ehet egy törvényesen 
>papok előtt« megkötöt,t házasság érvényében? Ez az ellen
mondás szitnte érthet et1ooné elevalválja az eg6sz házassági tiir
ténetet. 

B!degsér.;. 

:.VIikes megaelással tür minden fájdalmat. Gyógyulá"a c<;a 1~ 
igazolása korlátlan istenbizalmának. A testi szenvedés gon
doliattárgyát és fájdalmas pil1anatainak hangulatát érzelemki 
fejezésének biblias.znüségével harmonizálja é:; hozza közös sikra 
is tenes érzéseivel. A maga sorsában a biblia srubj,ektiv elemei
ből rakja öss~e belső világának feltörő ámya1atait , mások 
helyzetében a tárgyia!sabb szeutirási példákan vezetődik el meg
il1etődésének feszültsége. :ft~ete utolsó év~iben, másfél eszten
dőn át, sötétség borult szemeire, s amidőn visszanyerte s'Ztellle
világM, nem tud betelni Isten kegyelmének hangsulyozásávaL 
»Isten kegyelméből a szomorú setétség elhagyta a szemeimet -
»a s~emem világa minden orvosság nélkül csak az Isten k e
gyclm~vel tért vissza<<, »az Isten kegyelméből ma az ünnepem 
napján az imádságos könyvnek hasznát vehettem« ~ 193. lev. ,
Mintha Tóbiást hallanók, kin~k »kezde a hályog a szemeirő-l 
jőni<< (Tób. ll, 14), mint ahogy :\IIikesérőJ »a hártyikák ... 
akarnak leesni« (u. o. ) . Mikes bajának elmultélval gondolatban 
visszapillant a másfél év gyötrő napjairas azzal a megnyugvá-. 
sal temeti d életéTl!ek ezt a keser ü időszakát: ll Ha a testi vakság 
nagy do1og: a lelki százszorta nagyobb << (u. o.). A testi-lelki 
vakság szembeállitását Mikesben a bibliaismerő ember élezi 
ki ellentétté. Gyakran olvasott a bibliában vakságróL n1ellvel 
!sten övéit védelmébe vette (Gen. 19, 10. II. R eg. 6_- 18), 'jól 
1smerte az U]testament'llmhól a szemük világát viss'zanyert 
vakok történetét (MaJth. 9, 30. 20, 3-i. Marc. 8, 25, 10. 52_ 
Luc. 18, 43. Ján. 9, 7. Ac . ap. 9, 18), de nem ezek a moz.za
natok hagytak nyomot Mikes lelkében s jámltak hozzá az 
ellentét mögött meghuz·6d6 érze1emmotivum meaerősödi"'Séh{'z. 
~nem azok a bibliai helyek, amel}"ekben a vakság Isten bünt<.'
teseként (Deut. 28, 28. Jes. 6, 10 stb. ), a gonoszság átkaként 
(Say. 2; .21) je1e_n~k!ezik, s amelyekben igy mutatkozik a bün
tetes celJa: »e vlla.g Istene megvakitotta a hitetlenek elméit, 
hogy .ne fén~·esk!ed]ék nekik Krisztus dicsőséges evangéli'tltrn;í
nak vrlágossaga« ( II. Kor. 4 .. 4). Ettől a hom<ilytól félt :\.!ikes. 

70 V. ö. Zolnai Béla: Magyar janenisták. :\.line n a. 192 5· 29. 1. 
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t..·mlékezw a tanításra: akiben ninos mértékletesség. türés, sze
retet -- az vak. (II. Pel. 1. ~ ). 

Az alanyiság hangj;í.t objektÍ\'\ é hüti a táv1at. ~ a részvét. 
rokonérzés sokat elpárologtat a szubjekti,-itás creJé_böl, hogy 
konkrétabb elemekkel böYiilvc adjon kifejezést a vigasztalás
nak. Bercsényi életben maracUs;í.hm nem volt már :Pemény. 
Lábában egyre gyült a ,-iz. :\Iik ,·~ az isteni olta~om gondolatá
hoz menekül és ezt a megjeg·yzést füzi Bercsényi betegségéhez: 
"ha az Isten azt reánk bocsátja, Jóbot kell köve tnünk« ( 64. 
ln .. Ha Jób magatartásának egyetemes egészében megnyilat
koz/J eszmeiségétől eltekintünk és szükebbkörü ,-onatkozást 
kcre~ünk, akkor núnden bizonnyal erre a magasztos gondolatra 
kell hivatkoznunk: »Ha már a jót elvettük Istentől , a rosszat 
nem ,-ennök -c el?,< Jób. :2 . Hl Ezekre a szavakra épithette 
)Iike bibllliai példáját. Ebben a biblikus kitételben még egyen
-.;uh·ban van: é rzeltui eLem és tárgyias k ép. At11Ji•dÖn azonban 
a l}etegség hasonlósága, a sz·em ·edés azonossága egymás mellé 
kerül Jób orsában és Bercsényi vég·sö napjaiban, a b<iJbliai 
kt·p kiszorítja a szubjektivitás hangját. hogy szabadabb Levegö
höz jut,-a, a hasonlat befej•ezésc után egyedül. magából táp
];ílkozva, önmarcangoló beleélésSlel a kinok fes.tésében csapód
jék le. Ezek a bibli<hl versek: »És kimene a Sátán a:z Ur elöl 
é:- meg\·eré Jóbot unook fekéllyel tarpától fogva a feje tetejéig. 
1::s ,·ön egy cserepet , hogy azzal vakarja magát, és igy ül vala 
a hamu köz.epett« · Jób. 2. 7 -8~. l ebeghettek )1ikes elöil:t, 
miclön Bercsényi pusztulásában a jób.i csapás megismétlődését 
látja: »épen olyan állapotban vagyon, valamint Jób volt, csak 
épen abban különbözik. hogy az ágyban fekszik, és nem a 
ganéjdom bon« , 66. lev. , . 

Rákóczi József betegségének külsö körülményei ~s keret
kén~ fogják körül a Törökországi Levelek egyik b1bliai idére
tél. Rákóczi halálos betegségében el:küldötte maga mellöl belső 
c~elédségét. :\Iikest egy éjsz:aka azzal a hirrel ~eres~k, hogy a 
fejedelem fia halálán van. ö azonban még kissé sér.tödötten az 
előbbi mellözés miatt, csak azt felelte: »valam~n>t Esther: Ha 
c~ak a király nem hivat, nem merek elerube menni« (14:3. lev.). 
Jríllehet ::\Iikes iclézöjdek közé iÍlktatta Eszter üzenetét. az való
jáhan csak az emlékezet megőrizte gondolaJt ki"onata. Rövid 
tartalma a bibliai Yersnek: >> ... a ki bemegy a királyhoz a hclsö 
udvarba hivatlanul, egy a törvénye, hogy megölettessék ... , én 
p<:clig nem hívattam, hogy a királyhoz bemenjek, már hanninc 
napja« (Est. 4, 11). 
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Öregkor. 

A magyar irodalomban szinte konvencionális . öregkor
szimbolummá merevedett a bibliai ::-.1atuzsálem <l.lakJa. Gen. 
5, 27) . Költőink, ir·ÓÍlnk Matuzsálem életide_jéveJ. te~~ik !lleg
f>Ogha•t·óvá a kép;;,e1etbeli mesés életkort. 1\likes szenmt ~s: a 
wk jókivánság betelj•esedés·ét csak aklmr l eh etne megérn!, ha 
minc1en halandó addig él111e, nÚ!nt Mathusalem ( 23. lev .. Arnele 
ez a hos·szu idő sem jdenti a:z örök földli él•etet, m crt hiszen 
marra Mathusalem is m eghalt ( 170. k~v.). A századokra nyu.ló 
éLetéVJek idej·e a bibliai patriarkák kora. Abrahám is . közel 
kétszáz éves korában fej•ezte be éLetét. Ehhez a sok évtuedes 
földi pályához vis:zony~~t-;,a -:alób<:n rövidnek t~n~, a ma ember~
nek ali rr félszáz esztendos e1etut)a. Ez a rclatn"lltas domborodik 
ki Mik~s körülmrásából, midön Bercsényiné hetYenkilenc évét 
a bibliai életidők mértékéhc.z szabja: »ifju lett volna Ábrahám 
idejében« ( 4 7. :Lev. ) . Kevésbé ismert ujtemtamentum~ s:reméllyel 
konkretizálja Mikes egy másik alkalommal a hosszu emberkort. 
A százhét éves örmény patriarkáról igy ernlék>ezruk meg: »az 
evaTigéliumi Simeonnak ma adott a fejedelem auclentiát" 
(83. lev.). Mikes valósrinül.eg arra a S'Íimeonra céloz. aki a 
Jeruz·sálembe első izben feh"itt Jézust bemutatta a templomban. 
JóUehet itt nincs határozott adat Si!moon éLetkorára vonatkozó
lag, mégis abból a kitételbőL hogy Simeon »addig halált nem 
lát, amig meg nem látja« Jézust, tO\'ábbá Simeon fohászából: 
»MoSitan bocsátüd el, U ram. a te szolgádat, a te beszéded 
szerinrt, békességben: Mert látták az én szemeim a te üdvössé
gedet« (Luc. 2, 26. 29- 30) következtethetünk a ~1ikes hasz
nálta névszimbolum eredetére. 

Elet - halál. 

Mike:s az életr·Öl vallott felfogásában a biblia zenemét 
tette magáévá. A véges földi élet, mely·et örök birtokba \enni 
n~ act.a~·ott meg s.enki haland?nak, csak idei!glenes megállal)O
das, roVldre szabott munkater. hol az ember nünt idc<TC'Jl 
jövevény, zsellér_. vándor vagy zarándok éli le élete napJait: 
Ez a gondolaJt olt formá~ a.z U r szavaiban: »csak jöve,·ények 
és zsellérek: vag)"tok t1 nalam«. (. Lev, 25, 23'. Jc1kob élet:."V"út 
~>za;~;tdok~ága 1-:apjai~<·nak nevezi ' Gen. 47, 9 ) . A zsoltárkölt6 
l~~ap~an 1gy ~azko~~k lsten ~lőtt: ,>Jövevény vagyok én nálad 
é': zarand~~' mmt mmden atyárn1<< Ps. 3!:l, 13) stb. A plasztiku,. 
kep átkerult az U]testamentomba is, és fogalmi-értelmi me"
határozása l·ett az embernek: »Kérlek titeket, mint jö,-evém·ek~t 
és zarándokok~t, h?gy meg-tartoztassátok magatokat<< r: Pet. 
2, ll) 'Sitb. M1kes 1s kényte1en sóhajtással vallja hog~ a mi 
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életünk uo·, minden kereszténynek is az élete csak szarándok
~g« (!:Ú). kv. \ amint a patriarkák l>azol~ ,a szent s~arán~okok_« 
megmutatták, hogy »az ember ezen a Vllag<Y? c_sak, szaraJldo~, 
idegen és utonjáró.« (7-L 1ev.)71 A qua.nt1ta.t1; eletsors . ~1-
fe)ezésének bi:blia.szerüségéhez hasortlóan a sZ!en.tlnts ~Y'elvé? 11,1a 
k.örül r-.Iikes az élettartalom szenvedések adta Je:Ueget 1s. 
>>A sira.Lonmak völO'yében l-évő változó é1ct«-e fölött tart szemlét 
utolsó levelében (207. Jlev.). A bibliában ~s: a:z ember áthalad 
'-a SiraLom-völgyén«, mig megjelen~k Isten előtt (Ps: 84, '!!.: 

Mikes számára a halál nem probléma. A mogottc reJlo 
titokzatosság előtt megáll, kezében a bibliával, lellikéhen a vallá_s 
tanitásá\-al. A gondolat inkább megadáJSra, lehoru:ásra készteti, 
núntsem sejtésekre, fe.lltevé ekre, marcangoló elkép:oel~sekre. 
~em a pesszimizmus halálvágyával közeliti n11eg a végpillam).t 
gondolatát és nem az optimista világszemlré1etü etnbcr me&'
döbbenésévellátja közeledni az örök elbprulást, han~m a valla
~os ékt afilozófikus reménykedéséVJCl számol a b~ztos elmu
.lással. Élete lefelé irányuló ivének ha:lálkörelségében az elhal
kuló lélek-indulatok fölött diadalmaiSan szólal meg a j•ózan ész: 
,>Tudom, hogy a pornak porrá keJ.illenni« (207. lev. ). ( Másutt: 
A mi földből való, annak földdé kell lenni. 198. 1ev.). A b~blia 
szavai ezek. Isten »a földnek porából« formálta az embert 
(Gen. 2, 7), és adta tudtára, hogy viSisza kell térnFe a földbe 
»mert por vagy te s ismét porrá les~esz« (Gen. 3, Hl). A 
teremtés történetének ezek az emléknyomai a gondol.a;t' sürü 
ismétlődése révén \Ps. 90, 3. 103, 14. Ecc1es. 3, 20. Eceli.. 
40, ll. stb.) mélyen hevésődtek Mikes emlékezetébe. Az intel
lektus szava azonban némileg áthajlik az érrelmek t'erül:etére, 
mid<ín az ir6 a jó és boldogságos halál ut{m vágyód~k. Mi ez? 
Megmondja :.Iikes: »Boldog az, a ki nem az Urnak, hanem az 
Urban hal meg« ,u . o.). Az égi szózat parancsára János evan
géli:sta ugyanezt írja a jelenések könyvében: »Bovdogok a halot
tak, a kik az Urban halnak meg.« (Apoc. H, 13). A csend~-", 
belenyugvás a halál gondolatba ugyanabból az ist•enimádatbM 
ered, an;elyből Mikes ~nden háborg~sának, nyugta1anságá,ruak 
elnémulasa: »ls.ter: elvegzte, hogy mmden en1ber n11eghal]OTI<< 
(20?. lev.). A b1.bha gazdagon variáljaa halál-gondo1at elemeit. 
Az 1dézet s~valt az azonos tartalmon tul 1eg~nkább e:z az uj
testamentum! hely közeli~i: meg: »Elvégeztetett dolog, hogy az 
e~berek egys~r meghalJanak« (Heb. 9, 27). Mikes az emigdt
ClÓ hossz;t ével alatt sokszor látott halált. Egymás 'Uitán táv10ztak 
~. ~let~ól a magyar koLónia tagjai. Rákóczi bujdos-6 társai 
közul o maradt utolsónak. AkaratLanul is gyakran srembc-

71 L. A sátorlakás bibliai vonatkozásai c. alatt is. 
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ialálta magát az ~lmulás gondolatával. Ez ~gy<:tráz~, -~1ogy 
oly bőséges termése van le~elei,ben a me&'h~as ~zmonlll11an:tak· 
>;l\ lindennek meg kell halma« J 68. lev. ) HJ_a ~1Ikes, s »n;md
úy,Fl.jan meghalnak« áll a ~~entkon)"V'e:kben (Eccl_I· 8, ~). GyasZ06 
ba'ngulatában kelletlen v1gasztalas"!-:. »hogy _masok 1s meg~~-
1lak, 1)emcsak mi« (156. ]IC'V. ); »a knályok lS csak behunyJák 
á sre:mökect: valamint mi« (98., 100. lev.); ))a halál megmutatta, 
hogy ne:m~SJak a ~zalma há.zakban . kaszálhat, h;anem még a 
ri<~Jotában is.« ( 160. lev. ) .. Az 1déz·ett gondolat?k mrn~ egy e;zme 
:körül kristályosoclnak kl: J~em;sa~ a. szegenye~ ~1eté .. vege;;, 
korlitolt a hatahiJasok földJ palyaJa 1s. A b1blla lS kljelemti: 
>;Mindenik ugyanazon egy helyre megy« (Ecdes. 3, 20 . A 
túsadalmi élet eUentét•eit állit ja egymás mellé a zsoltár: »meg
h.;tltok, mii1t a közember és elhulltok, m~nt ak.ármely főember<( 
(!Js. 8.2

1 
·7) ., Jób ·alább ~i)\'etkező sza;a1ban IS ez a. gondol~t 

tükrözik. Nfeg a szelleim emelk·edettseg sem m~nte lt a halai 
a,.l9L>la bölcsek is meghalnak« _Ps. 49. 1.1); »ffilképen meghat 
a bölcs, azonképen meghal a ~olon~. IS« ( ~c~les .. 2,, 17 .... 
~' meghalás kifejezései közül t:·gy.tk-,ma~lk a b1bha s•t1l'U~~t .. k~ 
\:'eti. · AJ.1:alógiás kompozíció ez a ke p Js: »az Isten az o ro ko" 
haz~jába vitt!e« (48. lev.).· A bibJiában: »elmel?Y:. az er:nber az 
ö örokös házába« (Eccles. 12, 1). vagy »az orok haJlék«-ba. 
(Luc. 16, 9). /\.z »lsten magához vevé« ( 117, 160. lev. meg
batározás egyezik a sz,entirás szavaival: Énockot az »lst~tl 
magához vevé« (Gen. ó, 24): vagy az uj testamentumban >>Uram, 
~~dd magadhoz az én lelkemeL Ac. ap. 7. 59).72 Rákóczi 
Fe,renc haláláúak siratásában ujtestamentumi pozitivumok teszik 
~ürü bbé a vallásos hangulatot: »l\la nagypéntek lévén. mind a 
mennyei, min~ ·a· föld~ a1yánkn.alk halálokat kell siratnunk. Az 
~;;'ten mára halasztotta halálát urunknak azért. hogy megszen· 
t~~je halálának áldozatját annak érdemével, a ki ma meghalt 
~rfttün.k. A micsoda életet élt és a micsoda halála volt, hiszem. 
h()gy megmondották neki: »Ma velem lés.zsz a paradicsomban'({ 

-« (192. h'!v. ). Jérus halálának pénteki napját az evangéliu
mük közlik: Math. 27. 62. l\Iarc. 15, 42. Luc. 23, 54. Joan. 
HJ, 31. Az »a ki ma meghalt érettünk« kitétel kifejezésbeli 
~t\·étel az ujtestamenrtumból: d-\:risztus érettünk meghalt 'Rom. 
q, ~), Az idéző j·elekkel kiemeit 1)10ndás pedig Jézus vigasitaló 

.sz.aviJ.Í ,a la.torhoz: >>Ma velem 1~szcl a paradicsomban« (l:uc. 

: ' 7~ .Egyéb kifejczé*k: »nem "oJ<.ira lekaszálják a ~J.éÍtát« c 47 o l~·\.:. 
»meglf.tja a i\Iennyországot« (u. o. J; »lsten kiszólitja a világbó-l« (7'• .. 
J(!o·)~v.)_; »lsten '!<Yul?ossza« .(98. lc1·.); >>Istennek adván lelkét« p 12., 

114. lev.): >>lsten végét ~·Néttc"sok szeiwe.d~,séneh (112. lev.); >~az I·tei\ 
kiv<•vé a 'bujdosásból« (207. lev.). ' ' • •-' 



38 Dr. Zsoldos jenő 

~:3. -W) - Jézus hal;ila történetének evangéliumi le~rásában: 
''.\ \itézek ... Ye\·ék az ö ruháit .. , és a köntösét. A köntös 
pedig \·arrástalan Yala. felülről minclvégig szövött«. ( Jo~J1. t~l , 
:W!. ~1ikes Pihí.tus és a császár találkoz<cisának monda1 dbe
,.,z~lé::;{b C"n érinti ezt az ujtcstamentumi moti\·umot: »Pilátus pedig 
a Kri-.,ztu~ Yarrás nélkül val<) köntösét a vitézektöl e lv;ett<C vala« 

\),). le \·.\ 
,\ z író a J2. le\-clb;,; szőtt verséhen igy szilnezi ki a tulrviL--íg 

örök ny ugalmát és uniformiz<Ut re ndszerét: »O tt nem fogJtak 
i.ildözhetni , Se bennünk onnét kitudni. Ott öröke a ko1dusnak 
olyan nagy. mint a királynak.« Jób hasonlóan festi a halál utáni 
boldog ·ágo t: ·>Ott a gonoszok megszünnek a f·enyegetéstöl, és 
ott megnyugosznak. nem hallják a szorong<lltónak szavát. Ki
c"iny és nagy ott egyenlő« ~Jób 3, 17 - 19). S maga Jób i_c; 
h áborítatlanul pihenne ebben a sve.L:emviJ.ágba.n »királyokkal 
é·s az ország tanácsosaival, a kik maguknak kőhalmokat épite
nek. Vagy fejedelmekkel, a kiknek aranyuk van, a kik ezüsttel 
töltik meg házaikat« (Job . 3, 1-!- 15 ). 

Az elhunyt Rákóczi József emlékének áldoz Mikes, midőn 
azt kivánja, hogy Isten közeLébe, a mennyországba kerüljön 
urának fia: >>A kit is az U r Isten állitsa jobb kere frelől aJZ' 

utolsó napon« , 146. lev.) . A j·obb kéz felől ülés vagy állás· 
szimbolikus bibliai kirfe jezés (pl. Ps. 110, 1) . Az ujtestamen
~mban számtalanszor előfordul. Mikes forrása .Máté evangé
hurna volt. Itt van szó a nagy ítélkezésrőL amiJdön az embernek 
Fia eh·álas:otja ~gymástól a juhok.aJt, a jókat, a jámborokat és a 
kosokat, a bunosoket, gonosrokat. »A juhokat jobb keze felöl 
<: kecskéket pedig balikeze felől állítja~< (M<!!th. 25, 33). És ~ 
J,obb k_eze_ ~~l? l. ~lJóknak ez.t mondja: »J-ertek, én Atyámnak 
áldot,tal, ?~ok?lJetek ez országot ... « (u. o. 34). - Ách med 
szu.Lt:an sza]ábol hangzanak el ezek a s:z:a.vak: »Isten elott számot 
adtok az ité1et napj,á-r;« (91. lev.). ~cl~e.he:tö, hogy a császari 
b;széd. megs.rerkesz1eseben része volt Milies keresztényi felfogá
sana~ ls: lgaz, hogy a_ gondolat ép ugy ismert a zs~dó irodalom
ban7" mmt -~ogy_ az_ 1tél~t napjának fontosságát a mohamooá~ 
nok szent k_onyve 1s hndet~,'"' mégis a szu!Jtán szózatának leirása
k~r_ez az UJtestamentumi reminiszcencia vibrá1hatott M'i!kes tolla 
Rorül· Az ~mberek »sz~mot adnak majd az itélet napján« 
(Math. 12 . .36), vagy »mmdenikünk mag.a ad számot magáról az 
Istennek« Kor. 14, 13). 

A Rákóc-ú fejedelem haláláról tudósító Törökországi Levél 

í:l "Tudd meg. ki előtt kell majd ,zárnot adnod. 
királya, a Szent előtt ... « (AM th 3, 1 ). 

74 Pl. Koran 43· szura. 

a királyok 
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már idé·zett szöveurésze ut{tn C'Zt írja Yiike.s: ,> );c azt a jó. 
atyánkaL sirassuk, "'mert_ őtet az bten .. an~yí_ s~enved~::,eÍ: u_!{u_l a 
mennyei Lakodalomba v1tte, ahol_a g-yonyoru s~gnek t"~ él:z orom
nek poharából itatja, h a nem rmmagunkat snassuk. , ktk nagy 
<Í. rvaságra jutottunk« ll?· l f' v -J- A g?'ndol~t lenye:ge: a 
mcnny ország körülírása, ~mmt a katakom_bak f~lan a., lakodaJmo 
f<estmérw is ennek a btroclalomnak SZlmbolikus a.brázolása. 
Az cyari.o-éliumi példázatban kapjuk az égi lakoelalom képét: 
,;Hasonl':tos a mennyeknek országa a királyhoz. a ki az ö 
fiának menyegzőt szerze« :\1ath. 22, 2) . az Apokalypsisbc.wn 
pedig a részvevés h,~-~gulatának ö,r~mét: _»Boldogok a~ok, a k~k 
a Bárány menyegzoJenek \racsoraJara hivatalosak11 Apoc. l:l· 
9). A »jó atya« elv,esztésén kesergő »_árvák panasz.o-; hangJa 
Jeremiás siralmas sóhaját idézi fel: »Apátlan irvák lettünk 
\Thren. ~- 3) . 

A »halott<l!iból feltámadott '· ujtestamentumi közhe-ly . pL 
Ac. ap. 10, J1 ), szókapcsolatát :\Iikes a selyemhernyó pil1an 
•róvá alakulásának. leírásában használja. »A három hét. 
~ltelvén az alatt halottaiból feltámad« ' 61. lev. ) . 

Szeretet, megbocscíf:ís~ 

:\Iikes ősérzése és detének tragikuma: a szeretct. Ez az 
érzelmi diszpozició annyira egyetemes \"el~járója volt é"l.lj~nek, 
hogy szinte átszinezte számára a vi!lágot. A s.zcretett::-1 kapcso
latos jelenségek nem hatottak rá a rendki\i.iliség- erejével. 
Termésretesnek tartotta magában és másokban is. Ebben a 
motivum-körben aránylag ritkán jut szóhoz a s-zentidls. Az. 
ide sorolható bibhai vonatkozáS>Ok ;:;záma kisebb , mint vám•)k. 
Inkább hangulati biblÍ!zlmust találunk. Az iró csalódá.<;{Ln.a.k pa
nas·7,a is ebben oldódik fel, ha a szere•tet-frkción repedés t;ímad. 

A szeretetben ku1mináló erkölcsi tön·énvek közi.il a két 
l•eglénye:gesebb: a szülöi és a baráti ::;zeretet ·parancsa helyet 
kapott Mikes leveleiben i:;. A gyermek és a szülö viszonyában: 
a gyermeknek )) szüléihez való szeretetnek meg kell benne 
maradni mind azért, hogy okos teremte1t állat. mind pedig
azért, hogy azt parancsolj;ík néki<< 107. lev. ) . :\ tízparancso
lat igéje (Ex. 20, 12. Deut. :), 16) , a szentség tÖtTényc (Lev. 
t9, 3) rendeli ezt. Innen, a szentség tön·ényeiböl, való a viJág
rend aLapját alkotó nagy eszme is: »Szeresd fel-ebarátodat, mint 
magadat<; (Lev.19, 18). Azönretlen szere-tetethirdető magaszto,; 
gondoLat m.índuntalan visszatér az ujtestamentum könyvdben 
is. (Pl. Math. 19. 19. Marc. 12, 31. Jac . 2, H. stb.). Mikesnél ez 
a tanítás ilyen formát ölt: »Ugy szeretlek, mint maga.mah. 
(99. lev. ) . Ezt szerint~ jogosan mondhatják az erdélyi , ~ro-
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ny ok, me rt tém·lecr sze re tik önmacruka t s igy s~ertethetnek 
másokat is. A ;,.öriJcr nők ellenben: ha ugyanezt mondanák, 
k;í.rmnkodnának,"'»me"'rt szt. Pál azt mondja, hogy a görög~k 
J1amgok(< (u. o.). ;\likes kijelenté"énck alapja Pál apostol ~gytk 
k\·eléncl: mondata: l> A krétaiak mindig hazugok ... « (Tit. 1, 
1 '2 . i~omolyabb jellegil fordulata is van a barát i_ sz·e ret~il: ~sz
mtjének a Törökorsúg~ Levélekbcn. A nagy tté1et JJde )én, 
middri nem az ország törvénykönyve, hanem az evangéhum 
.alarüán fog11ak ítélkezni. a felelőségre vont fe jedelem nem 
Y~dekezheti).;: , majd politikai meggondolásokkal, me rt azt a 
y;íJaszt fogja kapni: ))nem kellett volna j öv•endőbéli bi'Zon ytalan 
ro:0zért bi_zonyos roszat kö,·2tni fekbarátidon« (32. lev.). A 
;,:onqolat szent\rási er.=detü. Istennél csak az ma radha t m eg, aki 
mem te,-z rosszat felebarátjának « (Ps . 10. 3). Mi,kes kiszélesíti 
a -;:zeretet körét, egyetemesít. általánosit: »Soha n em szabad 
:-cnkinek is_, még ellenségünknek is. roszat kivánni.« (193. lev.) . 
Ezt az erkölcsi magatartás t kivánj a meg a példabesz,éd ]s : 
l.l\ I ídőn elesik ellenséged, ne örülj és amikor megbotlik. ne 
ÖlTendjen a te szived« P rov. 2-±. 17) . Jóbnak csak akkor kel• 
}ene rettegnie a meg,·etéstől , ha örvendezett volna gyülölőinek 
myorÍlom ságán, ha átkot kért volna azok lel~é re (Jób 31, 29-
.30 .. Hasonló nagylel küséget követelnek az el1errségg,eil szemben 
a ·mózes~ tőlTén yek E x. 23, 4- fí ). Mikes thlalom-gondolat"r 
~ ~;rangéliumra vezet_he tö_ vissza; »Sze ressé~~k ellensége~tek~t, 
a lc!ptok. azo~at, a k1,k titeket atkomak, ]Ot tegyetek azok
kal, a klk tltekc t gyülö1nek és innádkozzat::>~.;: azokért. a kik 
háborgatnak és k ergetnek titeket« 1 :\lath. fi, H. Luc. 6, 2 í -
2~ ); ~zen az ev~r:g~li~mi kij;le~téser: ~lapszik ,a R~kóczi egyé
lll:'-Cget konkretuaJ.o Jellemzes b. M1don megerkez1k a ked\re
zőtlen hir, hogy a porta Tenikőnél alkalmasabb helv:e1t akai· 
"kij~lölni a buj~os·ók számá'r.a, a fej,edelem nyugodtan" fogadja 
az U7JCr;tetet, ?a~· »Elmondhatta volna Dáviddal: Usque qU() 
-exc.ltab1~~ mrtmcus meus sup .: r me? és : piruljanak meg mind 
azo~J, ~ - hk_ az . é n nyomoru sá fSimon örülnek, De a Krisztus 
tamta;at .ko,'retv~n. á:dást k é,rt üldözöíre« f 33. l ev. ) . Dávid 
mondása szoszennt megegyez1k a Vulgata· zsoltárszöverrével 
~ Ps . 13,. 3), a m.~gyaru_ l . idézett zsoltárvers megfde\5je pedig 
l{fY ha_ngz1k: >>.?zcgyenul]en~k _meg. piruljanak együtte sen, a 
k1~- ba~o:>l!lnak c;n,uln~~ <~ (Ps. 3n, 26). A zsoltári ve rshez ellen
tétul f\12ott t.an,~tas_, JO~lehet az ~ ~ ·őbb emlit·ett evangéliumi szö
vegj:>en C,J;ecl, _lwZJelteb_bl _rokonságot rhutat az ujtestamentumnak 
ezzel ~ ' .hdyevel: »Alcl]átok azokat, a kik üteket üldöznek'< 
rRom., 12. 14) .. ' ·. · - · 

. ~ik.es . )evé,lirásának. hibliaszyrüségc fokozottan ' érzik ki 
.awkbol a koeserú panaszokbőL mely·ckben embertársai {tlságát, 

l· 
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alakoskodó tnaga:ta rtás{tt teszi szóvá . Rákóczi halála után, ·a 
szomo ruság idején j-ól esík n~ki »nénj e« vigasztalása, me rt 
amint írja: »itt egynehányan ' 'Ígasztalnak o lyanok engem, a~ 
kik helooképen örülnek szomoruságomon, és anna k még meg
SZ<'lporodását is· akarnák« (116. lev.) . Min t u ra vagyonának 
ke-zelője, szigoru becsülettel ő rködik R ákóczi jószága, fel-ett . 
Jutalma a'Zonban: ellenségeskedés, rágalom , vádaskodas: l:.\ 
kikkd legtöbbet vagyok, és a kik l egtöbb jó szót adnak, és 
na~'ob~ bará~ság:ot muta tnak,_ u~yanarok akarj~k m~gho~~ 
lyosltam becsu1etemet . E gy krs )O lred\"em .. n~klk mcreg, e; 
kedvet}e nsége m előt tük kedves . l\imdennap UJlt] ak el1en em valo 
beszédeke t« ( 120. le,r., . Hiá ba adta á t :\-iikes R ákóczi fiá!lak 
ke zébe hiánytalanul atyja kincseit , fá jdalmasan k ellett papura 
vetnie: »a hamis atvafiak sokkal vádoltanak« 12-L lev. ' . T er
m.és·retesen ezeknek " a nyilatkozat oknak bibliai megfalelőit b 
mutatnunk alig lehet. De m égis : a nnak igaz.olására, mily erő
~en hatott ~1ikesre a biblia sz,ell eme, és műn~ltségének g yökere 
m.ily :elevenen nyulik bde a hihlia stilusába, n~ lll lesz felesle&;<?S 
rá mutatnunk azokra a szentir:tsi helyekre, m~lreknek Ü." \·egoJe 
ott huz.ódik d Mikes kedélye és soraiban eh ·ez·e tett hangulata 
felte<tt. »Nyomorult YigasZJtalók vagytok ti nündnyájan«. mondja 
Jób (Jób 16, 2) . A rosszakara:tu barátokról igy szól a z.;.oltá
tos: >>Örültek az én bukásomon« (Ps. 35. lG ) . Jeremiás pe:.>&~i.
mista szavai megdöbbentenek: ;; l\linden b.arát rágalmazva já P 

(Jer. 9, 4), »Szájával békességcsen szól barátjához, a szivében 
pedi g lest hány« (Je r. 9, 8) . }> A hamis at}rafiak< ellen irt zsol
t.á r kegye tLenül 1ebbenti fel az éle t ·álarcát: "Nem e'lenség 
-szida.:Lmazott e ngem . . . hanem t\· hozz-ám ha~::>onló hala:ndó, én 
ba rá tom és· ismerősöm. a kik együtt édes l::rizalomban éltünk.<' 
{Ps . 55, 13- lö). Mike s a rágalmazókkal szemben a maga 
igazában talál megnyugvást é:> az emb::- nk istenkároml-ó bünf.
ben keres viga:sztalást: »Ha· őtet (t. i. Istent ) káromlották, hát 
engemet miért nem?<( ( 118. le\·.1. Az id~ kapcsolható bibliai 
helyek közül fe1emlitünk egyet -kettőt: »Igy szól az Fr Isten: 
M6g abban is gyalázaJttal illettek engein a ti atráitok. hogy 
hütlenül elszaka,dának tölem« (Ezek. 20, 27 1. »Kit ;;zid<4maz· 
tál eys kit gyaláztál? És ki ellen emelted fel szódat . . . ? Az 
Izrael szentje ellen« (II. R·eg. 19. 22. Jes. B7. 23 ' stb. 
· Az emberi bünökkel és vétkekkel S'Z-emb en :\!ikes a vallás 

töw-énycit követi. A m egbocsátils alapján áll. Nemcsak tréfá-. 
~w:: vélkezdő kedveskedéseiben , 71.. 85. :le\"., , l"lanern mindt>n játé
kon tul is. me rt az evangélium pl. :\Iath. :J. 23. (). 12. Marc. 
i 1, 25 stb.) még a császároknak is azt paúncsolja, hogy »meg, 
bocsássanak az ellenségieknek, és a toszért jót tegyenek« (32 . 
le\· .J. Istennel szemben a meghánás ·hoz bübbocsána.tot: · Th~o· 
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... ius c-.c:í.sz:í r ,.u:\ O'i n ?tkévd kapcsolatban Ambrus medio•lantuni 
pü ... pök ,_za\·ai:· idézi: ., lia DáYid királyt kÖ\"e't;e-c! vé·~k~b .... ~~1: 
köY-e~sed penitentia tardsában is« \72. lev. ) . A c~lzas DavHl ,e" 
l' ri:í:-; történetére vonatkozik. )) D:ívid gonoszságalt megbánYan; 
penitenciát ta.rt11, mondia Kál di bibliája aoz ~em'ényt tá r gyalo 
bibliai fejezet élén ,n. Sam. 12, 13). 

Budapest. Dr. Zsoldo; jenő. 

Adatok Binet Márdochájról. 
..-\ Hacofeben ,XI -ik évfolyam l 2- 2H, 153 ll:i~ mcg

jd<'nt köz~eményem i''1::: il j'O 'J: 'l-' T különlenyomatát , Buda
pest Hl2í. elküldöttem Dr. Büchler Sándor keszthelyi főrabbi 
urnak. aki a következő J.evéilel tisztelt meg: 

Főtisztelendő U ram! 

Figyelemmel olvastarn i''11:1 j'O'J::l 'l:T dolgozatát, mellyel 
szives volt e napokban megüsztelni. A 16. oldalon két tévedést 
vett•"'m észre, az egyik, hogy Schossburgot Sárvárnak forditja, 
holot t Sár\'ár a német neve, a másik, hogy Benedikt Márkusz 
nikolsburgi főrabbi ~·liT nagyatyját Abrahárnnak nevezi, ho:ott 
a genealógia a következő: Benedi.l'i: atyja Ábrahám volt, kinek 
fia a fehérmegyei Csurgón született, ezért nevezi a budapesti 
országos rabbiképző levélgyüjteményé:nek 5535 kiszlév 26-nak 
levele Benedikt :.\Iárkuszt Márdocháj be:n Ábrahám Csurgónak. 
.\. jelölt gyüjtemény 5535 ádár ujholdjának levele megemlíti, 
hou a ·: előtte való héten Ábrahám Biály megkérte fia Márdoc
háj részére Rosenthál Náftáli leányát. Ábrahám Biály nem, 
tnás. mint Benedikt Ylárkusz atyja és a Biály szó neve meiiJ.ett a 
fehérmegyei Bia falut jelöli. ugyanis Csurgóról Biára a 
helységnek régi ne\·e Biály vagy Bihály - köl.tőzkődött a nikols· 
burgi főrabbi atyja. Az országos levéltár 1770-iki ~idó conscrip
tiójából megtudtam, hogy mikor történt az átköltözködés és 
egyben. hogy Abrahám atyját Lázárnak hívták. A biai össze
irásban mint Ábrahám Lazams fordul elő és azt közli róla a 
conscriptió, hogy magyar származásu, van egy 16 éves és l 11 ~ 
éves fia, vala;mint egy 10 és 7 éves leánya, Sándor báró 
fundusá.n urasági házba.n 4tkik mint a pálinkafőző árend.ása. 
az árendát pedig Szentgyőrgy nap óta birja, mely tudvakvö-
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Jco· minclig április 2-!-re esik . Ebből kitünik a nikolsburgi 
fö~abbi sz üle tési éve is: l 7 5±, ami megegyezik sirfeliratának 
adataival (Gedcnkbuch zur Erinnerung an Da\·id Kaufman 

381 - 382.). 
Ma átnézt·em a nikolsburgi fórabbira vonatkozó jegyzetci-

met és közöttük Stark Hermann móri clájján S•::.; következő
értékes szóbeli közlését találtam. :Vlegjegyzem, hogy tanítványa 

volt Nikolsburgban. 
»Benedikt Márkusz rátarti. büszke n1.agatartásu ember volL 

Egy alkalommal egyik hi ve rászólt: :\e gőgösköd jék, az at,yja 
miatt nincs erre oka. A főrabbi megsértödve, hogy szemere
hányta az illető halott a1yját, ezt válaszolta: Ha ap~mal 
akarsz foglalküzni, menj homá. Az íiletö még abban az evben 

meghalt.« 
Si non e vero e ben trovato. 

Stark dájján szerint Benoclikt lVIárkusz egyetlen fiu volL 
eLe volt több nővére; az 1770. conscriptió utóbbit igazolja, d•c 

megcáfolja, hogy egyetlen fiu volt. 
Szivélyes üdvözlettel nagyrabecsülője 

Keszthely, 1927. május 23. Biich!er Sándor. 

Mivel Binet Ylárdocháj a mult század talmudkapacitásai
nak egyik legnagyobb kiválósága volt, hódoló tisztelettel köz
löm halála százéves fordulója alkalmából ezen reá vonatkozó 
adatokat a S.zemlében, miv.el az Egyemlőségben , 1929. aug. 3. 1 

közölt cikkem keretébe ezen közJemény beilleszthető nem volt. 

Tata. Dr. Goldberger Izidor. 



IRODALOM. 

A zsidó hellenista irodalom müvei német 
fordításban. 

Schriften der jüdisch-hdlenischen Literatur Ü1 deutschei' 
f bersct~ung. Begoi?nen von L C;olzn fortgeführt wm /. Heine
_mann, o. Band. D1e \Verke Phtlos VIOn A1exand6en. 5. Teil. 
Herausgegebcn Yon /. H einemann. Breslau, 1929. (M . .et . lL 
l\Iarcus \ . 29 -t lap, 80). . . · . · . 

i\z ókori hellenista világkultura a zsidókat oly mertékb~a' 
;onzotta varázsk?rébe, m.i.nt az <!:rab világkulJtura· a kÖIZépkorbar1 

-es a modern ·vllágkultura a Jelenkorban. A zsidó-hellenista 
irodalv~l- az első p~lda a v;[ágirodalombttt7 arra, hogy egy nép 
nemzetc croda!nwt cdegen nyel ven teremt m '! a-. A o-öröo- iroda
lomtört~net ezt ~z irodalmat is tárgyalja, hely-et k~pot~ Christ 
~apveto munká]_ában, melyből m~nt különleny-omat is meg-
1e]ent, m~lynek c1.111e: Stiihlin O., Die hellenisrisch-jüdische Lítc
ratur,_ Munchen, 1921., mely•et folyóiratunkhan ( 41, 125)· is
mertettünk. A modern zsidó ir-odalom ennyiDe még nem vi:tteJ 
a némel sem, amely pedig elég gazdag . . Hogy eJ:t a _ régi íro .• 
dalmat, amely nemcsak az ókorban, haJnem később is, küJönösen 
a keresztény irodalomra (egyházatyák stb.) óriási hart:4ssaL VIOlt, 
szélesebb köröknek tegyék hozzáférhetőv-é, Chwolson Dániel 
orosz tudós ösztökélésére megindult Boroszlóham a nevezett 
eim alatt egy német fordítás . A rossz viszonyok folytán lassan 
halad_ elő re. de nem kéts~ges, hogy teljes er.edményre fog 
\'e zetnL .\. szerkesztés a legJobb kerekben van, Heinemann ki
váló he ll enista és j-elenleg a z-sidó hellenista iroda!lom leg
na~yobb ismerője. Ezen általámos bemut.atás kapcsán nem 
~?-l~~atj~k d az~, h~gy a m~ drá_ga és a tekintetbe jövő érdek
loclo~ JO része lly art megflz.etm nem képes. Kivámatos, hogy 
ra?b1~nak és "tanárokn.a}c mérséke~t á! ,állapittassék meg. Ha 

-eleg Jdentkezo volJna, kesz vagyok ily uanyhan lépéseklet tenni. 
A _Jelen kötet ára pl. 15 márka. 

A zsidó hellenista irodalom müvei német fordításban ~5 

Ebben a kötetben öt irat 1 értekezés ) van. l. A része"'
ségről. 2. A józanságról ( 1- 98 Aclier . 3. A nyelvek ös5z~
zavarásáról (99- 151 Stein ). -1. Ábrahám vándorlásáról 13:2-
213 Posner). 5. E kérdésről: Ki az istenes dolgoknak örökö ... e? 
és az egyen_löről és eJJ;ent~tről 214- 294 Cohn) . A forditá"t 
magyarázó Jegyzetek kísérik, melyek a legszükségescbbre ~w
ritkoz.nak. Philo tudvalevőleg allegorikusan magyarázza ~Ióz~ 
öt könyvét, de hogy ez mily mértékü, csak az · tudja meg. aki 
ezeke t a magyarázatokat olvasta. Felüimul minclen képzeletet. 
az agáda ezekhez képest igazi »pes at« , egyszerü értelrnezé" . 
Philó (Homérosz-magyarázókról nem szólunk) mutatja azt. 
hogy az ókorban a zsidó irástudó mily szemmel nézte Isten 
szavát, megértjük a rabbinikus mondá:st: a Tóra -Hl-félekép 
magyarázható. Tévednénk azonban, ha azt hinnők, hogy az 
alexandriai zsidók általában Philó módjára magyarázták a 
Tórát, ö maga emliti az egyszerü é rtelmezö ket. A nyelvek ös::.ze
zavarása ell-en emelt kifogásokat »majd megcáfolják azok, kik 
a felvetett kérdések felszin,e,n fekvő magyarázatait egyszer/i 
módon szokták adni« ( 105, U , 407 ,;\L ). l> ~Iit követett el 
Kanaán, hogy megátkoztatott t_ Móz. I. 9, 25 ). De ezzel bizu
nyára gondolkoztak már azok, kiknek szokása, hogy a törvém 
könyvek előa;dásá:nak szószerinti és kézzelfogható tartalmát vil it 
gossá tegyék, mi azonban az igaz ész sugallatát követjük és a 
mélyebb értelmet akarjuk kifejteni« (88. 33. 3 H? ~L). Ph. 
ismeri az egyszerű mag-yarázatokat is, d e sajátját mélyeb bnck 
és igazabbnak tartja. Kétségtelenül máshol is tc-sz Ph. ih· 
nyilatkozatokat. · 

Néhány észrevétel. A szeilcm látásáról szólva. Ph. előbb 
említi, hogy mily nagy becsben áll már a testi látás i:;. »ezé rt 
sokan, kik sz,e.nwilágukat elvesztették, önként eldobták maguk 
tól az életet, tnert ugy határozták, hog-y a halál kisebb baj sz;\
ml\l~ra, mint a vakság« (80. lap, 4. pont, 393 l\langcy . i)h. a 
~toik~s'Ok tanára. gondol, m~sz,erint a bölcs jogosirva van az 
ongyük'Oss_ágra buony-os , ok<;>kból, mel yek között gyógyithata t . 
la~ csonkltás és betegseg 1s sZJerepeL A régi rabbik az (}n
gyilkosságot semmiféle körülmények között n11cgcng;cxlhetönck 
nem tartották, habár a közke1etü mondás i'N nv"!', ,~~ll "!.:act:."! 
N::l:"l cSlvS vSn ,, sem a talmudban, sem máshol nem fordul elő. 
Megvan a talmudban az első 3 szó és az utolsó -t :-.;zó mirn 
kitéte l, de külön-külön és nem együtt . .Érdeke; analúgia mégi:-.; 
ez a mondás: »A vak olyan, mint a halott« \ ~'--'d:irim llL ) 
Egy~ptomban és Palesztináballl sok volt a vak emb-er, a tal· 
mud1 mondás talán már Ph. koráball1 járta a zsidók között. 

M?zes ,L 21. 14-::-~.6-hoz ~h. megjegyzi, h~gy az anyatejjel 
való taplálas a betoltott 7 cves korral szümk meg ( H l, 8, 
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3H l .:\I. · Emlébzem . hogy ezt a szokást máshol is o lvastam. 
~ a~y n.-fo:m volt e szeru1t az, mictőn a talmud a szoptatá!s 
1~lqet :2-t,, Illetn' 18 hónapban állapitotta meg (feb. -±3a; Ket. 
h!lb s mashol . A Stoa tana szerint a logos nem s;zlilelik a 
gy ·r~.k~el. hancn~ -í éves kortól kezelve fejlődik és csak a 14. 
éY koru l lesz lelje~ , 8 G. lap. 3. jegyzet\ . A 7 év összefi.io·rr a 
szop~a tá:sa~. a 14 é Y analógia a zsidó vallá:si nagyko m sághoz. 
A roma t b1 rodalomban a l-+ év·es adóköteles 1ett. az Inclictio 
idöszámit;ís is <:'zen alapszik . [de á llitható Ph. következő álli

tása: Az ujszi.ilött gyermeknek betöltött 7-ik évéig - tehát 
a gyennekkorban tiszta. puh:.~. viaszkhoz has-onló Lelke van, 
mclne még nem Yésöcltek be a jó és rossz benvramásai erek 
mi,·el nccln.·sségre tétettek. el fognak töröltetm'i« 289'. 29-t: 
:) l:) :\l .. .--\ puha ,-iaszk és a nedvesség mögött az aJnyatej áll. 

:\liután Ph. idézte }lóz. I. ll. 1 - 9 verseket, <ll!11e lyekben 
el van monclva, h-ogy Isten összezavarta az embei1ek nyelvét, 
azaz megszüntette az cgynyelvi.iséget . igy folytatja: »Die 
jelligen . dic l · nviUen gegen die vaterhehe Verfassung be
kunden und unablassig Tadel und Klag~ gegen die Gesetz•e im 
:\Iunde führen. finelen - die Verworfenen - in clies·e r St·elle, 
wie in anclcren a hnhch cn, einen Anlas.s zu ilirem gortüosen 
Tr<:·ibcn, in elem sie sagen: \Voll t ihr noch i•etz•t mit Ehrfucht 
von der. S<11tzungen sprechen, als hatten si·e zur Richtschnur 
dic \Yahrheit selbst ? Seht. elite von euch als heilig bez'Cicb.neten 
Bücher enthalten Fabeh1. über clergleichen ihr euch lustig zu 
machcn pflegt. wenn ihr sie von anderen hört. Jec:1och w~zu 
- wfe im müssigen Suchen nach verleumclenschen Ern
wanelen Fabeln sam.meln. die an versch~eclenen Stellen der 
C{·"etzgebung zerstreut sind, und nicht V'iel,mehr nur ~as e:
"·<ihnen was man crleich zur Hand h:a.t.« ' 102, 2, -±Oo M.; . 

' Cáfolatul Ph. {~léz hasonlót Homeroszból és máshonrnan. 
Kérelés azonban, hogy kik az dvcten:-edettrek, .aki:,k az :;ttyá~ 
alkotmányát , mi alatt a Tóra, azaz elet re~d]'e e~tencl-o.- kl
;.sunyolják? Zsidók vagy pogányok.? Benromas szennt zs1clók. 
Ha pogányok. akkor e h el): azt. btzo~yltJ.~·, hogy fogl~~~oztak 
a •föröo- bibliával. még pecltg btzonyara u as ban. mely1 ol nrem 

111 ~~aclt"' nyom. :Mive l Philó összes munkáit nem olv:<tstam, sem 
a róla szóló irodalmat j elenleg nem kutathatom, b1z•tosat nem 
állithatok. Cáfolás közben Ph. é rdek es nyt~atkozato~at tes;. 
))l\Jost is. hogy az emberek népfa~ok .sz,ennt telepul~ck es 
különhöző nydveket beszélnek , az egesz vil~g gyakran kunoncl
hatatlan bünökkel van tele ... Ehez JÖn meg. hogy surun má~ 
egy nép is. melynek nemcsaJ<:. közös nyelve; hanem egy•enlo 
joe;a és életmódja van, oly. s~o~~yu g<:mosz~agot mutat, hogy 
bi.intettei az •egész embensegett felulmul]<~« ( 105, l 0- 11, 
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407 l\1. ) . Kétségtelennek tartom, hogy Ph. az alexandriai (-::; 
a. többi egyiptomi görögökre g-ondol. Valószinü, hogy. 119, l), , 
415 M. , hol Ph. azt mondja, hogy a gonosz hely ne \-e héberül 
Senaar, amely szó a h eliének nyrelvén mr:grázkódtatást jelent, 
az- -összefüggés szerint szintén saját honfitársaira gondol. 

A mamzér Ph. szerint ( 138, 144, M. -±~6 ' ledér nő fia. 
U gy látszik, hogy a ilOo -ban a 1 betüt m~l - nek ,-ette .. \ régi 
rabbik csak a házasságtörésbő l vagy vérfertözé;;ből szánnazú 
rry•crmeke t tekintették fatt yúnak. 
"'· Mózes \'. 27, 9 magyarázatában Ph. kifejti, hog~ milyen 
tegyen a szónok hallg·ató ja. Világos. hogy saját hallgatóira 
gon doL Szó szerint: »:\Iert sokan, akik eljöttek ,-ah kit hall
gatni, nem jöttek gondolataikka!; kint barangolnak t~s cz~rféle 
dologra gondolnak, rokoni és idegen vonatkozásokra. magán
és közügyekre, melyekre most nem kellene gond-olniok . midőn 
ugyszólva mindent egymásutcill összeszámlálnak és a beLejük
ben uralkodó nyugtalansag miatt nem képe:;ek a ,;zÓnQkra 
fil:,ryelni; és ilyenkor mintegy léleknélküli kép~k és nem c·m!Je 
rek előtt beszél, van fülük, de nincs hallásuk ~ 223. 12, 171 :\1.. 

A LXX. Móz. II. 25, 2 :'l~lin s.zót aparchai-al fordítja. 
azaz a zsengék (Erstlinge). Ez itt mi:nd~n ajándékot jdent , 
az .aparchaí pontosabban C'il.:l.:l aequivalense. Az en:yházatdk 
szi1;tén ezt a szót l~_z:nálják rni~den áldozat , :<tdon~iny ) jélö 
léscrc. Ez nem feltuno , de feltuno az, hogy l\ia11num Tün·6nv 
könyvében szin~é~ _c•; D .:1 s~óval jelöli az adományt. Ph. ( 2 tk 
115, 489 ).!L ) 1clezt az e mlitett verset és ih· ~ rtekmbcn veszi 
az raparchaí szót. ' 

A tizparancsolD:tról szólva, Ph. azt mondja: »A. má~othk 
parancs~lat me!?iilt]a, hogy. azokat a 1ényck et. melyek nem 
létrehozo okok 1steneknek tuntessenek fel a festők és szobní 
szok ra~asz _müvés·z,e tük által, oly müvésZJet-ck ezek. melyeket 
Mózes ~mtasltott áJ!amá?ól és örökre számüzötl. hog,· az C<YH'l· 

le~ és tg~z _Istent Y?ztelJ~k« (261.169. 469 l\1. 1. Megjegyz~{idt), 
hooy a rép rabbuukus 1rodalom a festményekről ilv értelem
b~~ nen~ ?,eszél. Ugyanott Ph. azt 111-ondja, hogy az igazi isten 
ne' a levo, ~em JUtott el a teremtményekhez, ez kiejthetetlen, 
é:, a harmad;k parancsolat •ez okból nem erről az istcnnévr<'íl 
sz okl. A bnvesz papyrusokban elég sü rün találl1all'): arrúton 
ap tenkton de az ó bb. 'k · d 1 ' h ' ra lm ·us 1ro a omban ninc,.; mea· az 

ogy a tetragrammat-on nem e)'thetö ki hanem csak -., 
0 h .·: 

nem szabad b ... 1 k · · · ' ''-'-- o g\ 

J
H\VH k' . , et~tve leJtem. ~h; azon a nézeten ,-an . hog~ 

Vll , 
1

;eJteJse 1smevetlen, a buvc::,zpapyrusokban azonban t:t · 
a lato as, aba, Jaópne. 

»Az ötödik paranc lat . "l"k · , " 
1 

. · so a szu o- tt;,ztelcterol s;t'Jl · mert t•z 
a parancso at lS sz•ent, mi:vel nem emberekre \·onatk~zik. J~anen~ 
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a. ne.mzés és teremtés létesítőjére núnden dologra nézve, kihez 
hasonlitva, anya és atya csupán látszólag nemzenek , mivel ök 
nem nemzenek, hanem a nemzésnek csupán eszk ö:rei« (2(j2, 
170, -!~ri :.u. A talmud szcrint is az ember létrehozásában 
Isten és a szülők részesek , de azt a talmud nem mondja, hog-y 
a parancsolat nem vonatkozik a szülőkrc. Sőt nem tudja elégg-é 
hangsulyozni a szülők tisztdetének parancsát. 

Érdekes Ph. következő nyilatkozata 1\Iózesről, aki Is ten 
és teremtményei között áll: »:.Iert mint a hirnök hoz:am a te
remtményeknek békeiizenetét annak, aki elhatározta a háboruk 
mcgszüntctését. a béke felett mindig őrködő b~)enit« (2 (j 9, 
206, 501 ).1.1. 1~100 esztendős nyilatkozat oly korból, mi:dőn 
Róma háboruival egymásut<Í.n hóditűtta meg 'és kebelezte be az 
ókor országait. 

BudflfJl'St . Dr. Blau Laios . . 

IRODALMI SZEMLE. 
Heller Ch., A Tóra j•eruzsálemi Targumáról. New-York, 

1921. (Héber nyeh nen. Külön1enyomat a »Haibri«-ből.) 
Szerző azt iparkodik idézetekből bebizonyítani, hogy ez a 

Targum e redetileg teljes volt és nem töredék. Rámutat sok 
eitérésre és ezek kel•etkezését magyarázza. Használja a Pesitát 
és a Septuagintát 1s. 

* 
Spicgelberg W., Drei demotische Schreiben aus der 

Korrespondenz dJCs Pherendates, des Satraperr Darius I., mit 
elen Chnumpricstem von Elephantine. Mit drei Tafeln. S. A. 
aus den Sitzungsberichten d. Preuss!ÍGcher Akadernie d. \V. 
Phil. hist. Klass 1928. XXX. Berlin, 1928. 

Ez a három levél nehezen érthető ugyan, zsidó vonatko
zás sincs bennük, mégis zsidó szempontból sem érdektel!cn. 
Először ~zért, mert azt mutatja, hogy I. Dárius mily jóakara
.tot tanusitott az egyiptomi nép iránt, különösen Chnum papjai
val szemben. U gya.nez a papság az, amely a perzsa katonai 
parancsnok támogatásával száz évvel később az e1ephantinei 
zsidók szentélyét elpusztította. J ele annak, hogy a perzsa f9-
~atós~g a ~emzeti egyiptomiak papságának mindig kedvezett 
es ez~rt batorkodtak a zsidó szentélyt lerom.boLni. Sp. az_t 
mo~d]a, .hogy Pherendates - e papyrusokból felfedezett uj 
e!;ytptomi helytartó - előzékenysé()'e már abban is mutatk!o
zi~, ho_?Y: ~gyiptomi nyelven levcl~ett, holott a perzsa udvar 
diplomaClai nyelve az arameus volt. De lehet azt is feltéteLezni 
hogy az. egyi_Ptomiakkal az ő nyelvükön, az e1ephantinei zsidók: 
kal pedig szmtén az ő nyelvükön l•eveleztek a perzsák. A har-
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maclik • levéi gabonaszállitásról -szól, azt műndva, hogy a 
nubiaiak elrabolhatnák, ha nincs katonai őrizet. l?.rthető cbbö1 
is, hogy a pe rzsák zsid ó katonákat tekpitettek a nubiai 
határra. 

Thomsan V., Geschichte der Sprachwissenschaft bi, 
zum Ausgang des 19. Jahrhunde rt5. Kurzgefasstc Darstellun~ 
der Hauptpunkte. űhersetzt von Hans Pollak. f/a[f!!, 1921. 
101 lap. 

Ez igen érdekes könyv, amely a művelt közönség sz,í-
mára készült. Emlitv•e van benne Budenz és Gyarmathi \ 73. 
H ). A héberről szó van 2. és 36- 38. Saját szempontunkból 
a következőket említhetjük. Az indusok a s11ent hymnmok meg
tartására és előadására nagy gondot fordítottak . A tradició 
él.ö szóval történt. _-\z eredmény csodás hüség és pontosság. 
Amit a 3--5. lapon olvasunk a Vedák megőrzéséről, majdnem. 
szóról-szóra illik a héber biblia n1egörzésére. Részle tes össze 
hasonlítás igen tamil:sá.gos lenne. A görög bölcsész,ek vitatkoz
tak a fölött, hogy a szavak megfelelnek-e az általuk megjelölt 
tárgyak termész,etének, vagy pedig csupán megegyezés az 
embei,ek között. A terminusok plzysei vagy thesei. A vita, mint 
Th. (8. lap ) mondja, mai napig folyik. A legrégibb i:dőb.:.·n 
Plato is srerepel e kérdésben. Nem meglepő ez,ek után, ha a 
babilóni an:nórák vitatkoznak, hogy mi az egynemü (1 J, r- :l .. c) 
~z-e, aminek egyenlő neve van, vagy pedig az, aminek e~1lő 
r:e van? (~r:tv. ""l'l::l va!F. P'~ll-1 ~~ilia ·m. A~óda Zára 6öa Abajo 
es Rába vitáJa). Nedarrm e1eJen a m1snaban emlitett klilön&
fogadalmi szavak (názir helyett názik stb.-) magyará-zatában 
R. Nisúrr;. (RaN. ) ~zt mondja. hogy minden n;elv a népek 
megegyezesén alapszik, a talmudbölcsek megállapodása csak 
n~m érhet k~evesebbet ennél. A 14. század körepÚl élő R. N., 
~mek egyébkén~ sz.é1es .világi műveltsége volt, bizonyára nem 
lS tudta," hog~ o f'!,e~.set-t .. vall és ugy »tanul«, mint egy 1800 
év~el elo t be. el~ go ro g bolcs. De azért a régiek nyelvtudo
manya ma lS el, pl. a _beszédrészekben: nomen .. verbum stb. 
(19), a hangtanban azonban gyöngék voltak, az etimoló()'iában 
ped1g a leggY:engéb~e~ (20 kövv). Nem kell tehát csodálkozni 
a talmud et~mológiám, különösen az ugynevezett >> Notari 
~on«~on, vagyis, hogy egy szó több szó összetételéből áll. lrle 
iktatok .egy részletet ( 27 - 28 ) : 

»:Eme F-olge des vollst~digen :Vlangels an etymologischer 
Metb?de und der. durchgreifenden Unklarheit über die all
g~me~nen G~dsatze der Ableitung und des historiseben V ._•r
haltmsses . zw1schen zusammengehöri()'en Wörtem ist d' . 
se o d tl h h.. f. "' Ie au-. r r en iC au Ige ErkHirung eines \Vortes als eine :\rt 

4 
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Zu-.ammen. etzun~ au-. Z\\ei oder me h r \Vörtern ~ _ _.~o ".!rkl~irt 
z. H. Varró (V, 1 Ot unte_r Him1·ei" auf den Gramnu~.t1kcr ~c Itu_.,; 
'tilo IX>1pes (vulpes ) »l· uch,.; (( ah >. quod Yolat pedtbus (( »:'olt

pe..; . <..._>intiliar. l ö. ~? oder . \ ·. 12H, on;at~s ge~chmuckt 
al:- ab ore natus . wetl e.~ metst auf das (_n:"tcht ankomme, 
''a"' eine Frau kleidet, odcr wir finelen bei spatern Gram 
matikern Erklarungen wie monumentum. :quod moneat 
mt nt<.:m<. \'ielfiiltige Dei,.,piele dafur kommen da., ganze :\Iter
tum hindUJ·ch schorr 1·on Plato an 1·or. 

Dic schlinm1stc der et~ mologi~chen Figuren. is_t doch viel
l 'Kht die Erkhirung "1.?.7' i·t7:';:,-:t1'.''· was auf Lateuu~ch contr~
dinio oder progres:;Ío in cont!·arium _ge:nannt wtr~. Dahin 
gchoren . o bekannte etymolor;bche Kankaturen w1e lucus, 
ttuod mi.nime luceat ; ludu.., 1~1 d~ r Bed_cu~ung Schule: ~~-
prün~lich Spiel. übunge~ . qui~ -.;lt l?ngtsstme a lusu; Dlth 
l;ott der n terweh q ma mtmmc dn·cs: ~lium. quod r~,., 

bella non it _: foedus. quod res foeda non sit: Parca~, q':na 
nulli parcunt lDonat : caelum. quod est _caelatui:n kunsthch 
au .... ~ehlimmert. geschmückt , aut. contrano nomme. celat~:~m 

\Crborgen!, quod apertum est Varro V. IH nach Aelms 
St ilo,.' 

Ebböl látjuk, hogy az ismert N otarikon, amely a talmud
ban oly sürün található, járta a görög-római et'imológiában. ,\z 
idegen megjelölésből az is következik. hogy idege~böL m~g 
1xdig a latinból lert átvéve 'notaríus'. noha eddt~ _a lattn 
\a~y görög forrás nem találtatott meg .. -\ ;;contradlctJO'' s a 
többi etimologizálást a régi rabbik nem ismerték. . 

A rómaiak saját nyelvükön ki\·üt még csak a görögöt Ls

muték. észre is vették a kettő megegyezését. »A latin nyeh·ct 
a görög romlott fajtájának tartották '29 J· Igy gondolko_ztak 
a klas;;ziku~ filológusok még a 18. -,zázadban i:; 3.), .. \ z::.tdók 
az arab korban az aramot és arabot romlott hébernek tartot
ták. .\ reformáció korában, tehát a lf} . és 17. században 
a biblia tekintélyénél fogva nemcsak az ősi egynyelvüséget 
\'all<Jtták, hanem az: is, hogy az e bő ny~lv a héber. Yolt. Ebből 
kifolyólag a héberböl etimologizálták az. európal nyelveket. 
Tudva Yan. hogy magyar tuclr)sok is teaék ezt . Különösen 

ki,ált e tekintetben elienne Ouic!z~trds, ,L'harmoni~ úymol~
git1ue fle:> langues·· 'Páris. l GO fi . Ebből a műböl kiragad 
'-Z(>rzönk néhány példát, melyeket eredetiben iktatunk ide. 

r.Einige auf Geratewohl gewi.ihlt· Beispiele werden dic 
\"organgsweisc z.eigen. Von dem \Vortr· ;:-;s .,Flügelu hei"st ~s: 
c >r de cc: rnot ::j~ agap, ala. transpo~é en ~;c jaga, jacken 
a (~sté form{ en Al~eman. cn mesme ":>Ígnification. aü1: ee que 
le Anglais ont corrompu. disan;, eiu mesmo mot rcnuer;;é 
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. :- fagu vvinge vviecke cn Flamen.« Femer mit eínóe~ch~
~~~ 1 d~bch I.Íügel. Ode~ z. n. ·:-; da:~ar »reden" : Et .~L 

t auchant la premiere rad1cale -; d ou bt.en par t_ra.'1 pos110n, 
~e r d orde a €>Cté formé en •\n .~dol5. \·von Cll de --... vara . YV .... ~ · · ~ da 
.. -\ll~~n (( . ~.-ielleicht auch lat. jari u':d ~ubum. ·:-; ~~ar 

bedeutet auch »verderben«; aus der t:: ms.ellung_ ba rad wud 

1 t perdo und crriech ... ~~-n <u abgeleitet; au.:,. emer anden.•n 

1~ · tellun" darab deutsch cierben in der Zu:ammen.::etzun~ 
· msl b '"' d ebe' n~o au -- deber >>Tod . mn varangestell-vere er en . un J - . d" ,\ 

deutsch 'iterben. - E;.; i"t klar. das. man auf te.~e . r ter. s. 
a]les und jede~ beweisen kann.· , .. .. . 

Az első nyelv kér~é,;e vé;;ül ilyen forrnat olto:r: ~hly-_en 
melven beszéltek a paradics~mban: ~olland nrei~~esz ze~t 
h~llandul. svéd nyelvész szermt svéd ul. :\1ege~o~e~ Hor:- a.~ 
Ádámot. Egyébiránt kiváló példa arra. hogy mlt er az emben 
é:,z, ha faji gőg vezeti. , 

Thomson. ugyl.átszik. nem birt tudo:ná.ssal arro~. hogy 
Ibn Kureis. Chajuds. Abulwalid már a 10-11. szaza.db~ 
i.is:szehasonlitó nyelvészek \·oltak. Ezekról kel,lett \~olna, \'alamu 
mondania. A mü kétharmad része a 19. szazadrol szol. 

* 
Scizabart \V. Da." \Yeltbild Je;,u. Liipzig, 192 . 54 lap 

,~Iorgenland . Darstellungcn un::. Ge-.chichte und Kultu,., des 
Qtem,. Heft 13 . 
. Ez a füzet 'Yelejében a Jézus korabeli világot ecseteli 6 
a vallásalapitót. utóbbihoz az anyagat az evangéliumokból me
ri.tve. A. mű sorrendjében néhány megjegyzést teszünk. Hogy 
Heróde-s »arab fejedelem fia" volt '9. l.). csak iráshiba lehet. 
Az atyja Antipater idum<'llS \'Olt é" nem volt fejedelem. »Die 
Gemeinde. der Ezra und. -ehemia das ,)Gesetz« gegeben hatten, 
war nicht mehr \'olk, sondern religiöser Verbanci. und wenn 
einst das \'olksbe•m ~tsein die Söhnc Jakob'"' zusammenhielt, 
so bestand die neue Einheir de,; Judentums i:n seinem Glaubenc< 
(l 3,. Az egész csak cum grano sa/is fogadható el. Senunikép 
sem áll. hogy Ezra é::. -:\ehemia a Tórát .adták< b; az sem 
áll. hogy a néptudat kiveszett. C.ak annyi igaz. hogy a vallá.-, 
v_ol~ a fő )ellemvoná::.. Hogy Jézu:; családjával (anyja. négy 
fl\·crc_ és tobb féqes nővére) hüvö::- YÍ-;zonyban lett volna ':?5}, 
:-;em_m,lkép sinc..;_ bizonyit va. Ez a kifejezé:;: >.hetiyeket kitépni 
~:\late lt, 20._1dézve :32. lap,. rabbinikus kitétel. de nem oly 
enelcmben. mm,t :\Iáténál. J. a Tön·ényhez ragaszkodott (:ü), 
a monclat homalyr>'>. Sch. papyru.;t i,; fclha,.,"Znált. 

* 
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.U rslrall l. T. - Tur er /. B. :\1armal of the Aramaic 
l._ n~.;~ f th Pale:tinian Talmud. Grammar \·~ed Text, 
1 an-,.la 10n and \ "ocabul.an·. \\"ith Imroduction bY A. Min-
-<>mw. Leydeo. l~·:?~. XII. :?~·~l lap. · 

E mú főtarraima a ;..l..l.k-sztin.a.i talmudból rett szön~gek 
é:; azokn~ fordit.ás.a. Összeo-en 1-10 darab, melyek killönbözö. 
1. 1·ti.·u '·ból Yétettek. 116 pontoz,·a van, a tÖbbi pontozat
hn. ~ehe:z Ur'")ail belyes rukalizációt megállapitar1i, de az. hog:' 
-:~- - ;-:• é.,. prédikáh. ts mondra). vaJamint ~ és atyja) 1~~~1 

nen. bd:-es. bironyo.,.. Technikai okokból több példát nem 
1déllki:Ün!;:. A ~ranunarika nagyon rövid , ~-30 lap)_, csupán 
boeYezetés akar lenni. nem telje n~·elna.n. A szövegekből és 
a forditá...;o.·b ·1 csa.l;. rbz.1 eket olYastam. Szépen kiállitott 
haszno::; munka. 

Roul!'r H. H. The Arancic of the Old Testament_ 
A grammatical and le.xical Study of its Relations vith other 
early Aramaic Dialects. Oxford-London, 19~9. 160 lap. 

Ez a mú nem n•:elnan, hanem összehasonlítása a külön
bözó régi aram dia.Íektusokn.ak a bibliai aranunál, melyek 
Dámel és Ezra-~ehemia könyveiben fennmaradtak. C upán 
-az időszámírásunk előtti zsidó ara.n1 a tanulmány tárgya. A 
fócél. hogy a bibliai aram nyelv sajátságaiból határoztassék 
meg az illerő bibliai könyv, főkép Dániel -zerzóségének kora. 
?\ehé.z probléma. a tudósok nézerei mes:sze eltérnek egymás
tól.Ya.lamenn:i állirást ·áz_gálat alá Yeszi a jelen mű. 

Az aram nYeh- maradYánvai igen tekintéhesek sok a 
killönféle feli..--at~ de va1ó"ágos · ·zö,-'~gek tulajdÓnképe.n csak 
a -z::-id6 eredeti:íek. a bíbliain ki'ill az egyiptomi aram papyru
sok az j.ik_ századból, idószámitá_"unk előtt. Hogy az aram 
nye1...- mennyire el n•h terjedve. muratják az országok. rnelyek
ben idedg-ó feliratok találtattak. Szerzónk ezeket szé1es tudá-s
sal felsor~lja. feljegyezYe a reájuk YOnatkozó irodalmat b. 
Egész na",~- könyvtár, fóleg angol és francia tudósok dolgo
zatai. melyeket nálunk meg sem leheme szerezni. 

Budaprst. Dr. Blau Lajos. 

l 

MORIJAH 

TANÜGY. 

A hitoktatás alapproblémája .. 

,\\otto: Jób 32, 6- 7. é:: 21 -22. 

E sorok írójának nincsenek é\-tizedes pedagógiai tapa..sz
·ralatai. De ez az egyetlen jogcíme e cikk megirására. Fris~ 
-:zemmel még meg nem szokván a felötlóségeket. még bele 
nem tÖrŐd"lcén a 'll1Cg"l"á1Wzhatatlan -okba, ugy érzem. inkább 
marasztaltassam a nem tökéletes és nem egészen helytálló 
megállapítások. sőt a szerényi:elen:-ég hibájában. rnint a hall
gatás bünében. 

* * * 
A középiskolai hitoktatásról ki,·ánok 3zólni. Tétclem: kö-

zépiskolai vallásoktarásunkból csaknem teljesen hiányzik a hit
'Oktatás. Hiányzik a tantenekből és -:- ez a nagyobb baj -
hiányzik a tankönyvekből. ~len sok mindenfélét tanitunk ayo1c 
esztendő alatt, de nagyon keveset arról: rnit tanit a zsidó 
vallás, rnit kiván a mai ernberról és nút ad neki. És a napok
ban azt kérdezte tólern egy nyolcadik gimnázista 'al.--i az 
idén került az os~~:tályomba>. hogy - ug"~-·-e. a ziidö vallás nem 
tanítja a tuhilági életet? - ~-

* * * 
Tekintsük át a középiskolai YallasoktaTás am-a<Tát. 
Először is két részre oszlik: héber szemeh·én~·ek forditá

"'~ra és elméieri tananyagra. ::\leg kell álJJapit.ani . .hooy a mai 
h1wktatásnak a héber szöveaek tanitása a le<rértéke.S:bb része 
A mély áhitatosságu imád~ágok. a Tóra ~rköksi t<milásal 
a prófét~i ?;szédek és a zsoltárok, meg az 'Aboth ,-álogatott 
~1_.undata1 YaJoban allwlmasak au.1, hogy ig.1zi hit.okúuás alap
~c::ul szo!g~~an:-'k·. ~e h_ogy e~en :U ~JX?ll ~alóban ~e1épül
JO.~ az az 1"a.z1 hit?htatas. arrol nmcs mte..zmenye--- gond05k0 
da~. Isten kegyelmeből való tanitólegyen - es ha szabad~ 

_ kozbeveret~ mondatban. erre is uta,lni: nt> csak Isten ke~~y~) 
'méból Yalo, de elméletileg és gyakarlaib.m is alaposan c-kép-
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zett tanító lcgy_en akinek sikerül clke'tülni a h.atalmas és 
~ony?~'tllt ~rel~1 nehé~ségek 6serstö-szövcdékében. hogy a nii 
\endek a, fáktol ne lassa_ az crdot. "\1ár pedig uem védel~n. 
hanem vad. hogy a legludlóbb tanítók a mai Penclsz-er mel
lett ;s meg tudják oldani nehéz feladatukat. 

Azt állitot tuk. nincs int~zményes gondoskodás arról, hogv 
a héber oktatás alapján a zsidó hit tanitásainak tudatJos itás~ 
felépüljön. Ezt kell bizonyitarrunk. Mit tanitunk a h éh er szö
:egeken kivül?* Felelet: a zsidó nép történeltnét. Leoalább 
1; a r;yolc e.szt;;ndö lzár:nnnegyeJ. részén keresztül , hat teljes 
e\·en altal torteneltnet. folyton történ~·llne t tanítunk. A hátra
lévő két esztendő anyagáról még szó~ni kell. Föltéve hogy 
ezt a két esz tendőt a legmegfele löbb és 1e<Tuyümöl~sözöbb 
m~don h~sználnók fel, kérdezem, szabad-e hatévet, a legdrá
gabb hat e\•et, a nev.elhetőség legalkalmasabb idejé t a rencleDze· 
zésünkre álló idő háromnegyedét a tör~éndem tanítására téko
zolni? Természe tesen távol :dl tölem a történelem tudásának 
bármily szempontból való. tehát a vallástanitás szempontjából 
yaló becs1~1érlé~e is. Tagadhatatlan, hogy csak az ismer valanút 
1gaz~n. ab a fe]l_öclését ismeri a clo~ognak és igy az ismeri csak 
a zs1dóságot, akt a zsidó történelmet ismeri. ;\ifinclez azonban 
csak azt okolja meg, hogy tanitsuk a történelmet is, nem pedio· 
azt, hogy csupán a történelm::t. b 

. A történelemnek ez a ;; túltengése« egy különös és sok 
tekmtetben álclatlan kornak öröksége. Egy olyan kornak, amely
nek nem volt bátorsága kimondani azt a szót: metafizika és 
filo~ófiá!1 a fi!ozófia történelmét merte co;ak érteni. U gy látszik 
a htstonzmus a vallás képviselőinek sorait is kikezdte és vaktrni 
n:egok?latlan sz;:mérern visszatartotta öket attól. hogy kimond
Jak: htszek. Ezert hogy a 111-'Iguk lelkéről számot nre kellj•en 
adni ,. foglalkoztak inkább a mások, a régi•ek felfogásával 
müveivel. a régmult eseményekkel és igy szoritották ki a hic ?t 
nunc igazság·ai az örökkévaló igazságokat. 

Tehát tanitjuk folyvást a történelmet. Ismétlés·ekbc b·o~ 
csátkozunk és részl•etekb"e ereszkedünk . .És a növendék mecr
tudja. hogy Szaadjü gáon r<)ppant sokoldalu szellem volt és 
hogy R.abbi Szf.omo Obadja gr~unmatikai munkát irt. Mit tud 
az SzaadjáróL aki megtanulja a különben tisztel~treméltó 
tankönyv reávonatkozó fejezetét? 1-:s mit veszt az, aki ucm 
tudja, hogy milyen tudomány:.ígban müködött Szforno Obadia ( 

*) Ambár nincs egységes ország0s tanterv, általában kialakult egy gya
korlat, amely - legalább a fővárosban - alapelveiben többé-kevésbbé egy
~ges. Vagy, ha talán alapelvek nem lennének kimutathatók, legalább hasonló 
es részben azonos tankönyveket használnak. 
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Kinek a lclkiüdvösségét menti meg, kinek a Ilitét eré~iti az a 
sok szó. szó. szó, amit megtanultatunk és bemagoltatunk történ,· 
Icm eimén? .-\ középiskolák általános verbalizmusa itt valósúg
o·al meghatványo:zóclik. J~s ha még vallástörténetet tanitanáJ1k l 
t)c majd nünclig csak külsö történetet és g-azdasági történ<'tet 
1\s irodalomtörténetet és majd minclig csak cimek~t é" neveket, 
cin1ckct és nev.:ket. 

(.:,; hacsak a tan;[r egyéni ki1•á l6"ága. nagy mi.ivelbét!,·e. 
é:énk szd~e:m<~ el nem üzi - rruenthet.::tlenül reáte:epszik ahittan
ódkra a lé~ ·ektelenség és az unalom. 

1 gy telik el hat eszt2nd ö. "\Ii a hetedik osz tály a nyag-a? 
\ 'o lt eg)r tankönyv. amely a biblia könyvein~k tartalmát ismer
te tte. Ez a könyv ma már nem kapható. e lfogy·ot t. :\cm nyom 
tatták ki ujból, hanem n yomtattak egy új könyvet. ~em iro111 
ide az igen tiszteletreméltó. tudós szerző nevét . mert azt moncl 
ják. akik közelről ismerik. hogy a szerzö nem vállalj<.t a müért 
az erkölcsi felelősséget. minthogy rajta ].;:i,·ül álló tény.::zök ala
kitották, formálták ilyennl- .. -\ kön)'\" cime: .\ BlBLL\ köny•·:·i
.nek általános ;smertetésc hiilönös t :Jlúntettc:l tarbl111ukra és 
eszméikre. A soka<tmoncló eim mögót~ sovány könyv.:cske huzódik 
meg, könyvecske, amely harminc nyomtato~t o!clalcm a kö,·c t
kezőket tartalmazza (a f·ejez·etek eimét írom ide. sorban): .\ 
Biblia fogalma és felosztása 'egy oldalt .elfoglal itt a könyn-k 
magyar. latin és héber eimének j·egyzéke) .. -\. bibliai kán <m . 
1'\pokryph bibliai könyvek. A Biblia jelentősége és hatása. \ 
bibliai szöveg és a :.'vlaszóra. Bibliaforditáso~'· A Biblia-é rtelme 
zés a hagyományban. A Biblia-értelmezés céhato:; é:; tisztán 
tudományos irányai. A biblia nép2. A Biblia nyelve .. \ sémi 
népek ősi mi.i\·eltsége és külhat:ísok ... Ennyi az eg~sz. Sapienti 
sal. Ez nem tankönyv. hanem legieljebb egy tanköny\· beveze
té~ének volna .i·ó, amit aztán a legtöbb tanító ugyan kihagyna. 
de a nagyon szorgalmas tanuló érdeklődésset oh'ashatna. 
lgen, a bölcsnek ez is elég. De a eleiknak nem. A tanitónak 
sem. Vajon mivel töltik a hittan(mikat a het2dikbcn? 

, yégül, de nem utoljúra itt a nyolcadik osztály anyagának 
kerdese: Itt már van egy olyan tankönyv. amelyet mindcn
kép~,n tisztelettel keil meg-emlite11_i: Dr. Fényes .\Iór R.cndsz:•r::s 
vallrLStan-a. Rengeteg anyagat felölelő munka. mint alcíme 
mondJa: az idevágó külföldi irodalom felhaszn;l!á";í.val. .\lin
~J.ene:--etre haszo~mal o!vashatja a komoly tanuló. Tankönyvnek. 
azonba~ valoban .csupán :.zl!r~nyen megkock;í.ztatott n~:emé 
nyl('m es ne1~1 ,valami tekintélyes tapa-sztalataim szerint • mé<• 
nem az. a tokc~etes eredményeket biztosító alkotás. amellyel ~ 
n~Dlca:_d:k .osz_talyu tankönyv problémáját lezártnak tekinthct
nok. Eloszor lS ellentétben a hetedike,; tankönyvvel. ml,;ágo;nn. 
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Lt' rit'ddnws, egy év alatt nehezen clvé~:,"Czhctő. Azután egészben 
"-'g~· kissé nehéz az átlagos tanuló számára. Dc az alap
v<':Ö hiányosság- a racionalizmusnak az a kissé hi.ivös levegője, 

.amely a könyvb·61 árad, amclr ddiniciók tömegébe ágyalja a 
bihli.a egy egy idézett monclatát a rend sze resség k·edvéért, a!mely 
a teljesség kedvéért a sógorházass<Ígo t és a hasonl ó dolgokat 
is a rx:~nd-.;zer tagjád iktatja é-; racionalista n11egokolásokkal 
ki"éri. :'llinckh c-z járul. hogy a ki>nyv nem alapulhat az alsó 
~lvt;ílyok hélwr anyag;íra. Ig)' tehát a minden tisz tel·e tre méltó 
wnkún) ,- ltgi.ircs térben álL ;íltalános. tnély és ma radandó 
h.at ;Í.S L ll{"tn könnyen k elthet. A nyolcadik osztály tana~nyagán,ak 
pr11hlónája t-ehát ismételjük - még n:::m intéződött d, 
;)mb;'tr annak . aki a tökél•c tes tankönyvet fogja m•egirni. Fényes 
dr. könyn.~t nem szabad figyelmen kivül hagyni. (Mégegyszer 
J1ang:..ulyozom azonban. hogy a köny1· vitatba tatlan értékei el6tt 
.a :ut!{),; szerzö iránt való kötel:~s tisztdett•el k ell meghaj-olni. ) 

<isszdoglaU1atjuk most már Mtekintési.inkct. A középiskola 
l1at osztályában a héber anyagon kivül csupán történ2lmet 
tanitunk. azt is olyan mr'lclon. a középiskolai általános v•crbalis
mus -krírnak olra.n fc lfokozú~úval. hogy az ereelmény történelmi 
t udá~ t-ekintetében nem teljesen bclég.itő. a vallási tanitás-ok 
megismerésének és a hitb eli meg-erősödésnek szempontjából 
pedig mcgdöbbentőcn meddő . 

.-\ hetedik é vben ugyszó]v;Ín nincs is komolyan vehett'í 
.myag és így ott tartunk, hogy az erős megfígyelő-tclletségü 
tanuló előtt nu'Í.r könnyen gyanussA válhanmk azzal. hogy a hit 
politiv tanításait még minclíg c:.ak kerülgetjük és hét év alatt 
q!,yetlen olyan szavunk sincs hozzá. amelyből megtudhatná, 
mit híszünk mí magunk. Itt már nem elég az a sió. hogy hit
oktatásunk meddő . itt a hallgatás. a halogatá:s, a kerülgetés 
már rombolássá válik. Elkésett és nem tö'kéJetes igyekvésünk 
a nyoleaelik évben. akkor. ami.kor az egyéniség alapvonásai a 
::>erdi.ilö ifjúban már keményecini kezdenek, akkor. aurikor már 
felkeltettük bi:zalmatlanságát, lélektelen unalommal meggyeHgi
tcttük a hittanórák i ránt való szimpathiáját: mondom. elkés•ett 
és gyarló igyekvésünk ekkor már nem s•okat segit. Középiskol:li 
\'(l//.áso/d,7tásunkból feltát CS(lkn f'm t eli '!S(:'fl hiányzi!< a hit of?f.1-
tatásn. Quod .er.nt demonslrrllldum. 

* * * 
Mi a iceadő? Bevallom. ennek eldöntésérc korántsem 

·~rr.cn: :n~ga.m annyira :elj?~ositottnak. mint a eliagnózis meg
.allaptt.asara. Ha egy-ket tranyelvet mégis megj•elölök. hang
...;uJyowm, ezek csak eszmék felvetésének kisér1etei. aki jobbat 
Jud. monclja cl. kiváncsian és ~:.'tgyakoz:va várják. akik szivi.ikön 
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· _,.k ezt a k érdést és ebben a kérdésben a modern magyar 
VlS'tal , , 
zsidóság jövőjének létkérdcset. _ 

Először is a történelmi anyag csökkentése ~wána.to" . A 
budai középiskolá.kban pl. négy év alatt el~égzt.k az eg;é~z 
izráelí és zsidó történelmet. ( Igaz, hogy azt~n UJra k~dik.) 

Másodsror: a történ elem, különösen az noclalomtort~net 
ne legye n m erö szavak, cimek , n evek magolás_a. Egy tgen 
k moly híttanártól hallottam azt az esZ'IUét, amlt ~dtorrunal 
Noémet-országban megvalósit•ottak: o}vasókön:rv~t ~. d:~kok'!a~~ 
Bőséges, jól megvá1ogat>ott szemelvenyek egeszttsek kt a torte 
nelmi és a héber anyagot. 

Ez ad útmutatást - harmadszor - a. ~elszakladuló id.? 
felhasználása. Eredetiben csak töre dékét tamt_Juk .a nagyszeru, 
fenséges eszmékben oly p_é1~áHam;l ,g<l;Zd~g zstdó ,uodaloml!:a~. 
Ismerje meg a tanuló a htt osforrasabol ta~l~k?zo rel?ekmuve~ 
ket, amelyek ma már maguk_ lettek .forrasatva a httnek., Ex 
jontibus - minél többet, mrnél telj esebben. Igy a heb.er 
anyaggal egyetemben ezek. ~z ol vas,mányok_, va.lób,an , alapJal 
]ehetnek egy igaz zsidó vtlagfelfogasnak. Es. mtezmenyesen 
gondoskodtunk arról, .. hogy ~ tan~~k ,tn~dJ~ban legyen e 
világfelfogáshoz ve7!eto utat novencle~e1 ele tarm. 

Negyedszer: a nyQlcadik üsztályban foglaljuk össze ?Z 
előző évek anyagának lényegét egységes képb_e. J_?e. egyeb 
feladatunk is van. A középisko1a nagy menny1ségu tsmere
tet közöl, különböző tudomán)nokból. Egységes világképbe a~on
ban ez ismereteket nem foglalja. Még az u. n_ propedeuttku::. 
filozófiai Qktatás is elmulasztja az ismeretek összefoglalását. 
Igy tehát e feladatot más el nem végzi. Mi el.'végezhetnők. 
Sőt. erkölcsi kötelességünk elvégezni. Amugy is hajlamo:> a 
deúk a hittanórák tanításait az egyéb tanulmányoktól el
választani. A valóságban megtörtént az az adomaszcrü 
~s-et, melyet egyszer hallottam: egy alkalommal. földrajz
órán zsidó fiuk nem merték azt felelni a tanár kérdé
sére, hogy Palesztina föfQlyója. a Jordán, me rt azt hitték: az 
csak ra híttan-órán van igy. Más f·elekeretek már régen tanitják 
nyolcadikhan az apol~getikát, amí tisztázza az ő szempontjukool 
a .. tudománY'Ok és a vallás viszonyát. Nekünk. hiszem. még 
t?bbet _kell tenni. N em elég a negatívum. az apologétika. Pozí
ttv tamtások kellenek. A .. lljunk gyermekeink mellé lelki válsá
gukban, segitsünk kialakítani modern :zSidó világfelfogásukat. 
\'ílágitsunk rá azokra az uj filozófiai és tudományo::. eredmé
nyek~e, amelyek a vallás-felé mutatnak (pl. Kant, Bergson, 

. az. UJ atomelmélet, ameJy rnegdönti a materializmus t stb. . és 
nyissuk meg a lelküket a látásra: hogy, ime, az emberiség 
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Y~Áető ~.z·e ll emei .. a ma cmber~ i . hog) an igye kezn ek ha 
eUeukezo u takon ts. ha n::J.g) ke rülökön is egy·ctkn h egyorom 
fel(~. uda . a hol a tiszta zsidó vall:í-, i gazs:tgai ra g yog nak. 

\t-g li l: legyen a tankön y\' inká bb rövid és jelszószt· rü 
vez-é rfoná l az ühas-óköny'\ me llctt l , d c , már csak azé rt is . hog y 
a knt jelze tt feladatok ne jelentse nek a tanár sz{tmára telj.csit 
hete tkn köYetelm ényekct ' alkossunk h ozzá rt b/l{írnuh l'aló 

llézikönyF~ t. Ilog y ez miút f<>ntos, azt nem ke ll b{\vebb<e n 
magyarázni. ])e ne egy e mber próbálkozására bizzuk mindezt. 
hanen1 fog jon Ö'<sze mindenki . ak i é rt hozzá. \Iéltó feladat az 
ORE számára! 

De aki ke rtel. aki nem me ri kimondani: !tisn l?. azt zárjuk 
ki e szent munka te mplomából! 

Buda . Dr. B:mosclwfsk.r Intr!·. 

A cserkészet a vallásos nevelés szolgálatában. 

.-\ zsidó cse rkész-:1: kezdetei .\Iagyarországon a )) KaJClimaiH< 
ncv~hez füzödnek .. -\ Kadimah « \·olt az az intézmé-ny, amc.ly a 
különbözö iskolák mindkét nembeli ifju,;ágát magába foglalta 
{>~ kötelességteljesitésre , zsidó érzésre. testi és lelki erőre 
nevelte . .-\ »Kadimah << főleg kivülálló okokból bckövetkoczett 
feloszlása után a zsidó cserkészcsapatok sz·erver.cését felekcz~ti 
iskolák fiug-imnázium é" pCYlgAri iskola). intézmények ( Mik(-fc \ 
és hitközségek Buda. l' j pest. Kaposvú r 1 vállalták magukra. 
Ez-eket a csapatokat a Magyar Cserkészszövetség már igazolta, 
több c:;apat még igazolás alatt áll \ pl. a szegedi). zs~dó l.cány
csapat tudtunkkal nem is alakult. Kétségtelenül sie1t~tte a zsidó 
c5erké:;zcsapatok megalakulását az a külsö körüLmény, hogy 
számos iskoLai cserké"zcsapat zsidókat nem vett fel vagy nctn 
\'esz fel tagjai közé, a z"ic\ó cserkészcsapiJ-tOknak azonban nor
mális körülmények között is vannak külön feladataiJk és pecLa
gógus.ainknak érdemes komolyan forilalkozniuk avval a kérdé.-;
sel, hogy azoka1: a gazdag leh~tú-;{gcket. amelyeket a cscrké'izd 
nyuj-t, miként 1ehctne minél nagyobb rnértékben baknázni és a 
z.->idóság javára értékesíteni. 

:\zzal már a közvébmény is tisztában van. hogy a cs.crkész<.-'1 
nem üres játék csupán. :Ylély, komoly erkölcsi n.a.gva van 
annak, hogy a sápadtarcu városi diákhuk kimennek az crclől)(·, 
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olt csákányt, ásó~ ragadnak, \·icl ám énekszóval s.á~ ~ak~~ v~me~. 
kis á llamot alapitanak és ebben az államban a saJa.t torveny~tk 
sze rint élnek . .-\ tábo rozás nehán y hete - vala m.mt az egesz 
évi cse rkészmunka - a je llem fejle srtésének . az 1gazságérzés, 
tes tvér~esség megerősítéséne k, el e a vallásos nevelé'inek is mcg
bccsül\hetetlen lehetőségcit nyujtja . .-\ tiz törvény és a foga 
dalom meo·adta Ireveteke n belü l csaknem minden nemzet é~ 
minclen vallás kialaki•totta a maga külön cserkészicl·eálját, amely 
az á\otalános cs·erkészvonásokon kivül speciális Yorrásokkal is 
rendelke zik. Sajnos, az egyes zsidó csapatok és Ye zetök a for
mális, udvariasság követelte alkalmakon kivi.il csak ritkán 
érintke znek egymással közös munka, közös problémák. közös 
célbtüzések megbeszélésére. Éppen ilyen sajnálattal látjuk, 
]1o av rnindezidej,g nem akadtak zsidó pedagógusok, akik 
cs~;atailnk számára magyar nyelven zsidó szellemü imá.cl
sáaokat ü-tak volna (örs-ülés előtti. utáni ima, esetleg 
eg~-két héber mondat heleszövésével ), amint azt saj~it 
cserkészcsapataik számára a piari-sták például m egtették, nem 
akadtak, akik megteremte1:tek volna egy magyar-z:sidó cserkész
irodalma:t, akik megkeresték és kimutatták \-olna a mély, belső 
ka~s·o1atot a cserkészeszmék és a biblia eszméti között, akik a 
CSierkésztörvények iLlusztrálására a zsidó történetből. a zsidó 
hagyományból kerestek volna jeleneteket· stb. 

Csapatainkban a cserkészkiképzés természetszerüteg a 
i\J agya r Cs.erkészszövetség kiképzési sZJabályzata szerint történik, 
de kibövitv;e zsidó ismeret2kk·el, zsidó próbapontokkaL H<>gy 
megszerettessük a fiukkal a zsidóságot, előbb meg keU azt 
ismertetnünk velük. Ezen a téren is érvényes Goldzieher Ignác 
finom di:S~tinkciója: tudás néLkül »buzoghatunk«, de nem »lelke
~eclhetünk«. A magyar cserkészmozgalom történetév~l párhuza
m<>~an a próbázó cserkészfiunak vizsgázni:a. kell a zsidó cserké
~öet történetéből is (Kaclimah, mai zsidó csapatok. ·ómérek, 
palesztinai cóf.im stb. ), a magyar jelvények meHctt a zsidó 
Jelvé~ye~ (pl. a menórah) ismere1:~böl is. Az egy~s zsidó csar,a
t~knal boVlebben vagy rövidebben, nem egységes megiormulá
Z<tsb~n, , de ott szerepeinek a próbapontok között: a zsidók 
tortet:etenek alapvonalai, ujkori zsidó müvészet és irodalom 
P~~~tlkus :'~ási i-smeretek. Amit a praktikus vallási ismeretek 
kozul els<l.)attta111.ak, azt a táborban gyakorol]'ák i,;. A k"- .. 

rna.l. ' . . oros 
r(:g5~.1 es esti JJmádság alkalmával mindig más-más· fiu a·k·' 
hangztk fel.,, .. , ·· . J an 

' "" soma JlSZroél és mé-g nehány fontosabb imádság. 



:. 
i' ~ 

Vidor Pál 

A. nagy hattá::;u és mcginaitó péntekesti istentisztd.etek. ame
l) C' ket ,-alamely csendes erdei tisztáson tartainak és amelyeken 
c_ erkész az előimádkozó és ~etleg cserkész ( theológus) a 
szónok is. szintén jelentős szolgálatot tehetnek a vallásos 
ne,·c1ésnek. 

:\Iiről beszéljünk cserkésneinknek az örs-üléseken. a tábori 
istentiszteleten vagy a tábortüzek mel1ett? A zs~dóságot az 
éYszázados elnyomás távol üzte a napnak éltető su garaitól, 
(khos gettóba szaritotta és esténként l'eázárta a zsidó negyed 
J1ag)' rácsos kapuját, a zsidó cserkészekm~k anonban meg ke lJ 
mutatnunk a zsidóságot az ő ősi erejé ben. saját földjén, a t er 
mésreuel való állandó kapcsolatban. Meg kell mutatnnnk nekik 
a zsoltárköltészet remekeit, amelyekből az anyaföldnek illata, 
az oázisok szépsége, a csobogó patak és a pázsitos mező 
Yarázsa árad még ma is felénk. Igaz, a zsidóság elsősorban a 
kön)T népe vo1t, elsősorban a s~ellem terén volt odahaza, ele 
amikor a zsidó cserkész elé h.ősö~et ~ell példaképen áll~tani, 
ne forduljunk idegen történethez, hanem mutassuk meg a 
makkabeusokat, akiknek példáját nemzsidók is a:tmyira meg
csodálják Az a cserkésztön •ény: »A cs-erkész mincl~ cserkész t 
testvérének tekint« párja a »Szeresd fel>ebarátod« igéjének. 
_-Uilioz a cserkésztön ·ényhez: »A cserkész, ahol tud, segit«, hol 
találunk szebb példaképet, mint a Szentirásb.an? Abrahám 
rm:gsegitette a reá szorulót, akkor is, ha pogány és bünös volt, 
::\Iózes~vagi~ _ érzéssel kelt az idegen leányok védelmére 
-<:lun.--a pásztorok ellenében. 

~em folytatjuk a példák és a részlet-ek sorát, mert azt 
hi«szük, már az eddigiekből is kiviláglik elmélkedésünk tulaj
donképeni céLza,ta. Láttuk, hogy a cserkész,et korunk legna
gyobb pedagógiai mozgaJma, amelynek keretei között bőséges 
alkalom kínálkozik a vaná.s·os, a zsidó neve~ésre. Papjaink, 
pedagógusaink méltó felad:d:t lenne a cserkészettel való 
erősebb foglalkozás, a csapatok életébe való mélyebb bepillan
tás, minél több uj csapat alakitása és a vallásos elemek kidom
horitásáró/ való személyes gondoskodás. 

Budapest. Vidor Pál. 

l ~ 
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A Magyar Zsidó Szemiében (1884-1929)meg
jelent tanügyi vonatkozása cikkek jegyzéke. 

A Magyar Zs~dó s~emlének hosszu időn keresztül kü1ön 
rovata volt a tanügy számára, ele társadalmi és tudomán) o,; 
cikkieiben., ugyszim!tén »K:utfők « rovatában is gyakran kerül
tek szóba a tanárokkal, tanulókkal és az oktatáossal kapcsolato~ 
problémák. Mindez~et a cikkeket, é rtekezés-eket és kutfőket 
az alábbiakban albb,étikus sorrendben állitjuk össze, még 
pedig ugy, hogy külön állit juk össze azokat, amelyek a szoro
san vett paedagógiával, a~()kat, amelyek a tantestület ügyeiYel 
és azokat, amelye.k egyéb a zsidó közoktatást érdeklő kérdések
lrel foglaLkoznak. Ez össreálhtás egy részt azoknak kiván segit
ségére lenni, akik 'tanügy.iJ kérelésekkel kivánnak foglalkomi. 
másrészt pedig hangsulyozni kivánja, hogy a Magyar Zsidú 
Szemle e számában ujra ITIJeginduló tanügyi rovat szerves foly 
tatása folyóiratunk eddig kiJfejtett paedagógiai mnnkájának. 

I. Paedagogia. 
l. Adorján ( Auspitz) Ármin: Zsidó közép1skola. VII . 1890) 

490-492. 
2. Alexander Bernát: A magyar közoktatás állap<Yta 188 J -

85-ben. III. (1886) 288-296. 
3. - b.: Zsidó ta.nulók a fővárosban . V. 1888) ,)77 -57tl. 
4. Bacfw:r Vilmos: A liptószentmiklósi izraelita hitközség 

1skolá]ának hatvanéves jubileuma.. · XXIII. 1906) 
310-313. \ 

5. Balogh Ármin: A középiskolai értesitök kapcs án. I. ' 1881) 
602-603. \ 

6. Barna Jónás: A mi tanitóképzőnk. II. ( 1885) 65- 69. 
7. - - Ref1exiók. III. ( 1886) 297- 299. 
8. Ba~ta Lajos: A losonci értesítő. III. (1886 575-576. 
9. Bem Károly: A pancsovai izr. hitközséo- pálvakérdésci. 

10. 

ll. 

12. 

VI. (1889) 368-370. o ' 

Bernstein Béla: A dunántuli rabbieo-yesület közgyülése. 
XVIII. (1901) 317-323. o 

7 ~Az 9egyetemes vallásoktatási tanterv. XXIII. , 1906) ,_ l. 

- Egyöntetü valláspktatásunk tanterve. XXI. t 190-1') 
73-84. \ 
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Blaa Lajos: :\ z Országos Rabbiképző Intézet dőtörténcté
hez. XXXI \ ' . { 1917 88 15H. 

Talmudtanítás hajdan és most. \'li I. 18~1 ) 
20R 222. 

Burger D. Józs~f: A ,-allásoktatás az elemi iskolában . 
VIII. 1891! 278 2R2. 

B ü chi ~r A ron: A. szombat a k:özépisko lákb,an . lJ l. ( 1 BH ö) 
258 - 259; 682 684. . 

Csul<ási f'iilöp: A hébér ny:::lYoktatá·s jd entősége. túj~
delme és methoclikája az interkonfessionáJJ~s nép- és 
polgári iskolák izr. hitoktatásában. ( Fö1o~vastatott 
1~90-ik é,- február 13-án a budapesti izr. hitközségi 
hitoktatók ös ·zülésében. ' VII. 1890\ 181 - 187· 
2-!0- 2-!9. ' . ' 

Budapest főváros köwktatá•sügyi statisztikája külö
.. _nö~ tekintette~ a zsid? tanulókra. VII. ( 1890) 622--633. 

D10s1 Samuql: A hitokta ras állapoita Erdélyben. VII. \ 1890) 
123-- 126. 

é.: Az álLami felsőbb leányiskolák az 1.88;) - 86. iskola
évben. III. ( 1886\ 574 - 07:). 

Enyedi Mátyás: A. berlini rabb~sz·emi'l1árium. VI. ( 1889) 
52- 58; 116 123. 

f.: A berlini Lehranstalt évi jdentése. II. · 1880) 
-!03- - -!05. 

A hitoktatás ujjászervezése a fővárosban. I. ( 1884) 
537- 538. . 

Az Országos Rabbiképző Intézet értesitŐJ·e. J. 1 188-P 
M0-663. · · \ · 1 

25. 
26. -

Egy mintaiskola. Ill. 1886) 219~221. 
Iskolai értesitők. lll. ( 1886) 635- 641. V. ( 1888) 

60-61. 
21. 
28. 

29. 

31. 
32. 

30. 

3+. 

- Le~nyaink .?k~atása. \'. ( 1888) 115- 11 G. 
Fark~s lozsef: Tortenetunk tan~tása a polgári é,; közép

lskolákban. XXI. 1 !)0+ -!05 -! 12. 
f'isch er Gyula: A rabbiképz6-intézet els6 tanítványai. 

XXXIV. ( 1917 1()~1 -17') 
Pl.esek Ármin: lfjusági istcnti.sztelc-t a f(), ·írosban 

1886) 4~i1- - ..J-26. ' . lll. 
f're_yhan Luiz.a: .\ nőncvelé~ről. ll. tl88t> J ;~9() - ~!J!-l. 
f' ned ma n Denes: .\ rahb1képz!\ félszázados 1·uhilcuma 

XL V. / 1 9 2 8 6 . 3 •) . - . · ' . 
f'risch Ármin: . .;,' pesti i~ntclita hitköz~éo· iskoláj<ínak fel-

avatása. X l V. ( 1897 l:) t ö. h 

Vallásoktatásunkn'>l. XX. 1 !:l0:3 ) ~!)ö -:30!)· X'\:f 
, 190-i ) l 00 1 07 ; ~OH 207. . . . 
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iF>. Oedö Arpád: .\ F e rencz Júzsd alap. XXXI\· . 1917 1-R. 
Bö. Goldzieher Ilon a: A hitoktatás a leélnyiskolában. Il. 

( 1885) ()3 6(> . 
:37. Az államí fp·Jsóbb k:tnyiskolák. I. 188! öi)H fF>9. 
:3g. Goldziher Ignác : Talmucl-t1'>ra. hittanit:'ts. proszeminárium, 

szcminárium. Ill. 18~W ) 21-l 219. 
:3\l. Győri Adolf: .\ zsilcló hitoktatás a fővárchi elemi (~-; pol· 

gári iskobkba11. l. 188-1- , ö5f>- 6(>7. 
Hl. Hoclunuf!t Abro!tám: .\ budapesti hittan,irok tanten·-

javaslala. JI l. 1 ~tW tH);) - 70'2. 
·11. A hitoktat:'ts. T.-mt ..: n·. I. 1 1H8-+ , 1 ;,~ - 1::í:3. 
·12 . A szombat fs a középiskolai oktatás. I ll. 18H!1 

1 88 - H~~l. 
b:l. - .\ talmucl-t<'>rd. If. 1 ~8:1 öl:~ 61 G. 
J l. /(. M.: Az Ursz. Izr. Tanitöképzt'\ Intézet leguj abb érte

sitőj-e. XXXV. 1.918 ) \!3 ~H. 
.J.">. Kardos Albert: Zsid ú gimnázium . \ ' I I l . , 1891 171 180. 
.Jü. Kármán Már: A hitoktat/ts clv:?i és rendszere. r. 188-1'\ 

276 - 283. 
47. Kaufmann Dávid: .\ zsicló k:í.t~. I. , 188-b 11 \l 127. 
-bR. !(,ecsk~n:éti /Át;min: _A yesti izr. hitközség \'l. osztályu 

flmskco]a_pnak tortenete. lrta: Mandl Bernát. XIII. 
189G) '300 ~61. 

4~1. Kircz József: A bibliatanit~í.s az elemi iskoL'1ban . \ ·. 1888\ 
31 J - 317. 

.::í O. 

51. 

i)~. 

03. 

'57. 

A. hit- s e rkölcstani és bibliai-történeti oktatás az 
elemi népiskolában. J. 188-±1 663 -65 .-> . 

Kiss 1r~wld: ·~_z. egyetemes. hitokt~.tási tanterv megállapi
tasara kikuiclot t orszaaüs bnotts;í.o· <>>rülése XX I 
(1904' 107-- 1]1. :-, M hJ . . •' • 

Klein Már: _.~ talm~d-tóra. ll. 188ö / ti(jü fiG:2. 
Knopfler. Sa_ndor,;·. Erde~es , folyamodv.iny a s<Ítoraljauj

helyt nu~taf01~kola u,gye.ben . XXV_ I l. 1910) 3ő0--:W7. 
Kohn E. H .. . \ httoktatas es a rabb1ké-pzéJ' \ ' II 1 V<)O) 

+2-! - +26. . . . 
0

' 

Kuti Zsigmond: .\z uj nfpoktat;bi törn~nvek ' ' ' '\ ' 229 232. - · -·"-' · HJ08) 

Léder;;3Áb;~~~ím: A zsicló tanügy a ki/dlitáson. II. 1~8f, ) 

Lévai !zor· \ hit kt~ . . , . 
t 

· · . o atas cs a tclekPzeti iskola. Felolvas -
atott az Orsz 1. 'l' . . .. ~ . . .. zr. amtoeuypsu]et bács-bodr 

megye1 hókkiirénck 188!l-ik {',1-ril ltl .in I:a.' tog
tott köze-v"]/ · ., Ja.Il ar
:1-2() _

43
,f' u ese alkalmával. \'1. 18~}1 :no Ht;l; 
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;)8. Loeb Izidor: A párisi »Sémínaire Israclitre« előadásari az 
1884- 188.). tanévb"'n. Közli: ... l. (1884) 60 !- 605 . 

;-)~t. Zsidó Káték. I. \ 1884) 1 R3; öOO. 
60. Löw Immánuel: Hitoktat,ísi tanterv. I. ( 1884) 410- 4] L 
61. Löwy Mór: A középiskolai hitoktatás kérdéséhez. LI r. 

\ 1886\ 70 - 77. 
62. M. f.: :\ hitközség joga a középiskolai hitokta:tá:s keze· 

lése körül. V l. \ 1889) 55-+ - 555'. 
Hl. Az Országos Rabbik~pző Intézet értesitője az 1891- 92-iki 

iskolaévrőL IX. 1892) 749- 752. 
6..J.. Maislis ferenc: ~legjegyzések a népieskolai é rtesitök isme r· 

tetéséhez. l. , 188-±1 G38 - 'f>39. 
6;). Zsidó polgári isk>Ola. VI. (1889) -!10-411. 
66. Mátnai Mihály: Az Orsz. Izr. Tanítóképző Intézet ujjá

szervezése. VI. ( 1889) öOJ-509. 
67. Mezey ferenc: Az Országos Rabbiképző Intézet (negyven 

éves fennállása alkalmából ). XXXIV. (1917) 81- 87. 
68. Müller Adolf: A kisdedóvás és a zsidók. IV. (1887) 636. 
69. n. f.: Közös ima. I. (1884:) 217. 
70. Neumann Antal: A hitoktatás hiányai. II. (1885) 608--610. 
71. Neumann Ede: Hitoktatási tanterv. I. (1884) 218-21 ~l. 
72. - - A vallásoktatásunk XXI. ( 190-±) 84- 99. 
73. Perls Ármin: Dt. Goldziher memorandumáról. II. (1885) 
75. - r.: A fővárosi talmud-tóra tanuló-anyaga. III. (1886) 635. 
76. Radó Vilmos: A zsidó népiskolák. II. (1885) 134- 137; 

200- 202; 331- 335; 399 - 403; -±68- 473. 
77. Rosenberg Ede: A zsidó népiskola a hagyomány kor

szakában. VII. (1890J 138 - H3; 203- 213; 272-
276; 321-330. 

78. Rosenberg Sándor: A pesti izr. hitköz'Ség vallásoktatásának 
egyetemes tan~erve és ifjuság1 istenüszteletének sza
bályzata. Kiadja a pes ti izr. hitközség. VIII. (1891) 
J64-J67. 

7~). Schön Dávid: A körzépiskolai hitoktatás. III. (1886) 362 -
365; 421- J24 ; 572-576. 

80. - A zsidó népiskola foejlődése történevéhez Magyar-
országban. III. r 1886) .J-85 493. 

81. Ehrl:ich Ede emlékezete. I. (1884) 153- 154. 
82. Válaszul Hochmuth Abrahám főrabbi umak. IV,. 

( 1887) 123-127. 
83. Schwarz Gábor: VallásoktatásunkróL XX. (1903) 388--3~7. 
84. Schweiger Márton, Dr. Nalász frigyes, Goldziher lgnac: 

Jekntés a pesti iz.r. hitközség hitoktatásáról ax 
18'77/ 8-iki tanévben. V. (1888) 501-510. 

85. 

86. 
87. 

88. 
89. 
90. 

91. 

92. 

93. 

9 J. 
95. 
96. 
97. 

98. 

99. 

100. 

101. 
102. 

103. 
104. 

105. 

106. 
107. 

108. 
109. 
110. 
lll. 
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Selfmann Lipót: A zsidó népiskola a hagyomány korszaká
ban. VII. (1890) 3-±7. 

- - Hittanárok képzése. IX. \ 1892 , 21-!-:216. 
Stem Ábrahám: A történelem tamtásáról a vallásoktatá:

keretében. IV. ( 1887 ) lH- 123; 185-190~ 2:)0-20~. 
- - Amerikai rabbiképző intézet. IX. ~ 1892) 719-7.->'2. 
Szántó Eleázár: Chédcr és zugiskola. II. ( 188:) 34-gl_ 

- Héber tanfolyamok. Fölolvastatott a pesti izr. hit- • 
oktatói tant•estületnek nov. hó 28-án tartott összük
sében. VII. (1890) 51-59. 

- ::viivel tartozunk Gönczy Pál miniszteri tanácsD-,
nak? IV. , 18871 316 - 318. 

Szép Lipót: A veszprémi •> talmud-tóra«. X\'1. r 18~Hl) 
203-204. 

Súrtes l gnác: J e1entés a vallástan oktatásáról az 18<::!H. 
évben. A.z iskolaszék megbízásából. IV. ,18~7) 
J52-J56. 

t. r.: Isk>Olai értesítők . VII. ( 1890; 502 -.)Oö. 
Tauber Nándor: Leányaink oktatása. V. , l88H) 318 -31H. 
Ungár Izsák: A jesivák. III. , 1886) 567-:)()8. 
Vajda Béla: A talmud-tórák tananyagábóL XIX. 1902) 

378-381. ' 
- Az Országos Izraelita Tanítóképző Intézet jubi

leuma. XV. ~ 1898 ) 16- 20. 
- Vallásoktatás. VIII. \ 1.891) 75-±-764· IX. ' 18U:!) 

45-58; 125-H6. ' ' 
Venelianer Lajos: Az Orsz. Rabbiképző Intézet. XI.:\:. 

( 1902) 290- 300. 
- - Rabbiképzők. XXXIV. \ 1917) 159-168. 
Waldapfel János: A hittanárok képzése s kiképesité e 

XL. (1923) 129-133. . 
Waf:Lesz 1-ron: A jesibák. III. \ 1886) 692 -09:3 . 
Wet~z ~amuel: Az Országos Rabbiképző Intézet 10 éve" 

_JUbileuma. xx~v. ( 1918) U-19. 
W e tszmann N.: A lutközséo-ek és a hitoktatá . II , 18 v~' 

181- 184. b ::.. · \ o->, 

W ll A hitoktatás kércléséhez. II. , 188.::>) -!77 - 479. 
e ~~~r.O{t~~ ) r-~5 ~rsli:>o~a:bbiképző Intéze t története. 

- yz.: ;\-. talmud-tóratanitás. IV. (1887 J .)~\J. 
Zemplént _la_k~b: ,A jesibák. III. -(1886; 6:22-G:?3. 
z· d A Jeslbak allapota hazánkban. III. \ 1886) J15--4Jl) 

tr/~ ot;t H.: A cincitmatii \Ohio Amerika) rabbiké . ,; 
lnélt~zet (Hebrew Union CoU~o-e) előadásai a pzlo 
t 1 félévben. II. ~ 1885) 336_ b mu t 

5 
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11 2. Zs. P.: Zsidó népiskolák értesitöi 1883/ 4. I. ( 1884) 
472-475. 

11 ~. Zsidó népiskolák értesitöi. 1884(5. II. (1885) 
619-621. 

114-. Zsidó nép:iskolák értesitői 1885(6. III. (1886) 
496-500. 

llií. - Zsidó népiskolák értesitői 1886( 7. IV. (1887) 
446-452. 

11 G. A bócher-kérdés. XXllt. ~ 1906) 23-26. 
11 í. A hit-oktatás nonnál-ta'llterve Németországban. I. \ 1884) 

346-347. 
11t-\. A new-yorki rabbiszem.inárium. XXIIl. ~ 1906) 98-99. 
ll~l. A neYelés eszménye. XXL (190.!) 117-119. 
120. A pesti talmud-tóra. II. , 1885) 535 - 550._ 
129. A római szeminárium. IV. / 1887) 2-±9-2n0. 
122. A sátoraljaujhelyi népiskola történebe. XIV. ( 1897) 

372-373. 
1:2:-3. Az országüs hitoktatási tant•erv. XXII. (1905) 276-277. 
124-. Az Országos Izr. Tanitóképz.ö Intézet adatai. XXXII. 

(1915) 4-5. 
1:20. Az Országos Izr. Tanítóképző tanterve gyak•orló :iskolájá

nak I-IV. osztálya számára. VI. (1889) 559-:----571. 
126. Az Orsz. Ra.bbiképz·Ő Intézet első évtizedének története. 

IV. (1887) 636-643. 
127. Az Országos Rabbiképző Intézet értesitöje. VIII. (1891) 

62~. 
128. Az Országos Rabbiképző Intévet szabályza:t.a hittanárok 

képzése és képesitése tárgyában. VIII. (1891) 
764- 767. 

129. Fővárosunk középiskolái. IV. , 1887) 2~3-25.~. 
130. Hitoktatási tanterv. (Az Orsz. Rabbl!egyesulet közle

ménye.) XL. (1923) 58. 
131 . Hitoktatási tantervek. 

I. Veszprém. (Közli.: Hochmuth Ábrahám.) I. ( 1884) 
152-153. 

II. Nagykanizsa. (Közli: Neumann Ede.) I. ( 1884) 
. 218-219. 
III. Szeged. rKözli: Löw Immánuel. \ I. ( 1_884) .U0-411. 

13~. Talmud-tóra intézetek. II. (1885) 5:-36-o37. 
13:t Theológiai előadások rabbiképző intézeteken. I. ( 188±) • 

539; 604-605; 660. Il. (1885) 336. 
134. Zsidó Káték. I. (1884) 107-114. 
136. Zsidó tanügyi mozgalmak külfölclön 1881-hen. IL ( 1885) 

69-71. 
136. * * * A jesibák és talmud-tórák. I. ( 1884) 636-642. 

A M. Zs. Sz.-ben (1884-1 929) megjelent tanügy i vonatkozásu cikkek 

Il. Tantestület ügyeivel foglalkozók. 

137. b.: Az Orsz. Izr. Tan.itóegyesüle1: közgyüléséröl. IlL 
( 1886) 494-496. 

138. Bánóczi József: A zsidó t:.aJnárok. I. (188-±) 510 -512_ 
139. - -- A zsidó tanárok ügy~ben. I. (1884) 642-643. 
140. Bárd Rezső: Az orsz. magy. izr. tanítóegyesület köz

gyülés·e. VI. r 1889) 434-443. 
l .J. l. Berger J. Lipót: A hittanítók állása. VII. 1 1890) 420-424. 
U2. - f.: Az orsz. m.a.gy izr. tanitótestület közgyülésc. IlL 

f1886! 365-366. 
1±3. R.adó Vilmos: Az országos izraeliita tanitóegresület. IL 

. 1885) 610-613. 
1H. Schön Dávid: A pesti zs:Ddó hitoktatók testülete. II. (1S85) 

137-139. 
145. Stem Ábrahám: Az izr. tanitóképzö segélyegyesülete. XIL 

(1895) 195- 197. 
146. Szántó Eleázár: A tnagyar zsidó tanítók közgyülése 1889-

ben. VI. ( 188~ ) 104-107. 
147. Szép Lipót: A zsidó tanitók orsz. árvaháza. V. (1888) 

293-299. VII. (1_890) 363-367_ 
148. z.: A veszprémrnegyei izr. tanítóegyesület közgyülése. V. 

(1888) 575-:577. 
149. A budapesti hitoktatói testület ügyrendj.e. III. )886) 

299-300. 
150. Az orsz. izr. tanítóegyesület közgyülése. VI. ( 1889) 

244-'245. ' 

III. Tankönyvek ismertetése. 
a) Ismertetők. 

151. Bárány József:' Imakönyvek. l. Imakönyv szombat és 
~~nepn.api i;;tenüszteletrc a pesti izraelita hitközség 
lf]uság1 templomában. Összeállitották a hitközsérr hit
tanárai. Elöszó\·al ellátta és forditotta Schön Dávid. 
Budapest. 1886. III. l188H) 385-388. 

152. Bernstein Bél~:. -:\- lit~rgia tnint tantárgy. (Dr. Fényes 
Mór .. A zs1clo rstentlsztelct és a vele kapcsolatos vallá
sos mtézmények történeti és renelszeres ismertetése. 
Budapest, 1896. so, oldal.) XIV. (1897) 81-87. 

153. - A talmucltórák. és .a talmudtanulás. (1 ' , , ~ ;,, 
Ausw:ahl t_almudischer Stelkn von Abrah.a.m Singer 
H.abbmer m Várpalota und \Vilhelm Singer. Press: 
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burp,. 1\)02. Er~t·er Band, Il. Auflage.) XX. (190:3) 
99-10'2, r 'dók •• 

154. - - \'allásoktatá~unk. ~_Dr. .Fényes J\16r, Zs1 tor-
tén-etc I. n.~sz, a talmud bcfcjeztéig, Budape~t,. s. a.i 
Schön DáYicL Az izr. Yallásoktatás polgám 1skola1 
vezérfonala, III. rész. Budapest, 1896.) XIII. (1896) 
266-27-!. 

1..).). Bl:tu ra;os: Bern ·tein Béla, r\ zsidóság törté~lc.tc. L rés;. 
A középiskolák \' .. a -felső kereskedehm ]sk?lá~< es 
tanítóképző intéz-etek I. oszt~lya r?svére. K1ad]a a 
nvireo\ házi ü.zr. hitközség. Ny1rcgyhaza, 1920. 62 lap, 
80.\ x·xxvn. , 19:20) 5-!---:-;)6. . .. . , ' 

156. _ Bernstein Béla. .-\. zs1d6sag tortenete. IL resz. 
XXXIX. (19221 86. , . . . 

157. - Biblia] olvasmányok. (Dr. Neumann Ede, B1bl1a1 
oh·asmányok. III. rész. Budapest, 1908.) XXV. (1908) 
212-21-t 

158. - Halász N., Zsidó hit- és e rkölcstan... XVII. 
\ H100) 82. . , .. l 

159. - Krausz Sámuel, Rendsz2res zs1dó vallás- es erko cs-
tan ... XIII. (1896) 173--:175. .. . .. 

160. - Dr. ~eumann Ede, Zs1dó VallástorteneL 2. kotet. 
XI\'. \ 1897) 365. _ , . , . , 

161. - Singer Izrael, Emlékkönyv oO éves neptamtm es 
hittanári müködésemböl. XXV. \ 1908) 88. 

162. - Singer Israel, Pflichtcn ~; rael. Schulma~mer nebst 
Erziehung und Unterrichblchrc ... S.-A.-UJhely. XVI. 
(1899) 359. .. 

163. - - Verzeichnis der an den hohe ren Lehranstalten 
Preussens ei:ngdührten Schulbücher. Im amtlichen 
Auftrage hera'Usg·egebcn von Ewald Horn. (Leipzig
Berlin) 1906. XXIV. (1907) 70- 71. 

164. Dávid Gyula: A hitoktatás két segédkönyve. IV. (1887) 
223-224. 

165. Enyedi Mátyás: Héber nyelvtan. Rövid vezérfonal közép
iskolák s sremináriumok számára. Irta Stem Ábral1á.m, 
középiskolai tanár. Budapest, 1889. VII. (1890) 
87-91. 

166. Fényes Mór: Uj tankönyv. (Bibliai Történet a közép ós 
polgári iskolák I. és II. osztálya számára. A viLig
teremtésétől az első jeruzsálemi szentély elpusztulá
sáig; függelékül a legfontosabb nlindennapi imák ma
gyarázata. Irta Mandl Ármin rabbi. Vágujhely 1896.) 
XIII. (1896) 361-366. 

AM. Zs. Sz.- ben (1884-1929) megjelent tanügyi vonatkozásu cikkek 

1~7. Fiaschner Vilmos: A magyar or.szágo- izr. tanítóegyesület 
legujabb kiadványa. (Magyar olvasókönyv az izraelita 
elemi iskolák V. és VI. osztálya számára. Irta és 
srrerke.sztette Radó Vilmos, állami tanil!:óképzó intézeti 
tanár. Si:nger és Wolfner könyvkereskedése.) n-. 
(1887) 249. . 

1~8. Flesch Ármin: A zsidók történetének kézikönyve magya
rul. (A zsidók története a bibliai korszak befejezésétól 
a legujabb korig, küönös tekintettel a zsidók történe
tére Magyarországon, irodalmi szemelvényekkeL Dr. 
Ka.yserli11g M. »Hand buch der israelitischen Ge
schichte« c. könyve stb. alapvető mü n)omán a közép
iskolák felsőbb osztályai, tan~tóképző intézetek és a 
család számára szerkesztették C ukási Fülöp és Schön 
Józs•ef. Budapest, 1886-' III. \ 1886) 29-33. 

Frisch Ármin: Bibliai zen<elvények. (Bibliai Szemelvé
n yek. J. köte t. s~erkesztette dr. Schreiner ::\Iárton, az 
orsz. izr. tanítóképző intézet tanára. Budapest, 1891.) 
IX. ( 1892) 119-124. 
- Két történeti tankön)T. ;A zsidók töt·tónfte. Irta 
dr. Mandl Ármin rabbi, Vágujhely 1897. - Bibliai 
történetek. Irta Dr. Gi.insz Áron hittanár. 2. kiad ., 
Temesvár, 1897.) XIV. , 18971 370-372. 
- Nyelvtani szabályok és szójegyzék. IX. ( 1893) 
735-737. 

Ooldschmied Lipót: Hittani kézikönp-ek. 
Zsidó hit- és erkölcstan, írta Halász N. 2. k. 177. l. so 
Budapest, 1889. - Bib:iai tönénet és hittan a zsidó 
népiskola számára, irta Brett .l\Iór 60. l. so Balassa
Gyarmat. 1889. \ VI. (1889) -!75 - -!77. 

173. - - Hitoktatásunk Zsidó Vallástani yezérfonal, szer
kesztették Halász \ '. és Schlésinger S. Duclapöt. \'III. 
(1891) 680- 681. 

17-!. Klein Mór: Rcndsz.eves zsidó vallás- és e rkölcstan. lrta: 
Dr. Krausz Sámuel. az orsz. izr. tanítóképző tanára. 
XIII. ( 1896; 169- 172. 

175. Krausz Sámuel: Rendszeres héber nveh·tan. A nép és 
középiskolák számára, irta Rosenféld Henrik, Pak-.;on, 

, 1900.) XVII. ( 1900) 352- 357. 
176. Lederer Abralzám: A zsidó nen~lés és oktatás története. -

Geschichte der Erziehung und des Unterrichtes bei 
den lsraclitc11 von D. Strassburger. Stuttgart. l\' . 
(1887) l 48- 151. 

i 77· Löw}'. Mór.: A talmud-studium érdekében. Hamadrlch. 
IalmudJ:sche Chrestomathie für den ersten Unterricht 
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im Talmud. :.kthmlisch und S\Stematisch geordnet 
von Abraham Si11g-cr, Bczirks-Rábbincr in Vár- Palota 
und \\'ilhclm Singer. 2 kötet. Poz~son), 1H8:2. I. 1 HH l) 
-!3'2 - 438. 

178. P. J.: A veszprémi izradita hitközs~g. iskol_{tj{ma!.;: törté
netc 180;) 1 HO;-). .\ v.:·szp rém1 1zr.a_ehta hltkoz~ép
iskol:.íjának története 1805- l $10f). Az 1skola megblza
sából irta Szép Lipót. ! XXII. 1905) :~78-379 . 

17\1. R..osenberg Ede: Olva-;múnyok a bibliáb.~l !sko~ai __ hasz
nálatra forditották és )Cg) zet-ckkel eLattétk Schon D. 
és Stern A. hittanárok, li. ré~ z. Prófótúk. Budapest, 
188\:J. VI. , 1.88~)\ :20.1 - 20 D. 

180. Sch ön Dávid: _ \ zsidók é" a zsidó irocla~om történe:~~
\ Geschichte der Juden. und ilm'!r L1tteratur. ,l; ~r 
Schute und Haus bearbeltet ,-on Dr. :\1. B~an~. 1 heil 
I \ 'on der babdoni:schen Gefangen":>chaft lns zum 
1\bschluss des i'almuds. !3 reslau 1893. X. , J tm 3) 
268-269. 

nn. Stem )bra!zám : ,\ hittanitás és irod~lma. c:r:oss G~sztá>:, 
Vo a el I o·nác és Halász )J án dor h1toktataJSl tankonyve1. 
III~ )8S6) 109-114. . . 

182. - - .\_ zsidó hitoktalá~ módszere. (. Ür. ;-Iaybaum S., 
;-Iethoclik des jüclischen Religionsunt·errichtcs. Bo
rosz:ó, 1896. XIII. 1896) ~7-!-2 75. 

18;). Szántó Eleázár: :\ épiskolai olvasókönyvek. Olvasókön{,ve~ 
az izraelita elemi népiskolák II.. Ill:, f:;s IV._osztatya.l 
számára, 3 kötet . .~z orsz. 1zr. Tamtoej:}"Y'esu~el m~9-
bizásából szerkesztette Radó Vilmos, allamt taJUtO
képzőintéze ti tanár. Budapest. I. 1884) 570 575. 

184. va;da Bél.a: Izráel története. Stem Abrahám, Izráel 
története. II. kötd a honfoglalástól az első templom 
dpusztulásáig. Budapest , 1892. ) IX.. _rl~92) 656-6G7. 

185. _ A zsidó történet századok szennt1 felosztása az 
oktatásban. Dr. Mandl .\rmin: A zsi~ók t?rtén~·te 
és irodalma a talmud befejezésétől a ma1 nap1g. Vag
udvarhely, 189R XV. ( UHJ8 , 278- 280. 

186. - - Izrael története. XXVI. ( 1909) 279. 
187. Wiener József: Héber nyelvtan. Rövid vezérfonal k?zép

iskolák és szemináriumok számára. lrta: Stern Abra
hám, középiskolai tanár. Budape:>t, 1889. VII. ( 1890) 
92. 

188. A porosz felsőbb is~olában használt zsidó hittankönyvelt 
és héber nyelvtanok. XXIV. (1907) 100-102. 

189. 

190. 
191. 

192. 

193. 

1\:) .J.. 

195. 

196. 

197. 
198. 

199. 

200. 
201. 

202. 

203. 

20-!. 
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b) Tankönyv-szerzök neve szerint. 

Bernstein Béla: A zsidóság története. l. r'•.sz . .:\ köz~p
iskolák V., a 'felső kereskedelmi iskolák és tanitó
képző intézetek I. osztálya részére. Kiadja az izr. 
hitközség. :;\fyiregyháza, Hl20. ö2 lap. so. XXXVII. 
1(920) 54-56. 
- A zsidóság története. II. rész. XXXIX. 1922) 86. 

Brann> M.: Geschichte der Juclen uml ihrcr Litteratur. 
Für Schuic und Haus bearbcitet Yon.. Theil I. Von 
der babylonischen Gefangeschaft bis zum .-\bschhbs
des Talmuds. Ereslau 1803. X. 18H~ ) :HiX -260. 

Brett Mór: Bibliai történet és hittan a zsidó népiskola 
számára, irta. .. 60. l. t:l 0 , Balassa-Gyarmat, 1H8\1. 
VI. ( 1889) ±77. 

Csukási Fülöp és Scizön Józs -: f: .\ z~idók tört('lletc a 
bibliai korszak befejezésétől a legujabb korig kü:önö-s 
tekintettel a zsidók történetérc :\Iagyarországon iru
da}mi szemelvényekkel ... III. , 1886) 29 :33. 

Fényes Mór: A zsidó istentiszt·elet és a \'ele kapcsolato" 
vallásos intézmények történeti és rendszeres ismerte
tése. Budapest, lt:l96. so 80. l. XIV. , 1897 81 - ~ ;-) . 
- Zsidók történele I. rész, a talmud b ef e j ez t éig, 
Budapest. s. a. XIII. 1896' 266 - 27-J.. 
- Zsidók története, li. ré:>z. Budap"'st, tl 0 80 oldal. 
XIV. ( 1897) 86-87. 

Oross Gusztáv: ~iachané lsrael. _. III. 1886 110. 
Oiinsz Áron: Bibliai történetek. lrta .. . hittanár, 2. kiad. 

Temesvár. 1897. XIV. 1897) 371-372. 
Halász Nándor: Zsidó hittani katechismus ... lll. ( 1HHö) 

112- 114. 
Zsidó hit- és erkölcstan. XII. 1!100) 82. 

- it:nr.:;n i1.l11.:Nil r111n Zsidó hit- és erkölcstan, irta 
... 2. k. 177. l. so, Budapest, 188$1. VI. 1889) -!76. 

Halász V. és Schlésinger S,: Zsidó vallástani vezérfonal, 
sz<erkeszrették ... Budapest, 18~11. \ ' III. 1H91 )-
680-681. 

Horn> Ewald: Verzeichnis der an den hőheren Lchranstal
ten Preussens cingeführten Schulbücher. Im amtlich.en 
Auftrage herausg-egeben von . , . rLeipzig-Berlin.) 
1906. XXIV. , 1907) 70 - 71. 

Krausz Sámuel: Rendszeres zsidó vallás- és erkölc~tan. 
lrta ... az ors.z. izr. tanit.óképző tanára. XIII. ( lH~6) 
169 - 172; 173-175. 
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!Of>. Mnndl Ármin: Bibliai türténet a közép és polgári iskolák: 
L és II. osztálya sd.mára .... Vágl1jhely, 1896. 
XIII. (1896) 361-366. 

~OG. A zsidók története. lrta . . . rabbi, Vágujhely, 
1R97. XIV. f 1897) :170- R71. 

!O l. 1\ zsidók története é~ irodalma a talmud befeje-
zés~től a mai napig. \';ígujheJy, 1898. XIV. (1898, 
27!-i :280. 

~O~. Ma.vbaum, S.: :\[ethodik dcs jüdischen Rdigionsunter· 
richtcs. Boroszló. lH\H:i. XLII. l 1896) 27-!-275. 

~0\l. Neumann r."de: Bibliai olvasmányok. III. ré;;z. Budapest, 
1908.:'\.X\'. 1908) 212 21!. 

!l O Radó Vilmos: Magyar olvasókönyv az izraelita elemi 
isko~ák \'. é~ VI. oszt<1lya számára. Irta és szerkesz
!('( k . .. állami tani1óÍ(énző intézeti tanár. Singer 
és \\'olfner könnkcr.?skecÍése. IV. 1887) 249. -

~ll. - - Oh·asókönyYék az izr. ebmi népiskolák II .. III. 
és IV. osztályai számára, H. kötet. Budapest. I. 1884) 
.)70- ö 75. 

~ 1 ~. R.osenfc!d H <'nrik: Re ndsz•e!'es héber nyelvtan (a nép
<'s középiskolák :-;zámára irta: . . . Paks. l !100. XVII.. 

1\-100\ ':1.)2 ;3i)í. 

21 ;l Scizön Drívid: ,\z izr. ,·allásoktatás polg-ári iskolai Yezér
fonala. II l. réc;z. Budapest, l Wl6. XIII. ( 1896) 
8GG-~'7..J.. 

21 l. - - Imaköny' ,;zombat é" ünnepnap~ istentiszteletre a 
pesti izr. hitköz;;ég ifjuság-i templomában. Üsszeálli
tották a hitköz,;ég hittanárai. Előszóval el;átta és for
ditotla ... Budapest, 1 l-186. II L ( 1886) 385-388. 

2HL Srizön D. {·s Sbm Á.: Oh-asmányok a bibliából iskolai 
ha-,ználatra forditO'tták és jegyzetJekkel ellátták .... 
Jútlanárok, II. rész. Prúféták. Budapest, 1889. VI. 
(l H8!l) 20:-3-209. 

21 ti. Sclzrl'incr Márfon: Bibliai szemchénvek. I. kötet. Szer-
kc:,ztctte . . . az orsz. iz.r. tanátóképző inté-
zet tanára. Budape~t. 1891. IX. 1892) 1 Hl-124. 

:H í. ;\ yelvtani szabál) ok és szójegyzék. IX. \ 1892) 
í:l!) 7:31. 

21~- Sclw·ab Löu•: Emlékeztetés a ,·allá~ban nyert oktatásra. 
l. kiad. l\·. 1887) ~2H. 

281. Sin[[cr Abrahalll und Singa \Vilh?!m: 1'i1~:'i Auswahl 
talmudischcr Stcllcn. ,·on ... Rabbiner in Várpalota. 
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Az élet széderasztala 
Beszédsorozat Peszach elötti szombatokra . Tartatott a pest i izr. hit község 

fögimnáziumában. 

,,,, ('il,, tv1p 

Tisztelt ·Hallgatóim l A Széder az életet jelképezi a maga 
mélységeiben és magasságaiban, örömeiben és viszontagságaiban. 
A jól rendezett élet is egy széder, mely kezdődik a nap meg
szentelésével és odatart a végcél felé : ;"ln; hogy Istentől kegye
sen togadtassék. Középpontj ában van : a "terített asztal", me ly 
körül sok minden forog : a munkásnak véres verejtékes küz
delme, a szegénynek gondja, a gazdagnak öröme, nemzetek ver
sengése, az osztályok tusálkodása. Lássuk tehát a Széder egyes 
pontjait jelképi jelentőségüh.ben, vagyis az életfeladatokhoz való 
viszonyukban. 

l. A széder első pontja : tv1p "szenteld föl a napot!" 

. Tisztelt Hallgatóim l Az idők végtelen folyásából, melyben 
egyik n~p ugy .v~rrad. és ugy alkonyodik mínt a másik, egy 
napot ktragadm es masnak szentelni wínt a görnyesztő roboto
lásn~k,_ ő.~régi gondola!a é.~ intézménye az emberiségnek. De, ha 
a ZSid~ unnepek~t mas osnépek ünnepeivel hasonlitjuk össze, 
akk.or ttt:ott hall1~k ugyan még a próféták kemény kiszólásait 
~ leha ~tcsapongasok felől, de az idők haladtával mindinkább 
~isztu~~ es _emelkedett. erkölcsi felfogás légkörébe jutunk és ugy 
erez~u~. mag_unkat,, mmtha kopár, sziklás, hóborította hegyekről 
a SzmaJra lepdelnenk, hol Isten dicsfénye sugároz körül és ahol 
a szeretet tanitása hangzott eL 

. . . A zsidó ünnepeket nemcsak szünettel, hanem minden 
Elagms _gon.dol~?dá~tól való tartózkodással szenteljük Istennek. 

gy romat holcsesz azt a benyomást szerezte a ·dó 
szombat felületes ismeretéböl, hogy a zsidóság életénekzs~fr 
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hetedrészét elvesztegeti. Ö életcélnak még csak a munkát 
ismerte a nép fiai számára, magasabbra nem irá.nyult teki~tete; 
de Juda Halévi már oly magasságokba emelkedik, hogy Joggal 
állitja az ellenkezőjét: a zsidó nép életéne~ le~alább egy, h;ted
részét menti meg a szolgai munka lél~kemeszto mo.lochJa!ol . az 
öneszmélet, a magába szállás, a lelk1 feJszabadulas szamara. 
.Mert: ·S 'O •S 'l~ j'~ CN ha magam nem vagyok magam számára, 
kim van? . 

Szenteld meg tehát az ünnepet és szenteld .me~ .. altala az 
életet, hogy az mennyországgá, házad templomma vaiJek. 

Mielőtt pedig a Széder rendtartásához és az életpálya be-
futásához fogna : . . . 

IL "•ii1 Moss kezet a szertartáshoz! Ak1 roasokat akar Jel-
képes c~elekedetekkel kioktatni, anna~ . m~gána~ .~ocsok.t:=t.la~ 
kézzel az élet szennyétől, az utca poratol -es az 1do rozsdaJatol 
me<ftis~tultan kell hozzálátnia. A papság - más vallás szerint -
sze;tséö mely a felavatás pillanatától eltörölhetetlenül nyugszik 
viselőjé";;, saját személyes érdemei, hajlamai nélkül is. A zsi~ó
ság szerint ép a széderadónak kell előbb személyesen meghsz
tulnia, lelkileg előkészülnie. Nincs a széder~e~ e~yetlen szava 
sem, mely annyira a mi korunkat oktatna ki ~mt ez. Me.rt 
sokan vannak, kik az élet &zéderasztalánál vezetm akarnak, k1k 
társadalmi pozíciójukat akarják alátámasztani avval, hogy fele
kezeti üöyek élére is állanak, anélkül, hogy sze!Ilélyesen fel
készültek volna erre, anélkül talán, hogy tiszta volna a kezük, 
a lelkiismeretük. A széder arra tanit, hogy aki a szédert vezetni 
akarja, tiszta kézzel nyuljon a szertartáshoz, anélkül azonban 
álljon félre a hivek közé. 

III. t:t.•' Zöldséggel kezdd a lakomát; a föld szerény ter
ménye rnint előétel jelképezze, hogy bármily fényesen legyen is 
kivilágitva hajlékod, bármily dúsan terítve asztalod, bármily elő
kelök vendégeíd, egyről meg ne feledkezz : a kötelező szerény
ségröl. "Jobb egy tányér zöldség szeretet körében, mint egy 
hízott ökör gyűlölségben." V aj ha mínden nemzedék ugy gondol
kodna, hogy szerény kezdettel induljon az életbe abban a remény-
ben i1NI.1 mtt" l11'"'iriSi w.:r;, 111-.lt'Ni :1':11, hogy "a kicsiny kezdet vezet 
a nagy véghez", hogy a szülei házból uj családba induló ifju
nak nem kell okvetlenül a szülei ház nagystilüségét tovább foly
tatnia, akkor nem volna oly sok romban heverő és könnyeket 
hullató házi oltár árván, nem csöpögnének a lapok az öngyil
kosságok vérétől, nem találkoznánk annyi görnyedt fővel, annyi 
megtorpant existenciával ott, hol mindennek virulnia kellene 
most uj reményektől, az uj kezdések és elhatározások harmat
cseppjei alatt. Legyen a COi.:l szimboluma állandóan emlékünk; 
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ben és tartson bennünket a szerénység utján. Áldd hozzá Iste
nedet :'l~i~;'l ,.,o N"11::l, "aki a földből teremt elő gyümölcsöt" mert 
nr::::tn }"'i:-:~ MN igazság fakad a földből, az egyszerű falusi élet
módban talál termékeny talajra az őszinteség a megbízhatóság. 

IV. rn' Felezd meg az eiköltendő maccáf és tedd el az egyik 
felét későbbre! Tisztelt Hallgatóim! Ez is valami ókorinak tetsző 
dolog ma már: hogy tégy el későbbre. A háborus felfordulá
sokból az uj nemzedék semmi jó tanulságot nem vont le, csak 
az alanlas emberi indulatokat szentesitette : ,.,lr.:l ~n~ •: 011CI1 ~·:x 
"együnk, igyunk, holnapra ugyis. "!e!Jhalha.t~nk". P~dig ne~ is az 
ókori bölcsekhez, hanem a m1 elo atyamkhoz es anyamkhoz 
kellene fordulni jobb okulás céljából, ők már túl vannak a régibb 
nemzedékek azon másik végletes életfolyásán, hogy mindent 
csak a jövőre kell felhalmozni, a jövő esélyeire való felkészülés 
céljából meg kell vonnunk magunktól nemcsak a jó falatot, de 
egy jó könyvet is. Mí szerenesés örökösei a különböző életeh·ek 
harcától eredő tanulságoknak, legyünk megértéssel a régi és uj 
követelmények írányában és rn• haladjunk a középuton, él\'ez
zünk is, de tartalékot is gyüjtsűnk. 

V. i'~~ Regéld el az egyiptomi kivonulás történetét! Ez a 
főpontja a széder programmjának és tudjuk, mily aranyköde az 
áhitatnak lepte el régente ennél a zsidó széderasztalt, mennyi 
könnyet örökitett meg az apáról-fiura szálló hagada, mcnnyi 
szellemi kincset bányásztak ki szavaiból és mennyí uj kincset 
hordtak össze tárnáiba. Ugy olvassuk. hogy egy talmudkori 
tudósokból álló társaság annyira elmerült az egyiptomi emlékek 
felidézésében. é~ tanulságaik levonásában, hogy kivilágos virra
datkor a tamtvanyoknak kellett őket történeti bölcseleti mámo
rukb?l felrázn~o~ azz~!, . hogy "uraim, itt a 'mindennapi reggeli 
Sema. elr;wnda~anak zdeje". Nemcsak ünnepi, nagy történelmi 
eszmek er.deL?h~ m.~g az. elmélyedést, hanem amindennapi élet-

. nek proble~a1 1s ~ov~tehk a maguk jogait. Az ünnepi áhitat 
e~y-egy szep heg.y1 kirándulás nagyszerű kilátással, ózonos leve
fkvel, de a nai?1 u tra a . Semá vezessen el. Szép az ünnepi 
a o~a sz~rtartasos rendJe, de a mindennapi étkezési rend
sz~b<tly~k IS :negkivánják, hogy szeresd a te Istenedet necsak 
~gesz.~ddvidbol, ~anem e~ész lelkeddel, azaz vágyad feláldozásával 
k~' ero.t d • vagy1s áldozatkészségeddel, hogy ezzel más számára is 
n~nny~k 7I~g. a hagyományos zsidó háztartás vezetését. Ez 

mcs ~él. as1, de egyben testvéri kötelesség is. 

szok ~e1~ld el a tö~!énetet! Ne csak az iskolai tanítás meg
lelk'~ b aracit ha?gJan, ne állott igazságokkal tömd a gyermek 
uj n e l a~z~ a/pal/ szeretettel, lendülettel ugy tanítsd, hogy "az 

emze e zs 0 Y e evenen élvezze, mintha ő maga vonult volna ki 
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Egyiptomból". Mind~zl jelen li a szó 111~:"11, amiből ez a szó veszi 
eredetét, "hagada" vagyis "vonzó előadás (:::1~11 nN o•;n&J11;)llf 0'1:::11). 
Adj helyt a gyermekek kérdezősködéseinek, ne zá.rkózz el ellen
vetéseiktő l , ne döbbenj meg kételyeiken sem, hanem állj szóba 
velük, mint már a talmudkori türelmes pedagógusok tették, hogy 
szóhoz jutta tták a bölcset (o:n), kiben van tehetség és van jó
indulat ; a hamisat (Vll'i), kiben kifejlett a tehetség, az okosko
dási hajlam, a kritikai szellem, de kiben elmaradt a jóindulat a 
vallás tanításai iránt ; az együgyüt, (0.1) kiben ép fordítva: a jóindu
lat, a megértés van meg, de nincs meg a kellő tehetség és végül 
a közönyöst, (~··:t•) ki nem kérdez, nem kiváncsi semmire, mert ugy 
veszi az életet amint van, nem látja annak mélyebb értelmét, 
eszmei tartalmát. Mindezekhez tarlsd magadat és gyógyítsd lelki 
fogyatkozásaikat ugy mint az isteni orvo:; Elijáhu próféta, a 
szédernek ma is láthatatlan vendégl:! tette, hogy testének egész 
melegével ráfeküdt a már kihűlőben levő beteg haldokló gyer-
mekre 1~';-r ~j) 111~M és "rámérte magát", hozzá illeszkedett, 
nem ismerte magát nagynak, a gyermeket pedig kicsinynek. 

Igen, így mesélj a gyermekednek Legyen vulkánná a szíved, 
dörgéssé a hangod, villámmá szemed tekintete, öltsön sasszár
nyakat fantáziád és ragadd el azokon oda a Vörös tenger part
jához, hadd hallja annak zúgása mellett a nagy vezér szavát : 
,.Isten harcol érettetek, ti csak maradjatok csendben!" Hadd éne
kelje ő is Mózes és Izráel himnusát; vezesd át a képzelet szár
nyain a pusztán, ahol hallja és megértse a nép zugolódását, de 
vele együtt áhítozzék a C'~lt' on~ "mennyeí kenyér" után is. 
Vezesd el a Színáj tövébe, hadd kiáltsa ő .. ís az egész '1éppel 
j)~lt'J1 ;"ilt'l/J "megtesszük és meghallgatjuk". Ditesd oda Salamon 
király lábaihoz, hadd hallgassa bölcs példabeszédeit. Vezesd el 
Jeruzsálem füstölgő romjaíhoz, hadd sírjon Jeremiás prófétával, 
onnan a száműzetésbe, hadd akassza ő is hárfáját a füzfákra, 
mikor idegen földön hazafias dalain mulatni akarnak, döntse 
magára az idegen templomot mint Sámson és mondja : "haljak 
meg inkább a filiszteusokkal, semhogy árulója legyek saját népem 
becsületének. Add kezébe Juda Halévi lantját, hadd pengesse 
ő is Jeruzsálem nyug~tí romfalának árnyékában akkor is, míkor 
már életét kileheli. Es mindezen magasságokon keresztül szá
guldva, ne ugy tedd le a jelen siralom-völgyének mélységébe, hogy 
többé nincs emelkedés számunkra, hogy véget ért a dicső tör
ténet, hanem 1J~1 1J'I11::lNS ;'11~llltl N'm hogy ami őseinkre várt, hogy 
a történetbe jegyezzék be nevüket, az vár mi reánk ís. 

Csak ezután, mikor már teleszivtad kebledet történeti 
tudattal és hivatásérzettel : 

VI. ;-r::lni Mosakodj az étkezéshez! Ne add magad oda a 
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bár j ói~du~atu,. ? e következményeiben káros tanításnak, hogy 
,.nem bszl_atlam_tJa ~~g ~-~- .~mber~ •.. amí az emberbe bemegy, 
csak a szo, am1 szaJaD kiJOn . ValoJaban a mocskos kézzel szer-
zell fal at megfertőzi a lelket is uon' ~':ll illt'tm lelkünbe visszük 
be a kenyerünket, lelkünk mélyéig hatol annak fertőző bűne . 
o ;,• iilt'l:il .ns 1SOton N'l "ne fertőztessétek meg lelketeket" semmi 
fertőző, bűnnel bemocskolt étellel. 

Mosakodj az étkezéshez! Az élet széderasztalánál is tartsd 
ezt szemelőtt , sőt magában a hitéletben is. 

A legtísztá~b tan , a l e~ideál~sabb életbölcselet is idők foly
táva l bemohosod1k, egyre tobb feJremagyarázás dudvásitja be 
ugy hogy mínden egyes nemzedéknek kell állandóan a mag~ 
erejéből és a maga meggondolásaival tisztító munkát végeznie 
raj ta . Azért találjuk már a Tórában Istennek e különös elneve-
zésé t : .::li'li' ':':~Nl j'11i' ';"!~~ . O~"'.::lN ';"!~N Ábrahám Istene, Izsák Istene 
~s Jákob és nem egyszerűen Ábrahám, Izsák és Jákob Istene. 
Abrahám számára Isten még egy ujonnan felfedezett forrás volt 
melynek vize tis~_ta és üde volt, de I~sák számára már hagyomán; 
volt, beomlott kovekkel, begyepesedett gazzal elfödve, neki ujból 
kellett a maga bölcselkedésével megtisztítania és ép ugy ő utána 
J~kobna~, mindegyik örökségül kapta az istenség eszméjét, de 
mmdegy1knek a maga szellemi és lelki munkásságával kellett 
azt magáéva tenni. ;'111•1 1"'::11 ~·;-r· i:l1' ~:.:lll' jnJ1r;~ :"i::J"' O'ii'.::lS C'ltlin 

rl'-~'1"-'. j'J'V.::l "Na~onként meg-megujhodva nagy a te hűséged", 
b?lcse_mk szavamak értelmében ez igy értendő : ha mindig 
UJa~ken! hatnak rád a tóra szavai, akkor nagyobbodik gyara-
podik hited. ' 

. . Moss te.hát kez~ t. és üdülj fel a vallásos szertartások vég
zes~r~. _Ne vegezz .. gep1esen semmi életfeladatot, hanem saját 

h
egyemse_geddel; sa1at lelked erejének megujitásával folytasd a 

agyomanyos eleteL 

VII. ~':l iO Mondj áldást a kenyérre! Ismerd el hog bár
~:~~:yka 1f koíot~ufománya, bármily tökéletes 'gépe~kel is 

rn k t 
eze

1 
• mde ye e a természetet kiaknázhatod és az ele-

e e ura ma al ' h "th t d tudsz a leve .. . a _aJ . . a .. o ' . e~yet~en buzaszemet még sem 
tervezték go mtrogenJebol kiSaJtolm, mint azt a háboru alatt 
és napsug·á~~~ek1 Ifoldusként _állasz lsten tenyere előtt, a felhőkbe 

• 1 e vetned mmden reményedet :m: •1 ·v.::~l!'' j1' nnr:n 
·· ·1,.,~.::1· 1'Jl:l i'Mon ha 1 t · · · 
nyujtja bővelk d .. k sen __ megnyllja a tenyeret, ha harmat áldását 
megré,;.,ülu·· k eh unb a . Joban, ha azonban elfordítja tekintetét 

n ' a evonJa a l k t ['[ k .. k ' porba szállunk . T sze e e ' a e e zetun et vonja be és 

e b h 
vzssza. artsd szüntelen szem előtt, elbizakodott 

m er ogy m · g · d" ' e mm 1g Isten az, l'"'N~ ji'.: cn~ tt'::l11.:;'1 aki a földből 
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teremti elő a kenyeret és csak az övéből adunk, ha adakozunk. 
VIII. ;'1 ll0 Egyél kovásztalan kenyeret l Izle ld meg a ' .l1)1 on', 

"nyomoruság kenyerét" ! . . . 
Három világeszme van bele6yurva a nyomorusag kenyerebe 

és kel ki belöle folyton uj életr;: a szabadság, egyenlőség és 
testvériség eszméí. · · . 

A szabadsá6 eszméje mínden korba n a nyomorusag kenye
réből kelt ki. Cs~k addíg tudjuk megóvni lelki szabadságunkat, 
csak akkor vagyunk igazán " vagyoni függ~tlen~~g" -ben, .ha ~e 
érjük a nyomoruság kenyerével, d~ észre.~.etlenul. rab~! eJtettuk 
magunkat, amint a jó fal a tra. cs ug~ esztjuk teki~te.~u~ket.. Az 
emberiség első bűne a z inycstklando falathoz fuzodott es a 
"vágyakozás sírjai" -nál ;,·~n;o, ill":!? a jó falat volt egy néptragé-
diának magva. .. . . . . 

A nyomoruság kenyere az egyenloseg kenyere IS. Oh, nez-
zetek szét, tisztelt Hallgatóim, a társadalmi élet széles mez5ségén, 
hogy az emberi egyenlőség gondolatát, a szokásos szólamoktól 
eltekintve, hol ápolják valóban: ott-e, ahol az arany az ar~nyat 
tulcsengi, ahol a palota a palotát lenézi, mert nincs olyan eimere 
mínt neki, nincs olyan régi patinája, vagy pedig ott, ahol minden 
származási és minden versenynyertesi előkelőség teljesen elnémul 
egyetlen érzés: a nyomoruság kenyerének keserű ize mellett? 

A nyomoruság kenyere végül a festuériség kenyere. Ha hir
telen aranyeső szakadna az égből, melynél ugy járnánk mint a 
mannánál : ·on• ~r, l<:l')lt:r.;-11 ;")',ll' ~', ;'1.:l~t:;"', hogy senki kelleténél 
többet és senki kevesebbet nem szerezne, bugyogna-e tovább a 
testvéri szeretet forrása szivünkben, nem olyan düh venne-e 
erőt rajtunk mint évtizedekkel ezelőtt eg'k orosz koronázási 
ünnepségen, melyen csak vásári sütemények körüli kapkodásban 
is ezrek találták halálukat egy mély árokban. De ha hirtelen 
vészjelt kapna az emberiség, hogy egyetemes nyomor áll be, 
egy pillanat alatt átrezegné mindnyájunk szivét az az igazság, 
.,r,~, ;,,llr, i1~1 hogy a nyomorban születik meg a testvér és akkor 
a széderen kivül is mondanók: ..• ~J/1,'1.:11-1 ,r,_,~ ,, ~'.ll.' ~~nr, ~:1 
',1::N'1 1-111' i'!:l-', '' "ím a nyomoruság kenyere, aki éhes, jöjjön 
és egyék. 

Igy fogva fel a nyomoruság kenyerét, mint eszmékkel át
gyurt, de egyszersmind eszmék csiraképességét megtartó tésztát, 
érteni fogjuk bölcs Salamon azon érdekes tanítását : r,V 1~nr, nr,rv 

m~:oon o'r.':1 .:111::1 ':J o·~n '.l!:l "Bocsásd csak kenyeredet a uizre, az 
anyag körforgásának sodrába, idővel majd ujból megtalálod" 
kikelve és dús termésben. 

IX. 111r. Egyél keserü gyökeret l Tedd magadévá őseid sorsát, 
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kiknek életét elkeserítették és mindamellett is áldd Istened nevét, 
mert orv;, i1V1:1 Sv 11::lr, o,~ ::l''ii épugy tartozik az ember hálával 
Istennek a rosszért, ami érte mint a jóért. "Fájdalom a boldog
ság alkatrésze." Ha sikerülne az orvosi tudománynak mínden 
sebet begyógyitaní, minden fájdalmat eltüntetni, ha közgazdasági 
lángelmék minden panaszt elnémitanának, az emberiség nem 
volna boldog akkor sem, a jólét és gondtalanság meddővé tenné 
a lelket, terméketlenné az elmét, petyhüdtté a kedélyt és izet
lenné az egész életet. Fakadna-e még dal a költők ajkain, meg
szólalna-e a zene a teljesen kíegyensulyozott lélekben, teremne-é 
filozófiát a keserű sorstól fel nem szántott társadalmi élet, volna-e 
könny nélkül megvált.ása ?- szi.vn~k, s_ó~aj ~élkül. ~egkönnyebbü
lése a kebelnek, remenyseg nelkul cel)a torekvesunknek? Csak 
azok, " kik könnyek közölt vetettek", tudják, mit tesz az "öröm
ben aratni'', csak akik keserűnek találták Mára forrását, tudják 
mi az a hít fája, mely beledobva, édessé változtatja azt "csak 
azok, kik igazságtalanságot szen-vedtek tudják, mi az igazság'' . 
(Thering). 

És nézzétek a világtörténet nagy mozgató eszméit, a köl
tészet gyöngyeit, a mü vészet alkotásait, a próféták álmait, ott 
rin6ott-e bölcsőjük a márványpaloták hűs csarnokaiban, vagy a 

, ku~yhók sötétjében, ahol keseríí gyökér nedvével táplálták édes 
anyatej helyett? 

X. l'11:J Ismételd meg a keserügyökér evését maccodarabok 
kőzött. "Igy tett egykor Hillel", a tóra nem írja elő, a bölcsek sem 
tudnak róla, de Hillel betűnyi pontossággal követi ebben a tör
vény szövegét és az ő lelkiismeretes hűsége elég .. alap a mi 
kegyeletes megemlékezésünkre. ,,:l).' ;"!; r..:11 ,,::1 'J'r.W1 Oseink hittek 
Istenben és Mózesben, követték ameddig csak lehetett, a tekín
télyek szavát, nem voltak sohasem destruktivek, hanem ellen
kezőleg folyton magukba vették, lelkük ép i tő sejtjei vé tették a 
a régi jóhiszemű mesterek szája lehelletét is . 

XI. 111)1 ji1r,IV Élvezd a teritett asztal örömeit! Talán idegen
szerűen is hat első elgondolásra a teritett asztal szerepe a szer
tartások rendjében. Az étkezés a gyomor szolgálala és nem a 
léleké ; az Istenhez való emelkedés emeltyűjeként inkább a bőjtöt 
ajánlan~k. De ép ez a jellemző a zsidóságra, hogy ez ismeri azt 
az igazságot: ,, 'Je', 11Vl-t ji1,!V:1 ;,; hogy ez az asztal, a vallásos 
beszélgetés melletti étkezés is oltár, iskola. 
. Mert míndazon eszmék. melyeket bölcsészek kigondolnak 
es melyeket költők megénekelnek, mindaddig csak feleltünk 
lebegő felhők, míg a fehér asztal mellett nem mentek át a poha-
rak összekoccanásának hangjaival a kedélyünkbe. jn',~t~ 'JD" l1~l1n 

6 
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~'1"'! '0'~ : 't!'~1 j~l!l::l nlt!'1 '"'!iW 1ll Ha lsten asztalt terít számomra, 
ellenfe/em ellenében - vitatkozás közben - fejemet eszmék ola
jával keni, akkor : serlegern tulcsordul és termékenyítőleg hat. 
A serlegek összekoccaná~ára a szivek is egybekoccannak. 

A teritett asztal továbbá az igazi próbatüze az emberi jellem 
erejének. ;S·~~·l j::l')l"'i'~ lsten éheztette is, de jó is lakatta őseinket, 
hogy kipróbálja, mi van szivükben. Mert az éhség megtöri ugyan 
konokságodat, a nélkülözés térdre hullat, a nyomor megtanit 
imádkozni , de lehetséges, 01:.11 lt' ~t:·n on1 hogy a manna példájára, 
ha felsüt a nap: elolvad, hogy megfeledkezel fogadkozásaidról, 
elrebbented szegénységed emlékét mint valami rossz álmot, 
igyekszel még nyomait is eltüntetni, meglagadod sorstársaidat, 
de ha a teritett asztalnál is kitartasz hitedben, elveidben, bará
taidnál és elismered, hogy O'~W enS égből szerzett kenyér min
den falatod, ha kitartasz a bölcs tanításánál : •.:n 01~11' '.:l j" N'l/1 '~ 
ne nézd, mint piroslik a bor, mint gyöngyözik és száll felfelé, 
mert végtére is kigyó fullánkjaként marja lelkedet, akkor állottad 
meg próbatételedel, akkor mondhatod : '1 'J!:lS 'lWN jMS~t~n m ez az 
lsten előtt teritett asztal. 

XIL poy A lakoma befejeztével ujból egyél az eltett maccából, 
hogy annak ufóize szádba maradjon, mint noo' 'l.::lT emléke az 
egykori peszacháldozatnak, melyet szintén jóllakott állapotban 
ettek; j~li''O~-nak neveúk ezt, bölcseink ezen utasitása alapján: 
nem szabad a lakoma izét sem csemegével, sem társas mulat
sággal semlegesiteni, feledésbe borítani. 

Az idő ereje kikezdi elhatározásaidat, az élmények hullámai 
kimerítik lendületedet, lelohasztják le~szentebb akaratodat, a 
tapasztalat szárnyát szegi legmagasabbröptü elgondolásaidnak, 
rozsdával vonja áldozatkészségedet a csalódás és egy egész 
ifjukorra terjedő nevelésed virágát egy késői fagy lehullathatja, 
igyekezzél tehát a legszeb\:> élményeidnek, legszentebb érzéseid
utórezgését szivedben megóvni. 

És ha csak vendégü! ülnél a széderasztalnál, ha csak házi
gazdádék vendégszeretete juttatna abba a kényszerhelyzetbe, 
hogy maccáf egyél, még akkor sem fogsz ennek hatása alól ki
bontakozni. Nem ok nélkül mondta tehát az egyik rabbi, hogy 
":"ll11.::l n~,:,··:.: j'N :"11Y~1. NY' "'It'' V1,111:-t 111~N 11NT NY' :-tY~ ':N1 lNC.::l Ha 
valakit kényszerhelyzetbe juttatnak, hogy maccáf egyék peszach
kor, akkor is eleget tett, mert nem okvetlenül szükséges a vallá
sos cselekedetekhez a szándékosság, ha igaz is az az általános 
elv, hogy ')l::l N::lS NJ~M"'! lsten a szíuet akarja és nem a ouszta 
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gépies cselekedetet. S ugyanaz áll . a roshasonoi . s<?fárfuvásra_. ~a 
valaki csak kedvtelésből végezte ts. Mert a profeta szava erve-
nyesül itt : 11'1M' NS O)ll 'l'll::l "iOllt' :Vi'J1',, lehetséges-e, hogy a sófár 
megszólaljon (magától, a fu~ó és hallgató s_zándé~a nélkü~ is) 
anélkül, hogy a nép megrendulne, hogy szavanak , tt'il vallasos 
hatása alá ne kerülne? 

Egy régi legenda - zsidó változatban - regéli . hogy egy 
zsidó hitközség egykor uj sófár~ szerz':tt be, me.lyi?e~ mess.ze
ható hangjára büszke volt és k1 ~karva~ azt pro~álm, ne~an_y 
emberét kiküldte azzal, hogy addtg menJenek, am1g csak nemt
kép hallják elhalkuló hangját. A~ emberek . mentek, men!e~, 
utcáról-utcára faluról-falura, de v1ssza nem tertek Mert a sofar 

.szavát hallották mindvégig, nem tudtak annak ~~tása alól ~i
kerülni, lelkükben annak utórezgése meg nem szunt. Ugyamgy 
vagyunk nooS i.::lT a peszachi lakoma utóízével is. 

XIII. j1::l Hálaadás! Mily természetfölötti kivánalom az 
emberi lélekkel szemben, mely élvezetet élvezet után akar 
ha bzsolni, ha jollakott, szomjazik, ha megittasult, rom.bolni, . du
hajkodni vágy, de visszapillantást, hálát nem akar tsmerm. A 
zsidóság adja meg az asztalnál a boldogság leckéjét, arra tanítva, 
hogy hálásan visszagondol az élvezetre és hogy teljessé tegye 
a boldogságot a közjóba foglalja: .,áldott ... , aki táplálja az 
egész világot jóságában" ; van ugyan szegénység, de az emberi 
sziven át szeretettel és irgalommal táplálja lsten az inségeket 
is. Ezért tehát áldd lstenedet az étkezés után. Mindenkor kérdd 
öt 1.l.::l''1Yil SN N.l1 ne engedd Istenünk, hogy rászoruljunk emberek 
segitségére vagy kölcsönére, de fejezd be azzal, hogy te is mond
hasd : '11li'T i::l ,,,",, 'l)IJ gyermek voltam, meg is öregedfem, átmen
tem különböző életfelfogásokon, voltam ujitó mint az ifjuság, 
lettem maradivá mint az öregség, de ne/71 nézhettem, hogy jámbor, 
derék ember el legyen hagyatua stb. 

A trón magasságáról szemlélödő Dávid király szava ez ; 
~mikor látta, hogy ifjuság az öregséggel áll harcban, él~tfelfogás 
eletfelfogásra támad, hullámzik az eszmevilág, ö az ifju és öreg
~or ~<?ndolkodását királyi módon egyesitette magában és azt 
allaptt}a meg, hogy minden csak relatí v, csak időleges értékű, 
d~ egy erény van, mely mindig megtartja becsét : a jóság. Nem 
n_ezhet~e sem az ifjui forrongásban, sem az öregség rendszerete
teben es nyugalom imádásban hogy a derék elhagyatva legyen . 
. X!V: ~~·:. M~gaszt_ald Istent a zsoltár szavaival, oe csak egyéni 
es csalad1 szuksegletetd kielégítésére, hanem emelkedj magasabb 
szempon tra . .,magasra a népek élete fölé", a történeti gond
viselés magaslatára, ahol látod, hogy 111ati~ ·S·o~r.::n mttt' ':'1'::ll~:1 
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lsten bár magasban trónol, mélységekbe tekint le, hogy ő nem ugy· 
mutatkozik be, mint ég és föld alkotója, hanem mint az erkölcsi 
élet őre, "aki kivezettelek Egyiptom országából, a rabszolgák 
házából", aki pártját fogja elnyomottaknak és véget vet a 
rabságnak. 

Ennek felel meg a most következő hallel-zsoltár első igéje : 
n'~ot c•1m l'ii.:N' ;,o; .,n~~ot ;y, lion Sv itl:l jn 1orv; •;, u; N; ,, u; N; 
C'~W:l ll',,;Nl O:'l':'l;N Nl Ne nekünk, Örökkévaló, ne nekünk, hanem 
a Te nevednek szerezz dicsőséget, a Te szeretetedért, a Te hűsé
gedért, miért is mondják a népek, hol az ő istenük, holott lste
nünk az égben van. 

Soha talán ilyen magas álláspontra nép nem emelkedett 
mint Izráel, mikor nem magáért imádkozik, hanem Istenért, aki 
viszont ő érte cselekedett Egyiptomban. Az ő dicsőségéért kell 
síkra szállanunk kifelé is, mikor azt mondják a népek: hol az 
ő istenük? 

Mert szünes-szüntelen halljuk ma is a népek ezen szavát. 
hol az ö Istenük, hol az ő vallásuk? Talán ott látható még a 
régi egyiptomi vérnyoma ~agy annak emléke '11tv ;lll ~'i'lllt::'l Sv 
'lli~., a ház ajtófélfáján? Oh nem, az onnan letűnt már. Vagy 
ott található talán a zsidó asztalnál, az étkezési rendben, az 
asztali imádságban? Onnan eltűnt már. A tóra fígyelmezt~t 
ugyan a peszachi áldozatnál : -,,:~ 1V W:! nroo tv'N ~N:m SN Ci1N1 
"ne menjen ki senki közületek házából reggelig", de a ma embere 
ugy gondolja, már bekövetkezett a reggel, a munka, a t.ár~a
dalmi együttműködés reggele. elhagyhatjuk már a családi ház 
hagyományait, sőt a ház is követhet minket ki a szabadba. Vagy 
ott keressük talán a zsidó vallást a munka terén, az üzleti élet
ben? Óh, ott talán nem is volna kivánatos látogató az Isten. 
Menjünk tovább : keressük a templomaikban ! De SN 1'11)):1 :llll '1 

Isten a nagy gyülekezetben él, 1::::m 0))0 ;;;, 'l!:l ;V, sőt az 
egész gyülekezetben találja meg illő tiszteletét. Ott honol ugyan 
asztalunknál is, ha még oly kevesen is vagyunk körötte, de 
nemes tárgyról folyik beszélgetésünk, a templomban azonban 
az üres helyek bántják. Ezért arra a kérdésre, hogy "hol az ő 
Istenük" válaszunk csak az, hogy 01t:IV:l 1~ 1:'1;N1 Istenünk már csak 
az égben van, már csak a hit füz hozzá. Csak hitben, tanításban 
közeledünk hozzá, de ő még az ég magasságából is letekint, 
hogy felemelje a porból, az anyagiasságból a lelki szegényt. 

:'l::t'il Fogadtassék szivesen. Lehet-e olyan programmpontot 
felállítani, mely Isten fölötti rendelkezés szinében tünik föl ? 
A zsidó vallási bi?:akodás addig merészkedik, hogy ezt is lehetövé 
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teszi. Mig rendesen a vallások oly merev dogmatizmusba m~nn;k 
át, mely szerint a tan biztassága fölötte áll m_ind.en e~be_n mer
legelésnek és avval szemben nem szabad ervenye~~lme sem 
emberi ízlésnek, sem közvéleménynek, a zsidóság tamtJa: n1'i\!! •: 

(l' 'l nl:JN) '1:J1 1lO',, nml o11,on M1'i ,1JO',, ;,nu 1111'i:l:"!. Ami emberek 
. tetszését birja, birja Isten tetszését is. A leghel~~s~bb 
utnak pedig, melyet az .ember válasszon, R. Juda aJanlJa : 
oiN:'l jO ,; n'iN!:lr11 :"!'IV1VS f1iN!:)1'1 Nl~tv ;;;, hog~. az necsak önmagában, 
a lelkiismerethez viszonyítva le~ye~ be~sulete_s, ~a~e~ szerezze~ 
becsületet embertársaink, a ko~velemeny ~e~z;rol dl'Sk Imgben 
társadalomban élünk, ahol emJ;>en s~emponto rran_ya o . e yen 
tehát viselkedésünk ne csak 1gazsagos, ne csak Jellemes, ~e~-

. győződésen alapuló, hanem _ke?ves is, h_?1g~ embekek 
1
te!kzer:t 

einverje és személyünk varazsan keresztu JUttassu . e . o. ~ . lS 
az ideálok szolgálatába. Ez külön~sen ~.~ngsulyoza~?o zs1do 1f1~k 
nevelésében. Mi egy martírság IskolaJan keresztul haladt _nep 
vagyunk, megszaktuk a meggyőző~é~ ke~énys~gét, kono~s~g:t 
azokkal szemben, kik annak feladasat koveteltek. D_e _az UJ .1dok 
szelleme n~m lép fel ilyen követeléssei és inkább vaqa a tarsa
dalmi közeledést. Ha sokszor még van is okunk a bizalmatlan
kodásra, tudnunk kell, hogy mi vagyunk kisebbségben, min~et 
illet meg az előzékenység, a közeledés első lépése, a nyájas 
hang, .a konciliáns modor. Legyünk meggyőződve arról, hogy az 
a kedvesség, melyet Isten némelyikünk személyébe adományo
zott, ép oly rendeltetéssel bir a társadalmi élet szervezetében, 
mint a meggyőződés szilárdsága. Kedveltessük meg az élet 
széderjét másokkal és ily módon szerezzünk vallásunknak tisz
telőket ,,_,;N 'i nN li:l:"!N1. "Szerettesd meg Istenedet". 

Nem kell a középkori hunyász szellemet tovább ápolnunk, 
önérzetesen emelt fővel járhatunk, emberi jogaink és méltósá
gunk tudatában követelésekkel léphetünk fel jogaink helyreálli
tására és tiszteletére. De mindazt, amit akár hatóságoktól, akár 
a társadalomtól elnyerünk, fogadjuk benső köszönettel és hálá
val, mert köszönetet szaktunk mi is elvárni, ha olyasmit adunk 
meg valakinek, ami jog szerint megilleti, de a mi mégis még 
kezünk ügyében x an és amit ép ugy hatalmi ténnyel' megtagad
h~~unk t~le. Ha a nap megszentelésétől a széder programm vé
geig a sz1mbolumok tanításait megszivleled, akkor életed széderje 
i"l::t'i.l kedves fogadtatásra talál. Ámen. 

Budapest. Dr. Fényes Mór. 
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lélek nélküli és lelk·etlen pompájához csatlakoztunk volna és 
nem Izrael szeUeméhez, erköicséhez. fdfogásához, szeil~mi
-.,égéhez. 

Az előkelőségből csak a l<ii!sőséuekéd utánoztuk a kere
teket vettük át igaz tartall()m nélkül. A vagyont, az a~anyat, a 
kincseket imádtuk, istenitettük, tánco:•tuk körül ,nN1 ,n~ C,:~!P 

-1C':J:l 1n'J~1 1Ji~i' iW.::, •"lt'l): (J alk. 529) erszényében hordta min-
denik a maga istenét és amit istene soegitségév;el csak vehetett, 
besze11ezte, ami tuhást hirtelen gazdagoelás csak engede>tt, azt 
fok_ozta, ha~ványo~ta határtalan élvvágy, fékezhetetlen kiváns4_g. 
Akt Yalatmkor kls szo báb.1n huzóclott meg, most saját nyáti 
Jakán ~lább nem adta, aki SZ'erény étel eit is alig tudta meg
:,z<:rezm, dus lakomához szoko~t, aki szoerény köntösb en jdent 
meg azelő:t , mo;;;t hi,-alkoclo:t díszes ruháival, aki valamikor 
bete·ö falatért majd elkaptatta tulajdon lábait. most saját 
gépkocsiján száguldott m ulatságról _mulatságra, id6töltésrő1 

-itl6töltésr-c. :\I ég Izrael csct!ádi éleUn-?k szépség·2 ]s megbomlott, 
ti -z tasága szenYedet t. Hisz·en Izrael fia is szükségesnek tartotta 
az állítólagos e~·őkelőket utánozni, Izmel leánya a 1'11))'Jll a 
,..zemérmet<::sség és családi bensőség tönrény•ein magát tuhenni, 
lazább erkölcsi felfogás bűnébe merü:1ni. Pompát, külső díszt, 
Játszólagos előkelőség•et, hódolatot, még odaadást is lehetett 
Y<tSárolni, de egyet ne;n: jóizlést, f efkef1 érzést, szeÜemÍ érdek
JőcJést nem. Belsőleg még mindig a ko~ottas szqbában lakott, 
.a régi szellemi éh"·ezetekkel élt, m é·g minclig az elnyütt lelki 
öltözékben jelent meg, szivbelüeg és l elkében m ::'g mindig 
gyalog járt. Hiáb.L kopogtattál nála egy ku:turális intézmény 
érdekében, hiába hivtad fel figyeimét éhező diákokra, hiába 
irúnyitot tad irgalomérzetét kórhá~. ingyenes gyógykezdés 
úlclásai fr']é: bebő:•eg a régi maudt , n em ér•ezte a jómódu"crrher 
ki>tclezct bé gé t ku ltura, irodalom, fel!e·)Qez·et irányában. N em 
tud ta vag; nem akarta elhinni: i'!!!Jm rlnlN rlOlö :"l";p;, j'~!V ;"''i~ j'~l!l 
ov1:: 1l'~1 i'i~O" C,::~ ,,C, c,,:;, o~ 'll),, ;"10:~1 O''l))C, ,,n·n~,,, wm oN ,,,OJ~ (Ex. r. 31, 2) 
hogy nemcsak a szegénység megkisértés, hanem a gazdagság 
i.;, vajjon t eljesitjük-e Isten kincseivel társadalmi kötdessé
;;;égeinket ? ! 

A szellem hiányzo:t , az önz<>tlenség, a magasabb ltelkesedé.,;, 
.az igazi eli5kelöség, a lelki műV'eltség! Mintha csak oly átok 
teljesedet t ,-olna be lzraoelen, melyet nem is IzraJelről. hanem 
As,;yriár.ó! hirdetett a prófé.ta w~ ,~1?':1 ,,i'' ,P' 111:,:, n;;,; l dicső-

~ge alatt .égés fog égni, mi.nt tümek égés.e (Jes. 10, 16) s a 
bölcsek magyarázzák: mi az ember külső dísze, mi az a ,,:~:, 
amiről itt a próféta szól? a külső megj•el!enés, a díszes külső, 
a. ruha, amivel az ember a világ előtt mutatja gazdagságát. 
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lsten azt mondta angyalának, J\Iikháélnek jN~lt'l 1:Jl"'lt'1 j:1'"!l:l m;, 
külsejüket hagyd, lelküket égesd ki belőlük, akkor ma)d ?.n
m,q.gukban hullanak össve (Ex. r. 18, 5). Igen, csak kulse]ul-. 
volrt: diszoes, de nem volt lelkük, nem ismerték fel, hogy a 
lélek műveivel kell megfám:·tszfani az ilyen gazdagságot, ex
piá ln i a könnyü SZJ('!rzés gondtalanságát. Hány kórházat }.::he
tett voLna épit·eni, hány iskolát alapítani, h ány J.elkoet megmen
teni azon a vagyűnon, ami a gazdagadási vágyban elusz.o tt. 

Régen megmondta a próféta itv)) :"ll!!)) .,c,, ~C,1 il, ~~p 

~:ll :1':1' 1l"l'in~~1 lJ~iV' 1'7.::' ':l!'il:J. tolJlt'T.:::l NS1 (Jer. 17, ll) 
mint amilyen a fogolymadár, mely kikö:ti azt a tojást, m2lyet 
nem rakott, olyan az az ember. aki g<l;Zclagságot sz·e:ez, _de 
ne~n jűg utján, napjainak feléb:::n elhagyJa azt s ~ vég~n up-a 
megvetoett, tekintély nélkül való lesz. A bolcs·ek_ ped1g t;~mt<;>tták: 
mi az űka, hogy gazdagok elszegény•ednek, m1 az erkolcst oka, 
hogy a jómóduak vagyonukat elveszitik? ltolt'C ~Stv 'i' Sv 
n'~W~!V i:l:"l':l~ plli 1WV ~C,w ,,, C,v, Li"J))S o;,,,, (Ex. r. 34, 13) 
nrert .nem ismerték fel hivatásukat az irgalom művében s nem 
teljesitették Isten s magasabb sZJellemi feladataik irányába~ 

kötelesség·eiket. jlii 1';ot:J~:l l'11S:Jll ,,, j1,N,, n C, t:!' p C, \J es. l O, Hi) 
ezért bocsát az . ü r, az örökkévaló, a seregek ura kövéreire 
soványságot ;,C,:~• itt'~ ,)) WlJj~ 1Sr.::1:1 l'))' ,·~:1 Jes. 10, l~) 
és erdejének és termőföldjének dicsőséi?ét le~ke től te;;te:;tol 
merrsemmisiti i:l01l 0 10~:1 ;,~,,, és lé~zen mmt m1kűr seny\ed a 
so~adó: i<Yen !VlJlö a lélek hiánya miatt a test is kiégett il!': ,V~ 
az anyagi "'és elsorvadt. teljes a kétségbeesés, elfagy ~ mo,~:y 
az ajkon, megdermed a j·ó!<ed\" az arcokon, soha anny1 rom~as, 

. k!edélybetegség, magabiráskoclás. Jajgat_ ,2:- sors ,mo.~t~>ha;aga 
miatt az is, aki n em becsültor meg a so r,; )Otndulatat, akt ma.~:-,al 
sohasem éreztett•e bo~dogság;í_t , nem t ~ tte örömének rés~e".::·é, 
tekintélyével, ' "agyonáxal nem állt oda szegt;r:y teo;th·re!<.:rt 
sorompóba. Emlékezel lzra•elnek annak a fcúlt hatalmasara, 
aki azt felelt e : orosz zsidóérc nem te . .;zek lépé~ekct. a lc_ngy~l 
zsidót utálom! :;\[ilyen kicsinyek l ' tt~nk, mo.;t hogy a ieltujt 
tömlőkből a levc<YŐt kibo c.;;átot ták, mmt férnek el a s:uokba.nl 

De Rabbi ~I'6ir egy másik tükör elé ·is \-~ze_tte a po:;ányt, 
homoru tükör eLé s mutatta: nézd, milyen klcsmy az alak~d, 
ismered magad, ilyen apró é;; jelentéktel:;n s,·m vagy! Ha ert 
is bennünket Isten csanása nem szabad a c:>ap<bt tu:oznunk, 
nem szabad ki~zineznünk, mint az agáda azegyptomi csapásokat 
s 0':1~~ )):lll~ abban, anu lsten utja, núndjárt kérlelhete,tloenül 
sujt6 kezet látnunk, egy csapásban hatványo~o-~t <;sapa~okat 
látni. Jaj az embemek, aki elhagyja magáf1 akt onblZalmat cl-
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\~C."-tt!, akinek a s~>rs ~áltozandó"ága életkedv(>{ szegi. Isten 
t ~ap~sa , csak m~gklsérte-s .. az ember kishitüsége, on bizalmának 
mtegmgasa tesn csak telJe ·sé az ö nyomoruságát. 1J'J:V.J •m1 
c.i'J'V.J 'J~>;, p1 o•.J:n: IV. 1:3, :t~ ) ha a magunk "~eméb en bcsi-
nyeknek s jelentékteleneknek ttinünk fel, akkor a mások szemé
ben, mé~ a ~?rs szemében is ; ha elvesztjük önbizalmunkat, ha 
k~tclkc~lunk onn~agunkban, jogosan kételkednek mások is ben
nunk , ]Ogo~an mgat meg bennünket a sors is. :vfint ott a 
tengernél csüg~edés fogja el fzraelt s ha:Jják az is t·eni sz'Ót, 
'lJ' ·s 1 ':lll'f1,i sZllárdan álljatok s ne csüggedj·e tek, akkor lát-
játok majd az <úökké\·aló SC<ritségét 1))0'1 , ... Ss j', e'őr~ 
csii~gedetfenül vészen. viharon á~ , fzra:l most s~ ~es;its~ é.:e~ : 
kech·ét, életerejét. a l élek derüjét. Térjen vissza az önbiza~om 
nSsn i:e'J1"'ö':: ·;-o• n·,,, 'NJ jöjjön. mint ott Ezekiellátomásában a fel
támadásról Ez. 31, H) , jöjjön az Isten szelleme és leheljen 
lelket az élettelenekbe n~s.J ',Nitt~' Wlip ',, Sv j:Vlt'Jl (Jes. 10, 20 . 
~ogy, ujra .az Örökkévalóra, Izrael szentjére támaszkodjék 
Igaz~aggal, 1gaz meggyőződéssel, nemes fogadkozásükkal, szent 
elhatározásokka]. hogy ',i rm 1'Sv :1m1 az Örökkévaló szelleme 
nyugszik majd rajta, Izrael ősi érdeklődése, lelkesedése a tudás 
a lélek, a könyötiílet szent ügye iránt. ' 

IT. ~ emcsak eg) énekbőL intézményekből iLs mintha kiv~ 
-;zctt volna a szellem. minthacsak a külsö dísz maradt volna 
meg, mintha itt is azt a megbízást kapta volna az ,angyal 
;n~tt~.l >'~ilt/1 j·i'i~.J m;, csak a ruhát tartsd, a külsöt tartsd épség
ben. ,ele a tartalmát, a lelket égesd ki belőle. Abból a kopár, 
termck~,tlen. talajból, <:thol a halál tarol le minden virágot, 
amelyhol szmleg semmi erény 'agy erkölcs már nem táplálkoz
hat, a szikkadtnak, száraznak látszó h'.líálvölgyébő! n1r.:~ S·::cn .ip'!ll1 
· Példab. 10, 2; erényeket fakasztott, a kegyeletet váltotta ki 
belőle, a haláltól csikart ki erényt, erkölcsi tanítást a :ffiidó 
n~p(élek. Az dmuJás1, a hervadást, a betegsége·t, a halált vette 
~or~l, a maga k.:gyeJ;etével, ~7:erete~ével, gyengédségéve.l, költői 
erzesevel., melegsegev·e~. .\.fil y sze p volt, milyen megindit ó 
.nikor szomba1i imádság után meglátogatták a bgfeget mé; 
~mlék~zem, ~z én .anyahitközségemb-en belevonták az ifj~ság~ 
Is. ~h~denkl a kozsegben tud<;>tt a nagybe1:egröl, imádkoztak 
érte,, vt,rraszt~ftak mellet~e, segitették ápolni, e~ősegi1ették gyó. 
g~~lasat, . &"yogykezeltettck. ,\ h2lottal ~aguk a község leg
elokebbjel Js foglalkoztak, megadták végtisztességét az ia-a.zi M"l 
munkával, ,nem.csak fizetett alkalm~z_ott~kkal s ebbe a 

0
kegyc

letes munkaba lS belekapcsolták az lf]usagot. A halál sz.mzlélel8 
talán komollyá t·ette az if juságo t is: az éJ,~t ~7-funára nyer~ 
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okulás-t a halálból. S ha nem volt gye rmek . akilll''"li' t mondjon, 
barát, ismerős, de még idegen is vállalkozott rá, hiszen arnugy 
is állandóan járt istentiszteletre. ~lost egyik ember nem tud a 
másikról, sem öröméről, sem bánatáról. A beteggel idegenek 
nem törődnek, nem ápolják , nem vigasztalják. Ninc; senki a 
haldokló meL.ett, hogy vele imádkozzék, hogy e rő3i:ené, hogy 
utjára előkészítse, hogy vele a lli'H, a bünvat:omást is elre
begje. KiLeheli lelkét, nincs senki, aki a Jll:;.>.·-t elzo!wgja, aki 
megtört szemeit lefogná. Eltemetik, éppen csak ha rokonai 
tudnak róla s adják meg a végtisztességet, a közö..,ség nem tud 
róla, nem vesz részt benne s fölmentve is érzi magát bá r 
nr.:n m'm a végtisztesség megadása a legnagyobb, a legértéke
sebb :illl~·k, vallási kötelességek közt szerepel s csak akkor 
érezheti magát felmentve az ember, ha C'iltl.: ·~;:'':l már annyian 
vesznek részt a gyászmenetben, mint azok a seregek voltak. 
amelyek szabadságra indultak Egyptomból. Ne mondjátok, ezt 
a nagyváros okozza, ahol egyik ember nem törődik a másikkal. 
ahol a ház lakói mint idegenek állnak szemben egymással. 
ahol a szomszédüs lakásban örömünnep folyik s a másik nem 
tud róLa, ahol a másik szobában életből halálba lép át egy 
földi vándor, anélkül, hogy a mellette lévő lakó sejtené. Igy 
van ,ez most már kisvárosban is, kiveszett az igazi kegyelet 
végzésének köte~ssége, az igazi n•J müvelése, kivonják magukat 
alóla, ott is tisztviselökre bízzák, fémek az ilyen idegizgató 
kegyeLettőL félnek szembenézni a betegséggel, a haláLu. 
Inkább a vallásosság csőkkmésével, az igaz i~tenfélelem 
csorbulásával, az igaz kegyelet félremagyarázásával hmzátok 
össrefüggésbe l :1S::J1 iltl:l i))l wom innen is kiveszett a lélek, ne 
cs'Odálkozzatok majd ha a test is kivész, ha a közös temetők 
gondolata terjed vagy tért foglal majd a halottége1:és kultusza. 

N e maradjon a tartály tartalom nélkül, a hordó bor nélküt~ 
a keret kép nélkül, a folyó ágya viz nélkül. U j ra szellem, élet, 
kegyel-et töltse be a halál birodalmát is. •;, n1i ~~'v nm1 Ne csak 
a '"!1:l::l, a külseje maradj,on meg Izrael kegy•eletének, hanem a 
veleje: a szere1et munkája. Ime .:\1ózes ott hagyja Egyiptom 
ki.r.cseit és magával viszi József kopors6iát, mert ezt a murikát, 
a kegyelet müvét, minden földi jó, az anyagi javak fölé he:yeztt'. 
Izrael régi szelLeme ujuljon fel, Izrael kegyelete keljen u j 
életre, hogy a holt testet ujra lélek hassa át, hogy akik távol 
állottak a kegyelet, a szeretet müveitól, Isten szellemétől, ui 
cselekvésre serkenjenek '"JN~ '"IN~ Sm ''il egész nagy sereg, <.t 
szellemnek nagy erejével. Amen. 

Budapest. Dr. Edetstein B:1rtalan. 
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A magyar zsidók iolyamodványa V. Ferdinand
hoz, hogy a türelmi adót engedje el. 

Euer Majestat! 
Allergnadigster Monarch ! 

Mit den Gefühlen der tiefsten Ehrfurcht und der unbegrenzten 
Unterthanliebe wagen es die treugehorsamstgefertigten, bevoll
machtigten Abgeordneten der sammtl1chen Israeliten Ungarns, sich 
den erhabenen Throne Euerer Majestat ehrfurchtsvoll zu nahen 
und nachstehend unterthanigste Bitte wegcn allergnadigsten Ab
hilfe von einer die lsraeliten Ungarns schwer drückenden Bürde 
Euer Majestat mit kindlichen Vertrauen demutsvoll zu Füssen 
zu !egen. 

Nicht vermögen die treugehorsamsten lsraeliten Ungarns die 
tiefgefühlten Empfindungen der unbegranzten Dankbarkeit in 
Warten zu bezeichnen, welche die allergnadigste Verfügung des 
29-t Gesetzartikels 1840 in ihnen erweckte. - Oleich der mit 
ihrer wohlthatigen Warme alles belebende Sonne, hat die aller
höchste Gnade Euerer Majestat ihr von schweren Druck tief 
niedergebeugtes Gemüth aufgerichtet, sie gleichsam zu einern 
neuen froheren Dasein erweckt und zu den freudigsten Hoffnungen 
einer glücklichen Zukunft ermutigt. - Von lausend und abermal 
lausend Lippen und Herzen strömt der heisse Dank und die in
brünstigen Gebete für die freudenreiche Erhaltung Euerec Majestat. 
Allerhöchst welche die Vorstellung der Reichsstande so vaterlich 
zu beherzigen und durch den 29-t Art. 1840 das Schicksal der 
israelitischen Unterthanen Ungarns so mildevoll zu verhessern 
gcruheten. 

So erfreuet und ermutigt wagen es die treugehorsamsten 
lsraeliten Ungarns der trostreichen Hoffnung Raum zu geben, 
durch die allerhöcnstvaterliche Huld und Gnade Euerer Majestat, 

A magyar zsidók folyarnodványa v. Ferdinandhoz 93' 

auch Befreiung und Erlösung von einer Last hoffen zu dürlen, 
die sie schon ein ganzes Jahrhunctert hiedurch geistig und mate
riell schwer daniederdrückt, es ist dieses die schon in ihrer Be
nennung schmachvolle Toleranztaxe. - Nimmer können die treu
gehorsamsten Israeliten Ungarns sich der ihnen zu Theil gewor
denen Gnade mit frohen Herzen erfreuen, immer sich der allcr
höchstgnadigen Intentionen, als recipirte Vaterlandskinder be
trachten immer in iluer geistigen und sittlichen Verediung mit 
gewünschten Erfolge vorwartsschreiten, insolange nicht diese ali 
ihr besseres Streben niederhaltende Fessei ge ,öst, insolange sie 
nicht von · dieser sch machvollen und daniederdrückenden La st 
befreit werden. 

Die treugehorsamstgefertigten Abgeordneten samtlicher ls
raeliten Ungarns wagen es dahcr die nachfolgende untertlüinigstc 
Vorstellung Eurer Majestat zu allerhöchstvaterlicheri Erwagui 'g, 
in tiefster Demuth zu unterbreiten und in Folge derseiben we!,{en 
allergnadigsten Aufhehung der Toleranztaxe in Ungarn,, unter hii
njgst zu flehen. 

1-tens die Entstehung und Einführung der Toleranztaxe in 
Ungarn ermangelt aller gesetzlichen Bestimmung, und basirt sich 
bios auf Zeitweise durell das Machigebot der Noth veranlasste 
aussergewöhnliche Kriegs-Subsidien. 

Aus Israeliten in Ungarn bereils seit Enstehung des Reiches 
gewohnt haben, unterliegt wol keinern Zweife!, wird doch ihrer 
schon unter der Regierung König Andreas des 2-t mithin schon 
in den Jahren 1225-1235 in der Geschichte ausführlich Erwah
nung gemach!, doch nirgends fmdet sich eine geschichtliche Spur, 
das sie ausser den gewöhnlichen Lasten der Contribuenten von 
Regierung und Land mit einer aussergewöhnlichen jahrlichen Taxc 
besteuert geworden waren, wenn nicht etwa jene unmenschlichen 
Verfolgungen und gewaltsammen Erpressungen, die in IOhell 
Mittelalter periodenweise in den Israeliten wegen standhatter Be
harrung in dem von ihren Vatern ererbten Glauben nicht nur m 
Ungarn, so n d ern a llenthaiben verübt wurden - dafür gehalten 
werden wollen. - Erst im Jahre 1743, mitt1in schon im acl1ten 
Jahrhunderte des Reichsbestandes die erste deutliche Veranlassung 
dieser Taxe, damals nemlich wurde ein allerhöchstes Hof-Decret 
ddo 22 Marz und in Folge desseiben ein statthalterei Circularinti
mat ddo 2-t April 1743. an alle Jurisdicturen des Landes erlassen, 
in welchem aus Veranlassung der damals durch den Erbfolgekrieg 
herbeigeführten ausserordentlichen Noth und unter der Angal'e, 
dass die juden von dem Kriege durch Herbeischaffung von Pro
viant und anderer Kriegsbedürfnisse und von der Insurrection 
grossen · Nutzen ziehen - anbefohlen wurde, dass ein je Jer JSrae
litischer Familienvater für das einmal Fl 6 bezahlen müsse. Be-
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zogen wírd ín diesem allerhöchsten Decret auf Art: 10 : 1595, 
wo eb_enfalls unter der Regíerung Kaiser Rudolf des 2- ten wegen 
damahgen durch den T t.. rkenkríeg und innern Unruhen ím Lande 
~eranlassten ausserordentlichen Landesbedrangniss, eine ahn
hc_he aussergewö~n !iche Besteuerung der juden vorgegangen 
sem soll . - Dre1 j ahren spater wurde wieder in Folge aller
höchster Verordn_un~ ~in Statthalterei-Circularintimat ddo 1-t juni 
l ~46 an alle junsd1chonen erlassen in welchem ebenfalls besagt 
w1rd, dass wegen ausserorden tlichen und unentbehrlichen Kriegs
bedürfnissen, und damit das bereits erschöpfte königliebe Aerar 
den Kriegskosten begegnen könne, unter andern ausserordentlichen 
Hilfsmitteln auch die Besteuerung jeder israelihschen Person ohne 
Unterschied des Geschlechtes und Alters mit Fl 2 anbefohlen 
wird. - Unbezweifelt geht aus dem vordeducirten hervor, dass 
die Israeliten Ungarns wiewol sie schon vom Beginn des Reiches 
da wohnten, früher niemals eine Toleranztaxe zu tlezahlen hatten, 
dass sie bis zum jahre 1595 mithin 595 jahren auch keiner aus~erge
wöhnlichen Steuer unterzogen wurden, dass in diesem jahre n ur we
gen aligemein er Landesbedrangniss und Kriegsnoth zu einern ausser
gewöhnlichen, jedoch nur zeitweiligen Betrag von Fl. 6 für die 
Familie, mithin nicht unter den Namen Toleranztaxe, sondern 
eines durch ungewöhnliche Bedrangniss veranlassten temporaren 
Subsidiums verhalten wurden, - dass sie von 1595 bis zum 
jahre 17~3 , mithin wieder durch einen Zeitraum von 148 jahren 
durc ha us kein er a uszerordentlichen Las t weiter unterlagen, als bios 
wegen bedrangten Verhaltnissen des allerhöchsten Aerars in der 
aUgerneinen Kriegsnoth 1743 u. 1746 unt~:.·r andern aussergewöhn
lichen Hiljsmitteln auch eine aussergewöhnliche Besteuerung der 
Juden anbefohlen wurde, waraus natürlich folgt, dass insobald die 
Veranlassung zur Erhebung ausserordentlichen Subsictien aufge
hört, auch die Abnahme soleher Subsictien und sornit auch des 
nur für diesen Fali anbefohlenen aussergewöhnlichen Beitrages 
der lsraeliten aufhören musste, wie es nach dem jahre 1595 
wirklich der Fali war, - wie aus dem einzigen dahíndeutenden 
Gesetzartíkel 10. 1505, wie nicht minder aus dem Inhalte der 
obenangeführten Allerhöchsten Decrete in den jahren 1743-1746, 
welche über den Grund Uber die Dauer einer solchen Taxe hin
langlichen Aufschluss enheilen, - deutlich genug ersichtlich ist, 
und auch dadurch bewiesen ist, dass die Landes-jurisdictionen 
gleichwie die Toleranztaxe im jahre 1749 mit Fl. 20.000 stabil 
eingeführt wurde dagegen mit kraftigen Gründen representirt haben. 
- Es liegt sornit der Entstehung der Toleranztaxe in Ungarn keine 
gesetzliche Bestimmung zu Grunde, und basirt sich dieseibe bios 
auf Zeitweise, durch das Machigebot der Noth veranlasste ausser
gewöhnliche Kriegs-Subsidien. 
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2-tens. Leider ist die Toleranztaxe ungeachtet sie nach vor
angeführten Punkten aller gesetzlichen Bestimmung ermangelt, 
ungeachtet der dagegen gemachten grUndlichen Dicasterialver
ste llung, dennoch auf allerhöchste Befehle, im Lande eingeführt 
worden, - und wahrend sie anfangs nur in langsarner Prog
ression erhöht wurde, so ursprünglich im jahre 1749 auf Fl. 20.000, 
Anno 1755 auf Fl. 25.000, Anno 1760, auf Fl. 30.000 stieg sie in 
spaterer Zeit immer mit unverhaltnissmassig erhöhten Quoten, im 
j ahren 1772 auf Fl. 50.000, 1778 auf Fl. 80.000, endlich 1813 mit 
Rücksicht der ausserordentlichen AerarialbedUrfnisse auf Fl. 160.000 
in Cmünze, wie dies aus den hier sub A-H beigelegten Docu
menten ersichtlich ist . - Der eigentliche Grund aber, dass diese 
Taxe ohne varlaufige Diaetalverhandlung im Lande Eingang ge
funden mag wol wie von unseren Greisen berich tet wírd, der sein 
dass die lsraeliten Ungarns in der ersten Zeit der Einführung der
setben, keine Recruten stellten, und sornit für die Befreiung von 
Militarsdiensten, wovon sie damals zurückschreckten, sich durch 
eine jahrliebe Taxe freiwillig abgefunden haben , - wo auch da
durch bestattiget zu werden scheint, weil in den Statthalterei Cir
cularintimaten d do 26. November 17 49 und dd o 6. Februar 1755 
ausdrUckiich von einer mit den Deputirten der lsraeliten gepflo
genen diesfaliigen VerhandJung Erwahnung geschieht, - in dem 
ersten ausdrUckiich bemerkt wird, dass die berufenen und er
schienenen israelitischen Deputierten sich zur Bezahlung der 
darnaiigen Fl. 20.l 00 mittelst abgegebenen Reverse in solid um 
verpfhchteten in dem andern wie dt:r. das vermög mit den israe
litiseben Deputirten eingegangener Ubereinkunft, dieselben ausser 
ihrer darnaiigen Quote an noch Fl 5000 freiwillig angetragen 
haben. Lauter offenbare Beweise, dass die darnaiigen Israeliten, 
nur um von Militardiensten verschont zu bleiben, sich zur Bezah
l~ng dieser Taxe bereitwillig gefunden haben - wie wurden sie 
s1ch sonst derseiben jreiwillig unterzogen, oder sich zur Bezahlung 
derseiben in solidum verpf11chtet haben? - Ist es nun aber díeser 
Grund, so kann derselbe doch auf die in letzterer Zeit abwalten
den Verhaltnisse der lsraeliten keineswegs in Anwendung kom
n~en, da es Tatsache ist. dass die lsraeliten Ungarns latzterer Zeit 
mcht nur nicht vor Militardiensten zurückscheuen, sondern in 
gleichen verhaltnissen mit dem übrigen Landesbewohnern, mit 
grösster Bereitwilligkeit ihre Söhne dem Dienste für König und 
Vaterland wei h en, d ass sie nirgend im Land e verschont b Jeiben, 
auch nicht verschont zu werden wUnschen, dass viele sich durch 
Tapferkeit und Muth auszeichnen, und gleichen Antheil an die 
Vertheidigung, des gemeinsamen geliebten Vaterlandes nehmen. 

Da nun mit Aufhören der Ursache auch die Folge verschwin
den sollte, so kann das noch dermalige Besteben dieser Taxe, 
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auch von diesem Grunde ausgehend nicht gerechtfertigPt 
werd en. 

3-tens. Wenn nun nach vorllergehender Erörterung die 
eigentlichen Gründe für das Bestellen dieser Taxe nicht mehr ver
handen sind, so kann derseiben kein anderes zu Grunde gelegt 
werden, als welches ihre Benennung "Toleranztaxe" bezeichnet, 
nemlich Duldung der Israeliten. - Sehr scllmerzlich und auserst 
niederschlagend war es für die treugehorsamsten Israeliten Ungarns 
bei dem Bewusstsein, dass sie in ihrer socialen und sittlichen 
Lebensverhaltnissen den übrigen LandeslJewohnern nicht nachste
hen, dass sie alle im Lande bestellenden Contributionen und Lasten 
in gleichem Maasse mit den übrigen Landesbewohnern tragcn, 
dass sie an den Diens! für König und Vaterland mit Letzteren 
gleichen Antheil nehmen, dennoch bios illres Glaubens wegen 
einer besondern Steuer unterikgen müssen, einer Steuer, deren 
Benennung für immer daran erinnerte, dass sie keine gesetzlich 
anerkannte Einwohner des Landes sind, dass sie bios geduldet, 
nur als Fremdlinge betrachtet werden. - Wie wohltuend und 
(!rhebend ist da her der 29-t A1 t. 840, wo es end l: ch anerkannt 
wird, dass die Israeliten Ungarns nicht mehr als geduldete Fremd
linge, sondern als rechtmassige und gesetztich anerkannte Landes
bewollner zu betrachten sind. - Sind nun die treugehorsamsten 
Israeliten dieses angebornen Menschen- und Natun-echtes gewlir
digt worden, w e können und wie sollen sie eine Steuer bezahlen, 
die in ihrer Bedeutung und Benennung gerade da? Gegenthetl 
ausdrückt, die die lsraeliten, nicht w e es die allerhö~hste Gnade 
Eurer Ma jestat durch 29 Art: 1840 zu beabsichtigen geruheten_ als 
Recipirte, sondern noch immerfort als Oeduldete, als Fre:rzdtmge 
bezeichnet, als unwürdig selbst jener Stellung, deren s1ch qte 
lsraeliten Ungarns ein Jahrhunctert früher erfreuten. - Und wallr
lich wenn 

4-tens Allergnadigst erwogen werden will, wie die lsraeliten 
heutiger Zeit in jeder Beziehung, der ihnen zu Th_:il _gew~rdenen 
Aufnahme zu rechtmassigen Landesbewohnern wurd1g. smd, -
wie sie hinter den wohlthatigen Einflüssen der vorschreitenden 
Zeitbílduna nicht zurückgeblieben sind, - wie sehr sie eifrigst 
bemühet sind, Geistesbildung und Sittenwandlung in ihrer Mitte 
immer mehr zu verbreiten, mit welchen Opfern und Anstrengung 
sie sicll bemühen, allenthalben erspriessliche Bildungsanstalten zur 
besseren Erziehung ihrer J ugend, ge regelte Gottesverehrung, und 
andern Humanitats- und Wohlthatigkeits-Anstalten zu gründen und 
zu erweitern, mit welcll entschiedener Neigung sie sich den 
nützlichen Gewerben und Handwerken widmen, mit welchem 
Erfolge sie sicll in Kunst und Wissenscllaften auszeich
nen, wie machtig in ihnen die Gefühle der aufrichtigsten Unter-
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thanentreue und Anhanglichkeit an das allerhöchste ~e~r~che~
haus und an das Vaterland wurzeln, wie gern_e bereJ~wJil:g Sle 
sich dem Dienste für König und Vaterland we1~en,. w~~ Sle zu 
allen Lasten, Gaben und Steuern beitragen - w1_e s1e uberha~pt 
in ihrem hauslichen und socialen Leben. st~ts dah1~ ~-treben, s1ch 
die Achtung und Würdigung ihrer cllnsthcllen M1tbur~er zu er
werben und sich allenthalben den bestellenden gesetzhchen Ver
ordnungen und vorgesetzten Obrigkeit~n wiliig fügen_ und unte~
ziehen - so dürfte es nicht in Abrede zu steilen sel!l_, dass d1e 
IsraeliÍen Unaams heutiaer Zeit, bei diesen ihren moraltschen und 
geistigen Bestrebungen ~s ver?ienen, _als rechtmassige Lan_desbe
wohner wofür das Gesetz s1e bereJts anerkannt, aucll 111 der 
That z~ gelten, und nicht mellr eí~er aus~ergewöhnlicllen __ bios 
wegen ihres vaterlichen Gl~ubens, 1hnen em J~~uhundert fruher, 
unter ganz andern Verhaltmssen und Ze1tumstanden auferlegten 
Steuer zu unterliegen. . . 

5-tens. Naclldem die Toleranztaxe 11lrer lleut1gen Natur nach 
eine Steuer, die jeden einzelnen gleichmassig betrifft~ - ind~m 
die lsraeliten von ihrem Vermögen und Erwerbszwe1gen gle1ch 

' den übrigen Bewohnern des Landes jede andere Steuer zahlen, -
so fliesst es aus der Natur der Sache, und ist auch der Gerech
tigkeit angemessen, dass diese Last einer für den andern nicht 
tragen solle, und obgleich die Israeliten damals, wie von ihnen 
die ersten Fl. 20.000 als Kriegssubsidium abgefordert wurden, 
sich zu dieser Zahlung, auf die sowol dem N amen, als auch dem 
Wesen und Quantitat nach veranderte Steuer nicht, und naclldem 
wir theils verarmt sind, theils unseren Bedürfnisse mit der mora
líschen Bildung und Entwickelung unseres Volkes so zugenommen 
haben, dass wir jetzt auf die Erziehung der Jugend, auf unsern 
Cultus- und Wohlthatigkeits-Anstalten mehr verwenden und lliezu 
nur die Bemittellen in Anspruch nehmen müssen, so wird es von 
Tag zu Tag mellr unaussichtbar, dass trotz der in unserer Reli
g~on __ und Moral sicll basirenden Mitthatigkeitsgesinnungen gegen 
d1e armeren Glaubensgenossen - die Bemittellen nach wie vor 
für die unter uns so zalllreichen Armen - diese Last trage~ 
sollen. - Daru~ eben so grosse uneinbringliche Restanzen. 

6-tens. N1~1lt n ur dass . die Israeliten allen gewöhnlichen 
Laste~ der _Contnbuenten unterhegen, nicht n ur dass sie in gleichem 
Anthelle m1t allen übrigen Landesbewohnern zu allen Steuern und 
Abgaben. beitragen, unterliegen '>ie aucll noch besonderen Lasten 
de_~en . s1e . sic ll in illrer SteiJung nicht entziehen können. ___:. 
Ma~h!Jg wnkt auch auf sie die vorschreitende Curtur und die 
E~:~c~llung ~on ko~tspieligen Unterrichtschulen für die zweck
~ass1ge Ernellung 11l~er jugend ist ihnen ein dringendes Bedürf
nlss · geworden. - D1e sanften Gefühle des menschlichen W oh l-

7 



lí! 

Dr. BUchter Sándor 

wollens, der guten Sitte, der Humanitat sind ihnen nicht Fremct 
und allenthalten im Lande sieht man in der Mitte der lsraeliten 
Wohlthatigkeits-Anstalten für Erziehung und Verpflegung verwais
ten Kinder ihres Glaubens, für Verpflegung und Heilung ihrer 
kranken Glaubensbrüder, für Unterstützung und Versorgung ihrer 
armen W1twen bestehen. - Durchdrungen von der Nützlichkeit 
der Gewerbe und Handwerke werden allenthalben die arme Ge
werbsbeflissenen durch reichliche Unterstützung aufgem untert. -
Alle diese Austalten sind von jeder Pundation und von jedern 
fremden Beitrage biosgestelit werden, bloss die kleine Anzahl der 
Bernittelten erhalten, ausserdern die nahmhaften Kosten zur Er
haltuna der Bethauser und den zum Rítus ertorderlichen Individien, 
alles bios durch die eigene Mittel der Israeliten ohne fremdes 
Hinzuthun. \Venn nun hiezu noch in allergnadigste Erwagung 
genommen werden will, dass der Israelit heutiger Zeit nicht nur 
mit Beitragen zu den b sher erwahnten in seiner Mitte bestehen
den Anstalten in Anspruch genommen ist, sondern auch gerne 
und bereitwillig zu jedern Institut und gemeinnützigen Unternehmen 
auch ausser seinen Kreis beitragt, und sich nirgends ausscllliesst, 
wo er sich um die Betörderung eines guten und gemeinnützigen 
Zweckes handelt, wie es thatsachlich nachgewiesen werden kann, 
dass in der jelzigen Zeit hierlands besonders, haufigen Subscrip
tions-Listen für das Zustandekommen wohltatigen oder patrio
lischen Unternehmungen, oder zur Aufhilfe verunglückten Menschen, 
es sei im Lande oder ausen dem Lande, auch die Namen der 
lsraeliten, und mit nicht geringen Gaben erscheinen. So ist es 
unmöglich, dass die Israeliten Ungarn bei so vielen mannig
faltigen, ihren Vermögenstand weit überschreitcnden Antorderun
gen auch eine aussergewöhnliche besondere Steuer bezahlen 
könn en. 

Eu er Majest at! Ein Jahrhunctert ist es gerade, da ss diese 
Taxe in Ungarn eingeführt worden, ein Jahrhundert, dass die 
treugehorsammsten lsraeliten unter dieser aufseufzen, und so oft 
und wiederholt ihre gegrUndelen Klagen und Beschwerden zu 
dem erhabenen Throne Eurer Majestat gelangen Iiessen - Gnadevoll 
und Schuldreich ist das neue Jahrbundert die treugehorsammsten 
Jsraelitcn herangebrochen. - Gross und wahrhaft vaterlich ist das 
erhabene Wort Eurer Majestat, durch welelles Unsere Aufnahme 
zu Landeskinctem anerkannt ist, und unbegrenzt ist dafür unser 
kindlich dankbares Geflihl, doch können wir uns der nimmer der 
angediehnenen allerhöchstvaterlichen Gnade mit frohen Herzen 
erfreuen, insolange nícht di~se für uns schmachvolle und ali unser 
besseres Sireben fesseinde Steuer aus den Leben schwindet, eine 
Steuer die so sehr die Spuren mittelaltlichen Qesinnung an sich 
tragt, die ursprlinglich ganz unter einer andern Bedeutung und 
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unter ganz anderen Verhaltnissen, und keineswegs auf die spater
hin ihr gegebenen Namen, Bedeutung und Dauer eingef hrt 
word en. 

Die treugehorsamstengefertiglen im Namen sammtlicher Israe
liten Ungarns Abgeordneten, :vagen d:J.her fussfalligst diese dem -
thigste Vorstellung Euerer Majestat zu Füssen lU Iegen und in
standigst zu bitten. 

Euer Majestat geruhe dieseibe einen allerhöchstvaterlichen 
Erwagung zu würdigen, und mit dem Beginne dieses gnaden
reichen jahrhunderts das Werk der Gnade ganz zu vollenden, und 
die treugehorsammsten Jsraeliten Ungarns von der sie schwer 
drückenden Las! der Toleranztaxe, als welche sie noch immer als 
Fremdlinge und Geduldete bezeichnet, allergnadigst zu befreien 
und den stets treugehorsammsten lsraeliten Ungarns die Mittel 
allergnadigst zu eröffnen und ins Leben zu rufen, durch welche 
sie für ein für allemal von der Toleranztaxe sich zu befreien im 
Stande waren, auf dass wir mit erleichterten Herzen es uns, unsern 
Kindern und spaten Nachkommen sagen mögen, auch dass die 
spate Geschichte es noch aufbewahre ; die Israeliten Ungarns 
haben ein ganzes Jahrhunctert unter der schweren Last einer 
drückenden besonde~n Steuer geseufzt, Kaiser Ferdinand der Gütige, 
unter dessen huldreichen Szepier alle Unterthanen sich selbst be
glück! fühlten und der schon auch in der, auf die unterthaniaste 
Vorstellung des ungarischen Reichstages erlassene huldreích~ten 
Resalulion in uns die Hoffnung einer bessern Zukunft in Bezug 
auf die Abschaffung der Toleranztaxe, erweckte, hat auch das 
bedauernwerthe Loos diP.ses Volkes vaterlich zu Herzen genom
men, hat nicht nun seíne Stellung im burgerlichen Leben milde
voll verbessert, hat auch von dem Drücke dieser Last ganzlich 
befreiet. 

Mit kindlich dehmütiger Zuversicht wagen wir daher einen 
?lle~gnadigsten Bescheide entgegen zu harren und erstreben (?) 
m tJefster Demuth Euer Majestat 

treugehorsammste Unterthanen 
die Abgeordneten der 

lsraeliten Ungarns 
und seiner Nebenlander. 

Közli : Dr. Biichler Sdndor, Keszthely. 
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336. szám: 

Mária Terézia ismeretlen rendelete. 1 

Az 1739-iki conscriptio szerint Temesvárott 31 német zsidó 
család (139 lélek) és 15 spanyol zsidó család (81 lélek) élt. 
A conscriptio fölvilágositást ad a temesvári zsidók foglalkozását 
illetőleg, megtudjuk belőle, hogy legnagyobb részük kereskedés
seJ, italméréssel, német és török áruk eladásával foglalkozott. 
A 46 zsidó család közül kettő a .. Hauptwach"-ban és kettő a 
.. Stadthaus" -ban, a többi nemzsidóktól bérelt magánházakban 
lakott.2 Ugy látszik, hogy a conscriptiót követő másfél évtized 
alatt a zsidók lassanként mind nagyobb számban szivárogtak be 
a katonai területekre. Ennek a hire eljuthatott Mária Teréziához, 
aki 1753. aug. 8-án rendeletet küldött le Englsho[en báróhoz, a 
temesvári helyőrség parancsnokságához, melyben valószinüleg a 
katonai protekturátustól fosztja meg a bánáti zsidókat. Englshofen 
báró aug. 30-án jelentést küld föl a Hofkriegsrathoz, melyben 
hangsulyozza, hogy sem a temesvári bánáti katonai parancsnok
ság alatt, sem a környéken, sem Pancsovában, egyetlen zsidó 
sem áll katonai védelem alatt. De a királynő, kinek zsidógyülö
letére oly sokáig emlékezett vissza a ,.Malke-Geld"-et emlegető 
keserü zsidó néphumor, nem elégedett meg ezzel sem. Nem 
akart országaiban még levegőt sem adni zsidónak és leküldi 
1753. sz~pt. 29-én Englshofennak az alábbi rendeletet, melyben 
meghagyJa, hogy azonnal lakoHassák ki a zsidókat a katonai 
te;ül~tekről, a helyőrsé?nek ha.sznot hozó házakból és kapualjak
hoL Es, hogy ezen teruletek allandó és maradandó zsidómen
tességét b~ztosits~, _megpar~.nc?.?lja .. a királynő a bárónak, hogy 
ezentul mm.de~ fel.evben kuldJon fol a Hofkriegsrathoz egy rész
letes tabellat es k1mutatást a helyőrség birtokán és annak kör
nyékén esetleg letelepülő zsidókról. 

A rendelet címzése a következő : 
Unserm H of-Kriegs-Ra th-F eidmarschall 

Lieut. interiros Commandirenden 
Generalen in dem Temesvarer Banat 

bestelten Obristen und Lieben getreuen 
Franz Antoni Leopold Baron v. Englshofen. 

' Hálás köszönetet mondok e helyütt D M l' H · 
~~!~u~~~:~~n~ki volt szives segitségemre lenni ;·szö~~~z!imosÓ~r~~t r~Wz:~~~~ 
zadba:. \Mt fe~~i~i~n:~J~~t~b: Temesvári rabbik a XVIII. és XIX-ik szá-
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A rendelet szövege : 

Mari.a Theresia von Gottes gnaden Römisebe Kayserin in 
Gerwamen zu Hungarn und Böheim Königin Ertz Herzogin 
zu Osterreich. 

Lieber getriiuer; Ob Wir schon aus dPinem den 30 des 
!ezt abgewichenen Monaths an Unseren Hof-Kriegs-Rath 
erlassenen Berichtschreiben ersehen, class weder unter dem 
General Comando des Temesvarer Banat, weder in der 
Vöstung dises Nahmens, noch zu Panczova ein Jud unter 
der Militar protection stehe. Wir auch wollen, class darob, 
wie auch ob dem Enthalt Unserer den 8. ejusciern in sacben 
erlassener V erordnung ohnausgesezt gebalten werde ; so 
können Wir dannoch dir gniidigst nicht bergen, class Wir 
sehr es für gut befunden haben, class keinen Juden auf 
Militar gründen, noch in denen clarzur gehörigen oder 
outzenden gebiiuden zu wohnen und eben so wenig ge
wölben ader andere behaltnussen zu miethen jemahls ge
s~attet, auch im fall derley Casus in dem Banat varhanden 
wiire, Selbe ciavon abgeschaffet, auch niemahls mehr in 
Militar- und Fortificationsgründe und gebaude genohmen 
werden; du hast clarnach von Temesvarer General Comando 
wegen dich zu achten, darüber Bericht zu geben. Nicht 
minder von nun an nach verstreichung 6 Manathen eine 
Tabellarn ader auskunft wass für Juden auf Milítar gründen, 
ader in denen clarzur gehörigen gebauden wohnen oder 
auch gewölber und behaltnussen in bestand haben, an Hof
Kriegs-Rath einzuschicken und clarnit von Sechs zu Sechs 
Manathen allstatts zu continuiren; Und Wir verbieiben dir 
übrigens mit Kayl-Köni~l-gnaden wohlgewogen. Geben in 
Unserer Resicienz Statt Wien den Neun und zwanzigsten 
Manaths Tag Septembris im Sibenzehen Rundert drey und 
fünfzigsten. Unserer Reiche im dreyzehenden Jahr. 

Maria Theresia (sajátkezü aláírása) 
Ellenjegyzésül : 

Joseph Graf von Harrach 
A lap alján: 

Ad Mandatum Soc : Ca5 : o 
Reglae Majestatis pprium 

D ... Gröller. 

Az iv hátán a rendelet tartalmának összefoglalása : 

K. K. Rescript. de dato 29. 7bris 753. 
Kein Jud salle auf Militar gründen, noch darzu gehörig 

ader nutzenden gebauden wohnen, noch weniger gewölber 

Vili T tK~----------------------------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
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oder andere behaltnusse in zins bepachten, auch im fali 
derley Casus vorhanden selbe davon abzuschaffen und 
niemahls ín den míl. gründen zu gedulden; dann solle von 
nun an von 6 zu Monathen wegen allen diesen obstehenden 
eine förmlíche T abelia an H. K. R. eíngesiindet werd en. 

Pecsét. 

1739-ben nem volt még egy zsidónak sem saját háza vagy 
bírtoka a Bánátban. Ezen rendelet hatása alatt azonban felismer
ték, hogy csak a saját házukban, a saját földjükön érezhetik 
magukat biztonságban, ott nem fenyegeti őket a felmondás, ki
lakoltatás vagy kiűzetés veszélye. Elkezdtek házakat vásárolni, 
építeni és az 1779-ikí temesvári házjegyzék szerínt, mely fel
sorolja a belváros területén lévő épületeket és megnevezi azok 
tulajdonosait, a felsorolt 156 ház közül 5 háznak volt zsidó 
gazdája. 

Budapest. Patai György. 
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Az Orsz. Rabbiegyesület közleményei. 

A m. lllr. belügyminiszter 44418/1930. számu leörrendelete az 
Izraelita anvallönvvvezetö rabbiVálasztasole tudomásul vétele. 

(Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének. ) 
A:z iz_rwelita anyakönyvvez.: tő rabbik választá ának jó\-á

hagyá:sa, Illetve tudomásul vétele az 1885. évi 192-±. eln. sz. 
vallás- és közokrt:atásügyi miniszteri rendelet sz-erint a közigaz
gatási bizottságok hatáskörébe tartozik. Ezt a feladatot az 
1929. x~x. t.-c. 58. a. ( l) bekezdéének a) pontja értelmében 
ezidős:zennt a törvényhatóság első tisztviselője alispán polrrár
mester) _látj~- el, ak_inek ?-a_tá_r~zatát U:domásui\·etel ctljábÓl a 
vallás- es kozoktatasugy1 .\fU11'5Zter Urhoz kell fel terjeszteni. 
Minthogy az anyakönyvvezető rabbik helyi ja,·adalmazását 
hegésútő kongrua- állami: segélyek folyósitása csak a rabbi 
választás hatósági jóváhagyásának a vallás- és közoktatá:sürrú 
minisZJt,er ur által történt s fentebb emliot,ett tudomásuh·ét~Íe 
után nendelhe,tö d, az e célra a neve:zett rniniszter ur rendel
ke~ésére .. álló _hit~l tul!ságos megt,erhelésén-ek elkerülése ,·égett 
feltétlenül s:zi.ik:segJes, hogy a rabbiválasztásoknak hatósá rri 
jóváhagyása miooenkor késedelem nélkül történjék s vis"~
menőleg való utalványozás-ok szüksége a jóváhao-\•ás és annak 
beje1enrt:~e körül t~nusitot~ k~sedelmek miatt ne0~erüljön föl. 
~hhe~ kepest felliivom <;lispan. (polgárme;ter) urat, hogy az 
lZ~a:elita anya_konyvveze,to rab~ik. v:U~sztasá.nak jó,·áhagyás.a 
kerdéséhen romdenkor soron klvul Jaqon el és ilntézkedé;;ét a 
yallás- és közokta.tá:sügyi min~szter urnak késedelem nélkül 
J'~lentse be. Budapest, 1930. évi szeprember hó 22-én. A mi
hlszt,er rende1e.téből: Dr. Tomcsányi s. k. min. főtanácsos. 

Schwarz rektor emlékezete. 
A:z .egész zsidó tudományos világ döbbenetes részvéte ki

sérte utolsó utjára a zsidó theolágiának \-ilághirü mcstcrét 
lst-e?-tól avatott tudósát, a wieni Izr. Theol. Leranstalt nag\~~ 
nevu nektorát: D r. Schwarz Adolfot. -

Tudósok hosszu sora méltatta már eddig is életét. mun·
kásságá.t. A 1nagyar zsidó sajtóban dr. Weisz Miksa főrabbi 
szakavatott írása parentálta el és fogja majd ismertetni e 

káSzemle hasá.bjain, .a, ~sidó tudo~á_?yo~ ~e ,\fesztorának mun
_sságát. Sorok HOJa - az 1do rovidsége és a hehszükc 

ffilla.tt - csa.k a tarütványnak, a hallgatónak élményeit, fájdal
mas és mégis oly gazdag reminiscentiáit eleveniti fel. amelyet 
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kl 'b ·· "t""tt ··ss e az Istenben boldo-egy szemeszte me,- . ,;:cretc ~n gyu~ n. ? z . 
o~u]t ::.Icst~r C"-\C.lU meg11)ilatkozasa1bol. . . 
"' Csodálato~· jdcnség Yo1t. már külsű megJe1enés.éb;n ~:::. 
vSch\\'arz rektor ur.« Fcltünőcn alacsony t;rn_;-~t·c e~~en~re .. J~ 
komoh· méltóságtdje::;, ti~ztclet.ct parancs•olo, 86 esztc~l!dő osz
fürlj·ci~:el, zsidó ~patr1archákra emlék>eztoct·Ő, érdd.~~_s, flgydmet 
fdkdtö alak. Kora reg·gd m<Ír a t·e~np1omban a)taJt•oskocliott. 
S utána az előadóteDembe ,,czetctt UtJ•a, lé~;ssu Léptekkel fel __ az 
előadói enrch·é.nyre. Halkuló csend fog·~at~ kez•?•e tbet! cson
dcs szaYát, tanítását, amelynek tónusa ffi]ndJ,g, et,ősboclott és .~ 
talmudban clmélyeclö, Yillogó, logikája, ~1eslá~asa, p~ratla:n elo
adókészséo-e fiataLos fris essege feleJtett az e rte raJongó haU
o·atóc:áo-o-~ 'hoo-v a ki12nc~clik évtiz•ed sulya ül az Ő'sz mest•ernek 
~állá~."'Fekdh~tetlen élmény volt látni igy, ~nünt csi11og,6 sze
mekkel le1kesed,-e \'~tába szállt Rasi vagy Tos:zafoth e~y-•e.gy 
tételé,·el. A Talmud ,-olt főstucliuma. De ép o~y SZ1e11e<to buz
galommal és érdekfesütően i'imertetlle,. a ~ecaso11okat,,. vagy 
eo-v más colléo-ium ~eretében l\IaJm'Ulu Mtsna TharaJában 
n~~rült el mély "'éges szerte ~zár~yaló képzdete, hogy haH~ató
sága e1é 'tárja, hogy megvrlágltsa e lángdméneJk granchózus 
alkotását. . . 

ö \"OlJt a hotniletikának pr.Jfesszora, 1s. Az dmél•ett~ tudós 
mennyi SZ'ehlemességgeil ruclta érvényes~teni m.érhetetlen Ismere
tének szines és változatos gazdag:,ágat az tf]U szónol~olmal:, 
rabbijelölteknek adott - soks~or szeUen11esen csa.ttano prak
tikus tanácsaiban. De talán még ezeknél ~sb~~~ebclhetef<t1e!rt~~bek 
maradnak azok az órák, amelyekben szo aJa an oga _a a 
halla-at-óit tanit\·ánya!Lt, g·yermekeit _... Itt ker:esnem fe~ . tobbl
ször"' a d~ága 11est·ert . Lekötelező, J•Óságos, sz:nú~ ~tya1 szerec 
tett-el beszélgebett el mi:ndannyiunkk~. J\~e:en~~ turtodés~él szó
lott nekem .ifjuságárol, amelyet a pa pat , 1s~o-"aba:n ,t~hott, ra
jongó szemtettel emlékezett meg éde~apJarol,. a v1cleb magyar 
rabb~r6l és lelkesedő tisztdettel •emLitett·~ mtnden alkalom111al 
főiskolánk rektorát, dr. Blau Lajost, akiJ:<ez a -~agy::ab:ecsulés 
és s~eretet érzésével ragaszkodott, s akihez tobb evt.rzeclnek' 
barátsáo-a és tudományos munká:ssága füzte Űt. . 

Rö~icl napokkal halála ·e~ÖH , még _?ktato~t, még tamtot t 
bennünket. »Nem szünt me:g aJkárol a bolcses·seg szava.« Azóta 
csöndben pihen má~ ~ édes a~yafö1cl öl~ben. ·_: Az,óta ell~~kul; 
a tudásnak raJango álmoelozaJa ... Azo ta dtunték a csiL_ogo 
sremek ... Azóta nem rójja már a Prátert, déli sétáját vég~ezv;e 
H ofrat Schwarz . . . Azóta, lepergett már egy-egy könnycsepp 
a szemekből; ... de hálás tanitványok szivéhől, R<eá emM~ezVie', 
soh'sem szünik meg a fohász: »Az Igaznak emléke ped1g ál
dássá lés:zJe.n.« 

Budapest. Dr. Silberstein Adolf. 

Neuwald Illés utódai könyvnyomda, Budapest, VIII., üllői-ut 48. 

TÁRSADALOM 

Perspectiva. 

Körülbelűl négy évvel ezelőtt javaslatot terjesztettem be a 
Pesti Izraelita Hitközség előljáróságához, több nyelvü httvédelrr.i 
zsidó folyóirat létesitése tárgyában. Ugy véltem, hogy ezzel a 
magyar zsidóság olyan nagy j elentőségű alkotas t hozhat létre, 
mely az egész világ művelt zsidóságát érdekli, beleértve abba 
a konzervatív zsidóságot is . Amennyiben pedig a folyóirat a 
vallásnak egyetemes eszméjét szolgálja, érdekelheti az egész 
művelt világ vallásos érzelmű közönségét is. Az ilyen folyóirat 
magától értetődőleg az összzsidóság vitalitását fokozni és a 
zsidó hivatás nagy vezérgondolatát realizálni van hivatva. A 
magyar zsidóság a Jegtága bb értelemben lesz a zsidó eszme és 
hivatás szolgálatának képviselője. Ha a magyar zsidóságot né
melyek száraz ágnak 1gyekeztek minősíteni, melynek sorsa 
pusztulás és mely arra van ítélve, hogy Jekorhadjon a zsidóság 
életfájáról, ugy e hamis itélett.el és téves fölfcgással szemben az 
ilyen alkotás eklatáns módon fogja bizonyítani, hogy az élő 
zsidóságnak ez az ága olyan lombot hajt és olyan gyümölcsöt 
terem, mely az egész zsidó~ág és vele az egész müvelt világ 
vallási érzületét és lelkét gazdagon tápláli.a és gyógyító erővel 
látja el, megfelelve a prófétai igének : Es lészen gyümölcse 
táplálék, levele pedig gyc. gyitó erő. (Ezekiel 47, 12.) 

Ilyen, tisztán a vallás eszméjének és problémáinak szentelt 
folyóiratunk eddigelé még nincs. Tudományos folyóirataink vannak 
nagy számban mindenütt az egész világon. Közéletünkkel foglal 
kozó hetilapjaink és irodalmi folyóirataink jórészt magas nívón 
állanak és nyitva tartják hasábjaikat a vallási és ethikai eszmé
nek is, azonban rendszeresen, céltudatosan, kizárólag és teljes 
összepontosítással ezt a magas célt szolgáló folyóiratunk egyelőre 
csak mint terv, ki vánalom és megvalósitásra váró cél szerepe l. 
Megdicsőült Dr. Eulenberg Salamon, az Országos Iroda áldott 
emlékü ügyvezető elnöke, e széles látókörü és emelkedett 
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sz.ellemü ku\tudérfiu rajongójavolt ennek az eszm~~e~ ~s lelkében 
élt a hit, hogy egy ilyen vallási folyóirat megvaloslt.asat _Magyar.
ország maoas kormánya is buzdító szeretettel fogJa tamogatn_t. 

A történelmi fejlődés logikája elvezetett e~hez a g?n.dolath~zt 
ehhez a feladathoz, melynek értelmében mag at .~ zs1~0 ~~llas _ 
k U tudománv a bölcselet az egyetemes muveltseg e",mo 
d:rn:bb eszköz~i~el oly hatélwnyan kulli;álni, .ld1~g~ e tm~;~~~-

. k éle tere· e és éltelő ereje az egesz z~t os~go a J af) . 
sa~n.a . s s~nki által kétségbe nem vont Igazsag,. hogy az 

~s~:é:~:~ eelhalványulása hNa~yatlak· ~r~ vez~~geylh:~k~~~a:{ua,e~:Z 
k .. · gzetessé lehet mcs tzarva, · · ·1 on:-~yen ve 'b . 'd . · g és maga a vallás eszmele J yen áramlatok ostroma an a zst osa 

krizis elé kerül. . . .. bb · l t"k a szkepszis elleni A b n mmt mar fon le Je ez u . . . h 
.. zon. a vallás korszerü védelme nem specJaiJs: . ane~ 

kuzdelem es a A b . . g to" r te' netében a szellemi elet es . ·1· • dek z em ense k 
umver~.a ts. er . . k' l k Jásának kivételesen nehéz korsza .a 
az erkolcst felfogas I_a a ~ 1 tok örvényei között a emben-

l"tt ' ll k Az ellenteles ar am a . f 
1
• d 

e o a un .: . őződéstelenség veszed~lmet e e ~o. ~ 
ség nagy tomeget a ~eggy_ t 'do' sa' ''ot illeti nyomás és léntest 

k M . . t amt maga a zsi F. ' .. d" ródna . asresz ' .. "de' snek erősi~ése elsoren u k k .. tte a me6gyozo k 
törekvése ozepe 1• "k !"g Leghatalmasabb eszköze enne 
feladat és p~ra~c~~ 0 szu·a~~;k kellő megvilágitása, amí hova
a zsidóság ~nnctp:t i Js tl.~p] "kséglelté válik. Az írodalom maga 
tovább eloda~hatallan o~szu ez a szüks2glet megvan és érez
harsogó ~anujele an~~~· k~.g~. 1 csak egyre utalok Edmond Fleg 
hetövé valt. Ezer pe ~ ~zu lynek hőse a kb próféta, a 

dk. "\ . d kes regenyere, me k" d . 
ren t vu er ~ ll l' t lelki hatásai közölt u z es d . 'f' k a kor e en e es k t. . 
zsi o l JU, ~ .. t . tud hitetlen lenni, nem tud e~esz eny es 
"nem tud hzvo es n.em . tat <>zer reszkető fáJdalommal, 

d 'd· 1 z" kerest az u - · '- · 
nem tu zsz o en.~ ' . d. hite felé és kap helyelte nemzehs.,gt 
keresi az utat :;aJat zst o . araocsokat de értelmet és meg
kérdést, rituálét~ ~ilalla\at. esh'lbeli megny~gvást nem talál sehol 
nyugvást, hilbe~t ert_e me .. es gla sa]' ál ere)'éböl meg nem érti és 

. d dd'g tg vegre o ma . t' t 
mn. a t ' am. . zsidó vallás és erkölcs nemes es ISZ a, 
meg nem .. talalJa .. a heriségre üdvös igaz értelmét. Legyen 
eóvetlen bolcselmu, az em k b' 'ta'sára hogy a zsidó valtás 

F. · t\ él da anna tzonyt , . . • 
elég e.z ~gye en. P. k korszükséglete irodalmi forrnat kereso, eszmel tsmertetesen_e . . l U 

mélyen átérzett. lelkt v~l~t~; :r;a rámutatnunk, hogy a zsid? 
Kell-e meg eze . ..k ége ilyen hitvédelmt, 

vallásnak fokozott mér~~kben a~~~r~z? NUnden vallás között a 
apo\ogétikus és propfga ll ~;~bb rosszakaratu megítélésnek van 
zsidó vallás az, ame Y a e. d~ allás a legnagyobb mértékben 
kitéve. Amellett, .hogy a. ~SI 0 kv é már ebből az okból is az 
nyugszik filozófiai pnnctp!Umo on s 
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egyetemes vallási eszme apologétikája a zsidó vallás képviselöire 
tartozik. Irodalmi téren a legtöbb vallásnak megvannak a maguk 
csodálatos eszközei, melyek számukra a hangulatot megnyerik; 
'tudósok, festőművészek és szobrászok, irók és költők szolgálják 
a hatalmas vallásfelekezetek glorifikációját, töméntelen a müvészi 
alkotások száma, melyek a műtőrténelem korszakait gazdagitják 
és irodalmi téren, ha csak Chateaubriand-tól Sienkiewicz-ig 
ragadjuk ki a szellemi termelés történetének szegmentumát, 
föltárul előttünk az óriási propagativ munka, mellyel költők és 
irók a vallási eszmét a maguk idejében népszerűsiteni töreked
tek. Ámde a fönséges, magasztos szinvonalu, sokezeréves zsidó 
tannak kivülről többnyire csak ócsárlásban és lebirálásban van 
része. Apol gétikája pedig könyvtárakban szunnyadó szerény 
könyvekben rejtőzködik. Igaz ugyan, hogy olyan könyvek, mint 
a The Legacy of Israel, mely Sir Georg Adam Smith, Edwin 
Bevan, F. C. Burkitt, R. T. Herford, A. Guilaume Charles, Rev. 
Canon Box V. B. Selbie és mások tollából ragyogó elismeréssel 
teli tanulmányokat tartalmaz a zsidóságról. bár elég ritkák, de 
nem téveszthetik el hatásukat, mégis egy élő folyóirat rend
szeres munkájának meg van a maga külön értéke, midőn a 
rosszakaratu kritikát és gáncsot nemes fölvilágosítással törekszik 
értékére redukálni. 

Annak idején ugy terveztük, hogy a folyóirat dr. Blau 
Lajos rabbiképző intézeti igazgéttó és az én szerény személyem 
szerkesztésével induljon meg és a Ieghivatottab szakférfiak tá
mogatására és együttmüködésére az egész világon volt okunk 
teljes biztonsággal számítani. A londoni chief-rabbi 1927. okt. 
14-én kelt levelében azt írja: 

"I am delighted with the announcement that you intend 
publisbing a magazine of the nature you suggest. Such publi
cations are among our greatest needs and I deem it an hOf!OUr 
to become one of the Patrons of su ch a worthy enterprise". ( Ürö
memre sz~lgál a hiradás arról, hogy közre óhajt adni egy folyó
iratot az On által föl vetett szellemben. Il r en közleményekre a leg
nagyobb szükségünk van és én megtiszteltetésnek tekintem, hogy 
egy ilyen értékes vállalkozásnak védnöke lehetek). 

Bövebben kifejti véleményét a lap számára beküldött rövid 
írásban, mely következőleg hangzik: 

Political economy teaches that the material welfare of a 
land depends on two factors ; the first of these is the accumu
lation of national wealth, and the second is its distribution 
among the inhabitants of that land. History shows that it is a 
fata! error for rulers and statesmen to neglect the second of 
these factors and make the accumulation of national wealth their 
only care. This fundamental distinelion between accumulation 
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and distribution holds good also in spheres other . tha~ t~w 
economic. The spiritual welfare of any. pe?pl~ has hkew1se tts 
two factors of accumulation and of d1stnbuhon, and both of 
them are equally essential. In the soul-life of present-day 
Israel there is an unparalleled accumulation of spi~itual treasures , 
the outcome of thirty-three centuries of yearmn~ for God,. of 
striving for the Divine, and of ready martyrdom l~ the servlee 
of the Idea!. This infinite wealth of religiaus learmng, however, 
is in Western communities the possessi~n of a c~dstaD;~~ ~e~~=:~ 
sing number of seholars; and, alas, s1de by st e Wl l . 
exists an appalling poverty of Jewish knowled.ge and Enthusta.d 
on the part of myríads of our bret?ren handGs~tert'th ~e~a:~~r: 
from those who opeoly break wtth t e o o elr • 
consider the multitudes who are drifting furt?er . and f~rther 
from beliefs and practíces of the olden Jew~sh life. It ls my 
firm convidion that the main root of the baphs~t and u~al?-
tísed. apost.acy in ou~ camp r isth~n~r~th:: o!f Jde~~t~~ abut ~ 
Judaism lgnorance ts neve d f l k 
desertío~. rj)i:'l '':l~ 'I:)J ll.:iJ "My people are destroye or ac 
of knowledge." 

The most pressing du ty therefore, that. conf~ont~ the tea-
. ll lancis to-day is the dzssemrnatwn of the chers of Israel m a 1 d 

d reliniaus wtsaom of Israel and the spiritua won ers 
garnere 5 _ d ld our rich and poor, our 
of Juddaísmd amfng o~r ~~~~~rlds o of' beauty and truth would 
learne an un earne · . r th modern Jew and a new 
thereupon arise on the honzon Ot ~ I d of 

. t h' ul I wtll not say am prou enthusiasm caphva e IS so . ff h r . . t I do not 
b . J " said a renowned Frenc co-re tgwms ' " . 
emt a Iw t be proud of something that is not my achte

see ow am o to me as a matter of bírth ; I would 
vement, but has come . J d · · " Now our men and 'I h y 10 my u atsm . 
rather say, dam app t be happy in their Judaism, if they do 
women Ot to- ay canno t l 't t'f they do not know it, if 

t l 't. a d they canno ove l ' . 
no ove l ' f n T 'th Jewísh ideals and Jewish teachmgs, 
th.ey are un amt tar :~d the triumphs of the Jew throughout 
wtth the martyrdoms have helped ali the sons and daughters 
the ag es. O~ly then d:~ over the loftiness of the religiaus civili
of .our petp ~ d otorlsrael's care for the moral and spiritual wel
sahon en rus e ·t hen we have enabled them voluntarily to 
!d.::tí1~ t~~:~:iv~'s :ith this líving Jewish cívílísatíon, can Israel 
look confidently to the future. 

· S h I unterstand is the pourpose of this literary un~e~-
uc . d d m it a pnvl-taking I heartily welcome tts appearance an ee 

lege to be assodated wíth it. May God's blessing hover over 
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our .enterprise and lead to the spiritual strengthening and greater 
peace of the House of Israel, j'JJ OlSit' J1l 'i 'i1r:S j 1J:l SJl. 

London, 27th October, 1927. J. A. Hertz 
Chief Rabbi. 

Magyarul a cikk értelme ez : 
"A nemzetgazdaságtan azt tanítja, hogy egy ország anyagi 

jóléte két tényezőtől függ; az első ezek közül a nemzeti vagyon 
halmozása, a második pedig annak megoszlása az ország lakói 
között. A történelem tanusítja, hogy vé~zetes tévedés kormányzók 
és államférfiak részéről, elhanyagoini a második tényezőt és 
csupán a nemzeti vagyon halmozását venni egyedül gondjukba. 
Ezen alapvelő megkülönböztetése a halmozásnak és megosztás
nak érvényes más szférákban is, mint a gazdaságíakban; a népek 
lelki jóléte is bír a halmozás és megosztás két tényezőjével és 
mindakettő egyformán lényeges. A mai napi Izrael lelki életében 
páratlan halmozása van a szellemi kincseknek, mint eredménye 
harminchárom évszázados istensóvárgásnak, az Istenért való 
küzdelemnek és az ideál szolgálatában készséges mártírságnak 
A vallási tanulmány e végtelen gazdagsága azonban nyugati 
községekben csupán tudósok egyre csökkenő számának bírtoka 
és fájdalom. ezzel párhuzamosan megrendítő szegénysége a zs dó 
tudásnak és enthuziazmusnak mutatkozik testvéreink és nőv~reink 
Lizezreinél. Még azokon kivül is, akik nyiltan szakitanak őseink 
Istenével, tekintsük nagy sokaságát azoknak, akik egyre jobban 
távolodnak a régi zsidó élet hítétől és gyakorlatától. Erős meg
győződésem, hogy főgyökere a kitért és ki nem tért aposztáziának 
a mi mezőinken nem más, mínt a zsidóságnak nem ismerése és 
a zsidóságban a tudatlanság sohasem a vallásosságnak anyja, 
hanem a zászló elhagyásának J "Az én népem pusztul tudás hijján." 

A legsürgetőbb kötelesség tehát, amellyel találkoznak Izrael 
tanítói minden országban ami napjainkban, a be !yűjtött vallásos 
tudás magvainak kiszórása és a judaizmus szeilemi csodáinak 
elterjesztése ifju és öreg, gazdag és szegény, tanult és tanulatlan 
testvéreink közé. Uj világai a szépségnek és igazságnak fognak 
ennek nyomán tőlemelkedni a modern zsidó láthatárán és uj 
enthuziazmus fogja megragadni lelkét. Egy hires francia hittestvér 
azt mondja: "nem mondom, hogy büszke vagyok zsidó voltomra, 
mert nem tudom, hogy lehetnék büszke valamire, amí nem az 
én teljesitményem, hanem születés révén lett az enyém , de azt 
mondom : boldog vagyok az én zsidóságomban." Már most a mi 
fivéreink és nővéreink manapság nem lehetnek bo dogok a zsi
dóságukban, ha nem szeretik azt és nem szerethetik, ha nem 
ismerik azt, ha nincsenek meghittségben a zsidóság eszményeivel 
és tanitásaival, a zsidónak mártírságával és diadalaival, a 
történelem korszakain át. Csak ha megsegitettük népünk össze5 

.; 
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fiait és leányait, hogy ujra fölfödözzék a mi vallási civilizációnk 
fönségét, mely Izrael gondjára lett bízva, az emberiség erkölcsi 
és szellemi javára - vagyis, ha alkalmassá tettük öket, hogy ön 
akaratukból azonositsák maf4ukat ezen élő zsidó civilizációval, 
csak akkor tekinthet Izrael bizalommal a jövendöbe; igy fogom 
én föl a tervezett irodalmi válla 'kozás célját. Szivből üdvözlöm. 
annak megjelenését és kitüntetésnek tekintem, hogy ahhoz 
társként csatlakozhatom. Isten áldása lebegjen a mi vállalkozásunk 
fölött és vezessen Izrael házának szellemi erősödéséhöz és 
békéjéhöz. "És midőn összes gyermekeid Istenben tanultak lesznek,_ 
akkor lészen nagy gyermekeid békessége!" 

Fájdalmas érzéssel állapitom meg, hogy föl nem mérhetö 
kár és nagy veszteség a különböző gátló okok ős_szefon?dá~a~ 
amelyeknek következtében az üdvös g?n~ola_t mmdedd1g_ elo 
alakot nem ölthetett. De talán szabad k1fe]ezm azt a remenyt, 
hogy a Magyar Zsidó Szemle eljövendő UJ soroz~taiba~: ~-st:n. ke
gyelmes támogatásával, a régi munkatársak ko~re~u~od_esevel~ 
a külföldi szakférfiak csatlakozásával, a tettrevagyo es aldozm 
képes magyar zsidó hittestvérek megértésének és , az ifju sze:
kesztők friss tetterejének és lankadatlan buzgalmanak nyoman 
az eszme valamely formában megvalósul és a szemeink előtt 
lebegő üdvös célt ez a folyóirat kereteinek tágu_l~sával eredn:ény~
sen fogja szolgálni. Mi, régi munkatársak az UJ evfol_var_n _maso~hk 
számának megjelenése alkalmával szívünk meleg erzesevel ud
vözöljük a szerkesztőket és öröm tölt el arra a gondolatra, hogy 
a lelkünkbenfogant és dédelgetett eszme bennük is hü istápoJókra 
és megbizható zászlóvivökre talál. 

Én a magam részéről ezt a gondolatot, mínt pesz_ach-korban 
áldozatot, az önzetlen lelkesedés kovásztalan ke_nyerevel_. __ az el
mulasztott idők fölötti bánkódás keserű füvével es egy elJo_ve_n~ö 
jobb idő hitének és reményének harmatával ~-magyar _zs~dosag 
széder-aszta[ára helyezem és boldog peszach-unnepet k1vanok a 
magyar zsidóságnak, melyben a gondolat és az igazsá_g _fölszabadul 
az: egyiptomi sötétség béklyóiból és amelyben a ~es~v.en sz~ret~t, a 
béke és egyetértés üdvöt és boldogságet fakaszto v!lagos~aga a~ad 
a szenvedő emberiségre, jobb kort, amelyn~?k fenyhatasa 
alatt kisarjad és fölzsendül a magyar igazság és a magyar 
remény teljesedése és a reménység_ örök fogly~n:k• .. a ~e~p~óbál
tatások között helytálló és a lelkeben megerosodo zs1dosagnak 
békéje, elismertetése és vígasztalása. 

Budapest. Dr. Heuesi Simon. 
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Schwarz Adolf 
1845-1931. 
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l 
Sekálim szombatján, sevát hó 27-én _február 14) hunyt 

d nagy hazánkfia, a wieni Israelitisch-Theo~ogische Lehranstalt 
rektora: Sch warz Adolf. »jó vénségbc:n, öregen és betelve az
élette~. « Egyike vo~t ama kevés kiválasztottnak, kik magukban 
egy-esttették a tóra profundus tudását, a művdtség szélc"en 
elágaz? ösvényeilvel, kik ké~ő vénségükig is ideáljuknak élhe t
nek: kiknek nagy me;;terünkhüz hason~óan, >>nem homáho~oclott 
meg az ő szemük, sem el nem fogyatkozott az ő ereji.ik.<< Szá
ján nem szünt JTLCg a tanítás é'> kezében meg nem állt az irá"
vessző. 1871 -ben oldotta meg a borosz:ói rabbiszemináriumon 
a reá nagy befolyást gyakor;ó Zuckermann professzor által ki
tüzött kalendáriumi pályakérdé::;t. >> System und Berechnung <~C!> 
jetzt besteherrden konstanten jüclischen Kalender mit Berück
sichtigung seiner his tori.~chen Entwickelung.« t}.Iegjel~nt 
Bre::;lau, 1872). 'És azóta szakadatlanul dolgozo~t. hat\·an e.,z 
t~endőn keresztül, mindaddig, mig a halál ki nem csavarta k'é t.l'
ből a tollat. Rabbinak indul és tizennyolc é\ren át hirdeti 1z 

igét Baden hercegségének ::;z(khelyén, Karlsruheban, aho: áhi
tattal hallgatják szavát, harminchét éven át p~clig rabbikat 
neveL f.:s közben szolgálja a tuclománvt önáll<) mŰ\'ekkel ö~-
csapáson haladva. · · ' 
• • J 8-±ö-ben. Támuz hö 21 -én születe tt a ,-esz1némmeg) ei 
1 e~e~ben, a Pápához közel: é vő jámbor gyülekezetben. :\l agyar 
JCSrva~on me rul el a talmud tanulm~í.nyozásába, majd 1867-től 
U:l73-Ig s:;;orgalmas hallgatója a hrc>slaui rabbi,;zemináriumnak, 
melyben Frank l Zakariás műköclik congeniá:is tanártársaival: 
Graetz, Joel l\I., Rosin Dá\•id, Freuclenthal és Zuckermannal. 
mindmegannyi ragyog-6 csillaga a zsidó tudományoknak. Ko 
rrwlyság_a és tudományos fclkészi.i:tsége oly nimbuszt kölcsön
zott neki, hogy a Pesten megm· i~ó Országos l<abbiképzö IntéZJ:'t 
:>Orsát intéző \·,ezetö férfiak komoh-an foglalkoznak Schwarz 
tanári kineveztetéséveL :\ kitünő neveket tartalmazó 'Ouali
fications-Tabelle « igy minő::;i ti: »D r. Schwarz A., aus i·evel, 
bei Pápa, zur Z2it in Breslau. vom Seminardirektor Dr. Z. 
Frankl mit dem Bemerkcn empfohlen, class cr der :\n"talt. 
da cr ún Mann von gediegenem Charakt:::r. eine Cmnds.iul,' 
werelen \\'Ürck. Ikm Kommi"sionsmitgliecle Dr. Sam. Kohn 
wurdc derselbe auc-h \'On Dr. Frcudenthal und Prof. Dr. Cra<'tz 
in f3re"lau, so wic nm Dr. Perlt:s in ~Ii.inchcn wann empfolú~n. 
Er würe befahigt eliödben Disziplinen \'Orzutragcn, fiir eli' 
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D:r. P. F. Frankl wieobcn namhaft gemacht_-; sich ~eworbc~L<' 
Franklt a későbbi nag-y·nc\ií berlini préd1katort e~. ka~alta 
ku:atót,' ugyanazok ajánlották profe--szo ~·n~k .. ,\ quahhcatton~s
Tabellc szerint alkalmas \'OJla a talmudt d~3Ctphnakna~ az, abó 
tanfolyamban való oktatására. a zsidó-arabs vallásbolcscszet, 
a bibÍiai forclitá,;ok irodalma é - z~idó tört~net ~l()arlásár~ és 
azonfelül az al~ó tanf lyamon a ném'2t. l,atm, gorog ny~h és 
\-i~ágtörténct előadására. Elön) ül bctudta~ m_ég Schw~r~na~~ 
ho"Y mag,·ar nyeh·en lesz majd képes tamtam. A rabb1kcpz 1 
biz~·tbág élömunkálata:io azon~an ~gen lass.'; ~en~pő~an ~l~dtak. 
C.•ak 1877 februárjában küld1k kl ~ ra~bHe~zo szamá1a kl~e\"e
\"e-zcndő tanárokat kijelöl<') tanügyt albLz8ttsago_t. m_el~ "u~yan
ezen e;;ztendő április hó 2;)-én tartott ülé.;én teqesztJ e.o Javas
~tait. Sem Schwarz. sem Frankl nem \·árta be a las:u mm:k,a 
,-é·,.ét. Schwarz már 187.)-hen foglalta el a karbruhe1 rabbtsa
~0~, Frank! pedig Berlinbe került. 

. Karlsruhei rabbiskodá~a alatt fö:-eg a ho·nile~ika te_rén fej~ 
ki nacry munkássáo-ot. ~Iár a bajai !izármazá::ou hire::. munchem 
rabbi"'. Perles is dic;;éri é~ kiemeli ajánlólev•elében, meiyet 
J>e.str~ 1-.iíldött Sch\Yarz meglepő oratorikus készségét. Egy
másután jelen~ek meg Karls_ruhe?an szórwkla~o~a~ ~~rtal~nazó 
kiitetei. :.\Iózes öt könyvéhez Flemk meg ot r_~ed1kaoos kotete, 
tm·ábbá az ünnepi ?~zédek k~t. hatal;na~ kotete, ~em, sz?l~; 
alkalmi - temetést es eskete::;t beszedemek nagy szamar?'· 

Pontos bibliografiájukat l. Fc.:bch;ift Ado:f Schwa~-z. Berlm, 
Hl17. 6-12 o~d. Kitünő:!n jel:•emz1 e beszédeket Lo~ !mm.a
nuel Kilenc kéz cimü Z.ájin .i.dár derásájában, anwlon azt 
mondja: >,lrásmagyarázó sz.::llem~c::,s~g é, sza~ályo.; gond?lko
dástani felépíté::. találkozta_k ht.:--zeclt!!.ben, de azert elfogulat.a1m~ 
értékelte a régibb z~idó trányt, a csoport:;zo,·egeket megold~ 
dcró::oót is.· '12. o. 1 TénAeg modern kör:-~ösben ,l~r,. !el_ a ré~1 
dársán, aki attól sem ntonk, hogy egy sajat fa~taztaJa?ol ,men
tett parabolával ne kezdjt; be;,zédét, m~ly ~.Zlvhez _es eszhez 
beszél meh mindtg muszar eloemekben 1'5 bovelkcd1k. P.esten 
kétsze~ YoÍt alkalmunk gyönyörködi fájdalmas bucsuperoek
ben éke".:;zó:á;,ában, amelyről ~okáig be.;zéltek. Bloch l\Iózes 
és Eaeher Vilmos Yégtiszte,;ségein hallatta a pe:;ti <;irkertben 
s7..a.vát és az fdejthetct;en marad haJgatói előtt. 

De papi ténykedése koránhem merült ki szép pródikációk 
tartásában. Csmdes clolgozó,zobájában fől.eg a Toszittának a 
'\Esnához való viszonyát kutatta és több figyelemremé:tó pub
likáci.ója a Toszifta szövegévd 6,- annak mélycnjáró magyará
J.a:táva1 foglalkozik. 7.-eraim, Sabbat, Erubin, Chullin, Baba 
Kamma to~ziftáit látja ·l :"1'1N p•m cimü magyarázatával és viz<;-
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g-'álja a misna és to zifta t~xtuc.,ainak belső ö~:;zefüggé:>ét. Ide
\ onatkozó bibliogr. l. f. i. m. 1 -2. old.) 

l 893-ban kerül az akkor virágzá~a tetőpontján álló o~ztrák 
mctropolis lüktető éle tébe. micl<'.ín az osztrák monarchia nún
den koi'Ona-országának nagyobb z~idó köz,é5ének érdeklődése 
kiizepette megalapoirtatott az au~ztriai rabbi•zeminárium, melynek 
\ ·CilC~ésére és irányitására Sch·warzot és Kaufmann Dá\'idot fel
kérték. A birtokunkban lévő lovag Cuttmann \'i~mo~nak a béc-ü 
J~itközség akkori nagynevü elnökének Kaufmannhoz intézett k
,·e.Jeiből kitürrik hogy mindkettőiüknek koordiná:t állást aján
lottak fel a kuratorium tagjai, kiknek é:én König::owarter báró 
úllott. Kaufmann clism~rő nyilatkozatai Schwarz egyéniségéréíl 

- mi111t ahogy a levelekből kitünik - na;gyon egyengették 
utját Bécsben, ahol tárt karokkal fogadták. lk!)-2 március 
33-ban kelt le\·elében azt írja Guttmann Kaufmannak: Der 
\·erehrte Herr Dr. Schwalz aus Karlsruhe Í't ge~tern hier 
angelangt und hat mi~ Begeisterung Yerno.mnen, das:; er Sie 
mit nachstem als Col:egen begrü,~en könn<:. Er wii.re gem 
bereit, Ihnen das Djrectorium zu überlassen, al!.:in ich sagte 
ihm, dass Sie dies nicht für natürlich finden. wi:.' l er ab Talmud
lehrer naturgemass elem Publikum gegenüber als Lciter de, 
l nstitutes fungiren mü:;se, w as ·ihn berubigte, und erkliirte er 
cs als selbstverstandlich, class Sie ihm voUstaneiig coordinirt 
,;ein müssten.« Kaufmann ho;szabb ideig habozott, de azután 
- noha egyetemi dacentud1\·al és későbbi tanársággal is ke
csegtették - Pesten maradt és Schwarzra háramlott az intézet 
'égleges berendezése. ~Iü1ler Dávid Henrik, ki\·áló ori:.:ntálista, 
Friedmann kitünő m~clrás kutató: a régi bécsi Béth-H amil ra~ 
lectora és a fiatal, Pestről jÖ\"Ő Büchler Adolf segit•égével 
épiti ki a gazdag osztrák hitközség~k segibégé,·d a béc~i Lchr
anstaltot. amelyről az osztrák z~idó~ág akkori ycz2tói büszkén 
hiszik. hogy az állami budget keretében va:ó szerepléséről le
mondhat. P j tudomán) o:; kutatá~ok foglalkoztatják a tudó' 
rektort. aki a lelkészi szolgálat terheitől meg~zab::ulul. noha a 
bécsi község ilyenképeni fogla Jk:ntatását i; kilátá-;ba heh-ezte. 
-~ öreg Schmiedl még páratlan encrgiá,·al \'égzi rabbi m-iinká" 
J,?-t egy jó ide~g a Leopolclstaclt 'r Temp~l rabbá. ;í'l;bában é" 
Sc~:varz a tamtás és tuclo:nftnp.; munká;;_;;ág közt o,ztja m:g 
;deJC:t. A talmud és főleg annak me:oio:ogiáj;ínak eg-ye~ kér
dé~el\·el foglalkozik rendsz.:re" nag\· munkákban . 

. Első ilyennemti munkája: Die' Contro\·er:;cn cL:r Scham
maite~ u nel Hillelit-en I. Dic. E rkichterung:.:n der Schammaitcn 
~nd d~e _ Erschwerungen dn Hitleliten eimen jelent meg, mint 
u?llep1 ua_t a bécsi rabbiképző m~gnyitása napján. Szcritj <' 
nták alapját exegefikus elt<"rf>~b~n ker.:!si. Több neve~ helyről 
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el:~ntm<mctísra talált ez dmé:,ete, mcl) ellentmonelás l'eghathru. 
tósabb szószólója Blau Lajos fo:yóiratunk X. éd'olyamában 

189:3, ;)i)Q 58~1), d.::: ,-alamemwi zász:ót hajt Schwarz tudomá
nyos ága és él3elméjüsége <':ő t. Több nag) O~~ munkája, r~1ely 
a bécsi rabbiképző értesitöit disz:iti, fo6blkoz1k a talmuclLkus 
miclclot móLbz~ré,·el és alkalmaztatásával fels o ro: va Sch war:: 
F~stschrift l :2. oldalán). . 

Folyóiratunkat mdeg figyelemmel kisér:e; számo~ c~olg?
zata és könyvr~censiója benne Játo~t nap~i~ágot. A H~zofe :s 
illu,.,z~ri.s munkat<Írsának ,·a!lotta. Egyá.ta.ában me1~g crcleklo
dé~s~l 6 megértéssel \·ise:tet,ctt a magyar zsicló:(tg é.; _annak 
tudom;lnyo:; törek\·ésciYcl szcmb2n. A het v,en eve~ szuletésc 
napjának alkalmábó! kiado~t tartalomeius F,estschr~ftben, me
het kitünő hazánkfia és kívá;6 tanártársa, Krausz S~muel.sze~
ke~z:ett, a magyar zsidó tud.0mányo3 é12t számos ko_n::;usa_~'.:i h?· 
do:t a me:;temek. :\Iegélte azt az örömet, hogy tamt,·anyart, kik 
sz::rfö]<i~t ragaszkodtak hozzá, magas pozi:::iókban láth~tta. ~ac
tora ,·o:t az osz:rák monarchia zsidóságának m.illldadch;;, m1g a 
n'~z:::>tt háboru szerzncsétkn kö1·ctkezmér;.yei ~.e~ ne~, s;:l~<:a~
tak .. \ nagy Hint2rhncl e]\ce3z:ése a ra~bHé:;Jzo J'ek.r~~~seg-.t _1s 
alászáti~otta, m:'.'gingatta annak anyag,1. alapJát . H~.as tamt; 
, ·{lnya, a megdicsőült Chaj·es, a bécsiek_ nagy rab_b;a, áthato 
"ze{vezö kérességével valamiképen S1egit~égére S]~te:t és , 3'Z 

intézetben dltozatian erővel tO\'ább folyt Schwarc~ ve-z,~tese 
alatt a munka. ::\Iint a köt2lességtudástól átha~ott ha]Óka]n:ány 
a goneljaira bizo:t megrongált hajót :gY. ]}.ercre sern hagyta el: 
;\' vo:cvan éves korában c•;:~ 1'1i1•~ c1mu tuL'e~tel k::-cl:-,'-'ske~lr:~k 
ne'ki tanitvánvai. A messziről jövő üdvözletek hoznak JObb t9ok
höl va:ó cm:é~zeket csendes hajlékába, amelyben S·~ n~·~ l~.lt~e
~é,·-.'1 bo~dog csa!ácli életet éit. T~d<Omány?s ~örekvese~ ~~orok
löcltek fiára Schwarz A. Z. rabb1ra, a w~em S_taatsb1b.~~thek 
kitünő katalogizá:-ójára .. Rabbi~épzőnk és fo}yóna~ur;.k fnss,~n 
hantolt sirjára elhelye.z1 az elismerés és hoclolat c1pruságat. 

Budapest. Dr. Weisz Mihsa. 

Dr. Fischer Gyula. 
Kla,szikus magyar rabbik kong.:niá~is tanit1•án)a, ':l .ma

g)ar theo:ogiai föisk?la korán .jór:evi.ivé v~:t ebő_ n~v·s:tFmek 
(·gyike, Fischu Gy_uLa, mo~t tolto~te be :o ik é:etev~t. . 

\!int konzervanv val:ásJ. felfogasu, tudo3 rabb1"salad gyer-
meke lHö l március 15-én szül:.:t:=tt a fehénnegyei Sárkeresz
turon'. Szü~ável a föváro.-;ba kerü:1v·e, sokat haJ:o.t az 1868 -6~1. 
évi kongresszus körüii vil:ongásokról és a rabbiszeminárium 

\· . , 
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megnyitását megelőző 1·ilágnéz:eti össz!ütközé"ekről. Vonzalma· 
mégis a főisko:ába nzette őt, l1Í5zen annak megalk:1tói között 
látta tanítóit, papi ideá]jait, K.ohn Sám·tr>l és Brill Sámóld Lő':J 
pesti rabbikat, kiknek házába bejáratos volt. 

Tizenhat éves korában lépett a szemináriumba, felvértezve 
nem núndennapi készültséggcl, vasszorgalo:nmal és l.endö hiva
tása iránti rajongó sz·eretettel. Kilenc évig ü:t nagy me:;terek: 
nek, Bloch Mózes, Kaufmann Dóvid és B"ch:?r Vilmos tanárok 
lábainál és irányításuk mellett leereszk-edett a hagyományo-. 
irodalom komoly elmélyedést követelő ősi aknáiba és fe'!.e:nel
k,edett a modern zsidó theológiai tudomány óvatos körü:tekin
tést igénylő magaslataira. Lelke megtelt vallásun~ örök igazsá
gát és mulhatatl,a!n szépségét lehelő eszmék tudatO'> é:; épen 
ezért boldogító erejével. Az iskola padjaiból egyenes 'n a pap'i 
szászékre lépve, Istentől áldott rhetori tehetségével immár 4.J 
év>e tanitja változatlan ifjui hévvel a hi.\·őknek nagy tömege-it. 

Huszonhat éves ifju volt, mikor 1887-ben a győri hüköz
ség, az ország egyik legelőkelőbb gyi.il·ekezct::- ,·álasztja papi 
székébe; onnan 1898-ban a tisztes multu prág:ti hitközs~g 
hívja n'l'eg, hogy Zunz Lipót és Sachs Milzáty egykori szószéké
ről hét év.elll át hirdesse az Igét; mig 1903 óta a p:!sti nagy 
hitközségnek papja. Pályája nem a lassu emelkedés, hanem a 
kezdett·ől fogva magasan ál~ó irány töretlen vonala. 

Évek multak már, hogy Fischer Oyuül e:hagyta a rabbi
képző falait, de az ifju theológusok fiLében még- mi.ndig ott 
csengett és é\·járatról-évjáratra szál:t a homiletika \'Ílághire::. 
tanárának, Kaufmann professzornak szava, hogy bárho\'á fog 
a:z elokvens Fischer pályázni, ott meg is fogják őt vá~asztani. 
~indhárom hitközségében minden egyes prédibciója egy-egy 
UJab~ lelki élmény hivffi számára. Csodálatos szépcn csengő 
hangJa megtalálja az utat a sziv·ckhez, cikornyátlan igaz szava 
a:z el~ékhez. Tanitása te-ljesen fedi vallási felfog{t~át, mely ép 
amnyua távDl áll a szükségcs vallási halaelás mcgtagadóitól. 
mint az indokolatlan ujitás örve alatt zsidótJanságra törekvők
tőL Vallási, társadalmi és dhikai meggyőződésének utjáról 
nem tudja öt letériteni sem az erőszak hatalma. sem a gyen,L 
gékkel való együttérzése, mely pedig a szegények, tlz\'egyek, 
án·ák és betegek vaLóságos pátrónu~ád a,·atja öt. :\em hódol 
gazdagnak, nem ked1'ez szcgényn:>k az é1et nag-y p~rében. ha
nem csak az igazságot követi. 

H.ajongója a tudománynak, olthatatlan a tudá,-szomja. Bár
mikor nyitunk dolgozószobájába, má.ndig kön)'l'ei fölé hajoh·a 
találjuk őt . .Mi a ked,·cnc stucliuma? Gyönyőri.iségét kli a 
Szentirás minden betlijében és ann.ak fáradhatatlan kommen
tátoraiban; a talmud é" clecisorok. a "risónim · é-; ·,ách<í rönim 
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ék"clméjüségében; az a~máda- és miclrásiroda1om poézlisében: 
a k odifikátorok rendsxerességében; a zs,idó ' 'allásb ölcsészek 
gondolatbőségében : a zsidó nép és irodalom tö r ténetében - s 
c nagy tudománykomplcxumot tárgyaló moclern ~uto rokban . 
Tág nyelvi merete folytán birja a művelt eur-ópa•1 és a klasz
sziku nyeh·eket - a h aladó tudománnyal folyton lépést tart . 
K ritiku tennés:oetü olvasó, ki a kezébe kerü lő könyvnek egyet
len h omáJ yos pontja föl ött sem t ud clsiklani, - tanu reá köny
,·cinek számtalan szé.lj·egpete. Gyüjti maJgába a tudást , m_ert 
ez neki lelki gyön yö ri.i ség; folyton taJtml, de ahogy a ré~k 
mondták, »liscmah - egyedül a tudás ~ed,·éé rt. A zs1d6 
szaktudomány ,-écr telennek tünő tenger~ből közben-közheu kiköt 
a neki oly oÚh o; os ,-i; ágirodalom szelid b erkeibe és Jáfet szé-
pcn megfér Sém sátraiban. _ . 

Bö tudásán ak aratásá,·al ritkán lép a nyilvánosság •elé . 
különb cn is a fórumot kerü l ő ember, de amit közzé tesz, az 
irodalmunk remek e i sorába ta r tozik . J u d rt ib n Ti bbónróf irt 
régebbi értekezése, uja bb an K oh!d Sándorról készite tt b~_o 
grafiája, a A1agyar Zsidó Szem{ében, a Hacofeban és egyebu~t 
is megj·elent cikkei é_s dolgozata1. avagy egy-egy közzét•ett predl -
kúciója örökszép olvasmányok ma radnak. _ 

Évek óta tanítja a szeminá rium.ban a _1nidrás irodalmát 
Tanitdn yai a zt mondják fdőle. hogy a kathecirán va:óságos 
enc\klonédista, ki sohasem fá rad el. ha kell, szigon1 s zavakl
ka l · is, 'a tudás megszerzésére buzditani az ifju pap~ elöltek·et. 
TanÍt\·ám·ai félve tis.vt:elik és szeretik öt. 

Ha ·tanit\·ányainak tekintjük hiveinek nagy seregét, ugy 
azokról is elmondhatjuk, hogy minden fonákságot nyomban 
felfedező természete és innen fakadó szókimondó tempera
mentuma foh tán félve tiszte.J.k, de SJ)el'etik is őt. 

lsten akarat{tból maradjon még sokáig a magyar Izrael 
t g-yik büszkesége. 

Budapest. Dr. Oroszmann Zsigmond. 

Dr. Dercsényi Móric kitüntetése. 
A görög köztársaság elnöke méltányolta azt a nagyértékű iro

dalmi munkásságot, melyet Dr. Dercsényi Móric, Rabbiképzőnk 

gör.-latin tanára a görög-magy'lr kulturálís kepesolatok kiépítésé
vel végzett és öt a görög Megváltórend tiszti (arany) keresztjével 
tüntette ki. 

A Magyar Zsidó Szemle olvasóinak nem kell Dercsényi prof. 
személyét bemutatni. Nem egy munkatársa a Magyar Zsidó Szem-

Dr. Heller Bernát hatvanadik születésnapja 117 

Jének épen tőle tanulta meg a tudomány módszeres müvelésének 
alapjait. 

Dercsényi dr. a görög és magyar kulturális kapcsolatok ki
építésén kivül jelentékeny classica-philologiai munkásságra tekint
het vissza. Dissertátiója a Kyprosi nyelv járá~ ( 1902) mél!ó beve
zetője volt tudományos müködésének. Legkiemelkedőbb munkái 
Platonnal foglalkoznak. 

A Filazofiai Irók Tára 22-ik kötetében Platon Symposion és 
Phaidros eim ü műveinek mintaszerü fordítását és magyarázatát adja. 
Ugyane sorozat részére elkészítette Platon Thealtetos-ának fordítá
sát és magyarázatát is. Ez utóbbi fordításával kapcsolatban most 
teszi közzé a Hermes cimű folyóiratban az Exegetische Bemerkun
gen zu Platon 's Theaitetos cimű dolgozatát. Platon Theaitetosának 
kritikai magyarázata cimű cikkét folytatólagosan közli az Egyetemes 
Philologia1 KözJön y. Egyéb ci kk ei a Budapesti Szem Iében, Törté
neti Szemlében, Magyar Zsidó SzemJében és előkelőbb napi lapok
ban jelentek meg. A Népszerű Zsidó Könyvtárban Hevesi ~ imon 

előszavával látott napvilágot a Makkabeusok l. könyvének fordítása. 
Blau Lajos dr.-nak is gyakran segitségére volt zsidó tudományos 
kérdésék görög részleteinek felderítésében. Természetcsen tanítvá
nyai is sűrün fordultak hozzá hasonló kérdésekkel. A szerkesztőség 
melegen köszönti megérdemelt kitüntetése alkalmából. 

Dr. Heller Bernát hatvanadik születésnapja. 
Dr. Heller Bernát, Rabbiképző Intézetünk tudós-professzora 

március 16-án lett hatvanéves. Bármilyen szerénységgel vonul is 
félre dr. Heller minden ünnepléstől és nyilvános dícsérettől, nem 
kerülhette el, hogy kollégái meleg üdvözlettel és 'őszinte jókíván
ságokkal föl ne keressék. 

A Magyar Zsidó Szemle olvasóinak fölösleges lenne dr. 
Heller munkásságát hosszabban ismertetni. Ki ne ismemé jeles 
munkáit a mese és a legenda terén? Ha a német mcséről van 
szó éppen ugy reá gondolnak és hozzáfordulnak mindenfelől, 
mintha az arab és a héber meseirodalrr.at kell földolgozni. Csodá
latos ismereteinek gazdagsága és sokoldalusága folytán számos 
irodalmat tekint át, megállapítja a mesét, az egyes motivumok 
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terjedésének, fejlödésénék utját, változásának törvényszerüségeit és 
föltételeit Hogy mennyire ismerik és megbecsülik mindenütt, azt 
látjuk abból , hol mindenütt jelennek meg irásaL Franciaországban 
a Revue, Amerikában a Hebrew- Union College évkönyve, Németor
szágban a Monatsschrift vallja- többek közt - munkatársának. Az 
Encyclopaedia Judaica számos dmszóját ö dolgozta ki nagy és 
értékes tanulmányokban. Az arab Antarregényröl irt nagyobb mun
káját az Akadémia adta ki, de nemsokára a magyarul nem értö 
szakkörök sürgető kérésére németül is megjelenik. 

Rabbiképzőnkkel a legszorosabban összeforrott Bacher 
Vilmosnak és Goldziher Ignácnak tanítványa volt. Nem is volt. Ha 
róluk beszél, ma is az, hüséges, hálás, szeretö tanítvány. Mun
kásságában, professzori hivatásteljesítésében méltó utódjuk. A szent
irást és a bíbliai segéd-tudományokat adja elő. Ez előadásokban az 
irodalmat a maga teljességében fölhasználja, az eredményeket közös 
munka eredményeként, a források bemutatása után hallgatóival 
együtt vonja le . . 

A Magyar Zsidó Szemle büszkén vallja dr. Heilert munka
társának és életének e jelentős for J ul ó ján sok jókivánsággal, sze
retettel és ragaszkodással köszönti öt. Adja lsten, hogy erőben, 

egészségben, munkakedvben végezhesse tov1bb is szent munkáját 
a zsidó tudománynak, a rabbinevelésnek, minden zsidó ügynek és 
törekvésnek javára. 

TUDOMÁNY. 

Szakvélemény a 
Luzsénszllv Alfonz attai Iciadott .. Talmud magvarul" c. müröl. 

A budapesti kir. büntető járásbiróság Hl29. augusztu~ 
21-én (március 3-án) a BT. 20.261. és 20.21.U. szám ala•t kdt 
Idézés mel1ék1e t ~ben Bf. r r. 1 ,) %3 1 ~27 .J. . szám alatt\ fog· 
Ja.lt két kérdésre: · 

l. A Luz~énszky Alfunz á ital kiad0tt »Talmud mag) a 
rul« cimü mű is hü forditús ·ít tartalmazzJ.-,' az <' rcd eti 
Talmud szövegének? 

2. Való-c az, hogy az -előfize té:ü felhivás 4. be!-:ezdé 
sében fdsoro:tak tény1o:g bennfoglaltatnak a Talmud szö
vegében ? vagy sem? 

Van sz2roencsém a követk·ezőkben felelni: 
Mielö tt a részletekre rátéJ12k, szükség·esnek tartom, hogy 

a szóbanforgó műről néhány szót szóljak. Tarta~ma c::>d-:éh· 
kivételllel Rohiing Ágo:>tün »D 2r Talmucljucle« cimü müvéből 
( 1. .kiadás , 1871) var: v:én, amelyben a Talmuclon kivü:i közép
kon héher munkák IS 1déztctn2k. Luzsénszky a »Talmud« cimet 
adta munkájának, ami n~m fedi a tartalmat. mivel a közép
k·orból eredő icléz·c tekct is átvett~. Rohiing l~8:3-ban aj;í.nLk:l 
zott a magyar biró.>ágnak a vérvádra való -eskü k~étc1ér..?, mit 
a magyar biróság n :o: m fogaelott el. Dr. B:o:::h S. l. c;.ért is 
és e~yebekért is ~pilapokb.an megjelent cikkekben Rohiingat 
ham1s oeskure valo készséggel václo:ta, hazugmk, hamisitónak 
nev·ezte és fdszó:.itotta; hogy fogja perbe.' Ennek 188:3-ban 
va~ó megtörténés•c utá~ a bécsi tőrvényszék a Rohiing :í:tal 
~rnlegoet·e tt német kelet1 társaság é-; a bécsi egycte.n rektora 
által megnevez;ett tudósokat felkérte a szakértői tiszt elv;i] . 
1alására. Elovállalták N öldccke Tivadar strassburgi coy tem i 
tanár, . korá~ak 1egnagyobb oricntalistája és \Vünschco. A•rO<it 
dre:zda1 tanar, a Talmud és más rabbintkus rnüvek legist~er-
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tC'hb fordítója, kik Rohli.nt4 iclézC'teit _az er5~l·et,i héber-_ és .~r~n~ 
búl eszközölt fordításban boctcrj,csztctték. Ket es fél én cloke:sz, 
tés után, kiizn.:tlen~l az lR~;). no\·ember 18-,ár~ ~itüzött es~--~~l.t
~zéki tárgyalás clótt Rohlmg a bc~~,u~etscrte::.1 yádat ~l~~~.~
vonta é:; köv,:tkezmén;eképcn a pragat egyet~m,l tansz~kcH~L 
lemondani volt kénytelen. Az által;ínos ércle.klődest, 1~~-ltő 1;ct: 
ről Kopp József reichs~·athi ~zép,\·iscW, a ,vádLott v~~lor, »ZLn_ 
Juclenfra «e cimü 1AHb, ~- klaclas) munkat adott_ kozzc, amel~. 
ben eo,·ebek közt azt monclja, hogy Rohlin!S a v1lág?sság >c;ol 

n; . 1 l T 1 d lényegcben I"-oh-g; á ván megfutamodott. Lu;."cnsuy_ a nm Ja. .. _ 
1
_ /

1 
_ 
1 li n o- művéböl lé\·én át\·6vc, az emiltett nag;: b t ru tudóso'- a __ ta. 

m{;~. L) é\r előtt elbiráltnak tekinthető. TáJékozásul ezt kot~
le~séo-emt;ck tartottam elmondani. , . 

~ Talmud nem tételes tön·énykönyv, hanem ne:zetek.ne_k, 
mond ·i,oknak l errendáknak, homiliáknak és egyebeknek gyuJ · 
tcmé;,:c, a fo,lkh~r(!nak gazdag forrá~a é~ 6_00 é~rnek munk~J~
Kiizd' ..J OOO irástud ó, kizárólag pa1~sztm.a1ak es _babylon_1ak 
:.zólalnak meg benne, kik egymással számta}-an 1zhen VItat 
koznak. Amit egyesek m~mdanak,_ a7:t ,nem ,a ~al~ucl _mondp, 
ha1wm az illc~ök . Ha tehát az c-g)'lk JJrastudo nczetet a_ fal!r;l'Ucl· 
nak tulajclonitjuk, elhallgatva a. ~1ásikét, ~setleg a tobbscgét , 
akkor a falniudot már mcghamisitottuk, h rsz az ~gycsét tubi 
donitottuk nekj., nem a többségét, az ér~r~nycs nez·c ~et;1_Ha pi. 
Chry::,ostomus >>Con tra Judaco~ « c. mu_nkaJab_an a zs1clo,'- ellen, 
, " . 'l'crtullianus a no a-án'- ok ellen eles nyüatkozatoka~ tesz\ a"' · ' o ) , ' ' l tk • nek: nem monclható, hogy el az ·eg~sz ke_res~te1~yseg n~1 a o~ 
zata. még kc\·é~bé azt, hogy a ma1 naptg ,ervenyes é" h~g\ 
ért~ núnden kere::.ztény ember cgyenke~t , ?S egy~.tet:Ueges~n 
felelős. Ezt teszi Luzsénszky » \_ Talmud n?Ja," m:tdon Igy szol: 
J. oldal) »-:\Iinthogy a Talmud a rabb,1ker?zok ta~anyaga, ~ 

zsidó hitoktatás szellemének irányitója, a z s1cl~ erkolcstan .~sl · 
nórm értéke az igazi zs1cló életmód tükre, normaJa és, a l·eg.~o~h 
zsidó irány~lvek lexiko~a: érthető _az az áLtal~nos _ c_rc~ek.lodes, 
mdv az évszázadokon Ismeretlen fahnud szoveg,e uant nap 
jainkban fokozottabb mérté~b_en ~yilvá.nult meg«. (3J. _ ol~al) : 
"Olvasóink elfogulatlan JUdlcrumara bizzuk anmtk e_lclo_nteset, 
hogy leh et-c J;Olgári. közösségben, vagy pláne ,uzlett_ vlSz_ony 
ban élni az ol;anok.kal, akik ezeket az elveket mar az 1skol~ban 
magukba szivták.« Ezt a nün~e n. alap nélkul v~ló, gyanus~tást 
nem kell m.i:nösiteni. Hogy 1mlyen sz-ellem Leng1 at a tamtá?t 
mi.nd a rabb~képzőn, mind a hitoktatásban, arr6l tanuskod1k 
egyebek között az »Ethika a Talf!1udhan« cimü két kötetes 
mü, amely Budapesten 1920-ban Jelent meg. , . , . 

FöltéVJe, de meg nem engedve, hogy Luz-scnszky JJclez·etrl 
mcgál1nának, akkor sem volna hü tükre a Talmudnak. leg-
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kevésb_bé le:me »A Talmud«, ahogy Luzsénszky munká.ját 
1
:eyez.i. 

12 fo~ánsb?'l ( 2970 o1~al) le~t egy kis könyv. A legjelentő
s•c bb ]el>~n ugyben a · kovetkezo. A Talmudot k ét rész alkotja: 
l. A -~~sna, az az alap, melyet Juda palesztinai patriarcha 
200 korul ~:verk~sztett. Felvette bele a többség nézetei mellett 
egyesekét .1s,_ mmt ezt I?l- _a római jog szerkesztői is t etté•k. 
Ebhen a muben paleszt1na1 rahbik szerep•elnek. A 2. rész a 
Oemára, amely Babyloniáb,an kcletkezett 200-000 között. Ez 
kommen-tálja! .. d~szkutálja a :.Ylisna szövegét és egyebeket ~ 
f.~lves~ ~ g~uJtemén~b;. Pales~tiná,ban ~00-ig a keresztények, 
kik zsl?okb;>l . ;·~krutá!-odta~ ~m nevvel J>elö~tettek, amely név
nek et1molog1a)'a ma1 nap1g 1sme retlen. U gyanezze:l. a névvel 
jelölték a gnosztikusokat is, kikre a legtöbb ~setben YOnatkozik. 
A keresztény~k·~ t a Misna és a Gemára sohasem jelöli a g6j 
(-nép ). noclzn (1d2gen), óbéd abódo zára (-idegen kultuszt lizö' 
névvel. Ahol az össz·efog~aló névvel szólva a Talmudban a 
Misnában vagy a Gemárában az emlitett szavak haszn.á.ltam'ak, 
nincs ~·e resztény~k~ől sz6,, hanem Pa~esztinában é:ő pogány 
népekrol. Pal:esztmaban mmek, azaz zs1cló-keresztények idő::,zá
mitásunk .első két századában csekély -számb,an voltak Babvlo
niában pedig 'egyáltalában nem vo:tak keresztények. L~zsénszky 
a történeln;li_ tényekkel és a szóban forgó megjclölések egy
sZJe ru nydv,J. J•e:Lentésével ellentétben erőszakosan keresztényekre 
vonatkoztatja a Talmudból idéz:::tt szövcrreket. Itt-ott hozzá 
t·eszi,: tehá~ keresztények. A tény az, hog~ Palesztinában élő 
poganyokrol van szó, csak ezek et tekinte tték bálványimádók'· 
nak. A 27.9-ben Tiheriásban igen magas korban merrhált Rabbi 
J<;>e~la~an' ~a>pa;ha f~a, a Szanhedrin, a legmagasabb és egye
duLI fotorvenyszek f•eJ<e volt. Ez a Rabbi Jochanan az eJ:ismert 
]Jegn.agyobb törvénymagyarázó, kine k nézete minclen kérdésben 
döntő és törvényre rővel b.ir. Ez a nagy tanító koncedálta a 
né1~~~m.ek sajá~ felfogásukat. Chullin 136. lapján az áll: )) Rabbi 
ChiJJa, Abba f~a'., moi?-d:?tta Rabbi Joeharran ~e~ében: « a népek, 
mely•ek Palesztman klvul élnek, nem bálvány1ma;dók, csak őseik 
szokása,it tartják tiszte1etben«. . 

Ezek előrebocsátéisa után rátérek a jelen munkára. 
A beVlC~etésbten L ezt mondja: »A Talmud egyes példá

nyainak lemásolásánál az irástudók ~,szóferim) mindig ügyeltek 
arra, hogy az egyes o1dalak betüszeri.nti másai legyenek f'gy
másnak. Ezért valamennyi példánynak például az L lapján 
ugyanazokat a szavakat találjuk s minclenik pé~dányn:.il ugyan
azon , s~ónál szakaci meg az l. lap és folytatódik, illetöleg
~~dőchk a 2. lap. Ezt a szabályt vaskövetke:z;e'l!e:sséggel meg
onzték <;t nyomtatott példányoknál is, tehát egy bizonyos nHm
datot rumden példányban ugyana·zon számu lapon találunk. 

9 
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~lcg;jegyezzük azonban, hog) néme~y nagyon vaskos mon
dat az u~abb nyomtatott Talmudhól kl van hagyva,, azonban 
a rabbiképzök példányaiban b2nne nnnak. A lapok kethasábo,
qk (á, b). Felemlítjük it~en, hogy a hé~erhen az. ~ep,J:., He, 
Lamed :\Icm .. Tau betüket elnyujtottan. lS lehet 1rm .. ( ~~tteraoe 
dilatabi:es) s igy a máso:ó teleírhatja velük a vé:,eüenul ures.en 
maradó félsor<>kat<<. 

Erre meg kell jegyezni: 
'em áll az, h ogy a má-;o'·ó~-:. ügydtek arra. hogy az e~·y~;s 

o~dalak betüszerinti másai 1egyene.k egymásnak. A még l,é .ez:o. 
kevésszámu kézira~os Talmud-kéziratokban az egyes 1<:-po.<: dlf 
fcrálna.k A n yo:ntatott egy•es traktátusok, körülb~}ül 2o.' me'yek 
L'i:?O clő~t adattak ki, ezt a s.zabályt szintén nem !l!~menk. Csak 
az 1320-23 közö~t Bomberg Dánvel antwerpem k•eresztény 
nemes ur á:tal \ 'e1en ::ében nyo:11ott első t ~lj es Tal.mud~-p~ldány 
stereotinizá:ódo~t. Az az áLitás, hogy valamennyi pé.dany 1. 
lapján ~gyanazokat a szavak~t találiuk ( ~ 15. J':pon idézv·e is 
,-an ·egy talmudtraktátus l. lapp.) ,; mmden_ik péJd~ny~nál ~gyan
azon szónál szakad meg az elso lap, nund az u o .t, mmd a 
11\"Cmtato~t pé:dányoknál, azt árulja d, hogy a szerz.ő nem is 
látott talmudpé~dányt, legaiább he:ülről nem, mivd l. lap 
egyet~enegy traktátusban sincs, valamennyi a második lappal 
yan jdezve . 

Nem igaz az, »hogy némely nag·yon vaskos mondat az 
ujabban nyomtato'.:t Talmudokból ki van hagyva, azonban a 
rabbiképzök példányaiban b~nne vannak«. (3. o~da:). 

A Talmud első cenzurá:t pé:dányát Marco Mariai szerz·e~es 
ad:a ki Bazelben 1570-78-ig, melynek egy amst·erda:rru:ak kivé
telével valamennyi hü mása. A rabbikénö:{ példányai'Jan sincs 
más, mint a közkéven forgó többi példányban. Még sulyosabb 
L-nek az az állítása, hogy »a lapo:<: kéthasábosak<<. Aki csak 
egyszer nyitott ki egy talmud-traktátust azonnal látja, hogy 
egyhasábos, melyet más betütypussal nyomott két kommentár 
vesz körül. Ami pedig az öt nyujtható héber hetüt meti, az 
csak az iro'.:t zsinagógiai Tórat.:~kercsek irásánál j·ön tei:-:.·i.nt•:::tbe 
és nem a Talmudnál, melyet nyo:nnak és nem másolnak. A 
sz.erzöt félreyezet:e az »a és b (< idézés, mit első és második 
hasábra magyaráwtt, holo~t az a folió dső és második oldalát 
jelzi, mert a Talmudban fo:ió van é.; nem pagina. 

Ugyancsak a 4. oLdalon azt á:litja a sz2rző, hogy a zsidók
nál a Talmwinak nagyobb t<::kinté:ye van, mint a Bi'Jli:inak 
mivel Bába l\1-ecia (3Jb) az áll, hozy aki »a Ge:narahval fo""': 
~lkozik, anná~ n.i:n~s.:::n jelentékenyebb do:og«. L. fé:reért·e'.:t~. 
Ez 11Jel"!l azt ~el·~ntt, hogy a Talmudnak nagyobb tekinté:Y'e 
van, mmt a B1bltának, hanem azt, hogy nagyobb érdem annak 

'' 
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tudása, m~vel t:Ö~YV: nélkül kel!ett emlékezetben tartani. n-tlnt
hogy a !al:nu? l'de_Jében ne~ volt ·egyá:talában irott példánv. 

A tobb1 biZonyiték sem all meo-. · 
Idézi ~zu7án L. ,Bera~hot 51. fglióját, hol az van mondva, 

hogy a Sz]~áJ ~l~~yen mar a hagyom.á.ny is ki Jett nyi:atkoz . 
tatva. Ezu~a.n ~gy folytat ;a: »azért, ho oy, ha az izraehták a 
világ népe1!: l•ellgázzák, külömbség legy~n az izraeliták és az 
ist•entden né.r;ek között (Rab. p. n. ad. Schem. 13U .« Az 
hogy Sch2mot Rabbát, m ::!l yre az idéze t mutat. sch-val írja' 
a:zt mutatja, hogy ném~tből idézett. · 

, A fö pe<;tis az, hogy az ,icléne:t h elyen nem áll az. hogy, ha 
a nepeke~ l e1gazza, han2m ep az eUenkező . Ott az áll: ~'Ióze:; 
f.el akarta irni a sz·óbeli! tant is, de Isten nem engedte meO' 
sz·ó:ván: nem adUJ?k nekik irás ban. mivel tudo:n, hogy a b.á:ván~·~ 
imád.ó1<: ural1wdru fognak rajtuk (a zsi:ló'wn) és meavetett~k 
1eszr::ek a bálványimádók e.:.őtt, ezéPt adom a Bibliátirásban 
a Misnát, Talmudot és_ az Agádát p ;:.dig adom, rnint szóbe:li 
tant az•ért, hogy, ha nnJd jönnek a bálvám·imádó~.;: és Jeio-ázzák 
ők·et, legyenek (az izrél!e:i:ták ) elkülön:tve 'tö~ük ... « o 

A Mrstl1a és a Talmud választják el Izraelt a bálványimár 
dóktóJ. (Semoth Rabba 4 7, l, 152 Vi:na.) Luzsénsú:y tehát 
éppen az el1enk·ező~ét fordito:ta annak, ami a ·szöv-:gben á]: 
nem a z·s~dók igázzák le a né'Jeket, hanem a népe:{ ]gázzák 
le a zsid,ó:mt: J\ fo_~d~tást Luzsé!lszky i::l.ézőjelbe tette, jelezve, 
hogy sz.oszennt1 huseggel fordlto~t. A tévedés bizonyára a 
német fordítás e szavaiból ered, »wenn s~e die Völker unter
j•ochen«, miben a »sie« szót al.:tnynak é.> a »Völker« szót tárgv-
nak vette. ' 

Seholsem mondj,a a Talmud, hogy a zsidók le fogják igázni 
a népeket, ép az e:l•enk•ezőt a következő mondásban: »lsten 
megeske:te Izrádt, hogy nem fognak feLázadni a né;ek el:en 
és megeskette a népeket, hogy ne igázzák le tu}ságosa.r'I 'Izráelt<: 
(:K!ethubot llla). 

Az 5. Japon az áH ]dézőjelben: »aki M]mah és Gemarah 
nélkül o:vassa a Bilbliát, hason:ó lesz ahhoz, akinek nincs 
lst•el1Je.« Ez a mondás az értelmetlenül jelz.ett Rabbith Parasa 
4 7. alatt nem ta:á:ható. Nem valószinü, ho;;y bárhol vo:na. 
Erek u:án köv-etkezilk a s~erző kijden~ése: »A ford1tás szó· 
sz•erint hüséges, amit már so:{szor bebiwnvi~ottunk és bebiro-
.nyitunk most is bárkÍJnek« (5. oldal). · 

A ~evevetö, hár~m oldal módjára nem vi:ágitha~Qtn meg 
a munkat magat, ml\"el ehez egé3z kö~et kel!ene. Azért csak 
néhány pé:dával fogom ]gazolni azt, hoo-y a ford:tás n<:!m szó-
s~erimt hüséges. 

0 

L. a 6. lapon rcproduká:t végig idézőjelben egy legenQ.át 
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arról hoa y Illés próféta találkozott egy talmudtJebnt>éllyd eg) 
teme~őb ~- és Illés korholta azt, hog y pap lé tél1C ~t;net~b.~l~ 
járó. Azért van idézve, m ert ez áll benne: »A nem zs1dok s~rp1 
ti:;ztátalanok« ,n. :-.I. 114b) . . , 

A valóságban ott ép a z ellenkező áll, az, hogy tl6zt~k. 
A Talmud mco·okolás az hoo· \ a l.Iózes IV. 19, 14-ben a tlSZ'
t~talanná te ,-l'hulla tör;énvé1~él az Ádám szó álJl, Ezekid pró
fétánál pe dig· , 34, 31: >> Adám \ember) vagyt~k« , ti nevezretl
tek Adánma.k, a ,-ilág népei nem nevezteh1!ek Adál1111;-00< ( teh.át 
rájuk nem vonatkozik a mózesi tön·ény ). Luzsénszky :tgy ford1t: 
•>A világ népei azonban nem nevei't>etilJek ~mherek!_lek, ha;nem 
állatol...11ak.« A •>hanem állat•oknak« nem all a szoregben, ez 
Luz énszky toldása, aki n em é rtette m eg az Adán: ~z.óból ';aló 
következtetést. Embe reknek p.l. (héb.er ls, tsz. Anasun ) a világ 
népei is neveztetnek akárhányszor a BiJbliában, ~l. is mi~ri 
egyiptomi férfiu , ~Ióz. II. 11 stb. '. :\Iás :vonatkozasban, rrunt 
a hullánál nem is mondhatta volna a rabb1, hogy a népek nem 
neveztetnek embereknek. A szerző a tisztát üsztátalannal for
ditotta és megtoJdotta a mondást: »A világ népe~ nem ne.':'ez
tetnek embereknek« e két szÓ\ral: »hanem állatoknak.« Mmt
hogy »Ti vagytok embere~« Ezekiel próféta m?n~~~":'' 
Luz énszky magyarázata sz;ennt az O-testamentom pr.ofeta)at 
Yádolja meg azzal, hogy a világ né1?eit ál1a.toknak . nevezte. 
A 7. lap má odik sorában Luzsénszky 1gy fordít: »Az 1cleg•enek 
nochrim) nem nen~ztetnek ember (Adám ) névvel« (nem Jeba

moth 60, hanem 61a). Helyesen idézi zárjdben a szót, »Ádám«. 
Az értelme az, hogy a Bibliában nincs pogány ember ~gysZICr 
sem a héber Ádám szóval jelölve, de nem az; hogy nem embe~ 
illinek bizonyitására idézte. 

L. 7. lap: »Az ideg-eneket kutyáknak is nevezlÍ a Talmud: 
»Érettetek, nem pedig a nem zsidókért, ér.ett~rt:ek és nem a 
kutyákéi-t vannak az ünnepnapok.« Arról van szó, ki:nek szá
mára szabad főzni ünnepnapokon, mikor n11imden munka, téhát 
a főzés is tilos. Felelet: Mó~es könyvében i_ II. 12, 16) az. áll, 
l>CSllk amit esznek, készittessék nektek«, erre mondja a Talmud: 
»Nektek, de nem idegeneknek, nektek, de nerri a kutyák
nak« ( Megilla 7b ). Az egész diszkuss:n:óban nincs másról s:zó, 
mint az ételkészitésről. A talmumsták szükségesnek tartJák 
bi.ronyita.IJ.ili jószivü hiveiknek, hogy ünner.napokon nem szlaJbad 
csak maguk számára főzni. Ha:mis fordítás tehát: »érettetek 
va.nna.k a:z üiuiePn.apok«, e helyett: »magatoknak készithettek 
eledelt ünnepnapokon, nektek, nem idegennek, nektek, nem· 
a kutyáknak.« A zsidó nép a kutyának is adott ennL Mi'Vcl külön 
van az idegen nevezv.e és külön a kutya, még pedig külön 
k0vetke1Jte1:éssel, nem lehet tehát azt á!Htani, hogy iéU á!deigeneket 
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kutyáknak nev.ezte. N em hü a forelitás és hamis az állitá . hogy 
>>az ide01enek<et kutyáknak nevezte.« 

L. "'7. lap: »Sőt az igazaknak meg is szabad őket csalni. 
mert irva vagyon: A tisztával szemben t~szta leszd és a foná.k
KaJl fonák« (Megillah 13b ). Ez ellen megjegyzendő: nem 
áll az idézett helyen, hogy az igazaknak szabad csalni. Homile
tikai célból egy költött dialógus van ott Jákób és Ráchel között. 
Jákób: Légy feleségem! Ráchel: Igen, de atyám csaló (ravasz), 
l1Jem birsrz. vele. Jákób: Testvére vagyok a csalásban (ravaSZ/
:.ágban) . R~chel: Hát sza:b<;d az igazna~ csalá~sal, foglalkozni? 
Imen mert 1rva van (II. Samue-l 22, 2f ) : A t1sztaval szemben 
légy 'tiszta, a fonákkal s:oemben 1égy ferde. Jákób: Mi a csa1ása? 
Ráchel: Van egy idősebb nővérem, nem ad férjhez (Lábán) 
előtt-e . Erre Jákób j•eleket adQtt át neki. Ráchel a:ronban, hogy 
növé11e meg ne szégyenüljön, a jeleket átadta és igy Lábán még 
is megcsalta a nővérének fiát, Jákób ősatyát, odaadva nelci 
előbb az öregebb Léát és csak azután a szép Ráchelt. A szöf.. 
vegben nem áll, hogy szabad csalni, pláne az, hogy az igazak
_nak szabad csalni, csak az, hogy joga van az igarnak magát 
a csaló,·al szemben megvédeni. Egyébiránt Lábán és Jákób is 
.a nem zsidók közé kerülnek Luzsénszkynél. 

A 8. lapon azt mondja Luzsénszky, hogy a Talmud szerint 
minden zsidó a Király fia, mi eUenben szolgák va:gyunk. Való
j.ában azonban arról van szó, miv.el járhatnak ki szombaton, 
midőn s-emrrt.i:t sem szabad hordani. Az égyik irástudó különb
..sé~et akar tenni elő@előek, héber kitételleL »királyok fiai« és 
közönség·es embel1ek között, niire me'gjegyzik: mmdenki királyfi, 
azaz mindenki egyenlő. A másik eset a.z, hogy rnivel szabad 
szombaton magát kenni. a harmadik eset pedig az, hogy sza
bad-e főzetni, képtelen adósról drága köpenyét levenni és 
-olcsóbbal helyettesiteni. Ereknél az eseteknél használja R. Si
mon ezt a szólamot: minden. izra:el~ta királyfi, azaz nincs kü
lönbség izra·elita és lizrne:lita között. Soha máshol nem mondta 
R. Simon a:zJt, hogy az izraeliták király fiak, a népek pedig szol~ 
·gák. A forelitás nem hü, mivd a magyar olvasóban más kép
zetet keh. mint az eredetiben. Azt pedig, hogy »mi szolg.á.k 
,vagyunk« L. csak mellé állitotta értelmetlen forrásmegjelö
léssel. 

10. lap. Egy legendásszerü elbeszélésben az áhl, hogy Sila 
.rabbi megölt egy zsidót. A szerző kü:hagyja a végéról azt, hogy 
önvédelemből cselekedett, attól tartva, hogy a másik életve-
S:bedelembe hozza. Világosan ki van ott mondva, hogy Sila rabbi 
erre a tételre gondolt: »Aki ü1döz,hogy megöljön,elózd meg.« 
Egyébiránt zsidó . volt, amit L. elhallgatott. 

10. lap. »A kárhozat szabványait és a szadduceu~ok irásait 
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a tüzböl nem kell megm:entl('ni, hanem h.agúa az ernher o:t, 
ahol \'annal{, elég·ni« (Sabb. 116a). A Tú?ud, ugyano:t azt 
mondja, ugyanannak a szövcgn ck 1~1agyarazatp;~~' hogy a 
szadduoeusok könyn~ inck a be nem uott }apsze.erol v~ill sz-ó. 
A Ha-Giljonim lapszé~t jcl cnt , nem cvangé.~umo ~ . Semm1 es et_r~ 
sem szószcrint hüsérres a forcli.tás: »A karhozat szabványat«, 
amit Giljonim n em j~lcnt, még akkor s~m, ha ~:'.amgé~~umnak 
,-cnnénk, nüvel egysz:e rü ~í.tirás: Evang·él:um.- GLjiQll. 1ovábbá 
~wmbati napról van szó, micWn tüzet olta'l.1Ji. ti:os. 

ll. lap. »A nem zs~dóknak udvara barom-ist~íJ:.ónak tekitn-
ter..dÖ« \Erubin 61b. 62a). . 

Szombaton csak a saját udvarában szabad a zsl!dónak tár,
,,.,·akat ,-inni. Ha két zs.iJdó lakik egy udvarban, össze kell 
~keY·erni\\ az udYart, az:tz mindcgyík átengedi jogát a másilcM;k
Ez azonban nem történik, ha az egyik pogány. Ugyan-ez all 
akkor is, ha istálió van az udvarban, Yagy~3 a pogány lakása 
a szombati viszonylatban olyan, mint a:z istálM. O.e a Taimud 
nem mondja azt. hogy a pogány lakása istál:.ó. A fordi~ás 
tehát nem sZ'Ószerint hüséges, mert egész má:Ot nroncl, mi:nt az 
eredetinek az értelme. Egyébiránt ugyanott v1ta fo:yik és az 
ellenkező nézet, hogy a pogány lakása a1z emlit,ea visZIOny:at1

-

ban »lakás«, el van hallgatva. 
12. lap. Nem azt mondja a Talmud (E rubin 43b ), hogy 

a messiás eljö,-etelekor minden.ki Izráel rabszo~gáj.a 1esz, hanem 
csak azt, hogy kész lesz más is nekik dolgozni, tehát pénteic' 
e:tt- is jöhet, mikor a zsidóknak nem szabad dolgozni. Ez vilá
gosan ki van ott mondva. 

12. lap. »Hogy neki olyan jó dolga legyen, hogy soha ne 
barát~ozzék nem zsidóval.<( Nern hü fordítás, helyesen igy 
hangzik: »hogy nem társu:tam pogánnyal üz:.etileg.« Ez•t pedig 
azért kivánta az illető rabbi, mert per esetén a vi:árri biPóság. 
követelte, hogy a bálványistenre esküeljön meg. A r~hbik filo
zófusokkal is barátkoztak, pl. R. Méir a misna első szerkesz-
töje, Gadarai Oinomassz.al. ' 

,12. lap._ »A vétkes izraelita« mcllé oda teszi L. zárjelben: 
')elpartolt. kikeresztelkedett«. N em hü fordítás mivel az idézett 
helyen (Chagiga, nem ~Ioéd Káton 27a) a fol~ta~ásban az van 
hogy a vétkes is tele v':n val:~sos _csdekedettel, mint a gráná~ 
alma m~ggal. A >)~os·ee Israe.« kikeresztelkedett zsidóról nem 
monda~, hane~1 kiz~ró:ag vallástörvényileg a vétkes zsidóróL 
Ez a kitétel ma1 nap1:g ez értelemben haszná:tatik. 

15. lap. ))Ezért ~on~ja egy zsidó törvénykönyv (Arba Tur. 
Jore h~ah . .J., 158, docl es chosit. ham. 1383. 138b) hogy ha 
egy zs1d·ón~k h';l.talmába~ áll, köte1esség•e az' eretnc~ert: nyilvá> 
nosan megoletm, ha ped11g nem áll hatalmában, akkor ürügyek 
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~atl is . ~zabad 1egyil~olni. Ug)a~igy oktat a Talmud: (Aboda 
Z. .J. b I os•ephot. J Mrnthogy pedig a Talmud elvei sterint ,l 

kePesztények isten~e1enek, könnyen érthető az, ho;,ry amikor éi 

Talmud a legundokabb bünökrő:J gvilko3sá<Yról, fajta:ansárrról 
paederasztjáról, bestialitásról beszé!, m.Lncl~zt á:tálánossá~ba~ 
a keresztényeknek veti a szemére.« ( V. ö. Abocla z. 2.)b. 

0
2Ga, 

továbbá la, Hb, 21a, H7b, valamint Rasi é,.; mások) 
Az xdéz,ett talnmdlrelyen ez <íll: ))Eg v zsidó eretnek aki 

Rabbi Józsua ben Lévi szomszédságában Íakott, so!.::at ki~ozta.. 
őt bi!bhai versekkel (amelyeket kifogásolt). }~gy napon ,·ett 
egy kakast, odakötötte az ágy lábához és figyelte horry mikor 
lesznek f~hér szálak a tar~jában, mert ez az az egr~tlen pil
Janat, amikor Isten haragszn) . Azt gonclo:ta, hogy ha majd el
érk·ezik •ez a fehér szál a tarajban. majd tn~gátkozom kinzóma.t 
l\likor ez a pi:Ianat e:érkezett. R. Józsua ~ elszunnyadt. Erre 
azt mondta, ebből következik, hogy nincs helyén igy cseLekedni. 
H~szen a Zsoltárokban lJö, ~ az van megirva: fsten irgalma 
mmden teremtményér.e kit·erj•ed és a Példabeszéelek is azt n:ond
iák ( 17. 26): Nem i·ó. ha az igazságos büntet (igy fogta fel a 
V'er5:et).« Az e:retne.k persze z:Oicló. Van egy má~ olvasat, amel) 
szeri:nt pogányr-ól v~n szó. A toszafisták i 12. sZ<izwcl) m~g" 
jegyzik, hogy az utóbbi oh·asdt szer.L:rt Józsua ben Lévi csak 
ártani akart kinzójának, de nem akarta megölni, végi.il még az 
ártást is hehtelennek tartotta. De ha zsidó eretne-kről va'!l szó. 
akkor is héÍy·es. hogy megbánta. mert nem szahad az eget 
büntetésre kérni. habár a jeruzsálemi szentély fenná~Já.;a ide
jén az eretneket szabad volt megölni t. i. a mózesi tiin·ény 
szerint. :\Iózes I. 13. fej,ezet). 

A Talmud tehát a to3zafistákkal együtt ép az ellenkezőjét 
mondja annak, amit Luzsónszky nekik tulajdon~t. Hogy keresz
tényekről volna szó, az nem forclitás, hanem Luzsénszky11ek 
mesterséges konstmkciój.a, a z~icl6k -~retnckcknek csak a saj<lt 
hiv·eiket tebntették, nem pedig· a rmbhitüeket, még a pogány 
bálványimádókat sem, mint fent már megj-e~:,r-yeztcm. 

:\ió:aes és a Talmud idedgó rendelkezései soha keresztúl 
tiem Yitettck. ,csak elméletben ·léteztek. De ha vég-re is hajtat
tak volna a zsidó állam fennállásakor z,;icl6kon, gondoljunk 
.az eretnekség általános tiirténetér>e_, a kathareusokra, albigen· 
sekl·e, hugenottákra, a :30 é\·es hAbomra: hogy Cf,')>ebet ne 
emlitsek. 

Ami pedig azt illeti, hogy a Talmud a kcr<·:ztl-nycke-t
értett·e, midön a fenti bi.inökről szól, az már azért ls falsum: 
mert 500-ig, a Talmud sz;erkesztéséig, Babyloniában a né-r:<..'-k 
pogányok voltak és nem keresztények. Itt-ott s-zó van. zsidó
kere"ztényekről. kiket l\Iin sz61·al j('l(il. mint a g-noszotikmokat. 
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d~ ~oha~em jelöli nochri \ Ídeg-en). gój ( nép ) ,·agy bálványimádó 
:-zóva1, ami.nt már fent m::'gjegy·ezt•em . . \. zsidó törvényköny,rben 
az idézett tön·ényt eddig nem találtam meg, ha megvan 
benne, akkor is mi.nt L. »eretnek" sza\ a mutatj,a, zsrudókra vona1J
kozik és senki másra a megncvezé~. »J ore heal1 és chosit ham« 
azt mutatj~. hog") L. a neveket sem i<;meri. 

16. lap. Idézi L. Szanhedrin i)7b. lapjáról azt, hogy ))a 
nu<1chi.d.í.k kin~g.:ztctéséhez clég e~y biró és egy tanu és 11Jem 
k:_ell c~őzetes figyelmeztetés ~e.11 « . De egy biró és ez.y tanu k ell, 
ru: dőző lapon pedig L. azt mondja, hogy szabad <1: Ta1mu.~ 
szcri.nt {.'gyszeriicn megölni a ncmzs·~dókat. akik L. saját szaval 
szerint ~oachidáknak nc\Czletnek .. \.z előleg;es figyehne'Z!tetés 
:<z:ükségc:.sségét pedig mai napig nem ismeri semmifél e törvény. 

A. zsidót, kire számo" ,-allásos ü2alom kötelező_. k,en 
fig~ elmeztetni. a noachida 7 tön•ény olyan. mdyeket minden 
cmb<::r magától is tud. núnden fig~ elmezt·etés nélküL pl. azt: 
hogy nem szabad vért ontani. fajtalanságot elköv-etni, lopm 
stb. Csak •erről van sZ'Ó. :\. 7 noachida törvényről rövielen a 
kiin~1ke.zöt jegyzem me-g. 

l\Ióz:.-s kön)Tében c~ak a kinyilatkoztatás előtt található 
tön·ényeket, tehát azokat, amelyek :.vfóz. II. 20. fej1e2•ete előtt 
f<Jrclulnak dő, tartja köte1ezőknek, az ezután kö,\Tetkezőket nem. 

Ilyen csak 7 Yan; ,-érontás, fajtalanság, rablás stb. Elmé
leti dolog, a zsidók főbenjáró ügyben időszámításunk 30 év.e 
óta saját hazájukban sem itélkezhettek. Hogy egy biró és egy 
tanu is elég, awn alapszik, hogy egyfelől ez v>olt abban a 
korban a népek tön·énye. másfe lől pedig azon, hogy a köve
telt két tanuról a kinvitatkoztatás előtt nincs emlüés téve 
Mózes kön)Yében. A ,-iÍágtört(net tanusága szerint az id2gen
nek a népek nem adtak jog:.n. az egyedüli kivé:el a mózesi 
törvény és annak interpretát0ra a Talmud. A noachida, aki a 
bálványimádásról letett és a más 6 törvényt vállalta, már nem 
pogány, hanem félprozelita. Va~ótlant állit L., midőn ezeket 
a noachidáka.t, kik az izraelita tön•én y polgá ri részét vá Hal
ták, minden nemzsiJClóval azonosítja. 

16. lap.: A 83a. lapon pedig igy alludálódnak a ha;Ldoklók 
'izentségére: »A keresztény·eknek szabad lakást adni, mert ök 
nem hozzák a bálványukat a házukba. csak akkor. ha valame
lyikük beteg, vagy haldoklik.« 

Abóda zára 83a. n em létezik, mi1rel annak a traktátusnak 
co;upán 76 foliója van. A mondás előttem ismeretl en . .i\Iinden
c...;.etre mutatja azt, hogy a pogánynak nem adtak bérhe lakást, 
a keres7!ténynek pedig adtak, t ::hát ezeket nem tekintették bál
ványimádóknak. 

16. l:a.p. Olyan áldás, hogy »nem teremt•eH engem butának« 
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nincsen, hanem, hogy Isten nem teremtett rabszolgának. Plátó 
büszke volt, hogy görög és nem barbár Schiller énekli: »Ich 
bin ein :.viann, wer ist mehn<. Hát miért ne legyen a zsidó is 
hálás Istennek, hogy zsidó és férfi. Luzsén ·zky aláhuzta a buta 
szót, nem forditott hiven. 

. 16. lap (3) . ))A Sa;nhedrin 52b. lapján olvassuk: »Ha egy 
.férfi házasságtörést köVict el egy másik férfi fel eségével, - ki
véve egy máshitünelz f.e:l!eségét - akkor megfoj-tás által kell 
Ö1: m egölni«. A 82. lapon pedi:g ez áll: »Ha egy zsidó nem
zsidó nŐ'\Tel hál, akkor l e kell taszitani. m ert ez olyan bi.in. 
mirJJtha bálványokkal k everedett volna házasságba.<' A második 
idéZJet ellentmond az elsőnek. A:z első nem azt mondja, hogy 
a pogány ideségével szabad házasságot tö rni. hanem, hog} 
e rre nem a megfojtás, hanem más a büntetés; a második idé
zet pedig azt, hogy milyen sulyos büntetés vár reá. Az idézetek
ből csak az következik, hogy milyen szigoru nézeteik voltak a 
régi zsidóknak, n em pedig az. amit L. beleoh·as, hogy a házas-
ságtörést megengedték. · 
. 16- 17. lap arról szól. hogy a lopás. rablás m eg ,-an en
g,ed\lie. »A lopás, a rablás és egy szép asszonynak elrablása é~ 
ugyancsak .egy nemzsidónak egy másik nemz.:;idóval szemben 
valamint egy nemzsidónak izraelitával szemben tilosak; de egy 
izraelitának egy nemzsidóv.:zl sz::mben meg van engedve ... 
meflt ugy ta:nittatik, hogy az ember nemzsidókat ne huzzon fel 
(ha azok verembe •estek és életveszélyben vannak) , sőt taszítsa 
l!e.« Az eredetiben '-ilágosan· áll, hogy nem tasz~tják le. Ezt L. 
letaszitj.ák-ra változtatja. A tétel nemcsak a pogányokról, hanem 
a zsidó »juh- és kecskepásztorokról« is szól. A:z eredetiben igy 
hangz~k: ))Pogányok és aprómarha pásztorai nem huzzák fel é" 
nem szállitják 1e.« 

A szép asszony elrablása szitltén hami~itá . m~ rt háboruban 
zsákmányul,esett asszonyról van szó. miről 1\Iózes V. 21. 10 - H 
a régi népek hadi szokásai ellen. miszerint azonm.J üoláltattak, 
nemes módon intézkedik. A félrevezető »nemzsidó (( helvett a 
'> pogány« szót kell használni .. \. fődolog p2dig az, hogy 'a szó
banforgó tét·el csak biblia magyarázat, még pedig elvetett, a 
törvénykönyvbe, a misnába fel nem ,·ett nézet. ez~nfelül az 
iJdézctt talmudhelyen. mint fcltünő diszkusszió tárgya. 

Rabbi Akiba nyilvánosan hirdette: A gó j megrabJása ti!o:;, 
;;őt többet sem szabad tőle követelni. mint amennyi jár. :\1eg 
kell j~tgyeznem hoo·y a héber ,,".ezel<( a talmud ny2h·én minden 
jogtalan eltu~a.'jdor~iást jelent, ~)l. jogtalan követelést, csal~5t 
stb. n>em közönséges rablást. Rabbi Akiba a 132-ben Hadnan 
római császár elleni zsidó felkelés a második zsidó szabadság
harc korában élt, melybcn a z,idó nép a palesztinai tiibbi 
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lakó~!:><Í.~ ;í:tal d lett áru:\·a, \·é~ul R. Akiba vértanu.-halált 
ha!t. 1ly korban t~He meg neve.zet~s nvi:atkozatát a Talmudnak 
legnagyobb tc.kintélye. · . 

l~- lap. >>."-. Su:chan Aruch 12Rb. lap 158. sz. ez á ll: Meg 
Yan parancso~va, hog-y az cretnc~.::eket. epikuracu so!.::wt, vagyis 
~z?~at. kik lzra•clt tön·ény<!.t é.; jövendöléscit nem tartják, meg
Ol]uk. Ha van ehez hatalo:n, akkor nyi:váno;an kell tör~énnie; 
ha nincs hatalom. akkor esd utján kell végrehaj·tani. Hogyan 
tört énjék ez? Ha pl. látja az ember, hogy egy eretnek: (ért d: 
kf'resztény) kutbacsctt és véktleni.ill2tra van a kutb,an, azonn al 
ki k2ll azt a létrát huzni é5 azt monclani: Barátűm, sürgős szük
ségem ,-an a létrára. h ogy fiam loejöhessen a t·eo~őrőJ, légy türe
lemmel egy kic,;it. miadjárt vis~zahozo·n. Az:onban ne vigye 
vi,osza az ember, hanem hag·yja ő~ ugy elveszl1ti«. A foná,; meg
o~dá"a bi-wnytalan, m?rt a Su:chan Aruch négy részoől álL de 
az bizon! o.;, hog) zsidóra von?tkozik. az epikure us szó t a 
Talmud soha másról, m!nt zsiclóró~ n 2:m has ználja. 

:-rost az első részt elhagyo·:n, a »Vérvácl« fe j,eze:et egé.:wen 
m el:(ízöm. Ezt a vádat a Roh:ing-l3lo:::h per toe ~j,es,en tisztázta. 
Egé"z irodalma van, melyb61. i:t eml:L~hetem a következő mun
kákat: Defitzsc!z '>Schachma:t den B:uúignern«, Strack: Das 
B:ut im Glauben und Aberglau'Jen der Menschheri.t, J(opp: Zur 
Judenfrage, Cliu.:olson: ( oroszbó~ cé:netre f:orditva) Die B:utan
klage. A tiszaesz:ári per alkalmával 18 neves ke resztény tudós 
cl:ene "zó"ó ,Eeménye le t kin) o Lt3.tva »18 Gu~achten « cimme,l. 
Luzsénszky erről a perről igy ir a 31. lla;J lent: 

'L\ ti~za.oeszlári és sajóvámosi gyilkosságok még mindnyá
junk emlékezetében vannak. Tucl~uk, hogy a te:teseket biwnyi
ték hijún mentették föl ; de azt i::. tudjuk, hogy a zsidóknak volt 
elegenelő pénzük, a bizonyítéko:.:: e:tün:etésére«. A zsidó pénzt 
ki fogadta el? és ki adta? 

33. lap. l. »Felebarátodat nem sz:abad me.grabo:no-d, ele 
ez nem vonatkozik gójra, aki neke d nem f.e1ebarátod: egy gójt 
szabad megcsalnod és tő:e uz::;orát v;enned; ha azonban felie
barátodnak adsz el valamit. vagy tő:e valamü vesz·d, akkor n\.: 
csald meg.« (Baba mezia 61a. Tosephot). 

Ez a szö\·eg, amelyet Luzsén.;:zky iclézőj,el:tel idéz a Tal
mudban o:t nincs, a Toszofó:han (12- 13 századbeli kommen~ 
tár) pedig egyenesen utal Bába Kamm.a traktátus 113a fo:ióra. 
hogy a pogány megrabiása he:yes, megröviclités·e ti}os. EJ..Jen~ 
ben beletet:e Luzsénszky a megcsalás szót, amely a Tosephot" 
ban egyáltalában nincs. -

Az uzsora szó nincs ott, hal1!em kama'L Kamat·ot .:\16z,es V. 
23. 20 21. s~erint az ]deoge:ntől szabad venni az izraelitától 
pedig nem. Az idegennek is szabad volt az i2;aditátó1 kama· 
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tot venni. Egyenlő mérték mi'Tlclkét félnek. A forel itás nem 
s~ószerint hiiséges. 

B;J. lap . >~E~y testvéredn~k izrae:itának) megrab:ása ti!os. 
de egy nerrrzs1donak megrabiasa meg van engech ·e \Baba ;\[ezia 
111b.) .« Ez o:t nem <íll. Hanem arró: van szó, h oO'y :-Iózesnek 
a:z a ti:a lma (V. l-! - 15): »Ne szoritsd le a s~egém és a 
szükölk-ödő bér_es t, testv_éreid közül, vagy a jöv·evény kö~ül, aki 
ors·zágod kapmban lakik, az nap add m eg neki bérét és ne 
szállj-on l e fölö ~te a nap« vonatko-zik a pogányra is. Rab:ásról 
nincsen szó, ha:nem a napszám azonnali megfizeté:;éről. i\'em~ 
csak nincs szószerint hü fordítás, hanem hü reprojukció sincs. 

33. lap. »Ha egy izraelita egy nemzsidó,·al e:ődbc jön tör
vénykezni stb .... cseHel kell rász·edni.<' 

Valójában pedig a közvetlen fo:ytatá:; ez: R .. \kiba azt 
m?n.dta: nem szabad rás_z·eclni, mert Isten nevét meg kell szen
t,e~nL (Nem. Baba M.ez1a 112a, hanem Baba Ka Pa 113a).K 
Ugyano,t! kö~:ret1enül Rabbi Aki~a azt is mondja. hogy idegen 
megrab"'asa t1<0s és ugyanott 1J 3b a Jámbor Simon szi11tén azt 
monclja, hogy nem szabad. 

. 33. lap. »Ugyanott 113b lap: Honnan tudjuk azt b:.:bizonyi
tam, hogy szabad megtartani a nem zsidónak elveszett jó~zág{Jr 
stb. (Baba Mezia).« 

Luzsénszky kihagy ta az ugyanott le,·ő mondást: Rabbi 
Pinchas ben Jair azt monclta: az Isten neve megszenbérrteleni;
te~ik, a talált ho1.mit is vissza k ell adni. Va:ó:;zini.i. hog~ a po
gany nem adta v1ssza a talált holmit. 

34. lap_. »Az ö~eg Brentz_ rabbi a Juderrbalg :3la lapján 
ezeket zeng1 el: »MlUtán a zs1dók egész héten át ös~ze:·''is-,za 
futkároztak és majd itt, majd ott csaltak meg egy-egy keresz
tényt, szombaton össz.együlnek és mesterfogásaikkal dic~ekedve 
moi!dogatják: Ki kell tépni testükből a gójok szivét és a gójok 
LegJobbikát a:gyon kell ütni! Tov sebagajim harogl« Brcntz 
kitért zsidó volt és a XVII. században é;t és vo:t hitrokonai 
elJJen mérges gyülölködö iratot tett közzé . Ezt. mint öreg rabbit 
tünteti föl Luzsénszky. 

35. lap . »A Baba Mezia 861J. lapján .:\Iózes V. könyvének 
2 ;J. fejezetét fejtegeti szépen a Talmud monddn: hogy annak 
25. és 26. v.ersében a felebarát földjéről van szó, nem a ncm:
zsiclókról. A nemzsidó megrabiása meg van engedve.(( Ez 
ninc,; Baba l\lezia 86b, hanem Baba Karna 113b. L. kmagyta 
az elbeszélés végét. ahol megokolásul azt mondja a rabbi a 
pogánynak: 

A zsidó nem fogad el érte pénzt, a pogány pedig igen. 
Az eljárás azon aLapszik, hogy Mózes törvénye szeriut V. 23. 
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2.-> ::,!abad zsidó szölöjében mi.ndenkilllek ~zőlő ,ne l jólLakni. A 
rabb1 _ezt a kedvezményt nem akarta igénybevenni. 

:1;). lap. »A Baba niezia \ középső kapu) 2-!a és b. Lapjain 
olvassuk, hogy, ha valaki ·eh-esz·ett tárgyat talál, csak akk•or 
tartozik azt kikiáltani. ha abban a helyiségben zs~dók vannak 
többségben, ellenben. ha nemzsidók ,-annak többségben, n'lleg
tarthatja .. , 

Luzsénszky ·elhallgatta azt, hogy ez csupán egy rabbi né
ze-te. Az általános néz,et pedig az. hogy ki k•ell háltarni. Ez 
ugyanazon a helyen áll. 

35. ]ap. ))Ha valaki egy fiókban talál pénzt, az az övé«. 
'Ez nem szószerinti fordítás, mcrt Baba 'Moezia 26b ez áll: Ha 
üzletben talál pénzt, az Ö\·é. Az ok a Talmud szerint az, hogy 
a pénznél nem lé,-én jel azért, aki elveszt•e tte, ugyis lemondott 
r{)1a, hacsak nem ,-o}:t külön b~kötve. 

3ö. lap. Nem arról van szó, amit elmond, hogy kárt okoz 
az. aki eladja földjét pogánynak, hanem a szomsz6djogról. 
Az ·elő,·étel joga a szomszédé, aki pogánynak adja el, :6e1elős a 
veszélyért. A reprodukció nem hü. Egyébiránt ugyanez már a 
33. lapon ,-olt idézve . 

35. la!J. »A Baba b,atra (utols-ó ka_ou) tág kaput nyit az 
.okirathamisitásnak azt az elv·e1: áliitván föl, misz er~nt, ha vala
kinek eh·ész az e;·edeti okiorata, joga van utámássa l pótoini, 
vagyis hamisi.that másikat.. f32b lapon)«. Ott n ;m áF az,, hogy 
utánzattal joga van pótolm, hanem az. hogy utamattal po.tolta. 
To,·ábbá L. elhallgatja, hogy ugyanott R. Józs·ef elutas1totta 
a perben az utánzott okmány birtokosát. Ez a nézet van 
elfogad,·a. . . . , 

35. lap. »A Talmud szermt hazuelm lS szabad »a beke ked
véért«. Háj rabbi mondja a Joebamoth 65b lapján, hogy a béke 
kedvéért megvan enged\ne az •embern~k, hogy valamit »változ
tasson a szavain« Isma·el rabbi szerint még az Ist•ffil :i!s »változ
tatott« a szavain«. 

Val·ójában nem az van mondva. hogy szab,ad hazudni, 
Istenről a legnagyobb blaszfémia lenne, hanem az, h0ogy a b~·~e 
h."edvéért szabad a beszédben »változtatni<~ . Az egész egy homilLa. 
arnelv a Bibliában található ellentmondást fejrti meg. Mózes 
I. 18: 12. az áll, hogy Sára nevetett magában, miko.r a.z angya;
lok hirdették neki, hogy fi.a fog szüLetni szólván: mmtán el
fonnyadtam leg)"en gyönyö/rüség~m (fiam ) .~s uram már ~n. 
b ten pedig azt mondta .. ,Al;nahamnak.: ~itert, n~VJetett Sara, 
mondván: hát valóban szu,m fogok, mmtan mar oreg vagyok. 
Erre mondja a prédiká:ó rabbi, hogy Ist•en nem akar!a Ab;a· 
bám11ak az.t mondani, hogy Sára azt mondta, hogy A~raham 
.öre-g, ne hogy megharagudjiOn és f.el l!egyen dulva a ház1 béke. 
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E~ből a~ eimés horniliábó~ csinálja Luzsénszky azt, hogy 
a rabb1k szennrt szabad h.a.zud.n1 a béke kedvéért. Mit mondana 
el a diplomatákról, akik a béke kedvéért vastagabb dolgokat 
is mondanak. 

36. lap. »Elmés tanácsot ad Icchak rabbi arra az esetre, 
ha egy zsidó már eléggé meg volna bélyegezve: »A névváltoz
tatás - mondja ő - megsemmisiti az ernber elitélte tését fRos 
Hasana 16b.).« '· 

· A T,almudbarn azonbt'ffi ez áLl: »N é gy dolog tépi sz ét az 
emberre (ujévkor) kimondott itélet>et. És ezek: Jótékonyság, 
ima, névváltoztatás és a cse.1ekec1et•ek változtatása«. A régiek 
mind az ember nevét rn1voltjának, sorsának tekintették. 
Ha nevet m egváltortatják, ugy hitték, a sorsa is meg
változik. A Talmud rabb~ja ugyanezt a hitet vallotta. Valósá
lSOS falsum az, hogy itt ho1mi névmagyarositást aján~ana, arnint 
Luzsénszky sejtteti, midőn ez t rnondja: »ha egy z idó neve már 
eléggé meg volna bélyegezve.« 

36. lap. Idéz a talmudi büntetőjogból büntetőjogi tételei
ket, melyek zsidók büntetésére vonatkoznak és ezeket a tön-5-
nyeket épületesekillek .gunyoiJ.ja. Jogában van neki és másoknak 
is a talmudi bünt•etőjogot biráini épugy, mint ahogy más ó
és ujkori népek büntetőjogát bírálják, de egy nagy tévedésben 
van, amikor a »patur« sz-ót végig »nem büntete.ndő (( ·vel fordítja. 
Nem azt jelenti, hanem csak azt, hogy l\Iózes tön-ényének az a 
rendelkezése, hogy gyilkost halállal kell sujtani. a nevezett 
bünösökre nem alkalmazandó. 

»Mentesek« annyit jdent, hogy a mózesi törvény által ki
szabott halálb.ünt•etés aJól mentesek) de nem azt, hogy egyálta
lábarn semmi bünt>etést nem kapnak. Ami pedig a Yérbos zut 
illeti, •ez lVI6zes törvény.e, különben is a vérbosszu keleten mai 
napig sokkal nagy10bb mérték.ben járja, mint amennyit .\Iózes 
és utána a Talmud meg•enged. 

Egyébiránt dméiJ.eti jogról van szó, amely az életben nem 
gyakoroltatott, a fölsoro:t bünök is tisztára elmé.Leüek, mert a 
zsidók v;alóságos horrort éreztek minden vérontás iránt. 

37. 1ap. ))Ha a. zsidónak barma a nemzsiclónak barmát le• 
döfi, a zsidó nem tartoz~k kártérítéssel. ~_ Baba Kama laa, 
37b).« . . . 

A Talmud Baba Kat11Ja ugyanazon a helyén azt 1s ~ml1t1, 
hogy az uralkodó rómaiak két tisztviselőjük által m~gmsg;ált 
ták a.zsidók törvényeit és azt mondták, hogy törvén~ert~ r~:m:d 
helyesek, csupán az nem, hogy különbséget tesz az oklelo ok<;>r 
által okmott kárnak a zsidó és nemzsidó között. A rabb.ik 
őszintén elmondták a két r6mai tisztviselőnek a törvényt, nem 
titkolóztiak . 
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~laimoaide:, nagy tön·ényköny,·ében ~ köv;etkező ma~~-
a'z·.,·o• ad:a- »?\l"rt a poo-ám·ok n~m tesz1k az eml:>~rt feJ:c,o-

r -<>.< ' J • ' ~ "' - ak ' .á .. ' 
::-<'kkt az .t:latokért. amelyek kárt o~wzt , ·, ez.~rt saJ t :orve.-
nvük "" rínt it€ünk nekik, de ha po0any okre okieLe az 
i;ra~li:a ökrét. akkor kár.ér:téssd tartozl~z. . , 

Ez bir,;ág a pog~1_·oha, mut n em n9yazt~a~ ~ ~;ro 
a.l.::adálYozúk meg a karte\ és t. ha nem fo~Ja~ bun,:etm ox~t 
á1.la~juk á: tal o:wzo:t kárért, nem fognak rca v1gyázm és me o· 

ká rosi:jik az embereket. .. 
37. lap. ~Az él~tmenté~nél ne i_gazodjék az ember a t?bb

séghez -· mo~dja Jo-ef rabbi -. H<;t azon~<;n a 1_1emzs1?6k 
vannak több~égben, akkor az ember éLetmentesre nmcs kote-
lezYé'.« Jóma 83a). , 

\' a:ó:ában ép az ellenkező áll az idézett helye~ és _m~r az 
~őzó 1au.~a i~. hogy, ha a többség pogány, akkor,,ls -~ot~.Jes~k 
a zsidó.z" az él:?tment ' t folyamatositani, a romokba. kiasru t~eg 
.czo..,1bat és en«esztdőnaJ-üa is, no!ta. e napokon a munka tL?S-
- .. b ' • . 1 . f . 1- t k 
C ~ak az Yan mo:1dva. ho;:;y a kl~::t: gF:·11eK poga~yna.. e m-
·eN"lő ha a lakós.sá()" többséo--e po.,-ány e.> ugyanezert szabad a 
~\"~~-r;.ehek z:;idónak <:úo~t ~'!:o:d~l~ket adni. 
"- :\legállapitható, hogy L. scm szószerint, sem tartalomsze-
nat nem fordito:t bh-en. 

L. 3 l. »A Baba Bathra 48a. l~pján ezt az u:asitást a <J ja 
Tehuda rabbi: _. _.\ kén~;-sz~r u:ján (birólag) ki:il:ito~t .v~;ás
kvé:, ha z~idó á:.tal készit:et~tt, én'ényes; ha ne-m zs1do a.tal 
készi:te:et:. érvénytelen, ha azo:1ban egy ne=n zsiió.mk keli az 
i:é:e: e:ó.t megha~o2:lia, al~or ütni k::ll ől és azt mondani, hogy 
tedd aZI, ami: az izraelita mond.~< 

A részl~t második fele értelmetlen ugyan, de az aláhuzott 
ü:<lÍ kd:<, azt a bmyo:ná"t ke:ti. mintha. az id;:_g:cnt ütni k·ellene. 

\"aló;ában p.:."rlig c~ak az ál~. ha a férj nem engedelmeskedik a 
zsidÓ tön·ém:széknek, akkor a vi:ági: törn~nyszék által kény
:::.z.:ric.ik, ameÍy üti és az: mo:1dja neki, tedd azt, amit az izraelita 
{Örvényszék követel ~ő:ed. 

L 3'"'. lap. Ré.ozl::t a rabszo:gáról. L. eLI)a:lgatja azt. ami 
u,_,'"\ana.zon a helye.::~ áll, hogy Gác-ul]él pa:riarcha el~ogadta a 
r~ko;;ér: járó ,·iga:;ztalás~ rabszolgája ha2á:akor és L. nem tud}a 
azt. ho&'J. az ó:.zori Ró=nában a rabszolgák r.:ndsz.:rint cng)i~kos
:;ággal Yégez:ék be él.:tü~e:. 

L. 39. Szépe1 ol.-tat;a a Talmud a zsidó:Q.t arra, hogy ne 
.:egi:sen máson. rrig pénzt nem lá~.<~ 

Ez egyáltalában nem á1, ~anem az: nyisd ki er~zérryedet 
és akkor nyisd ki zsákodat. Az ért~l:ne a:z, hogy a ga':Hma el

_ooásánái e:őbb fizessen és csak azu:án adjo:1. Szóval egy üz:eti 
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szabály. Továbbá L. kihagyja u<?;yanannak a rabbinak ugya.-, :t 
levő mondását: ne bántsd a pogányt. "' 

L 39. »Ha a kürt Ró:nában megszó1al, akkor te, füo-eárus 
fia,_ add el, a~yád fügéi~ h r Az :iz: hogyha háboru tör ki ~dd el. 
armd van es sz..:dd a sa torfádat! . 

Va:ójában pedig o:t háboruról IÍincSe.."l szó ,hanem a kö.-eto 
kező y.~n, m{)ndva: Ha kürtöt hállasz Ró:nában (ez je!e annak, 
hogy füget keremek), ak~mr te. fügeárus fia add el at vád fünoéit, 
hogy el ne vigyé:{ máshova. Ezt a részlet~t L. az é:őz5 ~:m
Jatokban a zsidókat megvádoló háborunS: szó~ áLLá, bizonvi-
tékakéo hozza fel. -

L' 166. ))39. l. la•) . .\lindnyájan azo"l a néz:!ten Ya'lnak, 
hogy a kut gazdátlan jó,zág (t<~hát meg is l~h-::t rr:ér .;emi)« .. -\z 
idérett taL-p.udhelyen meg \'an kü:önböztetve háro:nfé:e 1:ut. 
magánkut, városikut és köz1.:;:u:, am2lv mi:J.d~n'.;::é. A me<:T:,ü:ön
böztetés azért történt. hogy ünnenkor míh-en tá\·o:sáa-ra'"smb:::d 
a vizet vinni, mivel ilye:1 na?o~ hordani n:o:m szab~d. Ebből 
lett L-né: a gazdátlan jó.szág és a kutmérgezés. 

Luzsénszky könyvéncek a z,idó theolóziáról ::.z5~ó réslio::, 
valamint a mel:é~ze:t Su:chan Aruch iratot ne-n nézte.:n meg, 
de nem ha.!lgathato:n el, hogy miképp lehe~ két vi"árr.-a1:b 
szü:őanyjána.k th:o:o;ógiáját az »is~eneszme e:torz:tásána'k<: ne-
1:ezni. -

\"égü: bemu:atunk a Tal:-r:ud sze1e:rének, fokép er'kölcstaná,
nak megisn:erésére, szószerin~ hü ford:tásban. néhán,· ta:ütá"t. 

~Iakho::h 2±a I>Péazét kamatra n:Cm köl:::sönzi (Zsolt 1.) 
.'>) . .:\lég pogánynak sem köl:::sömi karna~ra.' · ' 

Baba ~Iecia 70b »R. ::-.Jach.1Jlann mo:~do:ta nem csak az 
vész el (amit a zsidótól sz::de~t kamatb6: _;;yüjtünk) hanem az 
is ami: a pogánytól veszünk el kamatként.'-

Baba ::\Iecia 61b. ,>Hasoaii~anak a ka=natra kölc::önzők a 
gyL.kosokhoz .« 

:\Iechilta :\lispatiD1 19. ,_.\ kölcsönző nem mo ldhatja az 
adó::nak, ha tartozik n~ki egy minával 1 100 dénár) és van raj.a 
egy ruhadarab, mely 200 dénárt ér: Add e: a rubáiat é> végy 
magadnak száz dénáros:, százat pedig a Jj né:zem, n:ert in·a va
gyon«. uEz az ő ruhája« fEx. 22. 26

1 
és ezt nem vonhatod 

meg tö:e.'· 
Jalkut (Pentateuch, 304. );.\loudotta a tani:ó:n: törtéat 

egyszer velem, hogy eladtam egy rogánynak né:;y mércc (kur. 
da~o:yát és sö~ét házban mértem becsl:~a sz·erint. Igy ::-zó:{)tt 
hozzám: ;)Te és az Isten, aki az égben v.1n. ismeri a mért&e:, 
amivel mérsz.u Kitünt ezu~án hooy 3 száa datoh·ával meg
károsi:ot~am. Vettem az érték~t és

0 

\"á.:>áro:tam érte' e;:;y tomlő 
o1ajat, elhelyeztem arra a helyre. ahol a da:o:yát eladtam és 
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1<"> az olaJ· lll'di.r kiiimliitt. Szólotta:m: .\ltlott 

,. za ·a( "t o ( . n . " .. l . b , A 
kg) cn ai'. i'triikkl:' ,t\ ó, me-rt twm tesz o ,ku on scgct. • ~zent-
ir;bhan az ;t\l · '\ c nyomd d fckh<tr<ttnclat, ne rabol].« A 

p n" {l!lytú\ ,·a lé> rablás <;zintt'·n r<th.l;'is. . . , 
" Urutt·tonomium l' . c. :1. '>T<'>rt<\nt R. S1mon b . Setacchal, 

ho~y vett .cp;y po(.!;;Ínytól egy szamarat. iV
1
liclÖn egy drát:;~zöv1ct 

talúltak tanitv:uwai <t szam:'1r n)akára a.::asztva, ~gy szo,ottac 
:i~kstt·rl lsten ,Údása p;azd;q~gá tesz (< ( Példabcsz6c\10k 10, y~).· 
R. Simon b . S ta ch így ft:klt: Szam~ r;lt vásáro:rt.an~) ~le cln.~g,a
ko\Tt nrm \ isszaadta a km ct a. poganynak, anurc az JJgy halai · 
k< <Int t: \ld ott kgyen Sitnon ]). Setach. lstcnc (<. 

'\ntllin \)la >l m..: rt mondotta Sámuel: nam szabad félre · 

''?~tn i az ~~miK tX'l.:t . a pog~m~ okat scm . 
Chu1\in l Bh. ,, R. Chijja. b. Aba monclo:ta R. J ochm1án 

n ,,{·.bC'n: n<\ck, amd)d.:. Pa1cszti·nán kivül élt1ek nem bálvány
im:'tllók csak Ös<·ik ..,zokásait tartj{tk Üo.;ztdctben. <.( 

Stifra c. U, l :\. ,,nonna n tudj·uk. hogy, ha egy po~;:llly, 
.t ki. mvgta rt ja a Tórát, olyan mint a Uípap, n1ert azt tamt]a a 
s·,A·ntids: l>~lel)eht csckkedj{'l1 az az ember és é bj,cn {tltaluk(<. 
'\ tm ;'t\1 <l Tódban: ez a tanitb a p::t.p, a .Levita és izraditújk 
ré-.z\·r", hanem: ez a tanitás az em be r részb'e. Hasonlóképen 
mou<lj<t a S7..('ntirá-> N yi~sútok ki az a jtót h add jöjjön(<, hogy 
a yat!<.l~ .. a k\'i.ták,. az izmeliták jiijj•cnek, az nem áll, hanem az 
>> Ls JOJ)Oll a1. tgazJ nép, amely megőrzi a hi.i.séo·c t. :< Hasonló· 
kt':p~·n monüja a Szcntir.'ts ·>Ez a k1pu az Oröl~kéval6l'(< nem 
n.:<.>~Hija a. pa1;oké, a lc\ it(tk{·,é~ az izraelitáké, hanem >>az igazak 
)'~ll ~.t{'~ b<; a1~a1a . Jlao.;onlo\.J·pc n monclja a Sz•cnüdts: »Tégy 
JO\ .l lrok!{::Yalol: l:\ cm monÜJa. a papokkal, a 1cvitákka.l és 
at. tll'<wl~takkal, hanol'm a »jókkal<c Ezekből tudjuk hogy ha 
l:gy P,o~<u:y m~gtartp .. a T~m parancsai:t, olyan mit~l a főpap.(< 

. ( lu.gtga :>a. >>,\kl .. az .1de~ent a törvényben mC'gröviditi, 
oh.m nm.tl <tkl lstc"nt rnvtdllcn c meg a törvényben. (( 

\l egtlla lOb . >l l~abhi Jochanan mondo tta: m~t i>Clont az 
:~('\:\ k~>zele(~l'tt ;gytl~ a m.úsik{lhoz egész 6jjch< (Ex.. ü ::lO. t. 
\''(t~ky-~pt~)mL.:kc~ az. lZracl~ták). A szol«:í1tattevő ano-yalol~ hála
l .t t .t ,u tak zA·ngenl , c <tnukor lsten :Z . ,. , · i" • , _ 
gerlw olt(•) llll'"szól.alt ·tz Or"\ 1 , 1, cgy 1ptomta.kat a ten 
"<.. rbc vcs.nwk ?~ t

1
· ll ll1'··<l·>\to.:.zc\·a o: »A teremtményeini a ten-

,., · · - ... ~ ' " "" zengtek ?« 
Baba Batra lOb. R . Jwhanan b z 1 . _ . v{~ny.tina~: A ~eglH•lye·~cbb l' n 'cs<'l'l'.k~z. -a za1 mondotta a taJJ1l,t

kana , aki a lamlzs{mt a.d '). ze't< \6 \ , Lk R. NcchnnJ•a b. Ha-.,, " (. .~ n a ~ cs "' l , 1 
H~:rácl1oth ;)Ha >>t\\··1 l .. •l ~ · " Joganynac« · ~ " 'gy po, ' k' , . -

dott l~gycn az, aki ad az 6 dies<",6 'bg~ny ' ll'alyt, mondJa: »Al-
\ , . h gc o\ a· " t , . k gy:tnott: »Aki bt egy po ··ít .. z o ·C rcmtmeny eu1e <(. 

kgycn at, aki á(\ ar () biiks(•s f'é?" 1bolcset, mondja: >>i-\Jdott 
· ~~g~ 10 a teremtményeinek.« 

Szakvélem~ny a "Talmud magyarul '' c. múröl 

Az előzőkben felhozottak alapján megá,lJapitom, hűg) ·a 
Luz~énszky Alfonz által kiadott Talmu\:l magyarul<< ciÍnli nnt 
nem tartalmazza az eredeti Talmud ~zövegének hű fonlitá::-;ít 

1\. Luzsénszky Alfonz, mint mü\·e bevezetéséből kiti.inik. 
Talmuclot nem is látott, mivel egyebektől eltekintve. kétha:;:í.
bosnak mondja. Eszerint nem i:; fordithatott "!-~ eredetibóL 
Forráski.rnutatásai sűrűn érthetetlenek, vagy hamt:ak. 

2. A Talmudban emlitett »gój« nép), »nodiri« ~idegen 
»óbl-cl abocla zara bál\'ányimádó;, .,noachida '< bk a hét 
főtiirvényt elfogadták) szavakat rendszerint nemzsid.ók~al, st'it 
keresz·tényekkel forclitj a, amit ez·ek a szavak nem Jelentenek. 
Kere::.ztények, még pedig tisztára z::;idókere,ztén)'(!k l> IIIÍilt< szú
\'al jelöutetnek. Eszerint e mÜ\ c \':?lejében nem szó;.;zerint hű;<'-
O'es fo rclitás. · 
0 ~. _.\_ ~zö,·.egeket rendszerint nem iS forditja. ha.Il''tn tartal 
milag próbálja reproclukálni. Ezt mindenki látja .. aki könyvét 

ol\'assa . 
.-J. t\ z idézőjelben közölt szö,·egek szintén nem szószcrint, 

hüséges fordítások, hanem idnyzatosan beálli.tottak. Az ússzt• 
függésbő l kiszakitotl n~szkt·ek, melyekből az eb"ye;:;ek nézetei 
elle n ugyanott foglalt általános elfogadott nétetek kihagyattak . 

n. Számos esetben az eH~nkczőjét fordítja .annak, ami at 
· cr~deti szövegben áll. :\émelrkor a nén1et szön:·g félrc-értt>st· 

forog fenn. · 
G. Több esetben a fordító nem i tudja .miről stóla -.zövcg . 
A második kérdésre a leghatározottabb N em-mel felelhe · 

te k. i\ Talmudban nincs az: 
l. hogy a zsidók a ,·ilághatalomra tör~k~dnek a keresz-

lén) nemzetek 1eigázásá.,·al, tönkr'Ct·c \'ésével és nem a.d utasit<Í · 
sokat arra, hogy hogyan kdl a nemzsidót megölni. elpu::.ztitani . 

. 2. A Talmudban nincs utasítás r ~tuá.lis gyilkos:;ágra é:; nem 
tanttJ.a k~ a zsidót arra, I1ogy hogya11 kell a nemzsidókat megc
csalm ... lauzsorázni. kifosztani és nem ha11_goztatja azt, hogy t."Z 

nem bun, hanem erényes csc1ekcdct. 
. 3. Nem mondja a Talmuct. hogy a nemz,.;idó csak barom. 

a~mck ~ernmi joga nincsen é;:; nem mondja azt sem. hogy a 
z:mlók tulajdona az egész vilúg, sőt még a nK'll) or"z:í.g i.-;. Ellen· 
bc~l - azt ~ondja, hogy a népek jámborai bejutnak a mennyor· 
~za~ba c.s azt parancsolja, hogy cl kell látni a népek sz.eg{;
nyclt, .mmt . a z:si<ló szegényeket, lllleg kell látogatni a n{·pek 
betcget.t. m~nt a z,._i>dó betegcket é,; el kell temetni a JH~f.X.'k 
halcYtlall, mmt a zs~dó halottakat \. Gittin 61). 

-1. N ~m, áll a Talmudban. hogy a nemz~idú nő mi.nd nt'í.., . 
ténysz~ma.r es parúzna szemt'·ly. 

:\lmdcocket Luzsénszky nem bizonyitotta. Al általínos uta
lO 
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tás a könyvre nem bizonyi~ék, mert a felhozott szÖVlegek, me.
lyeket részben hibásan idézett, részben mesterségesen magyará!
zott, .állításait nem bi:z.onyitják. 

Végül mé~gyszerutalok szakvé)e~rnényean beVleretésérc, hol 
fe:!emli~et~em azt, hogy a Rolúng-Bloch per alkalmával, mely
nek dőkészi~ése két és fété1rig tartott, N öldecke Tivadar. a leg
nagyobb orientalista és \Vünsch~ Ágost, a Talmud és a veLe 
egykoru Midrások legnagyobb fordi:ója, a Luzsénszky á:tal 
felhozo~t szövegelret kéthasábosan, a fordítást az e-1.1edeti mellé 
állit\·a, igaz értelmükben adták e :.ő és az öss~es vádakat hamir 
sa'k'llak nyi:váni~ot~ák. Mindkettő ker·esztény proksszm vo:t. 
Rohiing közvet~enül az esküdtszék tárgyalása előtt a hecsü:et
sértés vádját visszavonta, a törvénysz~k által a p~rkö:tség.ek 
megfizetésére itébetett el és vé;0il lemo:1dott katho:~kus theo
logiai, prágai egyetemi tanári ál:ásáról és vég:eg elhallgatott'. 

Budapest. Dr. Blau Lajos. 

Spiridion és Markada. 
Uj görög zsidó krónikák nyomán. 

Nikos A. Bees a janinai zsidó'c történe~éről irt dolgozatá
ban* ernlit egy ujgörög é;_Joszt, am~lynek tárgya egy epiruszi 
görög ifju, Demos és egy a konstantináp·olyi Phanariban (gö· 
rög városn~gyed) élő zsidó leány, Maú:ada, házasságának regé
nyes története. 

Egy epiruszi rímkovács irta az époszt, amely kulturhistóriai 
és nyelvtörténe~i sze:npo:1tbó~ igen b~cses adatokat tartalmaz. 
A költemény, mely hemneg a zsidó'c elkn táplált gyülölet ki
fej·ezései~ől, 1812-hen j•e1ent meg Veneziában, a janinai szár
mazásu N iko:aos Glykys kiadásában. EgFt:en pé;dányban ma
radt meg a Grimm Testvérek könyv~árából, amely a ber:ini 
királyi könyvtár tulajdonába ment át. 

Egy másik kiadását J. A. Ro:nanos** em:iti. Ez szin:én 
V.er:eziában jelent meg· b-.:opt~X 'E{J'p1X10<.ou/,o:; '~; Jlapxd.ao:' eim alatt 
1850-ben. 

A fentemlitett két cikkben azonban több lényeges cltéré<> 
mutatkozik. J. A. Romanos sz:2rin.t a fiu neve S Diridi::m, Bees 
szerint Demos, a leányé pedi.; Rachel, iletve Markada. 

A helyszín tekinte~ében is eltéré3 mutat~wzik, az egyik sze
rint a leány konstan:inápolyi, a mási'< szerint korfui származásu. 

* Byzantinische Neugriechische jahrbücher Il. Band, 175. I. 
** R. A. J. 74. l. 

Spiridion és Markada 139 

Mi ez u~óbbi elbeszé:ést követjük. 
Él1: a XVIII. század vége felé Korfu szigetén egy nagron 

gazdag zsidó kereskedő, aki~ek neve Vivant~ (Chajim) vo:t. 
Kelet minden drágakövét száLl~otta Euró -a fe]edelmeme~<. Spa
nyol marquisk, olasz kényurak, ve1enoei dogek, néme~ választó
fejedelmek és _bulgár herce9,'ek vo:tak. állan?ó vásár:ói. Büsz
kén hirdertt·e V1van~e, hogy o nem a XV. szazad végé:1 beván~ 
dorolt spanyol zsidók ks~á.rma~?,t~ja, ~.anem családfáját yissz,a 
tudta vezetni az alexandna.JI Phi,o kora1g. Mert még ma 1~ ket 
a1agy csoportot l ehet l!lt;gkü}önböz;etni a korfui zsi~ó~< között. 
Az egyik csoport tagJal ~1~yomol<l:g barnák ~s a.a~s~myter
me~üek ezek a spanyol klllzottek 1eszármazottal, a masik cso
porté s~őkék és alab~st_romf~hér arcb?rük v<l:n, termetük .Pe<;]ig 
karcsu. Vivante csaladJa mar az Anjou csa.ád uralma IdeJén 
is nagy t ekintélynek örvende~t. A család tagjai vo:tak rend
szerint a korfui hitközség ügyvivöi és felügye:ői, vagy a 1owan 
a korfui z·o idó~c nevez .ék »M:Jmunim < és >> P -.. rn -:sz·m«. Vivante 
házának azonban mind~n ragyogá~át tulszárnyal:a neve:t leá
nyának, Markadának szépsége. :t:gké~<szinü szeme, aranyszőke 
haja, márványfehér bőre csil:o,5ott, rag>·ogo~t mintegy ver::>e~_y
ben a drágakövek szinpompájával és ragyo;sá5ával. 

Vivante é.:Cetének leghőbb vágya vo:t, hogy uno!.;:ahugát 
férjhez adja egyik na.gyon gazdag korfui kereskedő fiához, 
mert őseir:ek hite ér~ékesebb volt e:őtte minden drágakőnéL 
Ebben az idö'::len azonban sürün járt Vivante üzle:ébe egy fiatal 
keresztény herceg, Spiridion, aki elsőszülött fia vo:t bulgáriai 
Ivánnak és forró sz~rele:nre lobbant :Vlaú:ada iránt. 

Spirid:on hajlandó l :'! tt vo:na Markadat fele~é.~l \'enni. 
ha elhagyja ősi hi~ét és felveszi a keresztség·~t. De hi3zen erről 
Vivante hallani sem akart. l\findhárman jó: tudták, hogy a 
házasság dé leküzdhetet)en akadályo:.;: gördü:ne:c 1776. á;Hl· 
lis 14-én >es t·e széderünnepet ü:nek Vivan~c házában. C5e:1clü: a 
bil;ikom, szálnak a zso:-ozsmák lzra•el sz·envedéséröl, az Örökké
va:ó jóságáról, Pharaó kegy•et~enségéről. Az ünnepi asztalt 
körülveszik a hitközség m em:rnimjai és parn ;szimjai. 
. l\Iinden szem Markada fdé irányul, akinek arcán ,·alami 

tltokza:os fé1elem lakozik, l\Iikor elér:.;:ezn~k a sz~d~r.:!"Sti szer 
tartáwk során ahhoz az én2khez: »Ime, mind2z az éj boru:a~á
l:Jan történt«, kivülről fegyvercsörrenés, to:npa lépések zaja 
hallatszik, Majd fdpat~an az ajtó, csi,:o.;6 fegyverek c:;i hnnak 
fel a sötétségbő~. Katonák veszi '< körü: az ünneplő társ ~1ságot. 
két marcona katona megrarradja l\1arkadát, ö.;szekötözi é,; az 
ünneplők jajveszékelése köz~pettc hurco:ják ki atyja házából. 
Vo~t Markadának azonban egy másik kérőj·e is, aki a vd..'noei 
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doge swlgálatába.n Lillott és gyakran járt Ge üzleti ügyekben 
\ ivante házába. 

:\!ikor tudomást s.rerzctt arroL hogy i\Iarkaclát atyja házá
ból dragadták, hog) mcgk-eresztdjék és férjhez adják Spirí
clionhoz, minclcnképen arra törck...•dett.,., hogy a házasságot meg
akadályozza. r\:nnál is inkább , mi.vd nem v;olt teljesen érd.c-k!-
telen ebben az ügyben. . 

Aprilis l 8-ára , ;olt kitűzve Spiriclion és. Markada esküvŐ Jel: 
Korfu lako -sága is tudom.ást szen,ett arról, hogy a vclenoe1 
rendőrség meg akarja akadályozni az esküvő megtartását és a 
leányt, ha k·ell, fegyveres erővel is visszaadja családjának . 

, Olybá vette a dolgot. mintha. a vallását sértették volna me&:. 
Hiába intézett a velencei őrség többször is támadást a fanatt
zált tömeg ellen, illinda~myiszor visszavetették. Orgonabugás, 
•> Kyrie Elei on « zengése közepettc kiséri a násznép a fényá rb:'ln 
uszó szé1..-e-egyházba a jegy·espárt. Markadát megkevesztelik, 
Spiriclion és ilfarkaela házasságát megáldják. A s~ertart~·s'Ok 
befejezfé,·el a korfui lakosság üdvrivjal~gása közepe tt-e tért v1ssz:a 
az uj jegyespár a bulgár hemegi pa1otáb,a. 

:\Iásnap a sziget kormányzója 100 gyalogos és 200 lovas 
katonát küldött a heroegi pa1ota 'Os tromára . E z aJka1ommal 
ikerült :\r1arkadat hatalmukba keriteni és · Vcle:noéhe küldeni. 

~ikolaos Glykys ehhez az elbeszéléséh ez hozzáfüzi még a 
görög mythológiából Jason és Meclea történetét ; a:ZJonositva 
Jasont Spiridionnal, Ma rkadát \Ie cleával, a s~em.veclélyes és 
büverővel biró varázslónőveL 

Budapest. Dr. Wolf József . 

Adalékok a p esti zsidóság történeléh ez. 
l. 

1771 februárius 13-án a helytartó tanács leír Pest városá
hoz. Leirata arra irányul, hogy Österreicher Mózest, aki a 
bécsi gabona-bizottság (Commissio Annonaria· Publica) ügyvivöje 
és óbudai lakós, támogassa a városi hatóság. Ő ugyanis gabonát 
fog vásárolni a hatóság részére. Ez a támogatás a zsidó keres
kedő részére nem egyedülálló a maga nemében, de ez esetben 
feltünöen hangsulyozza a fe!söbb elhatározást. 1 

Egy másik, április 22-én kelt leiratban körvonalazza a 
helytartó tanács, miféle támogatást kiván. Segitsék a gabona be-

' Székesfávárosi Levéltár. Pesti iratok, intimat 4633. 
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, e' ben Österreichert és vigyázzanak a ve-le kötendö szerszerzes 
ződésekre. 2 

.. 

Ám Österreicher tovább is panaszkodik, hogy tole uzsora-
, k t követelnek és a meglévő, napiáron kötött szerződéseket 
ara a ki , · h 
nem tartják meg. Ezért a helytartó tanács azt, vanJa, ogy_ a 
a város legyen rajta, hogy a törvényes szerzödes megtartassek 
és tegyen a dologban jelentést. a · 

Österreicher főleg faluhelyen vásároita a gabonát. Erről ér
tesülünk a pesti tanácsnak julius 19-i felterjesztéséből, amelyben 
közli, hogy nem rajta mulott, hogy nem t.ámogatta _a zsi~ó. nag;
kereskedőt. Ennek szekerei a Pestmelleth falvakhol szalidották 
a- gabonát, ott - vármegyei területen - szerezvén azt be. Igy 
az eladó parasztok nem tartoznak Pestnek jurisdictiója alá, hanem 
az. alispán alá. Ezért a kiküldött Fürst cs. kir. raktárfelügyelőt 
(Magasini inspector) és Österreichert a Pest~:városi biró a Pesten 
tártozkodó alispánhoz küldte támogatásért. Osterreicher azonban 
gabonát nemcsak vásárol, hanem el is ád, mint az alább közölt 
magyarnyelvű irat tanusitja: 

Mi alah írottak ezen levelünk rendiben valyuk és bi
zonyságot teszünk: ezen eszten~őben Pesti Medardusi 
tudni illik mostani vásárban az O Budai Zsidó Moyses 

·• Esztraiher az Buzájával kínált és imádott volt, hogy 
vegyük és árullyuk meg tőle. Hírül adgyuk ezen irá
sunkat nevünk alá írásával. Pesten 5.-dik J uniusban 1771. 

lvanics Lörincz o Budai hajos alah írom magam P. H. 
Kartzay Ferentz györi lakos 
Farkas István győri Burger 
Szokolay János komáromi nemes P. H. 

A h~lytartó tanács azonban ujabb leiratot intéz a városhoz, 
míért állittatta meg a biró a kocsikat. Ehhez mellékeli a raktár
felügyelő írását, amely előadja az ügyet.' 

Az egész ügyból kiderül, hogy Österreicher Mózes kedvelt 
ember volt a felsöbb körök előtt és hogy Pest városa notens
volens támogatni volt kénytelen az óbudai kereskedőt. 

2 U. o. 2197. sz. leirat. 
• U. o. 2369. sz. leirat. 
• U. o. 7571. sz. leirat. 
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Az Österreicher-cs~lád különben ismert a magyar-zsidó 
kulturális történetből : Osterreícher József Manes 1782-ben 
királyi engedéllyel szerezte meg a budai egyetemen az orvosí 
oklevelet

6 
s ké~öbb cs. kir. kamarai főorvos cimet nyert. 6 

Il. 
A helytartó tanács a pestmegyei zsidók panaszára 1755-ben 

felemlíti Pest városához intézett Jeiratában, értesült, hogy a 
városi hatóság semmi szin alatt zsidót nem fogad kebelébe. 
Kérdezi tehát a várost, miféle privilegiumban gyökerezik ez a 
jogszokás. 7 

A városi tanács rövidesen fele). 8 l. Leopold császár-király 
1703. évi október 23-án kelt privilégiumára hivatkozik, amelyet 
az 1715. évi 34. törvénycikk megerősít. E szerínt Pest városát 
is megilleti a földesuri jog, hogy zsidót vagy cigányt beeresszen-e 
területére. 9 Eme jogára támaszkodik a város, amídön zsidót nem 
fogad be. 

A másik jogcíme : Buda analogiája. Budáról harminc évvel 
ezelőtt eltávolította a zsidókat a hatóság. Ez is megerősiti a 
várost felfogásában. 

Pest városa ezt a rideg, visszautasító magatartást tanusitja 
minden esetben a zsidókkal szemben. 1783-ban IL József császár 
kiadja a Judaicae gentis regutata tolerantiá-t, amely megszünteti 
a városnak ezt az emlitett, elavult privilegiumát. 

Budapest. Dr. Csetényi Imre. 

• Venetianer, A magyar zsidóság története. Bp., 1922. 79. l. 
• u. o. 8'). l. 

' Szfv. levéltár. Pesti ir. intim. 3518. a leirat 1775. V. 13-án kelt. 
' U. o. ered. fogalm. 
' Idézve M. Zs. Sz. XL VII. 104. J. 

IRODALOM. 

Dr. Arthur Ruppin: Soziologie der Juden, 
in zwei Banden. Erster Band: Die soziale Struktur der Judenr 
nach Vorlesungen an der hebraischen UniversiUit Jerusalem. 

Berlin, Jüdischer Verlag, 1930, 522 l. 8' 

Több mint huszonöt évvel ezelőtt je.!Jcnt meg Rappinnak 
els,() könyv,e a zsidó szociológiáról, amely első izbr•11 próbált 
összdogl:aM képet adni a zsidók társadalmi:, gazdasági é~ kul· 
turá:is helyzetéról. Azó~a hatalmas változások érték a z:ncl6~á
o-ot. A knayel- és orosz.orszúgi z.,;idók gazdasági katasztróUja. 
~ »hegemlniának« Amerikába \'aló áttolód:isa, az asszimi:áció 
növekedése, a ke1eti zsidóság ;ogi helyzetének megja~::ba 
csak ·néhány fontosabb tényező azok közül. amelyek tdj'f:scn 
meo·változtatták a zsidó világ képét. U j és megvá ltoztd.Wtt 
for~nában je1ent meg Ruppinnak ez a .legujabb müve ~s, amely 
céljául épen azt tüzte ki, hogy a számok és adatok segtts(·géve} 
láttassa meg számunkra a zsidú,;ág m11i szori.ális viszonyait. 

* 
Rengetegre gyült anyagút a szcrző húrom részre osztotta, 

amelyek között azonban csak az utolsó kettő bir az Öllálló 
kutatás tudományos értéké\'d. A bevezctésül szogá.:ó els/J rész 
a zsidók eredetéről és fajisúg:ír6l ke:t fogalmakat Ü:;ztázza 6 
összegezi, m~ntha előbb külsö:eg é:; belső:eg akarná jc:kmczni 
azokat, akik azután mü,-c csclckmém·ének hordozói. akiknek 
<:L saját tevékenységéből 6, helyzetéből derülnek ki ké.;óbb 
JCllem\·onásaik. A második rész ugyani- népességi mozgalmuk 
ról számol_ be-, a IULrm:ulik pedig gazdasági tevé~cnységükről: 
Az, egyes Jelenségek tárgyalásában Ruppin \"á.ZO!Ja a .történeti 
előzményeket. az okokat, amchcknek része volt a tnat (tllapot 
kialakulásában. Ezek a történéti részek csak vázlatszeriiek t'~ 
~pen ezért csak szükség csetén fogunk reájuk kit~mi. 

* 
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Sémiták J?edig n1nc5enek- mondja amodern anthropo~ogia. 
t..u_schan szcnnt épen ugy nem khet sémita fajról beszé.IJnÍl, 
mm~ ahogy nem lehet szó dolichokephal nyelvcsaládróL A 
,;émlta szó csak a nyeh·tudomám körébe tartozik. A zsidóság 
különhen három lromponensből- tevődött össze: az .e/őázsiai 
arameusból és az orientális beduinból ez a k•e ttő adta a 
kanaáni őslakókból és Jákob fi{/iból alakult Izráelt - végi.il a 
déleurópai filiszteusokbóL akik ké"őbb oh·adtak hele. E há11om 
-elem megmaradt a történelem folyamán. csak majd az egyik, 
majd a másik ,-ált uralkodóvá. Uj zs~dó ti.pusok most vannal-: 
kialal.·lllóban, m~,-elohogy a bevándorlás me.gszünése elosz~~'teli 
<'gymástól az egyes országok zsidóságát. Hol1and~a, Délnémet
<l rszág, I\Iagyarország már az áskenáztól eltérő, az ország nem
zsid{l lakosságához közeledő tipusokat tud felmutatni. Ezz·el 
"ka:PSs~latban lé!SS!l nyelvi dilferenciá!ód:íst i s észlelhetünk a 
zs1dosagban. 

Valamely emberi csoport szellemi jellegzetessége nem va
lami transcedentális, állandó és örök, hanem e.lmult történct] 
folyamatok lecsapódása. Amit általában zsidó tulajdonság
nak szoktak nevezni, mint a találékonyságot, komb]ná:ó t·ehet
j-uk minden rég~ kulturnépnél. Az érteltem úr az ösztönök fdett 
ségct, céltudatosságot, szellemi mozgékonyságot, azt megtalál" 
neme ak a zsidóban, hanem a kinaiban is. A f•ejlödés utja is 
,errefelé vezet. »Az a mentalifás, amelyet a ma zsidói árulnak el, 
lesz a holn2p JWrnzsidóinak mentalitása.« A zsidók t•ehát előtte 
járnak az emberiségnek és ez lassan utoléri is őket. Ezt a jeloen
séget Ruppin más téren is észrevette. A történeti okok, amelyek 
a mai zsidó szellemiségét hozták l étre, a következők: 1. A zsidók 
miridvégig városi lakók voltak. A városban é:énkebb az áru- és 
gondolatc~ere. Az érte:J:em állan.dó éberségére van szükség.e 
.annak, akl ruem akar alu1maradm benne. 2. Legtöbbjük keres
kedflemmel foglalkozoott. A nehézk,es•en mozgó embe1:1ek nem 
-érvény~sü.l!het,tek. Az utolsó fé1ezreclben mindenütt csak elnyo
mott lusebbseg voltak és csak az maradhatott fönn aki okosan 
_es elővigyázatosan érintkezett a külvilággal és mir{den heJ.vzoet
h.ez tudott alkalmazkodni. ·3. A Talmudot tanulmá!nyo~ták. 
Keleteurópában gazdag szülők jó talmudistát választották vőül. 
Más szociológusok persze más jelLemvonásokat tartanak fontos
naf: S!wler és, Lenz s~erint a, zsidó nem tudj.a magát alá;VJetci 
rna~na.k,. Sombart pedtg a »Zweckbedachtheüot« a praktikus 
ra.ct~nálizmu~t, a SJ.k~rre való tö~ekvést emeli ki. Az askenáz 
t:stdo sz.ellem11c:-g fogekonya?b, mmt .a sz.ejárd, aminek oka az, 
h(?gy az ut~qbt nem ment at az emittett talmudi kivá~asztódá
son. lJe ez~e! szemben a szefárd kimértebb nyug·odtabb több 
h(~nn.e a val-óság iránt va16 érzr~k és a mathernatikai t•ehetség. 
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Szefárd tipusok: l\Iajmuni, Spinoza, Einstein é" .\lax Lieber
mann (annak ellenére, hogy utóbbi k·ettő németországi! ,. Aske
náz tipusok: Bergson, Freud, 'Rothschild Am:.el, .\Iarx. 

A műnek ez az első része erősen eltér a többitől. ~Iig a 
másik két rész a számok és adatok kézzelfogható bizony ·ágain 
{ pül fd, addig ih erős szerepe van a fölrevé;-;n2k. o.:;ztályozni, 
csoportositani akarásnak. 

* 
A nép.esedési mozg:dommal foghlkozik a második rész. 

:\ zsidók számát a más-odik temploom idején -!.ö millióra be
csüli. 54 mil.J.o6 lehetett akkor az egész római birodalom ]ako-,
c,ága, amelynek 12-ecl részét zsidók tették ki. Ez é rthe tő\·é te.-zi 
akkori fontos szerepüket. A középkaron át ez a szám mindi.n
kább fogyott, mig a fek ete halál idején elérhett~ a l..) milliót. 
/\z 1800-as 2.5 millió 1900-ra 1 O.ö. Hl30-ra kb. Hi millióra 
nőtt. Ez a szapomdás jó,·al fölülmulja bármely népét. Az 1800-
tól 1930-ig t·e rj,edő időköz szaForo:lási aránys,áma 10,): 6JO-h~. 
az angolo:má: ugyan:?züatt aő idő ala:t 100: -!:26-hoz a franciák
nál 100: 139-hez. Számban ma a zsidók so~zkal több et tesznek 
k i!, mint történelmük bármely más idöpontjáb,an. A mi.i\·elt 
világ l.Süjo-a. A zsidók 91.8oto áskenáz, mig 1500 körül csak 
33o;o-a volt az. A keleti és nyugati zsidóság számarányában i" 
erős elto:ódás történt a;z utolsó é\rtizedekben. 182.J-ben Kelet· 
európában, Á'zsiában és Afrikában hkott 8.J.90,o-uk. H)2ö-ben 
?í9.1 o;o-uk. Amerikában 1825-hen nem voltak jdentős számmal. 
most a zsidóság 29.50'o -a lakik ott. Legtöbb zs~dó az Egyesü1t-
5.llamokban él ( -!,350.000), utána Lengyelország jön 3 mil
lióval. Magyarország a hatodik helyoen áll 520.000-re.l. A relati,
-,ürüség a legnagyobb Palesztin6b:m, ahol az egész lakos'iágnJ.k 
1 So;o-át alkotják, második Lengrelország 10.-loo-kal. ötödik 
."Vlagyarország 5.9o,o-kal. Magas kulturáju kömyezetb~n é: ma 
a zsidóság -!7.10jo-a, '1870-ben c:,ak 2;)o·o-a. Roppant jellemLŐ 
tény a zsidók urb:mizálódása. 19'2:J-ben a nép fde élt 100.000. 
nél nagyobb városokban, negy"'drésze müliós v:írosoltb:m, nyol
C{~drésze N_.ew-1 orkban; Az amerikai zsid?ság _?\1.6ou_-a_l<~;ki~ H 
varosban es 8-!o;o-a varosokban .. \z egesz n,ág zsldo.;aganak 
.),).3o/o-a lakott 166 tízezernél több z,;idót számláló drosban 
és 29.-!0fo-a 15 százezernél nagyobb zsidó köz-;égbcn 192:>
ben). l\linél nagyobb a \·áros, annál nagyobb a Z!;idókra gyako
rolt vonz-óel"ej.e. A gazdasági szempontokon kivül itt latba esik 
az is, hogy a kultura gyujtópontjában akarnak élni. Európában 
Legtöbb zsidó él Varsóban (310.000). utána Bud:1peste11 
(207.015) majd Bécsben (201.513), Yégül sorrendszerint I.oclz. 
Berlin és Odessza következik. Külön helyet foglal él a zsido 
-;ta tisztikában New-York, ahol l927.ben a számuk l, 76r,.O()O-et 



146 Grünwald Miksa 

tett ki. Ennyi zsídD még sohasem élt egyhelyütt. Ruppín az 
urbanizáJáson kivül még az agglutinációt is megkülönbözteti, 
azaz az egyes drasokban é.s városrészekben való sürii ktclepü
lésiiket. Az agglutináció centr.Ílpetá:is irányu, a zsidó vaLásnak és 
érzésnek, szellemi égnek megerősödését szolgálja, maga az 
urbanizálódás centritugá:i.Js, a z idó.;ág fe:1bo:nlasttá3ára veZJ~t. 
Az agglutináció megnyilvánul az uj ghet~ók képződésébcn, kü
lör:ösen a bevándorlási országokban. Ezekben biztosabo.an érzi 
magát és vallását könnyebben gyakorolhatja. New-Yorkban 
többféle gh.:ttó van. Az első ghettóban telepszik le az első 
nemzedék és itten maradnak a.z öregek és alkaLmaikoini nem 
tudók. Ezek orthodoxok . A többiek kifelé törnek és már egy 
fé:ghettó félébe költöznek. I\Iár tudnak ango:ul. Konzr:rmtivok. 
A harmadik nemzedék szüknek találja ez t a ghettót is, már rel
je~en belenőtt Amerikába és az idegen környezetbe. Vallására 
n;z'e .liberá!~s. Eze~ után érthető, hogy New-Yorkban mi.Jndig 
váltoZik a varos zsidó képe. Manhattan, az első ghettó zsidó 
lakossága 1916-ban 46.3, 1925-ben már csak 28.6o;0 "o·t te~t 
ki, .ezz~l .s.zemben B:onxban, (a f~lghett6ban) 1916- 1925-ig 
l41to-rol 22.3o.o.ra nott az aranyszamuk. 

A , nagyV:ár?sba v:lló tömörü~és.en kiviil a nyugatra való 
való vandorlas r~llem21 a moclern zsidóságot. A vándorlás okát 
Ruppi!1 abban látj~, hogy a technika és a kap]~alizmus fejlő-dése 
megszuntette a kts\'árosnak, mint lokálils ke11eskedeJmi köz· 
po~t?ak. a szer:pét, ami a tömegeket a nagyvárosba, vagy a 
J2üll~tkat nyomas hatása alatt külfölclre swritotta. Az utolsó 
DÜ e\·b~~ kb. 4 millió zsidó vándoro:t ki, ami 35o t0 ~nak feJel 
meg. :\Imden harmadik zs.idó kivándorolt. Messze fe:ülmulja 
ezzel a s7:~~roo.l ~ több~ népeket. Utána az o:asz jön 15o;o.-kal. 
Az <l;;n~ríkar b~v.andorlas 188 l-ben, az orosz pogromok után 
~ezdodott. 192o-19 kb., ,3,250.000 ember került az Egyesült
Allamokba. A ?evar;clor..:as awnba11 a kvóta rniatt már 1921-hen 
megcsap~ant es azota kb. csak tue.zren kerülnek ki évenként 
o?a. !ehat az ország, amely Keleteurópa zsidóinak a n omoru 
~agb<;ll a ~éltóbb emberi sorba való kerülését jeil.en~ette; lezárt~ 
kg~Xlt á e~ot~l k., Ekzzd m~gszumt, hogy Keleteurópa zsidósáO"a 

as fl e.etene szaba~yozóJa legyen. Pedig az Amerikába 
vándoro,t ~stdó nem hagyJa ott uj hazá]'át. 1926-b b ' d 
rolt ne~~ d 'k 26 · an a evan O· 

uu.Sl 0 Ofo·a a ZS;tdól·nak 3 301 á d ' ' A ko t' , 'L' , ',, "' ·· ,o-a v n 10ro,t vJBsza 
n men.a LS vandor,asra mm á]anak eLeO"end" ~rl~· k · 

delkezésre 1900-t'l 1930 · F . o o =.o ren-
200.000-r~, Bécsb~n 14 7:t~O- rc'r:nc~~[sJ~Bban 1~0 .. 000-ről 
12.000-röl 60.000-re nőtt a á k · . ·re . Beigru.m.ban 
~csüli a Keleteurópából N sz ;nu Ó ~upp~ negyedr~ühóra 
Erdekes, hogy Spanyolorsz/.gyu~a eurnl~~ba vand?ro~t zs:tdókat. 

a 'lssza <UK.drta tekp;ttem a most b 
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spanyol anya.nyelvü zsidókat, akik. azonban nem n:ennek, mh"eJ... 
hogy a gazdasági viszony•ok ott ts rosszak. A kivándorló~z 82 
o;0 .a költözött Amerikába, 130/o-a Közép· és N yugatcuróp~ba, 
3o;0 -a Palesztinába. A vándorlások jelentösé~e, hogy Amen~-:.á: 
ban és Délafrikában zsidó oentrumok alaku.ta.k, hogy a kelett 
zsidók megtermékenyitették, él,~tben tartották a közép· és nyu-
gateurópai zsidók vallásosságát, zsid~ kulturáját . . 

Az örök zsidó titka n em más, mmt az a tény, hogy a zsL
dóknál a. szü:•etések száma mindi5 jóval felü nm t3. a halá o á ok 
számát - mondja Orotjahn. A középkaron á t magas vo:t a 
halá:o2ások száma is, mive:l a városok higiénikus •vi sZ'Onyai 
igen ro~szak volt~k. A zs~~lók olya? nagy, n;aj~e.m ~rtheteLe?' 
számbeli előretöresének fook:a a varosok egeszsegugy1 helyzete
nek javu:ása. Szomorubb jelenség, hogy a szül:dések szima ál
landóan fogy 1925 óút. Magyarországon az ezerre eső szü:e té
sek száma 1881/85-ben 36.8, 1926-ban 13.1 volt! Legnagyo~b 
rnosta.n ez a szám Pldesztináb ":m, 35.4, l egkisebb Bajorországl
ban 9.4. A zsi,dó szüle~ések számát keves e~b.bnek fogjuk talá:ni 
mindenü~t az ill·ető ország nemzs~dó lakoságának születési szá· 
mánál. Magyarorszá~on az összlakósságé 29. 7, a.· magyar zsi
dóké 13.1 ,techát a f·ele. F·eltünő-en nyilvánul meg ebből a szem· 
pontbó: a kekti é3 n yugati zs~dóság közti kü~önbség CschszlcvJ
kiában. Morvaországban az 1000-re eső születések száma 10.1? 
Észiá.kk,eletLMagyarországon 30.1. 

A házasságok száma is mindenütt kisebb a nemzsidó lak(YS· 
ságénál. Berlinben a zsidó és ker~sztény házas:: ág ok arány ·záma 
74.5: 100. Keleten a :k'i.ilönbség nem o:yan nagy. Lettországban 
az arányszám 95.7: 100-hoz. Litvániában a 40 é\"en felü:] nőt 
len zsidó férfiak százalékszáma 2.6, a nemz.sidó férfiaké í .:J. 
Érdekes a házasodási kor ké.oőre tol6d.ása. A XIX. század ele
jét véve zsidó férfiak 10- 12 évvel. nők 6- 8 évvel késöbb 
házasodnak. 

Külön fejezetben tárgyalja Ruppu1 a vegyesházasság jden
ségét, amely. olyan veszé:yesen t•e rj·ed a francia forradalom óta 
nyugaton, UJabban kelet·en is. A hollandiai rabbik Hl28-ban a 
legszigorubb határozatokat hozták a vegyesházasságot kötők 
e~en. Poroszországban 18íö 84-ben a vegyesházasságok száza
lekszáma 4.79, 1927-ben 21.63 Yolt. Triestben 1!-lOU, ~03-ban. 

· l ?·9, ~927-ben 56.10/o-ot tett ki, tehát itt már a tiszta zsidó 
hanssag kevesebb. Közepes ez a szám l\Iagyarorsz.ágon, l H Hi)/ 
99-ben 2. 7 °/o, 1926-ban 12.46 O' o. Az erős nö\·ekedésnek oka 
nálunk, az is, . hogy Magyarország eln:!:sztette orthodox: zsidó 
ffi:kossagának ]dentékeny részét. Kisebb a k-eleti országokban, 
k1vét~l Oroszország, ahcl ez a szám míndegyre nő. Péterváron 
(Lemngradban) 016 zsidó Mzassággal szemben 244 vegyes-
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húzasság állott Hll9 20-ban. ,\ltal~íban több zsidó férfi dla::;zt 
magának nemzsidó hitYestársat, mint zsidó nő. A v;egyesházas'
~ágok a statisztika tanu ága szerint ke,·é~bbé termék!enyek. Ma
g·yarors.zágon a vegyesházass~ígba.n ::-zülcoctt gy·ermekek :1/ 1 része 
Yálik k ereszténnyé. A Yegye házasságok csak közvdve jelente
nek ,·cszélyt; először. mert a házasságba lépöt a kitérés1'e ind~t
ják, másodszor. me rt a sziüetett gyertnckek nagyrésze örökre 
ehés.z a zsidóság zámára. í<:rthctő jcl~nség, hogy pl. Hamburgi
b:a.n háromszor több a válás a vegycsházasságokban , mint a 
tiszta zsidó házasságokban. 
- A zsidók lzalmzdóság.7 általában kis2bb. mÍ!nt a nemzsidó 

lakósságé, amely azonban már kezdi utolérni, sőt Németor
o-zágban tulhaladta is. A csecsemőhalandóságnál is ugyanazt 
látjuk, hogy a zsidók m:?gelőzték a fejlődésben a több;iek-et. 
.\z öngyilkosstatisztikában azonban több h elyütt 5zámarámyukon 
felül \·ezetnek. Poroszországban 1 H '26-ban 100.000 kat11o~ikusra 
l-!.8. 100.000 zsidóra 30 . .> öngyilkos ese tt. Ked\nezőbb tény, 
hogy a tüdő\·ész kb. csak féladnyban ragadja el zsidók közül 
.áldozatait. Fis/zherg szerint ennek oka az, hogy ez városi betcg'
,.;ég és a zsidók már :2000 év óta városi lakók. Va:Lam.iJ~or e rő
sen pusztitott közöttük és igy csak azok hagytak utódokat, 
a:k:ikhen Yelükszületett ellen:ílló erő voh. Ez magyarázza mai 
relati\· ;immunitásukat. 

A szüJ.etések erős csökkenésével szemben a haliawlóságn:.:Jc 
mérsékelt csökkenése a zsidó népesség fogyását •e rednl!ény•ezi. 
Az 1000-re eső szaporulat Poroszországban 50 évvel ez•előtt + H.1 Yolt. most - 3! L::gkisé!bb a népességi növ::kedés (már 
csökkenés!' Budapesten 1927-ben .J-.-1, legnagyobb P:desz
tinában + 2:5.3 19'28-ban • . ..-\. népességi nö\·•ekedés még aránv
lag magas Szovj etoroszországban, Kele1:ázsiáb.an és Amsve·r
damban, de minclen arra mutat, hogy a növekiedés a jövöb~e~n 
csökkenni fog. Ruppin szeri.nt a lengyel- és oroszo.rszáo-i gaz
dasági kataszlrófa okai a tulságosan gyors növekedésb~n vej
lettek. Ha számuk másfélmillió körül mozgott VlOJla, kiJvándor
lásra sem lett volna szükség, sem ilyen ny•amorusáo-ban nem 
l~tt v~lna részü~. A: mai zsidóság legkomolyabb problémája, 1ni 
tortén jék a. ke~et1 zs1dók óri~si föf~slegév~f? Szüvjetomszországf
ban 194-1-Ig 300.000 megelhctc"l lehetoséget kell teremteni, 
.aminek keres~tülv-i~el~ annál valószinütlenebb, mivelhogy igen 
soknak ma smcs állasa. Lengyelországban teljesen has·onló a 
heh·zet, ha nem rosszabb . 

. BÖ\'en foglalkozik a szerzö a kikenszte!kedés kérdésével. 
Kb. 205.000-re becsülik a mult évszázad hitehagyo~tja~nak szá
mát. Brldap-?Sten a kitérések száma 1919-ben: 7146 vol>t (l\ 
19:?H-ban 271. A világháboru befejezése óta erősen nő a felek~~ 
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vetnélkühek száma. Az Egyesült-Állarnokban sok z:>idó tagja 
van a »ChristÍian Science« cgyesületeknek. Ezek ugy~~ n~n; 
tértek ki, de mess~e távoladtak a zsidó vallástól. A ku~on~oz,o 
missziós. társaságok tevékeny munkásság.ot .fejtenek ki. \~o: 
szinü1e_g neki!k .ils részük van a budapesti kltéréseknek 1921-1 
270-ről, az 1929-i 369-re való novekeclésnek. A. legnag~o?b 
missziós társaság a »London Society for promotmg Clmsfta
nay amon g sc the J ews«. 1809 ?ta müködik, 2~ J:elye_n. vann~k 
missziós i!l1tézményei és 1897-Ig kb. 7000 zs11clot tentett aL 
Kicsi szám, ha tlllcggondoljuk, hogy egy évben 50.000. fo1;tot 
ad ~i céljaira. ~ 1925 / 2~-bal;. ) A Jú~eresztelkedések nuu sza nw 
n.em jelent veszelyt a zstdósag szamara. 

* 
A mü harmadik, a zsidóság gazd~tsá~i helyz~,tév:l fo9la~

kozó résre, nem ·olyan gazdag és átfogó, mmt az e~o~b1 . A ,XiX. 
század jelenti a zsidóságban a mezől?~daság. fele for~~ulast, a 
kézmüvesség jelentőségének hanyatlasat, az 1par" feJ_lodé;ében 
való részvételt. Sokan kerül-tek a ke11eskedelembol cs pcnzuz
retekből a nagyiparba. A kereskedők száma ~HOO ó,ta nem 
nőtt de most inkább a nagykeveskec1elemre tolocltak at. Igen 
nag~ részük van a modern áruházak, _részvénytársa,;ágok meg· 
s:zJerv;ezéséhen, tőzsclék f·ejl-eszté:sében. Erclekes Jelen,;ég, hogy ~ 
zsidók nagyszámban k·ereskedők . ottan, ah~l <1: la1·o,sságho: . '",1-
sZJonyitva számuk kevés; ahol ped~g a]akossag Jc1t;nte:keny !.l.,..zet 
teszik k,i, ott sok zsidó foglalkozik 1parral és kezmu\·esseggel. 
Kivétd Olaszország ahol kicsi ugyan a számuk, ele a kercsked~
lembe:n is kevesen ..'esznek részt. Az olasz z ~idók 23 °o-a ugyam,; 
szabadfoglalkozást üz. Romániában a zsidók _-!2oo -a: Szovjc!
vrosZ1országban 35.1o;o-a, Magyarországon 3noo-a lp.aro" e,; 
~ézmü'\nes. A kereskedelem teljesen tönkrement. ?zovJe:toro~z· 
országban. 1921-blen megengedték ugyan a kls1par e~ ,k.L'i· 
kereskedelem üzését, de most ujból ellenséges szenumel neztk. 
A Luftmenschek száma •erősen nőtt. A megélheté-s régi forrá
sait lerombolták, ujakat helyükbe nem teremtettek. Ezzel szeml 
ben az Egyesült-Al1amokban Yiré\gzó gazdasági élet folyt a lt;g· 
ujabb időkig. Az első, a bevándorló nemzedék rendszermt 
mühelyben dolgowtt. A második mühelytulajdonos lett. keres· 
kedö, vagy kereskedői alkalmazott, mert már tudott ang'O

Jul. Ezek között már vannak orvo~ok, ügyvédek, mérnökiik is. 
A harmadik ·:ruemzedék már egész amerikai. Többen közülük 
bankárok .• hivatalnokok. A zsidó ~\·orsabban tudia kedvezöbb 
gazdasági vhzonyokba felküzdeni magát. mint a szintén ügyes 
szír vagy örmény. Th. Dreiser amerika1 ir6 szerint: >>Egy z~id6 
több lehetőséget lát egy nikkdpénzben, mint más egy 100 dol-



l 50 Gr!inwald Miksa 

lárosba:n.« A k!e1eti zsidóság gazda!SágiJ nyo:noruságál1a1k egyik 
főoka az, hogy mig 100 foglalkozissal b:ró lmgyelwk 85, 
100 foglalkozással biró lengyel zsidónak 195 em b,_ rt kell el
tartania. Az orosz zsidók 30o/o-ának ni:n::s kereS<et-e. A Joint 
uj telepítései nem nyomnak so:{at a htban. De rosszabb a 
lengyel zsidók helyzeve. űk elveszte:ték az orosz piacot. Sok 
ezer zsidónak, akik a textiliparral fog:alkoztak, Vlette ez el ke
nyerét. Ehhez járul az is, hogy a városit, t·ehát a z.sidót sujtot
ták erő>:en adó\ral. A mono;Jó~iumok, fogyasztási szöv·etke:wte:k, 
antiszemita bojko~tok és a keresztény keresked~lem növ-:kedé~e 
megfosztják a zsidót kenyeré .ől. N em utülsó s1orban jön számir 
tásba az, hogy zsidó gyirosok nem wsm:;k f~i zsidó mankáso
k.at a SZlen·e'zett kel'esztény munkáso:{ nyo:ná:sára. Minden 
évben 30.000 zsidó fiatalember számára kell go1.doskü::lni ál
lásról Lengye~országban. A f.oint sü:{ jót tett. Hüebz·övetkez•et·er 
ker, iparisko:ákat áL.kotr fel nagy számm3.l. A Manes merész 
számi~ásai szerint egy ormz Z3i::ló á~l<l:gos évi kere:s,::t·e 140 doL
lár, egy 1engye:országié 100 dol:ár, egy németé 600, e~-y ame
rikaié 875 do.lár. 

Gazdag anyag•.:>t gyü~tött össz:o Ru!Jpin s.Jját megfigydéS<ei 
alapján az oro.szországi mezőg~1zd.1sági t•::1epirtésről. 192-! és 
1927 közö:t 12.500 családnak adtak fö1det. N-em az i::le:Us 
akarat, ha:nem a végszükség h::t~totta ezckr·e a N~1epekre a zsidó· 
kat. 1924-be:n elhatározták az amerikai z.s~::ló fi:antrop egye
sü~e:ek Yezéreiv·el, hogy év·enként 10.000 csa:ádot tc:epitenek 
le. Ehelye~t azonban éVIenként csak 4000-·et tudtak átvinni a 
mezőgazdaságra. Az 1929-es uj pro5ramm szerint nem a Krim
ben, har:em a szibéria Bfro-B:dz-;an':Jan akarnak autonom zsidó 
te:ep?:é.ot alko:n~. I?e 12.003 csliádot abrnak tc1~"Piteni. Jd
lemzo, az o:tam Vlszonyokra, hogy 1929-bcn Bilro-Bid'Z'sant 
a néhány száz odavándor~ó 630,'o-a hagyta d! Az eddiai telleoit
vény-ek is szükös VÍ3ZO::J.yü:{ közö _t élnek az erő.szako.s ko[e~cÚvi
zá:ás mia:t. Igen sürü fölcl:nüv·e~ő lako3ság van Ész·tkkeld
magyarországon. I:t~n a zsidó áa 26.92o;0-a föld 11ÜW!lő. E"e~{ a 
.1egprimi.ivebb z i:ió p::traszto'c ~ mondja Ru·Jpin. Leo-töob "i.ik 
abcó: é:, kü:önö3en a 1\fáramuos~an, ho.sy fá~ száLit 

0

a vo~at
hoz .. ~z argentinai ~,;idó_ mez5gazdaság, amdy olyan nagy 
ausplClu,mok mel~e:,t lll1~~Lt ~eg és céljául a kecJeti zsidó3ág 
nyo:noranak enylu e ét tu.t:o kl, ma J·~knt~ktd::nné zsu·.,-orodott. 
(3_5~0 család) ld"2ális cél vi.t:o ki P:t!eszt ndb2 a zsÖó :at: a 
zstelo nemze~1 otthon megteremtés·e. :.ra lOJ · mező7azdasáo-j, 
te:ep van a Szent.földön, amel)e:c·en 4200r) z.;idó fŐldmüv~s 
dolgozik. 

_Egy évszázada, ho5y r~ng•eteg pénzt és mun~cát fordi~·ottak 
.a zstdó.mak a mezőgazdaságra való átvitelére. Ha számba vesz-
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szük, hogy a. zsidó.ságnak csak 3.1 Ofo-a földmüvelő. az eredmény 
nem mu:..atkozik nagynak. 

* 
A régi zsidó kézmüvess i get az jellemezte, hogy eg.:·zen 

közel á;J•t a kereskeck!1emhez. Ma is rendszerint késziruk -elké
szi:éséV'el foglalkoznak, ami egy fokkal van a keresk-edelem 
elő:t. Enr:ek o:dt Ruppin először abban lát~a, hogy m::tgá:.ak 
a kereskedőnek vevői iz1é.séhez kelle: t feld o' gozn~3. az árut igy 
pl. az éks7!erész, illetve aranyműv-es). Psycho ógiai! oka az, hogy 
olyan foglalkozást k:!resn~k, .-:n.:>l nem a bérböl, han~m ~ ha
szonból é:nek meg é.s aho, konnyen mehetnek át a keres_.;:eoo
lemr·e. Zsidók á:talában kisiiz?m·: kbm do~goznak és kerü;iJ..: a 
gyárakat. Ruppin tulhangsulyozz:t a zsi:ió munkáso:{ e:h.~:yez
kedésében a lé1:~ktani momentumok.at. Sz,e rinte aúrt vá~aszt
ják a néha egé.sven pa:riarchális h3.11gu:atu kis mühelyeket, 
miV'el nem akarnak számmá váilli, több reményük van, hog:. 
önálló:Z l:!sznek, vé5ül nem u~o:só sorban, hogy még a zsidó 
gyárosok sem veszik fd őket. Tipi~cus z i Jó iparágak: Lengyel
országban a t•exti-i::mr, Londonban, Pár~sban és az Egye.;ült
AI:amokban a sz:Lbi<Sipar. (I~t az össz:;s szabóipari munká~ok 
410jo:a vo:t z.sidó 1923-ban, ma CS3.k 330fo-a.) Amst-erdamban 
és Antwerr•enben a gyé:nánt;.si.szolás, végül az Egye.sü:t-Alla• 
mokban még a szinház és a film, amdyek o~t inkáb3 az i:)ar. 
mint a müvé3~::t ágába t3.rtoznak. A zsidó vállal'wd eiőnyben 
rés~esi~i a:zokat az ]parágakat. amelyeket k ·s tőkév 1 is m~g
kezdhe:: és amelyben .el dá-ra kész árut terme:het, tehát tökéjét 
könnyen forgathatja (finishilng iparok). 

A zsidó keresked.::L .-ni sz llem a l-egtöbb régi ku:turáju nép 
sajá:ja. Rég·ente a tehet.sé61es·ebb zsidó . .- k~reskedő:me':;:, a tehet
ségt<e.Lenebhek kézmüveseknek mentek. A sz2rLŐ itt is ps_.rcho:o
giai o:wlckal magyarázza a k:oreskedel;ni pál: ára va 6 ~ó:.lu ásu
kat. Ez o:yan fog:alkozás, hol az állandó sz~Herni feszü!t-éget 
kere:::ő egyéniség megtalálja működési ter.:t. Itt megYatÍ a 
remény2, hogy talán már ho:n::tp sz~r2n:séJ·~ lesz és hirte:en 
meggazdagodhatile Utol~ó fiLéréi1g optimist::t. ALalmazkod(í ktJ. 
pe~~égének nagy hasmát veheti a váltakozó sor:;u kereskcde:mi 
é:e~ben. Az ujkor nagykeres~edel:nébcn jelent~k..:m· a r.:szük. 
A néme:országi antisz-emitizmus keletk<:zé.sének Ók;ít so ':;:an 
~bban lá:ják, hogy a »Gründ2rzút -ban 1871-7:1) a z iló:-:: 
Igen nagy számmal v~tt~k részt a vál:aE:ozá,;okban. Som b ..Irt 
szám_i~ásai szeri:nt a né:ll!etor::szá:,si ré;z\·énytár"a<ágo~.;: i,~ilz
ga:ómak 13.3ofo-a, maga-abb tiszt\·i,clőirek 2-!..!<~o-a z-idó. 
Körü:belül ma érhe:ték el a te:itett:-ég~t a ker~sk::de
lemben. Számuk több helyütt fogyni kezd. V·trsób:tn 
1882-ben a kereskedők 7\1.3o,'o -a yo]t z;; id ó, 1 \J:W ban H 2o/o-a, 
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Egyébként életmódjuk a vadaké, mezitelentil járnak és 
szckásaikat követik. . . 

Ebben a környezetben nö fel a kalandos életil Bata Kmdat 
Amgoza lbn LoBagola, könyvünk s~crzöje: _Tör~é~1ete roppa~t 
mozaalmas és változatos· ayermekkorahan ktvancstsaga testveret
vel ~gyütt egy európai h~jó~a viszi, . ~ely ~lind~l vele ~u;ópa felé, 
micr testvérei leuaorván az induló haJoról capak aldozatatva lesznek. 

o Glasaowba"' viszik ahol eay patricius család fog dja gond
jaiba. KésŐbb visszaté; hazájáb~ szintén kala~dok után, az.?nb~n 
meaismervén a civilizáció! visszavágyik a feher emberek kozé es 
am~kor iaazsárrtalan és kegyet L n itélet sujtja őt és hat felesége 
köz t a ~éki legkedvesebbet, megszöki~ ~örzs~t~.l és . b~ly.?ng~a 
eljut a partvidékre, ahonnan egy utasszal.l~tó ~ozos elv!s~t ot UJr~ 
skó t vendéglátóihoz, akik szivesen fogadjak es europatva neveint 
igvekeznek öt. . . . 

' Hosszadalmas volna kalandiait elmondani, csak a zstdosagat 
érdeklő eseményekről szólunk. LoBagola eljut Amerikába, ahol 
először menazsériákban mutogatják és ő mint ős-szónok-tehetség 
a látoaatóknak beszédeket tart. Később a tudományos világ érdek
lődését kelti fel Jeiegyzik mindazt, amit mond, tollba diktáltatják 
vele nyelvét, an'nak gra:nmatikáját, szókincs~t, .majd kiváló előadó
képesseae révén eléri, hogy neves :}menkat egyetemeken tart 
elöadás~kat a benszülött bozótlakó afrikai törzsek életéről és a 
fetisizmusróL A világháboru kitörésekor pedig zsidó barátai között 
csinál propag:}ndát annak, hogy belépjenek a Palesztinában küzdő 
cionista légióha. Elmondja. hogy mindenütt, már Glasgowban ts 
kereste a zsidókkal az érintkezést, eljárt a zsinagógáha, megtartotta 
az eloirt törvényeket és nagy enthuziazmussal igyekezett a cionista 
ügyet szolgálni. Szónoki képessége révén vannak is sikerei, majd 
mint kombatáns harcos Palesztinába megy, azonban a cionista 
katonák nem szeretik öt, nem tartjak fajtestvérnek, kiközösitik 
soraikból, zsidó föllebbvalói áskálódnak ellene, rossz minősitést 
adnak róla , mindez nagy elkeseredéssei tölti el és ennek követ
keztében jelentkezik egy franciskánus szerzetesnél Jeruzsálemben, 
aki nagy szeretettel bánik vele és sok jót tesz vele és ennél a 
katholikus papnál felveszi a keresztséget. 

Ezek volnának azok a dolgok, amelyek bennünket a könyvvel 
kapcsolatosan érdekelhetnek. · 

Már most felvetödhetik bennünk a könyvben előadottak 
~itelességének kérdés~. Ho&.Y lbn LaBagola nem a legnagyobb 
]CUe~~ ~z. b1zonyos, h1szen o maga mondja, hogy zsidó ezredese 
mmösJtes~ben azt 1rta, hogy rossz karakter; a hitehagyás ténye is 
ezt muta!Ja. Azonban ~em s~aba~ elfelejteni, hogy ő primitiv törzs 
&yermeke •.. vad term~~zet. e.~ Vlf>ZOnt Jeirásaiban sokszor igen 
·OSzintén 1qa meg sa]at h1ba1t, büneit és állandóan hungsulyozza 
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;igazmondó természetéL Eg~éni.sége 11_1inden karakterbeli hiba dacára 
j s az igazmondó jelleget vtseh rnag_an. . . 

Magának a könyvnek beveze!esében foglalkozik a k1adó azzal 
a kérdéssel, hogy vajjon az afr1ka1 fekete zsidó törzsre vonatkozó 
közlése igaz-e. Hivatkozik a könyv való voltának igazolása céljá
ból az Encyclopaedia Brittannicara , mely berber-zsidó törzsekről 
beszél - igy többek közt a Tuat törzsröl, - rnelyek a Szahará
ban ~omád életet élnek. Hivatkozik továbbá Maurice Fischberg: 
The jews: a study of race and environment c. müvére, aki arról 
beszél hoay a Loango parton zsidó négerek laknak, kik a Mavambu, 
illetve' judeos nevet viselik. A }~w~sh E~cyclopaediapedig _elmondj~. 
hoay a Szaharában 8000 zstdo lak1k, k1k egesz T1mbuktU1g 
elj~tnak vándorlásai~ban . Term.ész~lesen hivatkozik a könyv kiadója 
a Falafákra is, mmt btzonyltékara annak, hogy vannak fekete 
'zsidók, habár a falasáic egészen más területen laknak. 

Legyen szabad e bizonyítékokat kiegészitenem, nem annak 
bizonyítására, hogy valóság, amit LaBagola it, csupán annak 
illusztrálására, hogy nem éppen lehetetlen a dolog. A jewish 
Encyclopaedia idézi Mordecháj Abu Sereurt, ki a Szaharáb:m 
utazott a Daggatun nevü törzs között, melynek tagjai magukat 
igen öntudatosan vallják 7sidó eredetüeknek és kik sok zsidó 
iradiciót őriznek ma is: A juchaszin szerzője szerint az Ouargla törzs 
tagjai karaiták, mig Abrahám ibn Ezra ugyanerről a törzsről meg
emlékszik az Exodus kommentárban és minim-nek, eretneknek 
nevezi öket, mivel Niszán havában a pusztába vonulnak meg
ünnepelni az Egyptomból történt kivonulást. Tudjuk, hogy a 
berber törzsek közt, sok nomád, letelepedett és barlanglakó törzs 
van, melyek zsidó eredettieknek vélik magukat. 

Benesi us Potero, olasz geográfus az 1596-ban megjelent 
Relazioni universali c. munkájában azt irja, hogy Bedis, Tesa, 
Elmedin, Testa és Segelmesa oázisain sok a zsidó telepes, kik 
egész Ti mbuktuig kereskednek. 

Afrika nagy Jeirója Leo Africanus közli, hogy Timbuktu 
császárja lefoglaltatta a zsidó kereskedők áruját. 

Leo Africanus angol fordítója john Porry pedig- 1600·ban 
ban szól e~y "Héberek Országá"-ról, mely az egyenlítő közelében, 
a Kongo vJ?ékén terülne el. Es igen érdekes, hogy 1588-ban egy 
olasz geografus Sanuto által kiadott térképen az egyenritötöl délre 
egy nagy terület ezt a nevet viseli : Terra dei Giudei a zsiuók földje. 

. Ugy. h~gy lehetetlenség nincsen LoBagola állitásaibdn, viszont 
az IS • lehetseges, hogy egy Eldád Hadán i és társai mintájara és 
modoraban Irt fantasztikus mese az egész. Sok valószinüség szól 
azonb~n a mellett, hogy LoBagola közléseinek komoly magva van. 

Erdemcs feladat volna a való igazság kideritése. 
Budapest. Dr. Hevesi Ferenc. 



' ' 

MORIJAH 

' l 

TANÜGY. 

A zsidó iskolák és tanitóik rendeltessenek : 
egyházi fennhatóság alá. · 

A. ~Iagyarországi Izra2liták Országos Bizottságának mult 
é\·i március 12-én megtartott ülésén a XVI. községkerület 
megbízásából többrendbeli javaslatot t•e rjesztettem az orsz~gos 
bizo!tság elé. Javasoltam, hogy állapütassék meg az összes Isko
lákra szóióan kötdező érvénnyel egy maximális és .egy minimá
lis hitoktatási tanterv s módszert:mi utasítás és hogy állittassék 
fel erry országQs hitoktató~képző intézet. E javaslatok szoro·s 
összefürrrrésben vannak a ma szőnyegen lévő álltalános óhajjal .. 
hogy a "';sidó iskolák és tanit ó ik vé:~·csscnek ki a közigazgatá~ 
fel~~tes hatósága alól és rendeltessenek egyházi :6ennhatóság 
alá; mert kötelező érvénnyel tant•ervet és módszertani utasítást 
c:::ak az esetben készithetünk, ha van egy egyházi hatóságunk, 
amely országos határozatainknak érvényt is tud szerezni a7: 
egész vonalon. :.\1a az a helyzet, hogy összejöhetnek bár a haza1 
zsidóság legkiválóbb egyházi és világi nagyjai és megállapit
hatják a legnagyobb és legcélirányosabb módokat és terveket 
a zsidó ifjuság nevelésének intenzivebbé tétdére, még sem ér
hetnek célt; mert nincs meg a határozatoknak végrehaitó kötc·
lezettsége és nincs meg a végreh:t;tó szerv, .amely a határoza
toknak érvényt is tudna szerezni. Ma a hitoktatás terén igen 
nagy a szabadság, jobban mondva szabadosság; mert mindcn 
iskola, tanitó és b.i,toktató azt tanit és annyit, ammny!i épen neki 
jól esik, vagy amennyit a szükre szabott hittani órák, még a zsidó 
iskolákban is megengednek. J ól tudjuk, hogy az állami tanterv 
igen minimális óraszámban álLapitotta meg a hittani órák 
számát még az elemi iskolákban is és ez az állami tanterv érvé" 
nyes ma a zsidó iskolákban. Jól tudjuk azt is, hogy érdemes 
tanitói.nk igyekeznek megengedett, avagy meg nem engedett 
módokon a hittani órák számát felemelni és igy az elemi 
iskolai hitoktatást eredményesebbé tenni; de végeredményben 
a fennálló törvényes rendelkezések alapján, a· megengfedett 
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kenetek közőtt a zsidó iskola nem, felelhet meg hivatásának. 
A. zsidóság nagy áldozatok árán, terhes egyházi adókból feru:
tartott iskoláiban, a főcélt, a mllásos nevelést nem folytathatJ.Il 
s'a;át intenciói szerint; m~.rt ha n.em tág.itan~k a ~er~tet, u~· 
éJ., minimálics óraszámok kozé. szontott Z'Stdó lSkola.I hitoktata::. 
c:\ak annyiban különbözhe~ a ~özsé,gi és ál1am.i iskolák .zsidó 
hirok;tatásától . hogy a zs1d6 Iskolakban megunnepe1hetik az 
ös.sz1es zsidó tinnepek!el!: és hogy a zsidó tanítók révén a z;;idó 
-;~eHemelt más tárgyaknál is megtalálhatják. , 

Országos törvényeink az utolsó év·ekben nagy haladast 
tettek a zsidóság emancipációjának gyakorlati megvalósítása 
te rén. Amit evtivedekkel ezelőtt még alig mertünk remélni, a 
~1agyar zsidóság a többi felekezet>ekkoel egy r~gban. fe~~h~~i 
kepYise1et•et nyert. Ugyancsak a gyakorlati zstdó emanctpacwt 
ú:ozz.a a z·sidóságnak, őt számaránya szerint nl!eg.iil1ető törvény~ 
hatósági képviselete is. El kell ismernünk, hogy felekezetünket 
érdeklő e fontos törvények, a zsidóság hazafias müködésének 
r.negbecsülését célozzák. Kivánságunk most az, engedlC'ssék meg 
nekünk, hogy_ az emancipáció terén még egy lépést tegyünk 
Eflőre; ·engedtessék meg nekünk, hogy iskofP.ink és tanítóink 
felett, a többi felekezetekhez hasonlóan, mi rende!kezhessiink; 
engedtessék meg nekünk, hogy mi szabhassuk meg a zsidó 
iskolák oktatásának és vallásos nevelésének irányát. A hazai 
zsidó iskolák több mi:nt hatvan éves multja fényes bizonyságot 
tett arról, hogy a zsidó iskolák mcntsvárai, őrszemei és elő
harcosai vo0lbak mindenk·oron a magyar nyelvnek és hazafias. 
érzésnek és a tántorithatatla.11 hazas~eret•etnek. N agy·~Magyar
ország nemzetiségi vidékein egyedül a zsidó iskola volt az 
amelyik a magyar szellenm-ek és magyar kulturának fenntar' 
tásnélküli l!etét:ernénye.s·e volt. Éppen a zsidó iskolák hazafias 
müködésének köszönhető az is, hogy a megszállott terü!Jetek 
Jakássága küzött, a magyar kulturát ma is az ott .lia.k6 zsidóság 
ápolja legj-obban. és a fennálló akadályok e]enére is a zsidóság 
~eg~apl;?t a magyar kultura és magyar sz.ellem előharcosa, 
~a:zlovlV?Je. pe cso~. Magyarország zsidósága is minden 
tdoben es r:;mden korulmények között tanubizonyságot tett 
arról, hogy o a magyar kulturának és magyar törekvéseknek· 
de a ~?agyar élni .akarásnak is, a többi felekezetekkel egysor: 
ban, l&'az k;=ttonáJa. Konnánynyilatkozatok, hatóságok és a 
k,cresZI.teny tarsadalom _vezérférfiai, igen gyakran meghajtják 
z~szló]ukaJt a magyar zs1dóság h3.Zafias és kulturális munkátssá
~av~. s~em~en. És, ~a e~ igy va~\ ugy méltán kérhetjük, hogy 
P:cn~unkel!: 1s, a masvallasu honhtarsamkhcn hason1óan, akikkel 
e~yutt e•p ha:zának _vagyunk édes gyermekei. nagykorusitsanak.. 
Tobb mt'(lf hatvan ev!'s multunkkal bebizonyitottuk_, hogy érde-
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n~esek vagyunk. a rwgykorusitrísra. Bár clmonclhaljuk, hogy a 
klskomság éve1 nem _voltak kdlemetle:nek számunkra· me rt a 
hatóságo~ é~c; kormányok mindig nwgértö jóakarattal támogat
tak bennunket töreb·éscinkben; de mégis bizonyos mellőzött
~g:et kell hogy érezzünk akkor, amiclőn a zsidóság emancipá.
ClÓ]ána.k ellenére, iskoliink irányi:tásába.n, [)jekünk 1vincs an!:lyi 
ha.táskörünk, mint a többi fel~ke?Jeteknek. Nem az elLenőrzés, 
avagy az állami felüg-yelet miatt panaszkodunk mi; de méltá
nyossógot kérünk a zsidósággrll szembm is és lflz egyenlő dbirá
lás elve alapján egymlőséget hérü11k. 

.-\ kongresszusi szabályzat JI L fejezetének l. §-a. értelmé
ben. az általános országos tön·ényekben fogLaltak az izraelita 
néptskolákra is kötelezők. A III. 24. §-a a tanitók Eegyelmi 
ügyéről szól. A V. K. .\I. 1851 O 1884. sz. rendelete az emlitett 
2-L §. magyarázataként kimondja. hogr az izraelita ta.nitók 
fegyelmi ügyében az 1816. é\·i XXXVIII. törvénycikk az irány
adó, amelynél fogva az első foku fegyelmi hatóság a közigaz
gatási bizottság. A \'. K. :\1. 1878. évi 20503. számu rende~eúe 
értelmében az izraelita. népiskoláknál a szünidő két hónapra 
terjed, a heti tanórák számának miniJm:uma, be.l!eértve a hit
és erkölcstant 20, maximuma heti 25 óra, mely intézk·edéssel a 
tulterhelést kivánta megakadályozni. A kongresszusi szabály 
lll. fejezetének V lll. sz::Llwszu r:;mütést tesz a felsőbb izr. nép.
iskolai hatóságról; a 8. §-a pedig az izr. iskola járás hatóságról. 
A hittanitás felügyeletéről szóló szakasz szeriTit: A hitoktatás a 
középianodák és állami képezdéknél az iskol:?i bizottmány köz
vetlen ie!ügyelete, s a iefsőbb izr. iskolai hatóság főfelügye-
lete alatt áll. , 

A kongresszusi szabályokban tehát megtaláljuk a f,eleke
zeti felügyeleti hatóságok nyomait; de a hatóságok intézményes 
kiépítését, önálló hatáskörének bi:ztositását a gyakorlati élet· 
ben nem talál juk. U gy látszik, hogy elődeink megdég,edtek 
azzal, hogy jogainkat törvény,es s~bályok biztosítják; de nem 
gondoskodtak arról, hogy a szabály,ok test.et is öltse'll!ek és h~gy 
éljenek is a részükre biztositott autonomiával. Bár az ·sem :Lehe
tetlen, hogy a szervezet kiépítésénél merültek fel akadályok, 
miként azt a szabályokat magyarázó némely miniszteri rende
letnél találjuk. :via zsidó tanitót a zsidó iskolaszék csak akkot 
választhat, ha a választó gyüléscn a közigazgatási bizottság 
kiküldöttje, rends7.JCrint a kir. tanfelügyelö, elnököl. Az állam
segélyes tanitói állás megüresedés~c csetén pedig, előbb enge
délyt kell kérni a V. K. ::vi.-töl az állás betölthetésére. Ily módon 
esetleg hónapokig kell várni, am~g a tanítói állás betölthető. 
lehet, ami igen sokszor a tanitás folytonos•ságának hiányáV'al 
járhat. 

A zsidó iskolák és tanitóik rendeltessenek egyházi fennhatóság alá 15Y 

A ~ás felekeretü i.skolák több függJeüenséget élveznek. 
A római kath. iskolák »Rendszabályok« cimü sz~r.vezet~t, m :
lyet a magyar püspöki kar 1925. évi okt. 14-ikl tanacskoz 
mányán állapitott meg és amelyet a V. K. :\1. 9820.2 '1926. sz. a. 
tudomásul ve.tt, áttanulmányozva, azt tapasztalJuk, hogy :: 
iskolák és ta.nitóik felügyelete ~akneU: ~ár?lag fe:ekezct1 
hatóságok al,á ,tartozn~k. ~ katho!ikus nep1sk_<;>lá.~ legfob_b ~~~
ügydeti hatosaga az lllcto egyhaztnegye teroleten a puspo"'. 
A püspök alá vannak rend~lve: a) az egyházmegyei f&t_anfcl
ügydő; b) az e_gyház~e_gyei tanfelüpe~ő; ~) .. a ke~ület1 ~n
felügyelő; d) a kerü:et_l ,tsko,lalátog~tok es ,v~gul -~ J.Skola.sze~. 
A 108. §. szerin.~ a tamtot ~.alasztó _J.Sko~a.szekl_ ~yules~n a keru- . 
leti tanfelügyeJo~ vagy az o megbuottja elnokol. akt lehet az 
iskolaszéki elnök is. A választást a püspök hagyja jóvá és nem 
a V. K. M. Az iskola. órarendjét és tanitásmenetét az egyházi 
feh.igyeleti hatóságnak terjeszti. fel az iskola jóváhagyás yégett 
és nem a kir. tanf.elügy<előhöz. N em akarok rész1etesen fogl~
kozni a kath. népiskolák sz•ervezetével, hanem csak an.nylt 
állapiJok meg, hogy a kath. ·egyház, iskolája irányitásáb.:m 
J.egmesszrebb,menő önáEóságot élvez, a·z em.l,itett R:mdsz~t bál y ok a 
legkisebb aprólékossággal magában foglalja a kath. népisko~ák 
jól f.elépit·ett srervez·eÚ~t, amiből a mi szervezetünk felépítésében 
sokat tanulhatunk. · 

A ref. népiskolák fenntartásáról és irányitú~~iról egyh~izi 
törvényeik szólnak, amelyek sz·erint a reformátusok Í'-' a leg
messz·ebbmenő autonómiát éhr,ezik iskoláik vezeté~ét és tanitóik 
felügyeletét illetőleg. 
. Nagybizottságunk kiküldött egy közigazgatási albizott'-'Úg ->t 
ts, melynek feladaJtává tétetett autonomiák fd<énitése. N em tu
dom, hogy •ezidőszerint, mint állanak az autonómiát illető ter\'ek 
é; jav;as_lato~ és _hogy már a. köZJeljövőben eljut-c a meg•.ra1ósu
las stadmma~g. Eppen azért azt j:tvasfom, hogy az oldatósügyr<.' 
vonatkozólag ~érjünk egy részleges a!donomiát, nt(.'/yneh a/tpja 
rt kongr,esszust szabályokban, tehát fennálló törvénpekben ,,. 
van fektetve. · 

.. A mi egyh~zunk ~cm h~erarchiku~ egyház, éppen azért az 
esetleges _el1en,tetek kJ.kcrülese \'égett, én ugy képzelném a 
felug~elet1 hatos,ágok megszervezését, hogy az Ö:>sze,; felügyck-ti 
~a.t~,sagok felereszben egyházi és felerészben \i1ági férfiakbúl 
~llnfna:. Legyen egy felügyeJeti sz,erve a községkcri.ilctcknek. 
a~~ Y•e . ~egszervez.ett tanfelügyelői állások utján gyakoro] ·. 
nLák a felugyel. etet a községkerü!ethez tartozó iskolák fel"tt 

egyen egy 1 f "bb f l" ~ · 
am 1 . k 1 {~Jt~ . ,e _ugyeleti szerve az országos irodának, 
i a~ y~~k ~g 0

_ v~agl és ,;gyházi felügyeleti hatósága f 1j. 
g g ) oYakorolna a legfobb felügyeletet és a melh: r('nc!elt 
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-.ol.~tásügyi tanács támogatásá\'al i.rányitaná a zsicl6 iskolákat 
és 1.rányt szabna a hitoktatásnak és a vallásos nevelésnek. 
I~~Yáló tan.itóka~k általánosan elismert igen eredményes mü~ 
~odftse pcdagóg1a1. felkészültsége és a héber tudományokb,cu1. 
valo képzettsége megfelelő alapot nyujtanak 111e1künk a készülő 
~.zervez<:fuez. Éppen azért az én clgondolásom szerint a fel
ug"}:eleü_ s:ven~kben ~épvisclcte t kdl, hogy BJlerj,ml!ek a zsidó 
tan1,tók .I,s, az 1zr. tmutóegyesü1et kikülde•tés·ében avaay a köz
ségl~.liiletek választása; esetleg legfelsőbb kine;•ezés 

0

Utján. 
Osszefoglah·a az elmondottalzat, javaslom, hogy az albizott

ság fogadja el elvként azon inditván yomat, miszerint a zsidó 
iskolák és tanitói vétessEnek ki a kÓzigazgatds fennhatósága 
alól és rendeltessenek egyházi fennhatóság alá. És amennyiben 
az albizottság az elvi állásp0'11!tot elfogadja, ugy inditványO'wm, 
hogy az albizottság bízza meg az elnökséget a kongresszusi 
sz.a bályok figyelembe vételével egy tanügyi fe lügyeleti szer
vezet kidolgozásával az itt hangoztatott elvek alapján. Ameny
nyiben sikerül a közel jövőben a kongresszusi zs~dóság aut<on ói-. 
miájának megvalósitása, ugy a zsidó iskolák felügyeleti szer
vnete szerves részét képezné az autonómi;ának; de ha ez nem 
viTtető keresztül, ugy a kongresszusi szabályok k ereleinek 
bővitésével alkossuk meg legalább részleges oktatásügyi auto
nómf{ínkat. 

Szolnok. l(álmán Elek. 

J AB NEH-
HOMILETIKA. 

Peszachi beszéd a háboru idejéből. 
: 1.ll:1N::I }.!Ott'.l 1ln:''1 ',1p1 :>''J:"l i'~m 11)1 r'1N:l ~N '1 J 0'.l~.li'1 

" Bimbók nyilnak a réten, ének ideje eljött, gerleszó hallatszik 
a fö ldön. " Bibliai ujjongás szava ez, s mi : a történelem legrégibb 
kulturnépe, az emberiség haladásának legősibb bajnoknemzete ezzel 
az igével üdvözöljük az el ső bibliai ünnepet, a szabadság ünnepi 
idejét. Nemcsak a szerény márciusi ibolya, amelyik félénken emeli 
fö l fejét, hogy körülnézzen a világon: vajjon a télnek jeges nyomai 
eltüntek-e végkép? lelkünkbe nemcsak uj virágiflat önt ünnepi 
ha ngulatot és sötét, viharos időkben elkomorult életnézetünkbe uj 
reménységet, nemcsak a fészkeik ölére ujra haLatért énekes 
madarak boldog zengése s a geriének egyszerű természeti hangokban 
szerelemről és hűségről búgó dallama ébreszt szivünkben dicsérő 
é n ~ket és hymnus-szárnyalást, hanem az a vigasztaló gondolat is, 
hogy a talajt, amiből az emberiség számára a szabadság első 
csirái fakadtak, zsidó verejték áztatta, zsidó szellemi munka müvelte, 
zsidó állhatatosság ápolta és zsidó kitartás tette gyümölcsöt -sar
jasztóvá, az a tudat, hogy ezek a hajtások, ókori és középkori 
fegyverpáncélzatba öltözött harcos csapatok ólomléptei alatt bár 
nem egy időszakba ll hajladoztak és görnyedeztek, de mindig meg
ujra töretlenül emelik föl fejeiket ég felé, hogy bár időröl-időre 
rekedt hangok ujra világgá harsogjak a régi dalt elnyomóhól és 
elnyomottakról, hatalmasokról és gyöngékröl. háboruról és fegyverek 
csörgéséről, bár ujra meg UJra felzeng a régi kérdő széderének 
ártatlan gyermekajakról és régi melankólia válasza apdi ajkon, 
;"ttt'irt ·wtt> 1'Jtl; "':I.:N.l1 Mi fölzendítjük Előtted, Urunk! lstenünk! az 
~rökké uj dalt a szabadságról és egyenlöségről, az isteni b1zalomról 
es ~z Istenben való boldog reménységről, a háborus borzalmakból 
~alo ~elszabadulásról, a szellemnek uralmáról az e·lvakultság sötét 
aruya1 ~ölött, ünnepi ö1ömmel, ünnepi zsolfárénekkel. Halleluja! 

.. Ker~ezö gyermeket és választ adó édesapát állit elénk á h. 
az unnep1 . szakasz. Kiváncsiság, tudvágy ég a gyermek szivében, 
feleletet _var a kérdésre . Az apa pedig ott találja a választ a szent 
~agyomany~a~, s a széder este áhitatos hangulatában az a felelet 
enekel az a]kan, amelyet ezer esztendők óta ezer meg ezer zsidó 
apa mondott el már kérdező gyermekének. 
~,; Nl;, notl-:"l::lr c:n~~N1 _o::~',nNT/'1 :'1i::IVI'I m:l c:•J:I c~·~~ 1iOK•-•.: 1'1':'11 

.. s lészen, ha maJd tgy szólanak hozzatok a h gyermekeitek: 
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mit jelent a ti számotokra ez a szolaálat kk 
átmeneti áldozat az az Örökkévalónak. ,., , a or válaszoljatok : 

'':l:1 ·;•m i1N' O'i:l~-nN ~!m.::l O'i:lOJ 'Nit.!I'- 'J.::l 'n:l-Sj) i10~ it.!IN 
mivelhog~ átlépte Izrael fiainak házait Micrájimban, amikor csa
pá~sal S~]totta Aeg_yptomot, holott ami házainkat megmentette. De 
VaJion áJI. hallg. k1t nyugtalanít, kit foglalkoztat ma már az il en 
és az . ehhez ha~onló kérdés, vajjon ki törődik ma már feln~tt 
va.g~ ~1skoru. gyt;rmek, a régi micrájimbeli eseményekkel? Nincse~ 
~lll ~ü~k mas . faJdalt~JUnk, m~nt az ódon peszachi kérdés: m<; m: 

szul~k, a. zs1d? apak és zs1dó anyák v:irják-e méa ma is hoa . 
~yerme1k P1tom es R~m~zeszröl, Pháraóról és Mózesrót'kérdezÖsköd~ 
Jenek - 1~em -e Belg~ad es Sabác a mai modern kérdések? A réai ,,,,,rt~,.. 
a ~?mbol.? .~s pus.ztitó egykedvüség, az ósdi históriákkal ~it se -
törodö kozonyo~seg nem gázolt e át e már régen az évezredek ftlt~ 
megszentelt Z~Jdó hagyo mányokon. Hogyan is kérdezze vajjon a 
gye~mek.: o:S ~~ 1;, i1i:nm M mit jelent ez az istenszol álat a · . 
e?yal.~alaban nincsen oii:ly nincsen többé szolgálat!! Aisz~n ~i~o~ 
könyu dol?g a korszellemnek, a megváltozott idők bő alás/b 
burkolódzniOk azoknak akik a korszellem · t" . P Ja a 
· t'k t"k · ' 111 o szavat meg nem 
;r 1 .' vagy o eletesen félreismerik. Ugy látszik lway a .d "k k 
dolfkasa~ n~mtkegy ?agadó á:a~at tovasodorta immá; a n~ ul! kzo/o~ g~~-
? ?ozasana naiv megnytl~a~u!ását. Nevetséges badarsáook l a -

bar . srapnel! robban és oranat szisze é . . . ,., . U::,Y e 
véres csatamezőkön és mi~zéderesti av~lt ~.r 1 ~ 1.0~ rosk.adnak haláiba 
!ami kis gödölyéröl amit két arasért vett ' m on .on sapJto_zzunk va
lye, macska széltépte, bot me g verte tüzé a n:gyapank,. szegen y. göd~
gödölye! dreadnugtok óriá; hajók s .. 1 g~tte 1 - szeg~ny, s.zegeny k1s 
alattjárók örvénybe f~rnak ezerton~I: ~~.< !~nger~en~kere, tenger
öreg bibliás történeteket pönoessünk ~szl ~ ~alyakat - s mi 
hasadt a vörös tenger és eay maro~~~:~.,~. 1 ~;fa~on, hogy meg
Slrba süllyedt?: _ Ma e ~tlen ó.. .arao ad a IJullám
oceánok habjaiba, mint a~kor Aea tatban to.bb ember . pusztul az 
Sasok szárnyain vittelek bennetekety~ om ea.esz .. nép~ssege együtt ! 
~zegény, ócska sasmadár! Ma aero lf!lor\ Ja. buszken .a szentirás
at ~ l~vegőürt, és a sasmadár s~~10 

< ~s .Zep?elmn.ek szelik 
~ p~ncelba és vasba öltözött táborokat 1 Y~'~:I JObban vedelmezik 
egbol, ma bomba - hát mi értelme . or manna hullott az 
haladásának, a kormányozhéJ tó lé 1 .. ~an ma: a technika csodás 
~okat összekötő vizi alagutak a ~~~J~ .~ak,, a t~ngerfenekén vilá
agyu idejében, a . kovásztalan' ken érn<~ ometerrol bom?áz_? csata
meg a hitélet célJaira szolgáló átrr?'e / .meg a keseru fuveknek, 
hetlen kenyér ! kell izetlenség? l ne ' aldozatnak? i100 kenyér ; 
utfélén? családi életben társad~lmfl~~-e te~em .az bőven, uton
s~kban - mire való hát a noo ken ren, l~Jtéle!J megnyilvállulá
rüség kell? Ha csak az a ba. h yér, az IZetlen ~enyér ? ! Ke se-

J, ogy erre emlékeztessünk, minek 

l 
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kell akkor a iliO, a keserű fü? drága jó embertársaink, édes és 
nemes jó barátaink, mézes és mézetlenszavu jóakaroink, kedves 
és kajánszemü jó és rossz emben~ink - óh, gondoskodnak ök 
róla tulontul való buzgalommal, hogy legyen mit nyelnünk -
keserűségekböJ is! s vajjon a zsidó hitvallomás követője nem talál-e 
elég keserűséget, amikor ember voltát születési levelétől teszik 
függővé, nincsen-e elég "~liO fölhalmozva a tömeges ki és áttérés
ben, a mi gyönyörű és megható és fölemelő és üresen-kongó pe
szach templomi megjelenésünkben, a zsidó önérzet hiányában 
a felekezeti ügyek iránti sivár közönyben, a mi müvelt 
és zsidó szellemben való haladásunk utján tapasztalt szomorur 
kétségbeejtő hátrasiklásban, s a gáncsvetésben, amellyel a zsidóság 
ellenségei akasztják meg Izraelt becsületes törekvéseiben, s vajjon, 
nem-e jár szüntelen, örökös véres áldozattal a létért, a megélhe
tésért való küzdelem, amelyet annyi, de {lnnyi n'iilt'r.l rontó és 
romboló szellem nehezít meg folytonosan ! Am, ájt. hallg.! a mi 
n:o ünnepünk sokkalta magasztosabb, mintsemhogy a köznapi piaci 
bölcSeség olcsó dobverésével fölvetett kérdések méltó tárgyát ké
pezhetnék a mi ünnepi hangulatunknak, maga a szentirás az, amely 
a tudvágyó lélek ?.jkára adja a kérdést, valamint a kérdezettnek 
ajkára a választ. Unnepi elmélkedésünkben ez a tudat vezessen 
bennünket, ez az érzés adjon szárnyat gondolataink magasba 
igyekvésének. 

I. 
Á. H.! Az idén is, még mindig, komor fellegekkel van bo

ritva a máskor oly enyhe tavaszi holdfényben tündöklő széder-esti 
égboltozat fölöttünk. De a fellegek közölt mégis, ha bujdosva is, 
varázsos fénnyel csillan föl az a régi három csillag, amely a tör
ténelem folyamán beragyogta Izrael népének multját, s irányt 
mutatott számára sivár jelenben és gondterhes jövendőben egyaránt. 
Kietlen pusztaságokon, virágtalan sivatagokon, kopár hegyvidékeken 
át vándorolt a zsidó nép e hármas csillagzat fényjelzése mellett, 
amiglen hazára lelt, ahol hívatásának élhetett. t:s bárha az ádáz 
sors megirigyelte tőle az 'Ni~' r'iN-t, a tulajdon vérével áztatott és 
gyöngyöző verejtékével szerzett ősi földet és bárha üldözött vad 
gy.anánt. keresett menedéket idegen fajok között, amelyek iránt a 
sz1ve haladatossággal volt eltelve, ha békességben türték a körük
b~n: az a régi hármas bolygócsillag hüséges csillanással kisérte 
va.n?orb~ly~:>ngásaiban, bearanyozta kicsinyes, szük kerekkben 
zaJlO csalad.' életét és a közjóra irányitott.munkakörét. Nem ismeritek-e 
ennek a harom csillagnak a nevét? Oh, hiszen nincsen nap, hogy 
azokat, még most is, vérzuhataoban is untalan emliteni ne hallanák 
boldog-boldogtalan szünetlen ""ajkain ' hordja, valódi és ál lelkese~ 
dés hangos dobszóval pörgeti, velük nyilt meg az ujkori történe
lem. k~rszaka s azokat látjuk jelképezve a mi széder estéink szer
tartasamak alkotó részeiben, a ''l1'1r.l1 n:t~ nco-ban ! Szabadság, 
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egyenlőség, testvériség! Izrael lelki életének éltető elemei a ben
nük való hit tartotta fenn a századok zuaó viharaiban ez 'a három 
eszmé~y táplálja benne az elborult jelenoben a remé~yt egy jobb 
kor utan, s Izraellel együtt erre a három eszményi csillagzatra 
függeszti vágyó tekintetét az egész meggyötrött emberiség, milliók 
epedő szivetvel. Szabadság, egyenlőség, testvériség! elcsépelt 
szólamok, de uj jelentőségben sugároznak most mielöttünk, most, 
hogy a szivünk omló vérétől nyertek uj ragyogást, s a régi peszach 
áldozatban, a kovásztalan kenyérb.:!n s a keserü füvekben most is 
uj értelmet nyer az ódon hármas symbolum, a mi napjaink 
gyászban és szenvedésben gazdag élményeitől . . . Ha gyerme
keitek azt kérdik tőletek: mít jelent a számotokra ez az áldozat?! 
akkor igy válaszoljatok a kérdésükre: ,,..,~ N1n nctl n~1 Ez a Peszach 
áldozat, ez az átmeneti áldozat. I~teni csuda az. És vajjon k. t. 
elképzelhettek-e nagyobb horderejű átmenetet, mint a szolgaságból 
a szabadságra, a lekötöttségből az érvényesülésre, az elnyomott.,. 
sagból az önrendelkezés jogállapotába? Az ilyen átmenet J1edig 
nem felhötelen égből hirtelenül kilövelö villámsugárzás, de sötét 
és viharterhes fellegtömegeken áttörő fénysugár! Izrael népe fölött, 
Izrael láthatárán sok századon át gyülemlett és gömörödött össze 
a viiiamárammal teljes, feszitőerejü légkör, amiglen diadalmasan 
pattant ki belöle a szabadság viiiámos szikrája, sulyos véres ál
dozatokkal, hatalmas pyramis')k építésére vesztegetett verejtékes 
munkával szerezte meg magának a szabadságot - s a Fáráók 
mindannyiszor a földre roskadtak, s a szabadság bujdosó csillaga 
mindannyiszor megujra föltunt a fellegek közül - latjátok-e? a 
.mi napjaink uj, véres, tündöklő csodáját? Uj Fáráók bukását? 
uj szabadságok ébredését? uj átmeneti áldozatot? Az északi 
kolosszus porba dőlt: ahol pária volt a zsidó, ahol pogromban 
..gyilkolták Izraelt, ahol a legujabb vérvád termett, ahol a 
szivére tapostak - látjátok-e a nctl n~1 az átmeneti áldozatot, a 
szabadság áldozatát, a zsidó peszachot, zsarnok cári önkény rom
lását az orosz földön? S az árulás, a hitszegés klasszikus földjén, 
Romániában, ahol a zsidó, ember voltának gondolata mindezideig az 
emberiség gyalázatára, magba nem tudott szökkeni, ahol iildözték, 
bántották a mi véreinket szünteleniil - látjátok-e a noc n~r-ot, 
az átmenet áldozatot, a zsidó szabadság csillagát uj ragyogásban. 
Lehet-e hát hitetlen, kétkedő, fásult lelkü - a háboru viharában 
meg kell látnod, bármilyen tompa is a lelked - hogy él még a 
régt lsten, Izrael Istene, a régi Fáraót döntő, a régi gondviselő,· 
a szabadság Istene, a háboruk véromlásában az igazság hajtásait 
fakasztó, az Isten, akinek szeme lát és örködik a jog és igazság 
fölött. Bizony 1 Bizony! Szóljatok, feleljetek a ti gyermekeiteknek 
.I:"!S N1n not n~r c.rw~N1 a zsidó szabadság, amelyet peszachkor iin
nepeliink, áldozattal, könnyel, vérrel jár - de lstennek dicsősé-

.165 

gére s az elnyomottaknak, s közöltiink Izraelnak is az iidvé.re 
·való',,..,, Nln nec n~1 átmeneti áldozat az az Isten dicsőségére. 

ll. 
Á. H. Szeder szertartásunk második része a ,,:.c~ a kovász

talan kenyér. S az egyenlőség emberboldogiló elv~nek nincs~n 
ékesebben szóló kifejezője a mc~-nál. ·~v cn,-nak nevez! a szenttras 
.a .peszach kenyeret, a nyomor, a szegénység, a szükölködés, .a 
nélkülözés kenyeréneK-. Ezzel táplálkozzék a szabadság ünnepnap
,ján szegény és gazdag egyaránt, a s?rs kegy_eltje azonasitsa . ma
gát a sors üldözöttjével, vegyen reszt bujaban, szenvedéstbenr 
a százezrek bírtokosa ne tartsa magát különbnek, többnek a föld
höz ragadt, küzködő szegénynél •,, c';, nwv ~Jo; ~~, '"I'IVV az élet 
.változatos utjain szegény és gazdag találkoznak, s mindkettőnek 
·a sorsát az örök gondviselés intézi. Ennek az igazságnak a meg
ismerésében szól a 2.sidó családfő a széderestén : r,\::l11 'li'' l'~::l, '?:l 
iiOC'l '11" 1'ill1 ~:l mind, aki éhezik: jöjjönJ tartson mivelünk, 
mind, aki lelki vágyat érez a szabadság ünneplésére, jöjjön 
és ünnepeljen veliink együtt, mert ·egy az lsten, egy az 
lsten aki előtt boldog és boldogtalan egyformán egyenlő 
c:J::lln; iJn '"1~~, niTN~ n•n• nnN nW\ Legyen egyenlő a törvény a 
köztetek otthonos számár~, csakugy mint az idegen számára, aki 
letelepedett körötökben. Es amiképen az lsten képmására alkotott 
emberi lény méltónak teremtetett a törvény által korlátozott szabad
ságra, ugy kétségbevonhatatlan joga van a jogegyenlőségre, a 
boldogulás lehetőségének egyenlő feltételeire, mely a szabadságnak 
édes gyermeke. Igy foglal helyet a nnc a szabadság áldozat mellett 
a n:.c~ az emberi egyenlőség jelképe. A 'JV enS a nélkülözés kenyere 
á. h. a mi forrongó napjainkban az egyenlőség utáni vágyat éb
resztette föl a tömegek lelkében. Füstölgő vulkántörmelékek közül 
gőzölög világgá világot átalakító eszmékkel az egyenlőség nagy 
gondolata. A zsidó irás, a zsidó szabadság már ott, Egyptom 
földjén hirdette ezt az eszmét. Egyenlőséget, az ember megbecsO
Iését, a kenyér jogát, a szociális fejlődést - egyenlőséget hirdetett, 
de nem bolsevizmust, nem az erőszak jogát, nem a fölforgató vad 
szenvedélyt, mely törvényt, fejlődé~t. korlátot ismerni nem akart, 
111'1N niln, a törvény kereteibe illesztett egyenlőséget, a fejlődő társadalmi 
átalakulást, ezt jelképezi a nx~, a kovásztalan kenyér a S7édertálon. 

S a notl és a n:.c~ mellé méltóan sorakozik a harmadik sym
bolun~, a ili~, a keserü gyökér. Hogy milyen keserilséget és elke
~e.redest szill a fajgyülölet, az osztályok iránti ellenszenv, az elő
Jtelet, egys_zóval a testvériség hiánya - azt a történelem folyamán 
egyetlen neppel sem éreztették annyira, mint éppen a zsidó néppel. 
S _vessétek föl csak testvéreim a kérdést, hogy az időknek Fáráói 
mtért keserítették el ennek a népnek az életét! 

ne Clítl-r,v . . . n!:'p :"l,::lV~ cn"M nN ,.,,~'1 
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Talán. azér.t, mert az önkéntes és a törvény által kiszabott adók 
alól ktvontak magukat? Vagy talán nem álltak csatasorba a támadó 
és a hóditásra vágyódó ellenséggel szemben? Vagy talán nem 
a~tak elegendő mun. aeröt a kultura fejles7.tésének szolgrllatába? 
Htszen különböző kisebb és nagyobb Fáráók nem győzték eléggé 
hangsulyozni : 
. 'J'l'llltl sl' tn"l Cl r:')Cm nr"nSc nJN,~l'l '.:J n•m .. . 1JCO C:l'ltl'l :l, ~N,ltl' 'J::l ov :-tl:'l 

Ime Izrael fiai nagyobbak és hatalmasabbak, mint mi vagyunk, 
ugyhogy - igy hanglik a nemtelen gyanuskodás, ha háboru 
törne ki: növeini fogja az ellenség hatalmát, már pedig gyönge, 
gyáva népség csak nem szerezhet az ellenség számára hadi ba
bért. S a századok gyalázatára való eme történelmi jelenség kulcsa 
és megoldása egyedül a testvériség hiányában keresendő ! Az, aki 
visszaél a szabausággal, az kar.csal szemmel nézi le az egyenlő
séget, a testvériségről p~dig még csak fogalma sincsen. 'l'l" j'O.::l, S.::1 
nct'l 'fl" ,,.,Y, t,: ~1:•1 Oh milyen nagy is azoknak a száma, akik
nek lelki taplalékat nyujthatnának a mi ,~,01 n:m nco széderlako
mánk alkotórészei, abbari a jelentőségben, ahogyan rni azt iFiképes 
értelmükben fejtegettük, akkor talán tisztábban látnák a szabad
ság, egyenlőség és testvériség ernberboldogító szeniséges eszmé
nyeit. Mi pedig testvéreim, akik e három elvért ős időktől fogvást 
küzdöttünk és véreztünk - hadd intsük a mi gyermekeinket, 
hadd lelkesitsük őket lstennek parancsa szerint: •,.,r, Nm m::o M!lT 
Peszach áldozat ez az lstennek dicsőségére! Amen. 

Budapest. Néhai dr. Klein Mór hagyatékából közli Dr. Kiss Arnold. 

Ünnepi beszéd az 1931. február 25-én megtartott 
rabbiavatás alkalmából. 

(Echa. 2. 16.) ~Nt, Wt::lc 1:-tl'lP!V 01':-t :"IT 1~ 

»Ime ez az a nap, amelyet n~ménységgd várva-vártunJ..;:, 
most megláttuk, most megértük.« K·ed Vles fiatal pályatársaim! 
Az ige, amelyet a Siralmak költője cl~enségeink ajkára adott, 
az örömre válva eltö:ti szivetek·et s lelketeket. Elérkezett az a 
nap számotokra, amelyre ezer aggüdalom és sejteLem között 
vártatok, amelyre ifju lelketek lángo:ó lelkesedéséveL a pálya 
és a tudomány iránt való izzó Sűeretettel készü:ődt•ef!ek, a tudás 
mézét a méhek szorgalmával gyüjtöttétek. Köszönte1ek tilteket 
ezen a szent helyen, mi.ndawk nevében, akik már eddig is figye
lemmel kisérték pályafutástok magasba iv•elő utját (Zsoltár 
lU!. 26). ,, l'l'!lJ C?'m::l. »Ál~ásunk szálljon tireátok az Ur e 
h~zából«, ahol az 1svem tamtás tőszomszédságában a;z istetni 
hit lángja lobog az öröklámpa mélyéből. Elérk,eztetek a mai 
nappal éltetek e~y igen font_os á1Jomásához, amidőn mögöttetek 
bezarulnak az Iskola kapm és megnyilnak előttetek az élet 
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..,zárnyas ajtói: amelyek előtt magatok is azzal a kérelem.m.el 
álltatok meg: · 

~érlek, nyissátok meg előttünk az igazságot jelentő élet 
kapmt, hadd menjünk be azokon s hálálkodjunk Istennek b, 
hirdessük az U r dicsőségét. Z-soltár 118. 19.) És ha már 
,\ronnak, az .első főpapnak pályáját választottátok, akkor igy.::
ke.zzetek Hillel tanácsának rhegfele1ni (Pirké Abot l. 1:2 . 

1'i:'1N ~It' 1'1'~,..,~ '1:-t ))legy:etek Aran tanit,-ányai közül valók: sze-
rcssérek a békét, törek·edjetek a béke után. ~zeres~étek az embe-
reket és vigyétek őke t köz•ekbb a t órához. < 

I. 

o1Srv 911,1 o•Slt' :J;,~ Széressétek a békét (-s kiin"s~é~ek a 
békét.« Kedves fiatal barátaim! Amikor az élet porond jára ki
léptek, amikor a mai hitközségi élet hullámai kellős köze1Jébe 
ke1iiltök, mindenfelé mindent fogtok találni. csak békességet 
nem. A prófétával mindannyia ' gyóg)"itani akarja népem sebeit 
könnyü srerével, rnond ván . i• 

olC,lt' j'Nl Ol,lt' c\t,lt' Jirmcjáhu 6. 1-l-) ), bék·c ,-an s megint 
uak béke, de valójában a békének sehol még nyoma sinc,;.en . 
mert akik leghangosabban követelik, legkevésbbé veszlik kümo
lyan, rnert ők is csak a zavarosban akarnak halá,.;zni és dj{Lt
szák kisded játékaikat. De a ti munkátok komoh·, férfias, 
görinces munka legyen, ti ne csak ajkatokon horc.Íozzátok a 
béke igéjét hanem a viszálykoclá:o piszkos hullúmai fölött állva, 
-erős, biztos kéizel korm{myozútok a \'alláso:; és társadalm! 
élet sajkáját a béke révpartjába. X e csábitsan titeket soha az 
egyile vagy másik párt igérete, ne iresszZ'n titeket soha az 
egyik vagy másik pélrt fenyegetése. hanem magasan a pártok 
~eJett áll,·a, lobo&_tassátok a b~ke zászlaját. amel~ n· rá legyen 
uva 'OJ '1 (_ li. lt. 10. 1 ))Az Urökkévaló az én z;bzlóm. ~e 
a pártok rángassanak le titek<'t az egyenetlenség mélystgébe 
magukhoz, hanem ti egyesítve őket, emeljétek fel l.íket maga
t~khoz, hogy mindenki dismcrje rólatok o·t,~· "'It' "lJ: '.:J~ f~zsa
J<l'> $l. 5.) ti vagytok hiveoit<?k igaz örök .\t1 ja. a béke ft·j(•ddme. 

Il. 

, iW"'!l,"l n~ ::l:-tN ))Szc-rcssétck az emb~·rek{·t! }.,:_cd H':; fiatal 
palyatá.rsaim! A békesz·eretetnél talán még fonto:; ab 'J a ..,uh-o· 
sabb k~vete~mény: az emberek szc-r2t:?:te . .\lennél tiibb jót fÓ~
~ok clhmt·em az emberek kiiziitt, mennél nat4Tobh húLira foo·
~átok _őket .köt~kzni, .mennél iga~ság~)sabb, ~~ :;zi~orubb igy~-

cz.tek le.nm nunden ug-yben: annal tobb halátlan~á<mal fontok 
találkozni, mcrt -ez rejlik legrnéh·ebben az emhc~~k tc~mL·
-,zetében. De ez titeket soha d ne' kcch·etlcnitsen. gond\)ljatok 
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a talmud ama fanyar igaz....:;ágára Keszubot 105b.) 
n:'~ NS, NS~ 'El~ ''vo, o1wo ,N; N'no 'l.J ;,•S i't:n,o, p.::1;o N.Jilll 'N,, 

N'Olt'1 '''O.J 1:1S 
az a pap, aki tulságosa:n elmeriil a népszemség lagymatag 
hullámaiban, az a pap kénytdcn megalkudni saját becsületéveJ. 
saját jeJl.emé\·el; nem azért szeretik, mert jobb mint a többü, 
hanem me rt elnézőbb, könny•en veszi hivatását, megalkusZlik ·a 
vis.zonyokkal, s.remet huny az emberek gonosz-ság1a felett. De 
ti azért csak tovább szeressétek az emhereket, mosolyogj'at!ok 
gyengéik Felett, tudomásul n:~:gyétJek hiuságukat és ke11essétek, 
kl1tassátok a jóindulatot, b;x:süljétek meg a jóakaratot. Mert 
nincsen más hathatósabb fegyverünk az emberek megjavítására, 
mintha· mély, kio:thatatlan szer~ret lakozük irántuk szivünkben. 
A legelke"eredettebb gonosztevő .is mihamarább megérzi az 
emberszeretet napjának feléje áradó mdeg sugarait és a leg· 
konokabb embergyülölő is megtörik, ha a rábeszé:és kedves 
igéi behatolnak sztiYe gyökeréig, s ilyenkor fogjátok tapasz· 
taln i , Ézsajás 55. ll.) Ci' i '~N :ll !ll' NS 'ElO NlC' ·,tt'N ))olyan lesz az 
isteni szózat, nem tér vissza hozzátok üresen, hasz0111talianul, 
eredménytelenül.« 

ll I. 

;;;~,;; j.J·pr:, »Köz~litsétek az embereket a tórához.« Kedves 
fiatal barátaim! ~em felel meg a valóságnak az az általánosan 
elterJedt balhiedelem, hogy az emberek tudatosan elzárkóznak 
az isteni tanítás jótékony áldásai elöL Ebben 1esz éppen a ti 
lelkipásztori munkásságtok ::ulypontja, hogy találjárok meg a 
rejtély nyitját és azt a titkos kulcsot, amellyel a sZTiveket meg· 
nyithatjátok a tórának. Nem lehet Istennek az a teremtménye 
és nem lehet a társadalmi élet olyan mozzanata, amidön nern 
kellene megkísérelni az embereket az ~steni tanitásnak meg· 
nyerni. 1Ii nem várhatunk hamisalll értelmezett szerénység· 
gel addig, amig hivnak minket, amig (Maleáchi. 2. 7. ) 
1:1'!:0 ~lt'P:l' :1'i~l'11 »a tórát a papnak ajkáról elköVJetelik és elvár· 
ják, hanem mi magunk minden percben készen legyünk arra 
a kijelentésre: (Ézsajás 6. 8.) 'JnSw 'JJn »én magam tartozom 
jelentkezni, mondván: ime, Uram Istenem itt vagyok, küldj 
engem, rendelkezésedre állok, teljesiteni emberi feladatomat, 
követni papi hivatásomat, megfelelni prófétai küldetésemnek.<( 
Ebben az értelemben fölavatlak titeket az Egy élö igaz Isten 
nevében a Vezérlőbizottság megbízásából Izrael ta.illtóivá, pap· 
jaivá, mestereivé (Példabeszédek 3. 4.)'C,)( 'J'V.:l .:llrO ~~lt'l i" MltOl 

rnan hogy találjatok kegeysséget, j·óinduliatot Ist·en és ember 
előtt, most és mindenkoron. Ámen. 

Kaposvár. Dr. Hei'Zog Manó. 



Dr. Bi..AU LAJOS 

Blau Lajos. 
Hetvenedik születésnapjára. 

A bibliai aggkor határához ért lsten jóságos segitségével a 
mester. Fáradhatatlan törekvés és munkateljes tevékenység évtizedei 
határán a hála érzete száll fel a hódoló tanítványsereg lelkéböl az 
ég felé és mint a teljes pompájában virágzó májusi rét felé, ugy 
száll gyönyörüségg~l pillantása a mester sokoldalu tevékenységének 
eredményei felé. Es ha valahol, ugy e folyóirat hasábjain kell meg
szólalnia a mester dicsőitésének, és amint ö irta Sacherünkről 
jeiigéül e folyóirat egyik ünnepi füzetére (XXVII. 1.), ugy hasz
nálhatjuk mi is ma e helyütt és ö reá vonatkoztatva az Irás igéjét: 
1S lJnJ ,,,~, S.:-;, 1~0 '-', mert tőled van minden és kezedből adjuk 
neked (1. Kr. 29. 14) 1891 óta szerkeszti, inspirálja és javarészt 
maga meg is tölti e folyóirat hasáhjait, melyek megteremtői lettek 
a magyar zsidó tudományos irodalomnak, meginditói annak a 
pezsgő, tudományos és kulturális életnek, mely létre hozta az lMlT 
kitünő publicatióinak hosszú és értékes sorozatát. Sok uj tehetsé~ 
itt bontogatta szárnyát és Blau Lajos irányitása mellett nem egy 
ma jó hirnévnek örvendő tudós kezdte meg a Szemiében fölfelé 
ívelő tudományos munkásságát. 

Az egyetemes zsidó tudományra való tekintet mellett főleg a 
hazai zsidóság történetének müvelése blált megértö otthont e folyó
iratban. Tárháza marad majd az a nagymagyarországi Izrael törté
netének, müvelödési viszonyainak, a nemzeti és bibliai irodalom 
közti kapcsolatok felderitésének, elvonulnak benne szemünk előtt a 
régi magyar zsidóság irodalmi törekvései, annak nagyjainak élete, 
egyes közösségek monográfiái. joggal mondhatjuk, hogy hazai 
zsidóságunk régi viszonyainak felderítése körill a Blau szerkesztette 
folyóirat legalább is annyit tett, rnint arnennyit tettek régi tekin
télyes külföldi folyóiratok saját hazájuk története körlll. Az egyes 
évfolyamokban közzélett okiratok tekintélyes gytijternényét adják 
az okiratoknak és nélktilözhetetlen kutforrásai lesznek a hazai zsidó
ság története tudományos feldolgozójának. 

12 
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A magyar zsidó történet müvelése mellett abszolut értéket 
nyer Blau Lajos folyóirata a szerkesztőnek számról-számra meg
jelenő könyvismertetései által, melyek különös vonzó erőt gyako
rolnak az olvasóra. Vagy 1300 könyvről referál ezekben. Egyik 
ismertetés sem sablónos, mindegyik eredeti. Egy-egy pregnáns 
mondat élesen rávilágit irodalmi jelenségekre, sajátos viszonyokra, 
rámutat fonákságokra, hibákra, melyek generációkon át felbukkan
nak nem zsidók által irt könvvekben, kihámoz rejtett gyülöletet és 
megvilágit burkolt rosszakará!ot. Bámulatos olvasottsággal meg
találja a rabbinikus irodalom tengerében az analogiákat, pótolja a 
.szerző adatait alapvető tények felsorolásáva!, uj világitásban meg
mutatja a nahardéai utcák és a palesztinai városok előtti terek viszo
nyait. A szerzök nyers kövei a recensens megbeszélésében nyernek 
.gyakran formát, szint és igy válhatnak csak a felemelendő épület 
értékes alkotórészeivé. 

A Magyar Zsidó Szemle mellett és annak mellékhajtásai 
mellett Blau lelke lett az egyetlen állandó héber tudományos folyó
iratnak, a Hacofeh-nak, mely már évtizedek óta Budapestet tette meg 
a héber nyelven megszólaló zsidó tudomány centru~ának. Min?. az 
öt világrész tudósai vetekednek a Hacofeh tartalmanak gazdagitasa 
körül Blau körültekintő irányitása mellett. A legkülönbözőbb val
lási irányzatok képviselői benne látják az igazi, objektív tudomá
nyosság letéteményes~! és az ? ~s~ndes otth.~~ának iróas~~ala felé 
árad a világ tudomanyos zs1dosaga munkaJanak summa1a, hogy 
azt héber folyóiratában értékesitse.. .. . . .. 

Evvel korántsem merülnek k1 nemzetkoZI tudomanyos ossze
köttetései. Ahány nagy zsidó encyclopédia látott az u!ób?i id.őkbe~ 
napvilágot, angol, német és h!ber nye~ven,. Blau tanac~at kerte k1 
és diszítette hasábjait alapveto tanulmanyaival. Tud?~an.Y?.s lev~
lezése zsidó és nem zsídó theologusok es tudósok IranyitOJa. Elo- , 
kelő külföldi folyóiratok vetekednek írásaiért és az emberirtó háboru 
után Biau irásai tartoztak az elsők közé, melyeket az ellenséges 
külföld tudományos szemiéi közzétettek. 

A nagy körültekintést igénylő s~er~esztői munka melle!t ~so-. 
dálatos Blau Lajos tudományos munkassaga a maga gazdagsagaban 
.és változatosságában. Alig van ága a zsidó tudománynak, melyet
maaa nem müvelt volna. Bibliatudomány, maszora, bibliai archaeo
lóg~, talmudi jog, .tal!lludi r~giségek,. historia stb. oly te~ületek, 
melyeken mélyen szan to mt~:nk.alat?~~! vegzett. A~ 1926-ban Fne~~.an 
Dénes által összeállitott bibhografiaJa, mely azota tetemesen bovult, 
ad erről kellő képet. Mind megannyi alapvető, úttörő munl<a a 
maga nemében mely mutatja a mester jártasságát a legtávolabb 
esö disciplinákban. Ez a sokoldaluság predesztinálta is Blaut egy 
rabbiképző szellemi irányitására, hiszen ~ mag8: okt.atta és o~tat
llatta eredményesen csaknem valamennyi tantargyal a semma~ 
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riumnak ami most a tudomány aprólékos elágazódásánál magában 
álló, cs~knem páratlan jelenség. 

Amellett az apologeta köntösében is fellép, ha azt a szükség 
meakivánja és mestereinek nemes példája szerint hadakozik lelke
sedéssel - mondhatjuk cum ira et studio - Izrael igazáért 
bátran és elszántan vérzivataros időkben. Elragadó hévvel ir a 
zsidósáa tiszta etikájáról, megvédi rajongásig szeretett talmudját, 
melyet kevesen tudnak hozzá hasonlóan kora és keletkezése viszo
nyaiból kifolyólag értelmez1~i, galád, hozzá nem értő, otromba 
támadók durvasága elől. H1tszónoklataiban, alkalmi- és emlék
beszédeiben kerüli a szóvirágokat, objektiv, igazságkereső, de 
melegszivü zsidó, ki szere~ettel cs~.g~ ősi hitén, annak bibliájár., 
annak szavain, melyeknek fmomlelku mterpretatora . 

Tanítványainak atyja, ki boldog, ha valamelyiket biztos révbe 
segítheti. Nagy személyes befolyását mindig arra használja, hogy a 
vezetése alatt álló intézet hallgatóit tehetségükhöz képest elhelyez
he:jse. Nem kimél fáradságot, reábeszélést, mikor arról van szó, hogy 
az igazi embert az őt megillető helyére segitse. Ilyenkor félreteszi tudo
mányos törekvéseit és az ifju nemzedékről való kellő gondoskodásba 
elmerül. Résztvesz a felekezetet érdeklő országos problémák meg
oldásában, nem rideg szobatudós, hanem fenntartja a kantaktust az 
eleven, lüktető élettel és bölcs, megfontolt szava mindig meghall
~atásra talált ott, ahol még eleven a kevaud hátauró. 

Hatvanötödik születésnapjára tanítványai, barátai és tisztelői 
hatalmas héber és magyarnyelvű jubileumi emlékművekben ünne
pelték. Most pedig hetvenedik születése napján hódolunk előtte 
mindnyájan, kik lábainál ültünk, kik bölcs szavát hallgattuk, kik 
irásait forgatjuk azokkal együtt, kik szomjusággal isszák szavát és 
akik csodálattal és szeretettel tekintenek fel reá. Midőn teljesedik 
rajta a zsoltáros szava "Ovau bigvurausz", teljesedjék rajta ugyan
csak a zsoltáros szava "Vegám ád ziknóh veszévóh ál táázvéni, 
ád ággid zerauáchó ledaur, lee/zol jóva u gevúroszechó". 

Budapest. Dr. Weisz Miksa. 

Üdvözlő beszéd 
dr. Blau Lajoshoz, a rabbiképző igazgatójához, 70. sziiletéaaapfára. 

Méltóságos Rector urunk ! 

Drága, jó Tanítónk, lrányitónk, atyai jóakarónk l 

. Örömna~ot ülünk mi ma. Ünnepnapja ez a magyar zsidó-
sag.~ak. Fenseg~s ü~nepe az egész tudományos zsidó világnak. 
Els~.sorban ped1g m1 mondjuk lelkünkből, hogy ezen napot lsten 
neku_n~ teremtet~e. Me~adta mi nekünk, hogy a mi jó Rectorunk, 
a zs1do tudomany egy1k legragyogóbb dicsősége, a mi boldog-
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ságunkra, a zsidóság üdvére elérje tartalomdús életének ezen 
jelentős határkövét Befejez~e Isten kegyelméből a hetedik évtizedet, 
hogy az ö segitségével UJabb és ujabb évtizedeken át juttasson 
nekünk és az összzsidóságnak még ujabb ragyogó kincseiből. 
Szálljon le még soká buvárharangjában a hatalmas vizekbe és 
hozzon fel még a tündöklő gyöngyökbőL 

Nagyon szeret bennünket a jó Isten. Eddig megvalósította a 
prófétai hirdetést: ;:JeR 'JN rl.::l'tv ,Vl Nlil 'JN mpi ,))l (Ézs. XLVI. 4.) 
Megadta, hogy a mi jó Tanítónk, akire az egész zsidó tudományos 
világ magasan feltekint, elérje a hatodik évtized végét, a hetedik 
évtized határát. De még sokkal jobban fog szeretni bennünket a 
jó Isten, mert valóra váltja az ige folytatását: Nlt'N '.lNl 'l'1'lt'V 'JN 

~;~Nl S1.:JON '.lNl Cselekszik, megtartja nekünk · Irányitónkat soká, 
soká, hosszú időkön át. 

Rector Urunk isteni munkát végez. Alkotott, alkot és fog még 
alkotni. Mindig magasabbra ívelő munkásságát megkezdte közel 
jóvéllel ezelőtt egy hatalmas talmudi jogtételleL Megvilágitotta mi 
az: :"t1.l 1~ :rl.::l"!,.::l n•S c·p. Ha egy cselekedettel megsértik a büntető 
törvény több tételét, akkor egy büntetés alkalmazandó, az ezekért 
járó büntetések legsulyosabbja. 

Mi most megfordítjuk a tételt. Ha valaki a legragyogóbb 
erényeket gyakorolta, a legfenségesebb cselekedeteket mivelte, a 
tudományt, a tudományok tudományát előbbre vitte, azok külön
bözö terein csodásat alkotott, akkor a legkiemelkedőbb alkotása 
előtt hajtjuk meg földig zászlónkat 

Csakhogy itt megállunk : Melyik a sok közül legragyogóbb 
alkotása Rector Urunknak, a zsidó tudományos világ vezérlő 
férfiának? 

Ha a szentirást, a hozzá fűzödő tudományokat megvilágító 
művei fölött görnyedünk, azokat mély tanulmány tárgyává tesszük 
és szedegetjük onnan a kincseket, akkor a lelkesedés azt sugallja 
nekünk, hogy ez a legszebb alkotása. 

Ha történeti müveit tanuljuk, ha halljuk csak beszélgetésben 
az édes szót, mely csodás történeti megfigyelésekkel gazdagit 
bennünket, ha bámuljuk ezen tündöklő históriai meglátásokat, 
melyek olyan bámulatosan rávilágítanak a tényekre, akkor fellán
gol bennünk a hit, hogy talán történeti meglátása a legcsodásabb, 
ezen téren szántott legmélyebben, nemcsak a papiruszokkal, hanem 
hogy a történeti korokat elevenen látja és láttatja. 

És ha azután a legszélesebb tudományunkat figyeljük, a tal
mudot és csodáljuk, hogy onnan milyen kincseket hozott fel, akkor 
u~ ég bennünk a vágy, hogy a zsidóság a pálmát ezen munkás
sagáért nyujtsa. 

Talmudtudósokban nem szükölködtünk mi soha. De ilyen 
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tudományos szempontokból, mint Rector Urunk, senki a talmudot 
meg nem vil,ágitot!a. A mi jó Tanítónk kinyitotta az ablakokat és 
u~y. tanulta es tamto~ta a .talm_u~ot. A zsidóságot nem elszigetelt
segeben tet~e t~nulmany. targyava, ~anem szerves összefüggésbe 
hozta az okon klassz1kus kulturakkal. Mindenütt kincseket lát 
meg, mind~nf~Jé_ ujabb szemlélet~ ragyog fel. Sok gyöngy van fel
halmozva tarhazaban, melyek meg csak ezután fognak napvilágot 
látni dicsőségünkre . 

N11i 1:JJ Oi~n 1.l:J; V',,.,~ . Isten. segitsen minket, hogy Rector 
Urunk a nm~J-Ig, a nyolcadik évtized végéig még mil:JH mutasson 
é~ azon t~l r.n~g ~~.k~, ~ag~_on ~?ká éltesse _jó családja boldogsá
gara, a m1 Vllagh1ru mtezetunk udvére, a m1 örömünkre a zsidó
_ság dicsőségének öregbítésére. Isten soká tartsa meg n~künk ! 

Elmondotta: Dr. Hoffer Ármin . 
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A zsidóság és a világpolitika. 
(Benjamin Segel emlékezetének.) 

.\ nagy német zsidó publici"la. Benjámin Segel cmlékének 
-;zcntelem e tanulmányt, mely főképen a megdicsőült tudós és 
hit\ édó élete stnnd.trd lt•orkjével, Jegnagyobb tettével és érde~ 
mé,-cl akar foglalkozni, a Proialwlle der W eis en von ZiQn-ról 
irt ragyogo kritikájáyal. 

Közi~mert dolog, hogy az ujabbkori antiszemita irodalom
nak klas~zikus alkotisa a l'rotokolle der \Yeisen von Zion, mcly 
szakilYa az elavultnak tetsző vallási antiszemiti'Zmussal gazda
sági és politikai alapon akarja felkelteni a gyülöLetet a zsidóság 
elle11. Segel szerint a könyv célja nem volt más, mint a nagy 
szociá li" nyomor nilatt támadt tömegelégii1etlenség és forra
dalmi szellemnek a zsidóság ellen való lev>ezetés,e, az antisze
mitizmusnak biztosító szelepként alkalmazása a tönvegindulatok 
forrongó és könnyen robbaúó kazánján. Idézi Goldfaclen Abra
hám Ycr;;ét. aki leir egy véres pogromot. Tömegek megrohan
ják a zsidó negyedet. Kőzápor hull a zsidók házaira. Egy kő 
behatol egy szegény, nyomorult zsidó ember ablak{m és gyer
mekcit halálra sebzi. És megszólal sajnálkozva és mentegetözve 
a tettes: :\ kő nem neked volt szánva, a kő a palota magas 
ablakainak volt szánva, de gyermekeidet találta. Ebben látja 
Segel is a zsidóság tragikumát. A vétkes imperiáli!zmus, a bünt 
bünre halmozó tulkapások gazdasági és politikai téren, az em
bertelen hatalmi törekvések nyomán felhalmozódó dl{!esereclést 
és lázadó szenvedélyt l e kell vezetni és ezért minclazért a bünért, 
amit az emberi gonoszság az emberiség tömegeivel szemben 
elkövet. a gyenge és ártatlan zsidóságot kell felelőssé t enni, 
hogy kielégüljön a tömeg bosszuvágya, de az igazi bünösök 
mentve maradjanak. A tömeg ugy is telve ' 'an eLőitélettel és 
balhiedelemmel, könnyü dobg tehát a legképteleruebb václakat 
és rágalmakat elhitetni a yak és elfogult emberi közvélemény
nyeL Komolyan foglalkozm a dolgokkal, az igazságot munkával 
és fáradozással megkeresni, csak kiválasztottak képesek, a 
tömeg elhisz mindent és nem hatol a dolgok mélyéPe. Ezért 
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:van könnyü dolga a hazugságnak. az ámitásnak . 'k · 
mdulatokra appelLúl. ' <lllU or tome~-

, Et <~; . hazuc_l;-->zás é-; ámitú:; a maga félelmetes l . 11., , . 
ségeben es lclknsmcretlen mivoltában err, . n ll z tle:a-
k -- " l · 1 k - - , . ,., e"tdl Jn c zte cn r" \'Ct ozoc ve ]C en t ·ez1k a cwm bölcsek 3-ecr- "k-- . - ·b ~ -
1--1· 't k.. , ,.,\:t.ü 011\ \iCI rn Serr~l 
d~u t a, a a ony. v e•resz Wcrd"o-ono-1·-;t El-" -- · · · "''-'. 

l S . ,., <> .-., " • ' o--.zor ll1C"]Cli:'nt on 
n;~e ven . l\. Nilus könyvének: ,>,\ narr- a k' s· "'. J;:-l. 

fe]<ez'cte gyanánt 1 HOG-ben. E feJ'czrt »a c"'l.YO 't lbCill1) bkcn« _egyik 
. - - .. .. nb a o c~~ ·oyu'ek zet e« cimet vise.! te. Tobbszor mecr1· eJ.c11t 0 .. .l ""· • f-
11 r· l L . ,., ro,.,z m-~ \'Cll ké "bb 
.u~ r lll Jen a utsch Sw]eta cimii oro~z lapb Í q 1q b. :_o 
fnecl von Beek, HJ2J.-ben Hammer Fritsch~~: .. l , -_en ~~ott
le németre. Franciára leforditotta'k. lC)·J() bi' ac ~r fordlto~ta 
l C)'Jj b · < • ·- - an .1I o·r J · - - cn Roo·er Lambelm. 19·J()-ba11 'I _ - - "' · OUln, "' - a _, oinmo· p - k" -- 1 nagy felfedezés g\·anánt az ann-ol olva ·ók" -- ·é"" o"t ·ozo te 
könyv alakban ki~clta a Tl B"'.· "' _ozon"_ ggd. Ul:?4-hen 

. , .. le ntons anthzCnltta 't' - 'Ill 
A vil ag osszes nyelvén ismertették n - _- . . . aJ o_, a a at. 
a zsidó~ágot leleplezték. és aclataib~)l ~lt~t~~r~l ~rcle~tek. _ho~ 
vont konp·ét »A nemzetközi z,l-clc' -t l - o--.~z . azota vissza-

-· 1 , ~ 1 • n1e \ Inag·)·a r - 1 · meg)'e ent. H enry } ord az ain·n r·il· - . _ k- . '. Il) e' en r-; --\. . o· " .. . ~ .. al nagy ·apltallSta. 
t k . J.ek",yzok~nyvekkel komolyan foo-Ialkozni 1~)-J 1-1 k l 
~ ' aml or mar romboló hatá::.a na<~- , -- - Jen eze

Ebben az évben Strack a Jüc!' .. h G of _menben n~ut::ukowtt. 
Jatraméltó müvében e f e. - l~c e c 1Clmge_, etzc omü csodá
tört~neti alapon bizonil~a l~~: et . szentelkn~~l. _mclybcn ,-alLb
valla~unk erkölcsi mao-a · '. . c.Y m~csene Zsldo tttko-; tanok é-; 

• b s szln,·ona la ra r' t . k ·- · 
a Protokolie nem l ehet m<:Í.S, mi t <k ___ dl~;~ at' a_ ?Jclen_ti. hog~· 
Ugya~~bben az évben a The r 11 ?zo~~eg~s ,:;ilan_y knal;i1b. 
s_zerrzanós cikket közöl »Th e ~~~~t kon"tantlllapolyl tudósítója 
hterary foro·en ·« _ · , h about the Protocol.;; a 
- . o ·; »az Igaz'n o· a J _ "k -- · ---
:roc!a~m h_amisitvány« eimen. -~b ik!- ~g) zo -~nF~k !-:örül. egy 
l S; lrOJa knnutatja hoo-y a p- c - '- CJ.me mar SC]tetl tartalmát 
seges ~am:i:sit~án/ Hl2-1--ben 

1 ~~~~ol~e _nem _egyéb mint közön
tanuimany utan B eu]· á min S - l leVI O>_ZOJ galmas munka és 
behat ó d ege ac ta h ko" - . · . · , , an, tu ományos ala J ·'o· _ " 11)\Ct. mclv 1g·en 

]
es ~l~s világításba helycztleOs~atgal_ foglalkozott a kö-m·,~w~l 
1aimsi~ványt. az' mmt alantas pl<igiumót és 
. l\11 a tartalma a lea "k .. 

bizonyos faJ· ta államfl'!o"}'f~o onyveknel<? ::\em eo·véb llll.Ilt e --. l, , z o la ol - b 'll- , ",_ . "\' 
ZO>lC osag11ak titkos hat l . .. ) ;a. ltasban, minthon·}·ha "-
mes k aml torekve -" t , 'l' " , az a 

y a ·namunkáját foglalná .. -- . ~...J' es Vl agtÖI'téncti. rejtel-
;'lta~hatalor.nhoz akar J-utni leo::;a~k~e .. L~n~·egc, hogy a z~idó--.án· 
ze e1t a VI!·' ki , • ar1a Jo--,z111 a f"ll ·· ~ - ' ctg ' ral y á va' k · o" 0 < os"zc" t1Ctl re]tckh 1 1 " c a ·arJa ko- -' · I), · · 1· e ye .;:en orzött n l é ... ronctzm . andnak titk . 
k~pzett sarjadékát a' kl' evea t . s

1
·, JOV:endő hivatása célJ·a1• 1 

.. 
1 
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SZllTib l ' ZSlC O il' J · ' -..l-O uma. E viláo·uralo l"k'- :' ,a~ra nu törekn~.;ek ;l" 
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Dőlesek Tanácsa, mcl; perm;íncnsot'n ülésezik és t-e rveket szií 
a Yilágl1atalom megsz.erzésérc.Eszközd c cél elér~sé11e igen 
·dltozatmak. Elös7Ör a Yilágot clc'struálni akarja hamis pohtikai 
jelszavakkaL mint pl. az Egyenlö:-;ég, Test,·ériség·. Szabadság 
cszméi,·cl. Hogy ezt elérhcs-sc, h)l)fund:Uja az emb eriséget eg\~
m,isnak ellentmondó filozófiai tanokkal. honüokegy,enes1: e11e~l 
kcz6 ,-j.Jágszemléletckkd; ez <íltal megzavarja az emberiség 
gondolkodásmódját és a nagy e,;zmccháoszban, dmé1eti zür
zavarhan. mikor a kusza e ldabrrinthusból nem taléíl kivezető 
utat az ember. könnyü dolga van az ,erkölcsi rombol ásnak, mcly 
elepraválja és rabsz'Olgává tc·szi az embert. Ide tartozik a zsidók 
ré,-zérö l egyrészt a tökének mérhctctl-en módon való felhalmo
zása. a munká.sság kihasználúsa, kifosztása, kizsákmányolása, 
állati sorba sülyeszté~e, másrészt ez által az elkeseredés fdkd
tése, szociálista ideológiák propagálása és terjesztése, a lelkek 
forraclalmasitása. hogy az ilyen módon rombadöntött világ 
fölött megépíthessék Dáúd trónját. N cm csekélyebb jelentő
séglí módszerük. hogy eg~Tészt háborukat szitanak, a nemzete
ket egymás eUen u szit ják, fajgyülö1etet ébres-zt·enek, a soviniz
mus tulzó irányzataiba hajszolják a népeket, ez által egy világ
háboru kataklizmáját zuditják az e mb eriségre, másrészt awn
ban pacifizmust terjesztve, defetista propagandát üzve e1er
m ·e:,ztik a küzdő erőket. harcképte1enné teszik az embert, hogy 
i;y maO"uk számára könnyebbé tegyék a világ fölötti uralom. 
elbirtoklását. Eszközeik közé nem cs·ek élyebbek is tartoznak, 
mint hamis nevelési elvek súsztematik:u,s terj esz tésé,,el meg
rontani a felnövekvő nemzedéket; az által. hogy a gyer
mekkel való erryéni foglalkozást köV'etelik, kifejLesztile a 
gyermek akaratát tulzott ~nértékben. :e110~1J:>olják be~ne 
a tekintély tisztel:etét és Ily móclon az lf]uságo1t ke3z
sérres eszközeivé teszik egy világfelforgató munkának, mely 
mÖcrött a zsidóság uralmi tör,ekvésó rejtőznek. Í~ rc1ekes 
elO"~ndolása a jegyzőkönyvekl1!ek az is, hogy a zs~?ók áUandóan 
m~gvesztegetik .a. k<;nm~nytény•ező~et, az állat~l~tv_ataln?~?ka,t, 
a nemz,etek pol1t1ka1, koz1gazgatás1 é3 g~zd~sag~. I,rány11:o1_t es 
funkcionáriusait. Last but not lea:st eszkoze1k koze tartozik a 
szószerinti érteLemben vett kutmérgezés, bet·eg::ég'ek és ragályok 
terjesztése. .:\1ikor azután ezekkel az eszközökkel fokozatosan 
elnyerték a viláO" fölött való uralma;t, akkor a zsidóság majd 
zsarnoki módra,t> abszolutisztikusan fog a népek milliói fölött 
uralkodni és korlátlanul fogja gonosz eszközökkel bitorolt ha
talmát gyakorolni. 

Érthető, hogy a zsidó »hatalrr~i tö~,ekvéseknek« ez a ,»lelep
lezés{!« általános feltünést keltett, altalanos ellenszenvet cs gyu
löletet váltott ki a zsidóság ellen. nagysZ'erü agitációs anyag ul 

) 
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Slcllgúlt az antiszemita politikai körök ;;zám<Í.ra é., mindcn 
;;onosz vcllcitást, minclcn $"Yi.il!ilködő indulatot maga·ra korbá
c~olt. ,\ józanabb körök b h1telt adtak e hazuclozá-,oknak é" 
tág terc nyilt a zs~clóság mcggyanusitá~ának. Komoly. vallá"unk 
lényegéből vett érvek nem tudtak eléggé mcgg} özöen hatni, 
akkor, amikor titkos törvényekről, titkolt tiireb·é,ekről. tit
kos konvcntikulumokról ha7;ucloztak az u. n. J egyzőkönyvck, 

,amelyek mcsterség·e-sen ké::mtett voltáról elég meggyözöen ta
nudcocl ik az a tény, l1ogy a_ » j cgyzőkönyV'ek" nem i,-; jegyző
könyvek, hanem egy ember aJkára adott véleménynyih·ánitások. 
1\Iár pedig jegyzőkönyv2knek több ek külömböző hozzász6Já,ait 
].;-ell tartalmaznia. 

Benjámin Segel a m~r föntebb emlitett források alapján 
foglalkozott a könyvvel és bmutatta. hogy elejétől vé,o?;ig sz~men
szcdett, silány, közönséges fércmü. céltuclato:;, ro,.,szhi-.zemü 
hamisítvány. A jegyzőköny\·ek ké• Yersio szerint kerültek S. :\. 
~ilushoz, az orosz á lszerzetes, titkos rendőrhöz. Az egyik sz2rint 
az 1.8Hí-ben Baselben tartott cionista kongresszu-;on "hangzottak 
volna >é l a j egyzőkönyvek kité:eleit. a kongres~zus ·egv tagja adta 
volna át az iratot a kiadónak. De ha ez igaz lett v~l~a. {irr\· igen 
ki.ilönös, hogy 18H8- H9-beli, tovább{t 1.901 - 1\10-1-bdit>é,emé
nyckre hivatkozik a könyv. Egyébként a cionista kongresszu · 
nyilvános \'Olt, sajtó, köz\'élemény egyformán érte.::;ült az ott 
történtekről és a cionizmus célja nem z.;icló Yiláguralom. 
hanem otthon teremtése szegény, üldözött zsidó t est\'érek szá
mára és a legtávolabb áll minden hatalmi po:itiká.tól. A jegyzö
konyveknek ezt a balfogását belátva a későbbi kiadásokban 
már akként móclosul ez a história. hogy 1898-ban Pári,;ban eO"y 

. as~zony adja át a »jegyzőkönyvek<\ kivona.tát Radsko\·skv táb~~
nc:I~:•ak, ki az ?rosz titk?s _kémsz;;n'ezet főnöke é'i ir{l!lyitója 
P':n~ban. It~ ~':r nem »c_wmsta«, hanem »cióni<, bölc:-.ekről van 
szo. e:; egy all1tolagos zs1cló szabaclkőmi.ives szervezetről. Ezek 
a_ kt? mo,mcntumok már maguk is nmtatják, hoo·\· itt c,;ak hami-
stt,·anyrol lehet szó. b. 

_De Benjámin Segel ki is mutatja a hamisitá-.t. lH(>I-~-b.an 
m~g~ele~lt _eg~· francia iró Muur~ce foly tollából eb'Y könyvttske 
me_l) ne\ Clmv f?:alogue aux !'njns cntre M:IC!tiavc/ ct Montes
?.UICU '.J árbeszed a pokJlban :\lachiavelli és ~Iontcsqui.eu kö
zo:~.1 · Ebben, a J}a;nfletben az iró III. Napoleon politikáját 
tesZI ~~l)' _targyava_. A 1~. század világpolitikai történetének 
ez az ct elekes alakJa val o han azoknak a machiavclli·zti.kus 
el,v~~nek kérl~lhetetle~ kc-rcsztülvitt':é\'el jutott uralomra. ame
~) -~~k~l :,~~:t~c Joly ot mcgvácLllja. Először forradalmi eszkö
z_o ~e 1~1 a_ :üz1~_. már 18iHi-ban Stra~sburgb.an katonai fel 
kele"t akart sz1tam, maJd számi.izeté->éből visszatérv~ Boulogne. 
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ban ki:-érlete~i~ Lajo,., Fülöp trónjának megdönté~évcl. 18-+'-'
~~~:. _a t~b1~an }orradal~>m ':tá~: a forradalmi nemzetgyülés 
~:tk leor;ep~z~rubb . ta~Ja. h fektelen forradalmi "zcUemről 

t.~~~ tan~ls,a.got e:; a tók.e clleni küzclel~mben is tevékenyell vesz 
I C:,~t .. , I:.zaltal emdkcchk a kiiztár:>asági elnöki székbe. ezt a 
l,oncwt. !okoz~to;an kiépiti magának, majd állanlC:-;inyck utjúa 
a franuak csa'-zara le:'z. Politikai iránya ecryre Yáltozik forra· 
c~aln?ár, reakció,.,, Yalláo-dlencs és ultramontá'n, lázitó és ;b"zolu
tl,zt:k':."· :-zÓYal, mli~dig- a hatalmi célok érdekében, válogatatlan 
eszkozokkel dolgozik. Ezt a hatalmi törekvést éles erkölcsi 
megítélésben ré:;ze:-i:i a fentemlitett röpirat é" milyen érdeke~! 
a Protokol:e ela \Yt.iscn Yon Zion szószerint átv;c:;zik a :.Iachia
yclJi aj~ára adott kifejezé::;ekct. mdyekkel Joly a császárt 
~~~uta Jellemezni és a z"idó »bölcsek« szájába adják azokat. 
Iehát a »JegyzőkönyYek nem egyéb, mirtt hitvány plagiátum, 
egy politikai röpiratnak szó,.,zerinti má3olása és alávaló móclon 
a zsidóságra kenése. Dc még a könyv formája maga i~ plágium. 
G gyancsak 1868-ban jelent meg egy antiszemita irányregény 
Biarritz eimen. melyet Sir J ohn r-;.etcliff·e álnév alatt egy Gü>eclsche 
nevi.i. antiszemita agitátor irt. Ennek a könyvnek 1 J 1-19:3 
olelalain le van irYa egy éjszakai gyülés a prágai z~idó tcmetÖ· 
ben, melyen bizonyos a keresztény világ ellen irányuló törek
,·éseket tárgyal a telje:,en az író fantáziájában k eletkezett ugy
nevezett ,>kabbalista ~zanhedrin« . Innen vette ?\ilus »szerzetc:-; (< 
könyve formáját. a beállítás ötletét, ele beolvasztott inn:::n hami
~itványába néhány szószcrinti >>idézetet« is. Segel igy bebiz.l· 
nyitván. hogy a Protokalle der \Veisen von Zion közönsége::> 
férc hamisítvány. annak a véleményének ad kifejez~st, ho~y a 
könyvet az orosz cár befolyásolá~ára iratták abban az időben. 
amikor Pobjedono"zcev hulligánjai a legvére:,·e bb pogromokkal 
akarták a forradalmi hangulatot a zsidó::.ág ellen idmyi:tani. 

Ezek után yoltaképen szübégtelen is foglalkozni a Proto
koHumokban hangoztatott vádak ellen. ~em is szándékozam 
elidőzni az egymásnak ellentmondó zavaros, sőt a l ehetet1en
ségig zagyva rágalmak mellett, mdyek egymás m.ellé állitv::t 
egymást cáfolják, mint pl. az, hogy a zsidó egyszerre céltuda
tosan tőkehalmozó és ugyanakkor ugyancsak céltudatosan tőke
romboló vagy. hogy egyszerr::: é::> ugyanakkor háborus uszitó 
és pacifi~ta, sőt elef e ti;;, ta. ::\'em érdemes foglalkozni o l yanfa j ta 
vádakkal sem, hogy a zúdók -;zerzői az ellentétes filozófiai el-· 
méleteknek. hiszen ezt a filozófia története cáfolja, s·em a 
paedagógiai vádakkal, mert a paeclagógia története több nem· 
z:>idú nagy paedagógust, sőt épen a legmockrncbbek közütt 
mutat fel, m:i:nt zsidót. És ugyanigy nem érdemes időt veszte: 
getni a többi képtelen és ost..>ba vád cáfolác;ára. :.Iégi:s fontos'-

l 

} 
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nak tartom. hogy a z~idó::.ág valódi \·ilágpolitikai elgondolását 
szembehelyezzem az állitólagai zsidó Yilághatalmi törekvé:, 
monstruózus és képtelen vádjával. 

A zsidóságnak sohasem voltak hatalmi törekvé,;ei. :.Iikor 
~Iózes a honfoglalást meg::.zcrvezi, már el~ve akként intézkedik, 
hogy a lévitának és a kohanitának ne ju~son o,.,ztályré~z a 
föld tulajclonábóL világosan azon célzattaL hogy a t:?rmészet
szeri.üeg kialakuló lelki hatalmat ne hasmáJják fel anyagi ha
talmi pozíciók kiépítésére. Soha a zsidóság nem törekedett arra, 
hogy szellemi és erkölcsi tubulyát világi hatalDm merrszer-
zésére használja fel. "' 

:;\~ikor W alter R::dhe':'-:tu-t valaki felszólitotra. hogy hagyja 
el őse1 vallását, mert rrunt keresztény emb~rt körül fo<Tja öt 
venni egy egész biroelalom hódolata és szeretete és teki;téhe 
öregbedvén, hatalmas faktora lesz a nemzeti emelkedésnek,- ö 
a nyilvánosság előtt felelt: Eine Streitschrijt vom Glaub. n 
( 1;Jl9) cimü rö:vid t:an,uln~á~y~íxal. Válaszának lényege, hogy 
azert r:aga~zkodik zs1do hitehez, mert az az egyetlen Yallás, 
mely klzáqa azt, hogy képviselői politikai hatalmat io-vekezz.:!· 
nek maguknak kovácsolni, az egyetlen vallás melvnek' szerve
;>;ete n~:m k~pez állar:not az állámbaJl, az egy~tlen -hitközö~::;ég, 
mely folfogasa s:cermt soha nem kerülhet összeütközé:>be az 
ru..ami renddel, mert nem alkot egyházat, külön szervezettel, 
kulon és sokszor az állami érdekekkel szembenálló célkitüzé
sekkel és akarásokkaL Zsidó egyház nincs. csak zsiclö vall:í.s 
van és zsidó hitközségek vannak. Ami nem UCT\- van a többi 
fe}ek_;zetekkel. És a következőkép folytatja Rattíenau. az E.•rv
hazrol, annak szervezetéről és politikai törckvé,;eiről szól~zt: 

>; In grandioser .zu~arnn:enfas-;ung erblickt .. \ut,r'lbtin das 
Vorbilcl aller Orgamsatwn. 1.m röm~schen Imperium, er emp
fang.t der Gedanken der Ctvdas Det, des organisierten, staafs
ajznltchen,. g_eglied~rten Glaubensl<'bens, - d er Kirche. Hogv 
fgoston ~1v1tas de1 elgondolásában tényleo- ih-en politikai me<;. 
s~ntolás ls s!~rep<=:t. játszott, és. ,hogy ő 

0

a ~ilági hatalomm~! 
· embekn meoallapltJa az Egyhaz hatalmának J·og·o-;ult.;áwit 
az csa -ugyan ne ·t th t' H · · o" · 5 l l Ol m Vl a a o. asonlóan fogják fel Au<Tu-;tinu-;t 
;ű~é z: ,~m_be und f!ng_l:~!lb:: i~r du Weltgeschicl~tt> cimü 

G 
ben, kl Agoston ket CiVitasat IgY állitJ·a ::;zemb~· \''r-ltsJ-at 

ottesstaat (1911)· 1 · ~- ~. ~ t.<~. -
gen A t' ,, ' va ammt Harwtck: Die Eigen:~rt des heili-
cimü ~~us,~n :" ~·\ Kold8: Das St:wtsideal des .Hittel.tlters 
nézetet. n: ~1~;il ~<;,_u~ e?"ycltt .sokan más?k Yal~ják ugyanezt a 
háznak valo'b a"'l t~rtenete IS tanuskodik arrol, hog,- az e• c\'· 

an vo t Ilyen ]J l't'k · d .,. ,· . , "'· 
története tanu. ·t· h . . 0 1 1 a.I ten enCI.aJa. A papat allam 
csak politikai s~~~~l ?gy mmd;n}wr törekedett az egyh~iz nem

yas elnyere::.ere, hanem egyenesen világba-
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talomra. ::.\Iily küzdelm.ek. folytak azért. hog-r az egyház lit~ató 
feje az uralkodók szu'i•erén j:)gaival birjon. nem.csak symboliku~ 
keretek közt, mint ma, h anem a valóságban lS, azáltal, hogy 
me<Yalkották a szuyerén e<Yyh;)zi <Hlamot. Ezért Rathenau tel
jes 

0

joggal mondhatta az (gyh,ízról. ho~n· az »ein wundervollc,r . 
Oro·anismus eine höchste !1-bchfverhfarung«, mclynek tennc
szetéből fol~·t, hogy magát uclesia mifitans-nak deldarálta és 
végső céljáÚl val~tta az ecclesia trium phans grőzec1eln;ét. , 

Ezzel snemben a zsidós,1g· sohascm képezett egyhazat cs 
::,ohasem törekedett politikai hatalomra. Célja sohasen~ vol~ 71 
pillanatnyi politikai érv~I:rye~ülé;, ~s .magaszt~s er~<~lcsl. célJaJt 
soha em igyekezett politikal e:;zkozol{kcl mvgvalositaru. . 

A zsidó Yilágpolitikának forrás.a az. Isten. Az e~benség
nek öhozzá kell emelkednie -crkölcs1 tekmte•tben. O mmdenek
nek atyja, mindenek tehát egymás test~·ér~i és SZ'.=retetbe:n kel
lene egymással és egymás mel1ett. éln: mmden, emb~rnek. Az 
ember Yeleszületett és tennészetes ]Ogal respektalandok. Sze-re
tet és jog alapján kellene az, áUa!nokruak felépülniök. ~z a 
ceddka fogalma, ami nem egycb, mmt az ember onként vallalt 
erkölcsi akarása a közjó fenntartására és melynél f'?gva az 
emberi jóakaratra és az embe rb en kialakitotterkölc~1 törek
vésre jóságra igazsá<rosságra, szeretetre é:; torvénytlsztel•etl'e 
kell ~lapozni ~ nemze~ ek és államok életét. A C e.~ák;t-áll~l~1a 
a zsidó lélek messiásváró reménysége. ennek. el]ottet .varJ~, 
de megvalósitását s•em fegyveres erőre, sem forra<]alr~u ero
szakosságra nem akarja bízni. hanem arra az erkolcs1 neve
lésre. melyben a tiszta vallási eszme, az egy•et1en Istenbe ve,t~~t 
hit részesiti az embert. A prófétának elgondolá:Sa: lo becha]]il 
velo be.koach, ki im beruchi, nem hatalmi eszközökkeL nei"? 
erőszakkal és fegyverek támogat~sáv~, ~nem Isten szdlem;
vel kell megmunkálni az Erkölcs 1stern b1rodalmának n1>egvalo
sulását. Henry O.:wrge Mózesr~l, a tö~v~n~~o~óról szóló érte
kezésében azt mondja, hogy Mozes a vilagtortenet legnagyobb 
alakja, me rt erkölcsi akarását . é~ meggyőzőc!é;ét. oly módon 
tudta népének s az egész embensegr11ek szuggeralm. hogy azok 
mind önként, lelkesen és szeretettel követik t~nait és fokoz~to
san átalakul az emberiség az Ö világtörténeti elgondolása Irá
nyában. És vajjon nem az v::>lna-e az állami rendnek legfőbb 
bizt·ositéka, ha az emberek, nem az államhatalomtól való féle
lem folytán, hanem erkölcsi hajlamból, a törvény tiszteleté
ből önként és szeretettel teljesitenék az állami törvényt és az 
erkölcsi parancsolatot? , . . , , 

Ezt az ideált megvalos1totta a zs1dosag a maga szenveclés
.teljes történetében. Felfogásunk sohasem volt azonos a Hobbes 
.ks Spinoza felfogásával, akik az emberi jogok forrásának a 
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hatalmat ismerik el; mi a jogok hatalmát hangoztattuk . és . a 
törvény rigorisztikus megta.rt~sár~ l~ely;ztük. a fő_~ulyt mmd1~ 
és épen ,ezért a vallásos . zs1c}o m~nchg es _n~mdem~tt az álla1111 
rendnek és a társadalmi bckes~egnek huseges tama::.za.. Yolt. 
konzervativ és konzen·áló réteg, mely követte a prófétai tor
vényt : sz.olgáljátok am;;. nemzet javát, melynek k?rében ,éltek. 

Hatalom nélkül, sokszor ::iZJenvedések kozott. vertanu::.ag?<:n 
élt és küzdött ezekért az eszményekért a zsidóság é:; meg~::, 
mily fenségesen igazolóelott fölötte, ho?y n~~ az ,erő, . nem 
hadseregek nem a f·egyver, hanem a szeLem es 1gazsag diadal
maskodik. Az ókor hatalmas nemzetei hol vannak im:n1.ár. ám 
a gyenge Izrael él és ~átja, 1nint hatj<l: át ig~~~ága fo_!zozatosan 
a nemzetek lelkét. Am1kor Hugo Orattus lol:t'3-16-!.)). a nem
zetközi jog megalapitója, a De iure belü et pgcis szerzője, 
lefekteti 'a nemzetközi jog alapelve gyanánt, hogy pacb sunt 
servanda és ezáltal abban a világban, ahol az erőhatalom szo
l.::ort érvényesülni és ahol a több hatalom, több jogot jelent. 
ahol a gyöngét elnyomják és a védtelent kihasználják. a nem
zetközi kapcsolatok világában, kötelezőnek mondja ki az e r
kölcsi elvret, amikor tehát a világpolitika irányelvévé az érzü
leü nemességen alapuló tisztes b ecsületességet és jogtiszteletet 
t·eszi, voltaképen nem tesz egyeb-et, mint az ősi zsidó e lgondolást 
deklarálja. Amikor a háborut mint ultima ratio regum, a leg
végső es•etre szoritandó eszközét a nemzeti érdek m g,-édésének 
tekinti és jelenti ki. u gyanakkor mintha csak emlékezte tni 
akarna a talmudi milchemeth chobá fogalmára, mely a támadó 
és h ódító háboru perhorre:;zkál;ísával csak a védekező háborut 
engeeli meg. Amikor a nemzetek szuverénitá:.;ának gondolatút 
fekteti le és kiterjeszti a leggyöngébb és legkevésbbé s.velTC
zett. népekre. mint éLethez való j.:>guk kijele ntését, akkor h az 
el?,"ylsteneszméből fakadó azon meggyőződés sugárzik cszméjé
bol, hogy a nemz·etek testvérek, egy atyának gyermekei. 

~gy érvényesül fokozatosan a világ történetében az egyetc
m~.s_l~azságra való törekvés, az a vágy és akarat, hogy egyszer 
elJO)J011 az Igazs~g, és Béke, országa, az I:>tcn igazi országa 
a foldon., De a zsidoknak tevekeny szerepe is van ebben. Ami
k~r a proféta le1ke megszüli ezt a kifejezést berith om - nép
szovet~ég, már hatá~t gyakorol az emberiségre és amikor az 
embe,nség megalk?tJa, a Xépszövetséget. akkor már megérik 
a rrof~ta mag:retese. ;s. k_ezcl megvalós-adni ihletett álma. És 
amlkor egy zs1dó UJsaglro, Lucien Wolf kinek háta mö<>ött 
nem ál:anak néptö~egek, fegyveres erő: ágyuk, hadi.sze~~k, 
pénz, thke, ~sak az Igazság erejével felfegyverzetten áll me« 
a nagy. ata.. ssá~<;>k .tárgyalásainál és beterjeszti javaslatát ~ 
nemzet1, fa]lp vallas1 kl'ssebb~égek védelméről b; ezt teszi azértr 
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n~crt z-idr), Z'>idó, aki hi"z a fccn,\·ertclén irraz~ág é, a -.;z"ll<m 
dtada}áJ;>an é:- elötcrje:zté-l>n""k. (!redmény~ gy~nánt a bt-k::
:,z( rzodc ekben lcf{"kte1lk az általa l1angoztatott dveket akkor 
ez Yalóban nem _tekint~lctö má;,nak, mint a zsidfhág béké- ~s 
az <et!"ész emben~ég JaYát -z<Jhr:íló "ilágpolitikája credml'
nvének. 

. E?.ekben akartam kienésziteni BcnJ.alnin S.;<rc] munkáJ.ál. 
É • }n C> b 

~ ami( on mély:-ié;-e5 keg,·elcttel adózom emlékezetének é~ az 
m(,kor hálájának adott kifejezést az 6 eredménye-; hit\úlclmi 
munká..,-á3"a iránt. egyuttal kifejezé;-.t adok annak a reménynek, 
hof._~ ez a Yilág}}Olitika, az erkölc;;;i megjobbulás é" szeretet 
világpolitikája ,-alóban diadalmaskodni is fog é~ eljön az idf.í, 
amikor betelje.--,edik a próféta jön-ndolése: \'eszamti }JCkudó
-.zé<h -olaum Yenaugszájich cedóko - É" lészen egykor a te 
ha Ó:'á""od a Béke::.--é;:; {>, rendfenntartód az Igaz"ág. 

Budapest. Dr. Hevesi Ferznc. 

Zsidó Hitvédelmi és Kulturális Központ. 
_-a.,.,_ jelentöségú moz"alom indult meg e eimen, melynek 

a z-idó hitélet !>zempontjából fonto~ szerepe és komoly értéke 
van. E mozgalomról alábbi közlemények számolnak be, melye
ket dr. Frisch Ármin, az inditandó mozgalom egyik lelke:. 
munká-;a állitott őssze. 

á) Jegyzőkönyv. 
Ft-h-~tetett 1931. február 1 !:J-én. a megalakítandó Hit

n~delmi Sz(Jvetség ügyében tartott előértekezlet ülé"én. 
Helc Pes-ti Izr. Hitkrjzség tanácsterme rvn .. Sip-u. 12.J. 
Jelen \·oltak: Dr. Hevc:::.i Simon vezető f6rabbi, dr. Grauer 

Vilmo~, a Pesti Izr. Hitközség kultur"wciáh:> ügyosztály elnöke, 
Wertheirner Adolf igazgató. az DIIT elnöke, dr. Gábor Gyula, 
az ür:ozágos Izr. Iroda alelnöke, IJclli Henrik. a Pesti Izr. 
Hitközség tanácsosa, dr. Frícdmann Gyula, az Omike főtitkára 
és dr. Frisch Ármin tanár. 

Távolmaradásukat kimentctték: Fái Géza kormányfőtaná
C">O<> és dr. Hevesi Ferenc pe"ti rabbi. 

Az előértekezlet elnöke: dr. Grauer Vilmo~. jegyzője: dr. 
F ri:>ch Annin. 

Elnök megnyitja az üJé,t, üd\-iJzli a megjelenteket, elsó
sorban dr. Hevesi Simon n:zeti.í Mrabbí, \Vertheimer Adolf 
elnók és dr. Gábor Gyula alelnok urakat és sajnálattal jelenti, 
hogy dr. Heveöi Ferenc rabbi ur, a Hitvéd-elmi Szé)vctség gon
dolatának megindítója betegsége miatt akadályozva van a meg
jelenésben és ezért felkéri dr. H{:n·-,i Simon vezető fl.írabbi 
urat, aki fiának elgondolásait kgjrJbban ismeri, hogy bennün-

Z~id6 Hitvédelmi és Kolturális Krjzp(Jnt l~ 

l:et ~ S!1i\ f·t-ég céljai~ ak é~ fdadatainak hánydveir61 tájékoz
tatlll szl\·ö legyen. A )Ct;"} zokrmy\· vczeté~Ü{· dr. Fri ;ch ~\rmint 
kéri feL 

.. Ur., JJey~"i Si~?~u, n·~et<> !~jrabbi ur ~fejti, h<Y,.,~ oly 
Sz(J_n:.t~c.:g .,megalkot_as:trol \all ._zo, mely or,zago<;an 1neg -z""r
veZl az eroket a zslcl(J fdckezett munka rne<rinditás<ira. J~zt a 
munkát ]Je:>~re _jövetele alkalm~ból ó vállalt~ és végezt· i, az 
i) ·egykoru hn·f'tn:l, dr' mo~t ma_r tul van a fiatalok korén. nc.in 
is, i~~l!~·ri /)ket, a.zt_ hi~zi; h~gy n u.nden le_lké, z r ak a maga gene~ 
rac.tr.JjéiJJa~ val_la;,t kl_b·pz(·,d _vallalh~t]a ~' éppen t:~.c,~n. mint 
apanak, JO_l e:-.1k neki., hog,> fl<l;, ,-e-;zt kezebe az r) zá zlaját ~-, 
ott folytatJa a munkat. ahol (J abbahagyta. Kemfli hnT\• a 
mai 3() -30 é\'esek n<:mzedékc, akik krjzija <>o~- a lelk;;,· ,~., 
t<:hehége:> férfiu, ugyancsak buzgó-ággal és lHJZzáérté:,sol ve z 
ré-;zt a ma zsidó feladatainak n:gz(--;·'ben. ha ohan rabbl álÍ 
élére, aki ennek a koro"ztálynak a szülöttje. ' 

A Hit\·édelmi Súívet-.ég ::JO -0.-1 éH::~E·k szi.iH:bé"e le-z 
országos "zen-ezettcl, df'- kijz),rJnti ir:.nvitá~-al é-; fr~\·áro:i ·z(~k
h(·llyel. Az intéző és ,-égrchajtó súJ;' béu-nek tehát fr)\-~ r; i 
fé~;fiatb~l k;ll állnia, mely. az e;:;é-z '.Jr::>:ágra kiterjt>d&:n ~ 
u:,uve t_ 1 Jusagot megszerv~z1 ,é~ fi)le;:; arra ügyel, hogy a fü
v~rr:~ba, vagy_ az eg;-ct;ml _v_~ro,;rJkba i~~uló itju-á;:; "ifju,ági 
akcw_k<~·ba_ he\ona-,se~ e-, Jutunk megero-,lté'>én. \'alamint fele
hzt-ti _elctun~ fellencl~té..,én dolgozzék. Egyházi eJn<1knek tehát 
a 1~est1 ~a_bbiSag l~gflatalabb_ l~lk~szét tartja a legarraYalóbb
nak, e~oknek ped1g olyan k(Jze!'n férfiut. akinek ideáli <Y!Jll

?~lk~~a_"a, reredmények~f-n ;.;azrlag dete és z idó hilczen~tete 
a~ e"'_é",z fe~ekez_etben btzalmat fog kelteni a Szon:t-,éa- w-ze-
t<::se Hant es hit··t a 1 k -'11-' 'k , , b ' , , , "l - .. ". _1 na a< a-,o" te\'e ·env-,!:."'ebcn. A ma.cra 
re;zel·:o az elllob thztoégr<> l' ;íi Cha kor~án··fótana' rc(Jb t 
aJan Ja. : '' ~ 

11 
_,_ Az elnijk "zemély~nek megnevez(~-; ~t azért tartJa szük é''es-t 
b., mcrt ezzd J""lezn1 ak- r·· h f" • · · o az · 1 ,, . ·M k v , • a Ja.. ogy a lataba '' aktlóját mint 

y;J~~~tu·Je ~~nkama~ fol:-tat;bát ki\·ánja lá?ni é-, n~ mint 
do lá, a lf i~\-~~~~ f?lf?ga~sal e!.l~nté_tes irá~yzatoL Ez az elgon-
kif,.jkzé"t n . , mt e_" ~ul turalis Swvebeg alkotmár; 'ában i 

, \er, amennnb{:n a Szr'\·e.t·, l ...c l -~-..b h' , 
olva11 kuraÚJTiurn 1 · l k · 1 "c;:; e~1<' "<"J ato~ága 
elnijke t·ír-elnük. _<>z, '!~:: yne. elnöke az Ur::zágo, Izr. Irvda 
Pesti Íz r 'J I· k ... ~ 1 per_~g az Or~z<igo- Rabbi(; y\·e-ul~t é" a 

· lt (Jzse•.r dn0kc: ta · · .t· · '"'· 
:,Z<:niorJ·ai 11c··ezrt 6 r', gJal peu1g- í :lekecti hat/•-ág-am. · k 

· • ~ esen az J -'II r1: J, - · . , . , --FtrenczJózsefPabt·k~ .. · ."- -, _,IJI, 1zr. Iaruto<·f;~e,ulct. 
'- IJlCjiZOJnttz't -'}"b" •' k a községkcrüh.·tek ~ , · \e.z('r o uott-.agana · dni>kei 

és t•lnökei a Fen:."'~~" 
1

<;_ nafg:. ubb VIdéki hitki)N,~ge-k rabbija{ 
' · ' ...... z CJz."e (J r zágf" R bbik' • l ' · ga tuJa. Az cgv,;écres C''' .. .. ". · J~ a J ·ejJZ<J n te?. t 1gaz. 

- b o. ut mukodé"t é, a kölc..,öno meght~t 
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c"'ak növclni fogja, hogy a Jlit\·éclelmi és Kulturili~ Szö\·et-.ég 
elnöke, egyházi elnöke és kalturtanácsosa is tagjai lesznek a 
Kuratoriunmak. Igy Yéljük garantálni a tradició szellemének 
ti~ztaságát, dc egyben az cgység1Cs közsz·ellemet és az együtt
működés lehető égét a hazai felekezeti intézményekben. 

Az előértekezlet lelkesedéssel ma gáé\-á teszi a vezető fő
rabbi ur fejtegetéseit. ,\ z elc'\értekezlct tetszését az elnök tolm{~
csolja, aki a maga részéről fontosnak tartja, hogy a megalab
ta:ndó ifjus;igi bizottsúg· -- a 30 é\';>S~k bizottsága ;;-:-lelke:; 
és dolgozó ifjakból ;i\1jon. Ezekbe a b1zottságokba no'l szerve-
zetek is, elsősorban a :\1ino"z bevonandók. . . 

Ezek után dr. Frisch .\rmin felolvassa a Szövetség cél]aJ.t 
és feladatait ismertető ten·cretét. melyhez \Vertheimer Adolf 
ur, t12 l~liT elnöke megjegyzéseket füz. Elfogadja a~ e~·észe~. 
de az Or-zágos :\luzeum kiépítéséről szóló pontnál stil~ns mo
dositást ajánlana, egyben feb·ilágositá:st kér az. anyag1 _megol
dást illetőleo-. Dr. Hevesi Simon vezető főrabb1 ur kén, hogy 
a feladatokat ismertető tervezet a mai jegyzőkönyvhöz cs_atolta,
sék és a Yégleges megszövegczé~t egy _még. kije'löiencl~ b1zo~tság 
végezze el. Az anyagi föltételeket ő b1zto;1t_ottnak látJa,; ~pnlp 
a következő határozati ja\"aslat elfogadasat és ]'egyzokonyvbe 
való feh·ételét. 

Határoz:di javaslatok: 

1. Az értekezlel szeretettel üdvözli a ~itvé~elmi ~~ö\·etség 
eszméjét és annak meg\·alósitását akaqa es elomoz,dltJa. . . 

2. Az értekezle t kimondja, hogy megalkotandanak tartJa 
a szet·vezeti ü gyrendet és munkarenclet. .. , 

3. A megaÍkotandó Kuratorium elnoke ~ Orszagos Irod~, 
a Pesti Izr. Hitközség és Országos R~b,b.~:e,?yesu}eA: eln~ke,;. 
Ta ·ai a Ferencz József Országos Rabbllccpzo ~1~tezet '"ezerlo~ 
b . goJttsa' aa 0:\UKE DII'f Országos Izr. Tamtoegyesule~ el-

12 b ' " ' ' , bb.ké " I t' t -nökei, a Ferencz József Orszagos Ra _1 •. PZ'? n ez~ lg~-
gatója, a Pesti Izr. H~tközs:é~ kulturszoc1ális ugyos~ ta~y elol~ 
·' 6. a ko··zséakerüJ.etl elnokok. a nagyobb haza1 hJtkozsége~ 
Jar Ja, b ' . S .. ' ln .. k ·l ' elnökei és förabbijai, a Hit\'eclehm , zovetseg e o e, eg} 1a21 
elnöke és kulturtanácsosa. . . . . , . _ 

4. A megalakitandó központ megalakltJa az 1.f]usag1 szer-
,·ezet végrehajtóbizottságát. , 

Elnök enunciál ja, hogy az előértekezlet a fel~lvaso~t _hata.
rozati javaslatokat egyhangulag elfogadja. A_ hatar<?zat1 Java": 
latoknak a jegyző~örr.yvbe_ v~ló f~lvételét Javas~lJa. A l~g:
köz.elebbi ülést a h1tkozség1 v_ala~ztasokra való_ tekrntet~el_ mar
eius 8-ika után fogja egybehJ.vnl és ezz,el az ulést beza~Ja. 

(Fol ytatjuk.) 

TUDOMÁNY. 

A zsidó zenetörténet problémái. 
A zsidóság a maga legmélyebb és legörökkévalóbb álmait 

nem művészetében álmodta meg; ott éltek, ott valósultak mea
azok a zsidó nép heroikus életnézésében, örök harcában a~ 
Isten országáért, gonelolattól való megszállottságában, meo·. 
v~tói lázában. Az ilyen tragikus, vulkáni forró~águ, harc~~ 
világban, mely az éle tet szakadatlanul életenkivüli ideákhoz 
méri, az abszolut formákban soha:Sem bizik s az emberi közös
ség srervezett formáit is hazugakként utasítja vissza. az élet 
minden erejét össrefogó teremtő művés·ret számára nem ma
radhat hely, - ha ezt a müvészetet mai értelmében \·esszük; 
csak ha felismertü~ a zsidó époszt a Genezisben, a zsidó drá
má! )??ban,_ a ~adó ~pitő:géniuszt Ézsajásban és a zsidú 
pohfc:mat S1?moza trak_tatusa;ban, mondhat]uk el, hogy a zsid,'> 
lS muvész-nep volt. mli).t barmely más s a mao-a müvés·ret:ét 
éppugy a maga módján álmodta meg, mint ;kármehik te-
remtő és álmodó nemzet. ' 

. S biz·onyos ~okig minden nép önkéntelenül művé·::;z; mind
~gy~ énetk:eJ, . mmdegyik mesél, Inindegyi>k szivesen disziti az 
o! ~omyező -yüág;ot. A zsidó művésZ'Ct magányos kezclemémX'
z•esen;ek ~s klsérleteine_k mél~n ott áramlott a zs.idó népi s;el· 
lem elteto ár~ma" s mi!c?r ~ művés~et a néppel együtt lemon
dott ;'LZ anyafoldrol,_ a fizikai_ otthonról, a nép akkor is ott őrizte 
maga~an, - egy 1degen világ közepén - az eltünt otthon 
vágyrut. es ~1elegségét. Ez a közösség tudott még teremteni 
akkor ls, m1kor otthont, földet és igazi visszhangot 1ruír nem érzett maga k .... 1 h 

.. k , oru ; s a e2 a teremtés kisszeriibb :;zükebh 
cs? -~enye~ebb is volt a na:rv mult világotrázó e~UIKÍóm· .·,1' 
meg1s az ' I b ~- ' ' . cl ove vo t s enne mindenki megérezhette c<>y naoy 
sz1v gyengült verését. " o· 

h A 1 zs~d_ó z-ene s:orsa kezdettől fogva ehhez a népi szell-cm-
ez v·o t otve; ~l a_~ jelenti, hogy elsősorban népi produk

tumnak kell tekmtenunk, bármilyen környezetet választott s 

13 
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bánni~yen ~.;:ül~őt .öl~öt t. magára. ~em szálhatunk itt a 17. szii
~d, nta , fel-teltuna ]Clcntös z,;idó zenész::-krö l. kik szintc 
kiwte\. nel~ul annak a nemzeti kulturának nyelvét beszélték, 
me 1 ;· ,oket fehlc,·elte s idei~lene,; vagy Yégleges, képze>lt vagy 
""?los~l~o,., otthonukká vált: ewk a müvés:zrek - Sa1omone Hassi
tol ~,us ta\- :\lahlerig - a kézzelfoo·ható közösséo· az otthon 

• • l , , • o b bl 

roppant szom]usagatol ha]t\·a. nunden erejüket a befogad<'> 
kultura sz0lgálatába állították. európai nemzetöknek trestévé 
.és vérévé akartak ,-álni: s tal{tn innen van, hogy a tragikus 
~meghasonlás (kevés kivétellel "\ jóformán egyikük' ~zámára sem 
Yolt elkerulhetö. LénYük lecrméhebb \'Onásai mea-maradhattak 
2sidóknak: a zenei Í1yeh· ~onÍJan. melyen megszólaltak. az 
-olasz. r~émet. francia zene nyeh-e \·ol t. :\ zsidó n~tü 
zene nlága pedig épp ezért csaknem valamennyiök 
s7..unében kalandos exotikum maradt. vagy alig több 
.annál: népük sajnos. önmagában zárt szelleine nem érhettc 
meg bennük a maga szabacl. bár késői kivirágzását. )1eg
.rna.radt - tnint a régi magyar népze111e, csakhogy talaj és é~ő 
nemzet nélkül - vegetatív, »hallgató« tradiciónak diadalmas 
beteljc>s<:>dés. nagy jelen, teremtő regy.étü~ég· nélkül. a. fiatalos 
fényben felragyogó, gazdag művészi Jrehetőségeire éb r,edő nyu
gati világ közepén. Ami a 20. században az elmul asz.t,ottak 
pótlására - főként Erne t Bloch vez.e,tés.ével - eddig történt 
( Prokofjev. Engel, Achron. Gnyesszin idevágó művei ) : még 
lényegében kevés s főként nem végleges; mindenes>e~re alkal
mas rá. hogy a zsidó népi zene értékeire szélesebb körben is 
felhiYja a figyelmet. 

-~mit ma erről a régi zsidó népi zenéről tudunk. az jófor
Inán kizárólagosan -~bra.ham Cevi ld?lsohn kurlancli szá rn1a-
2ásu s nuntegy tíz esztendő óta .\merikában müködő zsidó 
folklorista kutatásainak érdeme. Idehohn HHO táján kezdte 
meg a keleten nagyjelentőség-ü népda.lgyüjtő munkásság<1t s 
ennek a munkásságnak ma már egy sor kötetté sorakozó ered
ményei uj fényt cleritettek a zsidóság zenei kulturájának egész 
messzenyuló történeti perspektid.jára. I d~lsohn a keleten izo
láltan megmaradt zsidó néptöredékek között (Jemen. Babi
lóJÜa, Sziria megtalálta a zsidó~ág hihe tőleg legrégibb zenei 
tradiciójának élő emlékeit s ezeknek a félig liturgikus. fé lig 
tisztán népi elemeknek egye" »tiszta« nyugati tradiciókkal ( spa
nyol-holland. olasz, délnémet ritu~) való egybevetése révén meg
állapította. hogy a felfedezett dallamkincs valóban a l eg ré
gibb közös emlékek maradványa. A feltárt dallam-anyag nagy
része az énekes bibliaolvasás ősi sz0kásához füződik ; a lekció
dal1amoknál jóval kevesebb emléke maradt a szabad vallásos 
poézbnak s még keve·sebb az önálló mű:l!enrc i kompozicióknak, 
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meg a profánabb lirának. A keleti zsidó~ág zenei dialcktu:-
területei: a jemeni-arab, perzsa, babilóniai, szir. marokkói, 
keLeti szefárd körzetrek többnyire a recitáló elemeknek az arió
zus eLemekhez való különböző aránya szerint térnek el egy
mástó l. egyébként azonban közös vonásaik vannak az antik 
g6rög zenévrel ( tetrakord-rcndsz.er. lelielsohn szerint a biblia 
intonáci.ók közöt.t háromféle formában. u. n. egyházi hang
nemek), a keleti zenekulturákkal. (o rnamentika, tradicionáJi,., 
dalJamvázak rmakámok-nigt.:nok l uralkodó szerepe. improvi
zációs _gyakorlat ). végi.~l p edig, :- s ez ':olt egyik legmeglepőbb 
er~dmeny -- a g:eg;oná~ koralissaL Knunt, hogy számos régi 
zs1d6 dallam. nyilvan valtozatlanui, vagy alig változottan át
került a nyugati keresztény egyház liturgikus clallamkincsébe. 
mely azokat máig szigoruan konzerválta; hasonló nyugati ván 
dorutjáról tudunk egyébként a régi zsidó templomi ének anti
fonális f~mnáinak, a váltako:l!Ó vegyeskarok énekének, mch·et 
még Ph1l ~ em~reget a jemz.sá1e~1;i szentéllyel kapcsolatban· s 
mel)"et a. ~· szazad óta Ar:-twcluaban. a -!. század ó ta l Szent 
Ambrus puspok) a nyugat! egyházban adaptálnak. 

.M,inden: öss~evéve, Idelsohn ötféLe rétegert k-ülönbözte t meo 
a, z~1do vallasros zeneprodukcióban: l. a biblia-intonációk le~ 
reg:-bb rétegé-r, 2. a .ré?"i. prózaimák dallamait (kb . az :s. sz?t
z~dlg), m elyekben blbhat elemek ujabb keleti vacrr nyuo-ati 
nepz~eelemekkel. arab, ~panyol. szláv impulzusokkal veg~ül
n~:. ( 1deso roz~a t?bbek k<;>zt a Kol nidré, Kaddis, Olénu-imák 
1_~"'1 dallamat!). ~· az UJabb vallásos költemények melódia
kmcs~t (8-1,'·, szazad), ,melyek~en ré'izben a kántorok derúre
borma adal?talo k~demenyezése1 nyomán. még jobban előtérbe 
;t~)te_k az, ~cl.eg~n 1111[::mlzu~ok , .J. .. <l. . kimondott kántorkomp'J
k. oktt, (ve"'~.~· a zs~nagogán kivuli ,-allásos aktusok dallarn-
;nc~· t eskuv01, .Ziemu·ósz-, széder- stb. dallamok) mel ·ben 

feJreismerhetetlen nyomot hacryott a környező illet ~ bef ) d· 
nemzet·ek nénzené · A · "' 1_, · . v oga o 
illet" ~ k Je. mt a ,antorok szabad lmprov-izációit 
am~o~z a galkya "

1
orlat a.?· sz~zad óta lép mindjobban elö;érbe 

az a omszeru relőunádko ' h l é ·6{ , ' 
denütt a hivatásos énekes k d. lf zo e. y t J orman min-
ütve a liturgia zárt t d . . ez t.e ogl~~l, ~zzel egy~ttal rést 
szerüen behatol' . cl . ra llcwnális melodtavilágán, UJ s ötlet" 
k('déseik nem 0 1 ege~ e emek számára; reformjaik, önkénves
század óta ·, f eg;:srer terméken\· próbálkozá~al.k ellen a ·l·) 

. J o orman szakaelatlan. a panasz és elégedetlcnség~i ' 

. . 
1 

Az elmondottakra vonatk ó .. ,. • . ' • 
hkáctóit: Hebraisch-orientalischeroz an 1: ldelsohn kovetkezo muvelt és pu~ . 
monumentális gyüjtemé k Melodle~schatz (ennek a 10 kötetre tervezett 
perzsa, keleti-szefárd, m7r~~k, .l ~14-: l 92~ lg 5 kötete jelent meg, babilóniai, 

Ol es Szlr ZSidó dallamokkal), Reste althcbraischer 



188 Szabolcsi Bence 

Kiséreljük m eg ezek után azoknak a főbb kérdéseknek és 
perspektíváknak felvárolását. mdyek felé Idoelsohn iOJagyjelen
tÖ!::égii eredményei n~ omán a zsidó zenetörténeti kutatásnak 
fokozott figyelemmel kell fordulnia. Látni fogjuk, hogy ezek a 
kérdések tcm1észetszerüen két kategóriára oszlanak; egyrészük 
a zsidó népzenei hagyomány régibb és ujabb faktora~nak viszo
nyát, a másik a régi zsidó zenekulturának az egyetemes rene
történetben elfoglalt helyzetérc vonatkozik. A lén)'IC'!Slesebb pro
blémák talán erek volnának: 

L A negináh (lekcióielek) kérdése. A 1egujabb tudomá
nyos álUspont eZ'en a téren az, hogy a Kr. u. 7. században még 
párhuzamosan áll fenn egy palesztinai és egy babilónÍ!ai 1ekció
hagyomány ; a 8-9. században a kettő nagyrészben öss~eolvad 
s a 10. század közepén a palesztinai verzióból kialakul a ma 
ismert közös negina-rendszer. Tudvalévő, hogy a neginák, a 
bibliai szöveg értelemtagoló és akoentuációs jdei (mintegy 
8 összekötő és 18 elválasztó jelzés), párhuzamos jeLenségek a 
nyugati neumákkal, melyekhez hasonlóan a dallamvonal meg
közelítő érzékeltetésén alapulnak; kön:n)'len e1kép~elhet6, hogy 
a két jelrendszer közül valamelyik ha;tott a másikra, vagy hogy 
közös keleti tradició megköVICsedéséből erednek. Az lelelsohn 
szerkesztette · zinoptikus lekció-tabellák (a különböző dialektu
sok »niggun«-jait összehasonlító dallam-mutatók) meggyőzően 
bizonyítják, hogy a bibl~olvasás formái - tipusbeli eltérések 
és elváltozások ellenére - lényegében a beljes keleti és nyugati 
zsidóságban közös régi gyökerekre nyulnnk vissza, hogy egyet
len tradicióból, Yagy legalább is egyetlen tradición épülő népi 
dialektusokból virultak ki. Ha azonban negina és 1e:kció-da1lam 
elválhatatlanul összetartoznak s dőbbi csak a 9. században ölt 
végleges formát, mivel magyarázható, hogy az elszigetelt lreleti 
zsidó töredékeket a dias:zpora harmadféLezer évén k'e11esztül 
is összekötik a nyugati zsidó tradicióval? A fe1elet cs:a.k az 
lehet, hogy lekció-hagyornány és (ma ismert) ne.gina-r,endsZie·r 
nem tartozhatnak kezdettől fogva egymáshoz; a biblia;olvasás
nak sokkal régebbi népi tra;diciója lehetett az, melyről Szent 
Jeromos már a 4. században feljegyzi, hogy >ilibros propheta
rum ac Moysi memorit:er revolventes decantant divina man
dafa«, melyre az 500 táján lezárt babiloniai Gemara több-

Musik 1912-13, ParaBele zwischen gregorianischen und hebraisch-orienta
lischen Gesangsweisen 1922, jewish music in its historical development 
(Newyork 1929) és jüdische Tempelmusik (összefoglaló cikk a G. Adier-féle 
"Handbuch der Musikgeschichte" 2. kiadásának [1930] l. kötetében). A fóbb 
idevágó kérdések és irodalom rövid összefoglalását magyar nyelven 1. Szabolcsi
Tóth: Zenei Lexikon Il. 1931. 758-60. lapján. 

A zsidó zenetörténet problémái 189 

helyütt utal - s melye~ nyilván a .talmudi korszak Yégén. utólag 
kapcsoltak össze a maJ. akce~tus-Jelekkel első határozott crnli
tőjük, ugy látszik, N atronáJ gáón a 8. század első felében.). 

2. A középkori dallamvilág összefüggése a bibliai tradi
cióval. Erre nézv,e ma csak lúpotéziseink vannak: az európai 
zsidó te1epülés,történetből mindenesetre arra következtethetünk, 
hogy a Palesztinából körülbeli.il ezer éven át szakadatlanul 
szétáramló zsidóság kiilönböző korszakok és l!étegck zenei 
tradici.óit hozhatta magával régi otthonábóL Ehhez képest a 
bibliai tradíciók ereje és szivóssága is más és má,; lehetett, 
ré""iók szerint; talán innen van, hogy mig a Kol ~iclré-meló
cliÍban még több b,i.blikus lekció-elem mutatható ki, mig a 
német zsidóságban még a 16 - 17. század folyamán eleven 
életet élnek nyilván az ókorból eredő pentaton elem ek,:? addig 
a ke1eteurópai zs~dóság dallamvilágában ezek a legrégibb ré
tegre utaló momentumok feltünően. csekély számban vannak 
jeLen. Ez.21el szorosan összefügg, hogy a:z ujabb népi termés 
viszont épp a legkevésbbé konzen"ativ területeken a leginten
Zivebb; nyilván itt ny~l:ott minclenkor legtöbb alkalom a dal
Jamkincs önálló megref,onnálására és me.gujitására . .:\Iindcnnek 
megviláútása elképzelhet,etlen egy ujabb probléma megoldása 
nélkül: ez 

3. Az európai zsidóság Z:'n?i dialektust::riileteinell megcílla
p~tása. ~egkönnyiti a munkát: hogy az európai rituso~ clal.larn
kmcsérol S. Naumbourg, Agullar- De Sola, S. Sulrer es mások 
kez·.demé?yez~se óta eléggé jelentős és nagyjában megbizható 
gyu]t,emenyemk vannak. Eddig ugy látszik, a következő régió
kat. kell megkülönböztetnünk: a) spanyol-olasz-francia ( ny u· 
.,g;ati s:_efárd ~ terü1et, erős arab é.:. spanyol impulzusok nyomai
val (I\..ol Nidré) s rendkivüli konzer\"áló, Lezárt jc.llcggel; -
b) német ,Cas~en~z) terület, a középkori németség dallamkin
csének szamos torcelékes maradványával (i\Ioauz cur), erős 
clur- ·sj általában modem tonális karakterre:!: - c) oro,;z
~engy~l-rnagyar. (keleteuróp~i~ dialektusterül•et. máig a leg
m.tenzivebb népi dalprodukció hazája, többek közt hangszeJ:""eS 
nepzeJ?ével, egyébként legjobban hullámzó, legkevé~bbé kon
zervati v, vag_r m;grner.e~ed~tt dallamvilággal jiddi:; chaszideus 
daltermc::s). es. ketségklvul Igen erős szláv elemekkel; végül -
t!) balkam di~ektust-erület. melynek valóságos keverötégcly
~elle~ van, szlav, spanyol. török és egvéb keleti elemek tarka 
OSSZCVISSzaságával. . 

S 
2 V.t H. Loewenstein : Eine pentatonische ·Bibelweise in der deutschen 

kbn:Jkog~ t ~ 111 • 151.8), Zeitsch r: für Musikwissenschaft XII. (1930) 513. (Stiláris 
v ~z e. e~e1 ~ ezetem. szennt nem helytállók.) - Megjegyezzük itt, hogy a 

.magya1 zs1dok kozt ma JS élnek egyes ötfoku melódiák. 



HJO Szaholesi Bence 

L. fdeJ;Cil nept impulwsok llimufatása az európai zsidó 
dial~ktusok~an. Erre épp a fluktuál<'> jdlegü yagy kaotikus 
ccn~1 nyC'lY];Írá:ook pontos drmzé,;e céljából van szükség .. \fent 
emhtctt külső népi hat.l-ok spanyol, arab. német. szlá\." ~tb.) 
korát (~" m(.nékét u~yanis egyelőre lehetet1en meghatározni. 
Talán fel kell tennünk. hogy egyes kulturák, mint az arab. a 
spanyol é~ a ::dá\·. mialatt formai és motivikus szempontból 
erősen hatoLtak a középkori z~idó népzenére, maguk is átVlettck 
Z:->idó elem~ket s igy a zsicló,;ággal való érintk,ezésük a végeJát· 
haratlan kölc önha tá,;ok ~orozata: és nincs kizárva. hogy az 
Európán Yégigáramló z,;idó-.;í.g egyielőben keleti elemeket köz
n~tit<:tt nyugaton át - k,'Jet felé) mikor arab-spanyol motivu
mokat :\ émetországon é,; a Balkánon ;;it magával vitt Lengyel
és ( >ro,..zor:;zág területére. :\lindcttől függetlenül megállapi-

. tás ra Yár. mit vett át az egye:; országok z.sidósága az illető 
nemz..et népi .-agy egyéb dallamkincséből? :\I ert. hogy ilyen 
<Ít vételek sürün történtek, azt a magyarországi zsidóság nem
liturgikus dalian1.kinc:oe éppugy bizonyitja, mint a prov·encei 
z,;idó telepeké. Ezzel kapcsolatban talán kimutatható ksz, hogy 
az átYelt anyag milyen mértékben formálódott át önálló ter
mékké; ha ennek az átformáló készségnek határairól. lehe tősé
geiről . pontosabb képünk 1esz, kétségkivül fel tudjuk majd 
becsülni az uj produkció erejét és értékét is. 

.: .). Az európai zsidóság ujabbkori népi z,?neprodukciója. 
Egyelőre kibogozhatlan szövcvénye a régibb és ujabb, átvett és 
i);~-llló elemeknek; a stilári':i szétválasztás meg fogja mutatni) 
menm irc neyezhetjük egyáltalán z"idónak s mennyire u jabb
korinik. C gy látszik, átvétel leginkább olyan helyeken történt, 
ahol yoltak bizonyos érintkező pontok a zsidó népi örökség és 
a környező nemzet zenei tracliciója között r Keleteurópa) ; az. 
;Jtformálás elveit talán a pillanatnyi diszpozíció szabta meg, 
dG mindcnesetre a többé-kevésbbé határozottan körvonalazott 
külön tradició szellemében. Az ujabb produkció egyébként soha 
é:; sehol nem állott meg a liturgikus kereteken kivül; ahol a 
z"idó5ágnak még élő népzenéje van, az a templom falain belül 
éppugy érvényesül , mint a mindennapi élet szokásaiban. 

Térjünk most át sorrendben legutolsónak hagyott, mert 
Jeo·általánosabb érvényü problémánkra, mely a régi zsidó zene 
világtörténelmi pozícióját illeti. A kérdést talán igy fornÍulá:z-. 
hatjuk meg legtisztábban: 

6. Milyen szerepe v:m a rér!;i zsidó zenének az európat 
zenekuliura kialakulásában? A válasz látszólag távoli terüle
tekre vezet. A gregori;in korális, Nyugat keTeszténységéruek ez. 
.a 'grandiózus dallam-arzenálja, ma ugy tudjuk, négy évszázados 
zenei forrásból táplálkorott: egyik a görög-bizánci, másik a 
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~úr z~icló tradició. harmaclik a :- ..;zázacl. a .. n~b.rozi<0u" li~ur~ .. i,í.j~; 
negyedik egy ma . mé~· felcler~t~tl~ ~ tállal ncJ?~agy oma~1~. 
E. négy forrás közill ha ro~ (,buann. sz1r. ai~nbr~ZJ:-"U1_LI _dallam
kincs) szükebb értele1::ben _lsKel~tr~: a~ ~ntwchuu ntl!".ra utal. 
Az ókeresztény liturg1ak ko~ul ket::;;gklnü a_z ,antwchlaJ. hatott 
Jegjobban a nyugati egyhé~zra, r;szbe~ B1Za~1c.on kere~ztul. 
részben közvetlenül Ambro~m~ UlJa~r I:appadokla ~" :\lexar:cl
ria vallásos zenéj'e szin.tén. szerepe t }at~z1k ~p-yan a ~eg: eg): haz
ban (előbbi önálló nn::,etlpusa. utohb1 ~<~:p to:;. rcc:!atl\-~-;tllu~a 
révén). de jelentőségb.en meg ~em koZ'~lltl .~nt1~c~at; ~ yugat
áz~;iától a Pireneusokig az ege_"z med1t~rra_n. '.·lla~ ern _ezt a 
szir hatást; innen kerül a ~ogd!t~t ne;·u sz1r~t ?-rmn_u~zt~rma 
Bizáncba kantakion né,·en. Itt alakul at a sztr hturgm mmta
:,trófája o·örög-bizánci hirmos-::.zá s főként itt érlelődik meg 
az a kot'="szakos átalakulá,;. mely a metriku,;-,;kandálr'> antik 
vers- és énekrendszert moclern hangsulyos ritmusrendszerr •l 
cseréli fel. Az uj irányzat már a Kr. u: :2 -3. "zázad hirmo"aitól 
kezdve nyomon követhető a görög-bizánci liturgiában; innen 
azután éppugy éljut nyugatra, a ravenna-milanói ritus keretei 
közé, mint ahogyan a bizánci hirmosból idővel lati>n-kel'E'"'ztén y 
tractus, a bizánci kánonból gregorián sequentia sa bizánci tropa
rianból római tropus alakul. Szt. Ambrus liturgiája, helye-:;eb
ben az Ambrus n evéh ez füzött énekpraxis még nagyjában meg
őrzi a metrikus hagyományokat jambus-formák). de szillabiku.;;,
tömör énekeinek nagyrésze már kétségki\rül figyelembe ,·eszi a 
hangsulyt, a vers- és dallamtörténetnek ezt az uj. dönt6 _iclen
tőségü faktorát is. - Ha most YÍsszapillantunk a mozgalom 
böJcsőjére és meggondo1iuk. hogy Sziria s nevezete~en _-\ntiochia 
a zsidó dallamkulturának. az énekes biblialekciók hagyomúnyü
nak egyik legfőbb fókusza s nyugatra-\·etitőjc volt: nyildn
valóvá lesz, hogy a nyugat teljes zenei gondolkodá:;át átalakitó, 
az ujabb európai nyelvérzéket első eliadalához segitő akcen
tuális mozgalomnak legfőbb megindítója épp a régi z,;idú 
dallamvilág, a bibliaolvasás népi dallanwilúga. mely ekkor m{tr 
nyilván évszázados multra tekinthetett Yissza s meh ::;ohasem 
ismert egyéb tagoJási rendsZ>ert a nvelv termé,;zetes hang-suh·;í
nál. Összegezésüt talán kimondhatjuk, hogy a szabad' hatÍg
sulyos recitáció elve, 'általában az akc~ntuáló énoek metrumt1'1l 

3 
V. ö. A. Gevaert: Les origines du eliant liturgique dc l'église latinc 

1890, P. Coelestin Vivell: Direkte Entwicklung des rörnischen Kirchengcsangs 
aus der vorchristlichen Musik (Kirchenmus. jahrbuch 1911), E. Wellesz: Auf
gab~n und Probleme auf dem Gebiete der byzant. u. orientalischen Kirchen
l11USik l 923. J. Quasten : Musik und Gesang in den Kulten der heidnischen. 
Antike und christi. Frühzeit 1930. 



Grünwald Miksa 

hq~gctl~·n ~yako1:lat~. a legklas"zikusabb s kgmaraclandóbb 
~1'\'(:n);':H daJ.~amnnnta.~ ef:\"ész "iOrával egyetemben, a régi zsidó 
z<·nébol kcn.1lt az europal zcnckulturába. A zsidó zenei rrondol
kod:í!i ily<:nn_1~don, a _göriig mdktt, leghatalmasabb fclépitöje 
yoJna az azs1a1 é~ ant1k -kulturákból kibontakozó európai zcneÍ!-
{·gndc 

* 
i\ l int látjuk. a fclaflatok 11agyok, a problémák J;erndkívüliek. 

l )e az elmondottaknak talán épp ezért sikerült rávilágitaniok 
a most meginduló kutató-munka fo111tosságára; his~en mennél 
~Ul) o"ahbak s elágazóbbak a kérdések annál égetőbb szüksé
l-!,ét é·rczzük, hogy az uj kutat6-ncmzedék tiszta sz·emmel fel 
tudja mérni túYlatukat és horclC'n:jüket s szigoru komolysággal, 
telje<-; oclaadá-;sal induljon neki mego]dásuknak. 

Szabolcsi Bence. 

Magyar vonatkozás a héber nyelvujitás 
egyik művében~ 

.\ ~VIII. század utolsó negyedében meginduló ujhéber 
j rodalomnak nyeh··e mintegy nyolcvan év:on keresztül tisztára a 
hibliai Jléber"ég ,-olt. A mult század hatvanas éVJCiben már ön
Allóbb:'t vált. megpróbáll szabadulni a bibliai purizmus alól és 
fokozatosan magába olva-;ztotta a Talmud és Miclrás szókin
~ '-ének jelentékeny r6zét. Tudato~ nyelvu jitás csak a nyolcva
nas években indult meg és ugyanekkor támadt föl a héber 
nyelvnek, mint beszélt nyelvnek gondolata. 

Ennek .a tuclat·osan ujitó tör·ekvésruek egyik alapv•ető, 

tudatos célokat és eszközök-et nyuj tó müvc: A héber nyelv -
élő nyelv* c. könyv volt. A sze rzője, dr. Klausner }ózsef, - ma 
a j<'fuzsftl mi héber egyetemen az ujhéber irodal•omtörténct 
tanára - kora nyeh'észetének súnvonalán állv:a először fej
t{'tte ki tudományos módszcrrel a szóalk·otásoknak, a nyelv 
fcjksztóénck módjait. 

A bcnzctésben Klausncr azok ellen kel kL akik ugy hiszik, 
a sémi nych·{'k fejlődésre képtelenek és csak az indogermán 

* -:i'i! :;~t:) - i::::S)-ri!:liV Megjelent 1894-bcn, Krakauban az 

ri~"\5::0:-t 'jjt,~ ötödik kötetének nlclléklctcként és külön is. 
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m ·elV>ek alkalmasak arra, hogy általuk a modern ember érzé
::-~it es gondolatait erőlt e té::> és mesterkéltség nélkül kifejezze. 
A héber nyelv tehát sohasem fog beleilleszkedni az európai 
nyelVlek sorába és sohasem fog benne igazi, telje" értékü euró
pai irodalom kifejlődni. 

Ennek az állitásnak megcáfoLására először a finn nyelvet 
l1ozza föl, majd a következőket mondja: 

»E felfogás hiveinek különösen a magyar nyelvre mutat
hatunk rá, amely ugyanabba a családba tartozik. mint a finn 
és a török és míndamellett európai szinvonalon álló értékes 
irodalma ma Európa mind-en népének figyeimét maga felé 
vonja.« 

Ezután idézi Havdacque Abel francia nyelvész kijelentését 
a magyarokról, mely szcri:nt: »kétségtelen, hogy nyelvük rövid 
időn belül el fog pusztulni mindazoknak az előnyöknek elle
nére, runelyeket politikai helyze-te bőven juttat neki.«** 

KlausDJer erre megjegyzi. hogy: »a magyar nyeh· tízezrek 
ajkán él, évről-évre gazdagszik és fejlődik, anélkül, hogy ügyet 
vetllJC ennek a tudósnak a jöV'endőlésére, csak azért, mert a riép 
minden erejével ragaszkodik hozzá. semmi kincsért sem akarja 
elhagyni, még a szép, tökélctes és elterjedt német nyeh· ked
véért sem.« 

Majd a magyar nyelv virágzását lelkesitő példaként állitja 
olvasói e1é. 

, KLaus'll!er és a többi nyei\"Ujitók munkássága nem veszett 
karba. lVIa a héher nyelv a Szentföldön eleven életet éL és ezt 
-csekély részben ugyan, ele a magyar nyehnek is köszönheti: 
amely bizonyitékul és pé1cláu1 szolo-álhatott azoknak akik érette 
kiizclöttek. "' ' 

Budapest. OriimNild Miksa. 

** HaveJacque A.: La Linguistique Paris 1881. 3. kiadás 128. l.: il est 
l10rs de doute que dans t' ' :. " . . . ' un pe •t nombre de siecles !eur propre langue aura 
~ecu, en dep•t des priviléges que les conditíons politiques lui auront octroyés 
a profuswn." 
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Negyellik kiizlemény. 

. A fcjcdeilll "k . 
, . , :.\li~c; ·; Ú.'JCddem_ és a fejedelemség fogalmúnak bcbő, 

ta 1 t,tlm~ c~·tckdSsébcn 1s annak bizon) ul. aminek a nll ) i m;Í" 
('S:znw cs Jt'lenscg fdhaszn{tl:búhan: istenes cmbcrnd::, aki a 
:<'Jcc!demségben: !sten. mindcnható-,úgúnak bizonyitékit h'ttja, 
<t f~·.F'ddm?k sorsanak lstenrenelelte dltoúsából pedig vigasz
tabst mcnt a maga s ünmao·;í. n keresztü l minclern szt'n\·cd{) 
-.z0múra. E fcj_ezet ~nyaga t~1l ajclonképen csak kiegé-;zitöje 
mmclannak, annt eclchg akúr konkrét formában Rákóczi sze
mélyé\'cl, akár általáno-;s{Lghan a fejedelmek h elyz ;.: tévcl pár
huzamo-.an múr volt alkalmunk clmonchni. 

. Az uralko~lás adománya Istené: 6 »adja« és »Ő kcncti fel 
mmcl_ ~ JÓ, 1~1md a rossz fejedelmeket. Ilyen példával tele a 
sz-entuas '< 1 8.>. lc\·.1. Valóban, attól az időponttól kezelve ho,,s 
S<ímud királlyá nyih·ánitotta Sault ezekkel a szavakkal:.)»F e.jé·
cldemmé kent fel az U r téged az ö öröksége fe~ett ( L Sa,m. 
l O, l , a bibliai kor jó és rossz uralkodói követik éo·ymá"t 
Izrael és Juda trónján. "' 

A sugényck l elki meg-nyUf{\'<Í..sa: »hogy a fejedelmi nJ.gy 
házból Yalók is szükségct szenvednek, é:; hogy ezekkel is ugy 
b;í.nhatik az lst2n, valamint 6 vele (< , m ert ha a szegények 
mindcnkor boldogságban látn;í.k a fejedelmeke t, azt gondo].. 
hatnák , hogy tal{m az Istennek rendelése nem bir véhek«, mitr 
pedig az lsten »nyomoruságban vetheti a nagy fej·eclelmeket« 
is 1 ·13. le Y. )· :\lindhá rom idézetnek köz ös bibliai forrása a szent
írási kijelentés: »az U r ... '>zem él y t ne:m néz« (Deu t. 10, 17). 
Kifogyhatatlan mincl az Ó· , mincl az ujtestame ntum a gonelolat 
megujitásában: nincs az U rnál »személyvá~ogatá:s«, Is·ten »nem 
nézi az ember szemdyét« pL If. Par. 19, 7; Gal. :Z, 6). Sőt 
a bá,lv;inyok n em-istenségének ép az a kritériuma, hogy a 
))királyokat se m eg nem átkozzák, se m:eg nem á ldják« \ Bar. 
6, G 5'. ~Iikcs vigasztalódásának sze n ti rási hátterét a köve tkező 
bibJiai icléz·e t adja meg a lcgmcgközelitőbben: »Az Isten senki 
szcmélyét nem válogatja, se nem fél senkinek nagy voltútóL 
Mcrt a kicsinyt és a nagyot 6 t e remtette, és egyenlő képpen 
gondja vagyon néki minclenekre < Sap. 6, H). És maga az iró 
is azt hiszi: »hogy az Istcrme k olyan gondja Yagyon reám, va.la
mint egy királyra«, vagy szélesebb területet átfogva: »az Istcn
nek olyan gondja vagyOIJl egy sZJCgényrc, valamint egy királyra« 
(f>l. lev.). Ezek a k,itételek: Ist•en kezében a királyok szivc c-;Jk 
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viasz, ós hatalmuk c-,ak gycrm~ki játék f)!-l. lev. l. ahhoz a 
"onclolatkörhöz tartoznak, rnelyct az lsten felmaga-,ztal és le
~l;í z<' eim alatt már tárgyaltunk. 

:\Iikes a fejcclclmekkcl kapc:>o:atban gyakran hi\ atkozik at: 
cvangéliumra. A német kö\·ct kellemetlenkedik a bujelosók
nak a portán. Feh"etődik a kérdés: >>Vajon az olyan vilúgi 
üldözők olvassák-e az évangyéliumoP« (32. lev.) .. \ lc\·él to
vább~ részl:et•e azt mutatja, hogy az iró az evangélium említé:· 
sével az utolsó ité1etre céloz" amiclőn a gono-,zok örök gyötrc· 
lcm11e ítéltetnek (l\1ath. 2i'í, 31 - 46 . A fejedelmek furcsa é,
önző felfogása a barátságról fedelő hangot vált ki :\Iike:;ből: 
»Hát az evangyéliumot csak a köznépnek adták-e ki) 3!l.}ev.). 
A méltatlankodás alapja az a tudat. hogy az evangéliumot min~ 
clenl<i számára hirdették. PL »A nuket pedig néktek monclok, 
mindenkinek monclom :\Iarc. 13, 3 7 , vagy Elmem·én a -;zé
les világra, hirelessétek az evangyéliumot minclen teremtés~ 
nek« , :'ll arc. 16, 1.)) . A várnai csata elbeszélésében irja :\Iike-;: 
»azt ... tartották abban az időben. ele nem az évangyélium --zc
rént, hogy a hitet1eneknek nem k ell rnegtartani a hitet vag~· a 
fogadást« ' 203. 1ev. ) . Ez ne m :\Iikes felfogása . Szcrinte: »meg 
lQe)l tartani minclenkor az igéretet 1±8. J.:: v.). A bibliából jól 
ismert a parancs: »G gyelj arra, a mi ajkaidon kijön. és ugy 
telj esitscl, a mit száddal ígérsz. mint mikor ~zabacl akaratbc'·l 
tcsz,esz fogadást az C rnak« Deu t. 23, 23) . vagy ,a mit fogadsz. 
megteljesitscl« ,Eccles. 6, -1). :\Iikes az e\·angélium idézésh·ct 
bí,zonyára csak sulyt, keresztényi tekintélyt akart adni ,.,za\·ai
n~_k. Nem találtam ugyanis az e \·angéliumban olyan határozott 
hJelentést, amely feclné, vagy meg-közelitené :\Iikc" szavait .. \z 
evan_géliumo_n kivül azonban van hely, ahol a gonc!0lathoz mé~ 
a bunte,tés lS hozzá van füz\'C : Kárhozatjuk lé\·én, hO"\. az 
első hitet meg-szegték« ( l. Tim . . ). 12; . o, 

H.,ákóczi Ferenc napi munldjának Ü.;zomla'"O:>an tartal
m~s él•etének _dicsére,b? ?zzcl _a bcv·ezeté~sel indÚl: ~Hogy pedig 
mmden. u_gy t<:>ltse az 1dot, mmt a mi urunk, arra az Isten ajún~ 
déka lnvantatlk« , ~8. l ev.j. A biblia hasünlóan szól: »Iio•..-y az 
;r~ber · · .. j~l él ~z. ő munkájábóL az Istennek ajánd~ka-. 
\~cclcs. ,-l, 1.3). A feJe<.lekm halála után i<ry J'ellcmzi .\Iikes a 
Y1sszan1ar· ] t t k ' ll .~ ' 0 • 
>·isz ac 0

. a a~potat: ?lyanok vagyunk mint a n~·,ij 
l~ tor nélkul« 11.3. le\· .. :\[mél jobban tá\·olodnak a bujdo
s?~ a gyász napjától, annál fájclalma,;abban érzik a f,·jcdelt:m 
h~é~nyát: »Ho\·á tovább jobban észre\·esszük, hogy .. . mic~O<la 
pasztorunk hagyott el« ( lU. le\'. ) .i;, A kép bibliai eredctü. 

7 5 l{ákó<"zi a t f " . é ' · . _ . .. . por a OH·z •rchez mtéze1t buL,ulcvclébt·n maga ir ja 
h11 c1rol: »nun tegy pásztor nélkül hagyatott juhok« ( 11 7. k~·.J. 
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I:t:n ~naga Izrad pá,sztora \ ~s. 80, ~- 23, 1), aki »nyáját 1egd
tUr«/Je. 40, 11) stb._Az UJtestamcntumban Jézu s: a jó pá,sz
tor ;Jo_an. 10). A fqcclclem-pászlor metaforára a próféták 
~eszedc1ben talá_lunk példát: »Jaj, a pásztoroknak, a kik eh nesz
hk _é:;: elszéks,ztlk az_ én mez(~mnek juhaü« (J er. 23, 1), v;agy 
))JaJ. Izra·el pasztoramak, a lak önmagukat 1crre-1tertték! Avaoy 

.{' kll' b b nem a ny,qat ·e -e legeltetni a pásztoroknak?« (Ezech. 31 
2, tod.b?á. ~ac~. ~1. stb.). A tömeg v;ezérre-utaltságámuk: leg: 
sz.ebb b1bha1 kmyilatkoztartása J\Iózés könyörgése Isrtenhiez: 
l r ram, rendelj férfiut a gyükkez,et fölé, »hogy ne 1egyen . .. 
{)}yan mint a juhok, a melydmek nincsen pá,sz t.oruk« (Num. 27, 
17). Ennek a képnek pozitivuma rajzolóclik meg Micha próféta 
látomásában: )}Látám az egész Izraelt szértszéledve a hegye• 
ken mint a juhokat. a melyeknek nincs•en pá,sztoruk« (L Reg. 
2'2, 17. II. Par. 18. 16'\. A pásztor-nyáj kapcsolatot Mikes egy 
izben a papok és a lli,·ők viszonyára alkalmazza (90. lev. ). 

P<Lpok és apostolok. 

A sophiai érseknek menekülnie ke~J,ett állO'lnáshe:lyéről. 
~ éhány napon át R·odostóban időzött, hogy aztán f,olytassa 
utját Raguza felé. Ehhez az eseményhez füzi Mikes a meg;
jegyzé_sét: ~És_ ezeknek a szöllö_mives•eknek ;sak , ha~ájokban. 
kell nsszaterm. és el kell hagymok az Ur szolle]et ( t3. 1ev.). 
Az iró itt a szőllőmives·ekről szóló evangél·iumi példázatot 
használta fe1 annak kifejezésér.e, hogy a főpap tá,•ozott mun,
kálkoclása szinteréről, ahol Isten teremtményeinek lelki é1etét 
o-ondozta. Az ótestamentumból került át a példázat az evangé
liumokba. Isten: a szőllőmives, és a zsidó nép: Isten szőUeje. 
J e~ája próféta példázata a tennéketLen szőUőröl adott é1etet 

· a képnek: ».-\ sereg~k urát~ak ~zőllője p;d~~ "Izra';l háza« qes. 
ÍJ. 7). Erről az Egylpt_?mb,ol kihozott sz<;,ll~rol sz,? l a Z!S·~J.,ta;o:c 
könyye f Ps. 80, fl - 1b), es ennek a szo~loVIessz.onek plantala
c:;áról Jeremiás Jer. 2. 21). Az evangélmmokban ( Math. 21, 
:33- Jö. ~larc. 12, 1- 12. Luc. 20, 9- 19) Isten a szőllő ápo
lását munkásokra bizta: »A főpapok és farizeusok hallv~n az 
ö példázatait. megért•ették, hogy róluk szól« (.l\iath. 21, 4o ). 

A konstantinápolyi érsek Rodostóba ~r~ezése: .alk<:t1o~ 
Mik·esnek, hogy a püspökök életé,~el, a régr es. az UJ~·on fo
papok helyzeté,·el foglalkozzék. l\I~g a _napke}etl orsz<l:go_kb~ 
a püspökök általában gyalog járta~, add1g a, napnyugat1 puspo-. 
kök már lO\·akat tartottak »a Knsztusnak es az aposto1okna.k' 
harrn·án a szamáron va,ló járást<< f :J7. leJV.). Jézus Jeruzsá1e~nbe 
vo~Úlásakor írja ,az evangélium, jött »alázatosan és szamaran 
ülve, és teh~rhordozó szamárnak vemhén« (:\lath. 21, 5. Joan. 
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12 1J).7G »A régi püspökök, clmélkedík: tovább :\Iike~ olyan 
ak~ratból való szegénységben éltenek, amely élet inkább hason
litott az apostoli é1ethez«. A . gondolat arra az evang-éliumi 
helyre utal, ahol J ézus a_tizcnkét apostolt fig!·clm~reti: >' Xe 
szeve:zzetek aranyat, se ezusrtot, se rezpénzt a tl erszcnyet.ekbc. 
se utitáskát se két ruhát, se sarut, se pálcát \Matl1. 10, 9 -lll . 
Marc. 6, 8.' Luc. 9, 3) . Egyébként is igy szól J ézus: \'alaki 
közülebek bucsut nJCm vesz núnden javaitól, nem lehet az étl 

tanítványom« (Luc. lJ, 3~). . , . ." 
Az apostolokhoz ~aló h~sonhta"t :\hke~ n;mcsak a foj)apok 

:magatartás á b~ . >erJ?ieh. a d1~séret mé!gassa~ab~, e$'yete~le:_g_e
sem. is igy f·eJeZl ki elismeresét: »csak a m1 l]apJamk kO\·etJ k 
valóságosan az apostolo~a~« .( 69. lev. ). E kijelent~"t m~gelőzi a 
hittérítő papok szen'Viedesemek bemutatása: meglancol tak, meg
botozták őket, s életüket áldozták a hitért. Az ujtestamentum. 
sokat tud az apostolok ny.omoruságos é1etéről: éheznek, szom· 
jaznak, bujdosnak (I. Kor. J, 11), üldözik, bántalmazzák (II. 
Kor. 4, 8-9), tömlöcbe vetik (Ac. ap . . ), 18 ). megverik ,.\ c. 
ap. 5, 40), megkö\"ezik őket (Ac. ap. 7, 58. 14, 19) s tb. , és 
mindezt hittérítő munk:ájuk köz:ben . 

A papok müködésétnek elismerése mellett ~Iike,; nem 
hagyja szó nélkül anekdótikus levélrészleteiben az együt,')'Ü 
papok tudat1anságáJt, tulzó dicséPetmondásárt sem. Az egyik 
csak a gyónásról tudott beszélni. József napján tartott prédikáL 
ciójának tárgyi tartalma kime rült a tény megállapításában: 
»Szt. József pedig ács volt« ( 65. lev. - Ma th. 13, 55. ~Iarc. 
6, 3). A másik srent Ferenc életért a Jézuséhoz hasonlitotta 
»mondván, hogy m.ind szüle tésébe:n. életéb en, szenredéseiben 
és halálában hasonló v;olt a Megváltóhoz« (u . o. - Evangéliu~ 
mok) .. Az alsó papság szelLemi képességeit Mikes másutt is 
megróJa .. De ha erve talál is ments~get, semmík:épe.n sem he· 
ly;ese).h~tl a papság általánosan clivó eljárását, hogy uton-ut
felern klhuzzák a pénzt a szegény ember zsebéből: »itt a pász
torok il11em csak őrzik a juhokat, hanem megárendálják őket 
~s ha meg nem nyuzzák is, c1e jól megnyirik«: (90. J.c\'. ) . k 
ilyen hütlen pá~ztorokról ~zól _az Isten: Imé, megyek a pászto
rok_ellen ... s kiragadom JUhaimat szájokból boa-y ne lerryenek 
nékik ~elül (Ezech. 34, 10). ' b b. 

. . M1kes hasonlat-jellegétől !llegfosztva, metaiorikusan is em
litl az apostolokat: »Itt most minden órán az apostolok eloszlása 
lészen« _(1-!6. lev.); »Itt most minden órán doszolnak az apos
tolok, kl napnyugot felé, ki éjszakra« (H 7. lev.). Az apostolok; 

76 
Már az ótestamentumban: ,Ime, jön a te királyod ... szegénv Ih 

szamárháton ülő, azaz nősténys-Lamámak a \'emhén. "(Zach. 9, ').) ' 
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a bujdosó mag) aroh.. ~lik ·s, c..,;ik~, !.a) "tb. :\lindeg) ikc 1mís 
klé Y sli utj.it a szult:in parancsábúl. .\ szám üzöt tck ugy szú 
n'lclnak szét, mint az apostolok, mid{)n Jézus kiküldötte öket. 
.:\lath. 10. :\!arc. G. Luc. 10.)<; 

Szedurtásol<. 
. \ negy\ cnnapos nag·) böjtről, a CJUadragesim<íról,'S mcly

rtíl azt tartják, hog) >>apostol i szcrzés«, iUet\'e, .hogy »1olya·n 
tan it \ ;Í ll\ ok re nddték , a kik ismerhették az a;postolokat« ( 7\l. 
Je\·. , a .1 \!0. k \•élbc szŐtt lcg·rnclában esik $ZÓ. J ézus tesz e-m.l~
tt~st róla, kit :\lahommecl )\a harmaclik égben talált«. Pá l a pos
tol irja k \·clében: dsmr rek egy embert a Krisz tu,sb_an, a ki 
l-l. én ·d l'zclőtt.. . . elragadtatott a harmadtk cg1g«. \ IT. 
Kor. 1:?. :?.1 

:\likcs arra a fikti\ kérdésre, »miért eszünk hust pénteken, 
a midőn azon a napon e~ik karácson«, azt a magyaráza:tot adja, 
ho~~y a szokást az angolok kezelték, m ert »az e\·angyéliumban 
a ~-ágyon in·a: hogy a:z ige testté lett« vJ-8. 1ev_. ). János,ev.an>
CT~liumának eo·y_ik sora kezdődik igy: >> És az 1ge t-es tte ],ett« 
(Joan. 1, 1-!)"'-Ugyaneb~en a l;e,·élben emliti l\fikes, h?gy ·a 
franci<lk sok helYen karacsonytol kezcl\re Gyertyaszentdo B<ol~ 
dog-assZOn) napjáig sz-ombaton megeszik a ~us t,. mert »~~n 
icitikben a Boldoo·sáo·os Szűz gy-ermekágyban fekszik«. A b1bha 
a gn'rmekágyas 

0

ass~onyokr6l ·zó ló tön-ényben a !<öv~tk~zöket 
irja· elő: fiugyermek szi.i1etés·eko~ az a.nya h~t nap~g- t1sztatal~n 
legyen, a nyolcadik _napon történJék, meg a orcumc1s10, s _az utan 
harminchárom napig maradJon meg otthon az_ anya és szent 
heh-re ne menjen. az előirt id() elmultá\'al ped1g mutasson ~e 
áldozatot. ~Le,-. 12) . A szülö nőnek tehát negyveneg~· ~1apon ~t 
kell-ett megtartania a gyermekágyi tilalmat. EmJyl 1do tehk 
el karácsonytól gyertyasze_nt1előig. Er11e, ~on~tk-ozik , az evan
u(>Jium sora is: ,, ~Iikor pechg beteltek Mana tisztuL'í.s<.t.l1ioLk nap
fai a ~Ióz<.'s tön·ém·e szerint , felvi,·ék őt Jeruzsálembe, hogy 
bemutassák az 'Frnák « (Luc. 2, 22.) 1U 

l í Tóth Béla szerint: »apo.->tolok o'zlása« = ui\·ioio a po,tolorum 
sz ;í !le'> ige Rufinu' IV. századbe-li egyl1ázi irc'> tnŰ\ éb6l ( Hist. Ecel. l. 9·). 

S;;ílló igék lexikona. Budapest, 190G. 3 I. l. l 
71' \ . o. \'enetianer Lajo": Z-illó nyomok a róm. kath. szertartá-;ok

ban. Irnü É\-k<inyv. 1910. 335· L 
19 A peszach-ünn<:pi llaggadaban clöforJuló Hadgadjc\ ének egyik 

nw.g-yar \ álto1atának kezd ö sorai,·al v<: ze ti be ~I ikes 6o. leYelét: »Hol 
\agyon az a puskás. ki meglőtte azt a fark~bt, kt megette aZ!t a kccské't, 
kit apám vett a Yásáron ?« V. ö. Kekmcn Adolf: .-\. Peszach-Hagada. 
Budapest , 1899. 40. l. Hajdu :.\Iiklós : P6sa Lajos J a kab dmü verse, 
Mult és JiiYŐ.-1915- 137." l. (Patai Józ-;ef jegyzetei. ) Zolnai Béla: Mikes 
töri>korst.ági 1evdeinek kclctkezé,éhez. E. Ph. K. rgr6. I o 5· L 
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H ála és há/.aadatümság. 

JJ;'tlát adni Istennek : a vallá.~os ember legtisztább érzelme . 
»Aki há lával :tklozik, az dicsőit engem«, mondja a szentirá:; 

Ps. :)0, 23) és :\!(ikes ebben is Isten örök dicsö:;égét hirdeti . 
All:andó kapcsolata az égi gondolatokkal életen-át-tartó folyto: 
noss·í.got j.c}entett .:Vlikes hálaérzésében is. Sürün csendülnek kl 
kv.el~iböl a hálaadó kifej,ezések, mondatok, sóhajok. :\Iinden 
formalit;í.s nélkül, őszintén s~áll magába szc,rencsé~ helyzct\·~1-
to-zá~aiban, a '"eszcdel11:1es J_nllanatok elmul<:sa ut:m, ha, ta~a~ 
ma már kissé kom·enc10náhsan hangz.anak l S fohaszkodo klte
tclei. Első levelének kezelő szavaiban üti meg először a hang0t: 
>>l~ála lé<Yven az Istennek« és ugyaruenn-ek a :Le,·élnck má"odik 
monclatában már ismét visszatér az: »Istennek hála<c Ezek a 
tennészelcsen és Yáltozatnsan hála Istennek, h ála legyen szent 
nevének) feltörö ember~ hangok ujb6l és ujból visszaverödnek 
l\1ikes lelké ről, ha tartózkvdási helyét más v'idékkel cseréli 
fel (1., 17., 1~3. , _1-12. !e.v.), ha fenyeg·;tö ,v~sz;ek to''il;tüntét 
adja tudtul , -J-6. , :J0., loG. 1e,·.), ha egeszseg1 állapotrot ( l., 
45., 76., 163. l!e\-.) vagy egyéb e•eményről tudósit 119., 122 .. 
137., 161. , 165. l e,r.1 . A >>hála az Istennek« kifejezés ép ugy 
előforelul az ujtestamentumban l. Kor. 15, 67 ), mint a há~ 
lég,·en az Istennek« ,Rom. 6, 17) és a >>háLaadással tartozunk 
Ist~•n.nek« '3 6. le\·.) ki,·étel. Ezt az utóbbi kijelentést szó.;zerint 
is megtaláljuk a:z ujtestamentumban: »mindenkor háLaadással 
tar tozunk az Istennek« , II. Thess. 1, 3). :viikes nemcsak enge
clelmeskeclil~ a biblia hálaköYetelö parancsainak, hanem maga 
is hirdeti a felszólítást: >>adjunk hálát Istennek« , 161. lev. ) , 
>>adju,nk hálákat neki« (160. lev. ), >>háláljuk meg neki-', hogy 
kérésünket meghallgatta \ 109. 1e\·. ) . mert valójában >mem is 
adhatunk e1egendö hálákat az Urnak« , -!6. le,r.). Ezt kivánja 
a zsoJtáros költő is: »adjanak hálát az Urnak« P~. 107, 8) 
' 'agy az ujtestamentumi levél: >>hálákat adjatok« ( L Thes~. 
5, 18) . 

~{ikes a hálaadás szent kötelességét nem korlátozza a maga 
szük életkörére. ~Iinclenki Isten teremtménye. Stanislaus lengyel 
király leánya, kit a francia uralkodó feleségül vett s igy buj
dosó-névleges királyi helyretéböl a hatalom magas polc.íra 
emelt, szintén hálával tartozik Istennek: »Bizvást elmondhatja 
a francia királyné a Boldogságos Szüz után, hogy megtekin
tette szolg:álójának alázatosságát, és hogy az alacson renden 
lé,·öket felemelt•e, és a fenvalókat levetette« ( 6~. lev.). l\li.kcs 
J'vlá,ria hálaénekének e1emeibö1 épiti fcl imatervé1:. ~1ária. imád
kozott igy: >>Reá tekintett az ö szolgáló .Leányának alázat-os 
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állapotjára,·. »Hatalmasokat dönte le trónjaikról és alázatosakat 
magasztalt fel.« (Luc. l, 48. és 32).80 

. .\ hálátlanság gondolata nyomasztó teherként nehezedik 
1\likes .~dkére. :Már a feltevés is, hogy »héUáadatlanok vagyunk 
és leszunk Istenhez« ( 163. lev. ) , nyugtalanitja és elew panasz
kodásra készteti. Hálát érez ő a jótétem.ényekért, méa ha em
berektől jő is az. Vallásos megokolás,sal támogatja,b s tartja 
ébren 1elkiismer•etét: » Ist•en gyülöli a háláada:tlanoka:t« ( 158. 
lev. ) és »az Isten megfj.zette irtóztató háláada:tlianságát« ( 199. 
lev. ). .\z lstennel szemben tanusitott hálátlan m.agatartásnak 
s az ennek nyomában járó büntetéséknek sorozatos dokumentu
mait őrzi Izrad népének bibliai története. Mikesillek csak a 
próféták hatalmas, perbefogó beszédeire (Jes. l. Jer. 2. E rech. 
16) kellett gondoh1Ía, hogy ne gyengült légy;en el benne a hála 
eleYen érzete. Vagy talán az u j testamenrtum soraira emlékezett: 
))Bár az Istent megismerték ... néki hálákat nem adtak. Annak
okáért adta is öket az Isten szivök kivánságaibm tisztátalan
ságra ... · , Rom. l, 21 és 24). Az emberek társada1mában meg
mutatkozó hálátlanságot is komoly köveJtkezményekkel sujtja 
a szentirás: »Aki rosszal fiz·et a jóért, nem távozik el amlak! 
házától a baj « (Prov. 17, 13). Lényegében ezeknek a szem
pontoknak gondolati ősforrása a biblia· s~elleméneik: kihang
zása: Isten megfizet m:indenkilllek esdekedere s:zerint; Isten. 
gyülöli a rosszat. ))Gyülöl:sz te minden bünt cselekedőt« áll a 
rzscltárokban. ( Ps. 5, 6). 

HO Mária imája Hanna hálaénekének váhozata. L. h ten felmagasztal 
és megaláz c. alat t. 

IRODALOM. 

Simon Dubnow : Geschichte des Chassidismus, 
in zwei Banden. Erster Band. Aus dem hebraischen übersetzt von 

Dr. A. Steinberg. Jüdischer Verlag, Berlin. 

Dubnow első önálló történeti tanulmányainak táro-va a 
chaszidizmus volt. 1888- 1893-ig, hat éven kere:>ztül a-~;éter
vári orosz-zsidó »\Vosschod« cimü foly6iratban a chaszidizmu-. 
történetét feltáró tanulmányok sorozaJta jelent mc<r a fiatal 
tudós tollából. Azóta idestova negyven év telt cl. Közbnn 
Dubnow m unkaköre kiszéLesedett, érdeklödé·si terüLetc na<ryobb 
lett, a .zsidó nép világtörténetének problémái kezdték f~glal
koztatm, de most főmüve a tízkötetes »\Velt<reschicht~« befc-
·. , , . • , ' b .... 

J,ezese utan UJia v1sszater ahoz a tárgyhoz, meh· ifjukor;ínak 
erdeki.ődését lekötötte. ' 

A legnagyobb nehézség, mellyel Dubnownak a chaszicliz
~us törté;1ete megírásánéli meg kellett birkóznia. a források 
ossze~orc!1~sában, és az anyag rendezésében rejlett. U gy~zólván 
s·emm_t e omunkalatra nem támaszkodhatott. A történetírók. 
J ost ~s. Graetz csak egy-egy töredékszerü fejezet•e t szcnteltck a 
chasz1chzmusna)<,. Horodetzky é,; Buber pedig közelebb hoztJ.k 
ugyan a c~sZichzmus dogmatikáját és szisztémáját a moclcrn 
gonclolkoclashoz, de sem nem bü\'itették ki történeti horizontj·ít 
l;m .nem világitották meg az általa előidézett népi m~<rnlDzcÍu: 
~s Jekntőségét. ».0/ach mühevoll~m Suchcn <Piano t>es ,;,ir 
-l,esen aa - s ff t>' < h • 

l
- b nzen to zusammenzutrarren und ihn so zu orrlnen 

c ass er ZUI11 I< J · '::> • · • • 
k . unc ament e.mocs hl::iton,.;chen Bauö werden 

onnte (Vorwort 1•) ll l) E-. 1' , , 
1• . · - o c a ' . · s va oban ennek a nehez munka· 

na ... a nyomau ott találjuk a feljeovzetekct kisér/í -;z;ímo~ l·ib
Jeégyzeftben és a.köt.et végén levő tü7r.rrelékbcn meh·lcg·nao·}·nt)b -
r szt orrás'tt k' ',. hb ' . '." 
1 ~b . ~ - a e mt~st tartalmaz. Itt nem keves-ebb, nunt l \J:; 
le Cl, nemet, fra1:c1a stb. nyelvi.i forrásmunkút sorol fd. 

A most meo·Je1cnt el .. k.. ha .d. k nek és első 1_ .. :' l ' . so ·ot~.t a, c sz~ tzmus ·detkrzé-.,l~ 
D b . d ,..u ze d!~1cmck korat targyalp. • \ b evez ·t<~.,Jx-n 

u now 111111 ·cnckelott a chaszirlizmu,.; helyét igyebúk meg· 
14 
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hat;írozni a zsidó történelemben. Képet ad arró l a talajról, 
mc\n(íl a chaszidizmus ki:;arjadt. Az egyéni és nemzeli pr~nci
pimÍ1, mch nek egymás clleni küzcldme Yégigvonul az egé:;z 
z:-;itJ(, t{irtJnet(']l. megtalálható a X \ III. század elején is. Az 
ellentét a ha<>Yomán~·hü rabbinizmus és a misztikus kabbala 
l1ardban nYil';_·tkozik ·meg-. :.\lindké~ irány tul sokat követelt a 
hozd szeg{~c!öktöl. c\ r~bbinizmus 1,egfelső axiómája volt: a 
tóratanul;í's núnelenek fölött. Ennek az egysz,erü zsidó nem 
tudott eleget tenni. mcrt hi ·zen k enyerének megk)er,es~sév,el 
Yolt lfonlah·a és io·y nem tuch-án elég időt a tóratanulasnak 
~zentdni.'"'egé.;;z éleJGen a rabbinusok általlenézett ))an.11hoórec« 
maradt. :\ kabbala ezzel szemben önmegtagadást, önsanyarga· 
d,;t é~ böjtölést ki,·ánt a hi,·őktől. ez ujra csak tulhaladta az 
átlag-z~idó erejét. .-\. tömegnek oly tan k ellett. mely sokkal 
közelebb áll az élethez. melv őt az élethez közelebb hozza, nem 
p~dig; eli~lege11iti tőle. F;z,t ~ tant ad,ta a cl~asz1d!~~us a _zsidó
;::.ag11ak .. \tyezette a tulnlag1 magassagok nnsztlka]at a mmden
napi élet Yilág-ába. TáYol állott tő;e a teoretikus kabbala 
teozMikus gondolatröpte. de ugyanugy idegen volt számára a 
~Yakorlati kabbala beteges aszketizmus is és teljes határozott
~Jggal "zembehelyezkedett a rabbinizmusnak a tóratanulást 
micdenek fölé helyező főaxiómájá,·al. A chaszidizmus előtt 
e;;~· nagy és mély cél lebegett: a lélek töké1ertesités,e . Hataln:as 
lelki befoh·ásáYal sikerült a chaszidizmusnak megteremtem a 
lzi1'Ő tipusát. aki magasabbra értékeli az érzés mélységét, mint 
.a formai szentséget és előbbre helyezi a vallásos áhitatot a 
spekulációnál és tóratanulásnáL 

A cha::;zidizmus alapítója, rabbi Israel Baál Sém Tov 1700 
körül született. 36 é,·es koráig csendes vissza,·onultságban élt, 
-ekkor azonban megnyilatkozott és megragadó tanitásaival csak
hamar számos hivet szerzett magának. A Baál Sém rendszere 
szerit1t a tennészet Isten ruhája, mely eltakarja őt az emberek 
szeme elöl. A hiYő feladata ennélfogva meglátni a világ szel
Jemi,égét. A teremtő,·el való egyesülés legrövidebb utja pedig 
az áhitat . . ~hitatot elérni. tanitja a Best, csak a bu leküzdésével 
lehet. A úlág teremtőjének swlgálatához örömös, reménnyel 
szárnyalt hangulat kell. Aki a ))Chasziduth«-nak. vagyi az 
i·tentiszteletben a tudatnak a legmélyebb ősforrásával való 
egye i.ilé~ének legfelső fokát eléri, az megérdemli, hogv ))Cadik<<-
nak, azaz igaznak nevezzék. -

A Baál Sém halála után tanit,,ánya Dow Baer a mcsericsi 
))maggid< Yette át a chaszideu" szekta vezetését. 'Az ö halála 
után már megkezdődik a chaszidizmus elleni küzdelem. A ha
gyomá~yhü rabbik, élükö~ Elia wilnai gaonnal valóságos fe~ 
nyegeto Yeszedelemnek tekmtették a chaszidikus mozgalom ter-
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jcclését. Sokan az alig letünt eretnek ::;abbatajizmus ujjáélcdé
sót látták benne, mások pedig a ti~zta cha::;zidizmu-;ban i., vég
zetes ve"zélyt sejtettek 

tles, e lkeseredett küzclelcm fejlődik mo"t ki a chaszidim 
és a misznaadim között. A wilnai gaon. a mi~znagdim vezetője 
chéremet. á~kot mond ki az Ös,;zes chasziclokra, megtiltja a 
hithü zsidóknak még azt is, hogy kenyeret vagy 'izállá-;t adja
nak az ))ere tnek« chaszicloknak. A_ chas~idok ezzel ·zemben ~gy 
védekeznek ahogy tudnak. Ök lS cheremet monclanak kl a 
misznaadi~ra, mivel azonban még gyöngék, cg~·előr;~ titokban 
tartják o átkukat. 17 72-ben a mi~zn;;tgclim_ egy gyüjtőirato! adnak 
ki ú':mir arieim verharboth cunm« c1m alatt. .-\ kenyurak 
kiirtása és kőkemény kardok) . A chaszidok ekkor még gyön
aébbek semmint, hogy nyiltan fölléphetnének, ezért arra hatá
~ozzák el ma!ffikat. hogy a vádirat minden kapható példányát 
me".sznzik é; elégetik. Ezt végre i::; hajtják. ami az ellen;;éges 
táb~r ujabb támadását idézi elő. \'égül is 1780-ban m<.>gjelenik 
az első chaszid irásmü a ,>Toldoth Jakob Jó-..zéf '' · Ez a munka. 
meJynek szerzője Rabbi Jakob Joseph Kohen polonnajei rabbi 
vol.t, a hetiszakaszhoz fitzött magyarázatok formájában a Baál 
Sém tanításain kivül igen éles támadásokat tartalmaz a ))ha
o·yományhü« rabbik ellen. Ezenkivül még több chaszicl tanokat 
~1ao·ábafoalaló irás jelenik meg, ugy, hogy az ellenpárt kény
sze~itv;e é~zi magát a selwai vásáron 1781) egy uj. ál_ta_lános 
chéremet hirdetni a chaszidc:u,;ok ellen .. -\.zonban a chasz1chzmus 
tanainak terjedését most már semmiféle chérem \"a!-,1)' atok 
nem tudja nregakadályozni .. -\. cadelikak mindenfelé ~ö,·cte~e~ 
küldenek szét az orszáaba é;; a nép, melynek ps21cholog1a1 
b.eállitottsága kiánja és fogékonyan febzivja a chaszide~s 
eszméket, mind nagyobb és nagyobb tömegekben c,;atlakozik 
hozzájuk. Brodyban még elégetik a ))Toldoth Jakob Joseph_« 
cimü köny,·et. Krakóban még chéremet mondanak a ch~szi· 
dokra. ele Keletgalíciában már nagy hóclit<bokat tesznek, 1tt a 
többség már az ő oldalukon van. ugy, hogy már mo..;t az első 
korszak végén érezzük, hogy a legközelebbi évtiz~dekben ~ 
chasziclizmus mozgalma általáno:; le"z és magával fogJa ragaelm 
az egész keleti zsidóságot. 

· Érdekesen mutatja be Dubnow az első eaelikokat égig 
magasztaló chaszideus irá:;okkal szemben a ))misznagdim« részé
ről szerkesztett féktelen gyülöletet elárul ó támadó iratokat. Itt 
a Báál Sém csodatévő szent, .\chija. a silói próféta tanítványa. 
ott tudatlan paraszt. lelkiismeretlen kuruzsló. Itt ismerjük csak 
meg igazán Dubnow történetirói képe:sségeit. ~fiután <;h·égezte 
az anyag fellialmozásának nehéz munkáját. mesten kézrel 
~zembeállitja az ellentmond{, dbe::;zéléseket é~ a gyakorlott 
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történé z él s szemével kihámozza a legfantasztikusabban 
hangzó legendás mcsékből is a bennük rejlő történeti magot. 
!)ubn~w igyeks~ik elfogulatlan maradni. Ez nagyrészt sikerül 
1s neh. De a h1deg, rész\·ét!C<nségct mutató sorok közül itt-oU 
mégis kicsendül Dubnownak a chaszidizmussal ~emben táplált 
mély emberi szimpátiája .. \ z előszóban is megtaláljuk néháll\
helyen a történetirá mellett Dubno\\'t. az embel't. »Sollte es mÍr 
nicht besehicden sein, den zweiten Teil mei1nes \Verkes zu 
-du-eiben ~ in dem Alter, in dem ich stehe, Í!S't es mÍlr wohl 
gestatter, zu fragen: »\Vieviel Zeit ist mir noch zu gen11es·,;,en ?« . 
-o wird er YOn anderen geschricben werden.« Ezt a munkáját 
Dubnow héberül irta meg, ~a \V ellgeschichte-t és többi müveit 
oroszul irta). »Régi vágyarn volt, - irja az elő ,;zóban - leg
alább egy könyvet nemzeti nyelvünkön megirni. melynek 
gyem1ckkorom első irodalmi benyomásait köszönheten1« . 

A het\·enéves Dubnow öregkorának dus gyümölcs'e ez a 
munka. Talán a legtökéletesebb össZJes müvei közül. Ren-léljük, 
hogy teljes erőben és egészségben a második kötet kiadásával 
be fogja fejezni ezt a müvet. mely méltó kics,endi.üés'e eo·\· 
emberélet alkotó munkájában eltöHött évtiz,ecleinek. c-.. 

Patai Ervin György. 

A zsidó lélek az irodalomban. 
Folyóiratok és napilapok hasábjain a köZJelmultb.an több

ször találkozhattunk e eimmel. Vita folyt a zsidó lélekről, -vita 
folyt a zsidó iró tehetségéről és őszinte égéről. ?llost, hogy ez 
a vita már - ugy látszik - l-ezajlott, elérkezett az ideje annak, 
hogy az egyes mozzana•tokat megrögzitsük, az eredményeket 
megállapitsuk és néhány szóval saját álláspontunkat 1eszö-
gezzük. · 

* * 
Ott kell kezdenünk, hogy a Fantheon Uj Magyar IZegény 

eimen könyvsorozatot inditott meg. Azt hirdette, hogy e sorozat 
tükrében a mai ember meglátja önmagát, megismeri a háboru 
utáni é\·tized különös életét, hogy e sorozat »kötetei akár a 
témájuk, akár a kifejezésmódjuk akár az irányuk folytán uj 
szint hoznak, uj szempontokra utalnak, uj törekvéseket kép
viselnek_,, Előrelátható volt ezek után, hogy az egyik kötet majd 
a zsidókérdéssel fog foglalkozni. Valóban 1929-ben megjeJen:ik 
Komor Andrásnak, egy fiat3.l zsidó írónak a regénye: Fisch
mann S. utódai. Komor Andrásról eddig keveset lehetett hal
lani, a :Magyar Zsidó Lekszik~m (Komlós Aladár) megil·ja róla, 
hogy wersei e1eime a c1audeh költészet ünnepi lendüJet-ére em
lékez:tetnck. Ujabb versei (Állomás) a magát fölöslegesnek 
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úző mai intellektuel őszin1e fájdalmainak adnak hangot. Jolill 
és Johnny c. regér~yében a;t m~t~ti~. meg. hOf,') a legapróbb e~:c
ménvck a legdantabb hatasnak eletunkben. 

·A Fi$chmann S. utódai-nak mottója: t.s hason/afosak !::sz
nek az ~ !hullott levelii terpentinfához... Ézsaiá-; l. 30.\ Té
mája: ,egy nagyobb Yicléki váro_;; zsidó kere kedőcsaládjának 
története. Története és bukása. A mese két ága a k ét fiu. Jenő 
és Lajos kö:é fonódik. Je~1Ő lenn _él a vidéken, Lajo~ fenn a 
\-{t rosban . .:\hkor a csdckvcny megmdul, anyJuk tenvetesc hoaa 
össze őket. Az az örökség az utá n, amely anyjukról rájuk száll. 
érdekközösséget ter emt közöttük, közös i.iz~ctekr-:-, közö'i \·álal
kazásokra sarkalj a őke t . E vállalkozások áldozatákat követel
nek. J en őnek a ü déken hi va tal os megrendelések kellenek. a 
megrendeléshez protekció kell , a keresztény urak barátsága 
annyi sok minclent igér. Hiába, az üzlet üzlet - gondolja -
és Íúfér. Lajos nag)Tárosi stí lust játszik, Amerikáról be..-;zél. 
szociológusokat idéz, műYészcket fogad. nagy -;,zavakkal tit
kolja. leplezi a ::'IIinclen,·e rtigkcitsgefühlt. De hiciba a költ'léges 
és idegölő játéld Lajos m erész spekulációin rajta,·eszt. Nem
csak autója és villája, nemcsak vagyana ,-ész cl, őt magút i,; 
a börtön árnyéka fenyegeti. Jenő <l!z utolsó percben rendezi az 
ügyeket, »teljesíti t,es tvéri kötel~ss·égét<( . dc ugy, hogy végül 
minclen ~z ő kezébe jut. A mérleg tehát Jenőnél erkölcsi. Lajos
n~í.l 'e rkölcsi és anyagi bukást mutat. Amire ,-o:taképen töreke
dett, azt egyik sem érte el. A keresztény társadalom egyiküket 
sem fogadta be. Jenőnek - a regényben a nagyo!::>b szcrep az 
Ö\-é - nem használt a kikeresz telkedés. Csak a zsidóktól -.;za
kaclt el. a keresztények közé nem tartozik. Amikor a felesége 
megcsalja és ő párbajomi akar. Yitéz illyenczi dr. Jcszenák Pál 
az arcába ne,•e t és »ostoba, szemtden zsicló i< -nak n evezi. É,·ek 
törekvésének és törtetésének egyetlen eredménye Fischrnann
~enyv,es Jenő számára az a tiz-tizenöt lépés, amellyel egy haza
fras ünnepségen előbbre ;·ezctik, mint helybeli szcgén) z~idó 
rokonait. 

És a kö\·etkező nemzedék halad tovább a lejtőn ... Lajo:; 
J,eánya, Li c~. táncosnő lesz és elzüllik. J en ő fia, J an esi, nagy'
nchezen beJUt az 'egyetemre. el e: ott egyre fokozottabban l-rzi. 
hogy :SChO\·a Sem tartozik Jéz enrr csatanuol é,; cr,·akran tl"V 
érzi. jobb lett ,-olna. ha a1;ja zsidÓ marad." o. "· 

* * 
Egy é\·vd Komor Anclr{h regényének megjelenése u~ ;ín 

Móricz Zsigmond A zsidó lélek az irod-t!mnb.m cim<-'11 c-ikket 
ir a N yugatban. (1930. -!21 122. ]. E cikkb..'n azt a kö\·c trl
ményt állítja föl, hogy a z::>icló maradjon zsiclc'> é-; a z-,id1'1 ir(. 
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fo_rdulJ~>n ;-;ido tém:íkhnz .. Ur1inmwl üth·özli komor \ ndr,ht. 
l hs Ju.z..-.;d Reb .:\[ay,'r Llt\ .ik lortL(nctéb·cn i<>az.~n zsido ir~í.st 
.llk~>tott. dl' .a _k\>ltli ' b,ítnr ot·,·gkori 111l'g·szoLLlS;~ 11<\t,í~tal;m 
mat~adt. <~. z.-;~tlo no~ ld\ .1hhr.\ is k,·r,·o.zll.'n\ ::ll lcgt'>ri.lkba iilhi!.
t 'ttt·.k. lllU\~,·lkl't. ly'mnr \ ndr.1,; nem ig) t'sdck-.;zik. '\em 
~·:s7~1 tel a trakkot. :lldH' n 'lll iütozik ''!;\ id ,'gcn Yil.lg kosztüm~ 
)l'b '. _hog) Y.zd n.w cl ,\ hcfogad.tst." fisz t:ín ~.;,_ ösziu t~ n 
t~lutatJ:; be a !-"'idó ;L•kt. a zsirllí gondnlkotLí st. a z;;idó mc nta
!n.\-.L e_-., ebbol a "''C illpon t)Hí l fcllép,•sc kordiint (í jc k nt{ísl>gü 
nodalmunk ban. · 

\I óricz Zsig m ondnak \.'Z ,\z ir.ísa éknk iroda lm i \'Ü:ít idéz f~il. 

l f!II Otu' a "\lag) ar Hidap-b,m megj elent. • ld voc.·m d s
, t i!/ [ ~-cl: _ci~nü ~ikkéb,'n ::z cgé.;z \'it:ít fi ili> ,;lcgc,;n ck j ' lenti ki. 
A z -., tdo uyk btunö,•n raJZoltak lllt'g" magya r :lla kokat, tk l;pcn 

lég"zcr Jeknitettek meg külo n eng-edél)· n élkül - z" idti 
al akokat i,;. Példaként I gnotus Kóbort, ll at,·a nyt. Bníth t. l'i::;~ t 
és önmag~it cmliti. · 

\ .Ilu/t es föt·öben 1H:Hl. :n::!. 1.) annnim cikk t c~rgyalj a 
.l!óricz Zsigmond l;S a ::sid(í 18!'1< pwbll;lll~íját. :\ltí ricz %si g~
mond eg)· régebbi ll) il,ltkozata alapjún megmutatja, h ogy 
Móricz. amikor azokl·6l a mag·\ ar zsidó irókrM irt. akik k-.T<.!sz
téll\ ,.;zi nt ~ · m~íza t adnak mÍi ;·,·iknek . .\loln,i rra, Szomonra é$ 
BirÓra gondolt. Egyébként a .\lu l t é~ Jö\·ő c h i :ílUs iHllltja 
tc!jc~cn mcgeg~ czik :\Iöriczé \ al. llOzz;íté \ c azonban annyi t. h ogy 
z,.idó ir(> a lkalomadt;ín irhat ncmz,idókní l is éppen ugy. 
ahog ya n n emz,;idó iró irha t z ~iclókn11' és hog) lúm10r . \ndds 
n em n.; ,·ezhc tö dsón ck a z ig a d.n z,;idt') in ')k köziitt. 

.\ l ag·;íba n a Xyug atban is megjelennek dlaszok .:\Ió ricz 
Z"igmond cikké re. 1H:30. l\ll t)J. J. Scilllpf/in .\lad;ír cikke 
tal{; n a kg·szebb . m ellycl a Y ita so r;Ín tal; í lkozunk:. . \ z ir ö i 
munkaterül 'tek et n e m lehet kipa rccllázni . ez t bizon~·<'t ra .\Ióricz 
~em kid.nta . ·'. \ z iró . . . ü·jon és irha t nlind enről. amiről mon
dani,·alója Yan s munldjának l' g- \ cclüli krit0riuma a z. hog) ez 
a m ondani,·aló elég ,;ulyo-; , h el)·til lló é s énle-kc~. h ogy érdeuK's 
Yolt-c megirni é münS~zi értele mben jól 1an c megina . .\ z 
ő~zintc ::; ég hiányát núnelen téren kerülni k ell s \'alóban különö-., 
ha z::; idó irók mindcnáron leplezni akarjúk csaláeli e mlékeiket 
és ~zolidarit ;.bukat. A leglútiinő bb ' k nem is tc~ ttcl< igy. 1\iss 
Józsej, !\óbor Tamás, Bródy rínd:Jr bőven f cldo!gozfál< a 
zsidó élet speájiilus unyagát s {'Zzel a magyar irodalmat is 
gazdagitották, hiszen ))annál gazdagabb az irodalom. mennél 
több rca g álásmód. kritikai szempont, stilus -szin keres benne 
kifcjlődésU< - Kom/ós Aladár hangsulyozza, l1ogy :\Ióricz 
Zsigmond nem parancsot, hanem tanácsot ad a zsidó írónak. 

i\ 1sidú l(·kk itt. irndalnlllban ~07 

. . .. . z -·1 ll')-.·iunak s koz\·rt\ e a tiibhi mag) a r .tg nak 
\ lll l"\ ,ll -~ l . < ,... . k ' l . l 'l . .. k • 1 

... ~"' · . , llJlOllton ki\·úl t'r 't l c.st ,;zt·mponl '.u 1" -.zu e~rc \,tn mu' t•sll -.zu . . 'J 1 .. l. l . . ' 
. · 1., J'dlegú idsokra. ,.\hnt az e _rtct, ugy ~~ ;u un 1Dzo .ne, " 
z,.ll l ,'· ·clllt't ·1ük el, ha lWill lattuk a 11lll \T"<ZCt tuk r ·h"n. K ('t tiC' lll \ lS . t . l' • f ' . l ' . 

, · 111 ]· 1·z·t·l.J'1 hanelll lldOl!'a< Ja .1 zsu o z-.11 ot. ammt ~ J oncz IH' " ' .' • • • ,, 
' ... " 1.e111 z.··t ''onalnla .tltal,\han rugalmasabb. turC'IIllt-. bh a Jtn·o »l -~ , ' c-. ' 
h:..;z, mint a reg-t 'olt. * * * 

,\ z et1digid .. hen nwg·ismerk;cdtti nk Kon1o1 \ u· lr.í-; re \é 
hozz,1 [tizl'íd<'í \i ta azt h isszuk. tel jh ll\ ('ye] c-, a 

anyag.Í\'al. . ' l 1 l· k't t l l · ' l "'''· l(onwr rcgcnye •:z l' et ne.;: 'l' gy ;:tsza. ·t ot 'a ra lJ. t • , , ~ 

JL~nck minden eg) l'S il~rdtda t a .st >k -.ok. "zallal_ kapl~'olnlhk b_ I-; 
· l·orb·1 mikiizbcn ,;zamos m d y rc haw meg·llgyek-. .... ok z t<lo 
a ' • · l ' • · f" ll l l l ) · ' ,~., nemzsidó hiba h elyes meg ;tta"a b o_ 1u ;: ';ll1· azl'r.t :lz 
t'!!·1;sz kép. a mdy igy el6 tL~ 111k .bhou_taiw:-t k , n.~e~:->C>lll .a \ ',ilt>-., t ~ 
k~;pe. l),·;ik Ferenc annak Hle J_cn a h.~u ~ c·g >'I,Ojl't az a lb torHH 
tankón y,d.::. {Jbr;íp h oz ha sonitt Hla. l•.gytk lona k \'Z a h.qa .• t 
n~;ísikn.ak a maz, d e az .íhr;Ín mindcn dkl;pze llw:t/í h e t ,'g".~g 
u n·\·anazon az ('O' \ ' lO\Oil l;ítha t(l, ha~ lllllt'>an a F a lu .JCg~ ZOj(' 

_ "'·mon doHa - ~1; indawkat a mulasz t.bokat. hih ;íkat t-s \'i ... ,-z,l 
élé~{·ke t a me h ek az orsz;i g ban c l{ífonlulna k . eg yl'l!cn nw ;..:y,; 
be n mu:ta tj a rÍ1q~ . Igy Komo r :\.ndd.,.; regé ll\·l-hC' n i ~ a z..,idó 
é let ké pe k omorabb é s s ut t~ tcb h <t r a ll'h ,Íg th z,- id t'> l~ l,' liH:I. . \ 
zsülü te metés t; rzékc tknsl-g-l'. a hitki!z~él-.6 ci ntik r\:]-.,z,·g l~ n·c
lése a kitl(r(h·el sz'emben mildn c rlí,; tul z;k Ra bbijai nk e m 
oh a n Ü "Y\.'tl~Cnek és tehc tc.tl e m·k a h i tc h:q~Y;Í.s (' ]l'ítt :í l lókka l 
szémben~- mint ahogyan Komo r ,\ndr;Í ,; ·lh' lllll tatj ,t. Fi lleli 
\Jihúl y regényében. a Halasi l l ir,;ch fiuhan c~r "< l_Jkkal rok~ >n · 
~Zo\.'11\Tscbb és cg: ut tal ;;okkal l-! ehz L' rtibb rabhl\•al hm l' rkcdunk 
m eg- hasonló körültlH(ll\ ·c k kiiziitt. 1(umor \ndd-; reg én\t:nck 
zsidó alakjai az ugync\·,•zcll sz/!siJség ·s ass zimiltinsuk kate g t',. 
ri;íj:íba tartoznak. Az 6 ;-,z;í.mukra a k crl'szt\'i z t; ::, a frd kk 
ugyauo1yan jdcntőségü. \ .iLígnézctukben d e tfdfog;Ísukb.an 
nincs semmi - vagy csak i1-!;cn kcvl-s Yan - a z,.;idt'• -.zellcmi
égböl. , \mig nem me nnek bMba, n em ült ··nek fra kk ot. ha 

még nem tértek ki, az szintén csak annyit j·elcnt. hog-y nem 
krllctt kitérniük, élc tklH'Ülményeik eddig nem ,.;odort;ík «3k\'t 
olyan hdyz,e tbe, amely kit<;ré~t ki1•;int n>lna t<'ílük . llang-.,ul) lZ

nunk kell azonban, hogy lu vannak és ha. sajno-;, sokan \ " lll • 

nak is az ilyen zsidók, e zek mégscm a zsidó/L , \ho.~r.tn rab 
bijuk S('lll a rabbi és elnöklik sem az dniik. alu11csiil~ sem tt 
zsidó rrkölcs. 

)) })c hiszí'n irodalmi szempontbúl ez eg-y<Íltal;í.ban ne m fon
tos, - mondhatn;'t \'alaki - ettől Komor Andr;ís regénye még 
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lehetne remekmű és lellelne cgyszcrü táko:mány, Jókai és 
~Iikszáth. Gárdon) i és ::\1óricz mind n1Úsnak látja a magyar 
para:;ztot és rni mégis minclegyiket igaúnak érezzük, - nem 
az alakok igazisága a döntő, hanem az, igazi iró raj·z.olta-e meg 
úk<'t. '< Erre az ellcn\'etésre két feleletünk van. Az első a:z, hogy 
. a z-;idónak minden árt, még az is, ha a szinpadon kifiguráz~ 
z;\k. :\lás hitfelekezeti vagy társadalmi osztálynak pedig semmi 
sem árt. Ez a fundame ntáiis különbség a z·::iidó kérdés és min
dcn más kérdés közt.<< (Dr. Blau Laj·os cikk·e. M. Zs. Sz. 1930. 
216. l.) ..\ másik az, h ogy mi c kérdést nem magunktól ;vetet tuk 
föl . Komor András rc_gényóbcn - hogy csak e-gy rés~Le;t e t em• 
litsünk - cg) beteg nőn kivül nünden fé rj nle;?csal:J a <~; fe1~~ 
séo·ét és minden nő merrcsalja az u rát. H :t errol a regenyrol 
az7ttán :Hóricz Z sio-m onrl lwnstaüílja, im e az igazi »zsidó élet, 
zsidó életfelfogás, "zsidó vildg, zsidó m entalitás«, kötelességünk 
c 11\'Natfwz:d esetleges félreértésének és félrem agyarázásának 
már dcvc elejét vennün!?. 

i\"ckünk hálásaknak keH lennünk és hálásak is vagyunk 
:\ Ióricz Zsirrmond iránt hiszen azt akarja, amit mi akarunk. 
l,apjainkba~ és iskoláil;kban, .templom~inkban. és elöad~s.ain•: 
kon mi is önérz,etes, őszinte zsidóságot 1gy·eks~unk ~ev;elm . M1 
is azt aK:arjuk,hogy a zsidó iró szive~e~ fordulJür; zs1dó é1et!le~, 
zsidó témához, zsidó valláshoz, zs1do hagy-oma~yhoz. M1 ,1s 
megalkuvás nélkül vivj uk 'elkesevedett kuzdelr:u~nk,et. naprol
napra a közömbösek és a h ibchagyók eUen . ~il lS kuzdunk .a 
bt'lső Zsidóhérdés megolclásáért . . . , . 

De van egy !?ülső zsidókérdés is és m1 nagy?n saJnalJu~, 
h ogy a nagy magya r _ir? ~ne böv_ebb-en .!1e;n t e q e~zl~e~e tt kl. 
Ha ,·oltak magyar zstdo 1rók, ab~ kerul tek a ~ ~1d?,sag~kat, 
- Schöpflin Aladá r h elyesen u tal ra, hogy a 1egkltunobhel{ ezt 
sohasem tették - akkor e:nnek ükai a zsidóságon kivül is 
ke resendők. A zsidóságot leh e_t a ~yávaság, de ne;n lehet ':z 
alaptalan gyávaság vádJ ával ll1e tm. Nemc~ak a;ro l van szo, 
h ogy a zs idóság csak I:á r·?m-négy n emzede~ ;t t.a,n , é rett. m~9 
a reccpcióra, hanem arrol 1s, hogy az emanqpa~10 ,es reqepc~o 
szelleme nemzsidó rész ről még most a harmadik es negycd1k 
nemzedékben sem érvényes ül a maga t eij ességéb2n . Hogy 
Fischmanhékban elenyészően kevés a zsidó szelJemiség, az a 
bcbő zsidókérdés, ezen segiteni a mi f-eladatunk, ele hogy 
Fischmann ék és még sok-s·ok ezer zsidó hivatalos megrendc.
lé"t csak k itérés u tján nyerhet, fi-lt az egyetemr-e csak kitérés 
u tján juttathatja be, az. n;á r , külső zsidókérdés é~ azon t~1ár a 
ncmzsicl óknak. a nemzstelo ta rsadalomnak kell valtoztatma. 

1\1 6ricz Zsigmond és Schöpflin Aladá r, amikor a zsidó 
moti vumokban n em f-enyege t ő ~el egen demet, hanem az egy·c-
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tcmes magyar irodalmat szinező, szépitő és gazdagi.tó vonást 
látnak, a maguk részéről egy komoly lépést tesznek c kübő 
zsidókérclés m~golclása felé. Vajha e lépéseknek folytatásuk 
lenne, nemcsak az irodalomban, hanem az élet nlinden terük
tén és minclen vonatkozásában . 

B udapest. Vidor Pál. 

IRODALMI SZEMLE. 
Neumark Dr. A fiazófia története Izráelben, problémák 

szerint csoportosítva. Philadelphia, 1929. ll. kötet, 438 lap. Ere
deti cime: .SN,~t~'.::! :"l'Ot:I1 S'o:"l m1S1n 

Neumark a zsidó bölcseletet materiák szerint ad ta el ő nagy 
két kötetes német munkájában, amely az idők folyamán kisebb
nagyobb értekezésekkel bővült. Utóbb arra határozta el magát, 
hogy héber ;,yelven tiz kötetben fogja feldolgozni a zsidó bölcse
let történetét a legrégibb időktől Maimuniig. Csak a harmadik 
kötet elejéig jutott, amely e posthumus munka második kötetéhez 
csatolva van. Kohen S.j. rendezte sajtó alá. A jelen kötet tartalma: 
Anyag és forma. Kezdi Arisztoteleszen, akitől a zsidó bölcsészek 
függnek. Azután következnek : Izsák Israe/i, Száadja és iskolája, 
Gabiral és iskolája, At;rahám bar Chija, Abrahám és Mózes ibn 
Ezra, jehuda Ha/évi, Abrahám ibn Daud és végül Maimuni. Függe
lékül minden egyes filozófusnál rövid életrajz következik. Bámula
tol nyelvi erővel adja elő N. a bölcsészetet héberül. Igaz, hogy 
kissé idegenszerü az ilyen kitétel l :1.:l'ltl'1 l '"i:I'~N Arisztotelesz és 
jesivája (= iskolája). N. sü.rün polemi3ál Kaufmann ellen , mit 
egyébiránt negyedszázad előtt élő szóval hallottam tőle. Ugyan
akkor Heringsctarban átadta nekem később megjelent kétkötetes 
munkáját kéziratban, elolvasás végett. Hiába szóltam akkor érde
kében a Hochschule néhány emberének. N. kénytelen volt nemso
kára rá Amerikába vándorolni. Észszerűleg nem vag .ok kompetens 
munkájáról itéletet mondani. Goldziher annak idején több kifogást 
tett, a munka érdemét azonban elismerte. 

* 
:WoUson S. A., Crescas' Critique of Aristotle. Problems 

of Anstotle's Physics in jewish and Arabic Philosophy, Cambridge, 
Harward University Press, 1929. nagy 8° 759 lap. 

. Wolfsan Neumark ellenlábasa, a Harward egyetemen a 
L.tttauer ált~.l ~lapított tanszéken a zsidó bölcsészet tanára. A jelen 
fenyesen .. kt.alht?tt könyv első nagy müve. Mint ismeretes Crescas 
éle~. eszu . ftJozofus . volt, némelyek véleménye sz~rint a legélesebb 
eszu a zstdo bölcseszek között. Munkája, az Or Adonáj, ma is 
o lvasott könyv. Ebből a eimben jelzett részt, a Fizikát kéziratok 
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é.? ré~i nyomások ~lapján W. ujból kiadta, lefordította és magya
razó Jegyzetekk.~I .latta el, ~~1i a műnek egy negyedrészét teszi ki 
(130-315). Elozöleg hat feJezetben tárgyalja a következő témákat: 
l. Sources, Metho.d, lnfluence and Opposition. II. Infinity, Space and 
Vac~um. III. Mohon. IV. Time. V. Malter and Form VI. Foresha
dowmg a New concepiion of the Universe. (1-127). A lea
n~gyob~ ~ér .a m_agyarázatoknak jut (319-700). A kötetet telj~s 
bibltagrafia es haram Index zárja be amelyek a tartalmat könnyen 
hozzáférhetövé teszik. ' 

Wolfsan nem böbeszédü, a mű terjedelme a nagy alaposság
b?! ered, melly~l az összes lehető kérdéseket tárgyalja. Ez külö
nosen mu!atkoz1k .. abban, hogy sürün idéztetnek görög, arab, zsidó 
és európal szerzok. Az utóbbi névsor felette érdekes mert azt 
mutatja, hogy Crescas az európai bölcseikedökre is hatással volt. 
Ez_ek az auctorok: Albertus Magnus, Joannes Versox, Pico della 
M1randola, Giordano Bruno, Locke, Leibnitz. Ez utóbbi óta az 
európai bölcsészek a zsidó filozófiára ügyet többé nem vetettek. 
Az emlitett névsor igazolja azt, hogy a Harward nagytekintélyű 
egyete~ a zsidó bölcsészetnek tanszéket adott, emancipáita magát 
az elöi!élettől , amely röviden igy fejezhető ki: fudaica sunt non 
leguntur. A héber terminusok indexe kiváló segédeszköz a modern 
héber filozófiai nyelv megalkotásához. A materialisztikusnak kikiál
tott amerikai szellem lehetövé teszi ily müvek megalkotását, mely
hez európai tudósnak sem ideje, sem anyagi eszközei nincsenek. 
A részletek megitélésére nem vagyunk ugyan kompetensek, de azt 
bátran állitjuk, hogy W. nagyjelentőségű müvet alkotott, ugy a 
zsidó, mint az általános filozófia szempontjábóL 

* 
Jung Moses. The Jewish Law of Theft. With compara

live references to Roman and English Law. Philadelphia, The 
Dropsie College for Hebrew and cognate learning, 1929. 145 Iap. 

Ez a bölcsészetdoktori értekezés 20 fejezetben tárgyalja a 
zsidó törvényt a lopásróL A szempontok kivülről hozottak, épúgy 
a felosztás. Históríai szempontból ma a római és angol jog he
lyett tanulságosabb lett volna az ókeleti és a tőle függő hellenista 
joggal váló összhasonlitás Oly kevesen foglalkoznak a talmudi 
joggal, melyröl a Jewish Encyclopediában összefoglaló cikket tet
tem közzé (Talm. Law), hogy örömmel kell üdvözölni minden ide
vágó dolgozatot. A szerző nem zsidó közönséget tartott szem előtt,. 
kiknek felsorolja a forrásokat. Hogy belevette a responzumokat is, 
általában a talmudutáni forrásokat, a témát kibővítette, de a 
talmudi jogot elhomályosította. Helyesen mondja J., hogy a tal
mud csak egyes eseteket ismer, nem pedig jogelveket, mint a római 
és a többi töle függö modern jogrendszerek (5. lap). Ugyanezért 
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nézelünk szerint ilyen principiumokat nem is szabad ráhuzni, am.it 
egyébként már a talmud is tesz. Ez áll a misna e~és~ tartalma
ról miről incidentaliter nem lehet bövebben szolam. A nagy 
sz~gják nehézségei e ténynek mellőzéséböl erednek. 

Szerző tekintetbe veszi az egész rabbinikus irodalmat, a 
Kecoth Chosent is, nem ritkán emliti S. R. Hirsch pentateuch
komentárját. Tárgyalásra kerül nemcsak a Genéba, hanem ~ 
Pikkádón (Depositum) és sok egyéb is, mégpedig böven. A 6. feJ. 
szól a "Dína de-Malkhutha Dína" elvrőL Jung az ujabb irodalom 
alapos ismerője, mely Kohut Lassaleról szóló könyvét is idézi. A 
113. Japon szóba kerül hezzék seénó nikkar, egyik jE;le annak, 
hogy a szerző mily széles területet von be tárgyába. Ertekezése 
végén ezt az eljárást igazolja. Kivánatos, hogy a talmudi joggal, 
melynek kevés a munkása, jövőben is foglalkozzék. 

* 
Fischer I. Das Atphabet der LXX. Vorlage. Mit einer 

Schrifttafel. Münster i. W. 1924. XVI. 120. (A. T. Abhandlungen 
Herausg. v. J. Nikel X. Band 2. Heft). 

E könyv velejében csupán Mózes öt könyvéről szól. Meg
akarja állapitani a fordítás eltéréséből a szöveg abécéjének alakját. 
Első sorban megállapítja, hogy nem az óhéber, (föníciai) volt, 
hanem az arameus. A talmud értesitését (Szanh. 21 b és Sabb. 
103 b), hogy Ezra változtatta meg az irást, hagyományos állitás
nak tartja, nem fogadva el nézetemet, melyet (Einleitung 54.} 
kifejtettem (V. lap). Most magam is azt gondolom, hogy a tal
mud értesitése hagyományon alapszik, habár a bibliából vett meg
okolása nem állja meg a helyét. Régebben a LXX. kutatók egy 
része azt gondolta, hogy a görög forditók óhéber irásu szövegböl 
fordítottak, mig ujabban Wutz a görög betükkel átirt szövegre 
gondol, mit Tychsen már 1772-ben állitott Erről más helyen 
szálunk. Fischer arra az eredményre jut, hogy a kérdéses alfabéta 
közel állott a jelen négyzetes alfabétához. Könyvét két részre 
osztja. I A betü felcserélése a pentateuchusban, még pedig elő
ször a tulajdonnevekben, másodszor a többi szövegben. II. A 
szöveg alfabétája. Ebben kutatja a felcserélés lehetőségeit a killön
bözö alfabétákban, azután besorolja a LXX. alfabétáját. Végill fel
sorolja ábécé sorrendben az egyes betük felcseréléseit. Módszeres 
munka, de biztos eredményt nem ért el. Ez a görög szöveg belső 
romlásai mellett valószinűleg sohasem fog sikerülni. Tekintetbe jön 
nézetem szerint az is, hogy az irás igen apró volt, Jeromos sze
rint napfénynél is alig olvasható. 

Budapest Dr. B/au Lajos. 
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Reflexiók 
<J r. Beno schofsky Imre: A hitoktatás problém?.ja c. cikkéhez. 

• <"":, ,z.: n;{! , , eimen . J1anem c-ak irodalmi etikettnek 
megfdelöen k~rc>k. ,.,z,ít dr. Btno ,choLky Imrém:k c folyóirat 
]('gutúbbi .zámában megjelent ~z"?mélyemct mint ~zerzőt i~ 
illet éi < ikkt-re. 

_'inc~ rikkének az a mondata, mellyel egyet n~ ~rtenék, 
még- a tankijny\·eimre vonatkozó kifogásait is elfogadom. Való
han nem \"olna szabad a »Biblia ;;tb." eim alatt egy pu-;ztán 
bcnz té:_t nyujtó töredéket forgalomban tartani. Semmikép 
sem mulr rajtam, hogy a eim ígéretf-nek a tartalom nem tesz 
cleger. ~ö: ~zótárt nyujt o!y szcmn]vény.:kh oz, m~ly::ket a kön yv 
n('Ol tartalmaz. A sorozatszPrke.-ztőt az a körülmény menti, 
hog) rj a fol) tatá~t m(g a rnegjrokné.., évében akarta egy má-,ik 
füz<·then nyujtaní és azf.rt nem i; nyomatta rá a töred(kre az 
I. füzci szr)r. Hogy o.;zándékát nem való3itotta meg. ennek itt 
n<·m taglalhat0 okai vannak; de biwnyos. hogy reám csak 
kellemuk-n e füzet forgalomban tartása é _., bár a teljes könyv 
anyaga é\·ek úta fi<Jkomban heve~. n ::m hiszem, hogy egyhamar nnnan kikerül. 

Ami a nrr. fJSZtálynak szr)Jrí Rendszere.; Vallástanomat 
illeti. tudatában vagyok én is fogyatékainak 'cs ha nem küszö
bii,f~r·m ~i ez onnan va~,. hr,~-y kfjtfjtt marsrutám volt egy cim
~z''J,eg-yzc-k. mdy ;; Philippsohn-feJe -yallástani kiinyvből volt 
at n: w·: -.,rJkban eJtertern ugyan. de tc:IJ ec,en nem emancipálhat
tan; n;a;;a~at, m<:rt a s,zcr_kr·,ztr'.í~Jiwtt~ág három fejének három
fele agazr, grmdolkodasalTlak ScyllaJa é-, Charibdisze köújtt 
u;~~~ :·,;]tem lPgjobban e]f'\'r·zhr·tni, ha azokat a felkapott thco
]r!gla! ~u ... zav~k~t ~art<Jm kr,mpa,zuJ <;ze,nem elr'.ítt. Igy is sike
ruh te.y:,"'·n rmai_Jr)an a magam pr·dagr)giai szük..,<;gé-rz•·t{-n:::k 
nJr·A"f

1

·ki(J:.::n an~yi_grJ~dr,Jato~ é, hasznaveh~tr) aTJyagot feldoJ
gr,zn.:nn. ~r,gy Clkhr0 jrJJc,IJ f']i,mr·r(,?[ ú birom. fn is me-;szr>
Tilf;J ,,,··n .. '•%zr·vo;Ja_nr~(J.nak t_a rto_m, külijn(j..;:::n "az Ist ·n r() J-r szcí ló 
tery·n~'JS, tht>olr,giai Jf:IJ~gú fr:Jr-z:-t··t é, tijbb uj ré,zt szcn· tn(k 
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ny ujtani inkább ,,világszcm!élettant«, mint vallá tant, ugyan 
csak Hergs(Jnékra utalva. m1~g p~dig ugy, hogy egy-egy órára 
cg 1 "KY didaktikai cgy~ég c"sék, r;, z";"en kb. 30, ebbe már 
beleszámítva az előző é-vek anyagának (j""zef0glal.<l:,át fmin0 
most is van: A zsidr) küzdclmei eimen, de e-.~:t legal;ibb hé 
szcre::é re kib6vitve nyujtanám;. A Pirkr~ Ahrít -;zcmelv-énp:~k •t 
a t<tnterv nem küveteltc , azt magam c"empé~zt<."''n h'· r p;lly;iza:i 
munka lévén , névtelenségem vitorJája alatt nem kel!..:tt a c.cnzu
rától ugy félnem J, de bizonyos mértékig ebben io; bátc.Jrtalan 
ságot tanusitottam. Teljes{;n ünáll6 vélemé:nyemnck akk<,;- tet
tem volna eleget, ha azoknak az iskolaember-eknek é· biráknak 
..,zóló mondá~ok helyébe olyan mindenkinek ~zr)] rí ~okkal ve.!ő.,e b'> 
és mélyebb etikáju agadai mondá.,kinc,e:: nyujtottam Yolna. 
minőt egy ujabb kiadásra el is készítek . ha egyáltalában or 
kerül rá. 

Ami a könyv hüvös-égét ille ti, eli"m.:-rem .. \mde a tizi~P 
is hideg é" ::.zinte kommandó.,zerücn hat. mégi~ hálá~abb sub
strátuma a tanitá~nak, mint az oly lágy, meleg TJeutcmnc:ímium. 
melynél a tanítás és elemzés alatt a meleg elpárolog é., 1nararl 
a l1iclegen ható szó. 

De megengedem, hogy a tankönyv magában az 1Ídban, ha 
kényelemből olvastatjuk felkelti egy melegebb könyv iránti 
vágyat, de engem az a meggondolás vezetett, hogy a tankön}T 
ne magában has:::.on, hanem a tan.ár zivén ár, ne legyen teh;ír 
más mint "yllabus a tanár számára, a tanulóra pedig az a 
jegyzet, mit az eleven előadás alatt készitene. Próbálja <l:zonba~1 
cikkiró egyik-másik fejezetPt izlé-ének megfelelően. pap1ron ki 
dolgozni és aztán kébzer-három.,zor átolva"ni. a betanul.á" alatti 
hatását megle~ni é" látni fogja. hogy a meleg'éí{ zár.dl-ko,"ág-
kép hat és nevetség ~árgyáv·á _te-zi a tanuJó_el6tt. T::.rm&-z 't~"en 
megalkurlnom e tekmtctben Is kellett a Ybzonyokkal. tanarok 
kényelmével stb.-vel. Dc igy i., cl<~rt~m igen il!('tc:ke_., na;:.:-y\áro-Í 
rabbik legmelegebb eli"meré.-ét. 

Hogy a történeti anyaggal nrm _ga':daság~han J·Í~nk el. 
crré•zen dr . Beno"chofsky ]'ana..,zal ertelmeben hirdetem 
é~ck óta, többek között az Izr. Taniigyi Érfesilőbr:n, ahol a 
fölösleuc~ek kiküszöbölé~ére külcjnv~leményt kijzúl_t.::rp a Tan-

o k ik' k' ' k ' h ~ tcrvjavas lathoz. Hálá" vag):o · . c · ·m~na · aze~t b, . og) az 
irodalmi olvas6könyv c~zm&Jét b fel,zmen tartp, ug~ tudom. 
r·1.t kizárólarr én vetettem fel, a legilletékeseb~ pe_dago~u-; ~Ir. 
Cscch :\rnglcl, tanitóképzr) é, rabbiképzöintezetJ .. Jk"(law,gu
tanár, a vallásos élet odaadr) {tpolója melegcn u<kozolt az 
cszméh cz. "okan, protestán,ok i" foglalkoztak vt•le. de m,'g-
va]ó ... itva bizonyára legké::.(.íbben minálunk lc-~z. . , 

Budapest. Dr. Feny.~s .ltor. 
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Reflexiók "A hitoktatás alapproblemája" 
cikkhez. 

1 >r. Beno-.;c_hof,ky Imre buddi rabbi ur a »
1
lfaa

1
•.tr Zsidó 

_, ·rzl_, !. · e\·iohamának ,-):l. o!·da.l;in a fenti cim~Í1cl cikket 
' : an>lt~ b 'll ~ középiskolai hitoktatás problém<Íit fejte <>'e1i. 
~hg hen?~chof~ky dr. cikke bc·n:'zctésében hi,·atkozik ~~ra 
ho~?'. a ln:oktat~",. er~n m._(g nincsenek útizedes tapasztalatai' 
add1~ 'C ~O'"'k _HOja tobb, lllint egy é\·tizedes ayakodat Után' 
~mtl! r do~el? fö,·ého"i tanintéz-e'tékben fejtett"'ki. mondja ei 
'<;Pa'zta~arau. lllet,·e goadolatait é terveit a középiskolai val
la~oktata.:: alapproblémája körül. :.\Ii nem azt kérdezzük ho oy 
nu legy 1 a középiskolai ,·allásoktatás am·aO'a hanem inkább 
~ , nu a középiskolai ,-allá ·oktatás célja? A probléma abból 
a ll. ho~~- a. meg]~,-ö anyagból mit tanitsunk? Ha igaz az az 
egy:-:zen1 kozmondas, hog~- nem az iskolának, hanem az életnek 
~~ml~1k, a,kkor f?kozott mértékben ,·onaif:kozik ez a közép-· 
l,kola1 \-al~a::ooktatasra. A. vaUá~oktatásnak mindio· szem előtt 
~cll . ra,rta;ua. az é:er é.., pedig a ma életének kö~·etelményeit 
.e.- kn-arra~au. Eze~ pedtg két csoportba oszthatók: az egyik 
a gyak~rlan., a má 1k_ a ,·allásos élet. Előbbi alatt értem, hoay 
a ta1:u1l! a tarsadahm é később a politikai életben kellő d~r
téne_rr. nodalo~törté~eti. Yal!á politikai ismerettel birjon. A 
Yalla ... o:- életben EmeiJe a ma dn·ó szertartásokat. zimbólumokat 
azok_ értel:né_,r. az in~á~<>;t. Itt csak mellékesen je_gyezzük meg; 
ho~ ~ u_nák forclita:;ara nem kellene anny1 1clőt forditani 
Er~e. h:r wdok<;>t tudunk. felhozni., J~l forditott imakönyvek 
~(Tu"~öUl :::zolga1~ az una megertesenez, to\·ábbá vannak 
unnep1, ros-hasono1, ]Om-kippuri imák, ameh-eket méO' is imád
koZI~ak a .. hivők ezrei. és ezrei, de azok érteÍmé t csak kevesen, 
legtobb.~zor csak a hn-atalos funkcionáriusok értik meg. 

. _ ~a az, élet ~ö,·etel'?ényeit., tesszük elsősorban a közép
bkola~ Ya~lasokt~tas egyik legfobb feladatá,·á, akkor minden 
k;nele.: nelkul k'IDlond_hat,Juk a szentenciát, hogy a vallásokta
t~ · ~zt n~n; tartotta ~dr~ ;z~m e~őtt. :\Iost pedig mi is átte~ 
kmte:::.t kivanunk tenni a kozep1skolak vallástani anyaO'án. 

A középi~kola abó három osztályának anyagáról 0 nem ::;zó. 
Iu_nk_. :.\I ert .. hiszen abban. ne~ lehet \"éleményeltérés, hogy a 
B1blia ~eg1 ·mertetése a_ hit- es erkölc"tan legfőbb feladata. Azt 
a kérdest, hogy ezt milyen eszközzel érhetjük el leginkább 
ez alkalommal nem akarjuk fejtegetni. - ' 

Benosc~ofsky dr. kifogásolja a történelem tanitásának tul
tengését. :.'Ih nem osztJuk azt a nézetet, hogy vallásoktatásunki-
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uan a tlirténelemtanit;i:. tulkn~. De két lényege.~ hibát Yéle~ 
l;ítni az cc!cligi törtC:nekmtanit<i..,ban. E~) n .. ~zt nen~ domb Hl· 

totta ki a lényegest, m;br~-;zt nem törtt-nt nuncletlcllg _g-~n~lo_,. 
kvdá" az utolsó ncgycd-.;z;ízad z~idó történ.:tének mt;gna~~u?L 
!'edig az utob{) 20 - ~:> él' alatt neme ak Európa é~ az cgl'~Z 
fillel \érképe ,-á: tozo:t meg. hanem nagy változá.-oko,n _ment at 
11 ,r1· a hazai mint a külfiildi z..,icJóság. É-. b;ítran alhthatjuk. 
h~ g-y ezen_ idő alatt sok~al 1;ag) o bb f~nto ·sá~u- e:;cményck tör
téntek, mmt az elmult C\'szazaclok akarmely1keben. 

::\I ert a zsidók közé p kori tiirténete a 1 b. o-zázaclig- terjed. Ez 
pedig tele van "zen_ve~léssel. ülclöz,é,sel. .--\ ttirtér~.elem~~ni_t:í~b;u: 
tehát meg kell nptm a o.;;orompokat a Hl. zazacl - · felenek 
és a 20. század ebö háro:n é\-tizeclé_nek_ tör,ténett' _elót~ é.s 
pedig ugy az eg;yet~~me::;, nunt a J-:-~'u zs1d~~"<lf; tortcn~~eben. 
:::\em lehet lezárochua a magyar Z:-.lclok torten2tenek L .l.> ben. 

Hiszen a 1ilágtörténetben, a magyar és iroclalomtöi:tén~t· 
ben is tárgyalják már az utol~ ó negy_eclé, s_zizacl <>:--emcnyelt. 
-\. t·iláo·háboru és annak következménYei. az uodalom legtljabb 
~semé;yei immár az iskola falai között téÍ.rgyaltatnak. ::\Iiért 
nem foglalhatnának helyet a clr. Fri~ch t~_nkiiJ~Y':ébe~l meg~m~ 
litet.t kiYáló férfiak és pedig né1· szennt Low Llpo_t_. h.aysc~lwg 
::\Iór Chorin Aron stb. mcUett helyet Eaeher \ 1lmos, h..ohn 
Sám'uel Goldziher I o-ná c, Ki~s József, Goldmark Ká ro]~-. 
Bánóczi József \"áz,;o':l\-i \'ilmo" stb .. -\z élők közül pedig 
Blau Lajos. H'evesi Slll1011, LŐl\' Immánuel. :\Iolnár xerc-I~C. 
vagy a külföldiek közül Be~gson, \Ya"-;ermann, LmstC'm. 
Zangvill stb. 

:.\Iilyen büszkeség tölti el e~:ik v<l:gy m~bik t~.nu,1ó lelkét 
ha tanárától meo-tudp hog,· a kozélet l.l'Odalom. mU\·eszct vagy 
tudomány egyik 

0 

vagy 'másik kimaga"ló alakja z:-idú. 
Az utolsó három é'•tiz\:'d történetét 1-;:ginkább J<'>b szavai1·al 

jellemezhetjük : »Ime, mind J~t_ta ;zt a -zen.1em, mincl h~llott~ 
fülem.« ~la közelebb van az lfJusag lelke brzonyos csemcnyek:
hez mint két ,·aa-,· három évtizeddel ezelőtt. :\!ikor békeidő· 

' b, , , l , . ben a VI. osztáh-u am·ao-ban pl. a 1·aUastanar a leng·yc nrszag1 
pogromokról be~zélt. az~k szinte, hihetetk_neknck ti..~nhett:k fe~ 
az ifjuság előtt. De I?a,? Ol~, hany~zor ford~tlt. e}o vall<~stanr 
óráimon, amikor a zs1dok kozépkon sz::m·cdc,;e~rol beszd~~1, 
vagy a Chmelniczky koúk_ülclözésérőL hogy egy1k ~-a~y ma--~k 
tanuló könnyes szemmel )C'gycztc m;:g. hogy az o e;Ic ... atyJa 
Yagy fivére is ennek va&'y anna~ a pogromr~ak l;tt _az al~oza.ta. 
(Talán eljön még az rclö. amtkor konkrct pcldakat h 1..'tn
lithetek.) 

A zsidók története elsősorban a szei:emi élet története. 
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~Iajdnen~ két é \Tzrc(kt: .. ít dltottük fel egymást a »tu:'m ZC'(h; 

lu·l: << ,_ :\h: .nyuJ~Ott a t~rtét~dem eddig az ifjuságnak? Főleg 
ne'\ eket, kon) VClmekct, C\·szamokat. 

:\~i is kérdezzük. ez leg-yen a zs idó hittan? 
:-\e1:1 ,-o~l~ -c hclyes;b_?· n;o.n~ljuk pl. a. felsőbb oszt<ílyok

ban az ot 'ao) h~t \'allastüozohat munka cune és sz•e rzőjénck 
~c,':e h~l;. e tt __ legal~tbb eggyel közelebb megismerk·edni? E sorok 
lrOJa _ tob?~zo,r elnttc dr. Hevesi Simon »Tév·elygök utmutatój'l. <(·· 
n_ak_torclttas~t; ,·agy Bachja ibn Palmela »A szivek kötclre:ss·ég,ei« 
cunu n~unkapnak nénvet fnrditását és awkból rész heteket ol
vasot.~ fe_l. -~ tanu!ók nagy része feszült figye.l!emmd ha.Jlgatta 
az eloaciast es. a ~erdések, probl{~mák özönét vetette fui. Ugyan
~sak nag·yor~ udq~~- vo~na Juda Ha!é,-i Kuza;ijából szemelvényc
ket 11) UJ tam az lfJusagnak. De hallam.1 velem az ellenvetést 
hi,.,zen a ta~mlók nagy. része ezt ugy sem értené. Vajjon a fizika~ 
a mate ma t1ka problémáit az egész tanulóifjusáo- érti? 

, A \'al~ásf~ozófiai mű1·ek alapján Yolnának"'tárgyalhatók a 
,-al o ban hittam eszmék: Iste nről , világról, emberről, tul-l'iláo-i 
éktről. büntetés és jutalom, szabad akarat s tb. És ezek a ké<;:. 
dé"ek, ha kell-őképen tárgyalta1nak, valóban ércleklik az intel 
ligens, tudnivágyó ifjuságot. 

· Oh·asókönyvet a cl~áknak« , monclja Benoschofsz.J;;:y cl r. Mi 
is hirdetjük egy olvasókönyv szükségességét. Dc ebbe fel kell 
\·enni a legujabb héber és jiddis iroda1om termékeit is. Nem 
maradhat ki egy Bialik. egy Gordon, .:\1orris Rosenfe1cl, P,erec~ 
Salom Asch stb. 

A modem pedagógia egyik leghathatósabb eszközét. a 
szemléltctést sem gyümölcsöztetjük a vallásoktatásban. 

B~s;;é~ü!lk pl. a,z ünne~kröl~ a szertartásokról, amelyeket 
a ma elo if]us.ág mar nem 1g~n liSmer. Otthon nem látja őket 
a családban nem ha1! róluk. Gondoskodni. keUenc ''alamifél~ 
gyüjteményről, amelyben különböző sz·ertartási cikkek, pl. 
megillah, menoral1, sofár, miniatür széfer tóra meo-fdelő szek
rénnyel, \makönyV'ek, máchszorok stb. volnának. 1Ji:yen 1clke
secl~ssel és sugárz:ó örömtnel nézték tanítványaim, és peclilg ugy 
a fiatalabbak, mmt az oregebbek a bemutatott széfer tórát 
frigyszekrényt, megillaht, sofárt stb. Épen ugy kellene o 011 ~ 
doskodni. illusztrált történet- vagy olvasókönyvrőL Ha az "'iro
dalom;, ti;irténet,, termész;trajz st~. tárgyak szi,ntc el sem kép
zelhetok 1llusztralt tabellak segitsegc nélkül, ugy a mi vallások
tatásunk_, ~em -r:élkülözheti ,te~jesen_ kiv~ ló történeti• nagyjaink 
fotogra~Ialt. Mt~de~ ~anulo 1sme~1 )uhus. Caesar, Napoleon, 
D~nte e:; a, haza1 tortenelem és kolteszet nagyjainak képeilt. A 
zs1cl6 tanulo csak hallott .Mendc~ssohnról, Gratzről, Spi!nozáról, 
Menasse b. Izraelről stb., c1c kcpuket sohasem látta. 
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A hazai zsidósá(]' történettanitá át hatható,;an előmozdit
)1 a tnák: a muzeumok"'zsicló anyagának mcgtekintése , z id<í tfjr
té!11Cti. •emlékkel biró utcák, épületek, temetők látogatása. Ha 
a köz·ép:i.skolai növendékek november 2-án tanáraik \-ezetése 
m cllett minden esztendőben kegyelettel áldoznak a nemzet nagy 
halottjai ~Lőtt, mié~t ~~ ~eh; tn~ meg u_g~anezt a .. zsicl~~ág kcgy~
leti napjaiban a zs1do :if]usag ~s. A zs.IJ~o temet?ben ts -~);;go-z
nak ma már halhatat1anok: »államférfiak, tudosok, l11U\'eszck ·. 
filantrópok, jámboré.l!etü tudós papok, last but not lea:; t hősök! 

A köz-épiskolai vallások~~tás ered;n~re;ebbé ~.;. ;-zzel , a 
zsidó köz- és magánélet bensoségesebbe tetelet szolgal]ak mt:g 
a köv;etkező tényezők: kell egr fórumnak lennie, mely az egé~z 
országban kötelezővé teszi az egységes tantervet természetesen 
csak a kongresszusi hiitközségckben). És ha a tornát, az éneket, 
a rajzot, a szépirást stb. csak megfelelő minősité:;sel, tön·é
nyek előírta képzettséggel biró tanerők tanithatják, akkor a 
középiskolai tantárgyak sorában az első helyen álló hit- és er
kölcstant ne tanithassa akárki. Nehogy előfordulhassanak ,pl. a 
köVJetkeZJŐ megtörtént eserek: E_gy VII. osztályba járó kozép
iskol.ai tanuló. héber abc könyvet kért. Arra a kérdésre, hogy 
miért szükséges ez a VII. osztályban, azzal felelt, hogy olyan 
iskolába járt, ahol zsidó hittant nem kellett tanulnia. Egy 
másik vidéb középiskolai tanuló hittani tanit;.1sát a metsző 
felesége látta el. 

Vannak a középiskolai vallásoktatásnak még egyéb fájó 
sebei is, amelyek gyógyításra várnak! PL magántanuJók val
lástani készültség-e, egész bátran állithatnók, mim.den szájáték 
nélkül, inkább fel nem készültség-e, tol'ábbá a megszállt terü
letek ifjuságának va11ástani ismeretei. Pl. Romániában az élő 
héber nyelv ismevete stb. 

A középiskolai va11ásoktatás legsürgősebb megoldandó fel
adatai tehát a köVJetk!ez>Ök volnának: l. Az utolsó negyedé\·szá
zad zsidó történetének megírása. 2. Illusztrált tankönyvek. :3. Ros 
H asonohi és Jomkippuri if jusági istentiszteletek, széderesték, 
Lehetőleg teup1omkörzetek szerint az ifjuság számára.* 4. Ki
rándulások zsidó középilletek vagy történeti ncvezetességü vá
rosrész•ek, utcák látogatása (pl. a Várban lé\·ő zsidó utcák, 
óbudai zsinagóga stb.) . .J. Olvasókönyv, megfelelő szemelvé
nyJekkel a zsidó irodalom és költészet remekműv<eiből. 6. Zsidó 
statisztika a ma élő zsidóságról. 7. A legujabb irányok és moz-

* A berlini reformhitközség ifjusága számára is tartanak széderestét és 
tervszerü kirándulásokat rendeznek zsidó és egyéb nevezetes középületek 
megtekintésére. 

Ui 
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galmak, mint donizmus, libcrá.lis zsidóság, orthodoxia. 
Ezek nem véletlenül kiragadott gondolatok, vagy öt1et

szcrücn felv-etett eszmék és tervek, hanem ugy hisZJem, a leg
több vallástanár előtt, a müvelt, komoly és vallástani dolgokat 
is tudni,·ág) ó ifjuság által fdvdctt rroblémák és kérdések. 

Ezeknek kellő módon való megoldása f.ogj.a mego1dani a 
középiskolai vallásoktatás és vek együtt a hazai müvdt z·sidó 
közösség vallási élret•ének nehez•ebb _problémáit, mint ~11. a héber 
~ydv, istentiszteltet stb. 

J~s a kettő harmónikus találkozása 1esz előkészitőj•e egy 
vallásilag öntudatosabb, ős·ei hitéhez megingathatatLa.oobb, er
J<ölcsi téren szilárdabban álló nemredék fe1enl!elkedésé ne.k. 

Budapest- Dr. Wolf József. 

J AB NEH-

HOMILETIKA. 

Istenarc - Emberarc. 
(Beszéd a dohány uccai templomban elkövetett merénylet utáa 

o;,•n n:t.t!-kor.) 

Pészach ünnepének szombatja van ma, amikor az Cne
kek-Énekének fenséges melódiái csendülnek fel templomaink
ban regét regélve tavasz ébredésrőL élet zsendülésr61, :=;zcretet
nek virágfakadásáróL Boldogító ritmusa elandalitja lelkeinket 
és a megváltás ünnepének szombatján édes <1bní.ndképek ját
szanak velünk, szent álomlátások. Megálmodjuk az emberi.:;ég 
boldogabb jövendőjét. a megváltás időszakát, amikor -:;zeretct 
uralkodik: és békesség, amikor boldog testYériségben, t~e.:
egyetoértésben él az emberiség, amikor eltünik a hábom irtózata, 
n-vegbékélnek a lelkek, amikor együtt legelész a farkas a bá
ránnyal, a párduc a ki gödölyével, a szelid állatok (·." az 
eg·ykor vad ragadozók egymás mellett heYerészn .k c,;lincles 
meghittségben és a kicsiny gyermek játszadozás közben ki
nyujtja kezét a viperának odva felé bátran. bizton:--ágban. nwrt, 
1FWiW' NS1 Wi' NS nem lesz több~ rontás és (tnalom a fiilclön, 
mely az Istennek SZ{?Jnt hegye lészen akkor, min?lhogy 
c•b:l~ o•'; ü'~:l 'n .n ~o~ :"IV, }' i N:"! ,, ~o~s~ - megtelik a föld btenö,;me· 
rettd, t~gy, amint vizek árja betölti az óceánok me·d rét. Fen
s.é~es áJom. csodálatos lát01nás! Az ünnep Yadzs.a, sze nt han· 
~latának szépségc és hatása ime rnily magasztos álomkép 
tiszta s:zineit rclézi szemünk elé - látjuk. mint bontakozik cl6 
az emberiség durra kőtömbjéből az l- ristennck arca. 

':"! "i1N:l i1:1~)1 1:1~ :li'V' .1'1':l - J;íkob háza! jertek. j;í.rjunk 
az e r arcának világosságában! • 

Oh jaj! Hirtelen felriadunk a boldog <Í lomból! M i et.? 
lövések hangja dördül ,·égig- a t>e"mplomon és meglátjuk álom
ból f>elr·ezzentett. kába !::iZemekkel, mcgl:itjuk a való::;;Íg arcát! 
Eltünik az ~_T r ábrázata s amit l;ítunk. oh szömyü;;ég f - emher-
arc, vad, gyilkos, kaján l Embert látunk. ::-.zcmében a gyülölet 
lángja, arca torz, v-érszomj é:; ;ídázat ül ki.mcrcd<'l c::-.ontjaill. 
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Karmai gyilkolásra görbülnek. ke cr, etlcnséo· é,.; o·ono~zsáo· rikolt 
fakó homlokáról és :--zcmébcn az bÍJrii!ct ütl . b · b " 

Örüle t?! 

~.g~n! örüle~ 1 
:\len Örület a gyülökt. őrület a szeret,etlen

;;ég, orulet a gyllkolás szörm·ü v:.ío·ya a kecryetlenséo- ádázata ,., ""] l ' . b ' b b • 

v;u ~t. , ~?gy egymas ellen fenekednek azok, kik egymás test-
~;reL Ö~~let .. hogy aka~nak núndig olyanok, kik magasra sz.út
Jak a tomegmdulato·t es uszitá:ssal. izgatással irányt szabnak 
ex.altált emberek Ö1ületének. 

:\Ic1:t sajnos, mai napig scm szünt n'1eg az az izgatás, 
me~!·et t1z é,-e ~!ltedrán. szószéken, sajtótermékekben e llenünk 
elkow~tnek lelkusmeretlen, önzésükt·ől elvakitott oyülöLk:ödö 
izgatók. Felemelem szavamat az izgatások ellen , m~ ~~nikor már 
:"1' o:;, ',v , , Isten trónusáig ért a merénylőnek vakmerő és erő 
szakos keze. amikor a gyülölet tébolya már az á llitat hajléká t, 
a templomot sem kiméli. 

Szegény zsidó emberek, az élet nagy gondja, nehéz küzdel
mei között eljönnek Isten házába, hogy egy k1ssé megüdül jön 
a lelkük. Eljönnek, mert epednek egy kis viga'Szotalá:s után és 
mig ájtatba merül el a szivük, gyilkos Cl'Ős'zak tör reájuk és 
e lomlik a szegény ártatla1mak vére az Urnak hajlékában·. Ezen 
siJ: a mi lelkünk és feljajduló szavunk ostromolja a pintköltő 
sikoltó imájával az ég kapuját - 01Jrt' .,~, m c~n i'VTN ',, nJN ,V 
Meddig még 611 Örökkévaló kell feljajdulnunk a,z erőszal{)os
ságok miatt, melyeket évek óta e lviselnünkami ·sorsunk, létünk 
szomoru osztályrésze. 

De ne csüggedjünk el! _Bízzunk , reméljünk. Nem tart 
örökiga gyülöle t éjszakája, véget ér a tietlen nél és megvalósul 
felettünk az Énekek-Énekének boldog jövendöl és·e : i:lV 1•non mn 
Imé - elmulik a tél, az ónos zivatar tovavonul, riig)lle,k fa kad
nak, kizsendül az emberLesség és a szeretet és f,ek sendül a 
lelkek szent ham1óniája - mer t örökig nem tartha t az éjszaka 
~-~ jégpáncél ~em övezhe~i t;Iinclétig _ az. emberiség súvét. H igy
Junk Testvérerm a megváltasban, lligyjünk aJZ emberiség meg
jobbulásában és jövendőjében és ez a hit erősitsen m eg a gyász 
és fájdalom e szomoru napjaiban. 

Gyászun~ ,és fájdalmunk kifejezése legyen az a ·böjtnap, 
melye t ~bb1sagu~ a ~o:noru esemé~y emLékére el lle!lldeL 
Mo,st ped1g; tes~er,e:k l unadkoz,z_u~k . áldozataink ~eJgyógyu
lásaért, haz:mk udveer t,, az emben seg Jobb j övendőjleért! 

Menye1 Atyánk! Joságos Istenünk! F ájó lelkünk bánata 
T~hozzád kiál! l K?nny.eink ?m1aook és szomngó szivünk fo
~s~ emel_ked1k tr~m~~od f~le. Oh! hallga!Sd meg gyötrődésünk 
nná]~t, áhitatos konyo:gésunk, fuld okló esengésünk. Adj gyó
gyulast a t~gnap esti remte tt szerencsét1e.n áldozatainak, hitünk 
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-;zenvedő vértanuinak meggyőződésünk mánirjainak, kiknek a 
temp1om kövein elomló vére nem megszentségtelenitette, hanem 
megszentette hajlékodat. Add vissza öket az egé:;zségnek. az 
életnek, aggódó családjaiknak. Kegyelmed örköcljön Izraelfelett 
és örgondod virrassza templomainkat. Tartsd tá\·ol a gyülölet 
ádáza.tát hajlékainktól és adj a szivekbe mcgérté:-;t. béke:;:;é
get. Add, hogy a lelkeik foko~atosan ki~pülő int~gritá~a elhozza 
szer·etet!, szenV1edő, megcs·onbtott hazánk int~gritását. l~y őre 
édes magyar hazánknak, oszlasd el a komor fellegeket a ma
gyar nemz•et horizontjáról és hozz hazánkra és az emberiségre 
boldogabb jövendőt. Amen. 

Budapest. Dr. Hevesi Ferenc. 

Vezet az isteni világosság. 
(5691. Peszách 7. napján.) 

(Zsolt. 43. 3.) 'J1MJ' il~il 1nr":on 1i1N il;~ 
Te küldd világosságodat, küldd a Tőled jövő igazságot, hogy vezéreljen! 

Tavaszi napsütésben vonul Izrael Miczrájim országából a sza
badság honába. Mögötte elmarad Micrájim sötét emléke, (II. M. 
l . 14) :"l!Vi' ,,,:l).':l c .,~~n nN li,~1 1 hol oiy jól értettek ahhoz, hogy 
keserűvé tegyék a zsidónak életét a rabszolgasors minden keserű
ségével; hol a görnyesztő munka sulya alatt gyöngyözött oreának 
verejtéke, a zsarnok kényur kegyetlen ostorának csapásai alatt 

.hullott két szemének keserű könnye, felsebzett testének omlott ár
tatlan vére - és még azt mondták neki (II. M. 5. 17.) C'OiJ eme O'OiJ 
"ti zsidók, nem akartok dolgozni, ti zsidók, kerülitek a munkát"; 
.hol gúnyosan szemébe vágták, ';, ~~ "miféle val/ástak, milyen iste
netek van tinéktek zsidók!" {II. M. 5. 2.) 1:'1 nN •nv,, N', .,soha sem 
jogjuk elismerni, hogy a zsidónak van hite, vallása, Istene, hogy a 
zsidónak van emberi joga, mint mindenkinek másnak!" 

Vonul Izrael a történelem országutján, hol annyi Micrájim 
-állotta utját, 

{Gen. Rabb. c. 16.) ',N,ttt1
', 11li':.C'-' 11:"1rt' rt''V o'.,:.C? ttt~v _,~,pl n:·~,~.,·'' 

hiszen a népek oly könnyen tanulták el a regt Mtcrajtm módszeret; 
kínozni, üldözni kigunyolni, jogfosztottá tenni Izraelt. pe a !el
bukkanó ujabb meg ujabb Micrájimok csak eltü_ntek az tdök m~ly
ségébe, mig Izrael töretlenül vonul tovább a törlenelem orszdgu_tJ~n: 

Es a vonuló Izraelről elmondjuk a peszách ünnep btbhat 
költőjének szavaival 
(Sirhasirim 6. 10.) n1',m~ ,,~,N_;,~n:l. ,,,~ m:l',~ n.ll' iM~ l~:l :"lllprttl,, nNT :c 

Ki az ki vonul mint hasado hajnal, szenden mmt a hold, majd 
'lneg tllndöklően mint a nap, azután félelmetesen, mint jegyveresek 
serege?" És halljuk a midrás szavát: 
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~)) m~~·w i\'1:l~~ '1:lW i\1'-''~ '1 1~J::J SN-,w•S jN::J tt" n.:ltt~ Stt~ c1'1.'l, 'i 

(Ex. Rabb. c. 15.) n•:lpil:l ,.,~;, N; SN'11P' 
A kisértés, a csábitás más és más, ujabb meg ujabb alakban kö
zeledett Izraelhez, hogy eltántoritsa hitétől vallásától Istenétől zsidó
ságától - de Izrael soha meg nem tá,;torodott. Szólottak 'h'ozzá: 
-,.,w 1~: "Eiiött a felvilágosultság hajnalhasadása. Zsidó, mutasd 
meg, hogy mé\tó vagy a nagy időkhöz, vesd le magadról vallásod
nak elavult béklyóit, emelkedj fel a korszellem magaslatára, hagyd 
el őseidnek Istenét!" - de Izrael nem tántorodott meg. jött a 
sötétség korszaka, az elnyomás hosszu éjszakája, mikor Izrael egén 
a sürű fekete, vészes fellegek között alig-alig pislákolt m:l;_, a 
hideg holdnak gyenge, árva, sápadt sugara ; elvétve jött enyhü/et 
is, ;,~:r:: midön a zsidót is érte az éltető napnak egy kis verőfénye 
- de Izrael nem tántorodott meg sem az éj sötétjében, sem a nap 
világosságában. Majd rrSm= :"!~'N félelmetes fegyverrel támadtak 
lzraelre hite. vallása, zsidósága miatt. Bizony, az áldozatok vére, 
mely a mi templomunk csarnokát is megszentelte, csak egy cseppje 
az évezredek üldözése és szenvedése során kiontott ártatlan zsidó 
vérnek. De sem a középkor sötétsége, sem az ujkor csalóka verőfénye, 
sem félelmetes fegyverek csattogása nem tudta Izraelt hűtlenné 
tenni hitéhez, Istenhez, a zsidó tanhoz, a zsidó eszméhez. 

* 
Vajjon mi adja a zsidó léleknek azt a fennen lobogó erőt, 

mely öt képessé teszi, hogy közvetlenül tudjon megállani, annyi 
támadás szüntelen pergőtüzében? A jámbor zsoltáros fohászkodik 
'.l"iil' ;,c;, iM~N~ j':N n<,~&~ "küldd világosságodat és igazsságodat, hogy 
vezéreljenek engem", mit a midrás e kép értelmez: jiiN ez a zsidó 
pap, kiről irva van (V. M. 33. 8) j1'0n W'N; l'i1N~ j't:11, hogy a 
jámbor papoktól indul ki a tökéletes igazság - jn~N1 az a zsidó 
tanitó, kiről irva van (M. 2. 6.) ;;,•c:l :''111':1 n~N iliin, hogy az igaz
ság tanát hirdeti. 
:"1':"1 Nt,·, SN-1&1' l'1N SiN~' i:l1 ;'il'N:l 1&11,_,~, illil ;'i":lp., :"1 1:"11&1 ,~,~ ,,, i"N 
(Ex. Rabb.~- 15.) o:"'S ;,,~l' N':"li ji:"IN ;1&1~ nl&!~ ;!&! 111 ;,; N:ll~l&l ,V N:lli~ 
Mózes és Aran öntudatos, de önzetlen munkája, a zsidó pap és 
zsidó tanitó céltudatos misszióteljesitése mentette át a zsidóságot a 
gyülölet és kisértés idején a jövendő, az örökkévalóság számára. 

A talmudban olvassuk (Peszáchim 49. a.), il&IV11'W :"':ll1in, aki 
meg akar gazdagodni - szem elSitt tartva azt az utolérhetetlenül 
magas zsidó erkölcsi felfogást (Abot 4. l) lp;n_, n~l&l:-r i'IPJ) 1m•~. 
hogy csak azt mondható gazdagnak, ki meg van elégedve osztá
lyáv~~. ki ?rül s?rsána_k - tehát a.~i ~zt a lelki gazdagságot akarja 
érezm, amJt a ~tvö zstdó é~ez az o. httében, abban az isteni kegy
ben, hogy osztatyrésze a zstdó vallas, a zsidó eszme a zsidó ta
nitás il1ilt'l1~ :"ili:'l:l~ niili!t' pw ;;:~ ji:'IN S~&~ ~J)'1T:l p:l,', az :naradjon hű~ 
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sé~e? kö~e!ője a zsi_d~ tanit? é~ zsidó pap eszmehirdetésének. A 
zstdo tamtotol, a zstdo paptol tavo! állott mindenkor bárminő /.a
talmi tör~kvés; egye~ü~i célja v?lt, hogy önzetlen munkájával ön
tuqa_~ossa tegy~ q z~t~o ?eiket es alkalmassá arra, hogy átvegye az 
elodok szent araksegel es azt a maga töretlen és csorbítatlan ép
ségében adja át a következő nemzedékeknek időtlen időkön át. Ez 
a tanítói és papi mun_ka_ tett~ alkalma~sá a 'zsidó Jelket arra, hogy 
meg tudta és ~eg tudja ali~~~ helyét mmden támadásnak közepette. 

. . ~ost meg so~~n gyuloln~k bennünkat, gyülölnek Micrájim 
modjara. Nem akaqak ehsmerm, hogy a zsidónak van hite vallása 
Istene, hogy a zsidónak van emberi joga, mint mindenki~ek más~ 
nak. Gyülölőink kezében minden eszköz jó arra, hogy a bennük 
é~ő. elle~érzésüket ~i_fele~ésre jutta~~ák és terjesszék, hogy ország
Vilag elott deklassziftkaljanak bennunket emberi értékünkben hitünk 
és vallásunk tisztaságában, szent intézményeinkben. ' 

* 
Meddig fognak még tomboini a sötét előitélet és vak gyülö

Jet tengerének vészes hullámai? A mai ünnepen olvastuk a Tórá
ból a rpo 0' liV'ip-ot, Izrael csodás átkelését a kettéhasadt tencre-
ren. Régi tanítás szól erről: b 

o'1Vil 11N1i:l:l 1~.:1 :'11&1111 YiN :"l":l1'n on; ~,_, o\, ~,~ ii:lVI&I:l nv~· ,,11~~:l 
o:-r; Viv jN:l J:')N ,c·~n 1'11~ nw1n ri~ l'li:l jill'Nj,, Oi':l ,11't:'N'1:l ·~' n::•t:•:l. 
o'n i~ ;'ilt'1n y;N Ni:ll c•n (Nl11ii ~np•o~, Eisenstein, Ozar Midr. 4881.) 
Miként az isteni irgalom megnyilatkozott a világ alkotásánál és a 
tomboló ösvizek árjai közepette elC.hivta a meg nem ingó száraz
földet az élet számára, úgy nyilatkozott meg az isteni irgalom az 
üldözött Izrael fölött is és szilárd utat nyitott számára a kettésza
kadt tenger örvénylő hullámai között. Ez az isteni irgalom meg 
fog nyilatkozni fölöttünk a jövőben is. Szeniséges akaratával ketté 

-fogja hasitani a gyülölködésnek morajló és mindent befedő tengerét, 
hogy megmutassa a szeretetnek meg nem ingó, szilárd ösvényét, 
melyen járni fog egykoron az egész emberiség. 

;nw 1~.:: nElpWJ:-r 11NT ·~. El fog jönni Izrael megváltása, ki fog 
bontakozni, mint az éjszaka sötét fellegeiből a biztató hajnalsugár. 
iMlV,, 11''N ~Nil Nl1:!11ip:l ;N:liN 11Vv:l N,,,_, j':l'n~ j11:"1 N11El;M "::l w•-:1 N'ii ,,. 

M:ll!:l:ll~ 'NilV1 ,1&1 jM,lN~ il':'ll1j.:l ,N11&l;n i:l w•;; N"ii ''1 '"N ,n,1N :"')lj':!tv 

(Sirhásir. Rabb. c. 6.) Egyszer R. Chijja és R. Simeon bar Chalajta 
éjjeli vándorlásukban megpillantották a Keleti ég peremén a pir
kadó hajnal rózsás sugarait, amint megtörik a reménytelen sötét
séget és szerte Jövelik az éltető világosságot. "Igy fog megpirkadni 
Izrael megváltása is" szóltak ujjongva, bíztatva, bátorítva egymást,. 
reményt öntve egymásba. 

• 
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. Mi is hiszünk Benned, bizunk Benned vilárralkotó na 1 t u. el~!oztad az egyip~omi sötétség után a szabadság viláfflss~g~~· 
tszu~k. Benne9, .bu:unk Benned, hogy el jogod ho-zni az e és; 

em~enseg megva/tasdra a lelki szabadság a világosság az igafság 
gyozelmét! ' ' 

l)1ilJ1 n~n 1l1t:i~1 ,.,,~ nSit! 
. T_e küldd világosságodat, küldd a Tőled jövő igazságot hogy 

vezereljen ! ' 

Budapest. Dr. Oroszmann Zsigmond. 

Avató beszéd, 
a budai izr. ebevra kadisa uj kórházának megnyitó ünnepéu 

1931. április 21-én. ' 

fnneplő Testvéreim! 
Hallgatag, titokzatos sírkő virrasztott sok száz esztendőn 

át Buda királyi városának földjében, amiglen a mult századnak 
Yégén a csákány napvilágra ásta az idők mohától hel,e pett 
emléket. hogy tanuságra álljon a magyar zsidók sorsa szen-
Yedései, viszontagságai és igazai nve1lett. ' 

A rejtelmes kövön egy zsidó név. Akinek hamvai alatta 
pihentek: a neve Pét•er ben Peszach vült. Az 1278. esztendő
ben halt meg. Péter ben Peszach. Szakatlan héber név. De 
-én azt hiszem: tanunak igazságtevőnek mindeneknél beszé; 
eleseb b. 

Péter annyit jelent görögül. latinul: szilda, az erőnek, a 
maradandónak büszke i·elképe. Peszach pedig annyi1:: átme
net. esendő, elomló. mulandó. Szirt, amely minden dacos-sága 
dacára is, mégis csak a mulanclóból származik, a mulandóság
nak van alávetYe. 

Péter az: az ember. aki virágzása telj én, éLetének mámorá
ban szirt-keménységünek érzi az ert::j.ét, holott Peszach: átme
net az ő földi vándorlása. Peszachnak, a tavatünőnek fra ő, 
a Yége por és hamu, s nem marad belő1e semmi egyéb, leg
jobb esetben csak egy hallgatag, rejtelmes sírkő. 

Pétert, sziklát jelent a név. Az állandóság hitét a mi föleli 
-zarándoklásunk különböző szinhely•ein. V ánd<Or lábá t megveti 
a bolygó zsidó minelenféle föleli térségeken, mindenféle orszá
gokban, házat épit, amaradandóság szimbolumát ezen a földön, 
mulhatatlan házat vél szerezni a maraelékaina.k, templümot a 
lelke szárnyalásának s Peszach: átmenet az ő tartózkodása 
az országokban, ah<Ol örökös pihen öt remélt; üzetV'e és vér
viharban, fellegjárásban és förgetegben fölszedi a sá:torfáját, 
futó lépteivel biroclalmakon. népeken át szalad az örök Achás,
vérus, a brit költő lángoló stigmájával a homlokán: »Vándor-
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nép te meddig kell mé,g menncd? illikor lehet végr~ mcgpihcr~
nccl? Rókának odva van. \·aclgalambnak fé zke. Dc c,.,akl" 
-.irja van, csak az vár Izraelre. Izraelnek c..;ak egy igazi ha
zája van: Peszach. a mulanclóság, egyedül a ,.;ín·crem. Kó,.,za. 
hazátlan, aki sziklának vélte az otthonát: töréken:. Pé-,uch az 
élct·e. Idegennek tartják minclcnütt: idegen ezen a fölc~ón, m~n
dcnfelé kettős értelemben i", azért i,, me rt embe r, akmck nm
csen rr{aradancló városa ezen a földön. azért i,;, mert z..;idó. 
akinek nincsen állandó hazája, pihentető rö~ ;,emerre ezen 
a világon. 

S fölbukkan hallgatagon, némán, de mégis bc..;zécle;; ajak
kal a budai Alagut-utca évezredes méhéböl a rejt-elme-. ..;irkő. 
rajta a két névvel: Péter a Pészach fia. 

Tanuságra .áll .a nu?,'y_ar zsidósá~ ezer .~\:C:> _m~gyar:-.ág'~ 
mel1ett, a buda1 zs1clók os1 magyar JUssa, os1 hu;"cge mc_ll~. 
:0Zéma őr. aki rejtett vártán állott, por z~h~nt rap.: tala]\;,rz 
áztatta, szikes agyag málasztotta, de nem tag~tott az orhcl~ ro_L 
mint fagY'os zimankóban úszlós katona, ab_ holtrafag~:"a h 

ott virraszt ,a hóval belepett szirtfokon. s anuko.r t~Yaszl nap
fény leoh·asztja róla a jégpáncélt, ott ál~ még, nunchg dermedt 
kürtjével, amelyet egysz·erre csak csoda~ moclon hall~at3.tlan 
j•eladásra riaszt a szélsikm~gás. Petms, SZlkla voltarn nharban 
és harcban. életben és halálban, szenvedésben és !;ZCrelemb2n. 
-ezer esztendőn által. én a mag\'ar z~ictóság. A büszkcségem 
magyar volt, az alázatos~ágom ·magyar volt, a bolclog-;;ígom 
macryar volt. a könnyem lS magyar volt. 

o Pészachnak a fia voltam. Emlékezzetek rú. ké-;() mara
clékai apáitoknak. hogy gyakran volt át!11e_nő, ~nula~1clú a _biz
tosságtok. a föld, amelyen éltetek, a klC'illl)' 1mah?-z· amrt a 
bécsi kapu mellett emeltetek a ház, ahol gyernre~c1tekct olel
tétek a tabáni ~skola, ahol ivadékaitokat Istenlntrc é,., hor!
szerelemre IQktattátok a nádfedeles m enház. ahol ,-ánclorszege
nyeiteket befogadtátok a betegek ápolóhelye, ahol a .. "'zercte~ 
ősi törvénye sz·erint sóhajt és kínt esititottatok a, temcto, ahm:a 
halott apáitokat. anyáitokat ágyaztátok. Emlekczz;.>tek .. rea! 
,\páitok Arpácl vitézeinek csatasoraiban jöttek m~gy~r fol<,lre. 
Kozár-zsidó vitézekről regél,ek magyar chaluz;>krol,. en. Pct~r 
ben Pészach, én. az elnémult. elhalkult. dc nemasag-omban b 

csodás regéket regélő sírkő. Emlékezzetek reá: magyar -;ors 
volt a zsidó sorsotok Vándoroltatok amikor idegen, nem ma· 
gyar türelmetlenség világgá i.izött, \"Örös köpen~ ben, l~~f..'!:e~ 
süvegben. zsidó jel1el, megbélyeg'Zetten. - -~e mu~.t ~ koltoZ<'~ 
vándormadarat a tél gémbere nem tudja iirokrc cluzm a hazat 
eresz alól, visszajöttetek, visszaszálltatok, mert ti n_éktek ú~e· 
;,ebb volt és mámoritóbb, minclcn más ta,·asznál az nthon nun· 
den más gyönyörüs~gnél gyönyörübb ta\'asza. Tatúrdulá,.;• !\luhi-
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pu_::.zta: PL'SZtcli, muland6 ·a hazai udni~ . .;ég. kopúr falvale fcl
-.z.mtot~ .. \'á ro, ok. c~c Pctru-.ok 'ol tatok, sziklák, amiJ.:: et mor
z~ol a ~ormeteg, dc ki nem dönt a talajából. Török turbán tört 
a mohac·r Yé~zben Buda \'ára ellen. - emlékezzetek, l'ésnch 
n>lt a -;orso:nk. dc Petru-. 'olt a kitartásotok. Pészach Yolt a 
t~rök bünt~tés: .. _Kon"tantináp8lyba. a Héttorony környékér-e 
\H tek rab~zl]l'a fuz\·c . de Petrusok maradtatok, szöb ·e é~ futva, 
e~r -'~~z?lyben UJra h8.zajöttctck. Cs{tszári csa 1> atok ost rom
st~k]al ;·lllo~tak azut:m Buda b;ístyái fölött, s tÍ látlátok uj ra, 
m:lyen <lJult a Petrus-erősség. s mil~·e n szomoruan igaz a 
Pc~zach-mulandóság-. - karelélre hánvtak: benctekct. a Dun a 
morajló hullimaiban találtátok sír jaito-kat. - a virrasztó sirkö 
az ,-\lagut mé~yé:1 l~allgatag~n dn. várt a napfényre, hog) 
m;qclan tanusagtetelct megc~tllogtas-;a benne. Labanc-vérc~t-k 
fiilött. - ku ruc fölkelök elacos nótáj a, szabacLáo·himmhza. 
Bud~ fi>liitt.. kuruc fölkelök claco~ nótája, szabadság·Jünmu~za, 
»:'lla]cl megYnrad még. 13olyongtatok, id egen földre kewet
tek, a sírkő, Pe:ru::. ben l'észach hazavárt. S Petrusok ~ol
tatok ,·érálclozatban. rátok rótt n<~met sarcban. o·ondban o·,·ör
relemben. núnelen Pészachban, 11Ünden boldogság nmlandA~á
gában. A. magyar szabadságharc dobjai peregnek. trombit;íi 
riadnak. trikolorjai lengenek a csöndes sirkő már emel o·eti 
fejét a mélyben. már közeli föltámadásra vá r, J1ogy a Pész~h
ból Petrus le~z ... s igazaitokat a magyar lélek meo·ismeri. tör
,-énybe iktatja magyarságtokat hüségteket ... m:gyar Yere j
ték a homlokotokDn. ugy dolgoztok, ugy könnyez tek ugy szen
n.:cltek, ugy örültök és ásó c,.;iirclül, csákánv zördül. a halJoa
tag sirkö ideje e lérkezett : Péter ben Pésza~h fö:t_ámadt, ÖJ~ik 
bizon yságtö·é~re. 

S egy nagy , egy fensége.; tanuságot csillogtat meg a föl
támadt sirkö. a Ch evra Kadi~a szimbóluma, azt. hogy a budai 
Chevra Kadisa egyidő:; a pannoniai magyarsággal, a budai. 
zsidóság létével, s azt, hogy annyi Pészachban, annyi váltod.s
ban, annyi mulanclóságban, ann) i siralomban, annyi könnyb en, 
annyi futó bolyongásban, annyi z:;icló sóhajban, a Chevra 
Kadisa az állandó \'Üra~ztá,.;, az állandó gondviselés, a mul
hat<ttlan hü"ég, Petrus a I'é-;z::tchban. Í~desanya, aki betco·áo-v 
mellett Yirraszt, akinek lágy ~clyemkcndöje nemcsak ha:·~tt~k 
szemét kötözi örök szendergöre, ele sírók, bánatosak könnyét 
törli v~gasztalásban. Éde~ an y a, aki !:>Zen ved ve, virrasztva. búl
dog; édes anya, aki temetök hantjain bolyongva, a visszaemlé
k<!'lés kaclis imájában keres üdvii~ségct, édes anya, akin{~k eo·,. 
vallá~a. Ci{y hite, egy eszménye: ~zeretet. :\Iinden: Pészad-í. 
miJ:dcJ~: ~1Ulandó, ~gy van, ami Pct:us, ami m~g nem változik. 
arm sZLklaknak ereJe: a szeretr't, a C..:hcvra Kachsa ;,zeJc~et?. 

:\em lehet most a:z én feladatom, Testvéreim, hogy a fül-
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rchctöen ezeresztendős budai Ch..:vra Kaclisa szPretetmunkájút 
ll) omról-nyomra kövessem az időknek homályában, els:irg~lt 
pa pirosok fakó tanusigát iclézg..:tve: olyan egyhan gu ez az orok 
tanuság, egy neve van: szcrctet. 
mDtott" 1Ó nl"lml ;,.:~;,N;, nN n1:J:lS ,s,,, ~s o•:Ji o'l.) (Sir Has. 8. 7.) 
\'éráraclások, könny~raclás_ok nem., tudták eloltani s.oha~~m -~z.~ 
a szeret·etet ; ezt a snklasz1lárcl ero t, ez~ a ,Petrust_ a kulon~>o_zo 
korok Pészachjaiban nem tudta szctmalasztan~ semnuf~k 
vál.tozás, semmiféle átmenet. Temetett, árvákat nga ztalt. oz
vegy,eket gyámolított, _ be_tegeket ~pol~ ... Valahol a, ~ J;lplon;
falainak tövében eo·y klcsmy menhaz, utott-kopott haZlko buzo
clott meg: vándor"' szegény, éhező jöveYé~y,, beteg boly~m~ó 
menedékelt talált berme. Tudta, érezte a zstelo Chevra: mlt )C
lent szegénynek lenni, mit jelent szenvedni. mit jelent betegnek 
lenni. IIiszen maaa is 'JN ;"!:J;"!N nS1n a szeretetnek betege Yolt, 
érezte a maga, a

0 

testvéreinek sorsában, hogy_ a. ~Ci-,~ájclalma
sabb betegség. sebeknél égetőbb, szeretet nélkul pnu. boly~m
o-ani even a világon. Az orvostudomány még nem volt annytr:.J. 
kifejlődVJe, de a Chevra Kaclisának Yolt_ egy csodálatos_ rccep,~j.:, 
a legnagyobb orvos, a j~NJ N01"1 az 1gaz, a mennye1 legfobb 
orvos irta elő: s·ZJeretet, szeretet, mindig csak sze re tet.. Tudta é> 
megvalósitotta, hogy v_allás Yégeredményben annylt Jel;nt. 
mint Gemilusz Chaszóclrm: szeretet. a szeretetnek gyakorla~a. 
A nagy angol drámairónak van egy halhatatlan al~kja: L~ar 
király, annak három leánya. Kettőre pazarolta nunden ~m
csét, önfeláldozását. A harma,dikkal a legmo"tohá.bban b_ant. 
Pedig az a harmadik volt az igazi. hüséges leánya, aki, annkor 
a másik kettő hálátlannak bizonyult vele szemben, a legszen
tebb hüség,et tanusitotta iránta. -A vallásnak i~ három gyer
meke, három parancsa van az emberiséghez: o•,o;, mS·~J1 ;"111:JV ;,-:ln 
Az ő tanítása, az ö istentiszteleti fom1ái és a szeret.;t. _-\.z elsőt, 
a tant felöltöztette drága, szép oktatá::.ok cliszruháiba, a má"i
kat: az Avaudót. fölékesítette ragyogó oltárokké!l orgonazúg:t
sokkal, sokféle myrha- és tömjénnel. A harmadik járt a leg
igénytelenebb ruhában. a szeretet. a Gemilusz Chaszóclim. S az 
első, az idők járásában, a tanitás. nem az az bten .legigazibb 
gyermeke, nem az a legh:tlásabb, a tant magyarázták. szah
dalták megosztot !:<J., százfelé sza kitotta sokszor az embereket. 
A második i,s, az Avaucló is. részekre, pártokra. felcke-l~tekne 
osztotta az emberiséget. Kunolás templomokra. h.arangzugá
sosokra és zsinagógákra és mecsctekre. A harmadik a Gemilu-.z 
Chaszócl~m. az csak egyféle lehet. Az csak egy felekezetet 
ismerhet, a szenvedők, az elhagyottak, a betegek felekezmét. 
t\z csak egy embert ismerhe.t: a siró embert, a ~zenv-ed() em
bert. Csak a Petrust, az állandót, a változatlant az igazi hitben, 
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a maradanelót az io·az-áo·ot a p,. l 
mában. a szet~tartá~b~n bA J c"zda~klban. a Yáltozóban. a for
az b ten leo·io·azi,bb leo·h.ü , 1~rbmba 1 

·: a Gemilusz Chaszódim 
mco-fordit~1t I e" r. ]?'0 .'l segesc gye~meke. A Chevra Kadisa 

b - ta. 'J..ta Y· a hannadil·at t tt · \'esebb o-vcnnekének ' ' . ·e ·e meg Legked-
tan. a ck;gma, az Pé~z:c~~eretet;t. a. ~em~l:J s~ Chaszódimot. A 
istenti,;ztelet fo '· · az ' altoztk, fe]lodü::, az Avaudó az 
,;.oké, a hide o· eY~~~; ~ 1~!~ul,. mócl_os:uJ., ~ tan, a hittétel a tL~dó-
m ·U· " ... ".é o l ' so ,szo.t a ClVodase, az Avaudó. az a for-
tu~]~ 0~:0~1~ 0~~ ~~z~~- a. sze r~artásos jámboroké, é:s a Che'Vr~ 
csupán ~lm él~t l l~~Zl _valla;, az nen~ pusz ta tudomány, nem 
1 . d' . ' 10o) 'an la:ngelmé]u sz·e.lf~e:m-embe r de az 1 
em ~11111 l",!?,' JÓ ember. érezte azt, h oo-y az i o·azi valÍás nem 

P~l~Z~at~ _ 1-\y~u,dó, n~m csupán i;;tentiszt~1eti sze~tartás, mert az 
~ta'. amy~kaba~1 _ls meghuzódhatik az álvallás: •egyedül a 
.. ~~nu! us: Chaszod_lm. _egyedü l a szer-etet: az Isten leghi,~ebb 
;co) ~rm~ke. A letorolt konny szentebb istentisztel•et mint az áldo
~att :ang-_;, a be~eg bárso1~yra-simitott verejték~ fet]séges•eb'h 
~s~;n"zolg~lat, n~un 31 tom1én;_ az elcsitított sóh a i gyorsabban 
,ull az bten t10nszeke elé, nunt a templomi citerák és oboék 

-es orgonák bugása. Az igazi vallásnak csak egy célj
1

a leh et. 
az ember. az embertárs üdve, bol•dogsága. Az igazi vallé1:s eO')"et~ 
len nagy C_hevrának látja az egész emberis~get. csak e-g~féloe 
szenved,ést ~sme~·· az ember szenvedé.sét. A ,,·ér az ö szei11ében 
nem Yalto_zlk puosabbra más vallás jdvény•e ala tt· a sóhai 
nem sóha]abb, akár zsidó, akár más lé1ekböl lebb·en. Az á 
szeretet . a:nelynek fel·ekezet~ van, n em a próféták vallása, nem 
::,zeretet_ tob be. S az a szeretct. amelynek nincsen felekez•ete: 
a. ::'.I esstás könnyéből gördült alá a földre. A mütökésnek egy 
I11te van: szerete t . s az or\'o,; annak a gyógyitó, viláo-fönntartó 
l stennek munkatársa. aki világot, virágot, tengert 'és e mbert 
ugy teremt-ett: egyformának előbb tePemttCtt embert, s csak 
a_zut~n lett belőlük zsidó, kere~zt~ny, izlámhitü vagy pogány. 
\ allasra n em az Istennek van szuksége, csak az e mb ernek, s 
Yallá!:l. amelynek a szeretetben feLek ezeti bélyegzőj e van: n em 
az Istené az többé. vallástalanDk vallása az. · 

A mi szent •egyesüle ti.inket ez a megismerés vezette. ami
kor legszentebb feladatának választotta: zeretetházat emelni. 
t'gy érezte. nem elég temetni, hiszoen a hangya is elföldeLi 
kimult társát. ~em elég lelki üdvösségért imát mormolni. amig 
a test idelenn földi kinokat szenve d. s a lélek elevenen gyötrel
mekben ve rgődik. A megfogyatkozott e mb erszeretet 'pislogó 
mécsesébe uj olajat akar önteni, a ré:>zvétnek, a szeretetnek 
olajút. S ha mégis zsidó kórházat emeL ezzel nem korlátot 
állit az emberszeretet elé, hanem megc:-:elekszi ezt abban a rc-n
dül~tlcn sziklahitben, hogy cl kell jönni2 1najclan az időnek, 
.annkor Pészach -á tmenet volt a kórágyak felekezdi hovátarto-
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zandósága, s egy lesz változatlan Petrus: az eg) et] C" n emb 'f 
ez•en a földön, s az egyetlen lsten odafönn az égben. :\Ia mé~ 
héber, vagy latin imákkal avatnak kórházakat, - mert ma 
még gyönge és beteg az ember. s nekünk minclen betegséget 
gyógyitanunk kelL A maga gyermekkori imáinak mclódiáira 
vágyódik, kétszeresen jobban vágyódik a beteg, m2gro~kaclt 
lélek: fél gyógyulás számára megszakott hitének fohá,.,za, láL
áJmában a virrasztó Sáddáj-tokra irányitja tekintetét az a jtc'J
küszöbön, s a lélek láza, remegése csökken az ist2ni. a meg
szookott narkotikum büvös erejétől. ::'.Ielyik on·o~ az. aki ki
verné akár a játékszert is a beteg gyennek kezéből. ha az 
figyeimét fájdalmától eltereli ? :\1dyik bölcs professz-or az. aki 
biztosnak bizonyult álomport számüz az álmatlan beteg ágya 
mellől, ha az lélekerŐit tud adni ' De azért mi tudjuk azt é-; 
valljuk azt, hogy az apáca-főkötös ápolónő jelvényét, s a tali.;z. 
ban imádkozó zsidó ápoló imaköntösé~ egy isteni rokkán fon
ták, a részvétnek, a szer-e tetnek mennyei guzsalyán. Azért eb
ben az uj szere-tetházban zsidót. keresz tényt egyenlő sze retettel 
fognak ápolni és gondozni és annak küszöbén kivül fog ma
radni mindca11 egyéb elkülönítő kérdés. csak egy panas'izal lehet 
majd ide bejutni: szenvedek, gyógyulást k er esek, s csak egy 
kérdést fognak hozzá intézni: hol fáj? mi fáj? s nem azt: kinek 
fáj? kinek hivnak? Ebben a kórházban a Röntgen-gép suga
raival csak a gyötrődő embertárs kórképletét fogja kutatni. 
s-ohasem a sziüetésének e redetét , az imáinak hang·zását, gyó
gyitani akar, s nem sebeket ütni, s csak egy diagnózisa le-het : 
»ember«, sohasem az csupán: >:zsidó«. Emberi erővel. tudá~
sal, szere tettel a földi Pészach, mulandóság határainak kito
Jásáért küzd és viaskodik s azon fáradozik , hogy mcnnél tovább 
Petrus _maradjon a kórságtól kikezdett. morz"olódó szikla
egészség. 

Gnneplő. avató Tes tvéreim! Odakünn a felébredt tenné
szet Hallel zsolozsmákat zeng ezer virágkehely ajkán. ezer 
zümmögő bogárka szárnyveréséveL Reménykedő. örömdró és 
bánatos és kenyeret-lil1egö emberek, Petrus-emberek, egész
séges emberek lótnak-futnak, loholnak panem et circense~ után. 
Eze~ a falak, ennek az ujonnan épült templomnak kllszöbei 
ped1g némán várnak a Pészach- orsuakra a fuldokló -lelküekre. 
Öh, hányszor fog itt majd álmatlan éjs;akákon fölhörclülni. a 
kín, verejtékes homlokon hányszor fog itt végigsuhamlÍ M 

é!-ggodalom sötét árnyéka, hányszor fölsikoltani a f~jdalom jaj
szava:> hog~ fognak itt majd a percek ólomlábakon vánszo
mgm: várn~ a végzett ítéletét: élet vagy halál? Folyosóin hány
szor fognak reme·gö lélekkel várakozni a beteg hozzátartozói. 
lesve a hordágyat, amelyen szerettük sápadt arca, behunyt 
szemekkel merül föl a: sóhajok c~arnokábóL És itt gördülnek 



~230 Dr. Kiss Arnold 

1 1!1ajd a P{_~~zachnak. az ;ltmcm'tnck napjai, ami.g uj cn':í száll 
ma_1d a lankadt tagokba. gyógyulás a tört lélekbe, s ujra fiil 
fogjik kercshctni a sorsnak j(lbjai olthonaikat. kcc!Vlese-ikct, 
munk<í.-.,<'tguk elhagyott szinhchcit. Templom lesz a szerctet
nck eme hajléka. zsoltár c;;cnclül majd benne, amikor pergő 
k<inn) ck h~ílája imádkozik itten: 'Jlm 1S rn~S1 :"!' 'J,O' ,o, 
»Fen~ it' c fcnyitctt meg az lsten. ck a halálnak mégs,em adott 
<Íltal cngcn1. Hálaének sz;í.ll majd inr~en a föLé1ed t súvekből , 
amikor a tudomány bajnokainak és a szeretet hőseinek jósá
gát. Yirra..'iztó goncl\'i::.el~sét. g) ógyitó hatalmát fo gja magasz
talni test é" lélek mankóitól szabadult halandó. 

Jákúb. az ö-, amikor kiüzctve az apai házból. kietlen föl
d{!n lefekszik. álmot lá t: létrát, rajta felszálló éls alá:szálló 
an.~valokat. Fölöttük az I ten. Jönnek ide is majd az egészség 
üch·éböl kikergetett emb erek, kórágyra fognak feküdni, s látni 
fognak egy kic inr létrát. a higanylétrát, rajta fölszáll és alá
szökken a láz-angyalok és démonok serege, fölött e virraszt az 
bt-cn. Föl fognak sól1ajtani: :"17:"1 I:Jlf'O:"I N.,1l :"!~ Mil)'len félelmetes ez 
a heh ! De szeretetet, hüséget is fognak látni, s boldogarn fog
ják f~l~ tatni az igét: o•;,SN n·~ ON '.:l m j'N Nem rnús e.z a hely, 
ha1:crnha templom. O'~ftl;"! .,VIV :"171 kapuja az ehneszit,ett munka-
ked\· és egészség szinhelyére visz. . 

Rabbi Józsua Haléviról regéli a régi meseszó. Arrukor 
men·halt. Jelkét a halál anuyala vitte fölfelé az égbe. Az uton 
Rabbi Josuának sikerült ~ halál pallosát kiragadni a halál 
a.J1• >Yalának kezéből. »Soha többé ne használhassad pallosodat.« 
kiMtotta a halál angyalának a rabbi. »Szünjék meg yégre a 
halál a földön«. Erre egy égi hang szólalt meg: »Rabbt Josua! 
add , issza a halál angyalának a kését. Szüksége vaJn arra a 
szenn~dö emberisée-nek Sokszor fog az majd véget vet1li mond
hatatlan kinnak, gyötrelemnek. De kárpótlásul egy másikat 
adok én. az Isten, az én földi munkatársatmnak, az orvosoknak 
a kezébe: a mütökést. Hogy azzal gyógyulást tudjanak szerezni 
ott. ahol még kivánatos az éles ho.gy határt tu~ljanak szabn~ 
a halál an o·yalának. hogy győzni tudjanak ott, ahol az emben 
"zen·ezet ~éu föl nem élte olajának utolsó csöppjét, hogy 
•rvülölettel. r~mboló hajlamokkal tel-t világban diadalt szerez
~nek a szeretet mindenekfölött való hatalmának«. 

Ez a szeretet emelte ezt a hajlékot, testvéreim. Ez a szere
tet hevitette a mi Chevra Kadisánk nemes vezetőségét. Száz 
akadályon át. száz félreértésen át: ~ervük véghezvitelébem gátat 
nem isil'l!ertek. .\Iagukn.ak. semmitsem akartak percre sem. 
Mindent testvéreikért, mindent az emberért. Nemcsak sirokat 
akartak ásni, nemcsak fehér halottas leplet szóni; érezték: jónak 
lenni, ,;,gasztalni, . gyógyítani, életet menteni, ez a Chevra 
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Kadisa c~d·ekvő valhba. Kértek, kil!1yöröotek, Iih '"lek. za.l. cl
tak: adjatok, hátha valamikor ti magatok~'>is rá..,zor7lltok rr .t 

házra. e kellien másutt kolelulnunk betegeink lx:frw;Hl.búra. 
lia adtok legyetek ezer~zer áldottak '\'('m adtok:~'>kl-t lk d
tek _ 1~i hiszlink az Istenben. aki m~g fog segiteni bl'nnunk t. 

Es 1mc az akaratból. a ten·böl, Isten hatalmú,·al \'alr'l~ü" 
v ál t. ;\ll a ház. az orvosok v <Í r nak, az oltár d r ja á ldotrí pa p jai~ 
A háznak kiiveit sz::>nlséggl- l<í.gyitja a kiinny. amel\' benne 
pereg, az orvosait papokká avatja a hi1·at;í.., ..,zenhégt·. a111in:l 
a szcretet munkáját végzik. az oltárt r~tcn áldozríhehén'· a 
jóság, amivel vezetöi, gon dozói a ,;zi\'ük vérét c~orgaq;'t.k nÍJ 1. 

Élt egy jámbor tudós egyszer legenda r"géli Prúga 
városé1ban. Nagyon szerette az em bereket. bet~g~<-gbcn ;ípult·i, 
gyógyitotta a szenveclőt. :\Iinclen nap gyógy-;z<'rt 1·itt a kr',rh;i

.zakba, ·ételt az üdülöknek é_.., rózsá t a b~tegstobúkba .. \z l-rt a 
halál angyala nem tudott hozzá sehogyan,e, s-emmifél· alakban 
se köz1elférkőzni. :\riár száz évnél is sokkal id()-; ' bb \'olt s 
egyszer a születése napjéin az egyik déclunok;íja rc'Jt..~;ít howtt 
neki ajándékba . Abban a rózsában volt elrejtőzve a hal ;\1. C-.ak 
igy tudta csellel legyőzni. Akik a szeretet munkúj;ít "zcnv..:d(í 
kön gyakorolják mi hisszük azt örök illat leng az l-lt>tiik 
fölött, s még a haláluk keserii,;égét is átlengi a jtítc~el<'kn:..., 
mcnnyei rózsaillata V, N,'N ~eS n1~;Y N'J:l 1SN '.:l l:IJ »Hal;il vól
gyében ha járnék is én. n em félek bajtól én. 

Avatom hát Istenn ek szent nevében a :,ze rete t em<" hajlt'"k;Ít . 
A legenda szerint két angyal virra-.'Zt a betegág) f<iliitt. az 
egyik az dmulás zordon démona. a má,;ik a gyógyul;ís fcht:·r, 
hüsitö-szárnyu angyala. Isten .~ze rezze n g·yőzelmet a gyúgyitó 
angyal.na~. üzze el innen a sö tét-nhésüt. Avatom kic"iny t<'mplo
mát: nná1 ugy suhogJan ak, mi.nt gaJamb:;z;í rn~· ak, lx'-kit6cn, 
enyhitően. Avatom betegszobúit: pihente tő álom -.zend1·n:gjcn 
uj erőt ~yert betegeinek szempillái fölött. Avatom b,· teg;ígyait: 
vánkosaik legyenek hüsitőek. lázat cndütikk. Avatom mllt!)it: 
gyötreLem csöndesedjék rajtuk. fé~ele~ kan·alva kerülj ". jt'ttt:· 
kony mámor mákonya fölöttük ne ringasson haÍálba. dc <:bresz
szen uj erőre. Avatom mütő-;zereit: az Lt;'n iroalmao., künnv 
hulljon .rájuk, szerezzcnek gyógyulá-.t. :-. · 
_ . S Imádkozunk Előtted életnek. halálnak egyetl~n Isten·! 

Aldjad meg, gyógyítsad meg a mi l.:gnagynbb, leg~zentl'hh 
~ete.günket: ezer sebből vérző clrága hazánkat. .\I agya rrH~z .ígot! 
A_ld]~d n:eg korm,á~yzój<lt; ezt a mi szép fódrosunkat. hatr'• · 
sagalt. mmden lakojat, hogy a ..,zeretet ,.z;:-nt :-zel1em<'·v 1 i1wzz1:k 
körül a szeretetl~ek emez uj templom;'tt. Aidjad meg az c!m(ok<·t. 
am~lJ:e~ben az ngal?m eme tC'rvc megfogamzott .. \ld jad meg 
az eptto karokat, anuk ezt a házat emelték, az adom;ínvozókat 
akik áldoztak érte. Aidottak legyenek az orm..,ok, akik lx·nn~ 



232 
Dr. Kiss Arnold 

~~ewedók ~?.lé fognak !1ajolni, s a gyógyulást-keresők, akik ide 
bv.ak,?dYa ]onnek .. AldJa;l. ?vjad meg h.itközségünket, V"ezet'őit, 
s cl!-osorban e Chevra kadtsa vezetőit, annak elnökét, kik éjt
n;=tPP_~l egybefonva: boldog könnyel Játják szent vág-yuk 
letesültét. · ' 

j'))~ tl'~:Jl J'VlM '11f'~ j~~ ' :J i~N)tv 1~ 01i 'V~ OiN ~tv W:J MlilJ'l W~ 'J:JN 
l"I~:Jltv~ '1/:NJ!tl l:J ;"! i'V~ OiN ~tv W~tv) O'i~lN O'~:lnl (Hab. ~- l l.) ,iJJV' 
0'1~~;, ll"iltl,i ':J~~~ 1

) t:J '1~1N ;,p•i t ':l '1 (Micha 7. 5.) 1'El 'iiM!:l il'-'~ 1i''t'l 
0''1~1~ ltl'l T.:m ~;::1 1'1~tv~ 1~ m~· ,,;Nr,~ •,:, i~N)tv 1.: C'i'll~ c ;, 1m~ 

(Jes. 45. 10.) 1
1).' cm~1 i~~Jtv l:J C'i')l~ CiN ~Iti l'i:l'N 

Ennek a háznak kövei és gerendái álljanak tanuságm a mi 
chcvránk emberszeretet té magasztosult hire mellé. Kő a falból 
emeljen szót érte és a gerendának forgács-szilá.nkjai beszélje
nek róla m.ajdan késő nem.zedékeknek. A Chevra Kacl~sa lelke 
dobban benne : lélek a lelketlen anyagban imádkozik érte. Két 
angyal a kisérője: enilék a küzdéseire : hogyan alkotta? hogyan 
hozta létre ezt a müvet? bizalom a jövőben, hogy Isten nem 
engedi szégyent vallani miatta. Szenveclő betegek testének gyó
gyult izmai .. idegei tanuk lesznek az Isren elő t t, bizonyságcse
lekvők, hogy t:1111' •m C'J;"J:J n;~;~~ ,r, ,,,.," CMN1 ősi renele let re 
állott papi szolgálatra, szent nép őrtáHóinak. 

Hallgatag, néma sírkő, Péter ben Peszach 1e&éből, ősi 
gyülekezetünk halottan-szendergő jámborainak s~elleméből , 
szálljon áldás e házra. Legyen Petrus, szikla a lé~e, a fönn
maradása, legyen Peszach, átmenet, mulandó, a sirása a szen
vedése, valásodjék meg a szeretet em e h ajlékán, arok átmenő 
betegein a zsoltá r foh ásza : 
(Zsolt. 30.) '1:1 ';Ntl'11"11 1'~~ 11W11t' ~,,~N '1 ' ' ':!'N Mii~tv N',1 1J1"1 1~"; ':l 'i 1~r"1i~ 
Dic:'érlek Isten . hogy megmen tettél engem, elleneim ra jtam ne 
örvendezzenek. Örökkévaló. én Istenem, fohászkod tam H ozzád 
és Te meggyógyitottáL Isten. fölhoztad ősi világból lelk emet, 
föléle_zteaél a si rve rembe-szállók közül. Zengjet ek az Örökké
valónak. ti jámborai, és moncljatok hálát szent nevéne k. i.Iert 
pillanat a haragja - egy életre szól a kegyelme; es té re m cg·há l 
a sí rás, a reggel re ujjongás. En pedig szólok az én jólétemben: 
nem tántorodom meg soha. Isten erős hegyre á llito ttá l ke
gyelmedben; arcodat elrej tet.tecl; megrémülte m. H ozzád Iste n, 
kiá ltok én é könyörgök az Crh()z: véremben mi haszon és az én 
vcrembeszálltamban? Hát \·aj jon magaszta l-e a por Téged. 
h irdeti-e Yajjon az a Te hüségcdet? H allgass meg Iste n és 
irgalmazz nekem. l sten légy az én scgüöm. Te forditottad az én 
gyá~zomat kör.áncra énnek :.>m; fölo:doztad zsákruhám, beteg
ruhám. és felövez tél örömmel. Hogy az én lelkem Tenéke d 
R n g- jen s el ne hallgasson . Isten,. én Isten em, örökkön nl.agasz-
tallak. Amen! .i.men! 'i.:l 1:li:l' 
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TÁRSADALOM 

A kisebb és a nagyobb hitközségek feladatai~ 
céljai, utjai. 

Jrta : Stera Samu, a pesti izr. hitközség elnöke. 

A hitközségek feladatait kívánom e cikkemben vázolni, még 
pedig abból a szempontból, hogy mik a feladatai a kisebb és 
mik a feladatai a nagyobb hitközségeknek s hogy e feladatokat 
minő uton-módon lehet legsikeresebben szolgálniok. A hitközségek 
feladatainak keretén belül vázolni kívánom különösen a hitközsé-
gek vezetőinek feladatait is. . 

Mindenekelőtt meg kell állapítani, hogy az egyes h1tközségek 
feladatai és kötelességei ugyanazok ugy a kisebb, mint a nagyobb
hitközségekre nézve és csak formában, csak méretekben lehetnek 
e téren eltérések, de lényegben nem. Már a feladatok és kötelességek 
teljesitéseinek utja-módja tekintetében azonban a kisebb hitköz
ségek sokszor elönyösebb helyzetben vannak, mint a nagyobbak, 
mert a kisebb hitközségek épen szükebb kereteiknél fogva, felada
taikat intenzivebben és sokszor eredményesebben tudják szolgálni, 
hiszen céljaik érdekében sokkal egyszerübb eszközökkel dol
gozhatnak, mint az olyan nagy hitközségek, amelyeknek gondos
kodás.ukat sok ezer, vagy több tízezernyi Jélekre kell kiterjeszteniök. 

Maga a hitközség intézménye tulajdonképpen patriarchális 
szervezet, - egy tágabb család, amelyet a vallásos érzés közös 
gyakorlata fon szarosabban össze. A kisebb vidéki hitközségek
ben ez a patriarchális közösség tulajdonképpen már a helyi 
viszonyoknál fogva adva van , ugyszólván mindegyik hivő köz
vetlenül ismeri a másikat, szomszéd a szomszéddal érzés és 
érdek tekintetében állandó kontaktusban van és ha az egyik hit
testvér a vidéki helység felvégén, a másik hittestvér pedig az 
alvégen lakik ís, akkor is sokkal közelebb állanak egymáshoz, mint 
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azok akik a nagyvárosokban ugyanegy folyosó n, szinte fal-fal 
mell~tt élnek, mert ezeknek a nagyvárosi bérkaszárnyáknak rabic
falai szinte idegenként választják el egymástól az embereket. 

A hitközség elsősorban valláserkölcsi közület, melynek leg
főbb feladata lway hivőinek vallásos érzését ápolja, a gyermekeket 

' t) • ~ 
zsidó szellemben tanítsa, nevelje, és a lehetőség szennt tamogassa 
azokat, akik hittestvéreik segitségére szorulnak. Nézzük most már, 
hogyan állunk e tereken a felmerülő követelmények~el .. szemben a 
kisebb hitközségekben és hogyan állunk a nagyobb httkozségekben. 

A kisebb hitközségekben a vallásos érzés ápolása többnyire 
<>gy templom keretében oldható meg, mert itt a vallásos érzé~, az 
emberek egyforma gondolkodásánál fogva, egyöntetü formaban 
keresi és találhatja meg a maga kielégülését, mig a nagy hitköz
-ség ép ugy számolni köteles azokkal a hívőkkel, akiknek vallásos 
érzülete az oraonás templomban kivánja meg áhitatának mélyebb 
kielégülését, ;int azokkal a hívőkkel, akik a rítus konzervatív for
májához ragaszkodnak. Nagyobb hitközségnek tehát a templomok 
eaész sorozatát kell a hivők rendelkezésére bocsátania, nemcsak 
a~ért, hogy az egyes hivők ne legyenek kénytelenek lakásu.któl 
tulsáaosan távoleső templomba járni, hanem azért is, hogy mtnd-

b 

egyik hivő a maga vallásos érzésének leginkább megfelelő templom-
ban találhassa meg áhitatának kielégülését. 

Kisebb hitközségekben a gyermekek hitoktatása, vallásos 
nevelése szinte családi kontroll alatt áll és a rabbi, a tanító, a 
hitoktató, mint a bibliai pásztor, tudja számontartani nyáját. Nagyobb 
hitközségnek viszont a felekezeti iskolák egész sorozatát kell fenn
tartania és a hitoktatás hatalmas arányu szervezetét kel kiépitenie, 
hogy a jövő nemzedéket vallásos érzésben nevelje és megerősítse. 

Kisebb hitközségekben a község szegényei, árvái, özvegyei, 
betegei szinte családilag, és az önkéntes áldozatkészség alapján 
részesülhetnek a hittestvéri könyörület és irgalom ellátásában. Itt 
éppen ezért ez az ellátás melegebb és közvetlenebb és a zsidó 
család nem egyszer asztalánál vendégeli meg az éhezőt, sőt szegény 
család is juttat a maga kenyeréből a nála még szegényebbeknek. 
Már a nagyobb hitközségek a szegények, az elhagyottak, árvák, 
özvegy~k, betegek és elaggottak ellátásáról nem igen tudnak ilyen 
egyszerü patriarchális módon gondoskodni, hanem valósággal nagy-
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iizemként kénytelenek karitativ feladataik teljesítéséről gondos
kodni, ami persze nem történhetik oly meleg, bensőséges, közvet
lenséggel, mint vidéken. A pesti hitközség például a szegény
segélyezésre sokágu szervezetet kénytelen mozgósitani és a hit
község, valamint a testvérintézmények hatalmas kórházat, árva
házakat, aggok házát, szeretetházat és a szociális· karitativ intéz
mények egész sorozatát kénytelenek fenntartani, hogy a felebaráti 
szeretetnek müvét vallásunk szent hagyományainak szellemében 
gyakorolják. 

Mennél nagyobb tehát valamely hitközség a maga területére 
és hivőinek lélekszámára nézve, annál inkább válik a hitközség 
valláserkölcsi feladatainak teljesitése egyuttal gazdasági kérdéssé 
js, mert amit a kisebb hitközség a maga patriarchális viszonyainál 
fogva szinte családi alapon és a hivek önkéntes áldozatkészsége 
alapján tud megoldani, azt a nagy hitközség csak a közös teher
viselés intézményes megszervezésével és érvényesítésével tudja 
szolgálni. 

Épen ezért a zsidóság hitéleti szervezetének abban az ősi, 
hagyományos strukturájában, amelynek alapján kis hitközségek 
ezrei és ezrei, mint a zsidóság örökletességének védővárai és őr
helyei plántálták évezredeken át nemzedékröl-nemzedékre vallásunk 
hagyományait és tanait, hitéletünknek ebben a strukturájában ősi 
bölcsesség, az élet bölcsessége, a természet bölcsessége nyilatkozik 
meg, - a kis bokor sokszor jobban állja az idők viharát, mint a 
hatalmas terebélyes fa - és ezekben a kis hitközségekben van 
tulajdonképen konzerválva a zsidóság ősi szelleme, ezekből a kis 
hitközségekből, mint soha ki nem fogyó rezervoárokból, táplálkozik 
maga a nagy zsidóság, a zsidóság örökletes, hagyományos szel
leme. Az igazi zsidó érzés itt, ebben az ősi talajban gyökerezik, 
ettől az ősi talajtól nem szakadnak el a lelkek és ha vizsgáljuk a 
kitértek különböző elemeit, ritkán találunk közöttük olyanokat, akik 
a vidéki hitközség romlatlan talaján nőttek fel. 

És én épen ezért minden hitközségnek legfontosabb, leg
szentebb feladatát annak az örökletes, hagyományos, vallásos 
szellemnek ápolásában látom, amely a zsidóságot évezredeken 
keresztül fenntartja. Aki szereti Istenét, és hüségesen gyakorolja a 
a vallását, az szereti családját, szereli embertársát, szereti hazáját 
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é~ hiven teljesiti azt a kötelességét is, amellyel családjának, embcr
tarsanak, hazájának tartozik. Aki szereti Istenét és htiséaesen 
gyakorolja a vallását, az nem feledkezhetik meg a ma(l"a erkölcsi 
kötelességeiről sem, mert a vallásossággal egyiitt jár a; erkölcsös 
érzés, a humánus gondolkodás és a hazaszeretet. ts aki szereti 
Istenét és hűségesen gyakorolja vallását, az jobban is birja az élet 
terheit, mert Istenben vigaszt és reménységet talál. 

És ha nézztik a közelmult évek tanulságait, akkor levonhat
juk azt az igazságot, hogy felforgatást, forradalmat, kommuniz
must mindig csak azok csináltak, akik elhagyták vallásukat, mert 
akik hűtlenné válnak hitükhöz, azok ép ugy el tudnak tántoradni 
egyéb ideáloktól és ezekre ép oly kevéssé lehet azt mondani, 
hogy katholikusok, vagy reformátosok, ha ezekben a felekezetekben 
születtek is, mint ahogy nem lehet öket a zsidóság rovására sem 
irni, különösen nem akkor, ha a zsidó hitből más felekezet körébe 
tértek át. Ezeknek semmi közük a valláshoz : ezek vallástalan, 
felforgató elemek. 

A magyar zsidóságot nem ezeknek az eltántorodott és min
den megszentelt ideálhoz hütlenné vált elemeknek cselekedetei 
alapján kell megítélni. A magyar zsidóság attól fogva és ahhoz 
képest, ahogy munkájának és tehetségének érvényesülési lehetö
ségét megkapta ebben az országban, mindenkor épitö és alkotó 
munkát végzett itt. 

A Cobden-szövetségben tartott előadásom során, az elmult 
télen, adatokkal mutattam reá arra, hogy a magyar nemzeti fejlő

dés müve, különösen gazdasági téren, mi mindent köszönhet a 
magyar zsidóságnak és megemlítettem a történelmi feljegyzések 
szerint azt is, hogy százötven esztendeje annak, amikor két óbudai 
zsidó, Sámuel jakab és Mózes Lőw, kérvényben fordultak Pest 
város tanácsához, hogy ne csak vásári időre, hanem állandóan 
tarthassanak nyitva Pesten vendégJöt hitsorsosaik számára és kér
vényükben előadták, hogy ha a zsidó kereskedőknek ilymódon 
volna itt hol étkezniök, akkor az általuk fellendítendő kereskede
lem révén "Pest rövid évek multán Magyarország elsö kereske
delmi városa" lenne. 

A tények erejével mutattam reá Cobden-beli előadásomban 
arra, hogy a Pesten lassanként megteleptilö zsidók beváltatták azt 
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~ll igéretet, amelyet 1782-ben a Pestre kivánkozó két óbudai zsidó 
lel t, hogy Pestel rövid évek multán Magyarország clsö kereske
delmi városává teszik. Dc a magyar zsidók ennél többet is bcvál
tottak, mert a háboru elötti Nagymagyarország ipara, kereskedelme, 
egész közgazdasága jelentékeny részben a magyar zsidók munká
jának, szorgalrnának, tehetségének és tudásának köszönheHe fcl
virágozását. 

Ennek az igazságnak megállapitása pedig, amelynek hangoz
tatását éppen a közelmult esztendők elfogult és igazságtalan stó
lamaival szemben fokozott kötelességemnek tartottam, nem maradt 
visszhangtalat1lll. És megelégedéssel nyugtázhalom gróf Bethlen 
István m. kir. miniszterelnök urnak egyik legutóbbi sajtónyilatko
zatát, amelyben ö maga is elismerte, hogy a magyar kereskede
lem, a magyar ipar, a magyar közgazdaság fellendülése valóban 
sokat köszönhet a magyar zsidóság munkájának és hozzátette azt 
is, hogy éppen azért, mert a magyar zsidóság a multban, föképcn 
gazdasági téren fejtette ki a maga tcvékenységét, ez a magyar 
zsidóság minden más rétegnél fokozottabban szenvedi a mai vál
ságos gazdasági helyzetnek fájdalmas megrázkodtatásait. 

Valóban, sulyos, fájdalmas megrázkódtatásokat szenved a 
magyar zsidóság a mai válságos gazdasági helyzetben. És c vál
ság sulya alatt nemcsak a zsidó egyének, hanem a zsidó intéz
mények és a zsidó hitközségek is szenvednek. Gondban vergöct
nek a kis és na gy hitközségek között csak az a ki.ilönbség, hogy a 
kicsinyek kicsiben szenvedik azt a gondot, amivel a nagy hitköz 
·ségeknek a maguk nagyobb arányu feladataik terén nagyobb 
.méretekben kell megkiizdeniök. 

A hitközségek lelki feladatainak ellátása igy sulyosbodik ma 
az egész vonalon gazdasági kérdéssé és ezért rónak a mai idők 

fokozódóan nehéz feladatokat azokra a zsidó férfiakra akiket hit-
feleik bizalma az egyes hitközségek élére állit. ' 

Aki a mai nehéz időkben, mint a hitközség vezetője híven 
akarja teljesiteni kötelességét hitközsége és felekezete iránt, annak 
fokozott lelkiismeretességgel és köriiltekintéssel kell fclvértezödnie 
hogy a vállalt munkát oly mértékben teljesítse is, amint azt ~ 
beléje helyezett bizalom tőle elvárja. A hitközségi élet vezetésében 
.és irányitásában parancsolóan kell érvényesülnie ma a gazdasági 



238 Stern Samu 

gondosságnak és a hitközségi elnök feladatai közé első parancs
ként ma azt iktatnám : ügyeljen a hitközségi elnök arra, hogy a 
hitközség ne adjon ki többet, mint amennyit bevesz. Lehet, hogy 
a jelen egyensulyának megóvása korlátokat szab átmenetileg sok 
szép és nemes törekvésnek, de a hitközség gazdasági egyensulyá
nak megóvásával óvhatjuk meg egyedül a hitközség létalapját a 
felborulástól és ha megmentjük a lét alapját, ezzel a jövő fejlö
désének alapját mentjük meg. 

A takarékosság elvét természetesen bölcseségnek kell irányí
tania. Igazságosan kell elbirálni a szükségleteket, diszciplinát 
kell teremteni az egész vonalon, különösen az intézmények terén. 
Sohasern az egyéni érdekeket, hanern rnindenkor a köznek érdekeit 
kell szem elött tartani, a hitközség nem arra való, hogy egyéni ér
dekek rnerithessenek belőle, az egyéni munkának kell a hitközség ér
dekeit szolgálnia. A jogtalan protekciónak tehát semmiféle formában és 
semmiféle vonatkozásban nincs helye a hitközségi életben. De nincs 
helye a hitközségi életben a külsö élet társadalmi, vagy politikai rnoz
galmainak sem. A hitközség valláserkölcsi közület és hivatása : a 
zsidó vallásosság ápolása, a zsidó tan, a zsidó kultura terjesztése 
és a zsidó jótékonyság gyakorlása, különös tekíntettel arra a 
szomoru uj rétegre, amely a mai nehéz idők sulya alatt segitö
képes sorból segítésre szarufó sorba süllyedt. 

A hitközség ezt a szent hivatását pedig csak akkor teljesítheti~ 
ha távoltartja a hitközségi élettől rnindazt, ami hittestvért a hit
testvértől elválaszthat és a közös célok közös szolgálatára meg 
tudja teremteni azt a harrnóniát, azt az együttműködést, azt a köl
csönös megbecsülést és szeretetet, amely rninden erkölcsi közü
letnek és elsősorban a hitközség valláserkölcsi közilletének elő
feltétele. 

Harmónia rninden egyes hitközség életén belül és harmóni<~~ 
a testvérhitközségek között ! Mert nem elég, hogy rninden egyes 
hitközség körén belül rend és összhang és testvéri együttműködés. 
legyen. Minden egyes hitközségnek ápolnia kell azonkivül a test
véri érzést és együttműködést a többi hitközséggel is. Ahogyan 
közösek a céljaink, ugy kell kart-karba öltve, közösen céljaink 
megvalósítása érdekében dolgoznunk és haladnunk, mert ez az. 
együttmüködö harmónia növeli külön-külön minden egyes hitközség 

Goldmark Károly centenáriuma 

'ét és növelí a maga összességében a magyar zsidóság egye
;reJ ességének erejét, hogy a közösségnek ezzel az összefogó erej::! mindenkor megvédhe:sük hitközségeinknek és egész fele
kezetünknek erkölcsi érdekeit. 

Meritsünk erőt a multnak emlékeiből és abból a megbecsülé_~~~-~~ 
amelyet a haza javára végzett rnunka alapján s~erezt~n_k, ho~y a ]Ovo
ben is törhetetlen hittel , hüséges ragaszkodas~.~~ os1 vallasun~hoz, 

· zhessük munkánkat. Ahogyan a rnult munkaJanak rnegbecsulése 
vege . . . k t . . k t 
válhatatlanul együvé forraszt':>tta zs1dosagun a es magyarsagun ~ , 
akként forrasszon együvé bennünket hithűségben és a haza rnunkas 
szeretetében a jövőnek reménysége, - és akkor a jövő boldogabb 
Maayarországában zsidóságunk is meg fogja találni a maga ujra 
feiviruió, boldogabb korszakát. 

Goldmark Károly centennáriuma. 
Az 181-±-i kongresszus egy gazdag és kulturált bieckrme~e~ 

\Vienl t.e r·emtett. Grillparz•er szindarabjai a Burgth~at;;:r ko:c 
fontak gJ.óriát. Glück-:\Iozart-Haydn. Beethm en~ L~~;n~r es 
Strausz a zenei világ központjává a\-att~k az o-;zt~ak ~o\·ar~",t. 
A század közepén paloták~al épül be a R_mg s legfobb ~ke?seg~ 
az Operaház. Ez a franCla rena1ssance"epulet karc"u e-; tzm0' 
o;;zl.opokon nyugvó tömör pal~'':· csodás elő.c,~arnokáv~l, annak 
ragyogó freskóivaL bronzala~JalVal és log?'1~1;al, a ha:on:e.zer 
főnyi közönséget befogadó negyemeletes nezoterrel. a fold_"~l~1.t
nek majd a felét betö]tő z;enekarával, a legnemesebb tradiCWJU 
ének és z,enei müvészetoet képvrselő előadásaiYal méltó keretet 
nyujtott a z•enevilág bécsi nagyjai müködé;;én~k. , 

Ebbe a pantl::ue-onba kopogtatott be a tO-es evekben a 
keszthelyi z·sidó kántor fia, zsebében a Sába kinílynője izzó 
zsidó keLeti szinekben viritó parüturájával s helyet könyörgött 
és vérveritékezett ki magának a halhatattanok e c..:arnokáb:H1. 

Goldmark Károly sokat komtxmált. \'an körülbelül 60 
szerzeménye. Operák. zongora-. hegedü- és gordonka d_arabok; 
vonós négyesek karénekek, szimfóniák, nyitányok; qumtettek, 
preludeök; szonáták és z·enekari darabok. Főmü~ és halhatat"
lansága főbiztositéka azonban a Sába királynő cimü opcrája, 
mely a S.za.kuntala nyÍ!tánnyal eoyütt örök hálára kötelezi a 
zsidóságot Goldmark emJéke irá'TI!t, aki a kekti-zsi·dó zen-.'i 
értékeknek ép a német zen•e walhallájában a zseni nK'd·sz.-,égé
vel elicső helyet vi'Vott ki. 

Goldmark Károly korán elkerült a soktagu k;íntor c..;a:ád 
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-otthonából és sokat nyomorgott. Zongorát csak tiz éves korá
ban lát>Ott először s nunt Hil!Jel és Rabbi Akiba a későn kezdett 
tanulmány>Ozáshan• minden mula:sztást hehowtt.' 

A bécsi Carltheatter zenekarában tanulta meo- müvészete 
mesterségbeli titkait. Magánleckékkel egésziti ki k:I,e:set.ét. Van 
egy széphangu tanítványa, a 1.) éves Bettelheim Karotin. Mikor 
S~hober ~peraházi főrendező megpillantja, n11eg]iepe1tésében fel
kiált .. »Hlsz ez szakasztott olyan mint a Sába királynőj•e«. 
Ch~pm festő arcképér·e gondolt, mely egy mük·el'eslmdé:s kira
kataban élénk feltünést keltett akkoriban. GoldmarkOlt vil1ám
üté"szerÜiel: érinti ez a megjegyzés. Már rég keresett témát egy 
nagy operara, öntudata mélyén buz.ogtak·és forrtJak R!eb Szimche 
Rubénnak zsinagógai melódiái, gyermekkora ezerédes temp1omi 
emléke. Egyszerre megszü1e1:ik benne a Sába eszméje. Először 
egy orvosnövendékkel irat szöv,egkönyvet. Az nem fdel meg 
neki. Három. év mulva :\Iosenthallal a zsidó tárayu drámáival 
is feltünt szinpadi szerzővel beszélget a Sábár

0

6l. Mos1enthál 
tuls~gosan r~gényesnek tartja a tár_gyat. De Goldmark ragasz
kodik hozzá, kell neki a zenei alkotásra alkalma:s hangulata 
miatt. :\Iosenthál azonnal hozzáfog és két hét alatt megírja a 
két első felYonást. a harmadikat csak egy év mulva. Sehogyse 
tudott ...-de boldogulni. Amily friss és változatos volt az első két 
felvonás, arnily megkapó az ellentét az elsőruek költőiJség·e s a 
másodiknak drámai feszültsége közt, oly üres volt a hannadik. 
Goldmark maga dolgozta át s két részre osztotta. A szÖV1eg 
tehát nem volt a legsikeres·ebb, éLe váLa:sztékos volt a n}'lelvez•ete 
s főleg hatásos zenei illusztrációkra adott alkalmat. 

Sába királynőjét Gounod, a Fa:ust •slzer?Jője ]s meg?Jenési
tette, de a rossz szöveg miatt nem aratott veLe sikert. 

Goldmark Sába királynőjének m~rudössze a bibliai Kirá
lyok könyve X. fejezetének kis epizódja szolgál alapul. 
Sába királynőjének Salamon király j1eruzsálemi udvarában t•ett 
látogatásáról szól. a rejtvényekről, mikkel a viJá.gsvert1e bölcs 
hirében álló királyt próbára tette, s hogy Istent dicsői~ve s 
királynak dus ajándék·okat adva távozik. GoMmarko·t meg;ejtette 
a rövid kis bibliai ep~z6dban is hangsulyowrt fény és pompa, 
mely Salamon udvarát disziteHe_, továbbá, hogy a király Viendé
gének bizonyos kivánságait teljesítette. Ebbe a milieurajzba 
aztán egy obligát ope_rai, szerelmi históriát szőtt a librettiJSta, 
aki ugy látszik nem Ismerte a Salamon és Sába királynőhöz 
füzödő mondakört. Nem tudott az ahessiniJai hagy·ományokról, 
a királyi frigyrőL a~ abessini·a:iak zsidó h.i!tre téréséről s az 
eredeti jeruzsáJ,emi fngy11.da eltünN~téséről. Nem rsmerte azt a 
hatalmas rejtvényirodalmat. nuely a királynő találós kérdés•ei
nek számos változatairól tud a midrás irodalomban, a Targum 
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séni adataiban és a;z arab 1egendakörben . .:\Iindö-;-=;ze a királynő 
démoni rontó hatását dolgozta fel l\io.;emthál a ...,zövcgben. S;íba 
királynője tébolyító érzéki vágyal1: ébJ1eszt Salamon kirá!Y 
vitéz hadv·ezére, az ifju Asszad szivében. Asszad elhagyJa 
miatta jegyesét, a főpap leányát, Sulami>thot s a pusztában, 
s zán:üzetéshen hal meg. . 

A cselekmény tagadhatatlanul szokványo,. Akaratlanul 1-; 
az .-\ida- Sulamith, Asszád- Radames anaJogiára emlékeztet. 
Egész•en háttérb,e szorul Salamon király alakja, a bölc~ é" 
hatalmas uralkodó itt habozó, gyönge alakot ölt. 

De Goldmard meg volt elégedve a szöyeggel. mert alkal
mas keret volt a Lelkében forrongó zenú gondolatok számára. 
Goldmark Bécs zenei neveltje volt. A bécsi iskola azon irányá
ban találta fel magát, amelyik Beethovenben csuc,osodik ki 

· és amelynek vonalában Schubert. Lanner, Bruclmer é"> Strauss 
János mozogtak. :\1ikor Goldmark ezen ebö nagyszabásu operai 
alkotásához fog, a 1egnagyobb határozatlanság mutatkozik a 
zenei él'ethen, harmónia-uralmával s az éneket a zene alá szo· 
ritó irányzatával. \Vágner m2gdönti a hagyományos operai 
stilus uralmát s erősen küzd a Verdi képvis·elte ola z dallam
kedvelő, a zenét az ének alá r'e•ndelö iránnyal. A régi irányzat 
megingott t•ehát, de még a:z uj sem aratoa diaclaH . .:\Ielyikhcz 
csatlakozzon tehát? 

Goldmarknak helyes ösztöne mutatta m·eg a követendő 
utirányt. Mendelssohn stílusában dolgozik ugyan, de szivesen 
használta a wagneri Qpera vívmányait is. Barmonia gazdasága, 
buja hangsz·erelése. tüzes szenveclélye, a gyöngédség, humor é" 
tragikum hatásos kifejezésre juttatása \Vagner-hatás é~ a z.,icl!'J 
szentirásmagyarázásQk 1elküsmer•etes. áhitatos öröksége az az 
elve, hogy a szöveg b,ens·Ö tartalmát kell pontosan kön'tni~· a 
megZJenésitéskor. Az emlitetteken kivül Handel. Gluck é~ m,b 
z,enei héroszok nyomai is kimutathatók Goldmark zenéjében. 
De amit s·enküől se vett át, amit magával hozott elhi,·atatb;ígá
baro. a müvében domináló keleti-zsidó zenei elem(>k . .\fár a 
Szakuntala nyitányban bizonyitékát adta ebbeli rátermettség,~
nck. A nympha lál1\·ának az indus királlral valrí ese:ét mcu·
~cllésiti e clarabjába.Íl a fantasztikus keler'hangulat]n,-,~g{)jének 
Illatte:hességét, forró érzékiségét már iH tökéletesen tudta 
f,estenL · 

De z·enéjének ez a keleties ko~oritja a Sttbúban a kghat;í,o
sabb. ~uda:tosan komponálta .. \. jeruzsúlcmi sz;:-ntély jdend ,;.., 
e~ke,tésl szertartás ábrázolására, az itt ~zi.ik-.éges valLisi áhitat 
fest~sére nem alkalmazhatott se protc~táJh korált, se katholiku-, 
l\Iár:a c1a1okat. Itt ~ ]~elet zenéjéhez kellett fordulni. me!) a 
zene1leg képzett europal ember fü!ében az i-;mert o.;káladi)ffcren-
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ciákb.an és moll melizmákban mozgónak tünik fel. 
Igy keletkez~ek a Sába királynőj e halhatatlan zenei rész

letei. Sulamit és a jeruzsálemi lányok karának éneke. hárfák, 
tamburin és triangulum kiséretén' l. Asszad nagy elbeszélése 
hangfesto finomságai,·al. A királynő érzékmámorító hatásának 
hegedükisérettel Yaló Yázolá~a Aszbaro t (a királ) nő ud,·ar
hölgye ). forró, e:wükus inten-allépés·ekkel {ütött csalogatója. 
_\ jeruzsálemi szentély gyönyi)rü rituális ének!ei, a ~) hangu 
ka r be: ét és a l~ han o-u finálé,·al. a sz én baUetz::.ne, a méhtánc 
a brácsazümmögés:sel"b:s6rve s a ,zámlll1;1 me:steri hangszerdésü 
hanghatása. 

Clt éYig dolgozott a müvön és három é,·ig kellett harcolnia 
mirr előadták. Értetlenség. ármánykodás, vis n1ajor égig- érő 
ak~dáh-ait kellett leküzdenie. Hansluk. a miruclenható kriükus, 
a nag): ·wagnerellenes zeneesztéta érthetetlennek és elle~sz~nvs
nek minö itette - a partiturát - első hallásra. A luvatalos 
operaházi háromtagu birálóbiwttság tagjai közül Ilerheck 
igazgató előadhatatlannak a harmónia törvényeibe titköz?nek 
minősiti. 1873-ban világbállitás \ ' Olt Bécsbe. Goldmark tltok
ban remélte, hogy az ünnepi játékok során az Operaház elő
adja müYét, mint az osztrák nem német) zene egyetlen repre
zentánsáét. :\li történt? Verdi Aidájá;t mutatják be, s VleJ.e a 
keleti lokálkolorit exotikumával is n'llegelőúk a Sábát. A Li~z·t 
Ferenc tiszteletére rendezett filharmónikus hangversenyen a 
Sába indulója olyan sikert arat. hogy az ünnepelt ősz mester 
melegen gratulál az elnyomott zsidó zeneszer~őnek. Hoh~~1lohe 
herceg. főintendáns erélyes intézkedésére vég1·e megny~hk. az 
ut az Operaházhoz. A f~próba hos:;zadalmas. az ének:se~ lll~lsz
ponáltak Goldmark elaJul. Brahms a nagy zenesz·erzo, klfaJllag 
elfo2Ult, 'bár Goldmarko>t becsüli, cinikus an jegyzi meg: az első 
kut;akölykeket vizbe szokták folytatni. . . . 

De a hemutató rácáfolt. \Viet asszony, Sulamrt alabtó]a 
első áriájával vastapsot kap. Az egész eLőadószemélyzet ver
senyre kel s a Sáb,a. királynője diadalt arat. Hiába csipkelődik 
HansJuk kritikájában: Asbarot csalogatójával csak hitso·rs•osokat 
lehet a zsinagógába csalogatni, de nem szerelmeseket a talál
kozóra. Aida után elég már a ke.leüességből! Disszonáns a 
hangszerelés! A közö!lség m~;ként i:é;t. A Sába királynője 
elindult világsz.erte d1aclal utpra. 1876-b.an Pesten nmtat]ak 
be. A közönség s a s.ajtó szivesen fogadja. Ccak Ábrányi Kor!Íél 
:;okalja a »felekezeti bJCfolyá·su« kri:ika áraclozásait. 

ld6vel Hansluk is behóclolt Goldmark ta:entumának. A 
Sb.na századik bécsi előadásakor már elismene Goldmark zené
jének értékeit, az érzdem szenvedélyes kifejezését, a festés 
fényét, s a zsidó-keleti jelleg hatásos kifej,ezésére juttatását. 
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Goldmark későbbi nagyszabásu müveiben nem érte ut61 
többé önmagát. De a Sába egymaga halhatatlanná te,.,zí. A 
zsidóság örökre tiszteli benne az emancipáció utáni asszimilá
rius dallaiTJiokból bemelkedő, ő~erejét kimutató zsidó zenészt. 
ki megőrizte népe zenéjének keleti exotikus szinezetét s azt 
átütő szinként megtartotta végig alkotásán. az emheri indulatok 
végsökre foko.zott dinamikájában, komor pathosban, vallá"o::> 
ál1itatb,an és a sziv gyöngéd megnyilvánulásaiban egyaránt. 
TuUütött hanghatásai. változa;tos tonahtása, széles hömpölygő 
mél1osza, hony;olult ritmikája, gyakori kromatikája, tr:üolák "zö
vevényes használata a hangszerelésben, általában szines, dus 
hanO'SZlerelése csupa oly körülmények, mik a zsidóságnak a 
zenéhen mutatkozó egyéniségét jelVetnzik és tiszteletet szerez
nek neki. 

Áldás emlékére! 

Budapest. Dr. Lácz!'r DétU:'S. 

Dr. Gábor Gyula. 
Az a magas kitüntetés, amelyben Dr. Gábor Oyuta, a 

Magyarországi Izraeliták Országos Irodájának érdemeius al
elnöke, magyar királyi kormányfőtanácsossá történt kinevezé
sével részesült, a magyar zsidóság legszélesebb rétegoeiben kel
tett osztatlan. igaz örömet és megelégedést. Egr igaz fétii 
önret1en, önfeláldozó és hüségesen munkálkodó közéleti tevé
kenységének: méltó elismerés•e mindenkor. núnden egészsége::. 
közülethen visszhangra talál; a polgári aliapokon nyugvó tár:-oa
clalom konzerváló erői•t mi.nclenkor alátámasztotta és fokozta az 
államhatalomnak a vallúsi, tudományos, müvészi és gazdasági 
munka:t•erületek kimagasló egyéniségeivel szemben tanu::,itott 
megértő, •elismerő, jutalmazó ténykedése. 

Ha mégis azt tapa::-ztaljuk, hogy oly férfiak, mint Dr. 
Gábor Gyula rangemelése. a szakottnál nagyobb é~ a lelkek 
mélyeb~, igazabb örömét váltotta ki a magyar Izraelben, ennek 
l~lektam magyarázatát abban találhatjuk hogy a kormányz<)i 
k~tuntetés ezuttal az egé.sz magyar zsidóságot, mint vallá,-. 
közösséget sugarazta körül az elismerés mekg fényével. Ez a. 
magyar zsidó vallásközösség, amely ezer év óta él sorsközösség
ben a nemrettel, sokat s:zenveclett, sokat türt a világháboru óta. 
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Türte és viselte a magyar sors mdlett a zsidó sorsot, de 
reménysége. ő~eitől örökölt svent bizodalma - hiszen vallásunk 
lényege a reménys·ég. az optimizmus - sohasem távozott tőle. 
ts ha azt látja. hogy v~etői, szomoru életének hüséges irá
nyítói. akik a veszély idejében odaálltak a résbe és bátran 
lobogtatták a hithüség és hazaf:iasság zászlóit, fáradalmai nem 
i"merő. kitartó és •eredményes munkájukért nemcsa;k saját hit
testvéreik hálás köszönetét. hanem a magyar állam f•e jének és 
kormányzatának kitüntető •elismerését érdemlik ki, - akkor ez 
a magas és bölcs államfői ténykedés csak fokozza az ő bizodal
mát, reménységét, hitét a közelgő jobb jövőben. 

Dr. Gábor Gyula a vezet·ők. a hüségesek, a magyar zsidó
~ág nehéz sorsának bölcs irányitói közé t a rtozik . Nem szándéko
zam ehelyütt részletesen ismertetni az ő éLetének eddig i müvét, 
nem kívánom bemutatni a kiváló irót . a mélyrd1ató kutató t, a 
tudomány. a jogszolgáltatás, a történetírás és a hitközségi 
adminisztráció szétágazó területeinek hivatot t müvdőjét, mert 
ugy vélem. e folyóirat olvasói mindezt jól isn1Jerik és hálásan 

.elismerik. ::\Iindannyian tudjuk, milyen elévülhetetJen érdemeket 
~zerzett Dr. Gábor Gyula, mint a nagy pesti hitközség közel 
három évtizeden át volt főtitkára. e zsidó közös·ség ü gykezelésé
nek ujjászervezése és nagyszeru intézmény•eine:k kife jlesztése 
körül. Az ő kiemelkedő történelmi tudása , az elmélieti meg
alapozottsággal szerencsésen összhangzó gyakorlati tapaszta
latai a zsidó felekezeti köz jog bonyolult és annyi tapintato t 
kivánó, sok tek intetben rendezetlen matériá ja terén, a rra incli
tották a községkerületi elnökök 1929. évi októb!Cr hó 29-én 
megtartott ülését. hogy Dr. Gábor Gyulát az Orsz,ágos I roda 
alelnökévé és egyben az Országos Biwt tság által k~kü1clö tt 

::.zervezeti albizottság előadój ává válassza, megbizván őt a szer
veZJetünk alapját képező kongresszusi szabá lyzat k·orsz,erü ki
egészítés-ét és pótlását magában foglaló u . n. póistatutum t•e rve
zctének kidolgozásával. J\1int az ő szerény és hüsé~es munka· 
tá rsa, örömmel je1enthetem, hogy ez a nagy, s~erves munkálat 
elké::;zült és a kongresszusi szen ne.ret hivatott tényezői ne msokára 
abban a helyZJe'tben 1esznek, hogy a magyar zsidóság jö vőj•e 
;;zempontjából o ly jelent őséges te rvezevet megismerhe tik és 
,tárgyalás alá veh e•tik. 
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Igaz: meggyőződésem, hogy Dr. Gábor Gyula ezen müvével 
nagy hálára kötelezte a magyar . Izraelt, amelynek egyeteme. 
egyházi és világi vezetői hittestvé~l örömmel, szivbeli szeretettel. 
hálás ragaszkodással kü1dik felé]•e magas küi.i.ntetése alkalmi
ból őszinte sverencseki'Vánataikat abban a reményben, hogy 
díszes és felelősségteljes őrhelyén még hosszu, számos éveken 
át fogja a loongresszusi szervezet legfőbb hatóságának ügyeit 
veretni, jogajkat védelmezni, érdekeiket istápo.1ni. 

Budapest. Dr. Bakonyi László. 

Dr. Schwarz Benjámin jubileuma. 
Tanitványai és tisztelői serege ünnepelte a mult hónapban 

Dr. Schwarz Benjámin körzeti rabbit 25 éves tanári jubileuma 
alkalmával. 

A kiváló szakférfiu, a neves szónok és paedagogus ez ünne
pében az egész fővárosi zsidóság meleg szeretettel vett részt, mél
tányolva nagyhatásu és jelentőségteljes munkásságát. 

A Magyar Zsidó Szemle régi munkatársát és barátját köszönti 
benne, azzal a kivánsággal, hogy a Mindenható Isten áldása kisérje
öt ujabb boldog jubileumok felé. 



TUDOMÁNY. 

A hagyomány láncolata. 
A legnépszerűbb és legelterjedtebb zsidó krónikának, 

., A hagyomány láncolatának" szerzője , Gedalja ben Jachja igen 
neves családból származott. 1 A Xll. 2 század közepén tünik fel a 
család őse Jachja ben Jais, mint l. Alfonz portugál király gazda
ságának felügyelője. Utódai a XVII. század közepéig a legkülön
bözőbb országokban egyrészt jelentős nevet vivtak ki maguknak 
a zsidó tudomány történetében , 3 másrészt a különböző fejedelmi 

1 A család tö rténetét megírta Carmoly ~~~n' ' J:JS C''-'':1 'i:J1 ;~o cimü 
müvében, továbbá dr. M. Kayseriing : Geschichte der Juden in Portugal, 
Leipzig, !867 c. müve is sok adatot tartalmaz, mert szerinte a család ősei 

voltak az első zsidók, kik Portugáliában telepedtek le. Meglehetősen részle
tesen tárgyalja a család egyes tagjainak életrajzát. Schulim Ochser a jewish 
Enciklopédiában XII. 581-584, melynek kivonata és jórészt forditása jelent 
meg az S~iltl' illiN-ban, Eisenstein tollából, V. 148-151-ig. 

' Gedalja 996-tól kezdve vezeti le családfáját, (S. H. 39/a.) ez nem 
helytálló. Megérezte ezt már Carmoly is (i. m. 6. o.), szerinte jachja ben jais 
1196 körül élt, mert unokája József ben J. !250 körül templomot épittetett 
Lissabonban (S. H. 39/a.) Már pedig 996-tól 1260-ig egy nemzedékkel, még 
esetleg kettővel sem elégedhetünk meg. A köz~put Kayseriing történelmi ada
tokkal alátámasztott véleménye, mely szerint a család ősének halálozási éve 
nem lehetett 1148-1150 előtt. A S. H. (39/a.) ugyanis a"-t mondja, hogy Jais 
hősiességének és hűségének elismeréséül három birtokot kapott - ,,~, .~'.l1~ 
!Vii.l.l ltl,, :"llt'N',S~l :"lN''~ ezek mór tulajdonban voltak, adomány~zm oket 
csak ugy lehetett, ha már a mórokat előzőleg onnan elüzték, ezt elso Alfonz 
1148-ban tette. Tévesen szól aS. H. három birtokról, mert W1i.l.l Wl1 ,,WN'1SN 
kifejezés nem egy ujabb birtok, hanem az előtte lévő két ~irto~ közelebbi 
meghatározása, egyenlő Aideas dos Negros, a vav a szó elott figyelmetlen 
másolásnak lehet a következménye. 

• józsef ben j. (1250.) kommentárt irt a talmudra. Dávid be.~ .J. (XIV. 
század, 1385-ben halt meg) Dine Töréfőt-ját Káró józsef (ben EfráJim a r~b
binikus zsidóságnak utolsó nagy törvénykönyv szerkesztője (1488-1575-Jg) . 
.Ma is érvényben lévő halachikus müvei a Bét-jószéf és a Sulchan Aruch, mely 
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udvarokban bizal mi állásokat t ö lt~ttek be.4 Portugália, Casti lia , 
Itália és Törökors1ág történetében altalában, eme államok zsidó
ságának történetében ~ülö~ösen na.gy s~e~epet j~ts~ott~k a Jachja 
család tagjai. A csa lad t~~sadal_m1 po~IC.IÓJa m 1~d1.nkabb. emelke: 
d ett, ugyhogy Jachja . u~okaJa m~r csal~d1 ne.mesl .c1mert IS nyert . .-• 
A lissaboni zsinagógat IS e csa_lad egy1k tagJa, jozsef ben JachJa 
Hazakén épittette saját kö ltség~n. 6 Ugyanez az ember volt az, 
akivel el őször vonul be a j ach1a család a zsidó irodalom-törté
netbe .7 A XIV. század elején történt, hogy a család eastiliába 
került mivel a portugál király egy hadjárat alkalmával megsér
tette ~dvari orvosának, Gedaljának tanácsát. 8 Utódai mint a castilia 
királyok udvari orvosai igen nagy vagyonra tettek szert és mint 
pijut-kö l!ő k9 és talmud isták ís kiváltak. A hispániai fejedelmek sze
szélyei és kapzsisága fol~tán a Ja.c~ja csal~dna~ is többször k~llett 
menekülnie, egyik udvartol a mas1k1g, am1g vegre a XVL szazad 
elején annyira tű rhetetlenné vált a zsidók helyzete, hogy Dávid 

négy részböJ áll, a Il. rész a Jore-Dea első kiadása 1565, Velence) is idézi a 
;, .. 1 1'1il'-jában, Gedalja ben J. (a XV. sz. végén) i:l'J'V :"l)!:Jltl c. müve, melyben a hét 
t~dományággal foglalkozik, továbbá Dávid ben J. kommentárja Misléhez j1WS 
1:!'11'-'; grammalikával foglalkozik, tv1p,, Sp~t~ zeneelmélet, i";nr;,S l"11011'0 l"11.:JS;, 
N"M' ':J~ és i:l':J1:l.l :1i1'-' i!:lO SJ! i1N:J-ja nevezetes, fia R. Jákob (Tam) 
O'OJ ;,~vr;, .~'i:"l SJ! ,,,J ltlli~ és l"1l:J1lt'M J''""l c. halachikus műveket irta. 
Szerzőnk apjának Dávid ben J.-nak müvei i1~ ,,;lM 1C"ii 111 és :11ll0 1J 
(1543-ban halt meg), (S. H. 3Y/67-ig.) 

4 Udvart orvosok, gazdasági felügyelők és javarészt bizalmi ernberek 
-voltak, kiknek a királyi udvarokban nagy befolyásuk volt. (Jais, Gedalja, józsef.) 

' ) A címeren egy néger alakja látszott, ezért a családot Negro (néger 
melléknévvel) illették (S. H. 39/a.) 

' József, ki R. Salamon ben Adret-nak volt tanítványa, később tarsa, 
ennek halálakor egy gyászdalt irt, melyet a "szépsége" miatt a S. H. (59 b. 
és 60/a.) is közöl; muzív sliJusban irt költemény, mely megjelent még "Kóvec 
Vikkuchim" eimen több levéllel és hitvitázó müvel egyetemben, kiadta Izsák 
ben Ábrahám Akris (1489-1578). Konstantinápoly, 1570-1578. Németre 
Geiger forditotta le. 

' Egy oxfordi kéziratban Carmoly egy költeményt talált, melynek szer
zöjéül ő van feltüntetve, de két más helyen már névtelenill volt lemásolva, 
ugy hogy már közvetlenül az iró halála után sem tudták biztosan, hogy ki a 
versnek szerzője. Carmoly i. m. 7 oldal szöveg és 15. j. 

' D. Fernando (1367-1383-ig') -nak volt udvari orvosa a sértődés 
folytán átpártolt Henrikhez, Castilia királyához. (S. H. 55/a.) 

' juda ben j. költeményei, amelyek közül Spanyolországban még 
ma is mondanak az Ab hó 9-i gyásznapon, ilyenek ,r, "1C ,ll, SN"l!t'" i1,~;,· 
továbbá ~i!l itt'N SN SN kezdetil költeménye. Carmolynak kéziratban meg
·volt a :'llt'Ml"' NS n•·m .Nlt.ll1 NS :1,1:1' és az '!t'C.l' ;c '::I':J iC1N c. költemény is. 
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ben Jachja jónak l~tt~ végleg elhagyni az ibériai félsziget földjéL 
Lemondott nagy k1teqedésü birtokairól és Olaszország egy kis 
váro~~ban, l~olában10 tel~p~dett le. Innen késöbb a nápolyi község 
r~~biJanak . h:vt~ meg. M1~tan a zsidókat 1540-ben Nápolyból 
kmzték! Davi~. Ismét Imolaban telepedett meg. Fia, józsef, több 
t~lmudikus. mune~ v~lt ~ sz.erzöje. 1 ~ Ennek a Józsefnek középső· 
ha, a jachJa csalad törteneteben a tizenkettedik nemzedéknek eayik 
tagja , volt a Salselet Hakabbala szerzöje. b 

Gedalja ben József ben Jachja. 

Élet~röl ~s!lk annyi~ tudunk, amennyit ö maga a S. H.-ban 
el.m~md, eletraJzi adatot Itt is alig találunk, csak müveinek felsoro
lasat és néhány szóval tartalmát, müveivel kapcsolatban gyer
mekei számát és nevét is tudtunkra adja, mivel müveít mind 
valamelyik fia vagy unokája nevének szentelí, esetleg megemlíti 
hol és mikor írta. Szóval csak azoknak a helységeknek a sorát 
kapjuk, hol megfordult és irt is. lmolában l 515-ben született. 12 

Már fiatal korában a talpmctiskola padsoraiban látjuk. R. jakob 
Finzi Reknátiból, 13 R. Abrahám és testvére R. Izrael Revigóból 
voltak tanítói a ferrarai talmudiskolában. Már fiatal korában fel
tünt tehetsége. Még szülővárosában lmolában megkezdette és itt 
Ferrarában be is fejezte "Abót traktátusához irt magyarázatait." 14 

1549-ben Ravennában mar Széfer jachja c. müvén dolgozik, mely 
késöbb a Salselet Hakabbala nevet kapta (A hagyomány lánco
lata).15 Ez az egyetlen müve Gedaljának, mely nyomtatásban 16 is 

,. S. H. 66/a. " Hivatásos rabbi lehetett, mert f'l.::li;'l ;,Slr.J'N~ 1r11'.i~1' 
i'"i'S ;,.,," (S. H. c6/a.) 

12 Carmoly szerint a születési éve nem biztos, néhány évvel minden
esetre 1522 előtt volt. Steinschneider az 1523-as évet nevezi meg születési 
évének. " S. H. 65/b. 14 S. H. 66/a. " E müvet elsőszülött fia, Józsel szá
mára írta. Ezt a fiát nem nevezi meg név szerint, csak később, amikor az 
utolsó, Moéd Kalan c. művét, elsőszülött fiától való unokájának ajánlja, akkor 
nevezi Józsefnek. (S. H. 67/a.) 

" Eddig a következő kiadások jelentek meg: l. Velence 1587, ii:lO 
1:l1 l"il N"n' 'j ;,•SiJ .,.,,,,r.J::l Ci nno~t~r.:r.J i•cn,, o;:,nS ;,S~p;, nS~t~Stt~ 
Tl'~::l COil :'ll j'll'~ 11lOS li:Jn iltl~ S;:, Sl) 01001l D1iJO 1'101 011t11inl O'lt'lii 
;,~'ll'l'l ;,o lr.J"Itl;'l Tlllt' ;'li~J 'i jNll Conlicentia de Superiori, 2. Krakó 1596. 
3. Amsterdam ló97. 4. Zolkiew I802 és 1804. 5. Podbresitz 1797 (csak rés;z;
Ietek), 6. Polno 1814. 7. Lemberg. 1862 és 1864, 8. Varsó 1877. Már az első 
kiadásban is sok hiba van, de a későbbi kiadások, különösen a Iengyel
országiak, még gyarapították ezeket, ugy hogy idézeteim az 1587-es velencei 
kiadás szerint jeleztetnek. 
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megjelent. 17 1552-ben gyüjteni kezdi p;édikációit, melye~et Itália 
városaiban mondott és melyeknek szama a S. H. befeJezésekor 
már 180-ra rug. 1556-57-ben Ravenna és lmolában tartózkodott. 
Itt írja meg a jachja család gent;ologi~ját. 1562-ben nS1'l'i1i'. nevU 
helységben telepszik meg. Munkassá&a~ soha meg nel!~ sz~k1totta. 
R0konai látogatására 1565-ben Salomkibe megy, maJd v1sszatér 
Jmolába és ott tartózkodik l 569-ig. Ekkor V. Pius Rómát és An co
ná t kivéve Itália összes városaiból kiűzte a zsidókat és neki is 
menekülnie kellett. Menekülése miatt több, mint 10000 aranya 
veszett el. 18 Teljesen elszegényedve i570-ben Pisaróba megy. 11" 

1573-ban a ferrarai jesivában találjuk. Még 1575-ben is itt tar
tózkodik.~ o Ebben az évben már Pisaróban is megfon:lul. 21 Eddigi 
hányatott élete m.é&. hán~~t?ttabb~ vá.l.t, . mert 1576-tól 1?82-ig 
Alexandriától Cashha1g bejaqa a Földkoz1 tenger egész partvidékét, 
jár Kairóban, Puma faluban, ahol az 1585-86. évet is tölti. 
Ezek az utolsó adataink életéről. Valószinüleg 1587-ben halt meg. 

Művei. 

l. ~·w 'i' T11::l~ 'o Kemmentar. 
2. N''n' iOO Salselet Hakabbala (1549). 
3. !111t'ii:"l ii:JO Prédikációk gyüjteménye (1552). 
4. N''n' 'l~ ",,,,", o•r"•,, ,.,~, •o Család ja geneologiá ja (l 556). 
5. ;,r"S~t~ 'Sitlr.J Álomfejtés (1557). 
6. 'i'1~0 ii7nr":J m~ll~l;, Tliil mSr" A spanyol zsidók máchzor-

jában előforduló idegen szavak magyarázata ( 1562). 
7. 11ln itO jóslás tenyér- és arcvonásokból (1570). 
8. n•SiJ ii:lO A Tóra egyes verseinek magyarázata (1575). 
9. ;'lllr.JN Tl'::l •o A Tóra és Mózes magasztos voltának bemuta

tása ( 1576). 
l O. 'l'O '1;'1 'o A ti z parancsolat három verziójának egymás

hoz való viszonya (1577). 
l l. j'lr.J:"l j'V Számlálásról (1577). 
12. l:l•::Jtt~r.J;, •o A jó és gonosz szellem vitája a megtérés

ről (1578). 

" ~ltalában középkori könyveknél a zsidók csak a könyv eimét emli
!ették. és tdézték, a s~~rzö nélkül. Innen van az, hogy sok könyvne~ ~em 
1smeqtik biztos szerzo]ét. Talán azért nem maradt meg a könyv eredell Ct me. 

" S. H. 117 b. Tudniillik a kihítelezeit összegeket nem volt ideje be
hajtani. " S. H. 66 b. 

•• S. H. 76/b. Ferraraban egy szellemmel hosszasan beszélget és ala
posan kikérdezi, miérl szállta meg ezt az asszonyt. 

" S. H. 65/b. A n•SiJ i!:lo-t 1575-ben datálta. 
l 7 
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13. l'1'1S':t;, •o A reggeli liturgiához irt magyarázatok (1578). 
. i4. iU 'o Jákob áldásának értelmezése, a ayász siratás és 

vtgasztalás (1578). o ' 

15. ~',lt"l ~:-t •o 119. zsoltár kommentálása (1579). 
16. ,o,~ l"ilM:lü, 'o A bLínbánat és megtérés értékelése ( 1581 ). 
17. 0'11t:h:-t 'o Egymásnak ellentmondó midrások kicgyezte

tése (1581). 
18. ~V~J ,,,,'o A boldogsághoz vezető helyes életmód (1582) . 
19. l'11'!l',i):-t 'O A tóra fejezetei egymásutánjának okadato

lása (1583). 
20. i~v 1Vlt.: Horniletikai elmélkedések a zsinagógai ünnep

napokra (1585).2 ~ 

21. ~··n I'V A feltámadás bizonyitása és ellenvélemények 
cáfolása ( 1586). 2s 

A Salselet Hakabbala. Szerkezete. 
Gedalja műveinek összeállításából látjuk, hogy szerzőnk első 

sorban szónok, talmudista és exegéta volt. Miképen szánta magát 
történetirásra, arról maga számol be a S. H. elején .. Fia, józsef 
kérdést intézett hozzá : miért, hogy nem akadt férfiu Abrahám b. 
Dávid óta, aki foglalkozott volna a zsidó hagyomány történetével. 
A kérdést annyira helyénvalónak és a históriai kutatás hiányát oly 
hibának találja, hogy életének javát egy hézagpótló, nagy, össze
függö krónikának megirására fordítja. Ennek a krónikának, a S. H.
nak, elemzésére szántuk monografiánkat. 

A S. H. bevezetésében megismerjük szerzőnk egyéniségét, 
.amennyiben a legkülönbözőbb szempontokból kifejteni igyekszik, 
milyen haszonnal jár a multnak ismerete. Gedalja korának gyer
meke. Gondolkodásának középpontjában az a meggyőződés van, 
hogy a rabbinikus irodalom fejlődése az isteni gondviselésnek 
különös figyelme alatt áll és ennek a hagyománynak ethikai értékét 
a középkori vallásos filozófiának és erkölcstannak szemszögéböl 
ítéli meg. A história szerinte nem önmagáért való tudomány, a 
történelemtudásnak célja van. Buzditja az utódokat, hogy igyekez
zenek a régiek nyomába lépni, mutatja a vallásos törvények fej
lődését, megérteti a csodákat, felemel az isteni szentséghez, erősiti 
.a hitet, kitartást ad az elnyomatásban és mindenekfelett bizonyitja 
.a tan históriai kontinuitását. Eme hangulatos hotniletikai és filo-

" A velencei kiadásban n·~~t~ van, valószinűleg sajtóhiba. De Rossi 
nem vette észre és hibásan 1588-ba helyezi. 

" S. H. 66/a. és 67/a. E müvek közül egy sem maradt meg, csak a 
S. H. idézeteiben és utalásaiban. 

l 
l 
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zófiai elöljáró beszéd után .bes~ámol szerzö~k forrásai.ról. A zsid.ó 
irodalomnak ugyszólván teljes t ?~eretével dtcsekedhettk, a~ennyl
ben minden számbavehető krómkaval f_oglalkozott .. ~asz~alt ~ef!1 
héber nyelvü, keresztény autoroktól szarmazó krómkakat 1s. Muvet 
har0m részre osztja fel. . .. . . . . 

Az eiső részben a zstdó tort.~netet 1smerteh, még ped~.g ~gy, 
hogy sohasem téveszti .el szem e.l_ol. azt a célt, am.elyet mu.v~nek 

..eimében is kifejezésre JUt!~!, a. ko~eppont~an mmd1g a rabbm.tkus 
tradició láncolata áll. A masod1k .r;sz tulaJdonképen n~m IS törté
nelem itt mindenféle monograftak sorakoznak egymas mellé, ~ 
le akül,önbözőbb kérdésekről. Olyan középkori világnézetszerü am1 
itt"' van, tudomány, ba~ona, hit é~. spek~láció, kult~rtörtén~ti fel
jegyzések és a túlvilágt s~ellem~krol . val o elmél~edesek, lelek t~ n 
és orvostudomány, csillagaszat es varazsszerek, mmt maga mondp, 
fia számára mintegy bevezetésként ahhoz, hogy eme tudományok
kal bővebben és alaposabban is foglalkozhassék. A harmadik rész 
a kiadásokban nincs elkülönitve, mindamellett könnyen észrevehető, 
a nemzsidó népek történetével foglalkozik olyképen, hogy a zsidó 
történet fontosabb személyeinek. vagy eseményeinek megfelelő s.zin
kronisztikus párhuzamot ad. Erdekesek a szempontjai ebben a 
harmadik részben. Első sorban itt is a tudományok története, 
azután meg a zsidóellenes rendelkezések, ugyszintén a különböző 
nemzedékekben tapasztalható "hasznos ujitások". 

A S. H. tartalma. 
Minthogy szerzönk nem modern histórikus s rendszere nem 

eléggé áttekinthető, szükségesnek látjuk. hogy nagy vonalakban 
beszámoljunk arról, mi mindent tartalmaz könyve. A bibliai kor 
történetének tárgyalá~ánál autentikus forrásnak tartja a talmudikus 
agádákat is. Igy történik, hogy Abrahám, Mózes, Jezsajás jellem
zéséhez sok szines mesét és homiliát is felhasznál. A zsidó törté
netnek általánosan ismert és mindenütt megtalálható eseményeiről 
nem számolunk be tartalmi kimutatásunkban, csak arra akarunk 
szoritkozni, ami Gedaljánál egyéni, arra, ami nem tartozik szoro
s~n a história keretébe, arra, ami más középkori krónikában 
nmcs meg. 

Gedalja szónoki mivoltához hű marad történet-irásában is. 
~zokat. a vo~ásokat, .amelyekkel ~zónoklqtaiban az egyes alakokat 
t~lusztralta, torténelmteknek fogadJa el. Adámmal kapcsolatban a 
földrekényszerült an.gyalokkal foglalkozik s felveti a kérdést, hogy 
vÉan az, hogy a régtek oly nagy kort értek el ? Több feleletet ad . 

rdekes, llogy azt .a megokolást is adja, hogy nem ettek húst, 
csak ~.övényekkel eltek.2

"' Másik lehetőségnek említi, hogy való-
. . Ez a gondolat nem volt a zsidóknál idegen, mert például R. Salamon 

Jicchaka (~royes 1040:-1105 a szentirás legtöbb könyvének és a talmudnak 
magyarázóJa) ugy tudJa, hogy a sok húsfogyasztás árt. 
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jában csak a hatásuk terjedt k. é é . 
és jellemző alak volt addig a 

1
él ~k eg.y mséfük abszol~t. tekin'ély 

A~ agadákban annyira hisz, f10g~ ~~~ ~~Jte~ a sze n !ira~ em lit. u. 
mlért nincsen a szentirásban i f A . eres arra IS, hogy 
cében. Ismaell~l kapcsolatban sa;e;rab~kr~ra~~~at~o~~~es k~menk~ 
arabbal álmod1k, ann?k imája meghallgatást talál. 2s A ~si~Ók a é~ 
arabok a hol~év sz~nnt számítanak, ha teljes holdfogyatkozás van 
akkor ez a balvány1mádókat érö szerencsétlenséget jelenti ha rész~ 
l_ege~, akkor az araboknak jelent veszélyt. 27 Korának gond'olkozásat 
es .hitét, melynek 9ed.alja kiváló reprezentánsa, jellemzi az ho 
talan a .~özépkon zsidóüldözések és szenvedéseik hatás~ ala1f 
nagyon turelmetl~.n~l várják a. Messiás eljövetelét, közli ugyanis a~ 
erre von~tkozó kulonbözö ~zamitásokat és bizonyitékokat.2s Bár 
meglehetösen erös hangon 1r29 az ál-messiásokról és azokról akik
~ek a nevezetes év~zámot nem sikerült eltalálniok, mégis ö' maga 
IS sz~;encsét próba!. 15?5-ben peszách hetedik estéjén a világ 
végér3~1 gondolkozot~. Masnap es~ébe ö~l~tt nnv NS1 1JN"1N kezdetü 
vers, ~melynek szamértéke a ma1 szám1tasunk szerint az 1598. 
évet adja. 31 Sokat foglalkozik családja történetének levezetésével 
~zádja gáon korátóJ 5 l! kezdve egészen önmagáig jellemzi minde~ 
Jele~tösebb ta.gját, felsorolja műveiket, igyekszik öket ugy feltün
tetm, h~gy ~~~den egyes k?~?an a Jachj~ család akkor élö tagja 
kortársaik közul magasan k1tunt. Apró reszleteket is felsorol éle-

20 S. H. 6/b. és 7 a. ' 6 Berachot 56. b. " S. H. 8. a. 
" 8/a. Számításaik helyességére leginkább a planéták különbözö kon

stellációi adtak bizonyitékot. Minden egyes ilyen álmessiás megjelenése után 
ujabb és ujabb bajaik származtak az uralkodó hatalmak részéről. Kordovában 
1166-ban fellépett Dávid Almansar. Miután kitünt, hogy nem messíás, a 
zsidóknak kötéllel nyakukra kötve, nagy és sulyos fadarabot kellett cipelníök. 
Csak köldökig érő ruhákat volt szabad viselniök, tehát, hogy a tömeg gunyo
lódásál elkerüljék, amennyire csak lehetett, otthon ültek. 46/a. Elmélyedt 
ennek a kérdésnek tanulmányozásába, mert az egész zsidó irodalomból, ahol 
csak a messiás eljövetelének idejét meghatározták, idézi a megfelelő helyeket. 

•• n1~tv n1'1 1:1 o.mw 1)) és tv1:ltv., nt ov 1i1N tvN opw 
•• IV. Mózes XXIV. l. 
3 ' Bizonyitéka az álomszerü meglátáson kivül, hogy összeállítja azok

nak a verseknek, illetve szavaknak a sorát, melyek számértékének összege 
szintén ugyanezt az évszámot adják. A versek olyanok, hogy célzást találha
tunk bennük, a messiás eljövetelére. IV. Mózes XXIV. l 7. A Targum is bizo
nyiték neki. l. M. XLIX. l. számértéke szintén. ll. M. XV. l 5. ll. M. XV. 2. 
Nagyon eröszakos, hogy minél több helyen kimutassa a célzást erre az évre. 

" Szúrai Gaon 882-ben született Dilazban, Fajjun kerületben, meghalt 
942-ben Sz.úrában. A talmud-utáni időkben a zsidó szellemi életnek legát

logóbb alakja. 
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tükből és véletlenségből sem felejti el egyiknél sem a Don cimet." 
Az udvarnál elért pozíciójukat, rangjukat, foglalkozásukat csak 
futólag emliti, inkább jámb~rság~k , irodal~i müködésük, jóték?_ny
ságuk érdekli. Különösen k1emeh 3l dédapja!, József ben jachjat,

35 

ki nemcsak a maga egyéni érdekeit tartotta szem elő tt, hanem 
közbelépett Portugália királyánál zsidó testvérei érdekében, hogy 
beengedjék őke! az országba. 

36 

Kulturhistóriai jelentősége van Gedalja ama tudósitásainak. 
melyek a ma ii használatban levö tárgyaknak, szokásoknak, készi
tésmódoknak első megjelenését mutatják be. Minden kétség nélkül 
helyezi be őket egy-egy korba. Tipikus. kr~n.ikás Gedalja akkor, 
amikor a dolgoknak eredetét, kezdetét allapllja meg. Az a kép, 
melyet ö fia számára festeni akart, ezek nélkül a megállapítások 
nélkül hiányos lett volna. A módot, ahogyan ezeket az eseménye
ket tudomásunkra hozza, szentirásunkból tanulta.s' Földmíveléshez 
SL ükséges szerszámokat elsöizben N oa ch készitett. 38 Ja fe t fia, Tirasz 
volt az első , aki tüzet csiholt, ugyanekkor találkozunk először a 
gy ürü viseléséveL 3~ Törvényesitett házasságot először Lisznia, 
Arkadia királya vezetett be, ugyanaz, akit késöbb a görögök Zeus
ként tiszteltek.40 Iparral, hajózással és kereskedelemmel először 
Kandia lakói foglalkoztak, ugyancsak ök voltak először sztraté
giailag képzettek.U Minerva istennönek, a tudományok pártfogójá
nak nagy szerepet juttat, a ruhaszövés módját, az olaj készítését, 
harciruha, páncél használatát ő mutatta meg az embereknek. Ugy
szintén tőle származnak a társadalmi életet biztosiló törvények'~ 
és rende_lkezések. A pásztorok tilinkója már Izsák korában isme
~etes/3 ~brahá.m korában kezd fejlődni a csillagászat tudománya 
es az ant.hmehka." Körülbelül ekkor kezdik az idegen népek istc
nek~ént lls.zt~lni ~!halt höseiket, planétákat, csillagokat. Egyiptom 
la~OJ a. b1.kat vala.sztották. istenükül, mert szokásuk volt, hogy 
ha~oru 1dej.én ~ p_ajzs~kra allatokat festettek s egyszer oly férfiu 
~yoz?tt, ak1 pavsan b1ka képét viselte, igy lett az Apis Egyiptom 
Jstenev~. Ugyamlyen okból szalgálják a juhot. A kutyát meg azért 
me~ huségesen gondozza gazdáját és segit a vadászatban.l5 Re~ 
koraban veszi kezdetét .az Amazónok uralma, ekkor t. i. egy háboru 
alkalm~val Amawna aliarn férfiai elpusztultak és az özvegyek 
~:~ad~ak meg .a fegy~ert. Jobb emlőjüket gyermekkorukban leéget-

, ogy paJzsot v1selhessenek. Uralmuk egész Nagy Sándor 

" Ezt · J h' b · tól k 
1 2m~r ac Ja en ja1s, a család őse is birta, valószinüleg l. Alfonz-

ap a a birtokkal együtt. s. H. 39 a-67 a 
"115b 35 142- . kívá ták b b . :>- 1498. " Maguk az országban lakó zsidók sem 

n " a e. ocsáJtásukat. " l. M. IV. 21. és 22. " S. H. 7 b. ••. U o 
Kandia egyenlő Kréta szigetével . . 

" 92 a. ., 94 b. ., 95. a. .. 95. b.· ". 94 b. 
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k~r~ig tartott.
46 

Izsák korának vívmánya a házépítés is. Az időszá
~utas , a szöll őmüve l és, a háziállatokkal való dolgoztatás, kaszálás 
ts ebben a korban szerepeinek először. Ekkor készül az első citera. 
Ekkor tanitja ?a~urnus ~z. embereket a földmérésre, Aesculap a 
fest~kek kevere~ere. ~-utas~st csodálatosképen csak Mózes idejében 
emitt:. ~olott ~ar. az_ ?sat~ak korában is szerepelt. Izsák korában 
kezdodtk a kreta1 ktralysag, a Vesta-szüzek őse is ekkor élt 47 

Bá_ruch korában készült az első mérleg, Ezra korában az el~ő 
szoszék és a kalap leemelése által adott tiszteletadás továbbá 
ekkor alkalmaztak futárokat cryorshiradáshoz. Mózes korában visel
t~k ~lőször a gyürü~ a negy;dik ujjon, ekkor készitettek először 
t~~~.ok~~· . ek~?r. talaltak_ először arany- és ezüsthányákat és a 
kul?nbo~ö muvesz~tek es tudományok fejlődése ekkor veszi kez
d~tet. jozsua_ koraban találják fel a görög és latin betüket. 4s 
Pmchasz korahoz füződik a napfogyatkozás kiszámításának tudo
mánya is, 49 ugyancsak ekkor találják fel a sörfőzés müvészetét 5o 

S~i~játékok és labdajáték keletkezésének idejét Gedalja egész~n 
kesore, Juda ben Tabbaj korába/ 1 tehát a Kr. u. ll. századba 
te~zi . Hadrianus volt az első császár, aki szakállt növesztett. 52 

Napolyban helyezték el az első harangot. 53 Ezra korában vették át 
a. ró_maiak az ath~nie~tő! Solon törvénykönyvét tiz táblán, két" 
tabla~?~, me~o!_dott_ak e~ 1gy keletkeztek a "Leges duodecim tabu
larum_.. Go ro~. tsten_tiszteleten vette le a közönség először a 
kal~p]at. 55 

Jeremtas_ tala_lkozott Platóval Egyiptomban. 56 Nebukad-
necar. felesege Semtramts, nagyanyja Sába királynője volt. 57 A Latin 
név Ezsau. egyik utódjától Lótántól származik, aki Rómában ural
kodot. 

58 
Eli korában vándorolnak be Ga liiából Itália őslakói. 

Ac~ija Has~~óni ko~á~an épül Karthagó.59 Görög filozófusok Illés . 
proteta tdeJe~en zs1do bölcsekkel vitatkoznak. Jezsajás korában él 
Ro.mulus. 60 Ugyanekkor vándorolnak ki a cigányok Babyloniából. G t 

~-ns~oteles felyeszi a zsidó hitet. 62 A bibliaforditásokról. 6 3 Kleopátra 
t~rtenete:. J~dtt ~s Holofer~es .. 64 A róJ?ai császárok története. Justi
manus torvenykönyve. 65 Pa pat döntvenyek. 66 Az idegen népek tör
t~n~tének tárgyal~sánál t?bbször _nyílik alkalma, hogy a magyar 
tortenetnek egy-ket esemenyére celozzon. Beszél azonkivül Theodo
s~usról, Attiláról, Ciceróról, Sokratesröl, Hypokratesről, Galenus
ro! stb. 

A rengeteg ap:ó epizódszerű megjegyzés tömkelegéből talá
lomra .. r~gadt~nk kt Jellegz;tese~be~et. ~bb~! is látni, hogy szerzőnk 
egy kozepk?.n em_?~rne~ ugyszo_l_v~n telJ.es Ismeretanyagát igyekszik 
könyvében osszesuntem. A legkulonbözőbb alkalmakat felhasználja, 

" 94; a " 105/a •• 95/b. •• 96/b . . " 98/a. " 105/a. .. 108/a. 
" 109.a. "101 /a. "101/b. " 100/b. " 100/a. •• 97/b. " 98/a. 

98/b. ., 99/b. "102/a " 104/b. "105/b. "106/a.-b. és 107/a. " 117/a~ 
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hogy mindenröl megemlékezzék. Eme apró odavetett megjegyzé
seken kivül egy csoml- nagyobb exkurzussal találkozunk könyvé
ben. Igy pl. részlet~s~n b_~s~ámol .. a jeruzsálemi tef!!plom ~ervé~?l,sr 
fekvéséről, nagyságarol, tortenetérol, az egyes helytségek es épulet
részek belső berendezéséről és céljáról. Érdekes, hogy szerinte a 
szentély n~m a világ közepén van, ahogy ezt az agáda tanitja, 
hanem csak a 'ltxr:wp.iv·'l közepén, Jeruzsálem sem pontosan a 
Szentföld közepén terül el. A sze n tél y leírása pontosan . a rabbi
nikus és talmudikus irodalomban előforduló adatok alapján törté
nik. Közvetlen forrása Maimuni. 68 Megemlékezik az áldozati ren.dről 
és a különbözö törvényekről, melyek a szentélyben való szolgálat
tevéssel kapcsolatban állottak.. Megállapiti_a a tisztaság, ill. tisztá
talanság különböző f?koz~tatt. A s~ent~ly_ mei.Y részébe~ _vo.lt 
bejárása a tisztátalansag ~~~o~yos fokan all_o _egye~nek. MaJd ~~t~r 
Salamon trónusának a letrasara. 69 A rabbtmkus Irodalom, kulo
nösen pedig az arabs agáda erősen kiszinezte a leggazdagabb és 
legbölcsebb uralkodónak a trónusát. 70 Gedalja szóról-szóra átveszi 
ezeket a fantasztikus Jeirásokat és betűzi könyvébe. Elmondja, 
hogy hat lépcső vezetett a királyi székhez, 71 minden csupa arany 
és ayöngyház. Füszerfák, mirhák és disznövények vették körül. 
Minden lépcsőfokon két oldalt egy sas és egy oroszlán szobra 
állott. Az oroszlán mellsö lábára szentirási versek voltak vésve. H 

Legfelül egy márványoszlop tetején egy aranygalamb tartott egy 
tóratekercset. A Jegfelsöbb oroszlánok koronát tettek a király fejére, 
a sasok pedig mintegy sátrat vontak föléje. Hat tiszta és tisztá ... 
talan állat volt még a trónus két oldalán. 73 

" . 15Jb-16/b. 
" R. Mózes ben Majmun i 135-1206 ig. 
•• A trónust l. kir. X. é.> II. krón. IX. fejezetében emliti a szentirás. 

Salamon trónusa Isten trónusának mása akart lenni, lsten trónusa ugyan
azokkal az állatokkal van díszítve, mint Salamoné. Midr. Mislé XX. 2.-höz. 
és Chagiga 13/a. II. Eszter targum l. 2. (M. Dávid, Berlin, !898) szerint a 
trónus, melyen Achasvér ült, Salamon trónusa volt. '" 71 a. 

" A 6-os számot a 6 ég (Sir R. 6. fejezet 4. Vilna) vagy a föld 6 neve 
magyarázza (Eszter R. l. 12,), esetleg a teremtés 6 napjával hozhatjuk kap
csolatba. Peszikta d. Kahana l. 7 'b. Buber Lyck 1868. 

'" ,V. M. XVII. 16. a királyi törvények és XVI. 19. a biró igazságosságát 
követelő szentirási versek lehettek belevésve. 

" A S. H.-ban felsorolt állatok a i::l ~:~-ban emlitettekhez állanak a 
legközelebb (119. §)jellinek Bet-Hamidras-ában 11. 84, Wien 1873. Az idézett 
helyeken kivül előfordul még a trónus jellinek Bet-Hamidrásában V. 34-37. 
Midras Sir Hasirím ed. Grünhut lll. ll. és Eszter R. l. 3. Az arabs legenda 
is átvette Salamon trónusának diszitését minden hozzátétel nélkül. Zamahsari 
és Kisai-nál kisebb változásoktól eltekin'tve megtaláljuk az egészet. A Korán 
Silkis arab király trónusát dicséri inkább XXVII. szúra 23. 
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Szerzónk ezután a zsidó naptár történetét ismerteti. Kiemeli 
ll. Hillel jelentöségét, azután beszél SámuelrőF' és más zsidó 
naptártudosokról, megemlékezik Julius Caesarról, Numa Pompi
liusról, Pompeiusról, ugyszintén különböző keresztény naptári 
intézkedésekről. 75 Elmondja a zsidó peszách és keresztény husvét 
ünnep dátumának történetét,'6 majd megemlékezik a Gregoriánus
féle naptár szerkesztéséröl. 77 Mindent összevéve, az asztrológiai 
exkurzus felöleli ugyszólván mindazt, amit egy középkori müvelt 
ember erről a targyról tudhatott. 

A következő nagyobb exkurzus az ember embrionális fejlö
désével foglalkozik. A talmudban és midráshan elszórt adatok fel
használásával, korának biológiai és fiziológiai felkészültségével 
tárgyalja a kérdést. Az emberi szervezet, mint mikrokosmos, a 
középkori filozófia tanitása szerint a négy elemből van összetéve. 
Föld- és vizanyagot az anyától, a tűz- és levegöanyagot •z apától 
örökli. Különbözö véleményeket sorol fel afelől, mily körülmények 
hatnak ki az embrió nemi kialakulására. 78 A gyermekek általában 
az anyára hasonlitanak. 7u Előbb a máj fejlődik ki, azután a sziv 
az erekkel, késöbb az agy, még .később a többi szervek, a csontok, 
az inak, az izmok. Ezután megszületnek a különbözö ösztönök és 
1elki képességek, kialakulnak a memoria, a fantázia, a judícium 
feltételei.öo Megindul a vérkeringés, majd nem sok idő multán, 
midőn már életre is képes, az embrió napvilágra jut. Jellemét 
befolyásolják ama csillagok, amelyeknek jegyében született.8 ' Ezután 
anató:-niát ad Oedalja. Részletesen beszél a fej szerkezetéről, a 
a szem összetétel éről, a fül beren .! ezéséről, az emésztő appará
tusról, a léle~ző szervek szerkezetéről, 82 majd áttér különböző 
betegségek tárgyalására. Megírja, mely szervek érzékenyek első 
sorban bizonyos betegségekkel szemben. Foglalkozik kütönböző 
állatok terhességének idejével. Hosszabban értekezik méa a varázs
lásról, 83 a szellemek világáról, 84 az angyalokról, a p~ kol és a 
mennyországról, a nyelvek és az irás fejlődéséről, a pénzegységek 
és a mértékek rendszeréről. 85 

Nem volna teljes tartalmi ismertetésünk, ha nem emlékeznénk 
meg arról, hogy a S. H. rengeteg sok irodalomtörténeti adattal 
szolgál. Oedalja, aki tulajdonképen nem tett egyebet, mint össze-

" 72 ab. " 75 a. ,. 75,' b. 77 76. a. l. erről a problémáról Handbuch 
der Jüdischen Chronologie von Dr. Eduard Mahler, Leipzig 1916. 

'• 77 a. " 77 b. •• 78 a. " 78 b. " 79. a. •• 83/a. " 87/a 
.. .. •• 8'3. a -:-9 b. A zsid~ mértékekkel, különösen a numizmatikával eJy 

kulon é.rtek~zesben foglalkozik Estori Parchi, melyben a régi pénzértékek 
meghatarozasára vonatkozó fontos véleményeket hozza és a bibliában és 
~~u.d_ban elölorduJj összegeket. an b, provance-i és francia pénzértl kek re 

an1111a át, l. Zunz: Zur Geschichte und LiterattJr 1. Berlin 1845. 536 o. 

l 
J 
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szed te mindazt a históriai adatot, amit a zsidó . irodal~m . nyujt. 
Mivel első sorban a zsidó hagyomá_ny történetét tgyeksztk_ Is~er
tetni, egészen természetesen a rabb_mtk~s . a~torokna~ t~kmtelyes 
helyet biztosit könyvében. ~ ta!p1u91, mtd;ast, k~bb~hszt!k~s Iro
dalom minden nevesebb muvelo]érol, a gaonokrol es btblta ~xe
gétákról, költökről és filozófusokról, a zsidó joggyakorlat UJa~b 
müvelőiről ezeknek könyveiről lelkiismeretes feljegyzéseket nyujt. 
Oldalakon' keresztül au torok és műveik nevei sorakozna~, k?rok 
és szakok szerint rendszerezve, igy aztán teljes képét adJa mmd
annak, amit egy középkori .zsidó, aki bizonyos fo~ig id~gen iro
dalmak tanulmányozásával ts foglalkozott, tudott es mmt tudo
mányának legjavát feljegyzésre méltónak talált. 

A S. H. forrásai. 

Oedalja munkájához irott. bevezetésében, mint. említettük, 
beszámol forrásairól. A zsidó Irodalomnak ugyszólvan egyetlen 
fontosabb könyve sincs amelyet nem ismert volna. A talmud, 
midras, kabbala, respo~zumok, krónikák etc. számára mind his
tóriai dokumentumok. E fejezetben az . lesz a feladatun tc. hogy 
megvizsgáljuk, milyen viszo~yban van Oeda.Ij~ m~.v~ fo.~r~saih?z. 
A különböző fontosabb forrasmüveknek batasat kulön-kulon tar
gyaljuk, a kevésbbé fontosakról csak röviden teszünk említést. 

Héber-nyelvü forrásmüvek. 

I. Széder O/am Rabba. A talmudi irodalomnak egyetlen 
kronológiai midrásmüve a R. Jószé bar Cllalafta-nak tulajdonitott 
Széder Olam, 86 melynek célia a Szentirásban található összes 
kronológiai adatok összeszedésével áttekintést adni a bibliai kor 
történetérőL Oedalja sok hasznát vette ennek a műnek, amennyi
ben eaész összefüggő részeket vesz ki belőle és dolgoz át. Innen 
veszi ~ma évszámoka!, amelyek az Ádám és Noach, illetőleg a 
Noach és Ábrahám között való generációk életére vonatkoznak. 
Ábrahámnak Egyiptomb.'Jn való tartózkodása három hónapra terjed, 

•• A tudományos kutatások bebizonyították, hogy a mü nem származ
hatik R. Akibának időszámításunk utáni ll. sz.-ban élő tanitványától, nem
csak azért, mert későbbi tannák neve is előfordul benne, hanem azért is, 
mert R. Jószé gyakran mint harmadik személy szerepel benne. Rattner a 
Széder-Olam-hoz irt bevezetésében annak a nézetének ad kifejezést. hogy a 
Széder-Olam Rabba mai alakját a IV. sz.-ban élő legnevezetesebb palesztinai 
amórától, R. jochanantól nyerte. A könyv háromszor 10 fejezetre oszlil<. Kri
tikai edició a Ratlneré, Vitna, 1892 és Neubauer Mediaeval jewish Chronic
les, Oxford 1887. Kitünő monográfia róla Rattner :"!~": C~ll ,,C~ Nl:lt:l 
(bevezetés a Széder-Oiam Rabbá-hoz) Vilna, 1896. 
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Teráeh két évvel halt meg Sára halála előtt. Gedalja a Szentirás
han előforduló kronológiai adatokat nem mindig veszi közvetlenül 
az eredeti forrásból, sok~al kényelmesebb ennél a Széder Olam 
adatainak fell1asználása. Es hogy Gedalja ilyen esetekben is sok
szor használja a Széder Olamot, világosan kitetszik bizonyos ste
reotip kifejezések azonosságábóL Ugyancsak a Széder Olamból 
veszi Jákob és fiainak életére vonatkozó adatokat is. A királyok 
listáiát, próféták és királyok szinkronisztikus összeállitását is innen 
veszi. A következő szövegpróbán mutatjuk be, miképen használta 
fel Gedalja a Széder Olam adatait. 

Széder Olam VI. fejezet. 

Tamuz hó tizennegyedikén jött le (a hegyről) és törte össze 
a kőtáblákat .. ~ 7 Tamuz hó 18-án ment fel és könyörgött 
lzraelért88 

•. . 
89 Ekkor meg is bocsájtott lsten 9° lzraelne~'ll és 

meghagyta Mózesnek, hogy faragjon ujra kőtáblákat ... 92 ft:. v hó 
28-án lejött (a hegyről) és kifaragta a két kőtáblát ... 93 Av hó 
29-én felment és másodízben is kinyilatkoztatatott előtte a tóra ... 94 

Ti sri hó 10-én95 lejött (a hegyről), ez a nap a jom-kippur volt ... 96 

Ezért lett az emlékezésnek és a törvénynek a napja ez. 97 

VII. fejezet. 

És szólt az Örö~kévaló: az első hónap első napján etc .... 
• 
98 kezdődöft el A ron felavatásának 99 hét napja és niszán 

hó elsején fejeződött be. ' 00 Reggelenként felépitette Mózes a haj
lékot és áldozatokat mutatott be 1

' 1 és lebontotta ... A nyolcadik 

" A szentirás verseit, melyeken alapszik az adat, Oedalja kihagyja. 
•• o•~ni wp~~ :1~J.' n"• Ol'~1. 
8

' A Sz.-Olam-ban V. Mózes IX. 25. szerzőnk a tartalmát kivonatolja. 
" S. H. forditott szórend. 

" Sz. O. ~~itt''~ S. H. ~~ A különbség valószinüleg figyelmetlen máso
lásnak a következménye. Az eltérés nem lényeges, mert Mózes személyében 
Izraelnek bocsájtott meg az lsten. 

" V. Mózes X. l. 
" ll. Mózes XXXIV. 4. 
" V. Mózes X. 10. 

•• S. H. :1ll'J.'J j1i.::ll Sw Sz. O.-ban nincsen. 
" ll. Mózes XXXIV. 9. 

" lll. Mózes XVl. 34. Oedalja előbb ernlitette már. 
" ll. Mózes XL. 1-2-3 4. 

" A Sz.-0. Niszán hó l-nél említi meg, hogy a hét első napján volt, 
Gedalja itt tartja helyén megnevezni. 

"• Oedalja kihagyja, feleslegesnek tartja. 
,., S. H.' ~il-'~1. 

A hagyomány láncolata 259 

n felépítette, de nem bontotta ~e . Volt a nyolca?ik ~ap?n 10~ 
napA on felavatásának hét napja utan, a szombat utan kovetkezo 
alz ö rnapon melv éppen niszán hó ujholdja voJt1° 3, eze.n a napon 
e s ' - f' · · t· k ke e1ket 1u 1 'l tba állottak Aron és 1a1 es megmos a z : . . 
r~!r~~ők is ugyane napon kezdték áldozataikat bemutatlll ... 10 5 

VIII. fejezet. 
S ina· pusztájában szólt az Örökkévaló Mázeshez 106 

• • • 
10

; 

t. t~• laJnok tos .iJ'ár hó 14-én mutatták be a második peszách 
A 1sz ""'a S . · 1 ... b uo t' e két áldozatot . . _l o 9 V égered m~~~ben a ~~~~a J ~us~ aJa aJ~. . .'z n. 
hóna ot töltöttek tiz nap hlJJan111 

•••• " SzmaJ pu~ztaJabo~ elm
dultak és vonultak Kibrot Hataava-1g és _ott_ har'!lmc nap1g .t~;~ 
t· k dtak u s Elindultak Kibrot Hataavabol, m1g Chaceróhg 
n~zm 

0 
érke;t~k, hol hét napot töl!~!~ek . ... 1•

15 T~váb~ 17m:ntek Cha
cérotból u G egészen Párán pusztaJalg. Sz1van ho 28. es 29~ nap~ 
jánus küldte Mózes a kémeket ... m Negyven nap, mul.va f>.:v ~o 
9-én tértek vissza, 120 hogy azt movdhassuk, ho~y AV1 2~0 9-e~ ha
tároztatott el, hogy nem juthatnak el a .szent ~~;dr~. (\ ke!llek 
után történt Koráeh lázadása és eJnyeletese . . . Tizenkilenc ~v~n 
keresztül bolyongtak, 124 ugyancsak ennyi ide!g !artóz.ko~ta~ Kades 
Barneában ... 125 összes utazásuk negyvenket allomasbol allott. 

102 111. M. IX. 1. 108 L. !Ol. jegyzet. 
1
"'' S. H. jrl.:l~ 1,,~ 1 flii1N lOJ.:ll a Sz.-0. a funkciókat részletezi. 

••• IV. M. VII. 12. ••• IV. M. I. 1-2-4. 107 J V .. M. lll. 40. IV. 2., 
IV. 22., IV. 29. és IV. 49. Oe~alja. itt eltér eddigi szokásatól, itt nem a tar
talmat adja, hanem a helyet jegyzi hozzá. 

••• S. H. i1WVJ Sz. O. l:Oii:P 
••• IV. M.IX. 6-7-9-10. IV. M. X. ll. Oedalja később. pvn i1~J.'J i 1'N: ·~ 
110 s. H. m~vw Sz. o. l'ltllV 1Nll~J 
111 

S. H. o~• '::11 O'!tl,ii ~ot•• Sz. 0. 01~' i1i!t'V ii:lii !tl,i1 :J"' 
112 IV. M. XXXIII. 2. 118 IV. M. XI. 19. 
11

' s. H. nlilln~ ,~t,n 1.:1 inNl 
116 IV. M. XIJ. 15. O.-nál, O',~ iJ0:1., 
11

6 Nincs meg O.-nál. 
117 

O.-nál n"~, a Sz.-0 -nak a Velencében 1545-ben megjelent kiad~
sában szintén n•.:J van, minthogy .ö még akkor dolgo7Dtt a S. H.-n, felteheto, 
hogy ezt a kiadást használta. A helyes ii".:l. 

118 
S. H. 1:, Sz. 0. j1'1:1~. 

uo IV. M. Xlll. 20. 
120 

O.-nál nincs meg, mert magától értetCdö, hogy ('iNri ill"'~ tértek vissza. 
121 s. H. ,:J,o~ nn·~ on•~v Milm. 
122 s. H. iiii' m1~n n•n i:Jpnl. 
12

' IV. M. XVI. 14., XXXII. 13. és V. M. ll. 14. 
121 

S. H. 'VO~ nW,!:I:J i1NiJ:l ,~,~,:,, TnJ.'CO:I C',J1 O'J.'.l. 
""V. M. l. 46. 
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II. Széder Olam Zuta. 

S~kkal .kevésbé meritette ki Gedalja a IX. század ele"éröl szár
m:Izó kts Szeder Olamot, a Széder Olam zutát 125 I J .. 
nem sok no t h · gaz, e mu 

. . _vumo . ?z, .ugyhogy kevesebb alkalom kinálkozott a 
felhas~n~~s~;: · ~ehany Idézett hely közül álljon itt a következő: 12 1 

120 u . n ~Is~lév 14-én született és 125 éves korában halt 
~eg! Simon tevesz 25-én1 3 0 született és élt 120 · t 1s 1 Lé · 
nt~z~n hó 16-án született és élete 137. évében ha~v~e Ju VI 
~~tvan h1~2 15-.~n született, 119 éves korában halt meg Df~ e~~ 

9-é.~ s~ul. és meghalt 125 éves korában/ 33 Nattali tisri hó 
5. ~~pJan ~zuletett,, halálakor 133 éves volt. Gád chesván hó 10 
~~p!a~34 sz~!ete~t, evei~ek száma halálakor 125 volt. Áser svÚ 

-e~ . sz ul. es 123 e~et. élt. I szachar á v hó 1 O. napján sz ül. és 
!22 evig, élt. Zebulon hsn hó 7. napján született halála 110135 
~ves koraban érte utól. Benjámin már- chesván '11. napján szül 
es .. meghalt élete 115136 évében. ljar és svát hónapokban ne~ 
sz~let~tt egy törzs feje sem, ezek megmaradtak Efraim és Menasse 
szuletesének.1 57 

III. Ábrahám ben Dávid Széfer Hakabbala-ja. 

Mi~s~ :m!it.et_tük, qect~Jj~ a S: H.-hoz irt bevezetésében 
R.A.B.D htstonai munkassagat akaqa folytatni és kiegésziteni. A 

126 

89 nemzedékben fogl~lja össze a zsidóság történetét saját koráig, 
a~zal a. cél~attal, hogy az ex1larcháknak Dávid királytól való Jeszárma
zasát b1zony1tsa. Részletesen foglalkozik vele Zunz: Gottesdienstliche Yor
trage ll. kiadás 142. 

"' Velence 1545. 16. o. 
120 

Itt a J_alkut ll. M. l. 6-hoz szóló szöveget mutatjuk be, G. (9/b-
lü a.) egyesek eletkorát Sz. 0. Zutá 16/a. alapján helyettesitette be. 

120 S. H. ,~_,i' a Sz. O. Z. alapján. 
180 

S. H. N"-' hibás másolás, vagy sajtóhiba. 
181 

S. P.. ;")Ol' 1m~ nMN mtt~ no1 Sz. O. z. alapján. 
132 

S. H. ~·-' sajtóhiba, ro•:~ olvasandó. 
108 l":li' a Sz. O. Z. alapján. 
184 

Sz. O. Z. -'".::! S. H .:!":l a betük felcserélődtek. 
"' s ' · H. C'Jltl •ntt~ 901• nr~tt~ "1m~t, n1~1 1"-'i' a Sz. 0. Z. alapján. 
"' N"'P a Sz. 0. Z. alapján. 

.. .. "' A I2 törzs sorrendje a Sz. O. Z.-tól és a jaikut-étól is különbözik. 
Kozos 1~~yák szerint csoport~si.totta őket, igy : Lea, Bilha, Zilpa és Ráchel. 

. R. Ábrahám ben Dav1d, XII. sz.-ban müködött Toledóban, ahol kb. 
;:: .. eves ko~á~an 1180-ban, mint vértanu halt meg. Talmudi és vallásfilozófiai 
. uveke~ .kiVul :-tt,::!i':-t .,,O ."100 c. ~1unkájában alapos felkészültséggel, óriási 
uodalm1 ISmeretekkel vázolJa a zs1dó történelmet egészen koráig. Müvének 
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R. A. B. D.-nak is ugyana~ ~ . ~é.l leb~gett a .szeme előtt, mint 
Gedaljának: a . hagyomány htstonaJanak tsmertetese. 

Bar-Kochba. 139 Ebben az időben történt, hogy egy ember tünt fel, 
kinek Koziba volt a neve' 40 és azt állitotta magáról, hogy ö a messiás, 
Dávid fia .141 Fellázadt142 Domitianus római császár ellen és palesz
tinai helytartóját megölte. Domitian~s római csá~z~r fiatal v?lt 
még és főleg nem erős. Ez a Koz1ba. vol~ . a k1raly ~ szentely 
pusztulásától az 52. évben Betarban. Meg kiraly volt, mikor meg
halt és utána fia, Rufus uralkodott, e szó jelentése : vörös. Ez is 
meghalt és Romulus nevü fia következett utána a trónon. Kozibá
hoz ayülekezett Izrael népének nagy tömege, ott hagyván lakó
helyÜket. Rufus fia, aki Koziba fia volt, Romulus már hatalmas 
volt. 143 Felment Hadrianus császár a szentföldre141 és bevette 
Betart, áv hó 9-én a szentély pusztulásától számitott 73. eszten
dőben, megölte Romulust146 és nagy csapást mért Izraelre. 

Ráv és Sámue/.146 Az arnórák sorának első nemzedékem Ráv és 
Sámuel. Ráv lement Babylóniába Rabbénu Hakkados élete végén, a 
3979. évben és Babylóniában találta Ráv Silót. Ráv nagyon szerény 
ember volt és nem akarta magát megválasztatni iskolafőnek Ráv Siló 
életében, annak haláláig, de Nahardeában sem akart iskolafö lenni 
Sámuel helyén, ugyhogy elment Szúrába,- ez ~Nm~ N/10 148 - ott volt 
iskolafö egészen a 4003. évben bekövetkezett haláláig. Jesivájának 
hallgatói Sámuelhez mentek. Sámuel a 4010. évben halt meg. Az 
összes görög tudományokban is jártas volt. 
tendenciája a karaiták álláspontjával szemben bebizonyítani, hogy a rabbi
nikus hagyomány, szóbeli tan, szerves kiegészítője az irásbeli tannak. Ez a 
mü is, mint Gedaljáé, középkori krónika, kompilálva a legkülönbözőbb 
müvekből. Részletesebb irodalmat és a hozzáfüződő problémák alapos meg
beszélését l. dr. Klein Miksa és dr. Molnár Ernő könyvében : Ábrahám ben 
Dávid, mint történetíró (különlenyomat a Magyar Zsidó Szemle 1914-17 .. 
évfolyamaiból, Budapest, 1917.) 

1
" Széfer ha-Kabbala, 55-ik I. Neubauer kiadásában, a S. H.-ban 29 b. 

140 Sz. H. N::!'ll:l, S. H. N::!:ll-' i:! a változtatást a IV. M. XXIV. 17-te~ 
magyarázza. 

,., S. H. n•w~ l~:liV :"llt'Vl, Sz. H. "111 j:! M'ltl~ Nl:"'ltl Koziba nevét csak 
a lázadás után kapta, Oedalja szerint. 

,.. S. H. ::11-'l "1i'ltl jlt:~',~ N::!'ll:l l:! l:"tlN"I(' 'J'NiN,N iC1p::! "~Iti 'll' 1: ":MNl 
Sz. H. 1:-t'Jlt'O ~"1:"11 ~1"1 ,,~ jN'i'Oltl~l, 1',~.::1 ,, 1',tt~t 

"' S. H. 01JN'"1,N1 Sz. H. ClJN'"I,N j:lnn:"!. 
• .. s. H. ,;,o, ',v nt,v, sz. H. r,N,tt>' y-:N ;v ,,r,v,. 
"' G.-nál nincs meg a ,t,,o; olvasat (1. előbbi jegyzet), ezért értelmet

len, egy sorral lejebb nézhetett a másolásnál, igy került bele ez a hiba. 
"' Sz. H. 57., S. H. 33/b- 34;a. w O.-nál níncs meg. 
"' A N'CM~ Nno kifejezés Serira Gáontól R. A. B. O.-n keresztü~ 

jutott a S. H.-ba. Némelyek szerint Szúrával egyenlő. Neubauer véleménye 
az, melyet több talmudi hely alátámaszt (Baba Mecia 67, b., Jósua 86-'a.), hog~ . 
Szúrával szomszédos helység lehetett 
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IV. Széfer JuchaszinY~ 
. a Szerzőnk Á~r~hám Zakutó kronológiaí munkáját, a luchaszint 
IS t.Yakran haszna!Ja. Sok helyen átdolgozza az eredeti szöveget 
azo1~ban nem ~~ysz~r .. ragaszkodik Zakutó rendszeréhez és kifeje~ 
zéseih_ez. A kulo~böz? helyeken szétszórt kisebb-nagyobb citátu
mo~bo! nel~ezen _all apitható. meg, mi_ko~ melyik krónika alapján 
doll:>o_zik, hisz. mmden krónika ugyszalvan ugyanazt adja. Egyetlen 
megbizhat? ta~aszpont . éppen a kifejezések közös volta. Ilyen 
adattal s~eP. szammal talalkozunk könyvünkben. Rövidebb citátu
mokon. k1vul egy nagy terjedelmü átvételre is akadunk. 

. f!!iás:
1

•

59 

A silói Achíja tradálta a hagyományt az áldott 
eml~ku Él!asna~, aki a ~~olcadik tradens volt. 151 E vélemény 
sze1mt ne~. P1!1C~asz (Éi!as nem egyenlő Pinchassza l). Achija 
~alamon kiralysaganak vege felé, a 962. évben adta ár a tradíciót 
~~!~snak. A midrásokba~ so.k felfogás. ~an arról, hogy ki volt 
Elias? Baba Mec1a traktatusanak Mekabel fejezetében (IX. c.) a 
T?szafo_t hosszasan _foglalko~ík .. (ezzel a kérdéssel). 152 Van, ki ugy 
veleked I~, hogy Gad törzseboi való ... 153 A kockaterem lakói 
voltak. Es jeruzsálemi (lakos ~olt) 154 • • • 155 Egész Izraelben ugy 
szokták mondani, hogy ö (t. i. Eliás) Pinchasszal azonos. A kérdés 
megoldatlanul marad. Eltávozott az áldott emlékű Éliás a 3047. 
évben

156 
. .. 

157 
A króníkából kitetszik, hogy Éliás levelet irt 

Jehorflmnak, Josafat fiának 158 közel a teremtés 3061. évéhez. A 
Széder Olamban ugy találjuk, hogy. josafat fia uralkodásának 
kezdetén érkezett Éliás levele (Joramhoz), miután előbb hét évig 
nyoma veszett. 

... Ábrahám ben Sámuel Zakutó (1450-1510) 1504-ben irta a Széfer 
Juchaszin c. krónikáját. Szintén a nemzedékek levezetésével foglalkozik 
Mózestől a szerzőig. Az első kiadó R. Sámuel Schulam kiegészítette egy 
addig ismeretlen szir krónikásnak Abul-Farag Barhebrausnak arab króniká
jával, mely a dinasztiák történetével foglalkozik. Első kiadás Konstantinápoly, 
1566, a legjobb kiadás ct,rt',, j'0M1' iOO Herschell-Filipowszki, London, 1857. 

1
'

0 
Sz. J. 8- 9. o. S. H. 17/b és 18/a. 

"' S. H.-ban nincs meg, a Juchaszin jellemző tulajdonsága, hogy sor
szám szerint jelöli az egymásután következő tradenseket. 

1

' ' A S. H. a Sz. j. idézte talmudi citátumnak csak eredményét közli 
nem különbözteti meg a szerző szavait a kiadó betűzéseitől, tudniillik ez ~ 
részlet az első kiadónak, R. Sámuel SuJarnnak a bejegyzése, Konstantinápoly 
1556. ua A Sz. J. a megokolást is adja ; ,~ ~tl m~S i1iO~ mt,~t~. 

1

" S. H. O',lt'W.:l ,,~, Sz. J. ,,", '~'lt'li'l, 
150 

A krónikában két törzsnél fordul elő. Első krónika, VIII. 27. és XXVII. 18. 
"' A S. H. ezt Elisával kapcsolatban vette át. 
"' S. H.-ban Josáfát 18-ik éve. 
"' S. H. i1,li1' 1t,O. 
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Cefanja. 1
59 Habakuk adta át neki (a hagy~má~yt) a 280. 

évben 16 • .. . !61 Abban az időben élt <;~ul da prófet~~o. Szem? ch ot 
·traktátusának 13. fejezetébe~! 6 2 azt talalju~, hogy siqa Jeruzsalem-
ben van és férfi sohasem kozeledett hozza. . . 

Dávid.1 63 Királyságána_k kezdete a teremtés 884. eve_b~n 
volt.164 Uralkodása után 3_7 evvel, ur~lkod?tt Á~sálom . : . . Da~td 
tanitója, Mefiboset, Saul f_Ia vol~, amm t az:. Berachot ~leJ en ... t~lal
.juk.165 Hasonlóképen AchJtofel ts .. De e!so sorban Ira _Halam, _a 
kohen volt a tanitója, akinek a tizedét. IS adta ..... Parn~k.on 1~~ kereveteken adott elő, amint azt Moed katan traktatusaban talalJ uk . 

Sovách167 levele jósuához. 168 

V. Möor Énájim.. 

A modern zsidó tudomány legelső számottevő művelöje, aki 
évszázadokkal megelőzte korának tudományos f~l.készültsé~ét! 
Azarja dei Rossi, 169 igen nagy hatást gyakorolt GedaiJara. Forras~I 
közölt uayan nem említi, a könyvön belül egyszer sem utal ra, 
mindamellett - mint már Zunz is kimutatta 170 - sokat tanult a 
Möor Énájim szerzöjétöl. Mindenütt, . ~hol_ ~ilológiaí,_ ex~gézis
történeti problémát érint, ahol alexandnai zstdo tu_doman~rol, szól, 
ahol tudományos kronológ_i~t a~, ahol . maszo;ett_kus kerdes~~.et 
érint, szargalmasan hasznalja kimagasio kortarsa~ak munk~jat. 
Hogy következetesen tartózkodik attól, hogy nevet megemhtse, 
talán azzal magyarázható, hogy a hagyományos rabbinizmus egyes 
képviselői és Azarja között bizonyos elvi nézeteltérések voltak, 
amelyek népszerütienné tették Azarját.171 Föltehető, hogy Gedalja, 
akinek tudományos érdeklődése kétségen feiül áll, csak a hivatalos 
közvéleménnyel való összetűzést kerülte akkor, amidön elhallgatja 

"' Sz. j. 10., S. H. 19/b. "josiáhu király idején." 
1

'
0 

S. H. i1~'i.:lt, 161 19. tradeus 162 Prágai kiadás, 40, b. 
163 

Sz. J. 8., S. H. 14/b. w A S. H. még r'i~t, jl1'0J.:lt, j'"lt'l. 

.., 4/a. "' 16/b. 167 Előfordul Sofáeh-nak is l. kron. XIX '16. Hádár
ezer Cova királyának fővezére. 

1

" j1J j:J :Vrt'1i1' !li~~ eimen a Sz. j. végén 60-61. o. S. H.- ban 85. b-
86/a-ig, a két szöveg csaknem szóról-szóra megegyezik. 

"' Azarja dei Rossi (Ll't;)1,Ni1 ji;)) 1513-1578, Möor Énájim c. munkája 
először 1574-ben jelent meg. 

170 

A M. É.-ból átvett részleteket Zunz összeállitotta a ,~1'1 Oi.:l ~!:le-ben, 
0'011Ni1 jO i1'iTV 'i l1l,t,ll1. 

171 

A jömé-Oiam fejezetében idegen irodalom segitségével kétségbe
vonta a teremtéstől való időszámitás helyes voltát, bár végeredményben a 
.hagyományos. számításhoz tér vissza, mégis eltiltották a M. É. olvasását. 
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eme jelentő~ forr_ásnak. nevét. Ugyanez okból nem szóról-szóra, 
hanem a shl~st IS elvaltoztatva veszi át. 

. Möo.r . E~ájim. jeruzsáiem fekvéséről, a papok öltözékéröl, 
Cwn váraral es Palesztináról.172 

Látt~.k, hogY: a vár?s a meredek hegy közepén fekszik/ 7 ~ a 
~egy telejen . e_~Y tgen dts; es . szentély á llott. 3 70 öl magasságu 
fal vette k.ör~l . . . oltar ts volt ott . . . a szentély minden 
oldalról marvannyal volt kirakva. A föld alatt 5f milnyirel 74 
csodálatos művészettel források (mesterséges kutak) voltak/ 7" 
a melyek az egész szentélyt behálózták . . . a csatornák mind
mind ólomm::ll voltak burkolva. 

A papok (a kóhénok) mind hatalmas erejü, izmos emberek 
v? lt.ak. . . . akárhányszor el őfordult, hogy egy-egy kóhén mellső
labanal megragadva valamely sulyos borjut, a legnagyobb könnyed
séggel tudta felemelni akármilyen magasra. A juhokat, kecskéket 
csak ugy dobálták kézről-kézre. Az egész szentélyben igen nagy 
csend uralkodott. 

Megtörtén~ hogy 70 pap is volt szolgálattevő, mig azoknak 
száma, akik az áldozatokat bemutatták, ennek kétszeresére is fel
ment. 176 Nagy félelem fogott el bennünket, midőn megláttuk a 
nagy Eleázár főpapot, 1 77 midőn szent hivatí.sát gyakorolta, Ruhája 
nagyon díszes volt. 

Felmentünk a várba, amely a város mellett . .. nagyon 
magasan van és sok, nagy, alapjától-tetejéig faragott kőből épitett 
tornya van . . . az őröknek szigoru parancsuk van, hogy nem 
hagyhatják el őrhelyeiket, csakis ünnepnapokon és akkor is csak 
kisebb csoportokban. Ha valakit a felügyelőjük előzetes rendeletére 
bebocsájtottak a kapun, alaposan meg kellett figyelniök és kikér
dezniök. . . 

A város kerülete 40 ri sz volt/ 78 utcái teátrálisak voltak, uta1 
a meredeken egymáshoz közeledtek. Ezek az utak két megkülön
böztethető részböl állottak, hogy az alsó. és felső részén is lehessen 
járni, hogy külön uton járhassanak a jámborok, s~ente~ ~s . ne 
kelljen érintkezniök a tömeggel, mely nem tud annytra v1gyazn1 a 
a tisztasági törvényekre. 

172 M. É. Berlin 1794. S. H. 23 b. 
, , . M. É. ;"l!jlt'J -:n ~v. s. H. ,;,;, m-:ttt ~y. 
m A NOi!:l (Parasang) hosszmérték egysége . . Minden pa~sz~_ban 40 

közönséges mil van (millárium). Bölcseinknél egy __ m1l 266.2/3 konyok (lásd 
luckermann: Über T.tlmudísche Gewichten und Munzen, Breslau, 1862. 

"' M. É . .:m~ m';!J, s. H. Sm v::~~., o'~ Sm i'Y~· 
,,. s. H. O'lt'JN l"P~ it11'. 
177 S. H. nem nevezi meg a főpapot. 
118 S. H, ''C t,lt' 1:ltM1 C1p1:m MV:ltt'~ 'N p'l;!n. 
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A jordán hasonlatos EgyiJ?.tol? .Nilu?.ához, mely aratás felé 
kiárad elhagyja medrét és megontoz1 a foldet. 

A második templom tekintélye az idegen uralkodóknálY')> 
Ismeretes már a "Hadrat-Zökénim " eim ~ fejezet?öJI 80 a~a nagy 
tisztelet becsülés és tekintély, amelyet Nagy Sandor utan Ptolo
maeus Philadelphus, a 4 király közül az egyik, tanusitott e ház iránt, 
akik odaálltak az eltört szarv helyébe.1 8 1 De ezen kivül olvasd 
csak el mit ir a rómaiak Joszipponja a 12. könyv 3. fejezetében , 
ahol h;sszasan elbeszéli , milyen rendeletet adott ki a nagy Antio
cilus görög király, Antiochus Epiphanes apja, ' 8~ a szentély tisztele
tének érdekében, mely szerint - ~ zsidó val_lásnak tprv_énye elle
nére - a nem zsidók közül senk1 sem meqen belepm a szen
télybe . . . Ugyanigy a J3: k.önyv 5. fejezetében . azt ~lv~?suk, 
hogy Demetrius király, jo~athan a Ha~~óneus fopap_. l~eJe?en, 
mennyire tisztelte e házat es egy, a zs1dok szempontJaboi 1gen 
kedvező rendeletet adott ki ... ezenfelül kiutaJok a kincstáram
ból 15.000 siklust, hogy azon állatokat vásároljanak és arról a 
10.000 siklusról,183 melyet eddig őseimnek a szentség adományá
ból kellett fizetniök, lemondok a papok javára. Ha valaki a szen
télybe menekül, még ha a királynak magának tartozik is, nem 
szabad a felügyelöknek őt onnan elhurcolniok. Ha javításra szarul 
a szentély épülete, kívánom, hogy annak költségét az enyémből 
fedezzék. Még az is ott található mellette a l 3. könyv 6. fejeze
tében, hogy Ázsia összes király,ai több ízben nagy ajándékokat 
ajánlottak fel a szentély részére. Apió elleni 2. könyvében azt irja , 
hogy lll. Ptolomeus, akit Euergetes-nek is neveztek, mikor Szíriát 
sikerült elfoglalni~, nem Egyiptom bálványainak mutatott be áldo
zatot, hanem jeruzsálembe ment. 

VI. Egyéb héber források: 
A fentebbiekben részletesen tárgyalt és példákkal illusztrált 

héber forrásmüveken kivül Gedalja még számos hébernyelvü munka 
alapján dolgozott. Ezeket itt-ott aszerint, hogy mely eseméf!yre 
szolgáltatnak bővebb anyago!, lelkiismeretesen felhasználta . Alta
lában nem históriai müvek ezek, hanem a filozófiai, midrási és 
responsum-irodalomnak valamely müve, igy pl. eléggé gyakran 
hivatkozik a midrás irodalomra, Maimuni különböző müveire,m· 
Izsák Mikuszi Széfer Micvot Hágádoljára, 185 :3, josefusnak tulaj-

"' M. É. ;219/a, a S. H.-ban 221b. 
1 8 0 

A M. E. máiiodík könyve, mely a Septuaginta keletkezésével foglal-
kozik. Aristeas levelének ez az első héber fordítása. 

181 Dáni,el VII!. 8. és 22. egyenlő Nagy Sándorral. 
1 82 

M. E. 'JN!:l'!:lN S. H. a későbbi kiadásokban romlott aszöveg 'Jtl10~ 
183 

A S. H. késöbbí kiadásai, tehát a venezíain kivül o·oSN '•-ol c•o',N l-
nak nyomták. "' 44/b, 50, b, 51 /a, 53/a. 186 53/a. 

18 
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donitoU Josippon cimü népszerü müre, 186 magára Josephus 
Flaviusra/ 87 alexandriai Philóra,' 88 Aristeas levelére, 189 a Zóhár-ra, 19P 

Szadja Al Fajumi miiveire, személyes közlésekre, 191 Salomo jiccháki 
miiveire,m Izsák De Lattes Saaré Ci jon jára, 193 Rabbi Bechájé 
Tórakommentárjára,' 9~ a Vergák Sébet Jehudájára195 etc. etc. 

ldegennyelvü forrás. Az idegennyelvi! források közill a 
bevezetésben egy szerzöt említ, akinek neve a lembergi kiadásban 
.a következöképen szól : 1~)'1:1'1 lO'~tl 101P' l"1'1tl, az eredeti velencei 
kiadásban helyesebben 1tl'~c áll. A S. H.-val foglalkozó irodalom 
mindeddig szem elöl tévesztette azt a fontos momentumot, hogy 
Gedalja ben Jachja Jacobus Philippus Bergamensis XV. században 
élő olasz szerzetesnek munkáját használta.196 Valószínilnek látszik, 
.hogy . a mü olasz forditása volt előtte, amennyiben a szerző nevét 
olaszul adja. 'lSl egyenlő Galana csak az olasz szövegben fordul 
elő.191 Gedalja igen sokat használta a bergamói szerzetes müvét, 
különösen akkor, amidön idegen népekkel foglalkozik. Követke
zökben bemutatunk néhány párhuzamot: 

Bergamensis 5/a. S. H. 91 /b. Adam 198 et Eva primi omnium 
·parentes: triginta supra non-gentos vixere annos et ultra Cayn, 
Abel et Seth cum sororibus suis . . . Triginta alios genuerunt 
filios .. . qui sororem Calroanam duxit uxorem . .. Verum 
Methodius sanctissimus martyr illos centum 199 genuisse filios 
meminit . . . Maximam cunctis diebus vitae peregrissent poeni
tentiam, non modo dei misericordiam assequi meruere, sed et 
prophetiae donum commeruerunt . . . 

180 Zunz szerint X. sz. elején. 
'" 45/a, 22/a, 2?/b, 23/a, 28/a, 31 /a, 15/a, valószinüleg, hogy csak köz

vetve használ!a a. Josz1ppont, bár e!TIIiti forrásai között, mert csak azokban a 
részletekben 1déz1, melyeket a M. E. alapján dolgozott fel. 

'
88 18/b. "' 23/a, szintén csak az M. É.-ból. "' 31/b, 32/a, 27/a. 
"' 19/a. "' 29/a. "' 27/a, 55/a, Provance XIV. sz. 
"' 30/a, ,lt'N p "M:l Saragossában élt, 1340-ben halt meg. 
" ' 112/a, 11~/b, született Sevillában XIV. sz. végén irta a XV sz 

·elején, kiegészítette fia József, 1554-ben. ' · · 
"' Jacobus Ph~lippus Bergamensis középkori krónikás, mh. 1520-ban 

.Supplementu~ chro!JI~~rum _orbis ab initio mundi usque ad annum 1482 
hbn XV. c1m~ krómkaja, saját _korának eseményeire még ma is használható 
fo~rásmun~a, jólleh_e~ a régebbi korokra vonatkozólag az egykori krónikáknak 
mmden. ál h tását knhka nélkül elfogadja, a mű igen nagy tekintélyre tett szert 
ame!lny1ben már a szerzö életében 9 kiadást ért el. Olaszra f. Sanzovin~ 
forditotta le. Idézetek az 1513. évi velencei kiadásra utalnak. 

"' 93/a.l. a 217. j. "' S. H. '11l"ll'lC IN l"1'l"111t'1lN '1~.llt'.:l 1. Augustinus: 
De civitate dei XVI. könyv XI. c. ' 

'" Olympos püspöke, Lydában mártirhaláit halt 311-ben művei java
részben .csak foraitásban maradtak meg. Sz. J. 60 gyermeket ~mlit. Koh. R. 
•6. 3. Kámnak volt 100 gyermeke. 
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B. 5jb. Cumque Caynm senio confectus fuisset et inter 
fru~teta aliquando la~sus. ~ederet: a pronepote suo Lamech,'u qui 
et 1pse 1am senectuhs v1hO caecus effectus fuerat, interfectus fuit. 
Nam Lamech ipse dum venationi insisteret: pueri ductoris suasu 
credens Cayn esse bestiam : sagitta occidit occisus est. Lamech 
vero cum se Cayn proavum interfecisse eo modo depraehendisset 
ira nimium succensus: ipsuru puerum postea interfecit 

f!· 6/_b. Set~ interdixisset, necuru filiis Cayn eius unqudm 
<:omm1scen perm1tteret ... Observavll ... porro eius filii cum 
in septimam usque generationern ... accepere uxores: e quibus 
Gigantes progeniti sunt: veruru hi quanturu augebantur numero : 
tanto in vitia prolabebantur maiora, Quo circa .. . Irritantes : 
ipse tandem omnes iusta animadversione : diluvii aquis delevit 

B. 7. Hoc Maiusa/em ferunt diutius vixisse omnibus aliis: 
quos scriptura commernorat ... annis quattuordecim post diluvii 
eum vixisse reperitur ... cum patre suo Enoch in paradisum 
delitiaruru cum translaturu fuisse affirment: donec diluvii aquae 
c ssarent ... coneiudit ipsuru eodem anno defunctum fuisse : 
que diluvii a quae inundavere. 202 

Lamech ... eo quippe tempore gigantes erant super terram: 
viri utique farnosi : ét incredibilis potentiae. 

Noach ist itaque Noe omnes leguru prevaricatores et admo
nitionibus et predicationibus, quibus plurimum valebat. Reducere 
fatagebat. Veruru cum omnino nil perficeret: metuens: ne et ipsuru 
cum uxore et filiis pestilentes interficerent, ab eadem discessit 
terra, 203 quo quidem receden te: dixit illi domin us ... cubitus 
quippe geometricus: ut idem volunt: sex u suales cubitos faciunt ... 20' 

quidem mensuram vulgo: perticarn apellare consuevit 
B. 7/b. Cumque capraruru hyrcum in coricum ciliciae provinciae 

~ont~m ad pascus emisisset. Ibidern lambruscas cornedens evestigio 
mebnatus est. Quamabrern : cetera animantia cornibus petere coepit. 
Qu~ compert_o. Noe prolinus lambruscae virtutem agnoscens ipsarn 
stahm sangume leoms : porci : agni : et simiae inseruit . . .1" 5 ex 
ill~ primo ineb~i~tus est ... viditque ... admultas usqe gene
ratJones ... vm numero 14000. Hae sunt generationes; Noe, 

::: Bergamens_is-ben nincs_ meg ,,m 'JO TN l"1'l"11. 
- Bergamens1sben unokája és Lámech vak volt. 

• .. 
20 2 Au_gustinus Aurél.! us (a latin ~gy házatyák leg~iválóbbja, 354-430) · 

v1lágto~téneh fontosságu muve1 a ConfessiOnes és a De dv1tate Dei. Augustinus 
IS e veleményen van, a De civitate Dei XV. 11. 11. kötet 382 o. 

m Sz. J. 232 hasonlóan, C'PJ))l"l 'lElC M,:l nl~. 
'" A bárka mértékéröl részletesen 1. Gen. Rabba 31. fejezet. 
"" E midrás ilyen változata ritka, párhuzamos helyeket l. L. Ginsberg : 

fhe Legend for the Jews V. 165. o. 62. jegyzet. A Sz. J. 232. o. hozzáteszi 
j" 'MlW~ Stt~cS. 
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Sem, Cham et japi_Jct c. quibus duac et septuaginta pertliere gentes,. 
de japhet ergo qumdecun descenderunt generationes, de Cham 
d~~e . et trigint_a, de Sem primogenilo et omnium patriarcl.a 
vtgmtt septem~"· ... Japhet . . . qui et lanus ~" 7 a quibusdam bifrons 
appelatur_ ~oH 

Cham ... qui et 1oroastes~0 ~ appelatus est; quemque et 
nonnulli nembroth fuisse affir . ant ... Zoroastes artis magieae 
prinHIS in ventor (!2; b.) 

B. 9/b. lonichum~ 10 post diluvium Noe genuit filium virum, 
ut omnes testantur ingenio eminentissimum. Astronomumque peri
tissimum. Hic inter caeteros Nembroth gigantem habuit discipulum. 

Sem, quem nonnulli Melchisadech summum sacerdotem 
fuisse affirmant : qui primus post diluvium Salem condidit civita
tem, ipsa est Hierusalem. 

Arpllaxatlz . . . ab isto Arphaxat emersere caldaei ... 
Babylon magna aedificata fuit. Sala, ab isto Sala ubi supra Sar
matae qui et indi prodiere ... quae apud nos Tartaria nuncu
patur. Duplicem Sarmaliam esse invenimus ... Ab occasu vero 
praediela Europae Sarmatia et Tanay fluvio caucasi montes (ut 
Ptolemaeuss• 1 in quin to refert) in hac provincia sunt: cuius por
tae (a multi;;) magno errore caspiae sunt dictae, ut Plinius212 est 
auctor : ingens sane naturac opus : ut montibus interruptis: repenie 
ibi fores abditae ferratis trabibus. 

Heber. Ab isto Heber hebraei iudaei appellati sunt. In cuius 
solum familia dum Iinguae dividerentur: lingua hebraea, quae 
antea una erat: remansisse dicitur. lpsa quippe primo humana 
dicel'afur. 

"' Sz. J. 232. o. n";~ 1N. 
"- A Salselet Hakabbala Noét emliti janusnak, a héber •11-ból, 

Berossus __ : Babylon~u_s Hystoricu~ (Marduk bab!loni istennek papja Kr. 1e. 300 
évve_l) muvében talalJuk Noét, nunt Janust. .Pnma figura Noae quae et Jani 
patns Ogyges." Kommentátora jános: N oa cognomine l anus ante diluvium, 
genu1t Sem, Cham et japhet ... Nam eadem uxor !ani fuit dicta Titea Terra 
et Ves;~, magna. Bergamen~is j~fetet emliti, hogy janusnak is nevezték. 

Noé feleségét Arsi Pnscanak nevezték el a S. H. szerint. Hasonlóan 
Berossus: Post diluyium vero omne_s istos huic arbori annexos, qui sunt 
decem et ~eptem T1tanes Araxa Pnsca l~egina ... Araxa Prisca genuit 
Scytham pr_1scum, a _quo Napus et Prutus. Emfiti még Pandora Noela és 
Noegla nevu feleségeit. 

••• Berossus: qui semper magieae et veneficae studens, Zoroast nomen 
consecutus erat. 

" . A S. H . .:l,P)1 sajtóhiba, helyesen N,"J1• 
"'.Claudius __ Pt?lemaeus, hires csillagás

1
z és geografus (Kr. u. 2. sz. 

Alexandnában). Muve1t Európa az arabok közvetitette !atm forditásból ismer
~e. Valószinűleg a r•wwzq>txrl ~'f~rr1 crtc; c. geografiai művet idézi mely 1525-ben 
Jelent meg. W. Pirkheymer hires latin forditAsában ' 

l. . "' Plinius Secundus (maior) Kr. u. 23- 79.' műve Naturalis Historiae 
•bn XXXVII. "Encyklopaedia "-nak nevezi a szerző. 
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Phalech interpretatur divisio: qui cum terra esse! labii unius 
·in eius ortu prope turris aedificationem confusum est. 

B. 10/b. S. H. 92/a. Monstruosorum quoque multa homi
num genera post linguarum varielatem adeo factam : variis in 
locis perduela fuisse. . 

I. Androgine etiam in Aphrtea monstruosi sunt, qui ulriusque 
naturae inter se vicibus coeunt. 

II. Arimaspi alii monstruosi hornines in Scythia reperiuntur: 
qui in media fronte unicum habent oculum. 

111. Astromi item in fines indiae sunt, qui sine ore omnino 
sunt.2•s 

IV. Monoceros item monstrum in India est mugitu horrido1 a 
equino corpore capile cervino: qui media in fronte cornu habet: 
spiendore mirifico. 

V. Manticora quoque in India triplicem denlium ordinem 
habens facicmque hominis et corpus leoninum: 

VI. Monoculi quoque m India nascuntur, singulis cruribus215 

et singuiari pernicitate. 
VII. Sunt denique ea in regione Siluestres: hirsuti corpora: 

caninis dentibus. 
VIII. Hyppopodes item monstruosi populi ín sycthico oceano 

sunt, qui teste solino humani usque ad vesiigium formam teneni: 
sed in equinos pedes desinunt. 

IX. Neuri etiam monstruosi homines in scythia sunt, qui 
aetatis temparibus in lupos transfigurantur, deinde exacto spatio 
in pristinam reverterentur formam. Mars illis deus est, hi pro 
simulachris enses et tentoria dedicant, hotninesque pro victimis 
habent. 

X. Athlantes monstruosi quasi homines ultra lybiae deserta 
sunt . . . Deum lucis oderunt, hi ullo modo non vescuntur ani
malibus. 

XI. Chelonophagi monstruosi hornines in Carmani 216 sunt 
provincia, qui non alia quam testudinis217 carne vivunt: piscium 
autern cute se contegunt. 

XII. Monstruosae gentium facies etiam in Aethiopia reperiun
tur, quarum aliae sine naribus aequali totius corporis planitie in
formes habent vu Itus : aliis concreta sunt: ora modicoque foramine 
•Calamis avenarum pastus hauriunt. 

213 Bergamonál nincs meg a fl1l'1t.e'S1 s,,xt,-nak megfelelő kifejezés. 
::: S. H.-ban hiány~ik .mugitu horrido". 

,,:ln, cSJ, ~P mncs meg Bergamoban. 
'" S. H.-ban Románia. 
'" Az olasz szövegben: provincia liquali non vivono d'altra carne che 

·<li tesluctine cive· di gC<lana: A szómegegyezés arra vall, hogy G. olasz szö
veget használt. 
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XIII. Tanephii etiam in oceano septentrionali sunt populi .. ~ 
Quorum nuda c~rpora p:r~randes ipsorum aures tota contegunt. 

XIV. Pygme1 m.onstn 1~ arabia sunt populi minutissirnum ge
nus . .. Quorum ~uheres qumto anno pariunt, et octavo senescunt 

XV. Trogloditaem ~?nstruosi populi in Ethiopia sunt, qui. 
specus excavant. ~t hae IIIIs dornus : victusque eorum &erpentum 
carnes sunt: Stndorque : non vox : ad eo sermonis cornmertio 
carent. 21 g 

B. 11/b. S. H, 94/a. Ragau: seu Reu: Arnazonum foemi
narum regnum : huius Ragau temparibus : inter Scythas et Alba
!los . . . 21 0 era~t .?uo i u ven es regii viri audaces . . . qui incolas 
I~festare latrocmus coepere: A quibus tractu temporis per insi
dlas fere omnes e?rum arrnigeri trucidati fuerunt Quod cum 
aegre ferretur a v1duatis eoniugibus mox in ardorem vindictae 
?evenere ... feruidaeque: cum paucis, quae supervixerunt viris: 
m arma prorupere. Et primo impetu facto: hostes a suis amo
vere sedibus. Inde ultro circumstantibus intulere belium m 
Tenellis igne: seu alio medicamine: sublato in cremento m~n.iÚae · 
dexteri ne sagittandi postmodum exercitium impediretur adultis ... 
Ad Alexandrem tamen magni tempora usque eas regnasse com-
pertum est . . . ' 
. . . 13/b. Ae?'yptiorum etiam. reg.num huius Ragau temparibus : 
m1hum sumps1sse ... Duravit etiam ... usque ad octavianum. 
Augustum ... 

B. 12/a. Boemorum est regnum : hisdem temporibus. 22 2 

B. 13/b. Thares ... primum nummos cudere incepit .. _ 
atque sacerdotes instituit. 223 

B. 14/a. Abraam cognita autern hominis virtute: eum inter 
aegyptiorum sapientes instituit. Quibus et Arismetricam et astro
logiam primum docuit. 

B. 14/b. Jupiter224 magnus ille Aetherei dieique filius cui 
proprium nomen Lysania fuit: hac tempeslate apud Archadiam 

218 Augustinus: De civitate Dei XVl. 8. 
2 19 E szörnyszülöttek teirásának forrása Augustinus i. m. szerint: Kart

hagoban volt egy mozaik festmény, amely ezeket ábrá1:olta és ritka történe-
teket" elmesélö könyvek. " 

"" Bergamo megnevezi öket Scythák és Albánok. 
121 

Csodálatosképen az 'l'''~N király megsegítése nincs meg Bergamo
ban_. holott a történeti s.zinezetü adatokat és a személyekkel kapcsolatban 
levoket mnen szokta venm. 
. :~' Ber~amo -~gy_!k forrása Isidorus (szül. Karthago Novában 600-ban 

h1spahs1 (Sev1lla) puspok lett 636-ban h~lt meg). Műve Ethymologiarum Iibri 
XX. "Amazones d1ctae sunt, seu quod s1mul viverent sine viris, ap.~ ~ii>':l~t. 

223 
Ezt már a Zs. Agádából veszi józsua 24. 2. és jób. 14 4. Peszikta. 

d, Kahana mll 'El 29. b. Gen. Rabba 38. f. • 
"" :"IN',,~ nincs meg Bergamoban. 

l 

A hagyomány láncolata 271 

provinciam ... Qui ob eggregias virtutes id praeclarissimum 
!ovis oomen adeptus est. Et quas foeminas antea fere habebant 
comes : primus matrimonia ce!ebrare. Cumque hoc mos: eos ad 
humanos mores redigisset monuit eos deos colere: atque ita Aras 
et Tempia et sacerdotes instituit. 

Bergamensis 16/b. S. H. 95/a. Cres sive orion: Demogorgonis 
filius primus Cretae insulae rex. ~nno a nativitate Isaach 29. apud 
eandem insulam imperium susc1p1ens eam a se Cretam appellavit. 

B. 18/b. Vesta ... virgo et sacerdos continentissima habita 
fuit, quae ... sacerdotum .. mul.ier.um. initium dedit. !sta namque 
et propter eius modestam Impnmis vitam: ac sacerdotalis ordinis 
initium ut dea habita fuit. Duos autern non ex hominibus filios .. . 
sed e coelo : totidemque filias eam genuisse fingunt .. . 
Minerva225 Haec etiam pallas dicta est ... Postea textrinum ex
cogitavit officium . . . ' Usum insuper ol ei. Dein de bellantium aci es 
ordinare: atque leges omnes: quibus eatur in pugnam edocuisse ... 
Dicunt insuper eam numeros adinvenisse : et in ordinem . . . 
deduxisse ... Caeterum eas Tybias seu pastorales fistulas primo 
conposuisse multi credunt ... Ipsa eadem sapientiae dea: et 
artium omnium inventrix dicitur. Tandem cum eius virtutis fama 
et numinis reverenlia longe lateque diffusa fuisset ... Argivorum 
regni exordium. ln ea ... egregia condita postea fuerunt oppida: 
inter quae Thessalonica .. . 

B. 18/a. jacob: Phoroneus Inachi superioris argivorum regis 
filius . . . Qui primus graecarum studia deauravit. Phegoeus 
phoronei praedich frater ... qui inter caetera docuit tempora per 
menses et annos . . . Et ad deos colendos : et Sacella : et Aras 
primus instituit atque adinvenit lsis226 ex Achaia secedens in 
aegyptum transfertavit ... illos primum terras colere docuit : 
cultis semina committere: ac tandem colleetos in panem conficere: 
Ceres ... 227 et ipsa hac tempestate apud Siculos veniens ... eo 
in loco tanto ingenia valuit, ut et ipsa cum agrorum excogitasset 
cuitum : prima apud eosdem boves domuerit iugoque asseruit. 

B. 20/a. Apys ... multasque eos hornines docuisset et 
potissimus vini usum. Primus aratra manu solerti fecit osyris ... 
Rhodos civitas . . . 228 

B. 20/b. his temparibus ... condita est. Apollo clarissimus 
medicus ... 229 Esculapium atqne Achillem docuit. · 

"' Egészen hasonlóan Sz. j. 233. o. 
"' Sz. J. 233. o. Az lsisnek tulajdonitott cselekedeteket is Ceres nevé

hez fűzi. 

•
227 Augustinus Homogyrust emliti, mint akit azért tiszteltek, mert elöszőr 

fogta Igába az ökröket. lll. 101. o. 
. ·~· Sz. J. 234. Megokolása a névnek: találtak egy rózsát, me ly görögül 

anny1t Jelent rodos. 
.., Bergamooan nincsen :"JNIC,,'::t l',N:l megfelelöje. 
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. B. _21/a .. Venerem magnam coeli dieique filiam hisdem tempo-
nb~s fUI_sse dicunt ... ut virgines suas ad littora rnjtterent: ut 
na vigantiUm utere_nt~r concubitu ... Sparta : 28 ~ quae alio nomine 
Lac_edaemon provmc1a appellatur his temporibus in Peloponnensi 
re~1one cond1ta est. Argus quintus argivorum rex ... Hunc centum 
<>~ulos ~abuisse ferunt, cunela vidisse sua incomparabili sapientia. 
H1c pnmam navem ... fabricavit . . . Prometheus ... Usum 
insuper a~u_Ii primus invenit ... quem et quario digilo: in hono
rem cordialis venae portari instituit. Tempore deinde procedenie 
apud Romanos statutum ernanavit: ut Iiberti civesque aureo ute
rentur anulo libertini argenteo. Servi tantummodo ferreo. 231 

B. 23/a. Maya ... m a qua postmodum Maium mensem 
denominatum nonnulli fuisse affirmant ... 
. .f!· 23/b. Hic ipse (Mercurius) Iyram septicordem comperit. 

H1c Igitur adeo in omni doctrinae genere: et maxime pilisieae 
edoeius fuit. 
. . B~rgame~sis 24fa: Saturnus ... In~uper ferunt eum signi-

ficahoms opens ad agnculturam spectanhs, mensurationum terra
rum : et aliorum multorum consimilium 

B. 25/b. Aesculapius ... et ipse hisde temporibus adeo 
Medicinae artibus excelfuit ... Hunc aiunt . . . speculum primum 
ínvenisse: primumque vu l nera vitis obligasse . . . Athenlensium 
regni principium. Solon philosophus . . . et leges multas atque 
optimas instituit ... (68/ b.) 

8. 92/b. Parisius regia et inclyta galliarum urbs. Nam qui
darn cum aeneae e troia secendes: una cum francone hectoris filio 
in galliam prof1ciscens . . consedit. 

B. 351 b. Dionysos ... in diebus Moysi fuit ... Hic in aegypto 
natus quum deum aegyptios israelitarum persecutores variis plagis 
aff1igere anim adverteret: veritus aegyptum fore perituram: inde cum 
multis discedens in indiam accessit. 

B. 32/a. Danaus Beli prisci filius ... hoc anno : qui est tri
gesimus septimus Ducatus Moysi 238 primus graecis fodere docuit 
puteos. 234 

B. 32/b. S. H. 96/a. Sardinia itaque insula ... Corsica. 
B. 29fa. ltaliae regni principium. lanus235 cognominatus deus 

ac ?eorum_ pater; .... hi~de'? ~emporibus ex orientalibus partibus 
vemens pnmus omniUm 111 Ifalia nostra regnare coepit ... Eius 

"' ,,.N'"l~ nincs meg Bergamoban. 
"" Sz. J. 234. ugyanígy. 
"' Sz. J. u. o. 

'" A későbbi kiadásokban i"' a velenceiben helyesen l"'· 
_ .• 

2

" S. H. magya~ázatot f~z. hoz_zá. T. i. kövel kirakott kutat ö csinált 
elosv,r, mert már az osatyaknal 1s elofordul l. M. XXVI. 15. 

'"' Sz. j. 234. o. Egy lanus nevü állattól, melyet megölt, vette volna nevét. 
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autern longitudo. . . de~ies centena et ~X. pass_uum _millia. 3;olli~ .gif: latitudo vero qua?r!ngenta et X: ubi est ma10r lallt_udo.· _l!bi 
vero minor Centum tngmta sex. Un1versae autern amb1tus tnc_1es 
centena LVIII. millia complectitur unb1licum eius in agro Reahno 
-esse. . . . 

B. 29/b. sed Blondus flavius . . . dicit tantumodo ducent~s 
·sexaginta quattuor; qu~e ~piscopo_s ~abere di~untu:. Habet Italia 
tria maria praecipua: videllcet AdnalJcum et hgushcum : Suntque 
in ea farnosi lacus quindecim. 

B. 28/b. Moysi ... 237 Ipse quoque quum sapientissimus 
.esset primus, (ut Eusebius at~ue Eupol~mus historici tradunt) 
Jitteras iudaeis tradidi!, a qutbus phoemces postea accepere: 
deinde graeci a phoenicibus ut infra dicetur. 

B. 28/a. Eo itaque in loco chenchresm pharao cum sexcen
ti·s curribus et quingentis milibus equitibus: ac ducentis milibus 
armatis pariter interiit. 

B. 24/b. Maria prophetissa ... in monte autern Sin tumu
Jala fuit. 

A S. H. jelentősége és története. 

Leszámítva azt a rengeteg forrásmüvet, melyet Gedalja fel
dolcrozott, még mindig marddnak oly adataink, amelyeknek első 
forrása a S. H. Igy elsősorban azok a históriai adatok, melyeknek 
a szerzö szem- vacry fültanuja volt. Saját kora neves embereinek, 
kiváló műveinek é; nevezetesebb eseményeinek regisztrálásával a 
tudományos történelemkutatás számára is anyagot szolgáltat. 
Ugyancsak sajátjából adja családjának történeté!, minden bizonnyal 
családi hagyományok alapján. Azonkivül, hogy máshonn~n ne~ 
ismert históriai adatokat szolgáltat, olyan összefoglaló 1rodalmt 
mü, amelyhez hasonlót e korban héber nyelven ali~t_ találun~ . . Az 
eredeti históriai adatokon kivül szintén nem mutatható kt trott 
forrás vagy legalább is olyan összeállításban megirott ~ss~efoglaló 
irodalmi alkotás, mint amilyen a Gedaljáé, a középkon zst?óílldö
zésekre és a különbözö ho-sszabb exkurzusokra vonatkozolag. A 
középkori legendák és babonák, a ráolvasások és gyógyitóeszkö
zök, szóbeszéd mind olyan dolgok, amelyeknek nem kell közvetlen 

23
' Bergamoban Quadringenta ct X., a S. H. összes kiadásaiban csak M 

(4CO) valószinüleg már az első nyomásnál a •-ot einezte a nyomdász. 
'" Sz. J. 234. o. elnevezték egy egyiptomi nyelvből átvett szóból, a 

'1~·ból származó szóval, ami vizet jelent. 
"' S. H. nem nevezi itt meg, de feljebb már mondta. Az isten tiz csa

oása Kinkeró fáraót érte, mások szcrint Amoziót. Eusebius felsorolja a 
füaókat. E sorban a l l. fáraó Chencherres. 
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irott forrást keresnünk, ezek GedaiJ·a müveltségének eleme1· u 
'sak kö · k · ·d· .. · gyan-~ a . zep on. zs1 o muveltségéhez tartoznak, bizonyos filozófiai 
es exegeh.kaJ fo~a~ok, meg horniletikai ügyességek, melyekkel eo-y-
egy ese!llenyt k1szmez, egy-egy történeti személyt jellemez. ö 

. Mt~~e::t egybefogl~ l va a S. H. elsősorban nem történeti mü. 
A h1stóna~ 1gazsagk~re~es az uj-kor vívmánya, amelyhez Gerla ljá
nak nem Igen volt. erzeke. De hiszen számára a történet nem is 
ol_Yan es;mények la~colata, amel~ek e~ymással okozati összefli g
ge~ben. all~nak, a torténelern nek1, mmt a középkori ember szá
m.a~a altal~ban, nagy emberek példaadó életének ismerete, anek
do!ak, k~nózun~ok, apEóságok, . háboruskodások és békekötések, 
szoval. mJ~~enfele belso okoz~h ös~zefü~gés né~kü l. való események 
egymasut.anJa, melyen. keresztul az JstenJ gondviseles Iránya látszik. 
Modern ertelemben veve tehát a S. H. nem neveziletö históriai 
mü nek, cs~~ annyiban, amennyiban saját élményeiről beszél. Éppen 
~nna k a ~a]atos~ágának_ k?szö~heti népszerüségét, hogy el sős orban 
~rdekes .. Jgyeksztk len~t e.s e~ert a l.egkülönbözőbb dolgokat horrtja 
ossze. Osszesen 10 kiadast ert el es a Heilprinn M1, l1:'1 ,,0m ci mü 
krónikája is anyagát nagyrészben tő le kölcsönzi. 

Modern szemmel ~ézve a S. ~ · inkább kulturtörténeti, jobban
m~ndva ~zell:mtörté~e~t komp~ndt.uma_ mindannak, amit egy XVl. 
szazadbeh muvelt zstdo a Halachan ktvül tudott és közlésre mél
tónak tartott. 

Budapest. Dr. Schtichter László. 

.,. 1650-1747. 

IRODALOM. 

Kóbor Tamás regényköltészetének 
zsidó tartalma. 

A magyarság és zsidóság szellemi érintkezésének végso 
fokán midön multtá merevedett minden korlátozó tiltakozás és 
elháriÍó konvenció, a magyar zsidóság is belekapcsolódott az iro
dalmi kultura egyetemességébe minden közvetítés nélkül , a maga 
intellektusának erején. A XIX. század második felétől kezdve ~ol 
tartalmasabban, hol erejetörtebben mutatkozott meg a magyar-zs1dó 
szellemiség egyéneken keresztül kihangzó kollektívitása ~ .magyar 
irodalmi alkotásokban. S azóta ennek a szellemnek funkciÓJa soha 
meg nem szünt, életverése soha ki nem hagyott, és a század for
dulóján Kóbor Tamás irói működésében is maradandóan felmér
hető súllyal juttatta kifejező formákhoz a maga belső értékeit. 

A realizmus korának irodalma egyre gyakrabban vetette fel 
a zsidó vonatkozásu kérdéseket. Az irók nem fiktív, fantázia-vilá
got rajzoltak, nem hunyhattak tehát szemet a zsidó-magyar társa
dalmi kapcsolatok révén felvetődő sajátos és szükségképen adódó 
problémák előtt sem. Észre kellett venniök, hogy az emancipáció
után a zsidóság számára megnyilt uj lehetőségek uj és egyeteme
sebb érintkezést hoztak létre a zsidóság és magyarság között, sőt 
eddig ismeretlen jelenségeket idéztek fel a zsidóságon belill is. 
A még lappangó zsidó életmotivumokat a XX. század tárta fel, 
magával hozva az elmult évtizedek jelentős zsidóértékü vívmá
nyait: az emancipációt, a recepciót, a társadalmi, gazdasági, iro
dalmi alkotások szabad lehetőségeit és mindezek következménye
kép az asszimiláció végső konzekvenciáját: a hitehagyást. Ez a 
zsidókérdés egészéből kiszakított probléma a magyar irodalomban 
korszellemet átfogó témakeretté tekintélyesedett és fokozódó aktua
litással szinte mágnesként gyüjtötte maga keré a zsidó élet apróbb 
jelenségeit. 

Kóbor Tamás irói munkássága is ennek a szellemnek égboltja 
alatt teljesedett ki. Regényköltészetében a zsidóság szerepe nem 
'erülethóditás, hiszen már előtte is polgárjogot kapott a zsid(). 
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és a z~idó probléma a magyar irodalomban, nála a zsidó élet
adottsagoknak regénykeretbe-foglalása : uj felfedezés Akik eddi 
~.egt~éssel. v~gy el~en.séges magatartással közeledtek a zsidó kér~ 

ese .. ~z, k1vulr~I la!tak meg, eredményeiben fogták fel, hatásában 
ellenonzték a zs1dósag elhelyezkedését önmagával és a társada
dalo.mmal szemben. Kóbor beltilről közelitette meg a zsidóságot 
a h~~térböl ny?m_ult előre, az árnyékból lépett a valóságba és ~ 
poz1hv kép mogött maradék nélkUI akoázta ki a neo-ativumok tar
talmát N~n: zsid_ó életet teregetett szét, hanem zsldóvá élte át 
regényalakjal életet. S ez csak Kóbornak sikerülhetett akinek a 
zsidós~ármazás nem tehertétel volt, nem lekötő erö, hanem fel
sza~adltó energia. Érzéseivel mélyen belenyúlik a zsidóság szellem
~~lajába é~ _s~ertefutó .szálakkal kapaszkodik meg évezredek mult
]~ba, tr~dlCIÓiba. Az atéltség meggyőző hangulatából bontakoznak 
k1 a zs1~óságot érintő írása:, ugy hogy a történetek mögött min
~e!lkor 1gaz emb7ri és zsidó lelkiség él s a formák mögött az 
osJség szelleme lllktet. Regényeiben élmény és költészet harmoni
kusan olvad össze: valósággá. 

Ember- és világszemléletében szinte nyoma sincs a roman
tikus látásnak. A való élet részelemeiből épül fel költészetének 
architekturája. Nem ismeri azt a jogot, hangsúlyozza egyhelyütt, 
hogy mivel regényt ir, hazudhassék. Ez az önvallomás és írói 
program természetes kihangzása egyénisége belső tartalmának, 
.annak a viszonynak, melyben az élethez, emberekhez és jelensé
gekhez áll. Ha témája nem a gravitáció törvényének megfelelően 
a föld felé vonzza, hanem a képzelet szabadabb, kötetlenebb terü
letei felé sodorja, a reális keretek látszatvilágát akkor is igyekszik 
megtartani, mert valószinüség nélkül az írásmű nem ér semmit. 
Ezt a gondolatot Kóbor hirdeti és ezzel a kijelentéssel mintegy 
-fémjelzi irodalmi ízlését. Reálisan és élményszeríi közvetlenséggel, 
misztikum és exotikus bizarrságok nélkül teliti meg élettel a hagyo
mányokhoz ragaszkodó zsidó életformát. Zsidó tárgyu regényeinek 
hőse: a zsidó család. Középpontjában a szimbolummá nemesedett 
pater familias-szal, ki a maga korlátlanul hatalmas apai tekintélyé
vel, uralkodó büszkeségével, féltve őrzött becsületével, családboldo
gító álomkergetésével szentséggé avatja a hitvestársi néma tü~~lmet, 
az anyai jóságot, s a gyern~ eki engedelmességet. Ebben _a kornye
zetben csak a szeretet jelenti az életörömet, és az ünnepl hangulat 
a boldogságot. Ilyenkor a lélek elszakad minden hétköznapitól és 
elmerül az önfeledkezés istenes szépségeiben. A zsidó ünnepnek 
fenséges ereje van: külsőben átalakít, lélekben kibékít, ?ű~öket 
megbocsátla t, érzelmi. és elvi felszin-egy=n.~_tle~ségeket. _elsmllt. A 
szegénységre bűvös fatyol borul s a sz~IOJ es testven csókban 
.összeolvad, felmagasztosul az egész csalad. · 

S ezt a családi életet is kikezdte a hagyományokat lazító 
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korszellem, mely tradició-sza.kad.áss~ l egész világkülö_~~~éget jelent_ö 
diszharmóniái teremt az apak .~s ft uk ne~zedék.e kozo~t. .. Kóbor '.s 
rámutat erre a zsidóságon bel ul egyr~ -~~uvasod? g~n:rac1?-ellentet 
vallásszellemi és társadalmi dek~denciaJa~a. A l?anthka~ ~s1d~- meg: 

azdagodott fia elfelejti származasa_t. A. penz sz_1vtelenn~ es gogösse 
feszí. Atheista lesz és fitymálva nézile Jambor hit~o~~osa1t, Ugxamgy 
alakítja át az uj idők szelleme s ~ vagyom ]O iet f~lfog_as?a~l, 
magatartásban egyaránt. a s~egény ~ovacsf_lllt I~: .Ben~uk utközik 
ki a zsidó gerinctelenseg romden bune_: ~I.ncs onerzetuk. Pe?Ig a 
zsidóság helyzetjavulásanak, megbecsulesenek egyetlen feltetele : 
a zsidóság értékének tud~ta. Aki nem hunyá~.z~_odik me_g, s nem 
némul el bántó alázatossagban, han~m m~ggyozodés~el , öntu?attal 
szól a maga zsidóságáról , annak mmde~~~t v_an tekmtélye, tiszte-
lete, még ha történetesen Fuc.hsnénak hlv]ak 1s. . 

Való, hogy a zsidó vallas teher az eletben s hogy a zsidó 
külsőt megvetik. De a fájó tapasztalatok keserűsége nem lehet ok 
sem a panaszkodásra, sem a gyáva menekülésre. Számolnunk kell 
a zsidósors tragikumával és vigasztalódnunk kell abban a tudat
ban, hogy mi vagyunk a "vallás hősei". "Szomoru, terhes vallás a 
zsidóé" mondja Kóbor és ezekben a szavakban pesszimista világ
szemléletének hangjai csapnak fel. A pesszimizmus Kóbor ősél
ménye. Maga vallja: "Tele vagyok sötétlátással" Gyötrő távolság
érzése nem attitüd, hanem morális meggyőződés. Az emberiség 
végzetes bűnforrása: a szegénység. Az élet nem egyéb, mint örök 
hullámzás a szegénységből a szegénységbe. Az anyagi, lel ki, 
szellemi, erkölcsi szegénység faláról pattan el az emberélet, hogy 
önlendületével ugyanoda hulljon vissza. A nincstelenség tikkasztó 
tüzében elhamvad minden jószándék, becsületes elhatározás, meg
álmodott boldogság. A gazdagság: etőszak; a társadalom erkölc-,i 
felfogása : álszenteskedés. A szegény: a gazdagok vásári portékája, 
játékszere, mulatságuk tárgya és ennek a mulatozásnak költségeit 
~ szeg~nyek fi~et.ik ki - az életükkel. Az élet nem nyujt örömet 
es a. rov1d él~hdő 1s .hosszu, keserves robot. Az irót néha a vég
letekig ragact1a pesszimizmusa. Az emberiség nyomoruságáért nem
csak a ~azdagokat. terheli a felelősség, bűnrészesek a szegény 
emf?ere~ 1s, n:'ert masoknak életet adnak. Aki a gyermekét uem 
tudJa kiemeint az _életvásár halálgőzéből, annak ae is legyen gyer
m~ke: A~ .. e_m~enség:~n nem lehet segíteni. Az örök emberből 
romdig ~1u!kö21k _az osfermészet. Ha pillmalokra visszafojtódik is 
ere~end_ő bune, m\~elyt rés támad az ideiglenes mázon, kitör belöle 
az 1gaZJ ember. Onként vetődik fel a kérdés hát nincs becsüle
tesség a~ ember~. társada!omban? Van, de lét~zését a legsötétebb 
megokola~na~ kos.zönheh : "A gyenge emberek mind becsUletesek, 
mert a bunhoz erő k~l!·.~ Tehát minden aktivitás magában hordja 
az absztrakt rossz cs1rajat. A menekíilésnek csak egy utja van: a 
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visszavonulás, a passzivitás: "Ne akarj te sohasem cselekedni 
egyetlen szerencséd, hogy cselekedni nem tudsz." Ez az elmélet 
a? ér~éktöbble.tet a n?knek a férfiakkal szemben. Velük mindig 
törtémk valami, anélkul, hogy cselekednének. Környezetükre kiáradó 
jótékony hatásuk passziv egyéniségilkben, puszta létezésükben rejlik" 

A nyomasztó életszemléletekre, az emberi hibák látására érzé
kenyen reagál az iró. Nem háborodik fel és nem ájtatoskodik. Nem 
lesz erkölcsbíró, sem prédikátor. Ellenben : megbocsát vagy gúny ba 
f?jtja keserüségét. Az elbukottakkal szemben engedékenyebb, el
lagyulóbb. Meg tudja érttni öket. A megbocsátás hátterében maga
sabb rend ü erkölcsi gondolat huzódik meg : nincs joga a társa
dalomnak több tisztességet követelni, mint amennyit adott. De 
amikor az álság, alakoskodás mögött meg kell Játnia az emberi 
.kicsinyességet, hiuságot, nagyképűséget: humorba, szatírába mártja 
az életmozzanatokat és ekkor pokoli zUrzavarban bukfencezik min· 
d~n a po.litikától a tudományig, a diplomáciától a sajtón át a 
hazasélettg. Gúnyos és csipös megjegyzéseinek sulya alatt semmivé 
törpül minden és mindenki. Tollhegyre tűz tudóst és minisztert 
tömege.t és esz~ét. Szinte swifti magasságokban járva, teszi nevet~ 
ségesse a "hamis nagyszerüseget, mely a hősböJ kiszedi az embert 
aztán teletömi nem emberi vonásokkal". Humora hideg és derüse~ 
csillogó. Nevet és nevettet, midön darabokra szedi az apró kalan
dok cse.lszövényei.t, azokat az ~le!.k~rülményeket, amelyek hazuggá, 
r2vassza, fantasztikusan képzelodave teszik az embert. 

Csak az az iró tudja ennyire a humor keserüségébe temetni 
s a szatíra méregsavában feloldani megvetését és felháborodását 
~kiben ~z intel~e~tus ura~~odó princ!pium, s csak annak a regény~ 
1róna~ Jellemr~Jzat lehet onön szavalVal megfesteni, ki tudatosan 
reflex1v egyémség: "Én szerf!tem, ha elbeszéléseim fonalát oktató 
és megszivlelésre méltó megjegyzésekkel kisérhetem." Mintha 
Thack~ray .szelleme kisértene Kóbor regényköltészete fölött. Minden 
e~ben értek~t. és c~eleke~etet ?Z intellektus viszonyában mér fel. 
Szmte einérniíJa az erzelm1 mohvumokat letompitja a sziv harrajait 
hogy annál. ~iadalmasabb~n mutatkozza~ak meg az ész munkájá~ 
nak ko~tuqa1. . Kóbor a.z mtellektus .költ?je. ~zzel magyarázható, 
hogy v1sszavehtve !'flagat a multba, mmt hzéves gyermekifju logikus 
követk~ztet~sek.kel It.él emberek és törekvések fölött. Morális víssz
hangk~nt k1s~n. végig ész~evételeivel a cselekményt, mint egykor 
az ~nhk. tra~ed1ákban az ö.regek kara. Didaktikus célkitűzéseinek 
t~laJdomthato, hogy szubjektivitásával átlépve a mult és a jelen 
tavolságát a. regény idöpontjábó~ visszakanyarodik a mába, hogy 
a maga korara vonatkozó reflexiókkal segitse a mult jelenségeit 
az olvasó szemléleiének közelségébe. 
m Kóbor regényeinek zsidó világában kettős réteg rakódik e y-

ásra. A multból öröklött lelki struktura és a későbbi idök ~t-
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meneti szelle~-képződménye. Az előbbi az ősi zsidóságba ágyazotl 
-váz, az utóbbi csak esetlegesség. Az időfeletti és helyhez nem 
kötött, ez csak divat, sallang, fuggelék. S az alapréteg érintetlen
sége ~ellett a la~su fejlödés.~e alkalmas .felszin .befogadja a min

. d~~kon eszmehat~sokat: P; t~k~, a nagyvallalkozas gazdasági előre-
törese felhengerell a zsido kisiparost ts. A zsidó kéz alkotó erejét 
is elnyeli a gép termelő munkája. A szocializmus idöszerü gondo
latai magukkal ragadják a zsidót. De a zsidó szocializmusa nem 
más, mint a mózesi törvények visszaálmodása, beleélés abba a 
reménybe, hogy az emberiség megtér a bibliai eszmékhez, azokhoz 
a nagy szociális gondolatokhoz, melyeknek renaissance-a megvált
hatná a szegénységben szenvedö világot. A szocializmus a zsidó 
mult, az antiszemitizmus a nemzeti jövő felé irányitja a zsidó 
várakozást. Egy nagy magyar zsidó teremtő értéke megszabadit
hatná a hazai zsidóságot minden megvetéstöf és gyűlölettöl. Amig 
a zsidó eljut a szocializmus eszméjéig, a lélekváltozásoknak, az 
érzések hullámzásának és a folytonosságában soha meg nem sza
kadó indulatoknak változatos, pillanatokban is érzékelhető utját 
futja meg. Kóbor analitikus módszerrel elemzi és boncolja az 
.emberi lé~ek titk~it és hatalmas réseken át világit be az Én rej
telmes melységetbe. Az egyszerü fővárosi zsidó kis és nagy lelki 
válsága, ' életdöntő problémái és dilemmái, lépésröl-lépésre követ~ 
hetö gondolatkapcsolódásai, egész életfilozófiája sokrétü összetett~ 
ségben szintetizálódik élő emberképpé. A zsidó lélekrajza is annak 
a regényirói müvészetnek köszönheti megalkotását, mely a Iélek
analizis csodálatos, néha megoldhatatlannak tetsző bravurjával 
számos alakértéket ajándékozott a magyar irodalomnak. 

Kóbor Tamás nemcsak regényköltészete zsidó vonatkozásai 
révén tart :?konságot a zsidóság eszméivel és lelkivilágával, hanem 
regényköltói irómüvészetének felötlő vonásaival is. lntellektualizáló 
h~j.lama ép ugy megmagyarázható zsidóságából, mint ahogy passzi
VItasba menekülö pesszimizmusa is a zsidó életsors évszázados 
v~s~zaszoritottságának atavisztikus kiütközése. A realisztikus világ
latashoz a zsidó életbölcselet öröklött hagyományai csak közelebb 
hozt~~: Humora mögött gyakran, életfelfogásában és morális ten
denc~aiban mindig a zsidó lelkiség hangja csendtil vissza. Kóbor 
T~mas alkotó ereje negyvenévi irói tevékenység után is töretlen, 
!~1ss és m~de!n, eljöyendö művei lényegileg mégsem módosithat
Ja~ regényiró.J ou~r~Je z~idó tartalmának eszmei jellegét, mert 
.zsidó-szellemi tartasanak Immanens értékei vannak. 

Budapest. Dr. Zsoldos }tnó. 
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IRODALMI SZEMLE. 
. Schrif~en de~ jiddischen wissenschaftlichen lnstituts. Historisch e 

Sekhon. Hasto~sche Schriften Band l. lJnter der Redaktion 
von E. Tschenkawer (Berlin). Mit Abbildungen und Faksimitien 
Verla~. "f\ultur-L!ga," Warschau, Leszno 40, 1929. XLIV. (NémetH~ 
828 (Jiddis) hasab. Nagy quart. Megfelelő jiddis eim. 

.~z a néhány év el_őtt megalapitott tudományos intézet nagy 
en~rg1aval dolg~z1k, a Jelen hatalmas kötet nyolcadik kiadványa. 
Me~tóan sorakozik" az eddig napvilágot látott három kötet "Philo
lo&Ische ~c~nft~n me ll é. 32 dolgozat van benne, melyek a 17 -19· 
szaz.ad törtene~ere vonatkoznak. A legtöbb szerző jelenleg Wien, 
Berlm és Varsoban él (Budapest nincs képviselve), de a dolgozatok 
az orosz~lengyel zsidók multjáról szólnak. Fel van tételezve hogy 
olyanok IS _érdeklődnek, kik a jiddist nem értik, ezért a kötet' végén 
az egyes Cikkek tartalma bőven van ismertetve a kötet másik felén 
levő német ,tarta!?~ _jegyzékbe.n. Ugyanezért lOOO példányban lett 
nyomva, szep kialhtasban, amilyenhez a jiddis könyvek a multban 
nem voltak szokva. A kötet egyik előnye a gazdag levéltári anyaa 
magán kézben levökből épugy, mint a hivatalos levéltárakbóL o• 

Az itt rendelkezésemre álló térre, valamint olvasóink érdek
!ődésére való tekintettel, ~supán 11éhány dolgozat eimét jegyzem 
Ide, m1vel azonban a többJ dolgozat becse ne legyen érintve. 

Israelsan !., Noszen Note Hannover, sein Leben und seine 
literarische Tatigkeit 1-26 (az elhunyt jeles tudós alapos dolgozata). 

Brutzkus 1., Die ersten Nachrichten über Juden in Polen 
(im 10. und ll. Jahrhundert) 27-54. 

Rubaschaw S., Jiddiselle Zeugenaussagen in der Responsen
literatur vom Anfang des 15. bis zum Ende des 17. Jahrhunderts 
(Einleitung und Texte) 115-196 (a kötet legterjedelmesebb 
dolgozata). 

Jiddische Briefe der Familie Lassalles. Abstammung der 
Familie Lassalles (3 szerző) 347-374. 

Menes A., Die Taufbewegung in Preussen in der ersten 
Halfte des 19. Jahrhunderts (Auf Grund von Archivforschungen) 
375-404. 

J.~dische historische Bibliographie !927 -1929. 821-828. 
ürülünk a zsidó tudomány terjesztésének és kívánjuk, hogy 

a II. kötet csakhamar következzék. 

* 
Soncino-Blatter Ill. l. Heft. Berlin !929. 
Ebben a f~etben kétharmadol foglal el Balaban M. dolgo

zalai: A lengyelországi héber nyomdák történetéhez 1-50. Az első 
könyv az 1534-ben Krakóban nyomott Saáre Dura. A nyomda-
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tulajdonos három testvér csakhamar kitért. A király elrendelte, hogy 
az általuk · kitérésük után kiadott Turokat a zsidók vegyék meg • 
A zsidók természetesen protestáltak. Az V. fejezet a cenzuráról 
szól. - Luban S. H. szintén szolgál adalékokat a cenzurához a 
prágai hé,ber nyomásoknál (51-55.)-:- Spanier A. (67-72) hivat
kozással "Buchwesen" c. müvemre azt Igyekszik bizonyítani, hogy a 
misna korában a midrás, pl. a ~zifra is tekercsalakban létezett. 
Bizonyitékok: kéziratokban és régi nyomtatványokban emlitett fel
osztások, sőt a megilla szó is használtatott ily részletek megjelö
lésére. Ez mind igaz, de nem következik belőle, hogy ez már a 
misna korában is igy volt. Először .azt kellene bizonyítani, hogy 
a szóbanforgó midrások abban az Időben már fel voltak irva. Csak 
annyi van bizonyítva, hogy a középkorban még tekercsalakba is 
írták a midrasokat. Mondjuk a 8-9. században és az ezekre vo
natkozó felosztási megjegyzések késöbb is másoltattak, midön már 
kóctexalakba írták azokat. 

* 
Finkeistein L., The Pharisees: their origin and their 

philosophie (K. J. The Harvard Theological Review XXII, No. 3, 
July, 1929. 185-261). 

Geiger, Wellhausen, Herford, Moore s mások után Finkeistein 
uj elméletet állit fel a farizeusok eredetéről. Elég egyszerü. A 
szadduceusok a vidéki, a farizeusok a városi lakosságtól származ
nak. A szadduceusok a földbirtokosok. A materialisztikus történeti 
felfogást, amely az utolsó emberöltőben elterjedt F. átviszi a két 
~sidó szektára. Igaz az, hogy a szadduceusok ga~dagok voltak, az 
IS, .hogy a vagyon földbirtokból állt, de azért kérdés, hogy 
?sztaly-harcból keletkezett-e a két vallásos irány. A széles irodaimf 
Ismeretek mellett elmés módon vezeti le elméletéből a vitás pon
tokat, ~e m~g kell vallanunk, hogy nem vagyunk meggyőzve. Pl. 
az egy1k VItapont az, hogy a szent iratok tisztátianná teszik a 
kez~ket. F. szerin.t ,a falusiak (a szadduceusok) nem tanultak, 
teh.at nem hasznaltak el a könyveket, nem fogadták tehát el a 
!anzeuso~ tételét, hogy a könyv tisztátalanná teszi a kezeket, mivel 
Ily ~~abalyra szükség nem volt (217. Iap, 215. lap, 73 j. misna 
Jada]Jm 4!. 6 hibás szám lesz). 

. ~égul azonban elvesztették a szadduceusok paraszt hiveiket 
a~~ r~s~é feltil_nö. F. 6 fejezetben tárgyalja az összes kontrover~ 
zia a · befeJezésben (255 lap) F. ismétli meggyőzödéséf hogv 
a . szadduceusok eredetileg vidéki a farizeusok pedig 'városi 
part voltak. ' 

* 
Rö ~enger L. Volk und Staat in Aegypten am Ausgang der 

mer errsch~ft ~estr.ede; München 1922. 58. Iap, 4°. 
Wenger kivaló Jogasz és papyrológus, kinek több idevágó 

19 
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munkáját e folyóiratban ismertettiink. (XXIV, 66; XXXIII 133 · 
XXXV, 14~). A fe~ti ünnepi beszéd szintén nagytudományu mú: 
an:tely a tehböl. ment. Époly érdekes, mint tanulságos, amelyből a 
zs1dó vonatkozasu részleteket szokásunk szerint kiemeljük. Jó lesz 
egy részét eredetiben adni. Alexandriáról 17. Iapon ezt olvassuk: 

"Das hauptstadtische Proletarial treibt da die wüstesten 
~!?inge, stadtischpolitische und wirtschaftliche, kirchliche, antisemi-
11sche Exzesse gehen auch im 5. 6. und 7. Jahrhunctert durch
einander und macllen den Statthaltern die Herrschatt reichlich 
sauer". 

A zsidók és heilének közti harcokról, az antiszemitizmus 
kitöréseiröl, a kereszténységgel . való fokozásáról 18-21. lapon 
van szó. A Syene (Asszuan) papyrusokban sok héber név van: 
]akobos, Rachel, Johannes. Itt volt az 5. században (ante) a zsidó 
katonai telep, a határőrség. Egy okmány egy asszonynak le.tt ki
.állitva, hogy nem rabszolga és nem származik ilyen családból. 
{30. lap.) Ezután: "Jakobos und Sophia haben drei Kinder: Lea, 
Rachel und Rebekka. Lea ist wieder Mutter des Markos und der 
Sophia, Sophia des Johannes, lsaak, Jakob und anderer Kinder: 
Rachel wird Nonne . . . . Inctes die Spuren des Judentums als 
Glaubensgemeinschaft verlieren sich im Christentum und von 
:Spuren des Judentums als Nation ist in diesen spaten Texten 
(6.-7. század) meines Wissens bisher nichts zum Varschein ge
kommen. Dass die agyptischen Juden darum in den anderen Nati
.onen aufgegangen seien, wird auch für die agyptische chóra (vidék) 
niemand annehmen wollen, der des zahen natianalen Charakters 
·dieser Nation eingedenk ist" (21). 

A zsidók a ptolemeus királyok és a római császárok ural
kodása alatt mindig lojálisak voltak, az uralkodók meg is védték 
őket. Hogy azonban az összeomló római birodalom támaszai lettek 
volna, azon kételkedni lehet, mondja W. Valószinüleg igen, mivel 
a zsidók minden időben és minden országban a rend elemei voltak, 
követve Jeremiás tsmert tanácsát, melyet a babyloni fogságba hur
coltaknak adott. Kyrüllos püspök és köre voltak (412-ben) a fel
forgatók, zsidóüldözés rendezők, az államhatalom ellen törők. 

Egy keresztény házasságlevélben 570-böl a férj a feleségnek 
igéri, hogy társadalmi áll~sáh~z mé!t~an fogja. t~plálni és ruhá~ni. 
(26. I.) Bár van görög mmta 1s, meg1s valószmubb, hogy a zs1dó 
nmn mo;, ,Nit' hatása, vagyis a kethuba befolyása mutatkoz1k. 

Egy péklegénynek 569-ben kelt válólevelében a válás meg
okolásául az van mondva: "Egy gonm;z szellem bujt belénk": (27) 
Emlékeztet a talmudi dicturura : Az ember csak akkor vétkeztk. ha 
gonosz szellem bujt belé. Egy végrendeletben, melyben az örök
séghagyó vagyonát kolostornak testálja, az áll, hogy vagyona foglyok 
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'k (28) K t k tény e:yakorolJ·a a •11'"!!l kiváltására fordittasse . . op eresz ~ 

ll'"l:llt' jótettét. . . é é té 
A kopt szerzödö felek a szerzödesben ?zerzöd ~szeg .s ese n 

minden birság fizetésére készek. (~.-7. szazad). KtJelenttk, hogy 
per nélkül vállalják a kötelezettsegeL (24. lap.) A kopt f~rmula 
i hanuzik németül: "Ohnt Gericht und Gesetz, o~n.e .trge~d 
~y z"'Wí".fel" Ra'mutattak görög-bizanci késö-babyló01at es mas 

euren ..... · . ) G" ' 1 " " ' áthuzamokra. (48'. I., 71. jegyzet . orög formu a a•;eu otxt,~ x'lt 
~pt<leto <; . Rámutathah~ még az aram papyrusok ,:l, Ki:ll j'1 K~ és a 
talmudi visszhangra 1"7 ~·~1 r, n"; formulákra. . 

Az egyptomi zs1dok történetére vonatkozo 1rodalom 45. l., 
31. j. van felsorolva. 

Budapest. Dr. Blau Lajos. 

* 
Joachim' Priaz~ Judisebe Gesdúdde. Ed. Verlag 

für Kulturpoliti'k, Berlin, 1931. (280 l. 16 ·képpel. 8°) 
F01!1t06, hézagpótló munkát végzett a ~~ges, fi.atal 

berlini ra~bbi. A zsidó történelmi tudat ébrentartasara a l.ali.k:us 
zsidó nagyközönség'ben, akik az adatok és termin~s technik';lsok 
halmazával telitett nagyobb tudományos munkakat nem 1gen 
forgathatják, jóformán hiányzott edd~g az egységesen átgon
dolt, tömöri1ve lényeget adó és mégis élvezetesen megirt .zsidó 
történelmi mu.nka. Srerzö éppen e cél felé törekszik: történe!~ 
mün.k évezredes hatóerőirrek dinamikáját megéreztetni és megr 
értetni a modem zsidó olvasóval. A feladaJt éppenséggel nem 
könnyü: hatalmas tö11té.nelmi anyago t lrellett aránylag kis ter
jedelmü könyvben feldolgoznia különféle, kulturáli:s, politikai., 
gazdasági stb. réte~ödéseiben. .Érthető. hogy a munkán 
igy erős e:gyo1daluság vonul végig. Inkább szellemtörténtet, 
eszmék és világnéretek küzdelme, fejlödése a ·tárgya, mint poli
tikai és gazdasági tö11ténelem. Még sem adja véTszegény abs
tm:ktumok rajzát, mert az eSZliTlék kÜJzdelme elevenné, drámai 
fesriiltségüvé süriilsödik művében. 

. A könyv három nagy fejte21etre oszlik. Az első »Antike« 
c1met vis.el. A tel-cl-amamai leletJekkel kapcso1a.tban a zsidó nép 
eredetén~ problémájával foglallroz.iik, majd hosszasan, helyen· 
ként .. agadiikus ~. kissé szónoki:as szinezettel Mózes egy~gét 
é.s t?rv~yh?.Z61 Jele:ntös~gért: fejtegeti. Feltünóen ke9és a poli
ttkai resz. Otletes megJegyzése, hogy Jerobeám volt az ebií 
m~nkás~ér, ez ~onban csa!k a m.odem, S7l0ciális problémákat 
~Jreg~to regénynodalom stilusához idomult formula és nem 
Je.Lentt ~t, hogy sze.rzö gazdasági szempontból korra~ot ad. 
A pr6fét1zmust reszletesen. és igen lendületes, élvezeres formá-
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han tárgyalja. A második fej,eret: »Das Traditionsjudentunl. 
seit Esra.« E szmeáramlatok tarka vált!oxata. Hellé.nizmus, ke
resmé.nység, rabbinizmus, miszticizlffius. Részben ~roda1omtÖii· 
ténetet is ad. Ismerteti a talnwd ·merodikáját és a miszticizí
mussal kapcsolatbaill néhány s~é.p. mélyértdmü chaszid-loegoo.
clit közöl :\Ia rtin Buber átdolgozá sában. A hanni3Jd~k fejezet a 
»Ghettodamlll1e rung«, melyb:e,amint azt a s.rerző lrelyesen rneg
álla.pitja, a mi korunk is beléfoglalható, me:rt az emancipáció 
korántsem oly tökéletes még, hog;y a ghet!tó véglieges m:eg
szünéséről beszélhetnénk, A renai.'ssanc:e-korbleli zsidó történietét 
adja, különös:en so.lrort: foglalkozik a s~efard zsidókkal és a 
marannos-tragédiák festésére igen szép, erötclj,es sorokat talál. 
:Majd áttér az ujkori zsidóság történelmére, m.:ely fölJdrajzi 
olrok és problémák sokasága mÍiatt egiészen mozaikszerü, de 
a figyelmet mindvégig erősen leköti. Tis7JtelietDeméltó objek
tivitással ir a modern zsidó mozgalma:król is és egy optimisz.
tikus, költői lendületü zárszóval fejezi be müvét. 

A munkához mellékelit bibliagráfia hasznos szol!g~á1a1lot tesz 
azoknak, kik egyes zsidó történelmi problémákkal bővebben 
akamak foglalkozni. Ige.n céls~erü volt a regisz·te·r öss:ZJeálli
tása is. Fogyatékossága m:el1ett is értékes munka a » Jüdische 
Geschichte«, mert tiszta és tömör kép~ ad mindarról, alll1i a 
történelmi zsidóságban grandiózus, örök érték. 

Budapest. Ros.enblam Manó. 

MORIJAH 

TANÜGY. 

Jabnei védöbástyánk panaszialánál. 
lrta: dr. Hajdu Miklós, a Pesti Izraelita Hitközség szertartási ügyosztályának 

elöljáróhelyettese. 

Védekezéssei kell kezdenem, amikor a hitoktatás nagy témá
járól beszélek. És nem az illetékességem vagy a hozzáértésem pont
ján kezdem a védekezést, holott talán ezen illenék_ kezdenef!l. 
Szerénység és önismeret azonban ezen a területen shlustalansag 
volna. Elvégre a hitoktatás témája a magyar zsidó felekezeti köz
élet olyan vitakéJ"déseinek egyike, amelyhez hívatlanok is nagy 
lelkinyugalommal, némelykor a hivatottságnak valamilyen tudat
alatti jószándékával szólnak hozzá. A hitközségi adófizetót sok
esetben vajmi laza kötelékek füzik a hitnek pozitivumához, - de 
viszont mihelyt iskolával, tandijjal, tankönyvvel, gyermekének, 
vagy unokájának leckéjével, hittannal, vagy az ifjusági isten
tiszteleten való megjelenésnek kötelezettségével van dolga, menten 
feltámad benne a hit, hogy bele kell végre szólanom a hitoktatás 
ügyébe. Távol áll tőlem, h<;>gy a való élet életmegnyilvánulásának 
t,apasztal~tait ne értékeljem. Eszre kell viszont vennünk, hogy ezek 
es_ ~z efaJt,a tapa,sztalatok nagyrészükben tulságosan egyoldaluak: a 
ta]ekozódas forrasa legtöbbször a gyerek, vagy az unoka, aki vallás
·oktatási, és szakpedagógiai kérdésekben mégsem lehet mértékadó. 

Mas~eret~ Y?lt persze a régi világ Tőrában élő, Tőrával fog
lalatoskoda zsJdOJ~nak a Tóra tanításában és tanulásában való 
együttmüködése. Eletp~ogramm és eszmei közösség volt ez. Éppen 
mos.t _olvasom dr. Seiigmann frankfurti főrabbi Sövuoszi elmél
kedeset (Gemeindeblatt der jüdischen Gemeinde zu Berlin Mai 
2?3_1.},. amely ~e~kapóa~ találó és átütőerejü karakterél adja a 
regJ ZSidóél_et Toraban élo vallásos szemléletének. Ez a Tóra szá
~:k~a, ammt. ezt a, bölcseK elő is irták, napról-napra megujul t. 
nevezü;~ó ATo.rka, szam~kra azt jelentette amit mi zsidóságnak 

· ml or Tóraról besze'ltek kk á · egyesegyedül Mó ö . , ' a or nemcsup n es nem 
egyedül a , b ~~sT t könyvere gondoltak és nemcsupán nem is 

Fig er é szo_ e 1 ~nra. Asszaf, a 78-ik zsoltár költője énekli: 
" Y J n nepem en Tórámra !" A Midras bölcsei megjegyzik 
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ehez: "Hát vaj_jon a Zsoltár?k is Tóra-e? " És a válasz erre igy 
hangzott : "Valoban2 a Zsoltar ugyancsak Tóra és a prófétai Irás 
az?nképpen T óra ! ts nemcsak a Biblia valamennyi könyvei, de a 
M!sna , a G rmoró, a palesztinai és babyloni tanházak vitái, ez mind, 
mmd Tóra.· És ma is halljuk még (hadd idézzem itt a jellegze
tesebb német mondatot Seiigmann dr. szép cikkéböl) "Ein Stück
~)1en Th ora Jemen", vagy "Thora sagen". Ami nem csupán Mózes . 
?!könyvéne~ tanulmányozását jelenti, de jelenti a zsidó szellemi . 
eletnek legujabb, önálló és eredeti folyamatát, jelenti egy-egy fo
galomnak, egy-egy értelmezésnek, ha a legcsekélyebbnek is, sajátos 
és egyéni megoldását, nehézségeknek, bonyadalmaknak taglalását, 
amelyek a multnak Irásaival valamiféle kapcsolatban vannak. 

Ma más világban élünk. Nemcsak anyagi termelésben és 
üzemben, de lelkiekben is érvényesül a munkamegosztás elve. 
Tudo~ásul kell venniink, hogy a vallásoktatás a lelkigondozásnak, 
a ta111tásnak és ismeretterjesztésnek pedagógiai szakkérdése. Véde
keznem tehát inkább azon a ponton kell, hogy amit elmondandó 
vagyok, nem a hitoktatás pedagógiai anyagaba tartozik. Nem arról 
beszélek tehát, amiről szálanom kell? Látszólag nem a vallás
oktatásról, mégis ennek olyan határkérdéseiről és összefüggéseiröl, 
amelynek talán érdemes a figyelembevétele. 

Beá_lló. káro,k és ~ockázatok megelőzésének elmélete és gya
korla!a, IdeJeko~an vaJo védekezésnek megalapozása, de büntetés
nek es megt~rlasnak _ren~szere is_ ma már jogban, közigazgatás
~an, nyomoza.sb.an, VIzsgalatban, 1télkezésben, anyagi és erkölcsi 
Javak gondozasaban nagy súlyt vet az elmaradhatatlan és nél
~ülözhetetlen . környezettanulmányozásra. Ha beszélünk vallásos 
ISmeretek terjesztésének intézményesitéséröl, ha szivünk szerint 
törő?ünk hitoktatással, ne nézzük ezt a nagy kérdést módszertani 
el~z1geteltségében. De vegyük szemügyre és Jássuk: mi történik és 
1111 nem történik a zsidó vallásoktatás eredményes sikerének személyi 
és tárgyi biztosílékai körül. 

A Tóra őrzői, Rabbijaink és Mestereink, messzi na:ry táv
l.atokat felfogó oktatásügyünk legkiválóbb eröi, tanárok és tanítók 
eppen most dolgoznak hitoktatásunk uj tantervének megalapozásán. 
Serényen, ~ szegény g:azdagokat átfütö melegséggel és buzgalom
mal munkalkodnak hivatottak és hozzáértök legutóbbi orszáaos 
k~~w;sszusi na~~gyüiésü~k megbizásá~ó.l a hitoktatás jövendöjénb A 
feJlodo. gyermek_le.J~k valla.sos gondozasanak, hitvédelemnek, zsidó 
er~ölcsi_ mveszhc_IOnak egesz nagy világát ölelik fel a vitapontok : 
~1t .ta_n1tso~ az 1skola? hogyan tanítson? mit adjon az elemi és 
~özep1skolaba_n a tankönyv a fiu és leány kezébe : Tórát prófétákat 
~örténelmet, 1ma~önyve~, liturg.iát, nyelvet, stb. Heti 'két órába~ 
)Ut ~zóhoz a h1toktato a zs1dó középiskolákban · sui os na 
kérc;les tehát, hogy a vitapontok között átfogó sze~mel ~s 'átfo~~ 
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Jélekkel megtaláljuk, mi a lényeg. És megbontja zavaróan, meg
tévesztöen és rikítóan az összhangot, mai zilált és zaklatott életilnk
nek sok minden ellenséges, kiforratlan jelszava és tendenciája. 
Meggondolásra késztet sok-sok jelenség, amely talán irányzatában 
nem bántó, nem kártékony célzatu, de hatásában még sincs éppen 
a zsidó valJásoktatásnak javára. A Szombat szentségében élő
zsidóságot átöröklött ja~~inak _ l~gfőb?, értékébe~ érinti ~még a 
tervezett naptárreform elott) a Kötelezo munkaszunetnek törvénye, 
a weekend, a cserkészet, az állami és községi oktatásnak rendje 
és menete, amely inkább kevesebb, r:-int több megértéssel látja a 
szombat és zsidó ünnep rendelkezéseit. 

Hendikeppelve indul hivatásában a zsidó vallásoktatás. A 
kivülálló, a sulyos nagy élet_kérdésekre kivülről is ritkán felfigyelő 
érdekeltség, szüiő, hitközség1 tag (Budapesten és vidéken egyaránt} 
kit lát, mit lát: legelöbb és elsősorban a hitoktatót. E hasábokon, 
amelyeken a tudományos igazság tárgyilagosságával szánt végig 
a nyomtatott betű, nem lehet kényes kérdés a hitoktató személye 
sem. Iskoláinkban kiváló képzettségü, jeles tehetségü, kitünő erők 
végzik a hitoktatást: rabbiszemináriumunk és tanitóképzőnk nem
csak diplomát ad, de apostoli hitnek tüzével küldi hitoktatóinkat 
a pusztaságba. Nem kicsendülö poentnak kedvéért mondom, hogy a 
pusztába mennek-menetelnek hitoktatóink. Ha igazságosak akarunk 
lenni, nem szabad általánositanunk: a pusztában is vannak oázisok. 
De akik korholnak, bírálnak, kevesebbet követelnek a hitoktatás 
anyagában, vagy azt követelik, hogy többet meritsen a gyermek 
a Biblia élövizéböl, a jóakarók és a gáncsalkodák vajjon látjcik-e 
és tudják-e, milyen hetedrangu és milyen tizedrangu kérdés némely 
vidéki községben, - amely polgári iskolával, gimnáziummal, 
kereskedelmivel, aszfalttal. villanyvilágitással, orgonával, vagy közé
pen tradicióskodó Airnemorral büszkélkedik - az izraelita hitköz
ség részéről sokszor inkább ellátandó, mint ellátott középiskolai 
hitoktatás ügye?! • 

Fekete szint nem kell feketével átfesteni, a világért se sze
relnék a tulzások igazságtalanságának bűnébe tévedni. De példákat 
mondhatnék a háboruelőttről és a háboru után bekövetkezett dczo
I,áltságnak idejéből, lesujtóan szomoru példákat arról, hogy kisebb 
e~ nagyobb hitközségek mennyire éppen csak a törvény kénysze
rene~ !ettek eleget a középiskolai zsidó vallásoktatás úgynevtzett 
e_llátas~ban. Számontartunk nem egy vidéki hitközsége!, ahol év
hzedekig betöltetlen a rabbiállás. Mi történt itt? Ha volt kéznél 
zsidó tanitó, hát beküldték a gimnáziumba és a kereskedelmibe. 
De a~ol nin~s már égető szükség rabbira, ott már régesrég be
cs~kta~ a zs1d.ó isk~Jat és nincs zsidó tanitó sem ! Repülögépnek 
szaza?a.ban zs1~ó K1lek hirtelen visszaszálltak patriarkális időkbe 
és m1kent ez regesrégen járta, szinte egy-egy Zömánra fogadlak 
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le~. t;mih t, . kl~o ' :\~H~\k, aki állá:-;tal.anságában oksóbbért jött és 
m.u! >l-holn,tpt.l bektildték a .gunnáznunba. A gimnáziumi igazgató 
lll .• 's .a ~,uu\t nrak, akad~mtkus . grád11su té~fiak, milyen vélemény
n d •nlt,tk t1\lunk, hltköJ.ségről, tclekczch kötigazgatásról mit 
111\HHHak .'. l~lunk~a k.tsrtnóban és a módszcrcs konferencián, 'erröl 
m· he?z ~l Jünk .. h> a fiuk, akik a nyolcadik osztályban már böl-

linn l'ltltant ts tanulnak, hogyan-miként viselkedtek az évcuként 
k . Sll~~?.O r '.vk<~zhcn is változó uj emberrel szemközt, erröl s~ 
lw~zdJlink. h.t töt di\tt ~ual, hogy a középiskolai oktatás helyi 
tútum,t elölt, a vtdékt varos értelmisége előtt a hitoktatóban jelent
Kl' l elt. ~~e~ttc 'ak a l\ ile, dc a zsidóság is? 

. . l eljesscogcl. megnyugtató-c vajjon a helyzet a személyi biz
hlstkktm tul a Iuloktatás tárgyi biztosítékában? Aligha. A vallás
{lktatas tank~\nyvct . köriil ugyancsak hiányzik az a nyugalmi állapot, 
~wtelyn.ek hqán htu várakozás az eredményes munkásságra való 
~zanHtas. Meltan biiszkélkedhetllnk a legjelesebb erőkkel, akik 
kl\-.lil an ért~kcs tan~öny~cket írnak. De amig egy-egy tankönyv a 
kcmattol d]ut a k1adástg l Hányszor halljuk, hogy az illetékes 
fór um nak sz ü kös költség-vetésében, vagy a szerzödéses kiadónak 
hu -ás haszonra törö ll zem i kalkulációjában nincs meg az egész 
t.:tnk~\nyv kiadására való fedezete. Mi a megoldás? Elő a ceruzával ! 
,\\egnyirb,ilji.ik a kézirato!, a mar.cróra végre mégse lehet nyom
tatni, - es eiké 'zlll a rnegtépázott, megcsonkitott iskola könyv. A 
h~b~r szedés, ez meg egészen küiOn gyötrelem. Hány könyvben 
latjuk viszont ösrégi szedésnek ütött· kopott matricáját patinás ha
gyl)mányu sajtóllibáival és olyan latinbetűs jegyzetekkel, amelyeknek 
transz~kripciója elárulja. hogy annakidején, régesrégen külföldi 
nyomdában szedték a héber s1öveget. Mindezek tetejében áll a 
szülöknek killön panaszuk, hogy a többi felekezetek tankönyveivel 
szemben a 1sidó hittankönyv a legdrágább. És van egyéb panasz 
is, de ez mar aztán kevés vizet zavar: tépi a haját és jajveszékel 
a szerz6, hogy ennek a megcsonkított, sokszor az értéktelenségig 
menröviditett tankönyvnek a szerzöségét nem vállalja. 

Szegények vagyunk: felekezeti közigazgatásunknak immár 
h:irom orszános fóruma van, de a három fórumnak nincs egyet
lcnt.'!!Y nyomdai üzeille, amely legspeciálisabb irodalmi termékeink 
k1ad,\sának feladatát teljesitöképesen elláthatná. És nincsen pénz 
ifjusagi irodalomra. Hányszor mondtam illetékes helyen és hány
S/,11' trtam meg, hogy néhai szegény Ujvári Péter világirodalmi 
reml'keket teremthetne az ifjusági irodalom területén l De miért irt 
\'ülna zsidó gyerek kezébe való könyvet, amikor biztos volt abban, 
ho!,!y a kéziratnak úgy sincs kiadója. 

Jószerencse. hogy rabbijaink és hitoktatóink már átgázolnak 
az •si tételen i', hogy ahol nincs liszt, ott nincs Tóra, és zár
zámadás, költségvetés nem bántja őket, amikor igehirdető és 

f 
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-oktató missziójuk teljesítéséről van szó. Könyvet ali~-a!ig tud.un.k 
k 'be adni az ifjúságnak, - de ök megszervezték, tnte~'?ényest
t ~~:k és kifejlesztették az ifjusági istentiszteletek re~dJe! . (Nem 
~indeniltt áll és állott mellettuk. kongeniális érzékkel es lélekn~lo:: 
buz almával egy-egy Kecskeméti Adolf, de nemegy. h~lyen . a hit
köz~éggel szemben kellett a nagy r:to;mnak utat. t~rn1e.) . Am. ne 
d' kedjék a gazdag az ö gazdagsagaval és ne allitsuk k~ a btz?-
~~~eá t arról hogy az ifjusági istentiszteletek területen aztan 
~~1~e~:minde~ rendben van. Tudunk-e hajlékot ,adni. a Na~y: 
.. nnepeken ifjusági istentiszteletekre? l Szombatonkent eljut a zstdo 
i~juság a templomba, nem. hall. viszont Sófár-fuvást R~s~1asó~ókor 
és nem tartunk számára IStentl~zteletet vezeklésnek~ ttelke~es:'ek 
Nagynapján. (Nem lehet ugyebar-.e ször~yü .. mu!asztasnak .potlasa, 
ha az ifjuság számára rends~eresttett t~lt ~!o~~asokat lelktgya~or
latoknak nevezzük.) És hol latnak a mt dtakjatnk szukot a Sato
ros ünnepen, és látnak-e vajjon lulofot és eszragot? És leülhet
nek-e támaszkodva, vagy támaszkodás nélkül a Széderasztalhoz? 
Ezzel szemben olvasom a berliní Gemeindeblattban, hogy nemcsak 
a berlini nagyhitközség rendez Roshasonókor és jomkippurkor 
istentiszteleteket az ifjuságnak, de a vasárnapot ünneplő Reform
gemeinde négy helyen külön istentiszteletet tart az ifjuság számára. 

A hitoktatás és vidéke körül, ime, ennyi minden baj és gyöt
relem tárul elénk. Van több is. De ez a mutató is elegendő arra, 
hogy észrevegyük, nincs mindig teljes őszinteség a nagy pátosz· 
ban, amely önérzetünket. öntudatunka!, helytállásunkat hangsulyozza 
és nem elég ha hirdetjük szóval és írásban, hogy mélyitjük-mélyit
jük a hitéletet, - jaj, ha preciziós méröeszköz mérné meg a mélyi
tés irányát és nivójá!. Minden bajnak eleje és főoka a szegénység. 
Igaz, pauperizmus, erkölcsökben való romlás és rombolás, hittől 
és hagyományoktól való elszakadás - világjelenség. Ha azonban 
a szegénységben viruló vallásnak területén - közömbösség, el
erőtlenedés és mulasztások láttára - világjelenségre hivatkozunk, 
akkor egy kissé mintha a legközkeletübb frázisnak mentöövébe 
kapaszkodnánk. Hauptmann Gerhardt egy beszélgetésében a rajon
gónak. ~s politikusnak rajzát vázolja és elmondja, hogy Napoleon 
a. Pohfika sz.ak!f!ájába. ~or?zta könyvtárában a Bibliát. Nagy igaz
sag ez. A Btblia, az tfJusagnak vallásos szellemben való nevelése 
en.ne.k .a ne~elésnek intézményes fundáltsága, a vallásoktatás: ~ 
zs1dosag élo életének politikája. 

. Jabnei védöbástyánk mellett látőszemmel kell látnunk a való-
sagot. Akkor is, ha !ájdalmas é!> ha siralmas is a valóság. Cion
n_ak panaszfala felé IS ugy h~ngzik el a prófétai siralom, hogy 
st.r~lmun.knak yégsö akkordJában kicsendül jobb fordulatra váró 
httünk btzakodo reménysége. 
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Peszach 1931. 
»Örizd meg a tavasz hónapját és tarts pes.zachot az örökké

való Istened tiszteletére, mcrt a tavasz hónapjáb,an kivezetett 
tégec\ az Orökkévaló. a t·e Istened Egyiptomból«. \ ,\l. V. 16' 
\.R O<..h;í "'0110 I. 1. j ;:;•::},~~ :"1'1 iC'J:J 1il~:J ; 

Köszöntelek, sz-eretett hittestvéreim, IzraJel megváLtásának 
i"lriimünnepén! Köszönt·elek a 1 igasztaló próféta háladal á val. 
a megvúltott Izráelnek clicsénekével: \ Ezs. ±.J.. 
~SJ ,, ~:J i'll S:l i),'' ,,J, 0'~., 1il:i!l )"iN l"'1'•"'lM 1~''1:"1 1:"1 :"l!t')l ,, C'l:ll' 1ji 

. iS!l l' ~~i!P':J1 :lj:')/' riN •;-; 

/. J\:i a tav;'l-s; ?! A természet ébredése, a klkelet, a rügyfaka
cl~s. Izráel ,nep~ek tavasza ped1g: a megváhá,;. Hosszu volt a. 
H; l. :;ord. ,es ,kle~len! ;A.. he&"yeket v~stag hórét•eg boritotta. 
h.e~eny JC~pancel acelkaqa1val szonto~ta össze a vigan cso
b??o h;gy1, pat~ot, a f~:>lyóknak szökcllö habjait . A kopár 
fak., ege"z telen at! belebamu~tak a szürke égnek reménytelen" 
"égebe! ,\I ost ped1g reánk virradt a tavasz elerengő hajnala! 
::\ ~égtele~ égb~>lt kék sze1~eivel mo~olyog le ránk, a fŐldnek 
fa_zo és d1cl~rgo ~y·ermekeu·e. A hegyek zöld pázsitba öltöz
kodnclc ~s hnom tUatot ~ra~ztanak. Virágok nyilnak, az ibolya, 
ak.ankaJm a_tav;;smak klcsmy és bájo~ gyermekei. Az erdő fái 
r~1gyezne.k, ~Jlmbot _faka.sztana~<. Beköltöz'11tck ismét szép honunk 
k1es hataraua, a leg vanclora1, a tavasz elöhirnökei. a tollazo-tt 
-.zámyu, énekes madarak! 

. lia idetévedt :volna, néhány héttel azelőtt, a tropikus éo-
haJ l,atnak n,al~barm:otta fia; látá n a mezök, rél!:ek és hegy 1~"k 
teher. tal:':aroJat, halott1 leplet, azt hihette volna. hogy minálunk 
ez. m:nd1~ tg):' van; soha nem le"z é~ nem lehet máské Den. Itt 
m~nchg es !11lll~enkor a halál kictlen birodalma terurd! De 
n~ .akkor lS hittunk a természe! t feltámadá~ában J Akkor is 
b_utosa~1 n~d~uk, hQgy l~sz még tavasz a világon! Biztunk bten 
l '.ondvJ~ele~.cben .. akt VHrasz:. a természet törn:nyei fc kott é~ 
holcsen llltezkedik, hogy az CJ~zaka után a nappal, a tél után 
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a tavasz és a yetés után, az aratás ideje kö1·etkezzék cl! !nu·, 
egészen ugy van a történetben, mint a természet birodalnuíb711. 

La.poz.zunk csak népünk történetében! \'onulta~~uk el lelki 
szemeink előtt történetünk drámai jeleneteit, gyá~zo~ és önen
detes eseményeit! Gondoljunk c~ak vis~·za Egyiptomra. ahol 
ösapáink ±30 évig keservesen kinlódtak és arcuk Yer-:jtékében 
wbotoltak. Épitették Pithom é;, Ralll:szesz yárait. a hatalma, 
Fáraónak. a kényurnak erőd.itése it, az égbenyulú pirami-,okat. 
A kegyetlen zsamok mindenfélc ki vé: ele:; törvénnyel é;; rend ~ 
lettel sanyargatta öket! »Lusták és restek Izráel fiai. ugymond, 
nem szeretnek és nem akarnak dolgozni. Korbácc~al hajt--á 
tok őket a munkára. Azután kiadta a reneleletet: núnden isidc'1 
fuiszülöttet a ~ilusba fojt::iatok. BeotC! tőzésül vérfürdőt rendezett 
a zsidó grermekek között. hogy ily módon kere,; -~n gyógyul.í--t 
a bélpoklosság baja ellen! 

De Isten .meglátta Izráel fiainak kin,zenvedé,.cit é" meg 
haJ1otta jajkiáltásukat és táma:;ztott nekik \"ezért ~ .. megdltnt 
a próféta ::\Iózesben, aki felemelte tiltakozél szavát az elnyomá, 
és a jogtiprás ellen. ,\Iegfenyegette a hatalmas Fúraót Et~ ll 
nevébten és mondá: ere"zd el népemet. l1acld ;;zolg;[ljanak cn
gem. Ha pedig vonakodol és engedetlenkedve makacskodni 
fogsz, akkor rettenetes csapásokkal sujtani fog·om or~zéigo,lat 
és népedet. családodat és tégedet. A tizedik csapá:-:;al, mikor 
nem volt ház Egyiptomban. aJ10l halott nem lett 1·olna, me~ 
törte Isten a Fáraó gőgjét é~ széttürte a rabig·a lánc'lit J :10 
éves sanyargatás után. Izráel fiai felszabadultak a s:wlg<t--<í;.:· 
börtönéből és diadalmasan ki,·onultak EgyiptombúL Amint 
látták elnyomó és kegyetlen z~arnokaiknak kin:t.:tt huWiit. a 
Nádas tenger partján: akkor h;íladalt zengtek. diadalé1wk t 
énekeltek: »Erősségem és diadal(nekem az ()ri)kké,·alc'l. () l•tt 
az én segitségem." ,\l. II. 1 :l) . Im e, ez t·olt Izráel népén ·k 
első la ""sza, csoddkb~nz g:tzd't g törtétu•téw:k első m "gt•:í!Usa.' 

Hat évszázadig éltek a tejjcl-mézzel folv«') országban. a mi 
ösapáink, önálló állami életet, hat'llma~ kiráhaik, Ditvid (•, 
S~Jamon védő szárnrai alatt. jólétbc·n é,; zm·ártalan buldo,.:· .. 
sagb~n: mikor kiki ült ._zc'}]{)tőkt-j:' {·~ fügefúja úrn~ {·k.íban ,;, 
senki nem ~nerte öket zavarni és me!gbántani. "(), clhizott 
Je~urun és kuugott s elhagyta TstCn('t.·a ki alkotta . ,\l.\.:;~. 
Egyenetlenség. :;zéthuzás és ,.i,.,,.,zavoná~ felütiitték fejükd K" l

naánba.n. Izráel népe két táborra, két birodalomra ,.,zakadt: 
Jud~ és Izráel birodalmára. Igy könnyen bántak ('] lzrtíd 
népevel, szomszéd ellenségeik. Elö~zör Izrael bimd.alma pu-z 
tult el. Azután kerültek Juda fiai a babiloni fogsúgba. t )tt 
csoda töJ-tént. Szent köz~éggé alakultak át. L;ínglelkü prMét-íik 
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és irbtuclóik bölcs V>erelésc és tanitáosa meUctt visszaJtét'te.k 
Istenükbez. A magukkal hozott "zent iratok taJnuLmánj"'zásába 
clmélycdvén, \"Íssza.ny<'tték zsidó Jdkükot, a tóra srellemét, a 
lllagasabb renchi crkiilcsi idc.ilt. Hotven éves ott tartózkodá;:; 
után, vissz.a.hódilották az elv<'~ztctt régi hazát. Ujra Iclhanw.-ott 
a mct,'"Váltott Izráelnek hálaéneke. (Ezs. 12. f.) 

,'.::11 'J~Ml/11 1DN :llltl' ':l l"IOJN ':J ',, 111~ 

Ime, ez volt Izrael népének második tavasza, történetének 
mdsodilt mcgvá!Msa! A má:soclik jeruzsálemi s~cntély clpusztu
];\sa után, a legretl{"11>C1cs•eb.b árok köVletkeze.tt, amely Mó.ze!s 
tór;íjában meg vagy'On irva: a szétszóródás átka mi1111d a:z ő bor
zalmaivall A középkor kegy-ctlen üldözéseivel: a sárgafoil!t, a 
g het to. a bohóc süyeg é~ a zsidó eskü, mélyen sértő és megalázó 
szégyenével t'"S gyalázatávall Mélyen be!Lenyult a középkor, az 
ujkorba. sőt a legujabb korba. Még mindig nincs vége a 
hosszu télnek. J\Iég tovább tart a köz-épkornak sötétsége, 
rémes éjszakájal [:.S a zsidó géniusz felkiált Lst,enhe.z (Ezs. 21. 
11 )- ,,,~ ,,", 101ltl ;"i''''-' ;,r" 101ltl »Mennyi mult már el, Oh Izrael 
őre, az éjszakából«? Véirva-várjuk a t<ennés~et fdtámadásátl 
Epeelve várjuk a tavasz éb.I,edését. népünk ITI!Cgvált~sát l Innen 
Yan az. hogy mi, a tavasz hónapjától, Niszántól s·zánútjuk az 
időt. .:\Iig a többi nemzetek a tél kdlő kö.zepén, ja.nJUár havában 
ünneplik az ujévct. a kik évezredcs törbéllletük folyamán lcsza.ki
t'Ották a tavasz illatos virágait. a kiknek a hosszu nyáron k!eresz
tül, bőség-es aratásban volt részük és az ősz is finom és zam1atos 
g-~ l!mölcsöt hozott számukra. Hit a hosszu aratá::. után, jólesik 
egy rövid pihenés télen, a sok tánc és vigalom u tán egy kis 
hamvaz.i.s, a nagy ünnepi zaj és örömrivalgás után, a természet 
méla csendje, a nyár zsendülése és erjesztése után, a téli ál'Om 
nyugalma! .:\1i pedig a tavasz ébredésétőL Niszán hónaptól 
számítjuk a.z időt. A természet feltámru:lása megocrósiti a mi 
hitünket, reményünket és bizalmunkat. Hittel és reménységgel, 
szilá.rd és rendü1ctlen bizalommal tekint a mi 1elki.ink a messze 
jövőbel Olyan nép, amely négy tavaszt ért meg; amely négy 
m<'gváltást élt át; amely ismétdt. többszörös bu.ká'S után ujra 
nwg ujra feltámadt; olyan nép. amelyen valóra vált a meg
váltásnak négy prófétai igérete: 

Felhoztam Egyiptomból (M. II. 6. 6 7), ,..,,ll,,, 'l1Nli1:-J 

'r1npS1 ,..,,Nll kiszabaclitottam a babiloni fogságból. meg-váitot
ta.n .\ntiochusz Epifáncsz szorolllgatásából és kiragadtam a 
glwtt<' szuk falaiból: a.z nem veszett el! Az dacolni képes szél
'Vé;;szcl, tomboló viharral, az tul fogja élni a m.o~tani sulyos 

Peszach 1931. 

, . 'l ./ rot és a "Yülölköclé~ veszedelme~ kor~zal..:át! 
gazcl:asap v_a _;;ag z.a.ch~> koszici ! 
A m1 erős hitünk a pes .. l" .. áltásnak öriim-

Végtelenül sok peszachunnep, adnt~ 11~"m~~m szunnyad é~ 
f ég a z;;iclósácrra v1rra l. , · , 

ürmepe ?g m , kin~k GO'l1Jdvi:.elése virraszt a termc~z~t 
nem alszik Izr.a.el őre, a . k cl"k h , é]"szaka után a 

.. én . r r t t és bölcsen mtéz e l ' og} az ' ' ' 
torv yel o o , az aratás ideje és a hosszu tel uta~l a 
nappal a vetés után 6 é .. d""kl t tavasz a SZ1v.::t 'k.. lrezzék el· a ragyog s tun o e es ' ' , . , 
tavasz ovet fl ·clit6 tavasz a.z egész emberiség megvalta-,a-
üclitő és leJ.k,et e VlE " hit"·~ a peszach leoszicl. mikor tel nak elicső tavasza. _ros .. u 
jesülni fog a próféta JÖven<lo1ése: 

L L N • ';, 'll' ·~~ n"!:l); c•;;:::.::: (Ezs. 31, 5) !0''0:-Jl iilO!:l S•:>:-Jl jlJ) C7ltl11' 7)1 n;, :l:. ' 

Budapest. Dr. Farkas József rabbi_ 
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337. szám. 
Jegyzet: A következőkben néhány okiratot adunk ki. Ezek 

a Luther-Otthon levelestárából valók s kiadásukat dr. Fényt!s 
Mór tanár készitette elő, aki ezuton fejezi ki köszöneiét VoUs 
Farkas urnak. 

Az I. b. 9,19 jelzetü okirat 
Mendl Mózes lövői zsidónak kérvénye, 

1783. október 13.-án irra Modorról II József császárnak kérelmét. 
Az ágostai evangelikus hitre akar térní és kérelmét okolja meg, 
A beadvány a következő : 

Augusti:;sime Imperator, Rex Apostolice ! 
Infrascriptus humíllime de genu supplicat pro Mandato 

in eo clementer concedendo ut libere sub Praeparatíone et 
lnstructione Minístrorum Augustanae Confessioni acidicto
rum baptízari et Augustanam Confessionem profiteri valeat. 
Quam Gratiam Regiam se consecuturum sperat ex Motivis 
sequentibus: 

1mo. Quod Majestas Sacralissima nullus Conscientiae 
.clementissimis et plus quam paternis Mandatis Suis Regiis 
Vim inferre admittat. 

2do. Ex eo quo s~ dignum Commiseratione existimat 
Supplicans, quod Gratia Divina per Spiritum Sanetum 
illunúnatus ex Judaeo Christianus fieri anxie desiderat. 

3ti_o. Quod ex Notitia, quam sibi Supplicans ex Christia
nis űOgmatibus comparavit hancce Confessionem Augustanam 
amplectendo aeternam Salutem per Christi Vulnera se certo 
<:onsecuturum persuasus sit. 

Modrae, die 13a Octobris 1783. 
Moyses Mendl Judaeus 

Oppidi Lövö comitatui Szaladiensi ingremiati, 
nunc in Libera Regiaque Civitate Modrens1 

commorans. 

A következő okirat érdekes ügyet tárgyal. Arról a vádról 
szól, amelyet az evangelikusok és zsidók ellen koholtak, de 
.amelynek tarthatatlansága kiderült. (A Luther-otthon l. b. 22.7, 
.számu irata.) 

T renchinii, Die 3a Julii 1790. Nu per a Congrega(tio)ne 
lecta erant Litterae Comitatus Barschiensis, quibus petebatur 
lnformatio an vera sit fama Marmaruschino adJato quod 
Evangelici Vallis Puchoviensis ad delendum contra omnes 
Romano-Catholicos cum Judaeis conspiraverunt, hocque 
Nomine a Rege Borussiae X Millione Aeris et pronptum 

Kútfók 

S bsidium in promissis aceeperunt Ancta .ne~oris huj~s 
.u C 1 s Morvay Homo Puchovtensts Tenons 

dtctus esse aro u Q · t · Od'u ac 
hu'usmodi Litteras exaravit. uam turpts ': ID • t m 

P J • • nostri conficta Calumnia! Nostn, qm aderant, 
erntetem h C 1 · t non tantum t tati sunt contra anc a ummam, e . 

pro es ll · m etiam Barschíensibus ac Marmaroschten-
inprotoco an veru d l t 
sibus ex publico rescribi ad i postu a;erDun c' t. . l 

- • K"zlik: Dr. Fényes Mór es r. se enyz mre. 
Budapest. 0 

338. szám. 

Az 1735. évi zsidó összeírás. 
A hazánkban létező hitközs.égek. le.~na,gyobb része ~ X!?C-· 

· d k'' e'n keletkezett Az tly httkozsegek eredete es tor-szaza ozep · . ·n 't 
ténete a Jegtöbb helyen kellő utánjárass~l po~tosan meg~ apt -
ható, hisz nemcsak a hitközségi levéltar_a~ e~lt~hekr~ko;rvek 
nyujtanak biztos utmutatást, de a várost ev~. ara . ts. . as a 
helyzet azoknál a hitközségeknél, mel~e~. t?~b e_vs~azad.os 
multra tekinthetnek vissza, ahol úgy a h!tkoz~e~t l7veltar, t;t:n~.tt 
a ebevra jegyzőkönyvek csak a keletke~es utam. btzonyos t~o
ben vezettetnek és a városi leltárak ts fogyatekosak. Az tly 
hitközségek története szempontíá?ól reD;dk.ivül fontos az. ~ 
conscriptiós köteg, amely az. _Orszagos leveltarb~n. a~ 1 ~~5: zs1d?. 
összeirás adatait őrzi. Venebaner .,A magyar zstdosag tortenete 
c. 1922-ben megjelent munkájában részletesen közli e cons
criptio adatait, téved azonban, amikor azt állapítja meg, .3ogy 
az összeirás adózás céljából történt, az összeirásnak az össze
irást elrendelő helytartó tanácsi rendelet szerint egészen más 
célja volt. III. Károly császár osztrák tartományaiban csökken
teni akarván a zsidók számát. 1726-ban rendeletet adott ki. 
hogy minden családból csak egy férfitag nősülhet és mivel e 
rendeletnek az volt a természetes következménye, hogy -
különösen Morva és Csehországból - a családot alapitani 
~karó ifjak nagy számban jöttek Magyarországba, a császár itt 
ts meg akarta szoritani a zsidók számát. Ezért kellett a cons
criptiót elrendelő leirat értelmében feltüntetni az összeírottak 
nevei mellett, kik a benszülöttek és kik a bevándoroltak. A 
Veszprém vármegye levéltárában örzött eredeti leirat, melyböl 
pár szó hiányzik, a következő : 

. lllustri~simi, Reverendissimi, Spectabiles ac Magnince 
Penilustres ttem ac Generosi Domini nobis observandissimi etc. 

. Quandoquidem Sua Majestas Sacralissima Dominus 
Dommus n~ter clemenlissimus nuiQer•m Judaeorum in regno 
hoc Hunganae deiacto existentium, vel ex eo scire benigni 
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cuperet, quod dubitandum non sit, in vtcmts ha~r~ditariis sua_e 
Majestatis Provinciis restrieti fuissent, auctos exs~thsse convem
retque in prefato quoque Regno hocce Hunganae Judaeos ad 
certum et quidem talem numarum qui publico no?- obest neque 
in ruinam et decrimentum aliorum incolarum vergtt reducere ac 
restringere. . . . . d t 

Ex benigno proinde suae MaJestahs sa~rabss_Im~e ~an a o 
praetitulatis Dominationibus vestris praesenb~us t?bm~n • ·. · • 
(quatenus) numerum Judaeorum in Gremw_ SUI extstbn~;um 
indigare . . . . . . ac juxta hic annexam tdealem ~a e am 
specifice . . . . . cessoriis connotare, talemque conn~tabonem 7t 
specificationem eorum ad summum intra trimensts temports 
spatiu ..... non posset Consilto huic transmittere Terrestres .. · ... 
(vestros) superinde, ne vagos et huicinde ~berrantes_ Juda~os ac 
bona sua recipiant, districtius adrnonere novenn t e~ n~n mterm~tta~t-

Datum ex Consilio Regio Locumtenenhah __ Poso_m _dte 
vigesima tertia Mensis Septem~ris A~no Dorrum Mtlles~mo 
Millesimo Septingentesimo Trigestmo Qumto Celebrato P~aebtu
latarum Domilionum Vestrarum Benevolus et respechv_e . ad 
offida paralissimi Ludovicus Arno dr. Comes Johannes Palft. 

A leirat tehát nemcsak az összeirást rendeli el, hanem 
arra is inti a vármegyét, hogy idegen zsidókat ott letelepedni 
ne engedjen. Azokban a_ régi leirat?kban, ame_ly~~ben a He~y
tartó Tanács adózás mtatt rendelt el a coscnpbot rendszenot 
feltünteti, hogy ez "salis tenoris" szükséges. Egyébként ez a 
feJszólitás nem az első III. Károly uralkodásának idejéből. 
Veszprém vármegye 1727. augusztus 14-én Pápán megtartott 
közgyülésén is olvastak fel ily helytartó tanácsi r~ndelet~t, 
mely információt kér "de numero et Statu Judaeorum m gremto 
istius Comitatus reparibileum et mansiones suaes fingentium 
committens, in quo nimirum loco quis degat et qualis fundus 
teneat, et sive per se, sive per alios excolat, quidve de his aut 
questu suo . . ... publici aut domesticarum necessitatum vel 
ipsis etiam dominis terresíribus contribuant, ex quo Titulo 
pendeant? Extensa eismodi conscriptione nonmodo ad Judaeos. 
Hospites, sive patres familias aut incolas verum et horum 
filios propinquos et consanguineos, servitaresque cum expres
sione nominium virilis sex u persona rum." Ugy látszik ez a fel
szólitás eredménytelen maradt, holott azok a jelentések, melyek 
erre a felszóllitásra jutottak el a Helytartó Tanácshoz, volnának 
értékesek, mivel nemcsak számszerinti, de névszerinti adatokat 
tartalmaznak. 

Veszprém. Dr. Kun Lajos. 
Neuwald Illés Utódai könyvnyomda, Budape51, VIII., üllői-ut 48. 

Felelős kiadó : Dr. Hevesi Fereae és Dr. Löwioger Sámoel. 

Búcsu Dr. Weisz Miksától. 

~é ma fáj cl.alonumal kisértük utolsó utjára. Eltilthatta ti~z
tclőit és barátait a bucsubeszédektől, a gyászpompától, d~ nem 
zárhatta d az igaz érzések ka_puit, nem. v·etherett gátat a köl]Y· 
nyek özönének, mely minden tiltó ,-égrendelkezés el~enére is 
ott csilloa-ott a sokezernyi gyászoló tömeg szemeiben. 

Dr. \veisz Miksa egész é1etét az őszinte ,-allásos~ág. a 
fáradhatatlan m.unka és a mindenkit á~ölelő emberszere tet tette 
kiemdkedŐ\'é. Apostola volt az őszinteségnek. Öszi..t1•te ,-olt ba
rátságos mosolya. Tiszta, jóságos lelkének tükröződése, csalha
tatlan árulója volt az ő szeretetteljes, ,·onzó modora. Csak ak
kor látszott mes'terkéltnek, ha szigoru akart lenni. Rossz biró 
l•c tt volna belől·e, mert mindenki:nek n1egkegrelmezett Yolna. 
De mintaképe v;olt az igazi zsidó papnak, az elhivatott _peda
gógusnak és a hozzáértő kutatónak. Hármas munkakör. Hár
mas hivatás. Dr. \\'•eisz ::\Iiksa mindegyiket külön-külön ol~· 
lelkiismeretességgel, annyi hozzáértéssel ,-égezte, hogy nel1éz 
,-ol na itéletet mondani afel!ett; e hármas szent munka mdyi
kéhez állott lelkileg legközelebb. 

A hi,·ei, akik tartalmas, szivhez szóló. nündig lebilincsc!ö 
prédikációit éh·ezték, egy jóságos lélek, hitet sugárzó ember
társ hivó szózatát hallották ajkairól. t:'nnepi beszédeiben, a 
nagy közönségnek szánt irá:saiban, minclen egyes megnyilatko
zásában 112gy nem~·sen érző szi,-, egr fenkölt lélek lükteté~ét 
érezték. Rabbi volt, aki nemcsak a szószék~q. hanem a min· 
~l·ennapi élet szürke hétköznapiassága közepette is én-én~ re 
JUttatta a ködrtsot, a ,-allásos zsidó életelt jeE·cm,zö szcnhégct. 
Hallgatóinak nem. korholó prúfétájq, hanem atyai barátja, 
t~nácsadója, aki egyforma nyájas-ággal nyitja meg Mza ajta
~a~ a kéregető koldusnak, az élet letj,portjának és a sors kegyclt
JCmek. A nagy középkori zsidó etikusoknak - akiket olr ,_zi. 
vcscn szálaltatott ml:'g irá,;aiban - volt lélekben és tettekben 
egyaránt kö,·etője. 

Tanit\·ányai im,áclták, peclirr :>okat kell::-tt túla tanulni. El
tá \·ozását egyfonn~ín gyászol ják az élet nehéz malm:í:t t,tpo.;() 
régi tanítványai és azok: az ifju rabbijclöltek, kik utolsó tanit-
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· . · 1 J tt~k Fz :lZ ö l\J'l'tl-nck k 'l-r:l-kescbh jLll.llm·t. :\lint 
\,\11\:11 Cl,' .. • ·" .. ' .. l'll 
.t P.L ~ti z~ i du hnk11 ,, ;; \',lll.bun.ir.l: nl; an t~ep~zc1;u"cg t.-:. "-. . 
~ •;·t tanitl.lll'·li korch·n .• lm!!',' !11L'g' _nclll ,,1\t pdd1. ~,lilit 

111 k 11 ;lK<tk a. ,·alJ.í.~níl -.z\>1\l t"nu·r,·tck,•t ko11 cti'.ol'ttc, 
I .. I1I • •• ' . · l' . ·- '· J·.· hetetlen hanem L lk uk 111l'lyl'l1,' ültette a ,-al a~,)~ n ze; ~t. L" J~""._ , 
t;lokrr\'it. \ Rabbikl-pzö lnt\-zctnck kozcl __ m_.;lsfcl t' ~1ze~L 11 

'ker ~znil L· lll'Jl'L"Ji.ibb JHok~"zora nllt. h .. ulonos ~z·C I {'tettcl 
'- " · · ·· · d 'l \ z~rctct rag-.1 ~zkod Jtt hozz_a az_int\-zct n;md,:on no~·.,:on_ L>C. :; ~A , o·. 

Uthatat 1an hliUla11al 1uz~e nngahoz tamt1an; ::u lelkelt. ·\ le,,., 
.• ,_ .l b unuln i,., aki bizon; m~bnúl nem o;ok m2g~ntest 

~p.1:da]t, dr. \\' ci"z :\Iik~;iban patrónust talált, _ugy_ ercz~c. 
lll<' ,1t Z pen gycng2sé~-c mi:.ut még jobban k_cg; etbc to~·a.dJa,; 
mi;H azokat. akik di:tk-szcrcnc~.' kidltságosa1. ,\. Rabb1kc]JZO 
katetbíján i,; uralkodlÍ n?zérchc a jó,;ág maradt.. . 

Tul.lomám·,,,- müköd,·.,L;brn a nagync1·ü pc>stl ra_bbtk. dr. 
};:ohn Sám .. H·Í és dr. l(:m,erling· 'llay;;r nyomdokam h:=tl~d. 
Szél<:-.körü L·lkipá.:;ztori és ta.nári _m:~m~ásság~n ki:i.iL_ n:llk~nt 
amazok. a tudo:11am·os kulata,;ra 1s tdot szal-at. IfJU I ... ota ota 
kutat é~ d 1l_ozik. 'fudonl<Í.nyo~ ml'Iköd6se nagyncvü professzo· 
rának. dr. kaufmann D;íl'id hatalmas kéziratgyüjteményén 
alaJbzik. meh et ö dolgozott fel bámu:a:os hozzáértéss,el. Ccniz:~. 
kutatásai és · publikáciúi az e gé~ z \·ilágon népszcrüvé és clis
nwrtté .t<:szik a n~n::. :\Iü1·észie-.~n tudta a rendelkezésérc álló 
t,aLdag anyag tmgeréböl kiddasztani azt, ami a ~egfontosabb, 
lcgertékes-:bb. Tudományo~ mún~i és dol~S?zatat_ nLaradanlló 
értéLi a z~idú tudománynak. :\l ég -;ok tenm ,·alÓJ:l l ett YOln:~. 
ezen a tér::n i~. 

-rn:r\!.'~ ~s1 r;::~; Sv S:lii 
.\ :\lagyar Zsidó Szemle "-gyik legrégibb munkatársát és 

szcrkeoztöiét gyászolja dr. W eisz :\Iiksában . .:'llély meghatÓ· 
<lo;t-.;,;!gal mondunk neki búc~ut annak a fo lyóira-tnak lap· 
jain, melyhez annyi hűséggel ragaszkodott, mel) nek hasábjain 
él<:te munká~~ágának j·elentős eredményei láttak napvilágot. :-\. 
nagy . Ie.oter. az atyai barát, a sz~r·ető tanitó iránt akarjuk le
róni taniti á nyi hálánk egy ki~ húnyadát, midőn e füzete t az 
ö ncm,s emlékt·nek áldozzuk. 

Dr. \\'ei:;z :\liba, emlékedet nemc:;ak a mÜ\•cid fogják az 
litÓkornak m .gürükiteni, a te tiszta lelked tod bb fog élni tanit
' ányaidban {-" hin:id között. 

. 1:lll:i /1)~· :'1?1l11:: 

\'úratlanul z{Lrult le a tc munkás éktetl . Találj csendes 
l'ihcr.é~t az ö:-ijkké,·aló'ág ölén. Isten veled. 

Budap~>st. Dr. Lőwinger Sámuel . 

Dr. Weisz Miksa. 
(1872- 1931.} 

Az Országos Rabbiképző Intézetnek 18 '7 '7. é1·i megnyitás~ 
nem csak a magyar zsidó papképzés történetében Jelent. UJ 
fej,czetet, hanem uj korszak kezdődik vele a m':gyar zst~o 
tudományos életben is : virágzásnak indítja az eladdtg m ég alig 
bontakozó magyar nyelvü zsidó theológiai iJodalmat. Dr. K.oh!t 
Sámuel, Dr. Kohut Sánd.or, Dr. l(lein Mór ás mások rollabol 
már 'előbb is megjdent egy-egy magyar nyeh-ü tudományos 
dolgozat s tagacll1atatlanul övék a k>ezdeménrezés pálmáJa; ~~~ 
Yiszont rends.zet,es•en bépitett magyar nyelvü zsidó theológ.La.J. 
tudományt csak a Rabbiképző teremtett m eg. l\Ieg>tleremtette 
közv.e tlenül az évről-évre megj·elenő értesítőjének tudományos 
mellékleteivel, m.elyekben Dr. Eaeher \ ' i/mos, Bloeh A~óz~s, 
Dr. Kaufmann Dávid, majd Dr. El:lll L1jos profes ~orok btbha: 
tudományi, talmudi, vallásböl csel eti és tö:ténclmt dolgozatal 
látnak magyar és n émet nyelven nap1·ilágot. - valamint t~~o
mán yos pályatételek kiirása által m~hek fo~ytán évente tobb 
magyarnyelYü pályamunka készült és nÍ,egte remtette közvet,·e a 
k ét tanára Dr. Eaeher Vilmos és Dr. Bánóezi József által 
188.J-bcn életre hi,·o tt , majd Dr. B/au L'lfos által folytat~~t 
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'l - - /.-'cl; Sz 111 ]f,•d me h· t-í •" te ret n v,itott a fiaJI:ial thcu-
"' a~\.H -~~ ( , , . • ,., •. . l t ··-
1 ': k ak hos,- bm·á rlataik 7.~ ;: n g"L',1t magyar nye v;cn mu a:c. · 
o,;u. o ll ' "· ' . . "l ·t l oo·v "~il be a tudo;n;ilw olt;i r;in és cl 6h~szltc.He o~e arra,_ 1

, "'· .. 

~zdl mi munkára edzetten lépj enek ki a_z éLetbe. A Rab?tkepzo 
mecrmit:\.:;;ít kö,·ető é1·tiz·cdekben már JÓformán_ az _eges~ m~
oy~· 'm chi.i zsidó thcológiai tadomány a sz·emmálnun;bol k~
ké rül t 1:abbik kezében ,-an, kik közi.il hivatottságuk_ és kc~zeithc
•' Ük fo]vt~\n többen orszioos, sőt világra szóló tekmtéllyc em~l
kedtek. ·rh kicnrell"€dő n~"eltje volt a Rabbiképzőnek Dr. Wnsz 
Jtiks:r pe; ti rabbi is, ki 3ö é1ccs közmunkálkodásával a Jdes>ek-
nek d::ő sorában állott. 

I. 

Dr. W cisz .Hik s:z 18 7~ . október 22-én, szukkoth félünne
pének -±-ik napján szi.i}et2tt Badapesten . Atyja Weisz !ózsef 
Yalláso· életü, jeles talmudista volt, ki késő aggságáb~n ts _tel
je·itettc az Irás sza \'át : » elméll~edj, f.~lette nappal, es éJ_Jd«. 
.\ nyja Dr. Hübs~h Adolf , prágai, kesobb ~~w-yorkl r~bbm~ 
n<h-ére Jozef.1, kl családpt lófé Mo~dec!uq XVI. szaza_db~h 
ne1·es rabbitól származtatta. A szülők ftuk.a:t az orthodo x !utkoz
ség e/:?11zi iskolájába járatták. A gyermek é1ete tipusa volt a 
pesti ze rényviszonyu orthodo_x ~sidó gyermek éle t éil!~k. T-em
plom és iskola, imakönyv és b1bha s a_ nre•grrt~r:a~t keve:~ szabacl 
időben ártatlan játszadozás a pest1 ghetto s1ká to ra1ban, a 
kiráhutcai Simonú -ház á rm·al megrakott udvará n. E házban 
Yolt 'a lengyel te~plom is, melyben W eisz Józs~/ tiszt~,éget 
viselt . ::-..Iár felnő tt theológus volt Weisz Miksa, m1kor eloszar 
ült vasu ton előszö r k erült ki a főváros háztöme_glCiből. 

Vallás~s, de korsze rü-en gondolkozó szülei a Rabbiképzőbe 
szánták korá n tehetségesnek mutatkozó gyermeküket. Bóratt'ák 
a budapesti református gimnáziumba, hol a középi:sko1a négy 
osztályát végez te, mig theológiai előkészítésben a pesti hitköz
ségnek Dr. Eaeher Vilmos által igazgatott Talmud-Tóra isko
láj ában részesült . 

1886. szeptemberében lépe tt az Országos R.r-tbbiképző ln· 
tézefbe, melynek 5 évre terj edő alsó tanfolyama megfeLel a 
főg-imnázium 4 felső osztályának. A taJnári kar kiváló pedagó
gusokból van öss~eválogatva. Dr. Bachzr V ilm.os m2Ce tt 
Deutsch H z nr ik, az Izr. Tanítóképző nagymi.iveltségü igazga
tója tanit bibliát és héber nyelvet, Brill Sámuel Löb, a pesti 
rabbiság bölcs elnöke tanítja a talmudot, majd e két utóbbit a 
már akkor jó hirü Dr. Blaa Lajos váltja fel a tanszéken. A 
világi tárgyakat mindmegannyi szaktudós tanítja; magyar iro
dalmat Dr. Bánóczi József országos nevü akadémikus, klasszika-

. ...., 
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philológiát a vasszigoráról hi re~ sé vált Schill SJiftmon n<'nwt 
uoda!mat és vil:tgt()rténelmet a kiválóarr képz 'tt D/ Elocit 
H ennk, t·~:mésvettuclományokat és me:nnyiségtant a közmond[t 
so~an 1elkll'smere tes B ein J<ároly. űk voltak Weisz Miksáwtk i 
C~D Mzi és világi t~náraj , kikn ;:k rr.ü;;tcl~gyike teljes erőkif.(!jtC:.~; 
kO\··ctclt a nov•endekektol. A :;e rdulo huk a déli szünóra mé'o-· 
sza.ki;á;ával, a_ r;e~!?el i is te ntiszte~2t v~gezté11e l naponta regg~l 
8 oratol es te b ora1g vannak az 1~kolab an, hogy azután . -; u
l yos a Jétfenta rtás k üzclelme - leck2órákra si:>.ssen~k és c,;ak 
késő -cs t•e 'llle tőcl rek haza cliáktan yájukra, vagy a szerény szülöi 
otthonba, hol a petro;.,eum lámpa gyér vi:ágitása m:>.rc-~t k C·,(} 
éj s zakái~· is könyv m~lle t t i~ln~k. és k~szü l ne:z a má~nap i L~ l : 
le~r·~· _Bllony, nem ffi,l.Dd_enh buJa az uamot, eg-yik-másik sze
n~mansta _cl-~1 maradoZlk . W~i.sz Mfksával együtt 2B tanuló 
lepett az mtezetb e, de matur;u g Ulétr csak l 3-an maradtak . 
I'_özv e ~l>en os.ztá l)-_'társai köz,é t~rtoztak L[,clztnl!mn Jl!! ór jP:enkg 
UJpestl rabb1, Ltnksz l gnac Je1enleg koszeo-1 rabb1 Scfw•urcz 
Gábo_r jel-en1eg zágrábi rabbi, H eves K orn t l j e lenl~g szolnoki 
rabb~, (<os.en_bliih !rmő néh. szász,·árosi rabbi, W ellesz Gyula 
n éha1 obu~~ r;;tbbl, Wiesner Henrik néh. bezdáni rabbi és 
Oszte:n Ltpot Jebüeg főváros;i ügyvéd, mincl,·égig hü,;éne-, 
barát ]a. ·, "' 

.-\:z 1891. juniusában }e folyt érettségi vizsg 1 után, m ehen 
Dr. ~utter. Nándor főigazgat6 elnökölt, W eisz Mikstt a rabbi
képzo felső tanfolyamának lett hallgatój a . Dr. Br.teher Vi'mos 
B~?ch Ll16z~s , és D_r. Kaufm :.mn Dávid európai hirü tudó,;ok 
eloadásalt b . eVJen at hallgat:a a szo rgalmas és l 2U<iismer·et::! :-., 
ko;11oly _papJ•el~lt b~zgalmá\'al és l:::rakta· magának a tuclo
~1é~ny sZ1lá rdT_Pillére1t, _hogy azokon egyko ron maga is tol'áhb 
ep1t~_essen . h .. ozben, m1ként a többi szeminárista, renck ,; hall
gato]a volt a budapesti tudományegy::tem bölcsé~zeti karának 
m elyen fő:Leg Dr. Goldziher Ignác professzo rnak a keleti 
nyeh-ek nagy~>e ster~n.ek előacl ::ísait látoga:>ta szorgalrnasan. ,\ 
c:;e~d~~ r:,m,nkal~odasna~, ;;t tudás ~yarapitásának, a komoly 
pal) akeszu~esnek voltak eve1 e zek, mtkor a papJelöltnek nlÍ:ndcn 
orome a s1ker.osen letett af-m- és elővizsa:J a szeminá rium kis 
t·e~1l!)l~m~n<;k. sz?sz~kén moncl ott els ő pr/dddció, ,-alandy pap
ndk':lh Vl~elu_ h~tkozségb en ta rtott ünne pi b2széd. Weisz .ltiks.L 
a miJ],enmuml evben Jászkisér köz"éab ~n tartot t ünnn1Ji szó-
n oklatot. o ~ · 

k ~ ~~ elftr.kezett az első b abéro: z::- dé5ne:Z i-; id ~j c. A Rabbi
- ~pzo anan k~ra ,189-±-ben pályakérdést irt ki »A 1H.tcfzzor 
Vdry szerkesztese es szerzőj!!« cim2n . . \ kérdé~t Weisz J1iks •t 
~!clo~ta m e.g . . ~z 18_95. j unius 13-ki tanénáró ünn(' péh é ll D;. 
\.au mann tanar koVIe tkező bírálata hangzo ~t el : ll. \ dolgozat 
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k l t:<.. ttill \.:~j~ ll-l.''l1h l' tes -z.ng 11 t) n rt'll t\' sz tanu~.ígol ... 
~z w'l , kuttők gondtL'> kulnndl.1 -.1t:Í .1 :\lt.ll ll] l''> tudom.ín~o:> 
(J"ejü otn•tl111•"1nkl1tl is .iutntt, .llll'111l)ih::-n .1 \larhwr \'i tr) 
h.h ... m kulnnhiizt) f ld l]gm.í ... :ít " ik •rillt n: ki kimutltni. 1•: ILi
rom iddolf{oz.t~ Fl1 .. '1117 l'st·h ·n (·k" kritik:1i figyc~(\ldprs,;L~gt•t t-~ 
im:lllt'l itt<l:t,•t tanHsito tt. \,nn kutf{\k össz<'hasonlit:k\h{ll, nll'· 
ly~Ckhéll a mHnka fiildnlgowi m .. rit : tkk, szcrz(\ sz:lmt),; t-rtt-kt'S 
mcgj<'g\·zé~t é~ szii\·,•gj:l\•it.íst ll) t' rt «. Jogo,; biiszke~ég tölttit tc 
d ,tl itjn szcr1L'í h·hlL<t, hiszt•n a nag) f\rlii[IIIIIIJI :íll:1pitoH:t 
nwg, hng) nmnk:í.ja tudom:í.mos t<rtl-kii és ö imm:í.r n. tHÜÓsok 
k.u.ínnk bt étk •zet t jiiv0\·6nyz•. :\ p:ílyadiinycrtcs mü Hgyanak
kor /;ii!cstszcfdoldori .~rt.ckt•z{·~ül n:omtat:lshan is mcgj•l'll·nt 
(·s a fLtt.\1 doktot· eb(\ munk:í.j:ít Dr. l(ays ~rling tutlt'l'> p .. ·sti 
ra.bbi .um m{lta.tta, hng-y a '> Lit<" raturb;:oricht irotlalnti szem 
léh ·n ism. rt "'c . . \1. imm:ír jt'mcyli fiatal tud :'l-;, ki tan;í ra inak 
{·· t:wul•ít(tr,aína.k -.;zet:t..•·:ét, meghcc..;lilc(-;ét, barátság:h nynlt' 
meg, a nbbildfl" if(J \ Íl"g:ík ..;ik:rh 1::- lét ::-lc· u::ín t:lr,.;:Jival, 
Dr. l ichnNilill ,\lór, nr. Sr!lll' /1 /'{'! Od bor {>,; nr. \V •[{ PSZ Oy•t!.t 
jdöllckk<'l együtt ti:!H7 . fchru :ír l ~ -~<n a~attatoH. rabhi1·{1 és 
\·ette :'tt Riocll ,\/(L:rs rabbi kczéh<'íl a rabbiképcsitő oklcvelil't, a 
lwthnít. 

II. 

.\ ~..-, éres rabbi cWtt nyit\·a állott at éL•t, a jö1•ő . ~!agyal'· 
ObÓg' hitk<íz~<':gei egym:\-; után a szcmin;lriumból kikentit 
mi.i.n:lt rabbikkal töltcitték be a pap.i szék,'t. nr. Wl'isz Mihs!l 
<'·Jet~ sora ugy alakult, hogy sziilllhl'lyén, a fől'árosban frjtsen 
ki áltl.ísos é~ nagys.ikcrli. ldkl·szi t ·~t'·k~nységet, nr. Ooldzihrr 
Ignác tunár, ki cgybm a p:sti hitkö7.~égnck titk{tra i• volt 1s 
/Jr. l(ayserlill[( pesti rabbi, ki érték:>lni tudta fiaJal p{tlyat:írs;t 
u agy kt':p ·ss<'·gcit, cg) ene-~ cn fclszölitolták, hogy lépi•rn a pesti 
nitkCiz5(.g- 1 •al Jás t rmári t l'"ti.ilcltébc . 

. \ j>('-;lÍ hitközségnek 1ngy problémája. volt a hi tokta.t;Ís 
kénlésc. 1\ mult század hatvancrs l-veib~n D eafsrh llcnrik yo]t 
:u dsö mag~ arul oktat c'> kö·d·piskolai valb'tstanúr. Dr. !(ohn 
Súnwzl és Dr. Kayseriing rabbik is tanitották eg} Ílk•ig- :l 

kozépisl olák ifjuság:'tt. \lajrl /JJ{'k Izm "!, St '/'ll .i !Jm
húm és Sc!IÖ!l Dál·id látták d az egyre niivck\ií z:ínnt 
zsid c) kozépi..,kolai tanulcík hitoktatását. A ki !t·nn·cne'- P\ ek 
d j<':n nr .• Hwzluícsi R ·•m íf hitki>z..,{ogi t-mfclllgy ·W r .. ·nrgani
z:í\lo. az g(.sz hi tok ta· á't, egyt:tcmt·s hitoktatási tant:> n~ t k,··..,zit
tt.:telt é.., lv· l) c~ p •cl·q.{c',giai fe lfogú -b(,l kiindul va s!lik~~~''<''n·· l · 
t.:tnut:a, hogy a Ill~Í\· ·It ifjus(tg vall;í~oktatá a mli\·:·lt t~ll·'IÍÍk 
ku.t·bc·n leg~<·n. Ezért c:saki-. wmináriwnban kl-pt•sitctt t-~ 

Dr. (HO~ lillann Z i TIJHH!d :il 
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Talmud Túra gykori nü,-cndékét hivta meg a tantestületbc. 
Dr. Bneher Filmos1urk 190.-J-brn történt vissza\·onulása után 
ű lett az intézet vezetője is. ,\ Talmud Tóra-iskola önkéntes 
tanfolyam s tanulóinak lét"záma f<'íleg a tanárok eg,Yéni ,·onzó 
'l'rcjéttíl függ. Dr. \\ <'isz ,Wks:t szeml-\ye annyira kcch·e;; ,·olt 
kiizépiskobi tanitYát!yai előtt, hogy az 1ránta érzett sz.::rctetből 
tiimcgt'srn kcre;;ték fel a Talmud Tóra-iskolát és általa szerez
tek a f(il árosi zsidó társaclalo:n ifju lateiner réteg•ci bővebb val
lá~i i~mereteket, ami ,-égercdményéhcn a vallá:si éhet megszilár
dul;k1ra yezetett. Az itt folyó tanitás eredménycsségé•t ékesen 
tanusitják a hitközség által keze-lt Lőwy Mór és Ioz~>f? bib!ia
l:mulmányi alapitdny vizsgái, mcheknck ösztöneliiait több
lJ\Í:C Dr. \\'~·isz .lliksa tanitvánvai twcrték el. 

· Dr. \\',~lsz .Hiksa nemcsák 'az iskola kateclráján, hanem a 
templom szó~zéké:-ől is tanitotta nö,·cndékút. Előbb a hitköz
kiiz:;égi polgári leányiskola ijjusági isümtisztc;letein, majd a 
Dohány-utcai templomba sereglett középiskolai tanulók isten
tiszteletein hirde:i éveken át Isten igéjét, 3: zslidóság örök szép
_ségc:it é:; igazságait. l:úrcleti a pap lelkesedésével és az ifjuság 
Jelkének mcgértésé,·el. Nem könnyü feladat az ifjusághoz jól 
beszélni. Régi igazság, hogy az ifjuság számára a legjobb is 
csak épen jó. Rö,·iclen, velősen, ötktesen. figydmet lekötő 
m<Íclon és főleg l.elk~s·en kell az ifjusághoz szólani. Dr. Weisz 
J1iksll értett az ifjuság nyelvén é,; ezért tudott is az ő lelkük
höz sz6lni. 

Iskolában és templomban erős lelki kötelék képződik közte 
ú tanitYányai között, kik kilépve az élethe, to\'ábbra is kere.;ik 
a kapcsolatot oktatójukkal, lelki irányitójukkal, papjukkaL Dol
gozúszobája sok \'Olt tanítványnak szellemi otthoná,·á válik, hol 
todbbi irányítást, buzdítást, utmutatást nyernek az ör;ikk'· 
cl<:rült. ontimista és a biztatásban el nem fáradó Dr. W·eisz 
JliksátóZ: 

Xemcsak tanitványai ismerik L::l benne a jó barátot, hanem 
-- ami talán még többet jelent - tanártársai is csakha'mar 
zá:;zlót hajtanak a tudományban folyton •elmélyülő, amenett 
szcrctetteljes, szolgálatkész és végtelenü! szerény kartárs előtt. 
Bizalmuk és ragaszkodásuk jeléül a középiskolai wzllástanárok 
s~akosztályu~ e!nö~évé .v~laszflák. A lútközs~g előljárós~a pe
<hg azzal fqez1 kl az IfJuság buzgó v"eZ'etője köúsmertte vált 
érdtmeinek elismerését, hogy a középiskolák vallásoktatásának 
szakjel üg)'elő/évé nevezi ki. Dr. W eis z Miks~t mint sz.akfe]
ügyllő is ,·áltozatlan barátja tanártársainak és az iskolákat 
sohasem mint »ható:;ág« látogatta, hanem mint pap ki szere-
tctet hoz a tanároknak, lelkesítést a tanulóknak. ' 

~Iár tanári munkálkocL'tsa kezd~tén két jeles v.rtllásbni 
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tanki~nyvet ir: J z nt el Történ·'te r l \:J,J2) és !(is B i blü1 'l \IfJ:; 1 

eimen kézikönyvet ad a tanulók kezébe, melyekből csakhamar 
má;;udik kiadás Yálik szükség.essé. . . 

Dr. Weisz Mikstt, ki közben - miként látm fogjuk a 
lclké;;zkeclő rabbik sorába került é;; kinek tollából cgynl<Í.;; 
után jelentek meg tudós dolgozatok, 19lí-ben a leg,;zebb t:n~g
becsülé~ben részesült, ami zsidó pedagógu:,t érhet. ~Ieglm·a-;t 
nyert az Országos R.abbiképzö lntéz!!i tanári karáb;l, hogy 
a:-zon intéz·et falai között legyen mester, melyben egykor maga 
is mint tanitvánv ült nagy me::.terek lábainál. A tanári kar é:; 
a vezérlőbizottsá'g előterj e~ztésére a kultuszminiszter az intéze·t
hez előadó tanárul nev"ezte ki. Ha áttekintjük a kollégiumokat, 
meh eket megbízatása óta a theologiai főiskolán tartott, tudjuk 
c~ak kellőkép értékelni tudományo~ soko~dalus~gát. ~Iagyaráz 
Szentirást, előadást tart a Szentirás bevezető tudományábúl, 
a midrás irodalomból, a vallásoktatás módszertanából, a litur
oia történetéről, a magyar zsidóság jogYiszonyairól, zsidó tör
ténetből, vezeti a héber stílusgyakorlatokat s egy é\·en át tal
nmdat is tanit az alsó tanfolyamon. Előadásai a papi Jü,·at:b 
teljesitéséb)cn és a katedrán szerzett é\•tizedes tapasztalatuk 
retortáin desztillálócltak s a meggyőződése,; konzen·atÍ\' val
lási felfogásu rabbi \'Ílágnézetéből kiindulva tanritja a leenelő 
papokat Szentirásra, zsidó hit\·éclel::-mre, praktiku;:; <thcológiára. 
A Szeutirás tan,itásánál következetes•en ragaszkodik a maszor\.'
tikus szöv•eghez és a bár szellemes, de bátor szövegkritikák 
és szö \·•egjavitások elfogadásától Ó\·a inti tanítványait. A szenú
náristák pedig nemcsak tudó::. professzort, hanem megértő 
mentort nyertek benne és bizony Dr. Weisz Miksa iróasztala 
melktt nem egy doktordisszertáció, ava,gy rabbik~1n~itö- érte
k·ezés irója nyer szeretetteljes utmutatást, dolgozata pedig
utolsó simítást. És ha a sz•enünárista nem tudott cgyCJtemi tan
díjat, vagy szigorlati dijat szerezni, esetleg mé:g télikabátot. 
vag) cipőt s~m, - Weisz prof.e·sszorhoz fordult é.;; soha~cm 
J:~ábia. J\Iikor azután a tanítványok révbe jutottak, bolchga1i 
Jarultak >elébe, hogy áldja m~g házasságuk fri<rvét \"agv áldja 
meg ~~,et és uj h~tközségüket, .mikor a papi "'hi\"~tástéljesités 
munkaJa~ megkezdik. Az abony1 hitközség rabbiját. Dr. !(lt'in 
Andort mstallálta 1931 ta\·aszán, néhánv hónappal dratlan 
halá la előtt. · 

III. 

" -:\Iár évd::.kel a. sz.cminárium katedrájára \'aló mrghi,·;í,;a 
elot~ J?r. We,~sz M,~k~a a pesti hitközség lelkészkedő papjai 
koze lepett elo. A fol-aros külsö pcrifériáinak kiépülé_,e folyt.ín 
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szüksl-gc:,;nek mntatkozott h o k'' , , 
séui tao·o]- rtl· ze' f' Ob~ a oz_poi_l'tto] tavol }akó hithiz-

b b " ~ re mco· ~tel" t ' l k ' . 
i s tci~ti;:ztf.'~ct tartására. Els~" ."~ :mp omo~- c_ritt~ss•entek n}éltó 
a hltközsérr . 011 ':'. az '!ngyalfoldt Arcna-uton cpu!Jil 
adatott , t· o moJtmmentáhs kultcl\.a tcmplüma, me ly 1908-b.an 

a szcn rendelte-téséne]· \ t l f á ' 
második l~ \'ében Dr V 1 , '"' · .. cmp '?111 cnn, llásanak 
kult . l "l''. ' . . ;o lll Sanwd forabbr és Ad/cr Lajos 

uszc o Jaro Javaslatara l'" l" · u·k · 
elől'árósá o· -'r' . ' . Jr. :v -etsz mt sa nyert a Jutközség 

_ 
1
\ "..a ol lutszonob megbtzatást. A n1egbizott btszónÓk 

}"'a b amar az .angy_a!fö!di zsidósrígn71< {o/ki V1ezére lett. A t·emp-
01:1 t 1 m:eghonosrt~a. a ,fwnzerv:div zsinagógai szokásokat, 
~zf'10 dl.at~rbar: -~ . regr dar;ánok móds~crét követve, b1bliai. 
~ {~1,u_ 1 :s mrd1asr magyarazatok kapcsán f•ejteg-eti a korszctii 
'a asr .. cs. felekezettársadalmi kérdéseket. .MegszerV'ezi az 
~~~gyalfolch .. Talmud Tóra tanfolyamot. az iskolából kikJerült 
IfJusag-ot szov,etségb,c tömöriti, nőcsoportolwt alakit bevonva 
az, asszonyokat és leányokat a fclckez•eti élet mun.kájába a sz·c• 
g~ny, gyermekek étkeztetésére menzát lémesit, kulturMr;asácrot 
hl\' cl,etr~, . melyben előadásokat, felolvasásokaJt tart és am~ly 
buszken rqa zás_zlajára a »Dr. W eisz Mil<sa l(ulturtársaság« 
nc\·et ... I~-a~ l2lklpásztori tevékenységével egyéni-ségJe annyira 
b~le~zo,·ocl?tt_ az, Angyalföld zsidóságának él,c:t•ébe, hogy nála 
nelkul" a h~tkozs·eg e fol:r:ton fejlődő tcstü1ct•e el sem volt kép
z~lhe to. l\Imd::n egyes 111\rének csaláeli és eo-yéni üo·yét sziv<~'ll 
'1selte, taná_csadójuk, irányitójuk volt. A b templo';'n egyházi 
alkalmazottal valóságos atyát tiszteltek és szeret'Dék benne. ki 
fáradhatatlanul vis·clte gondjukat. Amellett nem atyáskodott 
fiilöttük, hanem szelid modorá,·al t-estvérként csato;lta őket 
magához. 

~llidőn a pesti hitközség 1920-ban rnegalakitj1a a templom
körzeteket, magától adódott, hogy az Angyalföld !(raka•uJr 
Samu érdemes világi vezetőnek elnökletc alatt V l. kerületi 
tem plomkörzetté alakult és hogy a hitközség közgyúlése által 
Dr. Weisz Miksa választatott a körzet rabbijává. Az akkor aJko
tott szabályzatok ért-elmében azon körze-ti rabbi, ki 10 év-c áll 
a hitközség szolgálatában, a központi rabbiságba cldcgálható. 
Dr. Lederer Sándor kultuszelőljáró nyiltan vallotta, hogy ezen 
pontozatot az okból vette fel a szabályzatba, hogy Dr. Weisz 
;\Iiksa méltó módon helyet roglalhasson a közpon'ti rabbiság-
ban. l \)21. j unius 22-én jelent meg először a rabbis ág ülés én. 
A régi rabbik, Dr. Adler Illés féírabbi, Dr. Fischer Gyula fő
rabbi. Dr. Hevesi Simon főrabbi. Feldmann Mózes, a rabbi-ág 
hármas kollégiumának clni)kc és Dr. Oroszm[lnn Zsigmond 
rabbi,;ági iroclaiga7;gató sz"rctcttcl fo:~aclták ui társ·ukat, ki 
c~ak ezen testükthen volt uj, ele évtizedes közte\'!'-kcnység"' ·foly
tán régi érdemes tagja a magyar rabbikamale Csakhamar ott-
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honos lett az uj környez211Jen é,;_ igaz barát::.ág fcjJ()clött kiizt..: 
és a rabbiság minden egyes tagJa között.* 

,'\. rabbiság Dr. W !?isz Miksa nagy tudását, friss munkaerc
jét kellő módon méltányolta, ~t foglalkoztatta és főleg p~dag<'J
o-iai- j-ellegi.i, de más körbe lS tartozó feladatok mcgoldá.;M 
bizta reá. 1921-ben a rabbiság javaslatot tesz az cl<'íljáró-,;íg
nak egy Bét!z-Hamidrás életbeléptetésérc, mclynek tervez 'tét 
a rabbiság utasitása alapj,án Dr. W eis z Miksa dolgozza ki. 
A Béth-Hamidrás valóságos z~icló népakadémiának volt tcr
v·ezve, melyen minc1en rabbi tartott volna előadást s felkarolta 
volna az •egész tradióanális és moclern zsidó tudományt. Sa]JVI~, 
a terv eddig még· nem vált valóra. Ugyancsak Dr. W eis z 
:\liksa készitette el 1921-ben a bar-micvá avatásra kerülő ifj·l
kat Yallástani okta:tásban részesítő tanfolyamoknak tanmem·t :t. 
l\Iidőn pedig az iclőJ.eg~sen mutatkozó vallásoktatói hiány pt'Jt
lására WJllásoktatónőhet készül alkalmazni a hitközség, ez.?n 
oktatónőket előkészitő tanfolyam szen·ezetét 1922-bcn is () dol
gozza ki. A rabbiság hosszu tanácskozásai alapj;in nr. \Voisz 
Miksa n1!egkisérli lerögzíteni és formába önteni az egé:;z z,.,idú 
ifjuság tömörítésének lehc:tőségét bar-micva szövetsé~ alakjá
ban, de eddig még a kezd·et kisérleteihez sem jutatt el a rahbi
ság; a jövőnek 1esz ez a feladata. Dr. • Weisz ,11/iksa ki.ílönben 
élénk részt vett a rabbisig egész munkakörébcn, mcgje-L·nt 
minden ülésen és sok jó szalgálatot tett praktikus tanácsai\·al 
s a folytonos bnvárkoelás által egyre bővülő tudásávaL 

Dr. Adler Illés korai halála után a hitközség 1926 fcbruú
jában rekonstruálta a rabbiságat oly módon, hogy az 1900 [na 
lelkészkedő Fe fedmann Mózes, az 1906 óta lelké"zkedő /J r. 
Oroszmann Zsigmond és az 1909 óta lelkészkcclíJ Dr. \\hisz 
Miksa rabbikat a kép,·iselőtestület közoyülése hitközséai r:tb
bikká választotta, mely választást az öss~;tvaz'ÍS megn6~itett ,:s 
Dr. !"i?cher !J<>njámin trencséni főrabbit ugyanily nHídon hit
ko_zs·cgr rabb1vá választotta a Rombach-utcai zsinagógában •ki
feJtendő működésre. Egy év- mulva, l H 29-ben Dr. Sch(ibcr L'ljo:. 
VIII._ t·cmplomkörzeti és nr. F:1rkas Józs"/ IX. tcmp1omkcirz-cti 
r_a?b~ a közp_onti_ ra~biságba clelegáltato:t. 1U28-ban nr. Holf r 
Allntn szemmánunu profc:;szor mint szcrzóct~:~e' ]~Jk<:,z 1Ji1·1· 
tott be_ a rabbiságba, rncly végi.il l \130-ban Dr. HDvr·si Fer ne 
székcsfehén·ári főrabbinak ő,szavazú-; utján tört(n• nu•gdla--L-

tt t
*

11
Kis szeminárista voltam, mikor dr. Weisz Miksa 1897-ben rabbivá 

~~-~ .. a 0
1
9
0 

de kedves k~zvetlenségével már akkor barátságába fogadott. 
k 1 éo~ k 6-.?a~ rabb1avatasom és lelkészi kinevezésem után hivatalos érint
s;iznt~ ena ~rultunk egymással, barátságunk csak fokozódott s 1921. óta, hogy 
Szép volf ~~fé~tán /g~utt _voltunk, kölcsönös eszményi szeretetté magasult. 
sorok mulhatatla esk s 

1
elki élmény az ö barátsága. Legyenek ez igénytelen 

n egye elem érzetének halvány kifejezöi. G. Zs. 
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tat.b.í ,-~l eg_é~zúlt ki. Dr. \\ '<•is z lliks .t a ki:-gé~zit C'tt ra hbi~ág· . 
b.m r!nnchet?g 2n .? gt~r~? ~ ~a tud6.s.Í \ al, ráte nn 2. tbégé' ;:- l ki,·i
·' ott e:; megllkto JlOZlClOpt s a tatLrc,;kozásokban d hanozo tt 
) d~ml-nye mindig mélt<ÍnYhbban ré,;zc-;ült. Kellő sulh·al "'birt 
sz;wa a Cit •t·ra 1\.ulisánál is, m dynck H1:2D-ben dha.l t litur
gu s;ÍYal, a történelmi dolgn~:<ttai rén~n ió n:e1·ct sz..:: rz..:: t t Dr. 
\ \!cisz .ltór rabbi,·al é Ytizedcs barát:'lágba n állot t. ttye\:: :;,J nín 
n<i1 ekcdrtt tekintélye és te rj edt el hirne1·e a rabb i~ ;í.gban . a 
hitkiizségben, a z országban é 'i az ors2l<Íg határain tul is . 

IV. 

fekintélyének nö1·ekedésé t és jó himeYének cltcrj·edését 
nagy mértékben azon tudomám·os értékü irodalmi tev.:;k"nJ•sé
gétté.k köszönheti, melynek ebő. munkáj.a megjeloenés·c óta n1cg
szalntás nélkül szolgálatúban ál:..Ott. Hatalmas nagy kiin)Ttára 
'an. Kön) Ytárának núnden egyes kötete, ITlOIIldhatjuk, neki 
személyi ismerő se , melyet ,·égigtanulmányozott. De ezen tul 
is böngé sz, ke res , kuta t. olvas , tanul, j,2 gyze~,eket k észit a sze· 
min;írium, az egyetem, az ak adémia köny vtá raibam . ér ték~s 
mag ánköny,·tárakban és halmozza magában a tudás é rtékelt, 
hogy azoka t k özkinesül to 1·ább a cli..;, hol elmélyülő , hol né ~) 
szerü alakba n. A z il r emb erre alkalmazták a régiek az Irás 
.sza1 út, o•S:n S~ot N.:lm N1:1 öD:-t »az é1et zsivaja elől a tuclo
m úm: tárházába menekül.« 

-Eaymás után jelennek meg értekezései, m elyekben fel
karn]j:· a ,-allástudomány, a liturgia, a pedagógia :;zámQs 
ké:-dését. I r a középkori zsidó népszokásokróL legenc\ákról, 
a mu"zár irodalQmról ismercHen adatokat tá r fel a hazai és 
külföldi zsidók törtét~etéből, a ghettó életről, fog1alkozik a 
középkori zsidó kodexillusztrációkkal, ir életrajzokat, nekroló· 
,, okat, kiad prédikációkat, ismertet ujonnan megjel~nt könyve: 
ket. Tanulmányait és dolgozatait közlik a haza1 fdekcz•et~ 
fo Jyúiratok, a :\I agyar Zsidó Szemlc, az Izr. :\Iagyar I rodalm t 
TÚsulat Évkönyvei, :\fagyar Izrael, Jövő, Egyenlőség, lVIult 
és Jö1·ő, Izr. Tanügyi Értesitő stb. és a kül_fölcl e_l.őtt ~s n~gy 
m i! vánossáa-ot j.elentő >JHácófe« héber folyónat. Ctkkclt szlvc
.sén fogadja

0

a külf?lcli ~Ionatschrift, !la-Eskol, _Jüclische Press,~, 
üest. \\'ochenschnft. ~em fel~kezett lapok, mmt az Archeolo
oiai J~rtesitő az Eo-yet. Philolög~ai Közlöny megnyi:ják hasáb· 
jukat dolgo;atai s;ámára, munkatát:sa a .Jcwis,h Encyclopécliú· 
nak és a Beneelek :Y1arcel l rodalm t Lextkonpnak. 

:\ lapokban és k?zl~ny.iikbcJ?- megj~lent ~o!gozatai a tud?· 
múmnak csak aprópenzet Jelentik ugyan, me gts nagy. Jelentő
sl-ggel birnak. Az aprópénznek legnagyobb a forgalm! utja, a 

• 
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tudomúny ez aprópénze 'iszi b e a széles rétegekbe a. kihn v.; ;(t·6> 
nak jó nc1"é t és éri el főcé lját , a tudomány mq ;állapit,(,ainak 
né pszcrüsitését. 

Dc megj elentek Dr. W eis z .Hiksa tollábúl hossl;ls k~tl.l ~ .l' 
soknak g yümölcs.ekqp sulyos ta rtalillu munkák is , méltú kiiu;t (íi 
a :\Iachzor Vitrynck. 1 HOG-ban lit t nap1·ilágot J!(:tlalog da 
heOrdisctten iiandsc!trijten und Biic!tcr in der Bibliothek des 
Professors Dr. David !(aufm rlll!l S. A. Dr. !(anfllt <lllll tan;Ít' 
hatalmas és főleg gazdag kéziratRyüjteményc által kidlc'ltll 
értékes könyvtára ajándékozás utján a :\[agyar Tudondmch 
Akadénl;ia birtokába került s az ajándékozó család mcgbiz;b.í.• 
ból Dr. W eisz Miksa tudományos katalógusban isnwrl..:tte a 
könyvtár könyve<it és kéziratait . .J\l-l kéziratot és tOH!i héhC'r 
könyV\Ct v.izsgált meg nagy szargalommal és houáérté:-.sC'I (., 
közel 300 oldalra terj edő v"asko.; kötetben tette kiizd~ vizsg;ílc'• · 
clásail.nak .eredményét, miáltal fdbccsülh ctetlen nagy szalgálatot 
tett azon tudósoknak, Jcik kutatásaik so:-án a Kautmann kii11\T· 
tárra ~~annak utalva. 

Kutató szeme 1·isszapillant a mag-y;u· zsidóság történetc'·n<·k 
egy borus korszakára, mikor az 18·b8 tn.ki szabackí.gharc k 
,·rerctés,c után Haynau, a csász.áli hadak gyi);lc!i ,·,·zc'·n.'. 

· 2,300.000 forintnyi kontribució fitetésére ítélte a hazai zsid(,. 
ságot, büntetésül a szabadságharcban \'aló részcsségükért. ,\d
dig kiadatlan okiratok alapján l9lü-ban »Elsárgult l"V'•:>ldd)l'il 
cimü dolgozatában előadja, hogy a cs;í.s7.ári kegy mikép mér 
sékli a beszolgáltatandó üsszeget 1,:200.000 forintra, nrclybéíl 
állami kezelésben lévő zsidó iskolaalap léte::;ült. nr. Bcmst ·in 
Béla és Dr. Groszmann Zsigmond c tárgykört fehlolgozú mun· 
kálatai begészitést és bőv.ebb m egvilágrtáS't nyernek nr. \\' · i~z 
Miksának lev;éltárakból feltárt okiratokon alapul•ó tllzoetc~ dol· 
gozatával. 

Lr j1a.bb b.orus korszaka kiiv•l'lkczctt be a mag~ a r ~.o iM>· 
ság történetének. A szabadságharc után megbüntctt'ék a tnagyar 
zsidóságot hazafias Yisdkccléséért; a világhábont után !Ji.inr.:tni 
akarták a magyar zsidóságot, nvcrt ke111csclték hazaf.is;Íg{tt és er· 
kölcsi tartalom néLkülinek akarták beálittani az cgt'·sz z~idc'J \'al· 
List. E szomoru korszakban, midőn oly sokan váltak hütloenné 
zsidó hitünkhöz, a megfélemlit-ett és elkábuLt zsidó tiimcg(·k is 
kérdezték: mi tehát a zsidó vallás etikája? .\ pe!>ti hitk()zs{g 
közműVJelődési ügyosztály-ának elnöke, /)r. f:'ulcnbug S•tl'lllltl/1 
szuks~g;esnek látta, hogy főleg a mü,,e]t zsidó köz()n c'·g <:.s az 
érett lf]us~g tájékoztatására és okulására oly kiíny1 ad;t ~ék ki, 
mcly mcg1smcrte~i a zsidó etikai szellern ''alláserkolc ~i liszt t· 
ságát. Dr. He0esi Simon, Dr. Blaa f.:tios és !Jr. \Vcisz ,11ihs't 
nyertek mcgbtzatást c köny v mC'gir;bára, mcly uL'tiln 11 t·tl· 
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mudbn!l« eimen .17. ))E\IIT<< kiad,·ányak.ép 1 fl20_-b~n k(;t köt?l ; 
ben meg- is j'<'lcnt: A, két kót'-?t t ::l fq~~ev~ kozul_ Dr. U:rl~Z 
,lfii<Sit i fej'l:~z;?tet ut cs azokban a tudo~ reszre~aJlatlan Jgaz
::;;íg:í.l-al. dc a zsi~ó emb~r ra.jong;bá val 1sm~r~et1 a talmudnak 
kü Jönféle erkölcsi tételre ,.-onatkozó felfogasa t. . 

Dr. \V ász Jliksa nc"m áll 1neo· a fele uton. ToYább dolgozik 
t-s 19:?3-ban ))Zsidó Etilw« cim~~1 a talmud utáni XI -XVI~. 
századbeli zsidó mod.lirodalmat szó1altatja nreg. Huszon!~et 
német, spanyol, francia. olasz és lengyd szerző erkölcs~ tamtá
saibúl mutat be szemelvényeket magyar. nyelVien . l\I·egrsn1e;t,e1: 
többek között Juda ibn T~bbon, 1\Iaimum Mó~e.s, Coucy Moz,es 
(Szemág), Jákob ben Áser (Ár bá Turim), I~ár6J ó~ef. (S~lchan 
:Üu ch), Hurwitz Jesája (Seloh) és más Jel~sunl~ et1k~~ gm;
dolataival. E munkának nagy volt hit1•édelnu ereJe megJ eleno
sekor és meo- is marad az a jöv endő számára. 

Sajátos o munkaköre volt Dr. W eisz Jl1i~sána~ . elsá~·gu~t 
r/O'i héber kéziratok sokszor nehezen olvashato fako uásalt kl
betüzni és sirban nvu<>TÓ zsidó tudósoK. szel1emi munkáját át
menteni a jövő szán1á;a. Naay önfeláldozással jár e munka) de 
na<>"\" is a kutató tudós lelki 

0

Öröme, mikor az egész világ zsídó 
tuclÓsainak kezébe adja elpihent elődök feléledt munkáját. Igy 
küül napvilágra 1905-ben a l>Széder Troyes« (~'~ito i10), 
a középkori t royesi cha z annak) 1\fenáchem ben J oz sd ben 
Tehudának rituskönyve. 1906-ban Rapaport S. J. L. né~y leve
jét ismerjük meg, melyeke,t. Sámuel della Volta n~antua1 .?rvos
hoz intézett. 1907-ben l\Ie1r ben Borneh halaclukus mu1·e, a 
>' Széfer ál hákaul« (S:m Sv i::lO) lát napdlágot. Néhány év el
multával 192.Jo-ben a »Geniza fragmente« (;;l'JJ:1ö i:l'1'i~) 
a Kaufm~nn kön)Ttár gyüjteményéböl .12 különbözőtörtéi111elm1, 
halachikus és liturgikus tartalmu kéZlratot tesz kozzé. Elli_lez 
csatlakozik még két halachikus tartalmu kézirat, melyek a tél
százados rabbiképző ürmep~ könyvében jelentek me~ 19?8-b.an. 
C gyancsak a Kaufmann-féle kézi~a~gyüjteményből ]den~~ ,;neg 
192!1-ben egy XIII-ik századhdl 1smeretlen ola:sz gyuJtonele 
halachikus műve, a »Minhág Tob« (.:1110 J:"l:ö i~o). 

Dr. W eis z Mlksa kéziratkiadványai tudományos pontosság
gal és gondossággal készülnek és értékes kisérő jlegyz•etekkel 
,-annak ellátva. A kéziratok kiadásál"al nagy szolgá1at01t tett 
a tudós világnak, de még nagyobbat önmagának, mert a 
közzétett) főleg halachikus tartalmu szö1~egek forrás'Cllenőrzése 
folytonos »tanulásra« késztette őt, miáltal napról-napra bővült 
tudásának különben is széles t erülebe, annyira, hogy pl. a li!tur
gikus halacllának elismert szaktekintélye vok. 

Közben ügyes szerkesztönek is bizonyul. Dr. Kr.ausz 
Srímuellel együtt szerkeszti 1905-ben a Bloch Mózes tisztdetére, 
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életének 90-ik évfordulój án kiadott emlékkönyvet s 1930. 
óta társsz,erkesz tőjle a :\!agyar Z'>icló Szemiének é, a Ilazó
fdmak. 

Nemcsak a könyveknek, a könyviróknak is meg\an a 
maguk sorsa. :\1intha a sors rendezt~ volna, Dr. W eisz Miksa 
utolsó két nagyobb dolgozatában azok emlékének áldow.t, kik 
több mint három évtized elő tt ott állottak az ifju tudós pályájá
nak m egindulásánáL Dr. l(ay~ :J':ling M. pes ti rabbi szü:etésé
nek l 00 éV1es fordulójára meguJa, az L\1IT 1929 május 2D-iki 
ülésén fdolvassa) majd kinyomatja a felejthetetlen tudós é:eté
nek fejlödését) tudományos és papi célkitüzés~~t, munkálkoclását 
és dért er·edményeit. Majd hangyaszorgalommal ö:;szeáUitja a 
csodálatosan termék•eny Kayseriingnek több mint félezer mun
kát és dolgozatot tartalmazó bibÜográfiá]át. Annak a Kayser
Iingnek állitott emléket) ki elsőnek vezette öt be a Li't;eratur
berichtben közölt i smertetésével a tudósok céhébe. 1931-ben 
pedig Dr. Blau Lajossal együtt »Achtzehn Predigten« eimen 
közzéteszi annak a Dr. l(.aufn«(lnn Dávid professzo rnak isme
retlen predikációit, ki első dolgozatát pályadíjjal jutalmazta és 
a tudományos érték fémj elzőjé,-el látta el. 

v. 
Benruü.nket, zsidókat, a könyv népének neveznek. Dr. Weisz 

Miksáról pedig elmondhatjuk) hogy a köny,- népének egyik 
legméltóbb fia volt. A könyv volt neki öröm:::, szórakozis.a, 
boldogsága) búfelej tetője, mindenko;· próbát álló barátja. Viszont 
ő volt a könyvnek legnagyobb értékelője és megbecsütője i.'. 
Otthonos volt az egész felekezeti irodalomban é3 már korán 
elismerték mint tudós könvvszakértőt. Az 18~7-ben elhalálo
zott Brill Sámuel Löb pest,Í rabbi könyvtárát Dr. Goldzih::r és 
Dr. I<aufnwnn tanárok megbizá:::ából rendezi, felértékeli és be
adl'ánya alapján veszi azt meg a p:::sti hitközség s ajándékozza 
a rabbisz,emináríumnak. Azután feldolgmza a Scizön Dúvid
könyvtárat) Kell&r Jázsof müvelt sel!i.ách-cibbur köny\·g)üjte
ményét, a Dr. Baciter Vilmos és Dr. !(ohn Sámud kön)Ttárát, 
melyek azután a pesti hitközség birtokába j utnak. A ..\Iagyar 
Tudományos Akadémiának ajándékozott f(aaftn!tlllt-ki.irll)l"tárat 
is ő rendezi. Utoljára, 1H31.. tavaszán Feldmann 1llózes rab?i 
könyvhagyatékát becsüli fel és propoziciói alapján törcksz~ 
azt a pesti rabbiság a lelké:izi hiv:atal számára m:?gszerezm. 
Közbten megszerVJezi a pesti izr. hitközség könyvt:írát, me ly 
eredetileg a hitoktatói testület könntárából indult ki é.> az ö 
évekre terjedő szakavatott könv\·táJ:kodása alatt nőtt ki er~deti 
keretciből és vált az ország- egyik legnagyobb z:;idó ki.inyvt{t-
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r;h·J., 11l"'ly a. hitkii , :>t\.; knzd j t,ni bt n megnyíló kulturpalut{tjá~ 
ba11 fo~ m.:lt,) cl hel~ ezést nye rni . 

l gyancs,lk itt nyer majtl ' lldyczést a Zsidó Muzrum is, 
me] ~ ct Dr. \\ 'ász .Hiksa buzgalnu és szaktudása scg it•ctt meg
menteni mostoha idökb 2n . .\ Zs id <i :\Iuzcumot az lmi:tnck Dr. 
Jlfez!'y Ferenc dgondnl;Ís:t alapj án lé tc~ült alkot<ísát n éh . Fabó 
B N talan igazgatta . majd 1 H~1 -b ;:n Dr. W eisz Miksa le tt annak 
igazgat<ij:a. Olyan év,~k köY ctk~z tck, miko r az Im~t sz'Üne telt- ~e 
foh·t<in a \l uzcum léte is w•széh ·eztct ve \'Olt. D e a Lelkes Dr. 
w; isz Mihsán:zk az érclcme·s /1-Ltndf Bernát, Dr. l( ahibach Bcrta
lmz é" Dr. l(ürscfuzer Frigps scgitségéYe1,. bk mellé 5_zékely 
FNcnc és néh. Dr. Mezey Ferenc állottak tamogatólag, s11<'erult 
a gazdag gyüjtemc;,nyt hajlék alatt tartani, ,az , értoéh.es 
an) agot rendezni és a m eú'nyitancl<Í kulturpalo~a szamara meg
őrizni . .-\ :.IuLeum érdekében több cikket ir Dr. Weisz Miks.1. 
és még 1915-hen elké:,ziti Dr. !(o/bach Bertalan és Mrl/~dl 
B('mát tár:;a>-ágában a :\Iuzeum ka talógusát, nrely nyomtatas-
ban is me gjelent. . , 

Dr. \\'eis z 11liksát sokolda lu, ele mmden VI:Í.llalt n1Llnkat 
maradék nélkül ellátó tevék cnység1e a magyar rabbikar egyik 
legnépsze nibb tagjád te t te, kit hivek és kartársak, e1öl)áró~ és 
tudósok egyaránt becsültek. N em csak a t•emp1oma korzetehez 
ta rtozó hi,,ek, hanem a nagy hitközség szé1es rétegei is az Ö 
pa pi szadt akarták hallani c;;.aládi örömhen, 15yászban. Es~etis i 
é::; tem etési beszédei ,-isszatükröztették valód1 lényét, a mmden 
cr<'Jszakolt pathosztól, sőt m~g _a talá~ szükségesnek . lát~~ó 
kothurnustól \'aló mentességct. Erzdm.elt és g.ond<;>lata11t .koz
v.:tlen szavakba öltözt•ette és épen ezért tud01tt sz1V'elng hatni. 

Tudományos és kulturtársulatok közönsége mindig: szerc· 
tettel foo-adta, ha megíelent az előadó asztalnál. Az »Ünuke«, az 
)) Imit ·t , ;{ »:'IIagyar Zsidó Ifjak Egyesülete«, a, »~sidó, N6szö,·et
ség <, l ' j pest, Kispes t. Pesterzséb~t hallgatosaga ep ul tudo
mányos vagy népszerü felolv~sásam, m:ort nerr~c~ak .. tar;talm.~s 
és tanulságos minclen előadasa, mcly szól zs1clo torteTl!etrol, 
mü,·észetről etikai és theológiai kérdésekről, ha111em közvetlen
s~gé;·e} l.:bil,incselö hatásu és az értderuhez könny.en hozzá
ferkozo. 

A felekezeti intézmények egymásután igénybe ''eszik mun-
. kaerejét. Az »Országos Rr1bb!~gyesüle~« egyi~ ~~e~nöki székéhe 
ülteti, az »Izr. M7gy. Irod. 7 arsulat<< 1gazgatosaganak, az »Izr. 
Tanitóegyesület« választmányrínak tagja, a Magyar Zsidó Mu
zeumnak igazg:dója, az •>Orsz. Magy. Izr. Közmüv.elöd_ési E.gye
siilei«, ''alamint az >>Izr. Sziinidei Gyermektelep Egyesulet<< 
igazgatóságának tagj;a. ,A gyüléseke~ megjelenik,. csendesen, 
szerényerr leül egy hatso padsorba, ragyu]t egy sz1v<arra - a 
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k öny\ ön kivül a dohány egyedüli szórakozá~a · - körn1·<'zeté1-ci 
elbeszélget, nem szól >>obnetlen a tárgyhoz, csak ha é~zi . hogv 
felszólalásával segit a tárgyalt kérdést tisztázni, dü!örc vinni, 
azután szerény;n l~ül, csendesen ,to,V'á,bb szivja szi,·arját. Igy 
te tt még utolso nyilvános szereplesenel, az Imit 1931. junius 
elején tartott közgyülésén is, hol a hátulsó padok egyl.kébűl 
olv~sta fe~ el?y pályaf!lunká~ól s~óló bíráló j-elenté::;ét, azután 
feltunés nelkul elv,egyult a kozgyulés tagjai között. 

Tudását és tettrekészségét méltányolták és igénybe Tették 
fckkezetünkön kivül álló körök is. A Buclapesti :.Iüemlékek 
Bizottsága tőle kér szakfelvilágositást, ha zsrdó vonatkozásu 
lele tr.c bukkan, akadémikusok és egyetemi tanárok zsidó kul
turtörténeti pr?bf,érnák~ál elolvassák cikkeit és meghallgatj;ík 
vél~mény~ét. M;don P<;d1g: 1918-ban a forradalmi világfelfogás 
az 1skola1 vallasoktatast lS veszéllyel fenyegeti, a felekezetközi 
Országos Lelkészszöv.etség a titkári tisztséggel bízza meg. 

VI. 

Országra szóló és az ország határain is tul terjedő hirnc,-c 
egyre növekszik, ·ele ő megmarad mindvégig alaptenné::;zeténél, 
~gy~ze~u, szerény, h"?m<;>rosra hajló kedélyénéL Kifogyl1atatlan 
JÓIZ,u ~t]oe~;ssége, m~n.d1g mosoly ü~ arcán és még nagy lelki 
tusak ideJen sem vahk komorrá. l.'gyes•en alkalmazott >>kiszó
lásai« egész gondolatv,ilágának tiszta derüjét tárják fel. A viz:s
gáló ta~ár, •előtt szorongva áll a felelő diák; de ő ugy kérdez, 
hogy muveszet volna arra nem felelni. >>~em arra voltam ki
v~ncsi, a~t ne,rr: t';ld a telölt, hanem arra, amit tud« - magya
razza a viZsgalobizottsagnak, mely tul enyhének találta a 
kérdést. 

. Avagy ott ül fogadószobájában egy e'Ondokkal küzdő atva, 
kinek v;égne sikerül férjhez adni l·eányát 

0
és az eskető rabbirÍak 

sz;.rény, .·de jó szivve~ felajánlott >>ti:sztdetdijat« akar átnyuj,tani. 
>>Koszonom.- mondJa Dr. W :!isz - de kollegától nem fogadok 
el_. h<;morán'lfmot«. És a csodálkozó. atyának megmagyar;ízn: 
>>1m, lS szeg•eny em her vagyok, ön is szegény ember, igy teh;í t 
kollegák vagyunk«. 
. Eg?szer meg hüvös, hajnali órában siet a templomba. sze . 
!1Ch<;Jsz Istentiszteletre. Kint a kültelken szegém· munkáscmber 
IS s~et, a g~~rba. Na~y s~ettéb8n neki megy á nálánál jó\·al 
gyen~~bb f1Zl~umu z.s~dó papnak, k-it bizony kelkténél erö,.cb
b<;n, ennt a varatlan osszeütközés. A munkás valami boc~ánat
~eres félét re~eg, Dr ... '!Veisz Miks.:t pedig kinyitja szi,·artárcá
]át, hogy >>fáJdalomdi]J.al« kárpótolja az ámuló embert. 

21 
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..• \pró embe1:~ dokumentumok, de reá,·ilágitanak a :mo :h, 
a JO e!nberr~. hszta J<'llenw folyU.n soha senkiről rosszat fel 
Ilt'm tl'telezet:. tudatosan soha senkin~l rosszat nem tett csak 
s<'git~'~t szó,·:ll. t~ttel. t~nácc>;al. lsfcwzt•k igaz szofgái>7 \'~ft. ki 
valannkép kozd ]árt a J esijási ideálhoz: nem kiabált, nem han
goskodott. az utcán n~m hallatta szm·át; rep2dező nádat nem 
tört <'l, pislákoló kanócot ki nem oltott ... 

Boldog· ,-olt hitében, mPl)' l·dkét eltöltötte. Botdog volt 
tudományában, melyhez e lhivatottságot érzett. Boldog volt 
lsten házában. hol szi,~ből imádkozott, szl.vből prédikált. Holdog 
Yolt családja körében, melynd:: ő volt ragyogó napja. l(reuzer 
Paula urnt.h·cl ~~) évi tökéletcsen ídeális lúzasságban élt. 
Együtt newlték két fiukat Yallásosságra, tudományra és pol
gári erényekre. Elsőszülött fia Weisz Gyula gépg)·ári tisztvis•elő, 
má:'odik fi•1 Dr. Weisz Dezső tudományos pályára készül. 

:.Ieghitt otthona találkozó helye ,-olt a főváros felnö,·ekedő 
z::;idú intelligenci'ája egy rétegének, mdy méltán látta benne a 
v.all:tso""ág. a hazafiasság, a tudományosság. a szerénység-, a 
jó~.lg. núnden szép és nemes erény meg,·alósulását. lzig-vérig 
magy:tr zsidó pctp ,-olt, k'i azonban megértett·e az uj'abb keletü 
z~idó ídeálokat is és szivesen foglalt helyet a »Pro Palesztina« 
szö' etség igazgatóságában. 

.>\'ajjon kö\·,ek erej·e az én erőm, vagy testem ércbő l 
,-aló-e? kérdi J ó b. A sok munka n"jlegőrli a vasnak látszó e_rőt 
i~, megtöri az ércnek tünő testet is. Dr. Weisz Miksa az utolsó 
hónapokban gyengélkedni kezdett, holott ép mos,t állott. UJ, 
szép, megtisztelő mm:kakör e lő tt .- A hív;ek nag~ töm;gem~k 
fényes módon megny1latkozott kn·ánságara a lutkozseg elol
~árósáaa Stem S:mw elnökkel az élén azon tervvel fog1alkoz,ott, 
hoa,· ~ köztiszteletben alló, vallásos, tudós. érdemes papot a 
Ro"'mbtch-atcrJi zsinagóg,áb(lll való müködésre k éri fel" hol néh. 
Feldmann Móz.es papiszéke éYek óta betöltetlen. De Isten más
kép akarta. X éhány napi szenvedés után Dr. W eisz Miks:J 
Hl 3 L julius 1 ;).án pnll', ~ll"il'1 !11.:1'1 n"' váratlanul elköltözött az 
élők sorábóL Halálában is hü maradt önmagához. Cs,en_clesen, 
szerényen, fcltünést kerülve, átmen t az öröklé;): honába. Ab ha
\·ának első napján temették, végakarata é rtelmében megható 
egyszerüséggel, az elhunyt pesti rabb'ik sorába. 

A jámbornak emléke legyen áldott! 

Budapest. Dr. Groszmann Zsigmond. 
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Dr. Zsoldos Jenő tanár ~llitotta össze Dr. Weisz Miksa pesti 
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TÁRSADALOM. 

Dr. Blau Lajos hetvenedik születésnapja. 
Dr. Blau Lajost, a F•crencz Józs.ef Orsz. Rabbiképző Inté

zet rcktorát het\~encdik svülct·ésnapján, 1931. április 2\J-ikén, 
a R~bbiképzö tanári kara és ifjusága ünnepelte. Dr. Hoffer 
Arm~n tolmácsolta a tanári kar jóbváns.ágait. üdvözlő heszédét 
a ::\Iagyar Zsidó Szemle -!-ik száma közölt·e. Az ország feleke
zeti orgánumai lelkes cikkekben méltatták azt a n&J.gyjdentő
ségü munkáss~got, melyet dr. Blau 11Cktor kövel félszá-zados 
tudom.án\OS, oedagógiai és szerkesztői működésével a fe1eke
zet dicsőségére kifejtett. A legje1entősebb kültfö1di zsidó folyó· 
iratok is hasábos cikk·ekben méltatták dr. Blau Lajos műkö
dését, kiemeh-én különösen azokat az érdemeket, mdyekeit Blau 
rektor az egyetem,es zsidó tudomány m.űvelése áLtal ért el.. 

üd,·özlő iratokat intéztek az ünnepelthez a magyar zs1dó 
testületek és hitközség>ek. Ki kell emelnü111k az Izr. Országo•s 
Irodáj~nak üdvözlését, mely az öss:zes magyar_ ~oll:gr.es~zusi 
Jzitközségek nevében unnepelte a JUbllánst. A külfold1 tudosok 
lerrki,·álóbbjai fej•ezték ki jókivánságaikat. A berlini Hoch
schule für die \Viss-enschaft des Judentums és a Rabbinu
Seminar a breslaui JücLisch-theologl:schies Serninar és a wJ.eni 
Isr. The~l. Lehranstalt tanári kara átiratban üdvözölne dr. B1au 
Lajost élete e nevezetes fordulója alkalm.ából. 

Rabbiképzőnk vezérlőbizottsága m,ájus 22-én m~gtartott 
diszülésén ünnepelte dr. Blau Lajost. A diszü1és•en megje1ent 
dr. Petri Pál kultuszállamtitkár és dr. Ger1óczy Károily min. 
tan. a kultuszminisztérium, dr. Gábor Gyula kormányfőtanácsos 
az Orsz. Iroda és dr. Sz·erner.e Samu igazgató a Tanitóképz<Ő 
Igazgatótaná~sána~ _kép_visdetéber:, ott voltak a ;ez-érlőbiz.otlt
sárr budapesti tagp1 ml]dnem t·elJeS számban. Szek,ely Femnc 
ud"'v. tan. a vezérlőbizottság elnök·e megny~tó beszédében rá
mutatott 'azokra az érCLe.mekre, amelyeket dr. BLau Lajos több 
mint félszázadon át a Rabbiképző Intéz,et körül s:zer~ett. Dr. 
He,·-esi Simon vezető főrabbi 1elkes b-eszédb)Cn ismerteute a 
kidló ·és sokfoldalu tudományos munkásságot, amellyel dr. 
Blau hírt és dicsőséget szerzett a magyar zs~dó theo1ogiai főis
kolának. Dr. Petri Pál államtitkár őnagymé.Jttósága a kiváló 
tudóst és a nagy nevelőt egyformán ünnepli dr. Blau Laj·os
ban; a miniszter is a legjobb kivánságaiJt fejezi ki az ünnepelt
nek. Dr. Blau Lajos m,eghatottan köszönte meg az ünneplést.. 

l 

TUDOMÁNY. 

Az aesopusi mese sémi változatai. 
» ... eine spater folgende Abhandlung über die Fabelll de-; 

Berachja ... « lrezdi Steinschneider a szavát »YsopethebraisclH 
cimü _é:_tekezés-~ben CJahrb. f. rom. u. engl. Lit. ~- F. I.) é..-; 
eren~v1:l legalabb haromszor-négys-zer találunk olyan utalú--;t 
a -~l,lve1hen, ,arr;el)'lCk a B~r· .. r:neséivel való foglalkozást, mint 
szüksége~et es e~cle;nese:t Jeloli~ meg" ö,nmaga, majd más ( pl. 
~an,ds~erg-er) __ sz~mara. Érte.kezes~m fotargya Ber. meséi; nagy 
,ud_os által kiJelolt uton teszek hat egy-két kezdetleges lépést, 
amrkor dolgozatomat napfényre hozom. N em mulaszth.atorn el 
az·onb~n, hogy tanítványi hálával meg ne köszönjem dr. Heller 
Bernat prod:esszor urnak, a mesék narrynevü tudósának amiért 
munkámat utrnutatásaival tárgyi és i~oclalmi téren elő~<ritetrc 
és ~~éZJte; t ov áh~ á dr. Lőwinger Sámuel urnak, a Rabbiképző 
t<;nara.IJl*' ~ert hg~·elm_e~1et erre a tárgyra terelte és a köny\·· 
tar ,kezua:tat utba1gaz1to megj·egyzései'Vel rendelkezésemre 
bocsatotta. 
_ .. _ R_öviclit~sei;n:_ mind előfo~dulr;ak. néh~nyszor előbb teljesen 
kmva; meg~rt~suk -:z olvaso szamara epen ezért nem lehet 
problema. __ B~bh~gráhát lelhetőleg minaig a címszóhoz és a táb
l~zat?-o~ ~uz,ott )'egyret·~~ <:dok. Az e tudománnyal foglal
kozm klva~ok, utba1gaz1tasara rtt megemlítem az FF. Folklore 
Fel1o]rVs) kladasában megj-elent műve.ket a \Varnke: Die Oucl'e 
des Es•ope ,de.r Marie de France végér{ közölt irodalmat'" és 'a 
héber mese:he~ Heller: Hebraische und arabische ::\Iarchen
]ét (Bol~e-Pohvka VII-VIII.) és a benne feborolt forrá.. 
munkákat. <" 

Az ae$opu$Í mesék története é$ eJ"edete. 
. ~eso12us * neve jelenti számunkra a világ·irodalomban 
nm na r mmden n el '1... ' · . , kérdés vá , _ Y ven e o es rsmert allatmesekct. Bár :;ok 

* r meg megoldásra; k•ezdve onnan. hogy vajjon élt-c 

U 
ah) K. L. Roth: Dic Aesopische Fabe! in .-\.sicn, b) O. Kcllcr: 

ntersuc ungen über d.i Ge h ~ d F F C e. . sc · d. gr. Fa.bel. c) Jacob,;: The Fable, ol 
r- esop. ) ' · . ommumcat1 ) F . ons. If ab. Ae>OpKae ed. !lahn. Leipzig 187 5· 
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és ha igen, hozta-c Görögországba a meséket valamely sémi 
néptéil, mint ahogy "réberl állitja és nem éppen a zsidóktól, 
ahog) ezt L::mdsl){'rger~ hosszasan biz()'llyitgatja, avagy talán 
Egyiptomból származnának, ha ZündeP müvét olvassuk, eset
leg lndiából, ha Benfey* érvelését elfogadjuk és ha más régi 
nép irodalmának szempontjából vizsgálnánk, talán má:s forrá~
hipotézist is felálli thatnánk, tény azonban az, hogy az ~esopus 
ne.-e alatt elterjedt állatmesék sok országot be jártak, sok 
kézen mentek át, amig mai alakjukhoz eljutottak. Mirudjárt 
pályájuk elején költői feldolgozást nyerl1lek Babrio,s tól,5 mind
já.rt az elején áldozatul esik a f01mának és talán a tartalomnak 
egy :észe a poetica lioentia-nak, később Phwedrus6 és utána 
a latm változatok egész sorozata, a különböző Romulus-variá
-cióki azok, amelyek a közve títés utját egyeng,ették. Értekezé
sünk tárgyát alkotó változatok közül a két héber nyelvi.iS és 
ezenkivül a nyugati nyelvek állatineséi' nyilvánvalóan latin 
közvetitéss.el kapták Aesopus meséit és csak a ~zir és arab9 
változat mutat közvetlen aJesopusi forrásra. 

~em mulaszthatjuk el, hogy m1előtt tulajdonképpeni fel
adatunkra térnénk, ne szenteljünk egy hs helY'et, hogy az 
állatmesék eredetével részletesebben foglalkozzunk. Amint már 
fentebb említettük, alig vaa olyan régi irodalom, amelynek 
nyelvén hasonló tárgyu mesegyüjtemény fennmaradt és amely
nek tudós kutatói ne érezték volna és nt& igyekeztek volna 
bebizonyítani, hogy egészben vagy részb,en éppen az a mese-

l Weber, die Verbindungen Indiens mit den Landern in vVesten 
Allgem. ;\ltschr. f. Wissenschaft und Lit. 1853. 

2 01!:)101 'O Die Fabeln des Sophos. Syrisches Original der Griechi
schen Fabeln des Syntipas, in berichtigen vocali!>irten Texte zum ersten 
':\lale vollstaendig mit eli11em Glossar herausgegeben neibst rriterarischen 
Yorbeme rkungen und einer einleitenden Untersuchung über das Vaterland 
der Fa bel von dr. J. Landsherger, Posen, 18 59· 

3 Aesop in Aegypten, Rheionisches Museum für Philologic r8.p. 
4 Pantschatantra: fünf · Bücher indischer Fabeln, Marchen und 

Erzahlungen, aus dem Sanskrit übersetzt mit Ein1eitung und Anme rkungen 
Leipzig 18 59· 

5 Aesopus müveinek K. e. 3· sz. élt versbe foglaiója. Müvét choliam
busokhan irta. Babrii Fabulae Aesopicae Crusius Leipzig 1897. 

6 Egyes verziók szerint Babriosról nem is tudva, egyenesen Aesopu5 
me>éit foglalta latin verStekbe Augustus idején. Követőinek és másolóinak 
várna rengeteg. 

7 L. Ilervieux: Les Fai:rulistes Laüns I. II. III. Páris 1899. 
s o1SV1ltl ·~ és 1~1!:l1T'N n111n 
9 '01 ·~ a szir gyüjtemények és Lukman meséi. 
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gyüjtemény az ősforrása az összes több ieknek, amelyet ő tár
gyaL Kétségtelten dolog, hogy mivel rnindegyik a többi hasonló 
tárgykörü mesegyüjtemény forrása akar le1mi, a k.--utatók lerr
nagyobb tudása és bizonyítékaik legszilárdabb volta melle'tt 
sem lehet minclegyiknek igaza. Tény azonban az i s, hogy a kér
dés fontosnak és kutatásra érdemesnek lá tszott már a mult 
század kiadói előtt is, ha egy s·em mulasztotta el legalább 
kiadása előszavában vele foglalkozni. A néprajzi kutatások 
századában pedig,1o amilyennek bizonyos tekintetben a rni szá
zadunkat tekinthetjük, fokozódott fontosságuvá válik a kérdés 
vizsgálata. Már mos1t, vizsgáJatunk elején kijelentjük, hogy 
az eddigi vizsgálatokkal ellentétben, de talán épp ez az eddigi 
vizsgálatok következt·éhen az állatmesék - és esetLeg más 
mesék is, amely-ek azonban tárgyalásunkon kivül esnek - ős~ 
forrása nem kereshető egy népnél és nem kereshető nemcsak 
irodalomtörténeti, de történeiti korban sem. »Cber die Ent
stehung der Fabel wird sich wenig aussagen lassen; sie ist 
so alt ... , w~e die· iduktive Tatiglreitt des :\lenschengeistes, die 
-aus einem Einrelfali al!le allgemeine \Vahrheit ableitet. \Yer will 
behaupt,en, wenn diese Urtatigkeiten der Menschlichen Psyche 
in :\ktion getr,eten sind? ... «n Nem lehet tehát időben vissza: 
felé köVJetni az állatmesék nyomát, mint ahogy Wundt12 lélek
tani szempontból vizsgálván a mesék eredetét, megállapitja, 
hogy a mesélmek Í's leg•ősibb faja a:z állatmese és ugy gon
dolja, hogy a termés.ze1ttel kapcsolatos, a természeti erőket 
megelevenítő miothológiából származik. Ha a mithológia aztán 
mesévé 1esz, tehát cselekvő köre kitágul, a hőseit maga képére 
teremtő ember olyan cselekedetteket és szavakat tulajdonit 
mesehőseinek, amelyekből tanulságot vonihat le, amelrek zyö· 
nyörködtetik, amelyek esetleg erkölcsi és szociális tanitással 
szolgálhatnak. Ez a vélemény körülbelül azt is mondja hát, 
hogy hiábavaló dolog valamely népnél a mesék ősforrását 
kutatni. Majdnem biztos ugyanis, hogy az első leirt mesét 
a mesének sok éVS'zázadon, talán évezreden át a nép ajkán 
élő alakja előzte meg. A nap-nap után meginduló népmese 
gyüjtések13 még ma is ujabb JDeg ujabb meséket. sőt uj mese
tipusoka!t találnak, kétségtelenül olyanokat, amelyek apáról 
fiura, nemzedékről-nem.redékre ujabb hozzátoldásokkal, hozzá-

10 Bolte-Poliv<ka: Anmerkungen zu den Kinder -u. Hausm. der Brü<.ler 
·G rimm. FF. Conununications, euited for the Folk:ore Fellow •. 

11 Die Typen der Griechisch-römischen Fabel v. \\'. Wienert FFC ;6 
Helsiüki 192 5· 

l2 Völker-Psychologie másoJik kötet. :\lvthus und Religion 3· ré.t. 
13 Pl. a magyar grüjreményelk: Krüa, Bartóki: :\fagyar-fa.bulák silb. 
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koltésekk l vagy clfckjté,ekkd. de mindcne.setre telje:;en me~
v.ált z tt képrill k nilnek elénk. Hogy melyik népnéL akadt 
döo;zor kirója a llte:iékn~k. kodnt:>~m jelenti hát azt. hogy 
az a nep találta ki elsőnek ezeket, milyen táYol állunk az;n
ban a lehetöségtöl is a Yaló"ágo:; fejlődés képének megrajzo
lá,.,ában. ha m~gg~:mdoljuk, hogy a kéziratok, -öt még az el~Ö· 
m·omta:t\·átl\'ok. rmh·en kis sz;ízaléka került hoz.zánk .. \ köm·v
tÁrak egész. ;;orának. elpu::;z:itása, ami az emberiség kulturtÖr
ténetének fekete foltJaként ott sötétlik minden nag·yobb háboru, 
lá~adá";ok é- fDrradalmak történetén. bizonyíték~ annak, hogy 
mllyen kevéssé Lehet valóságos képünk az irodalmi emlékeink
ról. Gondoljunk csak arra a sok könyne, amelyre a biblia 
utal és amelyeknek már régen történeti, sőt irodalomtörténeti 
korban, teljesen nyomuk veszett, mint pl. ~ttJ•;, 'o amel~-re 
két helyen i- Józs. 10. 13. II. Sám. 1. 18.) utal a Szentirás: 
~Iegmaradt irodalmi emlékeink. kézirataink, nyomtat,·ányaink 
tehát nem dönthetnek. Ha most azt mondanánk. hogy a mcsé
bell szereplő népi tulajdonságok döntsenek. teljese:1 tanácsta
lanul állnánk, mondjuk a i\IidrásU állatmeséi előtt, amelyek 
nem ritkán bibliai Yersre és zsidó históriai ténrekre támasz
kodnak, azokat magyarázzák R. :\Iéir egyetlen megmaradt 
rókameséje, an1ely három bibliai Yers15 magyarázatául szolgál 
és annak megdlágitására látszik keletkezni és amelyek még5em 
bizonyithatóan eredetiek), vagy pL Heltai Gáspár meséi, t 6 

amelyek ugy át meg át vannak zőve speciáli>5an mag·yar kori, 
társadalmi. különösen szociális, sőt néppszichologiai vonatko
zásokkal, hog~· ha elsőnek maradr Yolna fent mű,·e a hasonló 
tárgyuak között. még nyelve kis idegensége em tartana ,·issza 
attól, hoo-~· speciális magyar terméket lássunk benne. :\Iindjárt 
az első ~eséje olyan érdekes magyaros gondolattal fejező"C!ik 
be és olyan szaros a kapcsolat a mese és a befejező gondo" 
lat között, mintha - és ez áll a többire is - kezdetben adYa 
lett Yolna a tanulság, akár komoly, akár tréfás és ehhez keri
tette volna a mesét. Ha aztán abból akarw1k kiindulni. hogy 
azt kell nézni, hol él az állat mai tipikus alakjával, ilye ·féJe 
kisérleteknek ab ovo súrnyát szegi Ben1ey17 jellemzé::.e az 
indus é5 görög mesék párhuzamáról: »Der Unterschied zwische!l1 
ihren Concepticmen und den Aesopischen bestand in altge
meinen wohl darin, class wahrend das Aesopische Kunstwerk 

H Elbe:;zé:ö és tanitó célzatu, re.nclkivül nagy terjedclmü Szen~itás 
magyarázat. 

l'i Jer. 31. I 5; Le,·it. 19, 36. Prov. 1 r, 8. Lá-;d: S1.anh. 38. 39· 
lG Régi ..\[agyar Köny,·tár, "erkcszti Hcinrich Gusztáv. III. 
17 Th. Benfey: Pant>chatranta i. m. 

, 
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die Thiere ihren eigenen Charakte~ entspr~nd ha_ndeln _li~,s. 
die inclische Fabel sie ohne _Ruckstcht auf il_1:·e speae~e :\ atur, 
o-ewissermas:sen wie in Thiergt:stallt ,-erhullte :\Ien. c~c_n be
bandelte.« Benfey kijelentését a lé-~-ekvá.ndo,rlásr~ a1ap~t]a. de 
ha ezt a speciális e:,etet. hogy tudnnilik a lelc.h. .. Ya~dorM:-., me:;;· 
magraráz.za az állatok bár_rniJy_en. k~önféle emben t~la]don-:,: 
gakkal való szerepeltetéset kl,·es~. nem. ~gyat:l.zza m~" 
természetesoen azt, ha ugyan ~ az , allat mm.d1g. Ug):anolyan, 
állati természetétől elüt? ~ul~Jdonsagokkal lep tel es._ ~k~~r 
meo·szorin·án a fentebbt feltetelt. amely "llC_nn>t az o"t_o,Iza" 
ált;láJ1o-ságban ott lehet._ ~1ol az á!lat 1;1a rsmert alakJ~tba~ 
szerepel elsőnek, megszontYan olyanforn;an., hogy egy nepne: 
csak az az állat szerepelherett, amely ott ett es csak ugy, aho~ 
ismerhették, el kell vetmi.ink az oroszlá.nn1 .::éket ~zokí:~l. alak 
nem láttak oroszlánt é.:; el kell vennunk a sakálm e~et az 
indusoktóL mert Yan ugyan ,;akál)uk, de n~~.m az a fur;tan_;g-~'-' 
állat, amilyen a mesében és, Yalob::n a ~e~r hasonlo tob?l 
szárn1azó ~Vlt.:~ rókának át\·e,·e5e tula]donsa9an·al. ~e ?-~'·e nel
küL Ez utóbbi definíció. amely sz~rmt az ál~at_ ebo trp1k~s al
kalmazása dönt. ann<.ll érdekesebb. mert ebbol n~du! h Z~ndel, 
amikor az aesopusi mcséket Eg~·iptomba H'Zé'tl_ nc;;sza e;:; e,zt 
használja ye.zérigéül Lancisberger i~ akkor, anukor a mesek 
zsidó eredetét bizonyítja. . . , . 

Ami a mesék irásba fog-lalásának eredetét il.len. legalabb l", 
ahogy mi ismerji.ik. hogy. t. i. az el~ó me~ei_rók bölc~ és ~g~
ságért 1.-üzdő jellemek képében maradtak fent a ncp :l]k~n, 
meg>·édik Lessing mcseelméletét támadói ellen. Le,smg 
uo"'"anislS azt mondja. ho!!'~· az állatmesékben a hang:;uly az 
e~ölcsi tanításon és net~ .. a CT\·önYörkOcl.tcté:.'ilen Yan. Ezzel 
szemben Grimm 18 és Hertzbeo·J;_i io·en éles kritikával YÍs~za .. 
utasitják Lessing állitá.át. azz_;;J. a r~eg()kolússal. hogy a kele;i 
mesék gyönyörködtet~ oldalal . ~?kkal f?ntosabb_ak :·oltak,. ;;ot 
sokszor el 1s eno·edtek a ta:nna·rt:. Akarmenn~"ll'e 1g.u b ez. 
utóbbi állitás. a ~esék irásba fog-lalá~á.nak idején kétségkivül 
a Lessing elmélete érv:énye::<ült. mert a felgrülenlllett _meseany~ 
tanulságaival valósúniileg akkor litott el.öször .lllap,ilágot, am~· 
kor a bennük rejtőző tanitá"ok nagy011 idején Yoltak,t1 de aml· 

18 Ab handinngen ü ber die Fa.bd. L übe r das \\'e5e'Il der F .the! l {3<1. 

19 Grimm: R;inhardt Fuclb, Berlin r 834. 

~o Herrzberg: über den Tkgritt der Fabe! und ih re histori~he 
En t" icokelung bei den \~ri·cche.n. Halk I<JSb. 

~~ Ezt az e:mé!eter ümasztj.t alá ;v a körülmény is, hog-,- az .illnt
me;ék legismertébbjei bi10nyos tonéneti háttérrel élnek a köztudatb~n. 
amelyek tal;ín épen <'nnek a történeti ,-onatkorá,nak ré\'én terjeritc-k .-L 
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~ül a, btiks_ t, Ián .alár('lUl{'lt sz< ·mé lyc· .. t al;í.n az emberek kemény 
lgaz~.J~?k 11_.mt t\dérzékc ny J 1ke nna tt , mcly az igazmondón 
l; z1qa~ kuultcm konnycn k(::,.z, a nyilt igazság.Jk helyett 
all<ttme <'k ~ilitkj:íl!.u~ !l.: c~t c az e mbe n' kc t , mint ahog-y :\c,.,opu~,. 
Lukmanu c t\tlnka r~s h az iga.z"ág bá tor harco.,aiké nt, mint 
bo ln; emberek élne k a kiiztudatba n mesckölt(Ji mivoltuk mel
l'<'tt, \agy t.d;írt ko \'t' tk<'ztébl'n . Példá ul Heltainak is c-ak má-

J_drcndii <'élja le lw t<•:t a g yi)n yörkiiclteté-:;, clső"orban a tanitás, 
mmt ahog) az Y-;opet~ 1 {a héber) szcrzője is azt monclja elő-
ta\ .íl~an, hogy ~· /j kiinyvébcn vannak virágok, meg gyümöl

C' ok cs a g yurnoJc" a tanulság: étel és orvosság. Kc1etkezni 
t< Mr ir:ísbau ott keletkezhetett először, ahol leg'előbb megér
It •! r(:k <~s alkalmazni tudt:Lk a mcse ez irányu jelen.tőségét. 
l '. g) éhk<;nt L<';.'-ing f"lméJctének legkitünőbb bizonyitéka az a 
z idú llagyomány<>s irodalom, amely csakis tanitás céljából 
nw 1!l {:" amcly<·t kihctk<"z/.í fejezetünkben tárgyalunk. 
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,) j I a meggondoljuk, hogy a m ese célja érdeklődé:;t keltő 
tanalmftva l éktbölcse:sége t terjeszteni ... « ' 6 ugy megérthetjük, 
hog~· az cl s<í é vez red nagy zácló alkotásai, a Talmud és a 
;\J id rús ta nításaik te rj e~sztés6rc rengeteg hasonlaltot, péLdázatot 
~~ mcs ~ t JJaswálnak. Kétségtelen , hogy a ránk maradt irott 
.anyag ban az állatrn<'sék száma aránylag kevés, mert az ethikai 
és 1allási igaz~ágok terjesztésére sokkal inkább parabolák, a 
Hiblia h6sci. nagy z.sidó férfiak éLetéből vett példázatok szol-

Kt:t ,:gtPkn, h<,).{)' a m,•sekolt<'í is ugy éreztl', hogy az állatme;e lehetőleg 
n•1n l'art pour l'art m(·st·, legalább is a ke:erkezésckor nem. Hogy a zsidó 
IJl<·•{b(IJ induljunk ki. Jor;ua b Chananja meséje az orosz lánról és daruról, 
amdy a római birodalom és >'Si<lúk viszonyát jellemezte, a történeti álla
pc.t stclkmes és frappáns hasonlatáén lett ismert. De hogy a gyomor é, a 
H:gtagok m<•s<'jú .\.kn<·n.ith Agrippától é.; a nép secess.iójától csaknem 
lf'ht·t•·tkn <,l,ál:<sztani, bizonyi,tásra is alig szoruL Talán igy érthető, amit · 
Ed .\!eye r mond: Dic Fabe! liebt es, sich in ein lústorisches Gewand zu 
kl• ·i<kn. hol a »liebt es << a me>;<• cherjedé,e céljából és keletkezésének meg
okol.í,ftra értendö. Forschungerr zur alt<'n (;cseh. 1899. 

"' Heller, Enzyclopedi(• des Islam. 
2:1 Liiinnger: Achikar, Budapest !')30. 

2·1 Swin,<hneidcr: Fünf Arükd, Jahrb. f. rom. u. engl. Lit. 12. 4· 
2 :i lleller: Holte-l'olivka V ff. r. IIebraische :.Vlarchen. - Sre~nschnei· 

<kr: II 0. 5 r 8. §. r. 2. 3· - Landsbrrger: I. m. - Landsberger: Fahula.e 
aliquot ar:unea<' H<•rolini 1846. · 

2~ Landsberg<-r: tlber dic Fabcl bei den fiabraorn (Achava \"ereins
budt 1866-562 6 Leipzig). 
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·· b ká · l.álhat. k Ebö~orban -' lnak ennek awnban tob o t lS ta JU_ · . , - •• 
ga ő ök iránti feltétlen tisztelet, amely őke~ ethika.1 es '·.alla:1 

~J ál~kká te tte amely Istennel közvetlen érmtkezé:;t tulajdon;· 1 

~t nekik a v~ásos élet és erkölcs terjesztésére sok~ !:tata
to bbá t~tte életük egy-egy nagyobb eseményé~. akár kl_".cbb 
so~a á· . . d más alakból kiinduló tamtásnáL lu"zen mozzanat t lS, Illln en ' .. l t A 
ezekben Isten szava mutatott .ra, az .egycedul ~e)~ ~ ~a·_ .. z 
ősök élete világi!totta meg a tortenetukhoz fuzodo br~ll~ kije
l ntések képletes és az utódokra vonatkozó é~telm~-t lS. De 
e ők • az állatmesék alkalmazása ellen b1zonytt a me . e ~egf m~~definiciója, amely cél s~er~t tesz különbségct me~c 
•g yha -'·-t ko··zött: »Die Fabel will Cnverstand und Irrthum 
es SOll.lld • • h d. I> · b , l beseharneu und ist dahe r von H aus ~us sat1~sc . . .. 1e .ara.:; 
will eine Wahrheit und zwar mer~tens eme rech~ w1chtt"_e 
Wahrheit aus Sittenleh~e veranscha~0en.tc28 A Szentrrá.s ~y~~'e 
és gondolatvilága pedtg még keve?be turte. v~lna a sa~1~1~u~ 
mesét. »Der hohe und strenge Ge1st der btblis.chen R~ltg10n 
hat das Marchen, als solches fast an kernem I unkte 
ertragerr ... « 29 

. .. . . , • 
Egész rermés~etes az.onban, hogy, r:u?t a t~bb1 rég1 nep~~

nek - fehevésünk értelmében,- azs1dokna.k 1~ volt mesejuk, 
ha biwnyos okoknál fogva nem is kerültek telJes számm._al az 
irodalmi emlékekbe. Valóságos állatmeséről csak a hagyoma11 y os 
iroc:Lalmunkban, a Talmudban és a M.idrásban beszélhetunk . 
Rabbi Joehanarr Ben ~akkajról mo_ndJa a. T~lmud,30 . hogy 
semmit sem hagyott ki tanulmányainak korébol ». . . .s~~n a 
mosók meséjét, sem a róka meséket«.31 Ennek a tr':dttw.nak 
egv másik változatában32 csak M1?W~-t olvasunk, tchat mmd
az~l foglalkozott, amit a S~t~~ ~arameusul t,no , arahul N;nt:) 
jelent: tehát minclazzal amit a Talmud ugy vezet be t,;&·~ ,;,~r: 
Jlt'~ ,; ;,lt'r"N ,;lt'o ,;w~ ,c,N; tehát hasonlat, parabola, e~ 
mese. A vele kapcsoLatban emlitet,t rók;m~ék O';ll1!ll M1~1t't: 
kétségkivül nem csak rókákról szólo meset ]elentett~k. A r?k.a 
ravasZ'ságával, amely igen könnyen az értelem megnyilvánulasa
nak tartható és amelynek révén igen könnyen hőse lehet 
komplikáltabb cse1ekményü meséknek, amely t<;>vábbá leg
jobban tudta közismert mohóságával és a másokéra tiirő agya
furtságával pellengérre áLlitani az emberek nagy és ~,;?n~ó 
bünben leledző tömegét, amely tehát az állatmese tamto c:o 

"28 Hartung: Ei.nleitung zu Babrios, Leipzig r 8 ;8. 
29 H. Gunkel das ;\1iirchen im A.lten Test. Tübingen 1917. 
30 Szukka z8a, Baba bath ra. I 3 4 a. 

31 C''))11t' mt,lt'~ j'C:ll.:l mt,lt'~ , . , M'J:'I N'nt 'N'l j:l j)M' ,, 
32 16 '8. C''i01C 'O 
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zim :iz.íló dll. tmnk megfdel&on Legtöbbet :;zcrepel, a nevét 
j.., adta az t'gPsz gyüjte.m ~ny nek. Ilyen mcgo!-::olás Yezette a 
kiizépkor z:-;idó .íllatme.~cgyüjt{1jét é;; fcldolgozój~ít. a később 
t:h~;~ahndó h, r.1chja, IIa~1akdont, amikor mesegyüjteményének 
a c·';l~·nt• ·~~o n>kam6ek c1met adta, holott a róka szerepe nem 
t·~y'l·düli, s..it twm i,. a legfonto:;abb a gyüjtcményében. A Tal
llltHI bc~zél R. '\léir háromszáz róka meséjéről is.33 Legismer
tebb m ~t'. amdlyel R. -\kiba:H Papus b. Judának felelt, 
amikor arra figyelnwzte.t te. hogy ne kockáztassa életét azzal, 
l lOg")' p:l.l':.mcs ellent~ re i,; gyüjti a tanit\·ányait é:s tan.iJtja a Tórát: 
A. halak a h;íltít<)l féltükben nagyon mozgolódnak. A róka azt 
taP:ÍC:::.olja nekik. hogy meaeküljenek hozzá a szárazra. A halak 
azt fe le lik: ha rn.í r a Yizbf'n. amely a mi életelemünk, nem 
Yagyunk biztons:í.gban. h<í.t még a szárazon mennyire vesvede
kmbcn forgunk. 1;, Ennek a mesének egyik nevezetessége az, 
hog-y az aesopu:;i meseuodalomban nem találjuk párhuzamát. 
,'anhedrin tractáh~:;ában:>6 olvas~uk a két egyrnással veszekedő 
kutya. meséjét, amdyek a közös cllen~ég, a farkas ellen együt
te,.;cn harcolnak. mert tudj;í.k, hogy külön-külön legyőzi ?ket, 
t-g) ütt meg ok g\·Öznek. Ennek a nresének és változatainak 
eredményri azok a közmondások. amelyek két elle'l]ség kibékü
lé-t~r61 bc:ozélnek a közö!:' ellenfél elleni harcra, amel;nekben 
mindj:írt fel \·an tüntt'tl·e az ellenségeskedés megszünbetésének 
áld:.í::-o~ ercdményc.:1' .:\Iidőn a va:; megteremtődött, megresz
kettek a Hk. végz-.:-tüket érez1·én a törzsüket kidöntő fejszétőL 
Egyik awnban azt monclta: ha közülünk egy sem adja orla 
mag:ít nyélnek. nem esik kárunk tőle.3s A megváltozhatatlan 
tcrnlé,zetet é~ a ro~::zal szemben minclig köteles elővigyázatos
~:ígot 1anitja egy midrá.si me-e. Egy pásztor felnevelt egy 

• 3 A 300 ul:ín r•ak nagy tomeget akar Jelentem, 300 mérték hamu 
\oJt :l tC'mp:om oltáron. JOO pap \'Olt, (90 b. r'lii) 300 rOSSZ szelJem 
\.ln tüS a ''!:'J) R Joch. B. \"arbai naponta 300 horjut és 300 icce 
rort fogr.•s~:ott. Lehl'tne ra;;tn a 300 róká,·al magyarázni. amit Sámson 
Í<l,:!Olt. E-etle;. ;uzal a 300. m~~é,·el, amelyet a róka az oroszlán mulat
t •. t.1-;íra el akart mondani. de amit >7 ál:mként dfelejteut. Ber R. 78. Sőt 
B.\r Kap. a R. Jehuda Han fi.l e<kü,·(,i lakomá.J<Ín 300 üyen mesét mond, 
ug-r hof:\' a n:ndégek e;{>a elhült az éteL {\ajikro R. 28 és Koh I. ) 

3-l R. Akiba élt a m:'l-oilik S<álaub"'n (:\Iegh . 13 3. 1. 
.,- l't•r. 61 b . .\lidr. \It-lé '). Et. a mili~ Berachja 6. rneséjének forrása. 
··~ Sa.nbedrin 103 a \'. ö. :\I. Jalk. 7S; . .\Iatoth. Jalk 765 Bá1ákhoz, 

:-.1iJr. Tam::h. B.:t::,kboz s. ~· c- Lo~m R 2 ' f. Babr. ~-l· Acs. 39-l é; 39-!•b. 
:Jt 115a r--:;-;: ~iJ t:·:- N:-.i~ ~~~"~ ,~:)' :-.:~;1~'1 N.,t.!•'.:1: 

~5J ~· ... i~;: N•-:Nt, .,,·~t:~ ~\·~·; :'~:"!: 
~'Gen R. 5 Ye6e .. \e< 122. 123. 123 .1. Jalk. Ber. 8. 
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.. .. . h a kec\ketejjel táplálta. ~likor feln()tt. 
farka~-kol~k~t ugy , ole,.,yfelnőtt é" eg v t~J· en nevelkedett • .ilta-
1ég lS szettepte a ve . , . - , 1 • b' ··t·~ 

H· , Az ·1 · ' ·u tanltas ..,zuks.eg<!'-, vo tat . 1zon) l P· tokat 3~ 1 y en uany , .. 1 , b 10 -' . 
, . ·hasonló tanul::.águ mese egy e;,se::.z sor l\hura" ,aJ_1, 11_1,b 

l:og) lőkkel és má:; feldolgozá::.sal. de mégi" szcntnlöla~~~oan 
sze~~~ezzd a célzattal fordul elő. Egy ember -!3~bylomabru~ 
ug] t"ban látta hog\' eO'y madár a megölt mas1k madara 
uttz a. 11 füvel ~mely~t előtte szakitott és rátett, feltám~"ztot~. 
va am l b t't f .. ből hogy vele Pal sz tina halottatt fel t. aAz em er ve a u · , , f .. 1-.~ ' 't 

. Közben azonban még az uton kiprobalta a u 1=ta-.~ 
massz~.k, 1 maJ· d egy oroszlánon. ele az életre kelt oro~zlan egy ro ar, 

felfalta. , , . al.t.ll ' \ a E k n kivül az állatmesenek ege"z sora t a lato meg 
T 1 ~e ées ~Iidrás müvekben magukban i::. , d~ több-keve5cbh 
n ~o:~ ra akadhatunk már a Biblia könyveiben 1::.; még ha nem i! magukban az előfordul~ me~~~ ben, legaláb? ~zo~ban . ~.l: 
utalásokban, amelyek azt biZonylt]ak, hogy a ko n) vek -~ze1 zo1 
a meseköltést is müvelték: »mennél bolcsebb lett K ?hc,lf't. 
annál inkább megismerte é.:; kutatta a népet ... sok P;~claza
tot készitett.42 Itt utalá"t kell látnunk arra, ~1ogy a 1'-.ohelet 
szerzője csakugy, mint a Talmudban Rab~1, J,ochanan be.~ 
Zakka j ról olvastuk, tanulmán yozásának, ~amtasana~ k~~~é~~J 
a mesék,et sem hagyta ki. vagyis müvelte nm:dazt, amt a htbha
ban is már. de különösen a hagyományos uoclalo~nban a, ',wc 
szó alatt értendő, tehát kétségtelenül állatme;-;ét b. Az allat
mesék müvdése mellett bizonYit eg\- másik utahb i,;, amely 
szerint Salamon királv: BeszéÍt a Ü.król. a céclru-tr'>l. amely 
a Libanonon van, az ~sópig, amely a falon nő. b~~z~lt az á~la
tokról. a madarakról, a férgekről és a halakról. 13 ~lmtha rc~z
letezni akarná ez a felsorolás tartalom szerint azt a húromezer 
má~ált.*' amelyet Salamonnak tulajelonit é:; amel) ek köziJtt 
előfordultak növény és állatmesélc, ele éppen a már cmli~C'tt 
oknál fog,·a, szatiriku:> hangjuk, inkább prózai :;tllu~uk m1att 
kimaradtak. Utalás tehát és kiindulópont a mesc kutatá.,ára 

39 :-.Iidr. Jalk. Deuter. 923. Babr. Fragm. 13-1· ..\e' 37-l· 
10 Le,·it. R. 22, .\Iidr. R. Koh. ;, 8. Jaik. Koh. •r2.. Pant,sah.a

tantra ;, 4· 
41 

A :\lidr. Rab. Kob. ;. -!-b<'n enn~k a m~ének komp:iká:tabb \álto
nta 'an. Ott a füvek különb<.izó képe>;égüek. Ólill4k ki ~yómére,;tól, meg
olvasztják a vasat, megvakitj:ík a litót é; látó•·á te,úk a \'akut. B .... ba. 
Bath ra. 7 -l 'b-ben '-an egy fü, amely a c,onka te;;tré-zt uj ból ktnnn•szti, 
ha a helyére tesszük, sőt egy ily~n halott te>te életet leh<>l<; dní.ga kó is 
előfordul {Bab . .\lez, 101 b, Chuiin 5~ a, Boltc Po~i,ka l. 128, l.Z·?J-

4~ Kohei 12, 9· O'Yl n·S~t•:: i:n ·13 I kir. ; . 13 !4 l. kir. :;, lJ. 
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akkor L tal" l ha: ó a. iíbliában ha nem i mcgyünk annyir;..t. 
mint Gtull·d,' hogy mag..íTl.<lk 'a Bíhlíának az dtx."zéLé<>ciber{ 
h r<: .. úk á n.t xrnotívumokat. 

.\ 1 almud é_, l\firlrá.s id&t..::tt 6o még sr1k más helyét ha.-.,z. 
n<í:'P ! l egyéh~~nt Lartc;,bcrger a »D í, Fabdn des S(Jphos ... 
M 1t m ~ <-:nlu.~end;<n fJ nt "t'sudmng iíher das Vaterland der 
l• ~hel". cu'!m '!'uvc .erde ke_.., bcv:(;z;t{:>(ben, amelyen azt alr..arja 
hw'?Yllam, mmf mar fentebb is cél<ntunk rá, b(Jgy az ae.-.opu"i 
m~ •=k ,MIJ<:~ •!rr.:clct~c. w:zc1.~~ti.Jk ví ,"za. Kűlön biwnyítja a 
fiJh!Ja, alaf!Ji.lll é-s kul~m a J almudban találhat{, utalások (:s 
me ,(;parhuzamok alap;án. "fJa.,; Entscheidenrle ist nicht da.-; 
Sprecht"Tl der Tícre überhaupt ... Ndn, es handeit sich um die 
I• ragc ob <.hs Ticr als Traw.:r dn<: r mQralíschen Jdceange~ehr;n 
~erde v(m rl<.'rn Volke, dr:m man die Erfindung •kr .Babel 
m•J'r'-•clt•:n will", monrlja Zündel1G és r;nn<:k alapján valóban 
khetnc biz.rmyitékunk a mes<; z ,id(, ercdt:tén;. Az állatok 
ug.~_ an~s,. a kig~6tól kmdvc, amely a Biblia elején jelentkezik 
rna17 :~ t~m ·rt JeiJcmzé<>~ben, az orc;,zlánig, amely mindig mint 
a ho5lf;&seg, bátorság ml'n·taképe áll el/.Jttúnk a szamár ostoba
~ága, mind bibliai wmatko.zá'>Okkal biumyi1h.{t6. Ezék~el prMéta 
a sast mint királyok ha'Ymló.~ágát tárja elő egy fcjez>etéboo 
kétsz;r;r egymá'> után. 17 'I ovábbi érintkC1Jé:s az ál1atok bibli:ai 
é:. a(: opusi megrajzolása között például, hogy 1::\abrio;,ban<tS a 
g<~lya a JegjárnoMabb madár, a héher neve ii1'0n a jámbor. 
J'~ldabeszédekbcn c~.~- u.gy, mint Habriosnál, a hangya a 
ungalom me~tr:stesJ:tcJje. 1 ~ A kakas ért:::lmes volta Jób kbny· 

vf;b(;n .1l':l 1l;iltl., iM.l 1t.) 49* hasonló Babrio-; felfogásáhozYJ J<..gy·e· 
(Júl a róka nr;m fordul elő sehol, mínt a ravasz'Ság jelJ":mző 
állata. JJe r;rre is találunk, talán ·még erősrebb pár
hm..arnot, rnint a többire. Baháos''J egyik meséj6bcn ugyanis 
ezt olvassuk: Hogy a n)kának, amely ellen:~ge a kJertreknek éts 
"Zőlőknek, ártson, egy ember a róka farkára venyigét kötött, 
m<:ggyujtfJtta és elz.avarta. Isten akarata folytán aziQn.ban a róka 
éppen 'ennek az embern<;k mczejére futott, ahol - mivel aratás 
írleje volt épp<:n - 10/Sgr;tte az egész termést. Valósággal kínál· 
kozik nJ<ht az egybevetés a Biblia kétféLe. szavával a rtíkáról. 
O'Oi;J t:'S:mo O'Jtop o'S1VItl ,o'Sl))ltl uS 11n~ Aogjatok nekünk rókákat 
kis r6kákat, amelyek pusztítják a kertelret.t1 Az ftnelook-éneke52 
r6kája valósággal szó:;rerinti mása Babriosénak, amely sző l ős 
kerteket pusztít. 

45 Das Marchen im aLtr;n T<.'í>t. 4 6 Zünrlel: I. m. 47 Ezek. 17. f. 
48 Habr. 13, 7, 8. 4G Prov. 6, 16. B<l)br. '37· 
4fJ* JJ<:lit sch é s a Vulgáta aLapj~n. 50 Babr. S· 51 Babr. r r. 

52 f~nckek 6 n<.· ke z, r 5· 
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J )e ha figyeicm bé v _s~zük Sá.m-on~·' hire:> e- ·té , a. c·,. 
"Z~rínt J$f)(J rókát fo:;r.~tt, k!'ottcY.- ·t::;:&t farkánál o -z.ekotrAt, 
(·gy fáklyát tet~ ráju:;;: a.zatá , a :neggyujtott fáki~áktól me6 -

zavart rókák a fi'io;z~et~>OK fölrl]ére .,za1..dtak é;; felperz·:e-~ -k 
vétésükct, akkor valósággal teljes ré~zlcreiben Í3 elóttünk .ill 
az aes0pu'-Í m-::::--,.ének bíbiíai, tehát Ír<"Jdalomtörténetileg \al<•
czinüleg régebbi testvére. A feltételnek tehát, hogy az áliat
m.e~ék ősforrását ott kell kere"nűnk, abban az írodalorr.ban, 
amelyben ebő emléke van annak, hogy az áEa.t a ma is i~m~ 
re•·., j<::lemző tulajdonságával lép föl a Biblia megfelel, mert 
az állatok és madarak egész "ora áll előttünk uo-y ahO<"\ ma 
ismerjük, h.a valóságos álla.tmese a Bibliában o_:_ mint' már 
em1itt:ttük- nincs i-;. Kül<.Jni:i'iell Qlyan nincs, amelyben az állaa,!.: 
be .zéln-:ónek is, hacsak itt megint nem utalunk a megszöverr<:
zésében előforduló és más irodalmakban ismerete." mese!Tl()<Í~'U 
mokra, a beszélő és urát óvó szamárra, az Évával beszélő. 
kígyóra, a filiszteusok ökreire, amelyek a frigyláda sot:iáról 
menetirányukkal döntenek gazdáik helyett. De találunk o:van 
mesét kettőt is, amelyben növényt:k c::.elekszenek és be~zél:tick. 
Az egyik, a mikor a fák királyt választanak magu1.."11ak. ~o r\Ja 
járják oJajfát, szőlő., és fügefát. végül a tövisbokor ~'állalja. 
el.51 _Növén_y a főhőse a má::.ik rr:e',ének is, amelyet egy mond~H
ban uzen V15;.za Jehoas, Izrael knálya Amaeja Juda. királyának, 
hogy a tüske elküldött a libánoni cédrushoz, h(W\' 

adja orla az ő lányát a fiának.55 Ennek alapján Landsbcwe0;; 
ugy vélekedik, hogy előbb okvetlen h.llett }enni állatmesének 
mert a, mesefejlődb. törvénye az, hogy az emberhez cse~eb·ő~ 
képesseg~en.· hangban ~s érzésben közelebb álló állat szerepd· 
hetett <;,loszor, az em;>en cseleke~eteket pelkngérre állító, vagy 
Jel_lemzo mesekben es csak azutan a növény. A Talmudban é; 
Ml!drásban található me".ékről és mesék ismeretét tanusító cél
z~sükról és példabeszédekről, amelyeknek egy ré3zét fent idéz· 
tu!<, amelyek ~es~pusb_an . mind megtalálják párhuzamukat, 
szu3tén be ~karJa buonyltaru, hogy, bár már az irodalomtörténeti 
elso~b~ég Itt n~~.m olyan nyilvánvaló, ezek az aJesopusi me:.ék 
forrasa~l. s·zolgaltak. Vannak közöttük amekeknél bizom·iték 
a spectálls zsidó izzel és vonatkozásokkal teletűzdelt voÍtuk · 
de amelyeknél még ez sem nyilvánvaló, ott abból az chrbői 

53 Birák I 5, 4· 

. 
51 

Birák 9, 8. Die Fabe-l Jothams ... stammt mutmasslich au, dcm 
z.weltcn Jahrtau;.end v. Chr., H eller, i. m. 36o l; Jothams Fabe! i.,t li< 
alteste d1e. . . zu uns gekommen L k ,\. - · · • · .· 

1 
... . · · · u man... . e,opus . . . B1dpa" 1St 

\Ie JUngerer · X. Berger: Babrius des Fabeldichters wieder gciundcnc 
Fabe! n, ~fünche:n 18 t 6. 55 II. Kir. q, 9. 56 r. m. 
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indul ki hoqy két eg\ forma tárgyu mcse közül egyéb bizonyi
tékok lÜjját{ az dsobDség-et a Cselekmény és kidolgozás tenn é
~l"( t< ""ége dömi el. Kutatásainak y~gcrcdménye az. hogy a 
at'sopu~i mcs :: héb..-r eretl>etti. eredeti ne\e ,:')t::~ · Sttn.)őU*, ellentét
bt n C"\ má"ik hasonló töreb·ésü kutatóval."7 aki et•eke t Sala
monn~k tnlajdonitaná, akinek mÜVle .:l1:'~ ' 1:1lt>O név alatt jdent 
me"". de <'h·eszctt; ebből l et t Yolna a l\Iislé Aesop, .-\esopus 
maga pedig költött személy, mint alwgy azt több ~mta:tó, több::k 
hiúitt \Yelcker:>& is. kimuta tni irryekezett. Babnos maga sem 
tart). a é::; mond J. a rröröo· ereclc.:tü~ek a nl!eséket ajúnlásában :''9 

b b ' l l" .. \ régi súrek találták ki. onnan hozta és me~el~e e . e oszor n.eso: 
pus . .;\lá r pedig· Herod,)tos Palc-sztina lakótt ~s ,szuekl~.e~ 1:evez~ 
é· SÚI'Otumaként használja Sziri<it és Pale.szt1nat. A goro_g~kn~l 
maguknál is élt YOlna tehát a hit, hogy a _mese a zsKlok;ol 
::;zftrmazik. akár csak az araboknál. Jacobs6° ts e nl!ellé a vé"e· 
ménv mellé látszik állni, amikor megjegyzi, hogy két_ n~g): 
ae::-oím~i gyüjtemény,öl ,amclyek~ől, ké~·őbb szó 1esz, annyt_~;~do 
hat<ist mutat, hoo-y alátamasztam latszrk Lanelsberger theotta)~t . 
A thcoria maga 0 elfogadható is volna. amen_t~ytbet; az egyt~a~ 
után köye~kező logikai láncolatokban és. a kund~lasul s~?lgál_o 
elvek gyakorlati alkalmazásában n em 1g1en _taláLunk ~:1anyos : 
s;i,-rot. csak az a nao·y kérdés, elfogadhalJuk e kundulást 
po71tul az ő szabályait.b~Iajclnem termé_szet•es, ,h~gy n~m fo~~d
hatunk el elég szilárcl alapnak olyan vttathato es valaban Hta
tott elve.kctG2 arra, hogy ilyen távolfeb·ő kutatásoka:t és e redmé· 
nyeket építsünk rája.G:l 

5G':' J. s ,huJt: Compenclium llistoriae Jutlaicae, cáfo:ja az ilyen elmé· 
leteket tehát már e'őbb voltak. 

57 I. Kir. 5, 1 3· alapján. Hitzig: Comm. zu den Sprüchcn Sal.-s. 
58 We.cker: Klein Schriften 2. 59 Babrios. i\1ásodik Proem:um. 
60 Ja~obs. Aesop. a zs idóknál, Jewish. Encyclopedia l. . 
ül A ké,őbb táro-valaadó súr gyüjte mények é; a görög Syntlpas. 
ü2 Lancisberger 

0

~gyik vetérelvét, amely szerirll a növényt~tesék előtt 
állatme>éknek kellett :e01ni, a Wun:lt-éval gyöngithetjük. A m.á!>tkat, at:tely 
57erint egyéb bizonyitékok hiján a kiJolgozás é; a cselekmeny tenneSlC· 
tessége dönti el az időbeli első,éget, tényekkel cáfolha•juk. BerachJa mesét: 
nél kimutatható, hogy PhaeJrus meséi a vá:to1a\ok folyamán sokat ~esztettck 
7 árt kerek egységükbő~ és sokat nyertek természetességben. amt kct>égtcl:
nül er-yszerü. valóban me>élő, naiv feluol·gozást jelenthet. A harm:~~tk 
kiindu.:bpontja pedig, hogy t i. az állat első jelcn~ő;. és tipikus szereple e 
mutat rá az ősforrá;ra, éppen nagy hajlithatósága nuatt nem ha,ználható 
biwnyitéknak, h •>z<:n ugyanabból kiindu'va Zündel olyan eredményhez JUt, 
amelyet Landsbc<ger cáfol. , l 

G:l Kü1unosképcn, ha a mese'kutató a bizonyitékokra ,aló tek.ntel né· 
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Ugyanilyen részletes éggel végig vezethett!énk ~ t?bbi 
ke1etkezéselrnéletet is, ez~ azonb~n nagyo~ tavo! VJ.?-n<:nek 
eredeti célunktól, amely az ;resorust ~esék nehány ~ém1 válto
zatával való foglalkozást tütte kL " :\h tehát aesopus~ m<::ének. 
amely név - mint már ~evezeto s~avunkba:n e:nhtet~u~. 
ugy is gyüjtőnev~ a bárrrukor f"' barhonn~n szarmazo_, alla~
mesék.ruek, nevezzuk az állatmes.eket. De akarhonnan szarmaz
tatnánk is e mesé'k!et, a görög közvetitést aligha lehet megta
gaclni, ugy hogy példáu~ La:ndsber~er teo;iáján,;;k fenntartá,;a 
vagy elvetése csak a.n.I?-Ylban változt~tna targyalas~nk_on, hogy 
a;z első esetben a sém1 ny·elvekbe vtsszakerult, utobbt e;:;etben 
átkerült közvetett vagy közvetlen görög feldolgozásu mese
gyi.ijteményekről tárgyalnánk 

C,Q,O, ~~t,M~ 
Az aesopusi mesék sémi változataiból több nagyobb gyüj

temény ismeretes. Ezek közül kronológiai sorrendben is az első 
a 010101 ~'SM, de abból a s~empontból is első helyen tárgya
landó, mert amint a teljes gyüjtemény ha:dója bebizonyítja, 
köZV1Ct1en és alig változott átdolgozása Bab rios meséjének. 
Első kiadása részben Goldberg o' J~ ro ö 'W o n l teljes kiadás 
Lanclsberg. sokat iciéljett művében. Forclitója minden valószinü
ség szerint a negyedik vagy ötödik században élt zsidó ember 
volt; mind a két adatot nyelvéből vehettük . ..-\. szavak. talmudi 
és rnidrási terminus technikusok egész sorozatát találjuk meg 
itt többé-kevésbbé népies formában~ de a Talmudból i,:;mert 
je1entésében.2 Ismernie kellett hát a talmudi kifejezé.-ekct é,; 
otthonosan kezelnie, ami talmudi tudást, tehát z~idó voltot fel. 
tétdez. De még akkor kellett keletkezrnc, amikor az arameus 
népnyelv volt. a Talmud már legalább is lezárása felé kiizck-.. 

kül a gondolatot is, mint irreális! elveti. »\Vas \Yunder, class zu e:ner Zeit, 
wo man von Benfey angeregt eine e.inhcitlichC' He·im:rt für alle :\IardH.'"n 
suchte, es ma.nchen gab, der diese Uhrheimat bei den Hebdem gefunt..lcn 
zu haben wiihnte. Heute allerdings hefremdet uns diese Aufstelltmg .. ·" 
Heller i. m. 361. l. 

1 
Chofes :\Iatmonim si,·e Anecdota Rabb:nica. n·. Fabu:a, LXX. 

Syriacas. A számozásban so után 52 következik, majd a IJ-rg-ct még 
egyszer 44-so-ig közli, ellcnoon kihagyja az s. 7, zr. 22. mcséket. 
L.: L:ndsberger i. m.-t, amelyben a sz.öveg hibái is javitva vannak. 

" Lancisberger I. m. v. ö. Fürsts Lehrgebaudc der Aramischcn Idiom<", 
amely részletesen tárgyalja azt a nyeh'járá><t, amelyben a mi k•Jnyviink meg 
van fogalmazva. Egypár példa arra, hogy a talmudi ternt. tcch. ho){vau 
éltek a nép nyehén és milyen váltolist szcnvodtek. 1. mcsében; a talm.ut..li. 
1'~ helyett 1'•1, :"1'1.)~ il.) h. :"\'~til.) 36 m. ,,,;, Sv h. ,,,,,~. 
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det~ .. te.h<í.t a fc~ltemlitett negyellik vagy ötödik száz.adra kell 
tenm keletkeze ct. 

. \z első mc"ébcn szcrcplő bölcs · é1ctkörülmé:nyeihen Ac:;o 
pus,zal való azono,;sága, nre<>crryczés a tartalomban a uJJesék 
röYidsége és a sok görög ~zÓ:> mind amellett biv~nyitalllak. 
hogy közvetlen görög eredetiből fordították. Elterjedltsége nagy 
lehetett. ha közvet\··e vagr közvetknül bizonyithatóan görög és 
arab változatok forrásául szolgá1hatott.1 

Steinsclmdder vcieménye szerÍl1't az ös:szes szir változatok
nak héber őse lenne az a gyüjtemény, amel)'IC't Wright5 fedezett 
fel és amdyből ő adott ki c·o·o~", ~t,,,o eimen. Ez Lett volna. 
forrása a nu szir nyelvü l~esegyüjteményünkön kivül ~1ég két 
másik g}iijteménynek is, amelyet S. Hochfeld6 :=tdott ki a ber
lini Királyi Könyvtár szir kézirataiból. Két gyü]teményt talált, 
amelyek közül az egyik 28 n1esét tartalmaz, felirata ~sn~ NJ::ltl::J ?.;_n 
<:::C'i:1', a másik 50 nresét tartalmaz,7 a két mes•egyuJ
teményben azonban 17 közös mese van.s A mi gyüj•teményünk
höz ..,-aló viszony szempontjából megemlítésre méltó, hogy sok 
helyen hibák. elnézések és elirások következtében elromlot! 
szÖv'ecr kijavítására használható. Gyüjteményünk keleth.rezés1 
helye 

0

- szintén nyelvéből ~öv:etJ.::eztet~ - Sziria :belé mut::;t, 
bár chaldeusi és ke1etaráml kifeJezésmoddal él. Hogy azut~n 
innen hogyan és mikor került a kézirat Európába (Francta
orszácrba) arra nézve a kodexben található egy-két m~g)egy
zésből kö~·etkeztethetünk. Maga a kézirat a XIII. vagr XIV. 
századból való, több másféle munkával van együtt leuva és 
ezt olvashatjuk benne: 
CWI.: SN'li'N '.l ''1 N':l;"llt' '10C:1l~ :1't1plilm1 )11::JS~ •o:m? j1N):1 1'11'1tt' 'J :l1tt'i1 1! :"1:l1r.:t1 

Tehát Kyrenéből hozták, egyéb kézira~okk~ ~.gy,ütt és ped1~ 
valószínilleg ezer körül: am1kor Alhaklm SZ1nabol sok rabbJ.t 
elüldözött és ezek Kyrenében találtak menedéket. Innen hozta 
az a bizonyos R. Ithiel. 

3 P. a 3 5· m. C1:'~'to . . . 
J Syntipas me,éi, két moszhai kodcxben találta és Synt:pae. P~llosopht 

Persae Fabulae etc. eimen kiadta Christian Friedrich l\1atthaet Letpztg I 7 8 I· 

és Lukman meséi. 
5 \Vright: Journal of the Royal Asiatic Society of Great Brita:n and 

Ircland N. S. 7· k. 
6 Beitrao-e zu Sürischen Fabelliteratur, S. Hochfeld. 

7 Nt11'i11" ~t,M ''':l )J':Jtl:l :1t1. 
8 A mesék összege igy 68, amiből a 17. közös után is sr-nek kelJene 

maradni. ::\em teijcsen világos, miért hagyja ki a B. IO·et. >>Es ergebem 
sich aho im ganzen 61. Fabeln, von denen aber eine nicht aufgenommCill 
wurde.« Többet egy szót sem. I. m. 8. 
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A Syntipas mc~éivcl való t:gyC'zé:;, atm·ly v;tgy :\O m -{nek 
-;zámúban is jelentkezik, dc amely tartalomban cgl!.,'l. ·n ll) il
Y<Ínvaló, függőségét, vagy legalább i~ küzi)s .('red tét fcJt,'~tc l··zi 
a két gyüjteménynek. A Syntipas ro-;:;;t é~ ké;/íbhi korra \·;tllú 
görögsége, egy é~ más történeti vonatkozás vaJú,zinü\é teszi, 
hogy a szir az eredeti. Péld:LUl Synt. n4gy me.;éje fi, 11, 1-;-, 
HO), sem arab, sem görög változatban nem talúl p;írhuz unot, 
c~ak a szirben. A tartalmi egyezések lcgfonto-,abbjai az apróbb, 
de minden más gyüj teménytől eltérö meg..:gyczé· . .;,ck. l'élrl:íul 
núnükét gyüjtemény ti~edik meséjében, anrelynck i, nert dl
tozatai a bakról és a rákáról szólnak, itt a tl\ul é,; n ní'.;-t 
szcrepel. A mcsében a szomjas balc lement egy. giidi)rb(.' ir 'i. 
ele feljönni már nem tudott. A róka azt mondta neki: »Valóban 
()Stoba Yoltál, hogy lernenetel előtt nem gon:lol~ál fclji)vd(> 
led re.« Tanulság: esdekvés előtt gondolkozzék az ember. ll y tn 
eg)ezés akad még néhány. Ebből az kö\·etkeznék hát, hogy 
egyik a másiknak forclitása, de találunk olyan momentumokat 
is, amelyek a közvetlen kapcsolat ellen be . .;zélnek. ,\ mi gyüj
teményünkbern 67 mese van, a Synt.-ben 68 é~ ebből is 1H 
szir hiányzik a görögbcn. 10 ll görög hiányzik a szirbcn,U 
tehát ös·szesen csak 51 közös mesre van. Továbbú a fenrti meg
egyezésekkel legalább is eg)"enlő értékü eltéré,ek vannak tar
talmilag és főleg állatnévben, ugy, hogy csak az a feltevés 
állhat meg, hogy Syntipas másodkézből, ele mindcnesctre ebből 
.a szir szövegből, esetleg e1mek héher eredetijéből meritctt, dc 
ugy, hogy hozzávett még néhányat, anút hallott. A. kihagyú
sokra pedig a már idézett Proemiumra utalunk. amdyb~n viLi
gosan megmondja Babrio,;, hogy csak az.o:;;:at vc-;zi fel, ame
lyek nincs~enek meg görög könyvekben. ,\ gyüjtcmény eimét. 
amely a kéziratban 00101 NnS·~ Sopos ~zavai 010101 N•r,,.,~ 
Sophos meséire javítja Lanels berger. :N yclvtani okuk mellett 
értelmi okot is feli1oz, ele mimlez,cken tul azt mondja, hogy a 
Lukmán nevéhez .füzőclő arab nych·ü Acsopus me,;együjtc
mény., amelyről értc~ezésünk folyamán ké,őbb be,;zdünk, 2:1-ik 
mesé]'e tanulságban és felépitésbcn teljesen mcgegy('zik c gyiij
temény első meséjével. Oct a c•.::n jSJi biilcs ember mondja 
ugyanazt. mit itt a mese hő,,e, akire a n11esc első szava mutat, 
j'1,, ''"'i' hivták ezt, akinek neve tehát a eimben, 111Íl1t kÜZ\'ctlen 
előtte. áJ16 szóban van. aki pedig ugyanaz, mint a Lukmün 
C' :l iT· Ja., Eg>: lépéssei azután behizonyit ja. hogy ez a r:: o o, 
nem n;as! Ill,lnt Aesopus, akin,ek állandr'l a.ppo~itiúja a ;, 'J','-t''' 
annál 1s 1nkabb, mert a szir mese bölc,;éről is Yalr')::;zinü az cbő 

lO l, 5, 12, 13, 26, 27, 28, 38, 40, ~I, 42. 52, 57, 58, 6;. Óf.. 
11 

-1, q, r8, 2 5, 33, 47, 48, -1'), 54, Si, ;9. 
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szir me-éb-en. hogy királyi udvar közelében élt és hogy ellen-
ségei i:-; Yannak 1 ~ ~·:.: 1 :;zorongatják, akár csak Acsopus, aki-
rlíl a népmoncla azt tartja, hogr Krősus Lydia királyának udva-
rában élt, annak követc vo1t, vagy mint Lukman, akit rab-
szolgatársai rágalmaztak és bántalmaztak. 

Sz. Sy n. A es. L. Ha. Hb. 

l. A szerecsen ·-- 23 l 
2. A szamár és a tlicsök 1 337 3 l 
3. Az ember és a halál __ 2 90 b 14 4 2 
4. A fecske és a varju ·-- 3 415 5 3 
5. Az ember és a hattyu (Goldb. h.) 216 2 
6. A menyét és a reszelő 5 86 28 ti 
7. Két kakas (Goldb. h) 7 21 abc 35 7 
8. A galamb és a medence 8 357 27 8 
9. A holló és a pásztor ___ y 8 8 

10. A nyul és a róka 10 45b, 74 9 10 
ll. Az ökör és az oroszlán ll 395 ll 
12. Az ember és a kigyók 40 12 
13. A skarabeus és a méh 24 !3 
!4. A légy és a farkas ___ 6 !65 14 
15. A juh és az oroszlán ___ 12 l!> 4 
16. Az oroszlán és a két ökör 13 394 b l 16 5 
17. A szarvas és az oroszlán 15 128 2 :7 6 
18. A kntya és a kovács __ 16 413 29 18 7 

19. Az oroszlán és ~ róka 17 40 19 ~ 

:w. A kutyák és a sas ___ --- !9 219 30 20 9 

21. A szarvas (Goldb. h.) --- --- 20 !31 3 21 ll 
22. A vadász meg a kutya (Gold b. h.) 21 164 23 13 
23. A nyulak és a rókák __ 22 23 ti !O 24 !4 
24. A fm és az ember ___ 23 352 25 22 !2 
25. A sas és a róka ___ --- 24 5 25 !5 
26. Oroszlan és a róka ___ 25 'lb 4 26 !6 

27. Oroszlán és egér ·-- -- --- 256 27 17 
28. Oroszlán és ökör (Goldb. h.) .. 262 5 28 !8 
29. A vadász és a gyöngylyuk 26 35 b 19 
30. Az ember és a tyuk ___ --- 27 343 12 20-
31. A kutya és a hus 28 233 41 21 
32. A szamár és a ló 29 32o 22 
33. A vad és a szelid szamár 30 318 23. 
34. A gyermek és a skorpió __ 39 3~0b 26 24 
35. A hangya és a tücsök 43 401 b 25 
36. A kecske és a farkas 44 270 26 
37. A farkas és oroszlán _ ... 52 279 21 27 
38. A teknősbéka és a nyuJ ___ 38 420 és b 20 L 8 
39. A macska és a tücsök --- 51 ~91 b 29 
40. A róka és a kakasok !6 és b 30 
41. A szarvas és az oroszlán -- 129 8 31 
42. A bika és az oroszlán 32 
43. A kutya és az örzök .. --- 34 !92 
44. A denevér és a tüskebokor 36 306 ab 
45. Az oroszlán és a róka 37 246 6 
46. A kulya és a farkas ___ 38 230 38 
47. A fügela és az olajfa 31 124 
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Sz. Sy n. Ae. L. Ha. Hb. 

48. A kertész 32 !91 b 15 
49. A halász és -ii- m~jom-- 46 362 33 
50. A farkasok és az ember ___ 61 218 36 34 
51. A tücsök és a madarász --- 62 65 b 35 
52. Az ember és a bálvány --- 61 16 36 
53. A has és a lábak -- --- 35 !97 32 37 
54. A libák és a fecskék 60 421 37 38 
55. Az ökör és a gyöngylyuk 40 396 b 39 
56. A páva és a holló 53 398 40 
57. A nyuJ és az oroszlán ___ 240 b ll 43 
58. Az oroszlán és az ember·-- 63 b 7 44 
59. A szerecsen ___ 41 !3 17 45 
60. A madár és a vadász 58 47 
61. Az özvegy és a tyuk .•• 42 lll 12 46 
62. Az ember és a Jó 45 51 18 48 
63. A nap és az északi szél ___ 55 82 b 34 
64. A kutya és a nyuJ --- 50 229 b 31 
65. A kutyák --· --- --- 62 39 
66. Az ember és a disznó --- 115b 19 
67. Az ember és a kutya 56 221 

Jegyzetek a Táblázathoz. A röviditések: Sz. = a Landsberger kiadá
sában megjelent 'O, ·~. Syn. = Syntipas. Aes. = Aesopus. L. = Lukma n 
Ha és b= a Hochfeld kiadta két szir gyűjtemény a Sachau-kéziratból. A 
nagyon távolra vivő, bár szükséges megjegyzések helyett elég legyen, ha itt 
mégegyszer felsoroljuk a gyüjteményekkel részletesen foglalkozó irodalmat. 
Sz.= Landsberger: 0~10, ·~. Syn. =P. Cassel: i.:,;o ~~lt'~ (Mischle 
Sinbad). Landsberger fenti műve. Aes. = L. az első jegyzetet a Bev-hez. 
L: = Összes kiadások, egyenként a mesék: Chauvin : Bibl. des Ouvragt:s 
Arabes. Ill., Landsberger Bev. Ha és b: G. Hochfeld : Beitriige zur Syrischen Lit. 

Lukman meséi. * 

Az _előbbi fej-eze tben tárgyalt szir meseváltozatok, ill-ctő
leg az Ismertetett változatok forrásául szolcrá[ó héber mcsc
gyüjtemény közvet1en vagy köz\'C'Ile tt hatását muta!_ják a 
L~kman n~véhez füzőclő arab nydvü aescwusi me~ék. Lukman
rol tel~át ~ll a.z, hogy a meséknek nemcsak szerzőjc, amint 
ez a Cllnbol k~v-etkeznék, hanem még fordítója sem lehetett. 
~-ukrnan ugyams arab mondai alak, véo·io-vonul - mondh.at
Jllk ,- az egész arab nyelvü irodalomtör~é~eten:l Az irodalom
torten<?t_más-má:s kor~zakában más a hozzáfüződö legendakör: 
egy ko_zos vonásuk ~m~enesetre van ezeknek a Yáltozatoknak, 
és ped1g az, hogy mmd1g a kor ideáljának megte~te,-itőjeként 

* Chauvin: Bibl. dcs Ouv . • \rab. III. 
1 Hc1~er: Lukman; Enz. do. Islam. 
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ft~!i~j;~k c~énk Lul~mant. .\.mit _más népek kü~önböz.ö legendás 
ho:--t;I-..1~ fuz~e~. nuncl megtaláljuk az araboknal C:öen az eg)"en. 
. \ K01 an-elvtt1 kor har~os nemzedéke hos:szuélctü, bá bor hős
kén~ tartotta fenn alalqáJt, aki radikális iga:öságszolgáltatússal 
~ JOk ~zeret~}~.~· a _?_ü~lösök r:t~·egését érdemli ki. A dzsahilij.a 
t?1;l é:s a I\..Oian l~_ozott. a hos1 és a vallás01s es.zmén)"ek kora 
kozott, Lukman bolcsesége c'LZ átmenet. A Kóránb,an a 31. 
5zura

2 ~z ő bölcseségél)l(:-k van szentelve, a gyüjtemények, ame
lyek bolcs mondásokkal vannack ne1v•e, mind tu1ajclonit.anlak 
L?kmaJma1c olyal'l! érclemd;:et, all11el)"ek vagy :azokból a ki,ráló
sagokból folynak. ame}y,ckkd a Kórán disziti,, hogy pL az 
I~teJ;fél,elem <előbbrevaló a szülö. szeve't•eténél, vagy más mcse
koltok képében jelentkezik, pL Ahikár szavával amik:'0r a o·yer
mekek feddését ajánlja. l\Iellékneve, '-''~i1'?N a bölcs; a 1e~nda 
~léh_ol prófétai rangra emeli és könyvet tulajdontit neki. A Kórán 
lélejében bölcs mondá!sairól, ha:sorliatairól hi11es Lukmantól már 
C!oak egy rövid lépés a meseköltő Lukmanig, ahogyan n11a előt
tünk él, hiszen a N

1
W" jdentés'e éppugy fabula, mii1Jt parahól.a. 

A mond_ai körülmények, am.elyek Európában Aesopushoz, Afri
kában Ahikárhoz füződnek, mind megtalálhatók a róla szóló 
elheszélésekb,e.n, amel;net 1egjobban biwny:i:t az Alesopus éLeté
ről szóló Vita Aesopiból ismert három anekdóta, wrnelyről 
,-iszont heb;i,zonyi·tottnak VíehC'tjük, hogy Ahikár él,etéb6l vett 
Jeirásból vette forrásá:t. Nagy a megegY"ezés a Biblia egy n eve
zetes emherével, Bi1eámmal. De11enbourg" a h~·ttőt teljesen azo
no!:>itja é5 erre több okot talál. Először is a Kóránbam előfor
duló nevezebesebb bibliai alakok között BiLeám elmaradá~a 
annál is inkább feltünő, n1ert legenelába vesz6 alakjával, cso
dálatosba hajló csclekedetei,nel a k·eleti kép?Jelet kedves alakja 
lett volna, hiszen már a zsidóknál is különáhló résznek tartot
ták egy•esek a róla szóló bibliai fej•ez·etebert és Bi1eám könyvé
ről beszélnek. Egyébként awnosak az eszme által, amelyet 
képviselnek, hisz;en Bileám és Luktnan szavait :üs lehe1t ugy 
értelmezni, hogy éppen az isteni igazság eJJ.en irányulni akaró 
szó igazolja az isteni igazság'0't. De talán még mlJgyobb, bizo
nyitó erővJel bir a nevük azonossága: v'?.:~ = r:p~ mind a kettő 
azt jelenti: elnyelni, az arab jN képző ugyanaz, 1nint a hébú c T. 

lgaz·olja továbbá Beidháwi fent idézett Kóránvershez való kom
mentárja: Nil)).:! p j~p', Lukman Beor fia stb. Eme jegyzet 
további részében is az Agádával egyezik és van még egy egész 
sor bizonyíték, amelyek közülkitünik Ber R. 93. c)I'?:J~ j'OC~O 11'-'V N~ 

2 ;,r"~n'?N jNr:pS N.l 1m~ 1~'?1 
3 U winger: Achikar. 
4 Fables de Louquman le Sage ... stb. Berlin 18 50. 

Az aesopusi mcse sémi változatai 337 

nem tám<~Jd olyan fiLozófus, nllm,t Bileám, a 1llM •o-ban 
hp1S :Ji)) jltt'S::! N'"~i'J:"l c))S:J Bileám, akit arabul Lukninnak hívnak . 
KétségteLennek Játszik. hogy a 'l könnyü elírása a ~-nek. 
A mesék (kétségtdenül) nem régiek, jóval a Kórán után kclet
·J<ez t·ck, a 13. század táj.án, hiszen Achmed ben Arabscha a 13. 
században össz·efoglalván az arab meséket, felsorolja a Kórán 
állatmeséit, beszél a Káli1a-Vle-Dimnaról, de Lukmant nem 
emli.ti. Mivd Kórán c:i:tátumok, arab• vagy mohamedán gon
dolatole telj•es•en hiányozlfl~k. k·eresztény szerzőre fuell gondol
nunk. A mes·ék forrását. amint már említettük, vagy valamelyik 
szir meSiegyüjt.eményhen, vagy pedig az e.b,ből közvetve kelet
kez,ett Syntipashan kell keresnünk. A mellékeJJ!: táblázat segit~é
gé'VICl, tartalmazni •egy•ezésekk,el és 'eltérésekkel, mind a kettőt 
körülbelül egyformán bizonyíthatjuk. A szir gylijtemények kö
zött első hely-en a Sophos meséi cimü gyüjtencény jöhet szánú
tásba, hisz·en az S . Hochfeld által ki3Jdott két szir g)rújtemény 
hat olyan Lukman mesét nem tartalmaz. am.ely a miénkben 
megvan. Ró th 5 és W.einrich, 6 amikor be akarják b,izonyitani, 
hogy a görög irodalom szir közvetitéss•el jutott Arábiába, ezt 
Lukman és 13. szir kapcsolatával magyarázzák. L 24. és 40. csak 
a súrben fmdul elő, egy;enlö. 12. és 13., s·em S)"lltipa:snál, sem 
a görögöknél. A rókák és kalcasok cimü mesébcn a b:eteg 
tyukokat meglátogató állatok ( róka vagy menyét) L: 33-ban 
és szir 40-ben pávabőrt öltenek, mil!fdenütt másutt orvosként 
érdeklődnek a be!Jeg~ek állapota iránt. A L ll., szir 
57-nek megfdelő mesékben minde.nütt másutt a róka 
gunyolja az oroszlánt, amiért évenként egy vagy két fiat ha 
szül, mig .ő sokat, itt pedig a nyul (az oroszlán válasza: egyet, 
ele oroszlánt), t•ermészetesen •ez jobb is, hiszen a nyul szaporább 
állat. Egy özvegy asszony, hogy mincl.cnnap e.gy tojást adó 
tyukját fokozottabb produkcióra birja, kétszer annyi Cl!lnivalót 
ad neki, amitől a tyuk csak L: 12. és szir G 1-ben vész cL 
másutt csak a tojással hagy abbp.. A két gyiijtcmény közötti 
össz•efüggést bizonyítja. hogy Lukmannát is, a szirben is két 
párhuzamos meSte van a négerróL aki mo·.sakszik, hogy tenné
szet·c·s szinét dve::;zitsc. (L: 17. és 23. Sz. ,j!). és l.) Továbbá 
a melléloelt táblázat szcrint L ,l]. me:;éjébűl 3H meg van a 
szirben, núg a másik forrá~ként tekinthet(\ müben, a Syntbcn 
csak 27 van és a többi szireknél is legalább 8 hiányzik. Ha-
3onló tárgyi bizonyitékat tat.Uhatunk a Syntipas~al v·ücí egy~·
zés mel1ctt is. L. 13. egyenl() Svnt. !7-el, mig a szirbcn nincs 
várhuzam. Lukman 1:3. és 30:ban é,; az ezeknek megfelelő 

G Roth. Acsop. in .\sien. 

G Weinrich: de ·\twtorum Graecorum vf'rs:onibus. lips . 1 S.p. 
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Synl.. t l. és _19-bcn !'as J1clyctt níka szer-epel és ilyesféh' akad 
to?b b. I_.cgton:o--a~_b mome_ntum azonban, hogy mind Synt. ra, 
nund L.-1a aszu '>ZOn~g az Ir;í.nyacló, mint ahorry pl. Lanclsber
gc~ egy ,~gész ~or _me:éből utal !-ukmanra. D;rcnbO'Urg Synti
pas me.-clt tartja forrasnak é.s klad;b;Íban azokkal veti egvbc · 
maguka.t a mcséket kid.lóaknak tartja.7 A 41 mcse i><Ír: 
huzama~t é_l: !_nc_E~kclt tAbbzat szcmléltcti .. \ n11esék é:; a p.í r
huzamal ~ozntt1, to~1tosab~J cimb~li és :árgybdi! eltéréseket rész
lcte~cr~ targyalo nodalmat a táblázathoz szolgáló .i'egyzctck 
nyu_]t]ak. 

Az ac"opu-i mcse eddig tárgyalt sémi változatai rövidebb. 
Yagy hos,zabb uton át visszavezethetők voltak Aesoous meséire~ 
amint ezt a számheli egyezés bizonyítja. Vi:;zont Aesopus mcséi
nek latin ,-áltoz.atai. a Romulus mesék lettek forrÚai a nvu
gatra származott me"egyt.ijteményeknek. ezek közül a 1egeÍső 
héber nyelvü acsopu"i me:;együjteménynek, Berachjah bar i\ at
ronaj (Krispia) Hanakdono•?J11tt'''tt'~-jának. A gyújternény címe 
é:; a nevéhez füződő Krispia név ré:;zhen az epilógushóL rész:
ben a 107. mese első szavaiból van. lVIiután pedig a kor meg
határozásánál a különböző identifikálások so,rán a Kri:spia név 
nagy szerepet játszik, már most előre bocsájtjuk:, de meg hogy 
a nevét is tisztázzuk, hogy ez a név a másoló ney;e .lehe-te:tt 
aki a 106. és 107. mesét hozzáköltött1e a gyüjteményhez. Err~ 
vonatkozólag bizonyitékul szolgálhat, hogy a 106. és 107. mese 
kitejtései é" átdolgozásai a 93-nak és 67-nek, de legfőképen 
?izon)ÜÓ erőv-cl bir az a körülmény, hogy a budap-esti kéz
natban,1 amely 113 n1esét tartalmaz (legalább is tartalomjeg\·
zékbcn, mcrt az első 36-nak csak a kezdő szavai vannak me;) 
amely szám 7-tel nagyobb, mint az eddig kiadott mesék szár~1~ 
és amelynél több egy kéziratban ;;incs, ez a két mes'e hiányzik. 

Hazájáról és koráról bizonyosat nem tudhatunk; az dmé
letek és azono"itá:;oik szerÜlt 12. és 13. század, AngoLország és 
Franciaország között ingadoznak. A fontosabb és korát a 13. 
századba tevő elméletek közül említésre méltó Steinschneider z 
Landsberger3 és \Varnke.l A 12. súzadba teszi többek közö~t 

... q uc l-c fabuli>te arabe a été sou\'cnt supérie ols dévanciers. 
Der i. lll. 

1 Orsz. Rabbiképző Intézet Könyvtára. 

Z a) H. G., b) I u. Lettcrbode 8. Amsteniam: Zu Ber. IIanakdwn, 
c) Fünf. Artikel. tl. :\Ianna. 

:; Ober die Fabe: stb. i. lll. 
1 

Bibl. ::\orm. H, 3· Dic Fabcln tler .\L tl. F. Halle. I8 •J8 . é, Die. 
Quelle de:; E&opc der .\L d. F. 
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Ja~obs,5 aki egytittal Angolországban találja meg haz.iját. 
l\Imtán a kor többé-kevésb~é a forráskutatást i~ determinálja, 
kénytelenek vagyunk egy kls~é bővebben forrlalkozni a külön-
böző elmé1etekkel. "' 

Forrásául, vagy párhuzamául, amely vele közö:; forrá:;ból 
meritett, tekinthető a 1'2. században élő :\1aáe de France-n:tk 
mesegyüjtemé~ye, _aki elő,zavában me_gmondja, ho_5y egy bizo· 
nyos Alfréd uánt1 vonzalomból forditotta le franciára ezt a 
mesegyüjteményt, amelyet latinból előbb angolra forditottak. 
Már most Jacobs Berachját a nevében lévő »Hanakdon« miatt 
azonosítja a 12. században Angliában élt Benedictus Puncta
torral, aki az Alfrédda1 azonositott és arab munkásságáról 
ism,ert Alfred_ de Sar~h:l-n.ak ~egit•ett arabból fordítani. Igy 
aztan BerachJa eredetlbol fordHotta azokat a rncséket. vagY 
talán forrása is lehetett az angol gyüjteménynek, amelyekbŐl 
l\Iarie meritett. Igy magyarázható a sok tárgybeli és számozás
beli függés, amely a két mesegyüjtemény között fenn áll. 
\'alami előny-e lenne ennek az elmé'Lctnek, mert az összes ren
del~ezésün.kre álló és forrásill számba jöhető Jre~együjtemények 
seg1t:ségével sem tudunk közvetett vagy közvetlen forrást a 
Berachja meséi körülbelül neg)'led ré~0énck és lehetne meUette 
bizonyítékokat is találni. Berachja egy másik müvéb.en, amely a 
13. sz~élJ~ e1ejéről_1233-ból származik, Berachja egy fia vagr 
unoká~a u valam_1t. Ha most ezt ugy olvassuk, hogy az 
unokáJa, akkor ahgha müköclhetett később Berachja mint a 
12. század végén. Jacobs megokolja szavait a mesék pro:ogusá
ban olvasható se;avakkal. A szcrző azt mondja: sz·eretné, ha 
megmaradnának tanító irásai ''tv~ a világ forgá:;a miatt, amelv 
entberi és-ztől elvakultan, öldökölve forog a tenger szigetcüÍ, 

o"n :'Ir,~, !1'~:"1 :"Tr,~ • : : O':"T ''~~ C,~C,mr.n oS)In SlS~ jEl1N C,~ 
Ezek a szavak az 11 ~W-diki angol zsidóiildözésre vonatko-znának,. 
a ;>teng-~r szigetei« Angliát jelcnten.ék, ahol az i.ildözé~t átélte, 
marpedig akkor kétségt·ele:n.ül a 12. százélJdban is kellett mü
ködn~e. _Ha még hcgészitcnénk ezt a hipotézist azzal, hogy 
a ~ozzáJ:ll< került mesegyüjteményt - inkább görögöt vagy 
latmt, ~mt arabot - Alfréd angolra, Berachja héherre fordi
totta és Igy értendő mint megokolás a köz\'etlen bcvcreté~ szava 

oS)In iElo:l ~~:,, oSn1 'Nlll>I:.C C,::l !11'0~ O'i1.ltt' o•C,wr:= ;'!~;'! N~,, 
»amely•ek minde~ nép nyelvén forognak<\ és amelyet az angoira 
ért~tt .volna~ am1kor látta, hogy rnilyen messzire elkerült, egé~z 
v~l?szmu ~e pet kapunk. Gollancz. G aki Be rachja müveinek több 
kC;~natá>t ha.dta~ Sllntén a 1'2. százudba, sőt még 2-3 évtizecldel 
elobbJ1e tesn mmt Jacobs. Azok Yéleményének, akik a 1:3. sz;í .. 

5 J ews. Ene: Aesop. é, Berachja. 
G The. Ethical Treatises of Berachyah. 
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zadban keresik miiködé"ét. egy má~ik már fent emlitett, de 
már fent meg is gyöngített azono-;itás szolgál alapul. Dukes 
ug~ an is cg' :-piil:-1 1' példány alatt talált másolóva l. Krispia 
b(n Iz--ák liatukdon-nal azono,itja. aki másolása alá pontos 
iclút, 400:?-t ir, tehát 12 t:?-ben másolt. Landsherger ezt a vél.e
ményt használja fel a kor m::::gállapitásánál; ez azonban l!e<r
-alább is nem bizonyítható. IUetőlcg. ainennyiben a korra f,el
akarjuk használni. azt monclhatjuk, hogy a két Krispia valóban 
azonos. ele egy'lk scm sz·erzője .l\1. S.-nek, csak másolója, aki a 
g~ i.ijtcmén~· végén valóban eredeti munkát végz,ctt. d e csak az 
utolsó két mesét illetőleg. amcl)'lct a gyüjtemény két másik 
meséjéből alkotot~. ~zzel természetes•en csak azt tudhatjuk meg, 
J!ogy_ . ennél kes?b~e!l nem . kdetke~ett. Gallancz meg
alJapltJa. hogy a letpZlgt egye:emt könyvtárban található héber
(í-fr~n~ia. nyelvü J ó b glossáriumon együtt olvasható Be rachja 
és Kn.sp1a Hanakdon neve. A kettő tehát nem egy, de mind a 
kettő má,-oló volt és talán kortársak. \Varnl<>e Berachja korát 
főleg azzal ~ megokolással teszi a 13. századba, hogy a mesék 
fe:ébcn :\Iane mcséinek közvetlen hatását mutatja ki B erachján 
és itt találja a legtöbb elLenvetést Jacobs-szal sz,emben aki méo
:\Iarie forrásául szolgáló angol gyüjtemény forrásá~l állitj~ 
elénk Berachját. · 

:\Ii\·el kétségtel,ennek látszik, hogy - mint már említet
tük - a két mesegyüjtemény kapcsolatban van egymással, 
foglalkoznunk kell :\Iarie Ysopetjéruek eredetével. E két gyüj
temény közötti egyezés bizonyítékai azok a megegyezések, ame
h·ek az általunk ismert és a 12. század előtt keletkezett forrá
s-okban nem fordulnak elő, csak ez,ekhen. Igy pl. 41. 42. 47. 
.J8. 50. 5.?· stb. stb. me~ékből Berachiának nincs más pár
huzama mmt :\Iarie. Az egymásra való hatások okvetlen szük
sége::.sé te::.zik Marie körülményeinek és meséi eredetének 
ti~z:ázását. Az előszóban elmondja, hogy a meséket latinra 
latinról angolra forditotta egy bizonyos Alfréd király. Em~ 
állitása egy részének, hogy tudniillik angol változat szolgál for
rásául, elegendő és elfogadható alapot nyujtanak azok a szavak, 
amelyek csak angolból magyarázhatók. Wam~e Mall ide
YOnatkozó bizonyrtékait, amelyek fő1eg szótári alapon, illetől,err 
eg~ etl~n szó magyarázatával megadják Marie korát és be~ 
helyez1k Ys<;>petet a }2. század elejére, elfogadja,? ele Alfrédet 
nem azonos1t1a Alfred angol királlyal. Csak a szokás, amely 
taJán. Ro.mulus királysá~~val, mint a gyüjtemény sz•erzöjével • 
fuggott ossze. amely gyu]teményben talán merr is volt emlil!.ve 
Romulus királyi volta, vitte ezt át Alfréd re, :_ szcrzör·e. >>\Vas 

7 Bibl. Norm. 3· bev. 
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um so leichter mörrlich \var, aL die im .:-.Iittelaltcr belidJte 
Sammlung von Sprfchwörtern, d~e ja _doch mit cl;.~ ~!oral cler 
Fabeln im Gewisscn Sinne venvandt swcl, Uilter I"-omg Altreds 
Nar:ren .ging« mondja Warnke. J~cobs AJ!ré~ja. ,am~nt ;1~ár 
emlltettuk, azonos volna az arabhol és latmbol ket filazohat 
müvet fordító angol íróva l. E nnek a hipotézisnek legnagyobb 
erőssége Wamke ellenveté.séne~ gyöngeség'e. \\~ar~ke azt 
mondja »Es ist von vorenhem1 mcht sehr wahrschemli<_:h. d:=ts., 
ein Gelehrter, wie jener Alfred war, von elem zwe1 plulo
sophische Werke in latein.ischer Sprache vorhanden sind. :,ich 
darnit befassif:e, eine FaJbJClsammlung zu kompiliereiHC. Ez az 
állitás ·sok~t vesz.t a valószinüségéből akkor. ha meggondoljuk, 
hogy Alfréd két filozófiai müve szintén fordítás volt. D e ha 
még azt is meggondoljuk, hogy ez a mü lett volna az angX>i 
irodalomhan az első, amelynek- ha fiLozófusnak tartjuk ::.zcr
zönket akkor ezt méltányolni kell. - igen gyakran fi!ozo
fiai mélységü tanításai vannak, hozzászámítva azt a tényt, amit 
ma már bebizonyítottnak vehetünk, hogy a forrásait átdolgozta, 
maga-találta anyaggal bővítette és talán gondolatvilágát ki,;zé
lesite'tte, akkor Wamke ellenVJetés,ei aligha éritk el a valószinü
.séget. Hogy pedig ez igy lehetett, éppen \\-arnk'e sza,·ai bizo
nyilf:ják, amelyet »Die Quellen des Esüpe der 1\I. d. F.<l be\"e
zetésében ir. »Denn der v ,erfass,er der englischen Vorlage der 
l\1arie, jener für uns in Dunkel gehüllte Alfred, begnügte ~ich 
nicht da.rni!t, Fabelstoffe, die das Altertum dem :\Iirt:telalter 
übermacht hatte, aufzugreifen und dem La~envolk~ s~iner ~eit 
zu verdolmetschen: er verfrachtete im Ge.,genteil in seinem 
Schifflein noch eine betrachtliche 1\Ienge Cuts, das die Flagge 
Roms und Griechenlands nicht decken katm.« Ha aztán azt i~ 
látjuk, hogy l\1. valósággal korszakaJkotóvá lett. hogy egyrn<Í-;
után 'támadif:ak váhozatai és hogy alig van középkori rnü. amely
ne~ annyi kézirata maradt volna ránk, pedig fordito'tt mlta 
nyllvánvaló volt és az eredeti latin változatok i" csakhamar 
ismertt.~ 1~1f:tek, é~ ha különösképen megfontoljuk, hogy a közép
kor mu\'Cl anny1t értek korukban, amennú erkölcsi tanitá,;t 
tartalmaztak, akkor be kell látnunk, hogy. Alfrédnak, - ugy 
ahogy azt \V. és rni Í!smedük, - nem válhatott ,-ohn szégye
né~e _ilyen, i~ányu muukáss~ga. Hogy pedig ezt \V. b tÜdja. 
nyil:ranvalova 1esz fent ~mlrtett müvéböl. amely igy kezdődik. 
»Bel der grossen Vorhebe, die die Zeit für Fabelli!teratur 
hatte · · .« és· másik szava »Die Fabeln der }!arie ele France 
gehöt~en zu der Lieblingslektüre des 13. U. l.). Jahrhuudcrt~. 
Es smd . . . 23. Hss. bekannt.« Nem szerencsé,..ebb a 
m~sik el~env:etés ser~1, am<ely nem tart}a valószinünck, hog-y egy 
latuna iorclrtott mu\'Ct gyorsan angolra forditottak Yolna és 
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~g\ kortársa által ang- )Ira forditott mü,•ct \Iari<e franci;íra 
at:ctt Yoh~a. lH'tn ,szcn'l!<~é;; a fent cml~t·ctt oknál s·cm mert a 
mune.~ saJát .~.;:oraba1~ 1s. 1;a~y hat<í.::a VDlt, amely az' eseHeg 
t\ngl.laban élo tranc1a . 1ronot rogton arra buzd~t'0tta hoo-y 
honfrtársainak ezeket a szép é,; eddig- isn'l!crctl,en mesékct' t'0ln~á
c::;olja. Sőt az <'gykoru,.;:íg talán még meU.ette szól a fordítás
nak. L 'gfcJjcbb akko1:. a:: Alfréd kir;í.ly volta okozna nehézs·éget, 
amely azonba.'!1 nem ~umk cl akkor scm, ha egy másik Alfrédot 
ta!·tt;nk !;zt:rzonck. _nunt <\hogy Ed. l\Iall ilyen vré1cmén)'lét W. is 
alat:uuasz(Ja é.;; mmt ahogy már ezt fentebb megmagyarázta. 
:\z .::llc~Jv<-"tést'~ egyáltalán nem sZ'erencsés SQl'Oza:tát »Mehr. als 
a lk~ d~cs, S]~nc.~t~>: . .c< . ~cvczclő, ~zavakkal egy - véLeménye 
szcnnt clonto. biZonyitekkal zaqa be. Azt monrdja ugyanis, 
hog-y a, :.\I. ;±l-d1k mes·c, amely egy gazdag emberről és két 
,.,zulgárol szol és a B. Hl. mcse, amely két szarvasról mesél 
<'l<Í.rulja B. függőségét :\L-től. A mese Marienál a köVICtkező: 
Egy gazdag ember meglát a n1czön két szolgátV susogni. Meg
ké~·dezi tőlük: mMrt susog-tok, hisz körülöttetek nincsen senki, 
ah szavatokat mcghalla.n;:i, ha hangosan heszéüek .i!s. Mire 
az egyik azt monclta, hogy eszességnek látszik mások e lőtt, 
ha titkolóclzva sugdolóznak. A B. megfdelő 19. meséje 
"ze r int J.:: é~ ..,zarva:s állott a hegyen egymás meUett es halkan 
be-.zélgl"ttek. Arra mcnt egy cmb·er. megkérd:::zte »miért suttog
tok, hisz·, ha onl~ttok, scm hallja senki?« Azt felelték egyszerre 
titokzalosak akarunk lenni<<. .i\Iár moat \V. azt mondja, hogy a 

B. szatYasai ugy keletk<>ztek. hogy a 1\1. kéziratok egy részében 
hib;í--an »Scrfs<< helvett »Cerf~<(-et irtak é;; ezt a hibás kéziratot 
hao.;ználta forrá~ul 'Berachja. »i\I.ett ugyan hol forelul elő a 
'·il;ígon, hogy két szarvas egymással titkokat közöljön ?<<10 
Ebből aztán \V. szcrint megelönthetetlen az átvétel. \V.-nek 
lalóban igaza van: a világon sehol se fordul elő, hogy két 
szarvas egymással a hegy tetején titkokat közöljön - egyetlen 
hely kin~telével és ez a hely - egy áLLatmes•együjtemény. Ott 
uo·;.anis valóbbszinü. hogy ugyanazt a tanulságot állatok szc
n~'Iílé-;évcl tárja elénk a szerző. mint emberekk€!, különösképpen 
ha belátjuk, hogy mincl a két helyen a mese, a gyüjtemény 
abban a részében van. amelyben legalább az egyik szer•eplő 
núndig állal vagy ni.i\·ény. De mindezek felett sem ke\ é::. bbé 

R Elóbb még ezt mondj:1: Dnch wozu soHen wir uns lang~ bei 
Ja• o b:< .. aufhal ten.. \l'l'nn wir für lhs Gcgcn•eil einen sichem Beweis 
haben? é,; awtán hozza idétc:tt bizonyítékát. 

ll A ne\'l'zetc; e:téril sz :t Y u vers: u d ui >berf« ensemble parloi'nt. 
10 " ... '1ie in aHcr \\'eit kiinnm zwei 1Iirscl1e ab,eits stehen unti sic·h 

ihrc Gelwimni,;se amertrauen ?« .. 
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val6szinübb a szarvas eredeti volta, mint a. két ~zol!? áé, n,1ert a 
kivánt tanulságot szemhetünőbben lehet b1zon~1tam az a~3.to
kon. ).fert az ember gaz_clag volta, é:; a ::;zolg;~k. :;z:ol?a \O~~; 
bizonyos függőséget reJtegethet es az a koi,ulmen) pec~:~' 
hogyha mez.őn vannak is , d~ a gazdag ember e~pen ~r,ra J~r, 
majdnem természetes"é tesz1 a szolgák suttogása t .. ~klktalan 
valamiben sántikálnak De .a két s_z~rv~ ~ h egy tete~?n: fugg';.,t
Jenül áll núndentől és mmdenkllol, aklk az arrapro emb~r 
}1allatára' is megmondh_':l-tj.~k. mit gondolnak!. s';,ttogá~uk_ tehát 
sokkal inkább szembetuno és oktalan. A, clon~o Cerf ~" S~rf 
felcserélése viszont könnyen ugy magyarazh~to , hogy· 1g~n 1~. 
a Marie-kéziratokban is , amelyek az eredet! angol forrasbal 
származtak Cerf volt ~s tév~sen vette \V. helyesnek ez~. <; 
változatot. A kis ellenb1zony1tek me_gnagyltása mellett feltuno 
az a könnyedség, amellyel \V. a theo ri~ja .ellen mutató kérdé::>~
ket elsimitja. Pl. a B. 7-ne~ me?fe~elő :\1. 4-~. at'?~lybol 
nyilván való, hogy B. a latmforrasbol :vr.-nek k~kerulesé,-~1 
meritett egyszerüen azt válaszolJa, hogy B. ha,;znalta a_ latm 
változat~kat is. A bizonyiték abban áll, hogy ~om. ~11.-ben 
a eimből véletlenül kimaradt a sas nev-e, de aszövegben kétsz?r 
is három tanuról van szó, akik hamisan esküsznek a juh ellen. 
» Tribus falsis testibus convicta; cuius cannen tres fals i te-;tcs 
partiti sunt«. M.-nél a hiányzó eimnek meg_felelően _az, egé:z 
meséhen csak két tanuról van szó, B.-nél a elmben szmten ket 
tanu van, mint a latinban, itt is csak két tanu vall, de az o:;z
tozkodásnál hárman vannak 
1.l'.l'lt' i' :l :'1\1' ~,It' :l:"! .•. 1'1.:l~C:'1 ,~, 'N :l ... ~MII.) ,iiN ~.:: ,~'1\ ":· .),,, :N;:"l ::1,:''11 

·és a medve és a farkas és a sas, amelyek mindeg) ikc \'árta. 
hogy elpusztuljon a juh. eljöttek a hullához. és a~t ~nondták: 
jutalom a tanuskodásunkért, hogy a hus fogamk kozze JUsson<'. 
l\l' yilvánvaló tehát, hogy itt közvetlen, legalább is.:\!. kiknülésé
vel történő, latin hatásról van szó. \V.-nek a felelete nem 
nag,·on valószinü válasz egy i lyen valóban komoly kénlé::.ben, 
hog)' tudniillik B. a Iatin változásokat »is<< ismerte. l\Iert 
ha nagy nehez,en be1e nyugszunk abba. hogy B. a forrásait több 
helyről sz.edte össze és csak felét :l\Iarieból, akkor is valóo>zinüt
Jen, hogy egy olyan mesére, amely ::\I.-hen megva11, n)á-; forrá.;t 
használt volna, mint :;\l.-et, főleg ha a má,;ik hibisabb . .-\. \V. 
ellenvetéseinek gyönge,;égc, a felvetett kérdések gyönge nL'g
válaszolása legfeljebb csak azt jeLenthetik, persze, hogy W.-nck 
nincs igaza, de nem szük,;égképpen azt is, hogy Jacob,; elmé
letének teljesen helyet kell adnunk.ll ~incs más hátra, mint az 

ll Bár kétségtelen, hogy az egyetlen jó hipotéús, de mégi< c'ak 
hipotézis. >~ 1\J "'· 
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egy<'s n:tcsék credctL~t külön kutatni. amd\' azonban tul n(\ 
ne.mc"'ak. a mi. felaclatu:1kon, hanem bánnilyen munka körén 
n11ndacld1g. anug valam1 nvomára nem akadunk a sokat emlc
get('lt angol gyüjteménynck vagy a forrásának. 

A mtmkában a zsidó érzés és a nyugati irodalmi ismeret 
olyan szerenc:,és ke,·erékc egy•esül, amdy a z~idó irodalomban 
első és amely most is élvezhetövé teszi munkáját. Zsidó voltát 
és főleg a zsidó iratokban Talmudban Bibliában való fellétl•cn 
jártasságát külsöbcn a m~siv stilusnak helyenként igen szelle
mes büvészi alkalmazása, tartalomban pedig a forrásban kétSiég
kivül megtalált mithológikus c1c.mek, idézetek els:imitása és 
elzsiclósodása mutatja.12 Pl. az .)8. meséhen. ahol a neki megf!Clelő 
64. aesopu:;i meséb.-:n egy satyr van - itt egy ember fujja a 
hideget és mdeget. i\ yugati a gondolkozásmód ja, nyugaJti a 
mesékhez füzött tanulságos verselése. nyugati a rendszerc~ése. 
Stilusa a legszebb musivstilus; 1eforclithatatlanul szellemes, anú 
nagy és hosszu időre szóló érdemet biztosit szerzöjének, bár 
két szempontból is hátrányos. Első~orban abszolut talmudi és 
bibliai jártasságat kövenel attól, aki érteni és ennek megfdelően 
értékelni akarja előadását. Néhol valósággal grote:szkké fajul 
ez a stilus zsonglöröskodés, amikor pl. - hogy haJS>Onl<rtunkat 
az első pár meséböl vegyük- azt monclj.a: és me_gdöglöt.t a juh 
az uton és ezt igy fejezi ki: 111:l ~m Olt! n~rn, a_.m1 eredetl helyé_n 
a zsidó östörténet hatalmas jeJ.entöségü és nodalmunkban lS 
feldolgozott mozzanata és azt jelenti, hogy meghalt Ráchel ott 
az uton. Hozhatnánk a biblián keresztül az ~clé~etek egész 
sorát, amelyet az állatok szájába szószerinti prófétai ildézetcket 
tesznek és a talmudi mondások Yégtelenjét, amelyet az állatok 
CO"Ymásközötti érintkezésben szó szerint használnak. :i.\Ientsége 
~~denesetre az idézeteknek, hogy legnagyobb részben helyü
kön vannak. :.Iásodik nagy hátránya a stilusmüvészetének az, 
hoO"y felülemelkedett az·on a másoclrendüségcn, amel)et a 
tárgy és tartalom mellett elfoglalnia kelLetrt volna és e~sörendü 
fontosságuvá vált, amelynek a tárgy, kidolgozásában, sőt a 
cselekmény folyásában is átalakító, sőt teremtő szerepe van. 
:;\lajdnem valószinü pl., hogy a már emlitett 7. nlJe .>ébc azért 
kerülnek be a juh fiai is s~ereplöknek a cselekményhe, amely
ben semmi, sem aktiv, sem passiv sz•erepük nincs, hogy elmond
hassa é" használha:s:sa velük kapcsolatban a jeremiási verset, 
a hatalmas prófétai látomást ;"t'):l Sv ;,:m~ Sn1 a juh siratja a 
fiait, használván mo,;t először a következő mondatban ujból 
kihasználandó lehetőségét annak a szójátéknak, hogy Sn1 
ott azt jelenti Rachel, itt azt, hogy juh. A. meséit legalább is 

12 HeH er: i. m. 
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az ebö :3:2. é~ még l.)-iit 1.; sti!i~ztikai é-; poétibi :,zenupontukbM 
is két részre oszthatjuk. Az els 6 rész áll: a eimbőL a kél rimdc'i 
sorba szaritott közmunclásszaü tartaJombóL magúból a mc,é· 
ből és a mcséhez fi.izödő tanulságból, amely az dsö m .'Sle ki\-é· 
teléV"cl, ahol ugy kezdődik 01N:l Slll~ núndi<T '~·.~:-:~-al indul. 
Az utána követ]{cező rész mindenféle szempo~tból különváll'l ~-' 
sajnos csak az első 22. me:séhez, további 1 5-höz ös-;zevi";·sza l-s a 
buclapesti kézirat ki nem adott tneséi köz ül a lll NS ov ,,~J kezdetü
höz van nl!eg. Gondolatokban, szavakban és főleg "\Crsclés!K·n 
ki1·áló cla;·abjai •ezek a könyvünknek, ele ezeken a kidlós<Ígaiu 
felül is fdtünőkké lenn~n~}c, Kérd-ezhetnők ugyani::.. hogy. egy 
»és a hasonlat«-tal kezdodo cs valóban a mcséock furris.atl..> m 
és változataiban ismert tanuságát nyuj tó rész után mit kere" egy 
'Sltlö NlliN1 »és fcleme1em pélclázatomat« bevczeté::.i.i függelék, 
amely külsőleg is eltér, taktusá1éal, ll) ugati rimelésb·d é, idc'í
mértékével a többitől. A sz,emélyes s:z;erkezete ennek a résznek, 
amely az egész könyv folyamán so,e forelul elő. csak al:í.tá
masztja vélem•ényünket e elarabok keletkezé~ét és célját illető
leg: a hangsulyozott •Sw~ N~'N1 az általános alany u St.:•ö;tl-al 
szemben azt akarja jelenteni, hog) az eddigi ré,zck forrás utún 
készültek, közismertek; ezek azok, amelyekre a bevczeté·:>ben 
az_t mondja 111'0:l 0'11Jltl ;,o;, hiszen ezek a tanulságok m;ír 
mmclen könyvben és núnden népnél istnertek. dc a most kÖI'Ct
kezö tanulság egyéni képességem terméke, ezeket én mondom 
én költöttem hozzá és talán ezekre célzot•t, amikor azt mondj;~ 
O'iltl1 0'!11M ... '11001:'11 ,,,S,J:-t ele nö1•eltem öket és hozzájuk fi.it
tem olyanokat és hozzájuk hason~ókat, kiváló ver"ekct. l\Iindj;írt 
a II. mcséhez a saját tanulságának a_ végén kiclomborítja 
ezt a gondolatát ·:110. ''~ iltl) 1':1 »A sas által hozzám ~zól« és 
~övetkezik a tanulság, amelyet a sas müködése által neki mc;;
Jdentett 1elke. U gy hogy a fentebbiek, de ki.ilönösen a munka 
olvasása után nem is 1esz ncJ1éz megvédclmemi Bcrachját,tl 
ré;szhen Graetz lckic~inylő kijelentése ellen, más ré:-izt -pedig 
\\ arnke gunyos meg]egyzés·e eJle:n, amelyet fent idézett müvé
ben tesz »Der unbekannt>e Alfred hiitte in der That cin "t"Os,cr 
Ki.instler s•ein müss:en, wenn cr au~ elem \Vust der morali'~i;:t"C!J
c1(!n ~eflcxioncn der Fuchs-Fabcln seine stcts klarcn und 
bund1gen Faheln hatte herausarb,eiten körweru 

1
:! ~7, 28, 47, 54, 68, 70, 71, 72, 75, 77, 84, 96, 98, 9'J, 102 é, a. 

peoti kéLHat 92. mc>-séje: A hangyák é; az egér. 
11Aber wenn auch der Fabuli~t allen scinea Stoff vun an<lcrn 

cntkhnt hat, so kann er dennoch E dinder sein ... wcnn er sit ll de, toten 
Stoffcs als Dichter bcimcistcn. .\csthetischc Jk~ncrk. uber dic F. dc" 
Phacdrus v. Prof. Jacobs., Bibl. Gla;s. Latina 52. ld. 

23 
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l'. mc:;t~i u;:,\ani-; nem érdemlik mco· ho,.;~· ;uvaro"~ágg-al 
é~ a stih1~n lk biirmily ·n ds(hendü,;é•rc ~~1ellctt is értcimetlen 

~ • J • b 
Lagy\·a:;agg,ü \":HtO:]uk. mert ::uni: mond. az Yilágos é.; érthető. 
l1c ann.í.l inkább v.idolh,ltl! ,Jnll. amit nem tnond. \'ádolhatö 
azz:1.l. hog) talán er.c'Ül't~esk,désböl, taLin meg nem értésből 
cl rontja a ·n •:-ék pomtejcir. \ stilusszeretet itt nem okolható 
teljc:-;-éggel. nwrt nem Yalószinü, hogy aki az állatok mind·cn· 
féle áilapot;Í. ra tal <U sze!lcmC'~ bibliaÍ kifejezést. éppen azt a 
könilnH~nyt hag: ta Yo!na ki pl. ilyennek hiányában, hogy a 
fark:J.,.; é.s a b;irány ismert me.'iéjébcn a farkas a forrásnál állt, 
a b.írány pedig lent. Az esetleg-cs rossz forrásra, amely talán 
cln'sr.ctt, azén nem gondolhatunk, mert a halakról és a róldról 
sl.t!lt'> me~ének tárgyát, amelyet kétségtelenül első kézből, a 
;\hddsból w·tt. hasonló módon - kimondhatjuk nyiltan -
elro:1totta. mint - moadjuk - a farkas és a bárány közismert 
mc"éjl:t. :\Iás ok hiány<Í.ban kénytelenek \'agyunk tehát a min· 
dc.náron 'a~ ó eredeti~éget. a költői képesség ilyen módon való 
c:,lilogtat:í.;át fdhomi oh.Lil. hozzászámit,·a azt a lci.s stiluo
im;ídatot é,; fél:·eértést. amely fenti ellenvetésünk c11enér~ is 
kisebb-11agyobb mértékben ott kisért a mesék fölött. Igaz ·ri· 
:'ZOnt. hogy a me:i'ék belső értékének több-kevesebb lerontása 
én:zhetö a latin auctoroknál is. mint ahogy ez a níintául kivá
la,;zto:t farka" és bárány mcséjében náluk is bebi:zonyitható.15 
\a.~ aztán mindj,árt az dején o!)·a·n m.?s·e is, am::ly miltldenféle
kl-~ En j·,bb, miat az általunk ÍslJlert vál:ozatok, mint pl. az 
egérról és a békáról szóló mese. 

Kéziratai vannak: :\Iünchenhen. Oxfordban, Budapesten 
stb. amelyekben különbözö számu me~ék vannak. de legfeljebb 
llli. I-;:ia~lásai közül legelső 15.-JD-ben :\Iantovában. elő,zóval és 
tartalomjegyzékkel Jacob ben JosephtőL Páduából. A későbbi 
kiacl~so'~ közül legjelentékenyebb az 1661-ben Prágában meg
jelent pontozott. latin clő~zó,·al ellátott és latinra forelitott 
kiadás .. \ pontozás maga a legérthetetlenebbül hibás, a latin 
fordítás is csaknem hemz,;eg a fordítási és érteln1li hiJbáktól_, :G 

amelyek talán ugy keletkeztek, hogy - mint az előszavában 
a maga mcnt~égére felhozz1: Quia ergo verboru.m seibum 

1:, Pl . .1 Fab. cxortac (!Icrvieu\. I' i, hos;z:m be;zé:, IU·elótt rátér. 
lG Ezek a hilní'. azonban nem jclent:k azt, hogy ne lenne felhasznál

ható \a'.:.rne:: UJ ki.arlá,ná1, mint s•öveghelyreá.l:tó. Pl. L. Go:ds: hmi !t 
\ 1~cr:in 192 1 a SL<Jn•g ja\ i tásánál nagy h.1sznát vette vo lm eme k:ia,l:ts 
fe!hasn;i~.b P ak. Ilo;y c,ak egv péld:í.t em:i<;tink, a 107. mesél;en -c•:,, i: Nl 
hibá;nak tartj.t é. -:-c•:,'1 L:Sl-ra ja,·i•ja. Holot: itt a biztosan jobb é; ere
detibb -c•~>:- á'! '\é hol a Je. vitása is megtalálható itt a st livegbe n ki
javitva. 
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piuasi He.bre~ quantum f~eri J?Oler!it, ser~ata . ; . anim us. fuit. 
1 r agyon v1gyazott, hogy szoszern1t VISszaadJa a heber en .. detlt, dl' 
tekintettel nem volt arra, hogy Derachja szavainak héber frázi-ok 
vis~zaadásával történő lefordit;lsához ebő,orban a Biblia meg
értése szükséges, olyan gyakori a szó szerint vett kifejezé-. 
Hogy példáért megint a farkas és bárányhoz menjünk 
')'J1'lt'JI 'J~1 '1N'n •S igazán nem lehet ugy fordicani: :\Ieurn est 
flumen in quo ego lavab.o, his.2en ~IPJI sohasem jelent mosdani 
és a 1 s-oha:s•em jeJ.enti azt, hogy: m quo. Fáraó büszkeségét 
tanusiló szavát 'eredeti helyén szükséges magyarázatával -;zó 
szerint és helyesen alkalmazhatta volna itt is. Azonkivül hasonló 
tövü szavak felcseré:ése pl. 'IP~J :"'On lÓ j't,JI quia anima mea in 
te non confidit, holott azt jelentené; hogy: könyörül és nem 
hogy bizik. A pontozásnak és egyuttal a rossz forelitásnak 
gyi.ijtő hely·e a már emlitett és később tárgyalandó mcséjének 
egy monclata. 1)h1:l 1'1':lii~ t,m,,, amelyet a héber nyelvben mini
mális otthonossággal biró ernher rögtön helyesen é~ U!:,'Y 
ért meg, hogy aki nagyobb a másiknál, az lenyeli. Ezzel 
szemben ő méchávérau helyett máhavirau-t pontoz é., igy 
f·oruitja »et magnus, associantem se ipsi r panrum) cleglutiatrc 
stb. További kiadások során zsargon nrelvre forditotta rimes 
prózában Jakob Koppelman ben Sámuel és még több kiadást 
ért el. Leforditottak néhányat a Kuhbuch cimü zsargon cimü 
mesegyüjteményhen, sőt Lessing is lefordított egy párat. 

.1\Iiután méreceinket fe~ülmulja Berachja mcséinek .egyen· 
kénn. bár nagyon szüks~ges megvizsgáláo.a, e helyett pár me~é
nek tárgyalásával akarunk többé-kevésbbé hü képet adni a 
Berachja mcséiről azáltal. hogy a már sokszor emlitett mesék 
közül b~mutatjuk mint teremtett a saját képére Berachja <'g;· 
aesopus~. tehát sok kézen át hozzájutott mesé~ és egy közvetlen 
forráshol kapO'ttat, amelyek való~ágos értékükból sokat ve~z
tettek és .ugyan c;sak a mesegyi.ijtemény elejéről egyet, amel~· 
véleményunk szerult nyert tartalomban, kidolgozá~ban é . .; ta
nulságban egyaránt. Ezenkivül foglalkozni kivánunk rödden 
a buclapesti kéziratban talált é" az oxfordi kéziratból kieo·é,zi
tert. 9. mcsetöbbletteL amelyek Lőwinger kiadá,ában sajtf> alá 
keruinek a közel jövőben. 

, Derachja harmaclik meséje: a far:-:as és a bárám· a folvó
naJ. l.t,t az ered~!i m:se (_ugy ahogy azt Phaedru.;nál -i-;mcrjÚk) 
mmd]art az eleJ~n v.;;tltozas~ sz~nYed. és pedig talán azért, ho.;y 
a me~e tanu}ságat novelJe es kuívóbbá te_gTe a hatalmaskodá:it. 
de mmdenfeleképen a mese kerek"égének' meaa\·Özö lo,i'· i já
nak és szépségének rovására. ~Wir a htin. \-ált~~átok is ·~~~tat
nak biZonyos lete1e hajlást, bizonyos elhagyasát a legtonto-abb 
momentumoknak, de Berachjúig le egy sem ju:ott. Phaetlru~-
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1;ál 111~1d)árt az ~lcj én mcgtudjuk, hogy a farkas fent i-;zik 
e,; a. b;tr;my _len t ,es, ezál.tal elő van készítve a talJai a logikus 
és a barany 1gaz·sagat nyllvánval6,·á tevő válaszára, ha a farkas 
k érdez. Itt ez ~lmarad és ehhez képes t olyasféle szinerete van 
a dologna k , nuntha a farkast a bárány látá:sa zavarta volna; 
ezt is hányja szemére 1Jrl'"I::J).! ;,r;,r, mié rt zavartál enmem? kétség
kh·ül nem az ivásban és nem a folyóban, mert a 0 báránr nem 
a zzal Yédekezik, hogy ő nem zavarhatta, mondjuk, 1nert fent 
állott, hanem szelid szavakkal o•r;,m 'i:J1 azt válaszolja, . hogy 
mindig urának tartotta a farkast, most S'em zavarni akarta, 
csak szomjas volt és ha a farkas haragszik, haza megy. 1
r, ,,:Jltt'~ 1')')1:J lli ~~ Igy aztán kimaradt a meséből, hogy a far
kas az igazságtól nem hagyta meggyőzni magát (lupus non 
erubuit veritatem), mert a bárány nem monclotJt: igazságot, 
csak mentegetődző szavalcat. De hogy itt .is érzödjék az ellen
tét, amely ott a bárány logikus válasza és a farkas további 
szaYai közt van, a farkas keményen felel a mentegetödző sza
Yakra, amelyben teljes megalázkodás van (a farkas szava nl!t'J' 
a bárány szava o·~~m '1) Hogy a farkas dsö szava, ')rmv ;,r;,t,. 
amely azt is jelenthetné. mié rt zavartál meg az ivásb,an, való
ban azt jeLenti, hogy hogy mertél oda j·ö.nni, ahol én vagJ"'k, 
világossá válile a következő kérdésb:ől: kl V.<!:,gy te, hogy nem 
félsz tőlem, vajjon farkas és bárány együtt 1eg;e1észnek-e? 
(musiv stílusára jellemző és érdekes a farkas szava, w:• :1Sra1 :J~! 
1n~: farkas és bárány együtt 1egelésznek-<e? szó~zermt Jezsa
jás messiási fejezetéből). Itt aztán egyszerre _végigkérdezi: ~en;
csak engem. vizem is megzavartad, tehát tlZedrangu k:ér~~sse 
lett a legfontosabb mozzanat, amely elves7Jett akkor, an11kor 
a bárány elhelyezkedés-e nem. ad alapot nyilvánvaló vá!Jas~ra: 
A kérdés rossz hely;en és alaptalanul történt feltevését legJoJ;>
ban bizonyítja, hogy a bárány nem is válaszo~ rá. »Atyád b 

szidott ezelőtot négy -évvd.« I t t aztán el vész a má:s1k legf-on tosabb 
kérdés, amely11e a lefegy>"erező i-ogikus v~asz köVJetkiez~etnék 
(maledixisti mihi ante sex menses! é~ a va1a:~z ,num qmd ego 
natus fui?) Az, amit érte kapunk, am1kor <: ?arany ~pal vécl_e
kezik, hogy még csak egy éV'es, tehát l11e ol]~ ~eg ot az ap)~ 
vétkéért és ezt egy szépen alkalm.azo~t torm versseJ . ken 
nm~ Sv O'):J 1111.:11' ~6 Jme halj·anak meg huk az aty.1uk 1mat_t«, 
nagyon kevés kárpótlás, hiszen a farkas maga, sem gondolJa, 
hogy a bárány bánt~azta, a _váLas~ se ~em varatlan,, se nem 
döntő el nem fogadasa nem Jelenti az 1gazságtalansag foko
zását,' inkább szószaporitás, mert ~ kérdésben van <l: val6ság?s 
zsarnokság és ezért JObb az eredet1, ahol_a kérdés uta_n sz.? nel
kül széttépi. Bár B. m.cntségére - ammt már ~htetrtuk -
felhozhatjuk azt, hogy az előtte való latin források lS rontottak 
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az eredetin; leg_többe!l a másodi~ fonto:; ~10l~l<: n,tun~~t . tett~~ 
tönk re . Igy l\1. 1s, aki amellett ~;ne~ az elso, ke,rde"n~k b .. r~~l 
tott a hatásán azáltal, hog y elo ;; z~r B. n;od]ara ke~dc':o,ku
dik: miért zavartál és csak a közepen tér ra megleheto~ ugyet-
lenül a kérdésre. . 

Sajnos, nem bánt el különb~l B,erachJa. az;al <l: m_es·~any:.~g
gal sem, amelY'et k:özvet1en forras bo l, a .:\1~d:a · hLre" :~ a~" ~ ~
pusi meseirocla1omb.an párhuzamot ne m találo me"éjébol men
tett a rók:áról és a halakról,l7 amelyet 6. m~séjéb:en dolgoz 
fel.' Feldolgozása valamivel többet és v~amlv·el keYes·eb?ct 
mond az er·edetinél. Fejlődés látható <l?ny1ban, hogy . a ro1za 
nem azért mer nekik ilye n tanácsot aclm, mert ugy latp, vagy 
mínt a Talmudban olvassuk, az t válaszolják a halak, hogy az 
ember hálójától félnek , hanem azért, m.ert látJa, hog y a ha_lak 
egymást nem hagyják békében, hogy . a nagna pusztlt]~ 
kicsinyjét C'lt'iilr, C'J;:op;, _n~ o•Sm:1~ c~a~1s akkor ,gm~clolt_ ~a, 
hog,- vesztükre törjön, amikor veszekedésuke_t egym_askozt latJa. 
A beszélgetés ehhez képest más tónusban ts ~oly~k le. ~tt ,a 
szándék nyilvánvaló, a róka az első szónál elaru;)a ;nagat cs 
erre illik a hal visszautasi:tó és szándékát le1ep1czo vúlasza. I t t 
először a testvérei békéjéért aggódó jóságos tanácsadó, ::;zólal 
meg szavában O:J'J'.:J ilt'N ..,,_,:J,, ~S!:'T és err~ <; bal vala.sza: 
Nem érdemes azért elhagym a v1zet, m.ert vtszaly van kozot
tünk és mert halásznak ránk (itt a nyoma a .:\Iiclrásnak, ebben 
a fe1eletben, an1elynek kérdés·e ('!lmaradt ), his7Jcn az állatok 
és emberek is viszálykodnak, irigykednek és hatalmaskodnak. 
Szinte párhuzamos, ahogy a róka a halakat látja o :'1 1 i' 1 ~ ~ 
ti:'T'J':J :1r.:nS~:1 1:J::Ii11 O:"l''i'Vlt' l::lltl.l és ahogy a hal az emb-ereket. 
.o;,•Sv o•:11:m il.:i1ltl :11=) S:vr;, ;,m C:"l')'.:J 'i'ltls ;"'~.lpr.: ~·r.:n~J ~,s ').:J ~J ,_, 
mivel tehát a halak: csak egymással veszekszenek, nem logiku~, 
hogy akárhová is menjenek, ahol továbbra is egymásközt ]e-;z
nek. Ha kaptunk: is ujat a mesében, egy általána<;abb é:> 
tágabb érvényü tanulságot, elvesztettük magát a me~ét, e~ve
s~ett a gyönyörü tanulság, amely az ember életelemévé tesz1 az . 
Istenhitet, amilyen a viz a halaknak, ha k:ülső vesz.cdckm 
tör is rájuk, amelyből eltávozni ,halál és amely tanuhág létrc
hozta a mesét. Külön értéke a mesének a szellemes befejezés, 
amelyben a halak gyengeségét kikémlelő é:; a maga javára 
kihasználni akaró rókát a feLebarátjuk gyöngeségére kémle
lőelő em.berekhez hasonlítja .:Jr,_, N~1 ))Iti~.,, ~ ~= j'S S:Js 0:1 c•S;·o 
kémek ők, de nincs közöttük sem Józ:;ua. sem Kaléb. Itt 
említjuk meg, hogy e mcsének egyetlen párhuzamát a liito
paclesában taJálhatjuk:. Egy öreg gólya szomoruan áll a t6 

17 Ber. 6rfb. 
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partján. Egy rák megkérc1ezi tőle. m~6rt nem ke11es táplálékot, 
hisz het•eg az éhségtől. Azt feLeli, hogy hallotta a városba1~, 
hogy halászok jönnek ehhez a tóhoz és az összes halakat kt
halásszák, jobb, ha már most hozzászokik az éhséghez, ugy 
sem Lesz mit enni nemsokára. T\1eghal1ották ezt a halak és kér
ték a gólyát, hogy mentse meg őket, mi11e az megigért_e, h_ogy 
egyenként átviszí ők·et a másik tóba. Egyenként el 1s v1t te, 
egyenként meg is e tte őkoe.t stb. 

Néhány szóval fogLalkozunk nrég itt a már emlitett pest~ 
kézirattaL bár a részletes ismertetése, a benrue talált, még b 
nem adott mesékne.k; az eddigi kisér1etek sZ'erinti párhuzamailr 
nak megkeresése ujabb dolgozatot kiv~n. A~ itt talá~t 9 m;se
többlet közül hat megvan az oxford1 kéZiratban 1s . (Lasd: 
~eubauer, Catalogue of the Hebrew Mss. in the Bod1eyana 
Library, Oxford, 1866. Az 0oxfordi kézirat mes·eszámai rnások: 
mint amit Keubaue.r köz_öl. Mi kis táblázatunkban az eredetl 
számozást használjuk.) A pes~ i kézirat egyéni és valószinűleg 
leo-zsidóbb rendsz•erezésü számozása az állat·ok szerint csopor
to~itja a me séket, és pedi~ biz·ÓnyoG előkelő:ség sze r~nt abból 
a szempontbóL hogy melytk a legnag)'lobb és mely1k a leg
töbhet szereplő. 

Oxfordi kézirat Mese kezdőszavai Pesti kézirat 
sze ri nt szerint 

,,,;, ~JI 'iytt' 'i~J [15] 
90 n1'/'\J ~~ij1~ ~~~:"! [37] 
56 :"!'J'tt'J 11"i.:l1J N~WJ/'\ 78 

0 1/'\.:l ''iP'l'.:l :"1i'i :"11~1/'\ 83 
O'JJ ~1J )0"'0 87 

58 ,~~ '~Y,'i.:l ~", n·~~rt' 89 
57 i)) N~ 0)1 :"!~~J 93 
88(?) i~~/'\~ ;,•n W'N 97 
55 *~~N~ /'\11/'\lN :lN)~ W'N [105] 

A []-ben levő számoknak csak a kezdőszavai vannak meg. 
• L. Löwinger: Achikár 21. J. 28. jegyzet. 

A még okvetl·en szükséges rendsz1e rezés ahban a s.zámozás
káoszban, amely Warnk-e és J acohs ös·szeállitásában van, to
vábbá egyes más problémák megoldása egy köv;etkező , Isten 
segit::.égével a közeljövőben megj-elenő dolgozat tárgya lesz. 
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Ysopet héberül. ~~~~7~~ M,.,ii 
Hogy a feladatunknak leh~tőleg eleget tegyün~, n;.cg kell 

emlékeznünk Ysapet rejtvénye1, esetleg ha.sonlata1 ne\' alatt 
megj1e1ent töredék-eiről aiL ru~sopusimesék héber átdo~gozásán:=t~· 
Husz meséből áll; együtt Jelent meg már ~ 16. szazad elc_J~n 
több 1eg•endagyűjteménnyel ;"11'i1,1 :o C,l' iD1~ cm1 alatt.l ~- me~ek 
fe1ét A. Alsop Fabularum Aesoptcarum De1ectus Oxonu 16.38. 
csinált eim aLatt - amelyet az előszóból szedett ki - c•ml' p 
adta ki. Azonkivül a kiadások egész sora je1ent meg. A sze~ző 
neVle 1l<:'~W' -nak vrun irva. Lancisberger véleménye s~enn t 
'r.:'~ 11' N név azt j·e1entené, hog/ ~z a !?yüjte:_nény, Mane de 
France Ysopetéhől sz:edte a;nyagat es a elm ,csak a~ Ysop~tne~ 
hebraizált melléknév1 alakJa. Ezt a feltevest Stemschn~1der~ 
visszaut.a:s~tja. Először, mert C: s zóvégi »Í« nem _je1entl azt, 
hogy Ysapethez tartoZ-Ó, legfel]'ebb csak az egy, but~ko.; egy 
birtok kife jezésére szolgálhat. Másodszor. az ege:sz nev a~or 
sem számitana süka!t, ha azt mondaná 1s, mert ez a felnat 
valószinűleg a nyomdás~ kia,dó mű~~' végül ,a belül ~l~~orduló 
1l<:'~W' ugyanannak a nevnek frannas formaJoa: Forclltop spa
nyol vagy p110vencei zsidó volt.s Előszava egy b.IZonyos Galfred
tól való, a mesék egymásutánja nagy r~szben Ysaperével egye
zik, mégi:s arra a megállapodásr~. k:;ell_Jutnu~k, h,ogy_ nemc_sak 
ezt a forrást használta. Keletkezesi Hte]e a lb. szazadig terjed
he t hisz•en - mint már em.litettük - a 16. század elejéről már 
kiadásaink vannak. Forrásait kutiatva, valószínűnek tartjuk, 
hogy már előtte v-olt B. me:segyüjt•eménye, ugy, hogy körül
belül a 13-15. században k eletkezhetett. Érdekes az elősza'\"a 
és szinte klasszikus S teinschneidernek a megállapítása, ame
lyet dőszavához füz és amelyet a forráskutatók kiindulási ala
pul VIehetnek »s,eine direkten Zitare. aus Bibel. und Talmud 
lief.ern erners,eits frapparrlte Paralel1en, andererse1ts verdunkeln 
sie Krit•érien zur d·eutlichen Erk!enntnÍis dér Quelle.« Ebben az 
előszóban ugyanis, amely bebizonyíthatóan idegen nyelvü for
rások után készült, a bibliai idézetek olyan alkalmazását 
nyujtja, amilyet csak zsidó el"edetiben képzelhetnénk el. A be
vez>ető szavak rendes 1:artalrpát, mely azt akarja kifejezni, hogy 
az itt követk•ező mesék gyönyörködtetnek és tanitanak, igy 
rnondja: Ez a könyv a kedvességek kertj'e 0')11)1 p, vannak 
benne virágok, meg gyümölcsök. A virágok fényt osztanak, 
kellemesek a sZJemnek, a gyümölcs étel és orvosság. Ha sze-

1 a) '1 'f:l ~rt' C'~';, '1J1, b) 11Ji1 'O 1. LekmánnáL c) ~J'iJ: 
Kiadta P. Cassel. 

2 Steinschncicler. H. ü. 518 -i'k stakasz é; Ysope t h ebráisch. i. m 
3 Kiadója Ibn. Naamias spanyol. 
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mcid ink:tbb kiYánják a o-vümölcsöt ve·dd a o- ·· "l ·· l ·· ',.,. . ct l · '='J • · ."yumo csot, 1a 
a 'ua::-ot, \e c azt. De ha rmndkcttőt kívánod 't 1 k' 
kezedet ra o· dd o· . . ' . ' nyuJ sc l 

á 'k ;l oa . me." az eg) \ket, de ne huzd vtssza kezed a 
m. Sl to se~n Exodus -t 4. Koh. 7. 18.), mert 1·obb kett" 
mmt egy ~Koh . .t. 9. stb.). 0

1 

Budap" .. t. 
Dr. BNg József. 

Szentiöldi és magyarországi vonatkozások 100 
évvel ezelőtt. 

Ö.)\)7 t \b \t ')1 o 183~ . ' ' ' . ' . ... , c, c - -_, azaz 1 Jaimar 1-e delutanJa n lrtóza-
t~s fo.drengcs ,-olt a Szentföld középső és északi részén, mely 
P:~lanatok alatt elpuszti•tot t három ,-árost - Sech~met . Tibe
nas t és Ce,fátot - és még vagy hanninc falvat Galileá ban .. 
-~ le~tobb aldozat Cefátban volt, h ol a spanyol kiüzést köve tő 
C\'szazadban, meg azután is mind több és több zsidó család 
t slepedett le, ugy hogy a nevezett évben mit1tegy 3000 zs idó 
lt~lek lak}1a~ott a ' :árosban ugyanann yi n em zsidó mellet t. A 
fold_renges aldoza.tamak sz~n;át egyko:·u fo~rrások ~apján négy
ezeire lehet tenm (fe1e zs1do ). Nem rs nundannytaJn közvetlen 
<; földre:1g;és kö,·et,keztéhe.~l p~sz~ul!talc el, h anem a hegyol dalon 
cpult zs1do ,-árosresz felso hazat szakadtak rá a:z alat tuk épülit 
utc;;sorokra, - ha egyáltalán utcának ne'Vczhető az olran épit
kezes, melrnél a lapos háztetők szalgálnak járás-k•elés re! t 

A. szörnrü katasztrófa mindenü tt m eo-döbhen ésJt és k öm·ö
rül-e te~s~_get id~ze~t el ~, miről a 18 hón; ppal később ott .i ~rt 
n~gyh1~u al?enka1 tudos-utazó ~duard Rob-"zson felj1egyzései és 
kozlemenye1 tanuskodnak. 2 Be1 mtból b:i:zottság indult keresz
tény emberekből, h ogy a h elysrinén osszák szét a beérkezett 
a dományokat . E zek minc1en bizonnyal első sorbm a nem-zsid6 
k<'~ro,:iul tak~ak szólt~. A sajnos nem nagy számban nregmaradt 
zs1dok maJdnem mmd Je ruzsáLem be me ne külte k hova a z a sk e
r:á z kö~ség 1egnagyobb _tudósa és legjámbor~bb embere a 
Sklo\v~ol szárma zó rabb1 lzr{uel, a wilnai gáon tanitvánva 
m aga l S k ét h ires mü sze.rzőj e,a vitt•e e l őket . ' ' 

Ez a ra bbi_ V·e t,te k ezé_be ~aj ?i1em egyedül a segitő akció 
megsz·ervezését 1s. Elénk biZonylteka ennek az a (má r ö671-ben 
a. ;un cz-fé~e évkönyvbe!l közzéteH) l~vé l ,_ me lyet ~ akkori nagy 
hL ben állo am sterdanu Lahren CeVl H1rschlhez mtézet há rom 
h l- tt el a kataszt rófa után (sevát 14. napján).! 

1 A részleteket illetőleg utalok Rivkind behat ó dolgozatára : mt.:m -co 
'"1\ SttJ 11-111, IGO kk. l. 

' Robinson Palastina Ill, 581 kk. ; 793 kk. I. 
3 

Sacher M. Zs. Sz. 1892, 703 l. 168. sz. alatt em líti röviden Másik 
ott nem emlitett műve, ;nStt•,, n~c. az ,.N speciális törvényekról szÓl. ' 
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-\ nenuégibcn megjelent C'iOl~ _ i1''1.i '~ nc\·ü lcn~lg~ Ü]tC; 
mény:i II. részének 6:2. száma az .)6-6:2. lapok~n. ha onlo 
Jenlet tartalmaz, melyet ugyancsak a ne,·ezett rabbi 1rt a m.t· 
o-yarorszácri rabbikar legnagyobbjához. R. ~Ió~c Szúférh.:z " 
péciig val~m.ivel később. I. acl~r ~- napj~t;-· Ha )ól látom, n. m 
yetettek eddig ugyet erre ~ levdre. mely ]O\·al reszle~e-.ebb mmt 
az A.mst•erclamba küldött Jelentés és tobb érdekes rcszl2tet tar
talmaz. Ezek közé nem azokat a kabbalisztikus célzá~okat soro
lom, melyek a levélben talá~hatók, ~a.n~m n?hány. ~ d_olo,g 
lényegére vonatkozó aclat(}t es a levelno állaspontpt C efa t 
,.á~osa ujjá-épitését illetőleg. Igy tudjuk meg belőle. hogy a 
már nevezett városokon kid.il érezték a fölclrcngé~t, 1; Je
mzsáJ.emben1 

1
Héfában, Sdaramban és Akkóban is. épugy 

Damaskusban és körm·ékén, 7 dc ezen heh·en nem \"(>ltak a föld
r·erJO'ésnek zsidó áldo~atai. A Tiberiasban a szdard z,.idúk 
köziTI elpusztultak számát 112-re teszi. ?80-ra a chaszid-kolél 
embcreiét, és legtöbbj•e rendesen el1eme:tetett, amit a cefáti 
áldozatokról nem l eh et monclani. Ott. m iként saját szemei\·e l 
]átta rövid idővel a pusztulás u tán, nem marad t ház é pen; az 
utcák és tereknek n yom .. a sincs és a h ázak gazdá i csak nagy
n eh ezen találják meg házuk nyom.át. '>E zt a drost nem lehet 
uj ra felépíteni !« igy szól a levélíró lemondóa n,R majd még 
h ozzáfüzi 1evele további folyamá n :D »Felépítése le]Jet c-t:e n. ha
csak n em a k ormány által ... U gy lá tszik, h ogy a sze tlC ncsé t
lenséget hozó Isten . á ld assék ne,·c, sem akarja fcl l- pité:Jét, m r rt 
m ár ;) 20-ban is elpusz tultlO és akkor is megöle1e:t l G2 sze
mély . .. és ö 9 J-ben volt a rablás folytán beállott pusztuLís ; t t 
akko r is tönk rem ent a zsidó ,-áro.:; és most elpusztult az egé~z 
Yáros.« Azért is a 1evéliró elvitte a megmarado:takat Je ruzsá.
J.embe, hogy ott egyesüljenek az o t tani kól éllel. » l~s é.n inte ttem 
intelemnl!el az egységre é.:; a békére és a rossz-nych - é:; gyülöl 
ség eltáv~litására . « l\Iinthogy ped ig ez az át telepité:', m eg az 
eliíze tes kndások sok pénzt em észte: tek fel, k é ri a cimz~ttelt0 

' t:'SWi' IX, 151 kk. l. 
' L. Blau ismertetését M. Zs. Sz. 1929, 317. 1. 
6 Valamennyiben volt zsidó község. 

' 'o lili.i'~ 11, 57, 3. sor: ;,~1l1i:"ll i'lt-'~1~ ... bizonyára :-:.s1r·o~-ra 
javítandó. 

: 58. lap végén : ... J'l!:ilC ;"l)::lJilt' w~~ ... 
59. l. 

. " L. erre nézve Rivkind dolgozatát i. h. 101. l. l. jegyzetéL TO\'ábbá 
S m10n Geldern (Heine nagyatyja) egykori levelét a Luncz-emlékkönyv 108. lapján. 

'' Erről ir a 011i)1:"l lil'11i' nevli kis könyvecske, mely uj kiadásban az; 
idén jelent meg jeruzsálemben. 
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hog' a majd m2gjdenö kiküldötteket megfelelő erkölcsi támo
gatásban ré·sz-e.:iits:.-. hog·y ujabb adományokkal és alapit\ á
n;o,kkal jámijanak hozzá a hivek a nagy adósságo>k törk~z
t<.·-,,·hez. 

Ezen len?!. meh· tod.bbi részében már nem Cefátn \'Onat
kozik, Pozsonyba csak ijjár 2-n érkezett. R. l\Ió9e Szófer még 
az nap g~ ászaló beszéd m::ghallgatására hivta ö-ssze közóógét a 
zsinagógába. A beszéd - héber formulázásában · nrcgma
radt a pozsonyi főrabbi homilétikai gyü j;t·cményes könyvéh_:n, 
mire már a fenti levél kiadója utalUZ A gyászhC'Siz•éd egyes 
l'észletei csakis a j;;,~ruzsálemi levél ismerere alapján é11thetők 
meg. Igy Jü,·atkozik is rá. hogy a nagy csapás okát két do1og·
ban kell meglátni: az ~gyik . hogy a Galil pusztulását már rég 
mcgj·ósolták a misna mest.:~rci, mi:nt a messiási, !idők előjoelé·t; 
a má~ik pedig. hogy a z;sú,dóság közötti ok nélkül gyülölség 
az. ami a pusztulást okoz,ta mos•t csak ugy, mint a második szen
tély Yégnapjaiban. »Igaz ugyan . - füzi hozzá a gyás·zbesz·éd 
hogy Izráel fiai szépek, azonban a szegénység és a szüke,; visZ')'
nyok és a nyomoruság eltorzítják őket, ugy, hogy nincs köe-
tük telj•es béke.«I3 

.\ lnél Ccfátra vonatkozó m::gjlegyzésúnek vis·szhangja 
érezhető a gyászoló besz·éd egy m<Í:sik nagyon érdekes részé
ben.l1 A miatt panaszkodik, hogy a ja mborok elhanyagolták 
JeruzsálenleL »Ime. mind.öss21e alig 100 éve Gefát felé fordul
tak, mert ott van a közeh 1\'Iéronban R. Simon b. Jochai s:iria 
és R. Izsák Lurjáé Cefátban és mind a zarándokok csakils oda 
i rányitj·ák tekinte:ükct, meg Tiberiás feLé; Jeruzsálem pedig 
egész,en elfele jtetett... Csak Cefátba mennek fel R. Simon 
»hillulájára{(. :VIár volt ·e rről vitám R. Z. ?11arguliess~el,15 hol 
találjuk, hogy ünnepet kell tartani egy iámbor dtá\'Ozása nap
ján? Holott mester.eink szavaiból láJtha·tó, hogy a tanító d
hunyta napján n em szaktak hu st enni! Igy van több gyá·sz
napunk nagyjaink e lhunyta mtatt ... Épen ezért nem érthető, 
mi helye van a »hillulának«, hogy elhagyják Jeruzsá:~emet, hogy 
aztán büntetés jöjjön annak nyomában. N agyon igaza van R. 
Izráelnek, aki öss.zegyüjtötte a megmaradt cefátiakat, hogy fel
vigye őket Jeruzsálembe, hogy ott egyesülj,enek, mig felépül és 
megszi:á:-dul Jeruzs.ál ::m mielöbb a mi napjainkban.« 

:\ beszéd vége felé a két év előtti (sziván 8-i ) cefá!ti zsák-

" :"llt'O lii~n (Wien 1"01l1), W:$ szidra végén 57c és kk. 1. 
" U. o. 58c: 1" ';..:J c1',1P o,,'J':l j'NIP ... mondja R. Mose Szofér 

kiméletesen. 
,. U. o. és d oldalon. 
" L alább e levélváltást illetökg. 
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mánylásról svól; végül p_ed~g inti. a község et. n;;l;ogy a Yal_:á~i 
reformtörekvések feLé haJülJOn. :\Imt szokás. terme~zt'!e.:i<!n nga
szos szavakkal zárja el a Chatam Szafér a heszpéd~t. 

Erdemcs megemlíteni, hogy a pozsonyi főrabbi egyik tanít
ványát. a Pozsonyból származ616 R .. -\mrá~1?t kébz~r~,;;cn, h~
romswros.an is intette, hogy sehol ne lak]ek, csab:; Jcruz-a.
lemben, a szenvély vámsában, a_hogy a R. :\L b .. ~ .. is tct~e. 
Mert, ha igaz is, h ogy ~efátban Btem em.~r,ek SH]a.J vaJ?-I;ak,~ 
ki akarná ,ezt felc serélm Jeruzsál>é~m szentsegevel ? . . . :\z ll. eto 
elutazott avval a szándékkal, hogy JaHában szálljon partra . 
onnan pedig J e ruzsáloembe menj;:n. Az )steni akarat folytá~l 
azonban Akkóhan szállott partra. onnét Gefátba ]Utotrt: és mi
után <lda érkez·ett, irt a mestemek, tanácsát kérvén, vajjon köl
tözzék-e át J eruzsá1;;mbe . A mester nem akarta, miután látta, 
hogy nehezére esnék a_ ?-el)"'álto~t;~.tás, az _átk~ltözésre rábe
szélni. Azonban az 58 t-1k év szrvan 2-n ut es R. Zalman 
Margulieszhez intéz,e tt Jevélnek 11 (melyben állásfoglalását ki
fejti) más<llatát dküldt'e tanitványának_18 Ennek a ta1ütványhoz 
intéz,ett levélnek egy rés21e szintén Jeruzsálem különkges szent
ségének kérdésével foglaLkozik. 

A 100 év dőtti magyarországi zsidóságnak i 1negvoltak 
tehát a maga )) Palesztina-problémái« és igy~kezett a~ok,at a 
maga módjára, az akkori rabbik szellemében m~goldam. Erde
kes volna minde.n>esetne megtudni, mennyüe vették ki ré~zü
ket a községek a oefáti földrengés után rendeze tt gyüjtésb::n, 
mint az pl. Gibraltárban és Hollandiában tör tl-ntY' Talán a 
felvidéki községek levéltárai tudnának e tekintetben feh-ilágo~i
tást nyujtani? Hogy Cefát ujra felépült. tudott dolog. 

Jeruzsálem , !5 691, sziwín 20. Dr. KLein Sámuel. 

A biblia, a midrás és a zsidó 
Mikes Törökországi Leveleiben. 

Ötödik közlemény. 

Bizalom, remény. 
:\likes i~ten-bizalmának tárgykórét bibliai közhelyek töltik 

ki. Renduletlenul hisz, bizik é" reménykedik J,:;tenbcn. A szent
irás vezérigeként állitja fel a bizalom parancsát, hirdeti Isten 
kegyelmét a bizók iránt és igéri Isten segítségét azoknak, kik 

" M. Zs. Sz. 1892, 637. lap, 26. jegyzet. 
" o•n m.:l1~Pn ll, 234. sz. 
" U. o. 2]3. sz. elején. 
" L. a Luncz-féle évkönyv i. h. 

" 
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b~·m1' r<>m.én: ke dnek . :\lik~ -;z .-. rint: >> c~ak az Istenben k ell 
~ 1znunk ' ( .1\l. kv. ) . még »ha szinte mincl en bizonnyal tuclnók 
lS, ho~y meg nem :;d Ja :;zt. a mit _ki dnunJ.;:<< ( 13. lev. ) . Ugyanez 
': k~tto,.,·é~ , a \alla-.os c rzdcm hird etése és az érzelemmelle tti 
tc!tetkn kltartás g-ond olata, hozza egymás közelébe :\Iikcs l eve
l lll<'k a rrménykedéssel kapc~olatos következő két idézetét is : 
r ·mén) ségünk >i minékünk nem c.-.ak vagyon, dc k ell lenni« 
( 20. le,·.) és >a z Istenben remónséo· e llen is kell rcménleni« 
·c :3\l . 1~"); , t~ biblia a. b~z~lomért ~ isteni segitség jutalmát 
lwl~ c ZI kl.atasba: »a kl b121k az Urban. kcg yel·emmel ve. zi azt 
k~l rÜl <, ' I' s .. 3:?, 10); '~ az Urban bizzatok; az ilyeneknek segit
<,eb~ cs pmz;-;a <L , Ps. 115. 11); »A kik az Urban biz111ak, 
erPJok megujuL szárnyra kelnek mint saskeselvük futnak és :wm lankacl_nak ~neg, járnak és' nem fáradnak' el.'« (Jes. 40, 
31_ 1 stb . :\hkes lS Isten gondoskodásában látja vallásossága 
eh~mcré:ét. ele nála a jutalom hol következménye a bizakodás
nak_: . >>~lZzunk, és ugy nem hagyatunk el« ( 39. lev.), arnint 
cmht1 lS: >az Isten ebben az elhagyott állapotunkban sem 
ha~yott még el. és renelelt szükségünkre valót (( ( 158. lev.), hol 
pedig ok a bizakodás ra : »mindenek fel ett bizzunk az U r ban, 
mcrt cl n em hágy bennünke t(( ( J.J.. lev.). »Az Ur Istenbe vetem 
reménységem et « , P s. 73, 28) zsoltári kitétel tartalma konkrét 
formában éled fel illikes e gyik le'V'elében: »reméljük, hogy 
mcg-gyógyitja« a fejedelmet. ( í G. lev. ) Hogy ez,ekben az ön
úp-asztaló kijelen tésekben mily szorosan fonódik össze: istenhit 
é_-, tétele" vaUá~, azt maga Mikes is hangsulyozza: »azért va
gyunk keresztények, hogy bízzunk« ( 13. lev.). 

Szava/( és szólások. 

:\Iikes stílusának bibliaszerüsége szinte feJ.oldódiik: a szent
irá.-i gondolatok képek, reminiszcenciák hullámzásában. A tar
talmi. hangulati hatás oly lendítő erŐVlel tör elő a hibl.:iJai háttér
ből, hogy mintegy magával sodorja a forrás-ereelet kif,~jezésbeli 
szinét, karaszterisztikumát. l\I]kes benne élt a vallás'O's szellem 
hibliaátjárta légkörében. Leveleiben sürün ferdulnak elő el
szigetelten. hangsulytalanul is bibliai szavak: menyország (-±7. 
le\'. stb.), zsoltár ( 57. lev. ), penitencia (58. lev. stb. ), szent 
fülel (80. leY.), Jeruzsálem (u. o. , anyaszentegyház (86. lev. 
stb.) De ezeknél a lényegtelen és csak a teljesség kedvéért 
emlitett szavaknál értékesebb ::k a bibliai eredetü kifejezésmódok 
és a szentirásból vett szólások. A zsoltárokban, de az ujtesta· 
mcntumban is, gyakori, hogy a gondolatok egy a boldogokat 
aposztrófáló szólamkezdő kitétdtől függnek. Pl. »Boldog, 
a ki nem jár a gonoszok tanácsán« (Ps. l, 1.), vagy »Boldogok, 

• 
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a kik sírnak: mert ők megvigasztaltatnak« ~ :-Iath. 5 . .J..). :\Iikes 
is igy vezeti be kese1ii sza vait: >>~oldogok azok. kik ta~m~n~ 
fognak rajtunk« ( 145. lev. , hasonJoan 68. lev. ) . - .\ b1blla1 
scanelaium szó jelenté:;ével megegyezik a Törökor"zági Levelek
ben előforduló botránkoztatás szó értelmi kifejezé e . Az U]te,ta
mentumban is (:.\1ath. 18, 7. , Marc. 9. 42. stb. ), :\Iikesnél i:; a 
szó kon.krét jelentésétől m egfo:;ztva, lelki tartalmat fejez ki. 
Az ,emirek titokban hajtják végre a büntetéseket. >> hogy a bot
ránkoz'taJtást elk!erüljék(( . ( 182. lev. ) .81 - Bibliai ~tilusra \'allí'> 
fordulattal követel l\1ikes tudósitása s zámára hitelt: »me rt 
semmit el nem vesz·ek belőle, se hozzá nem teszek· 92. le,·. ; . 
»Semmit se tegyetek az ígéhez, ... se el ne vegretek abból ... <{ 
(Deut. JJ ·2. ) int a szentirás a parancsolatok megtartására. 
S ez a kijelentés többször ismétlőclik a biblia lapjain. Leg
kategórikusabb formájában igy hangzile »~cmmit se tégy ahhoz. 
és el sre végy abból« (Deut. 12, 32.) . - A napkeleti bölc:,ek 
szavaiban: »láttuk az ő csillagát(( ( :\I a th. 2, 2) találjuk meg 
l\1ikes reményének kifejezésalapját: »talán ami csillagunk jütt 
már fel egysz•er(( (90. 1ev.). 

A bibliai hasonlatok közül talán egy sem tekinthet Yis~za 
oly hosszu és folytonos magyar irodalmi multra. mint a zsoltá
rok hires ve-rs•e: »Mint a szarvas kivánkozik a folyóvizekre, ugy 
kivánkozik az én lelkem hozzád, oh Isten« \ Ps. -±2, 2). ?Ilike" 
is felhasználja a szeutirási kép hasonlat-jellegét, sőt anélkül. 
hogy elsimítaná a vendéghas>Onlat és az eredeti gondolat között 
mutatkozó nyelvi egyenetlenséget, ala.kitatlanul ülteti át a 
bibliából levelébe a zsoltári kitételt. A fejedelem é" a herceg 
ellát-ogat a gyógyító vizü tóhoz: »az apja oda kivitte, hog·~
abból a forrásból igyék és meggyógyuljon, mint a szomju 
szarvas a hideg forrásra« ( SJ. 1ev.). 

Mikesnek az a felf-ogása, hogy az evangélium egyetemes 
rendelt,etésü lév;én, elkölcsi tartalma kötelező szerrényl'e gaz
clagra, fejede1emr'e s népr~e 'egyaránt, s ép ugy fen~náll a~ élet
formák egészére nézv;e, 11llnt a cselelmeletek részleteiben. Ezt a 
meggyőz6dését juttatja kifej·ezésre, midőn a bujdosóha é" a 
császárokr;;t egyetemlegcsen érvényesnek vallja a példabeszé
det: »A ki másnak vermet ás, maga esik bele« \ 106. lev.}. 
A gondolat tartalmát a zsoltári versekben is megtalálni \Ps. 
7:. 16. 9, 16. stb), bár az alakképző forrás a péld.abeszédek 
konyve volt: »A kl vermet ás mának abba belé esik« (Pro,· 
26, 27). ' • 

81 
V. Ö. Horger Antal: :\!agyar szavak története. Budapest, 1924. 

2 8: l. 5
· .. v. _Botrány. Továbbá: H c'ller Bernát: A biblia a költő Zrinvi 

l\liklós muve.Jben. Budapest, 1925 . 
35
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l~rdekes. dc egy,;zcrsmind lesujtc) rajz ::;zilárditja társa
dalmi-kulturtörténcti ténnyé l\Iikes leveléhen a korab:.>li neme" 
ifJak müveltségi állapotának dmaradottságát . .-\ hiba nemcsak 
az általinos müvclödé,;i \'iszonyokban rejlik. Hiányzik a családi 
él t nemessége. a családfő példaadó magatartása, nevelő ut
mutacá a is. bár az apák mula~ztása nem vall mindig a gon
doskodás hiány:1ra, ::iokszor tudatlanok ök maguk is. Már pedig 
xcgy Yaknak n2héz a világtalant ""czetni« (62. lev.). A s~ólás 
az uj testamentumból való: »Vajjon a vak vez•etheti-é a vllág
talant, avagy nem mindkctten a verembe esnek-é? (Luc. 6, 39. 
~Iath. 1:), H). . 

A hamis sáfárról szóló ujtestamentumi példázat szabadi
totta fel életre az ismert szálláigét : »Adj számot a te s~f~.r
ságodról« Luc. 16. 2). ~likes a mé:tóságukat veszt~tt torok 
vezérektől követelne elszámolást: adjatok számot sáfarságtok
ról« ( 1 í O. lev.). - ll_--\_zért, hogy a résZJegesek :n~nny~:nszágba 
nem mennek. a szöllötőköt ki nem kell ásni« - UJ a M1kes ( 86. 
leY.) . A részegek elkárhozásit hirdető mondás az ujte::;tamentum 
szavaiból formálódott ki: \)Se lopók, se telhetetlenek, ~e része
ge::ek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Ist·en 
!Országát« (I. Kor. 6, 10). . . 

János evangé.liu;na öröki~et te meg, a hitetlenke~és sz~~
bolumává lett tamtvany, Tamas, kétkedesben tévelygo egy~~l
ségét. (Joan. 20, ~5). l\likes le~el;ib~n kétsz•er .azono,sltJa 
marrát Tamás magatartásá,•al. Rakoczmak . FrancLaorszag.ba 
Ya1Ó visszatérését ép oly valószinütlennek tartJa ( 19. lev.), mmt 
ahogy nem bizik a török vezér igérgeté~é?en se~ (134. 1ev.). 
~lindkét ese:ben ezekkel a szavakkal full el1entetul a ,maga 
véleményét a szóban forgó kérdéshez: >lde abban Tamas va
gyok«. sz 

ll. Midrási nyomok Mikes leveleiben. 

A XVIII. század francia irodalmában vi:ágok, népek, kul
turák szellemi értékei halmozódtak fel. Mikes. franc1a olvas
mányainak utmutatása mellett megjárta e táV'oli kulturterulete-

82 Ezt a sz6lást; elhagyja >>mint sz. Pál az oláhokat« (JJ., r sz. lev.), 
csak Pál apostol neve kapcsolja a bibliához. A sz6lás ereJetc a pauhctanus
bogurnilizmus vallási mozgalomban gyiikerezik. Mag~arázatát L T6:h Béla: 
Szájról-szájra. Budapest, 190 r. 48. ]. - A "Perdltro ex te Israe'." (q o. 
]e,·. ) mondás : tréfás elferditése lehet J e,;. 49, 17. versének. Sz6szennt1 for
dítása: Izrael a romlás belőlcd (indul ki). A biblia idézett helye a Vulgátá
ban igy han~ zik: destrucntes te, ct dissipan~cs a te ex:iburut. A játékos kedv 
ebből alakithatta: a romlá,, \ &&yi~ a rombo1óid ex te (ex:tbunt). 
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ket és irodalmi élményei rév~n vis:.z;avetitette müvében a z"idó 
irodalom tartalmának hal vúny konturjait i:.. ::\em i-.merte ug~ ::n 
a biblia utáni zsidó irodalmat. de olvasta azokat a franCia 
munkákat, melyek kivonatolták, magyarázták, kritiz,~lták a 
zsidó iroda1om alkotásait. A Törökországi Levelekben kimutat
ható midrási nyomok nem közvetlen átvétel eredményei, a zsidó 
vallásirodalomra visszanzcthető me:,eelemek irodalmi köz,·eti
téssel szivárogtak át l\1ikes leveleibe. A kölcsönzé::: mé~téke. 
tcrjedelme cse~él~, szinte csa~ ·e~y·epr, 11!-ondatb~ untett o:sze
foo"lalása a m1clras s a koréJe fonodo uoclalnu felclolgoza::iok 
an~agának. _De mégis elegend,~ ahhoz, .. hopy ~is;Zélöitse a 
Törökországi Levelek problémamak teruletet, ranlág1bon a 
zsidó irodalom felszivódásának tompán kivehető ré,eire, legfő
képen pedig, hogy megmutassa, mim azono::.itotta magát ~Iike~ 
forrásainak szellemével . 

l\1ikes felfogását átitatta az a világszemlélet. mely oh·a.;
mányainak belső formáj:í.t megszabta. Szinte módo-.:itás nélkül. 
változatlanul magáévá teszi a francia irók álláspontját. iro
dalmi. fi:l()zófiai magatartását. 6 is az idegenkedés tehertételé
vel, a felvilágosodott sz•ellem racionalizmu;;á,·al közeledik a 
midrás világához, a midrási tör léneteket közvetítő francia mü
veknek leveleiben megrögzitett em! ékéhez. D 'Arg'::ns, Bay le 
munkáinak szelleme, kritikai iránya érvényesül :\!ikes midr:b
értékelő véleményében is. 

D'Argens a zsidóság vallá~i. mi.ivelődési, történ::ti Yi~zn-
11) airól, szellemi-népi helyzetének jelenségeiről mindcnkor 
racionalista vi:áglátásainak elvei alapján elmélkeclik.~.1 .-\ kor
szelJemet, a _XVIII. század. filozófiai ízlését, ~ohasem tagadja 
1neg. Az a vllágkép. n1:ely a Lettres Juive~-bcn áttu ,. e re~ és 
földet, multat és jelent, antik vi!áo·ot és élő kulturát. n~·eh0hidat . ~ . n ~ 

ver Ismert es ism eretlen világok. népek, hitek történeti mozza-
natai. közé, soha:~em esik ki abból a szemléleti keretből, mcly
nek Hányvonalalt és értéklehetőséo-eit a racionalizmus dcter
;1linálja. Világlátása puszta negáció~ minden irracionalitásnak. rá vol V;;tn t?l_e, ~inden l egenda, misztikutn, mágia, Csoda, 111C:o;C, 

al-om. F~l?,zohapna~{ szelle~körében nincs helye az intcllektu-;t 
r~~egker~lo szenvedelynck,, !ntnek, szi:-rnek. D 'Argcns a raciona
hzmus sze~emének formalban akarJa tön·énye~iteni a viláo·. 
e~~ete~ ITil~den j;J'enségét. Átintcllektualizálja a ki.il-ő és bel.:Ő 
"L<i;g lathato és lat.ha.tatlan. atomjait. Ez a következetes racio
nalizmus és matenal1sta VIlágszemlélet láttat \ 'oltaire-rcl t-s 

83 
Lettres Juive,, ou con·espo nd a nce philosophique, hi,torique N 

critique, e~tre. un Juif Voyag;::ur ;L Pari,, et ses Corre;ponJans en ui ver> 
endroits. NoU\. ed. Lau;annr, r 750. 1-\'I. 
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D'Argcns-nal torz.~zülöttcket Shakcspeart: clrámáiba!ll, hibáztat 
csotlú,-at é,; tcrmé~zctfelcttit a nagy angol drámairó müveiben, 
és itél az angol t;Írsadalomról lekicsinylésset amidön tagadja, 
hogy a szinp,td vil;íg;inak igaz és valószcrü eseményei meg·· 
inditanák .azt a néz6köziinségct, mcly csak a kalandos és csodás 
zépségck hat;i~ára tud kliziinyéböl fclengcdni.81 l\Iisem tenné

<;zcte~cbb, mint hogy ettől a szellemtől áthidalhatatlan tá;rolság 
idegenitette cl a rabbinikus irodalmat. D'Argens nem l!S tud 
szellemközo:,·séget találni a ta]mud világával. Meggyőződése, 
hogy a misna és a talmud tele van emberi tévedésdckei, h_azug
sággal. baboná,,al,J'" Ezért nevet~éges elő~te a talmud r~nn,dcn 
részlete: » . . . ks ricliculcs Cérémom~s et l-es buarres 
N.éwrics du Talmtul«.s1; , \ fölény·esség gunyos magasabbrendü
ségévcl veti el a rabbik felfogását, magyarázatait, _interpre
tációját,~"~ mcrt szell·emük megnyilatkozása, a talm~d nodalma, 
só.z:szor nevezetesebb tárgyban, gondolat?khan, nm~t _a Korán: 
)}Le Talmud des Rabbii1s es t cent fo1s plus ndtcu1e que 
r :\lcoran.Rb8 Eo ész működésük, irodalmi munkásságuk ép oly 
n~érhctetlen ká~t okozott a zsidóság nagy eszmé~ruek, tanitásai
nak , mint a szcrzete~dc habemái a kereszténységnek. »Les. Ouv; 
rages riclicules dcs uns et ci:es autres« -----: megmosolyogm val_o 
rryerekjáték, clőrcség.so Szcnnte az·~k, alnk ~ talmud szd1_emct 
é~ a rabbinikus tradiciókat helyeshk: a f~nZJC'Usok u~ódat. Az 
io·azi zsidósácr: a karaitálc »Avoue, ... que c est av;ec J:élJison,_q~e 
]~:, Cara!tes "'ont rejetté les ridicules Sentimens des Rabbm:s
tcs. <<no Sajnálatos, hogy a jeruzsálemi temp~om pusztulása utan 
az egész zsidóság a maga szcrencsétlenségere 'elfo?'adta_ <1: rab
bik déLibábos ábránd jait, és igy: »de sorte que m11le ndtcules. 
chiméres. ~ous le nom dc traditions, ont annullé en quelque 
maniere les Ecritures Sailltes. <<91 .. . 

D'Argens leveleiből egységes hang csendill ~1,_ valahány· 
szor a talmudi irodalom, vagy általában a rabbm~n:us k~r: 
elései töltik ki tudósitásainak ker·e t«~i1t. lVIűvében a b~bha utam 
zsidó irodalom egyetemleges,en a »neve~·~éges« swwon~á~'l. 
süllyed. Ugyanez a racionali-zmus tartalmahoz mért nl!egrtélcs 

81 

85 
86 

87 

S8 

80 

I I 5· l. 
90 

91 

I. m. ,._ 
12)-133· L 

u. o. II. 79-86. l. 
u. o. II. 8,f. L 
u. o. III. 212-221. 

u. o. III. 219. l. 
u. o. v. IO.f. l.; az 

U. o. V. I I 2. l. 
U. o. IV. 223. l. 

l. 

egész gonLiolatra vonatkozólag l. V. 96-
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fosztja meg a rabbinikus szellemtermékeket a tudá~ s a lényeg 
feJtételeitől Bayle szótárában.9~ Itt is nneyetséges« é rtékjclzöt 
kap a rabbik véleménye, midön egy-egy bibliai e:,eményhez 
kapcsolódó kérdésben vallott nézetük nem fedi az iró felfogá
sát. »Les Rabins font une Remarque ridicule sur ce guc le 
Texte sacré ne contient pas la meme clause touchant la ~Iort 
dc Mar~e que touchant celle de :.es deux Freres«, - irja Bayle 
Mirjámról szóló cikke bevezetésében.93 De más \'iszonylatban 
is semmi\'é törpül a rabbik szerepe. Az Espion Turc9~ sz,erzője 
a bántó lekicsinylés és gyalázkodó megvetés hangkisércte mel
lett neveti ki és teszi nevetség tárgyává a zsidó pap szavát 
s hitét: »N' ai-je pas raison de fai re cette plaisanteóe, puisqu'un 
de vos Rabins ju1:1e ·solemnellement, qu 'il été temain oculaire de 
ces chos•es? Qui pourroit s' empecher de tourner en ridicule la 
bigoteáe de gens qui abandonnent leur foi a des fourbes si 
gmssieres ?«95 

Mikes olvasta D'Argens és Bayle művét, ismerte az Espion 
Turc-ot s e~ekből a munkákból olyan képet kapott a rabbi
nikus irodalomról, mely joggal keithette fel benne azt a hitet, 
hogy a zsidóság szellemének ez a gazdag gyüjteménye: a nevet
séges képtelen>:>égek halmaza. Az eredeti ismeretének hiányá
ban, minden közvet1en impresszió nélkül, kétségtelenül olvas
mányainak hatása alatt ve:zJeti be :Mikes Korach lázadásának 
midrási meséjét a »neVietséges« bélyegző vonásával: »A rabinu
sok ilyen nevetséges okát irják a Koré Aron ellen való feltá
madásának« (90. lev.). Levelében a papi tized alatt roskaclod> 
nép szomoru helyzetének illusz,trálására közli »nénjé«-vel a 
midrási történetet: »Erről éppen egy rendes hi::,tóriát olvastam 
- nevesse meg kéd is.« 

A Korach lázadása bibliai szövegéhez füződő agádát ilyen 
formában olvasta lVIikes: · 

>>Hogy egy szegény özvegy :tsszonynak, csak juha lévén, aztot meg· 
nyirvén, Aron elvette tőllJ.e a gyapját, mondván, hogy őtet ille~i a tör1ény 
szerént: Dabunt sacerdotl 1anarum partem ex ovi um tonsione. Deu t. r 8. 4· 
Az asszony Koréhoz folyamodék é> kéré, hogy szóllana Aronnak, adná 
vissz-á a gyapját, de semmit nem nycrhetc. Koré, hogy megvigasztalja. 
4 ezüst pénzt ada ne:ki, hogy venne azon annyi ~yapjut, a meanyit lt•nyirt 
a JUhról. Idön~l azután a juh mcgbárányoz\·án, .~ron azt is ven~, nton<h-án, 

:~ Dictiona:ir~ historique et critique, -+· éd .. -\.msterdam, I 730. 
S. v. !\Iane (soeur d'Aaron et de :\Ioióe). 

9
i L'Espion dans les Cours dcs Princes Chreticn< ... q. éd. Co:ogn<'. 

I 7 I 5~ 1 6. I-VI. összewtését Mikes levoleivel I. Zolnai Béla: :\Iikt•s Tört}k
országi Leveleinek keletkezé;éhcz. E . Ph. K. 1916. 

95 U. o. I66. l. 
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hog,· a tön l-11\ par.<nc-;olp, a, urnak kell szrntdni minden e hő sz ülőttet: 
Kidl,t<zd az urnak mincl, a mi az anr:unéhet megnyitja, é< a mi első 
fajzá< a te barmaid ban. Ex ou . 1 q. 2. r 2. A szegény özvegy asszony lát
,.án, hogy ~emmi hasznát n em veh-eti az egy juhocskájának, és hogy csak 
a papok ha~,nokra tartja, el\"égzé magiban, hogy megöleti a juhot. De 
Áron azt megtut!d.n, oda mene, és kérni kezdé tő1le a. ü a részt a juhb61, 
mclylyd néki tanoznak tön·ény ~z.:rént, a ki is azt h auja : Ez legyen a 
papok igal>á;('a a néptől, akár ökröt, a.1dtr juhot öljenek, aJják a papnak 
a lapoC7kájá.t é' a gyomrát. Deut. 18. 3· A szegény asszony ezen igen 
eJkes<'red,én, haragjában mondá, hogy: az én juhom husa anathéma 
legyen az úr e:őtt .. .\ron erre a szúra az e,;ész juhot eh,evé, 111ondván, 
hogy minJen anathema az Izraelben a papokat illeti. Csak a szegény asz
s7ony ,.e,ztett mindenképen « 

A közn·titő forrást nem sikerült megtalálnom. l\1aga a 
mídrási szö,·eg magyar forelitás ban igy hangzik: 

» Kortich rágalmazta :\Iózest é; Áront. i\Iit csinált? összegyüjtöt~e 
az egész koz->éget . _ . és csufo16Jó b2szédet tartott előttük. Ezt 111ondotta 
nekik: Szom,zéJságomban lakott egy özvegy asszony két árva leányával. 
\'olt egy mezeje. :\!időn hozzáfogott a szántáshoz, Mózes idézte neki a 
biblia tönéll\·ét: J'\ e szánts ökörrel é5 szamárraJ együtt. Amikor vetni kez
det t, ezt idé;.te: IIezödet ne ,-esd be kétféléveL Amikor az aratáshoz és: 
a ké,ekötéshez fogott, meg.parancsolta nc·ki: Hagyjátok a 111ezőn az elhulla
lolt kalászokat, az ottfelejtett ké,·éket éi a vetésnek szélét. lVIielőtt meg
kezdte a c,éplé'>!, igy szólt h ozzá : Adj dézsmát, továbbá első és második 
tizedet. Az a<;szon\" elismerte a tön·ényt és megadta. Az,tán mit tett? 
Eladta a földet é; ,·ett két juhot, hogy ruházkodjék azok gyapjából és 
éhezze egyéb lnsznukat. Amikor m~gellettek, megjelent Áron é> igy szólt 
az asszond1oz.: Add nekem az első-;zülötteket, mert azokat Isten rendelte 
nekem: :\Íinclen első;zülöttet _ .. stenteLj a te Istenednek. Az asszony alá
Yetette magát a tonénynek é; á•alta a bárányokat. Amikor elérkezett a 
juhnyirás ideje é; az as;zony megn.yirta a juhokat, azt mondta ~~ki Ár,on: 
Add nekern az ehő nyirá>t (me rt 1gy rendelte Isten: ]Uhod elso nytrasát 
add neki). Erre a z asszony igy szólt: Nincs n:;:kem annyi erőm, h_ogy 
szembeszáLljak ezzel az emberrel. Én levágom és megeszem azokat. Atmkor 
aztán levágta a juhokat, i;mét megsz6lalt a pap: Add nekem a lapockát, 
a két áLlkap:'>ot é> a gyomrot. Ekkor az asszony azt mondta: Miután, 
le,ágtam azokat, még akkor sem szabalultam meg Tőle ?l És kijelentette: 
Legyenek ezek számomra örökszentség. Mire Ár-on válaszolt: Az eg~sz 

az cn)·ém 111ert ua y rendelte Isten: mindcn örökszentség Izraelben a tlcu 
' b . . . ké l/. á l % Jegy·en. Fogta é; elment s ott ~agy!a a~. as~zony~~ ~-trva, :. ~,'l!TIY va .« 

A midrási mese é~ ~1lke;; szovege kozott feltuno a tarta
lom ellentétes tendenciája. A midrás pe1engérre állítja Ko-

96 :\lidrá; Telül·lim r, 15. (ed. Buber q . l.); Jalkpt Simoni Num. 
750. §. (eJ. J. Goldmann. Var;ú, 1876 ;oo. L). 
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rachot, Mikes olvasmánya glorifikálja. A héber szöveg a rágal
mazó, koholt történettel uszitó Korachban megb élyegzi a forra
dalmi demagógiát és mintegy szimbolizálja a tekintélyromboló 
népbolonditót.97 Mikesnél e llenben Korach: az elnyomottak 
védője, a papok embertelenségétől szenvedő szegények igaz
lelkü barátja. A midrás gonoszszándéku hőse l\Iikesnél mint 
rokonszenves népvezér jelenik m eg. Természetesen valószinü
nek kell tartanuruk, hogy Mikes a mese belső formáját készen 
kapta és egy olyan francia szöveg alapján ültette át levelébe, 
mely a zsidó felfogáslSal ellentétesen alakitotta át és módosi
tolta az alapfo-rrás sz·ellemét.98 

Mikes olvasmányainak midrás-közlő lapjairól csak a 
K!orach története k erült át ily terjedelmesen a Törökországi 
Leve1ekhe. Egyébként csak rövid utalásokban érezni a zsidó 
költészet levegőj ét . Az egyik levélben l\1ikes, az asszonyok 
iránti szeretetről elmélkedve, megjegyzi: »Sokan irják, hogy 
a legelső gyilkosság a két egy testvér atyafi között asszonyért 
esettc< (86. lev.). A gondolat ősi lelőhelye a midrás: »R. l\Iejasa 
azt mondja: Kainnal együtt született a felesége mint ikertest
VIére s Abellel is együtt jött a világra a felesége mint iker
testvére.<c99 Er:r>e Vünatkozólag »R. H una azt mondja: Abellel 
együtt még egy leányiker született. Kain igy szólt: Én veszem 
feleségül, mert én vag)"ok az elsőszülött Abel pedig azt 
mondta: Én veszem feleségül, mert velem született Ezért »tá
madt Kain Abelre és megölte« . __ l\1ivel ölte meg? R. Simon, 
Gamliel fia ugy vélekedik, hogy náddal _ .. , mások ellen
ben azt mondják:, hogy kővel ölte m eg.«too ~Iikes Bayle szó
tárából meritett, midőn Kain és Abel testvérgyilko~ságára cé
lozva, a bibliai tragédiába szerelmi motivumot vegyített. Bayle 
művében olvasta, hogy vannak, akik azt állitják: »qu'ils se soient 
brouillés pour une femmeeel Ot s ugyanennek a cikknek F) pont 
alatt közölt részletes magyarázatából tudhatta, hogy a problóna 

97 A midrás a következő zsoltárvershez füződik: >>Boldog ember az, 
a ki nem jár a gonoszok tanácsán, bünösök utján nem áll, é; cmfolódók 
székében nem ül.« (Ps. r, 1 )-

98 A Mikes szövegében előforduló »anathema« é, a magya•·ul közölt 
miclrás >>örökszentség« szava egyértékü. A héber O,Ti forditá<a. a S~ptua.
gintában: c(·,cilhl'-"', a Vulgátában: sanetum s<nctorum, Káldi a bibliai szót 
(Lev. 27, 28) igy irja körül: i\Iinden a mi az Urnak szenteltetik. K:í.rolyi 
fordításában: a mi teljesen Istennek szenteltetik. 

99 
.Ber. rabba 22. §. 8. (ed. Theodor zq. 1., r. jegyzet ); JaJkut 

Simoni Gen. 35· §. (i. 111. zo. L). 
100 

Ber. rabba 22. §. 8 (i. m. ) ; J alkut Simoni Gen. 38. §. (i. m. 2 Ll.). 
101 I. 111. s. v. Abel. 
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mcgTilágití.s:ira már :-~kak Yéleménvc hangzatt ei. Bay le a midrás. 
ko~.l fclga;dagod?tt nodalom eredményeinek felhasználásával 
a, ko.-c~kezokbcn r~merteti a szcrelmi testvé1~osság anya· 
ganak rdevonatkozo részleteit: 

»Eutychius, .. Patriarchc. d' Alexand ric, dit dans ses Ann.atks, qu'E\·e 
enf:mta, a\·ec. Ca.Jn, une Fille nomméc Azrun; &, a vec Abel, une FilJJe 
nomrnée Ow3.!ll: & que le tems de marier les deux.lO~ Fils é tant \•en u 
A~:Un dcst~na Owaiu a Cain, & Auun a Abel; & mal·traita Cain, parc:· 
qu il voul01t sa So eur jumelle, qui étoit plus beUe. Eutychius ajoute, 
que pendant que les deux Freres alloi.cnt présenter leurs Ob1ations sur une 
Mon~agne, par ord re d' Adam, qui voulut qu'ills fissent cet ac te de Religion, 
a\ath que d épouser leurs Fenunes & que le succes de leur Sa.crifice déci<.lát 
de leur différcnt, Satan in~pira. sécrétement a Caln de se défaire d'Abel, 
pour. l'amour d'Azrun: ce qui ernpéchant que son Ofrande ne fut agréable 
a D1eu, augmema le dépit de Ca.!n contre son Frere; de sorte qu'ils ne 
furent pas plutőt descendus de la :\Iontagne, qu'il lui donna un coup de 
pierre sur la téte, & le tua. La belle Azrun, que Cain épousa apr·és ce coup 
& qu'il amena avec lui dans son éxil, fut done la cause du crime de Cain. 
Il est vrai qu'elle en fut la cause innocente; mais c'est toujours vérifier ce 
qu·a dit un Poete Latin, tauchant l'antiquité des Guerres susciJtées pour des 
Fanmcs: ;'\am fuit ante H elenam cunnus teterrima belJ.i causa. Les 
Archontiques & les Cabbalistes s'accorclent avec cette Tradition d'Eutychius. 
]'ai lu dans le Co=entaire du Pere Mersenne sur la Genese, a la page 
1415, & a la 143 r, qu'il y a quelques Rabins, qui disent qu 'Abel eut deux 
Soeurs jumelles, & que Ca!n sauchaita ele les épouser. Ce fut, disent ils, 
la cause da la dispute. Le désir de la Polygatnie seroit done bien vieu:oe 
Au reste, il paroit, & par le recit du Targum, & par celui ele ce Patriarcile 
d'Alexandrie, que la mart d'Abel suivit de pres le Sacrifice ou Deiu se 
déelara pour lui. Cette Chronologie est mille fois plus probalb~e que la 
vulgaire, qui met un espace de trente ans entre l'Oblation des deux Freres, 
& le Fratricide de Cain.103 

Mikes k~ze1etét mindenk-or e-rősen foglalkoztatta a viz
szemlélet.l01 Gyakran idézi a vizözön bibliai eseményét, és kap
csol más szeutirási részletet az esőzés, áradás természeti jelen
ségéhez. Midőn egyízben az ~esőokozta sártengJer mért-ékért a 
tulrott feltevések lehetőségének >elkerülésére az elképzelés 
reális korlátai közé akarja kényszerit,eni, ezt a midrásti. elemek-

102 A 'két leányiker neve a.ethiopiai eredetü: 'a wan és 'azura. (Jubileu
mok könyve 4· §.) L. Ber. rabba. ed. Theodor 205. l. 5· jegyzet. 

103 Bayle a szöveget jegyzetekkel kiséri. A »les Cabba1istes« sz6ná:l a 
következö forrást idézi: Dans Heideggeri Historia Orient. p. 39 r. Voiez 
aussi Seldenus, de Jure Nat. & Gent. Lib. III. Cap. II. qui cite Raii:Jbi_ 
Eliezer in Pirke Cap. XXL 

104 L. A viz mint bibliai képkiváltó motivum c. alatt. 
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ből alkotott fantáziaképet szabaclitja fel emlékeiből: »A bizo
nyos, hogy nem volt szükségünk arra a nagy óriá:;ra, aki felől 
.azt tartják a zsidók, hogy az özönvizkor, ha fclment a leg
nagyobbik hegyre, a viz csak övéig ért, és mindenütt a bárka 
mellett járt, valamint a csatlós a hintó mellett,, (11. lev.). 
Valóban, a zsidó irodalom tud erről az óriásról, ha nem is a 
Mikes-emlüeotte mozzanatok I::apcsán. A midris alaprétegén 
szinezödik ki a Törökországt Levelekben felbukkanó me:;e
töredék. A két dbeszélésbe:r1 azonos a személy, egyező a miliő, 
de eltér.ők a kere-tbe foglalt mesemotivumok. A midrás ig\' 
festi meg a vizözönkorabeli óriás megmenek~lésének történé
tét: »A viz elha.talmasodott és ~lpusztult valamennyi élőlény, 
kivéve Nóét, akiről aLJt mondJa a szentirás: »csupán Xóé 
maradt meg« és kivéve Ogat, Básán királyát, mert ez ráült egy 
fára a bárka létrája a1att, és megesküdött Nóénak és fiainak, 
hogy örök időkre swlgájuk lesz. l\Iit tett N óé? Lyukat furt a 
_bárka oldalába s mindennap kia,clta neki az élelmet. :És igy 
megmenekült ő is, amint a biblia moncjja: »Bizony csak Og, 
Básán királya, maradt meg az óriások maradékából.<\1o;; 

Budapest. Dr. Zsoldos jenő. 
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A zsidó élet müvészete. 
(Heinrich Yor~-S_teiner: Die Kunst als jude 7U leben. 1,928. Verlag M. W 
Kaufmann, Le1pz1g. A szerzó arcképével, 655 oldal, 8° és 18 oldal tartalom

jegyzék.) 

_ Ali? van t~rgy, amellyel zsidók és nemzsidók annyit fog
~alkoznanak, m1~·1t az ugyneveZlett zsidókérdéssel. Egymás után 
Jel~n_ne~ meg konyve~, _amelyek a zsidósággal foglalkoz111ak, hol 
P~l~~ika_1, hol gaz?asag1: h_ol meg kult't!rális, vallásri, faji vagy 
eg}.,eb ::.zempontbol. Hemneh York-St•emer könyv;ét ez,ek közül 
el~o_sor!;>~~ éppen az a körülmény emeli ki, hogy ő ezeket a 
k,ul_onbozo~ szempontokat egy magas.<l!bb sJJempont kihatása:inak 
la~Ja, a z~1dókérdés néven összefoglalt jelenségeket és problé
makat I?-1ll~d egyazon körülmény különböző megnyilvánulásai
n~ tekmt,J.. Van eg:( pont - ez York-Steiner a1apmeggyőz.ő .
dese - amelyben mmden szál összefut, ahonnan tehát minden 
szálnak ':'égére ,is lehet jámi és ez a pont a zsidóság kisebbség.
V?l!a .. K1sebbseg-voltunk megmagyarázza multunkat, megvilá
gltJa Jelenünket, de ezenfelül jövőnkre is döntő kihatással kell, 
~ogy leg;yen. :U _a t~ny _ugya:'[ol_is, l~ogy a, zsidóság mintegy két 
evezred ota mmd1g es mmdenutt hsebbseg volt nemcsak tanit 
hanem nevel is, imperativuszokat tüz e1éink meghatározott állásL 
pontot és életmódot kiván meg tőlünk. ' ' 

York-Steiner munkája a:z előszón és a zárászón k:itvül husz 
g':z~a~ fejezet?en tárgyalja. a:okat a kérdése~et, amelyek a 
zs.1do e~et, muveszetének e}~a]áütásához szükségesek. Szóba ke
rul a b1bl1a, a talmud, a zs1dók ·és a katholikusok, a zsidók és a 
protestánsok viszonya, a cionizmus az anticioruizmus a filos·21e
mitizmus, az antiszemitizmus stb. ~tb. könnyen érthető t·ehát 
ha York-Steineremunkán 1921. szeptember 15.-étől1928. febni{ 
r~us, 1.-jg dolgo_zot~ és nem cs•<;>da az sem, ~ nehány té:nedést, 
h1ba~ adat~ t me&' 1gy_ sem kerulhetett el. Ah az egyes fejezete
ket at akaqa tekmtem és ~ té!Vedéseket ki akarja korrigá1ni, a:1.1t 
Prof. Dr. Krauss Sámuelismertetésére utaljuk, amely »A miivé-
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szet mint kell a zs,idónak élni~ << eimen a :\Iult é.; JO\·ő 192\1. é\·
folyamában ( 43--!6_.) jelent meg. ~li .. ~z, al~alommal csak 
York-St•einer már érmtett alapmeggyozodeset es alapgondol~
tát akarjuk kifejteni, amel?' a k_önyv ,mo~tójában - Minderh~ti 
verpflichtet - nyer pregnans kifeJ_ezest es amely a munka lD1!1-
den részét,. mincLer: fe~ezetét_ ~that] a. ~ le~~rdeke"e.b.bek t~lan 
mégis: Mmderhelt (207-223), ,Antlsemm~mu,s ( .3.39-4_~~- , . 
Unser \Meg (621-651). Érdekessegüket arm szan;unkr;; kulon 
is emeti az a körülmén_:(, hogy _ _Y<;>rk-St_emer, ah (l~J9-~enJ 
Felsőmagyarország;on születe~t, JOl 1_smen a magyar zsrclósagot 
s gyakran ismerteti: annak Vlszonyart. 

Hogy részretekbe ne vess_zün~, mo~danivalónkat_ k~t mo
mentum köré fogjuk csoportos1tam aszenn t, h<;>~Y a __ kulsp vagy 
a belső zsidókérdésre vonat~oznak. ~ megkülonbozte,tes :t;e~l 
önkényes, ellenkezőleg ma~an~, a targ):na!c, a terme~zet~bol 
adódik aszerint, hogy a romontast a maJontashoz valo nszo-
nyában vagy önmagában tekintjük. , .. .. . , , 

Minden k'isebbséget elnyomnak es uldoznek . .--\ zs1dosag 
osztozik a kisebbségek eme közös sorsában. Rómál?,a11 , erót~l 
Diocletianusig a keresztényeknek éppen oly;;n keme111y. t;;mad~
sokban van részük, mint a zsidóknak, Perzs1ában a zs1dokat es 
a szir-ke11esztényd-.."et üldöz.ik, Theodosius a zsidók és a ma
nicheusok elLen fordul. Amerikában megalázzák a japánokat és 
kínaiakat, a Ku-Klux-Klan pedig egyaránt hirdet harcot a 
néa-erek a zsidók és a katholikus•ok ellen. A zsidó mult számos 
jellemv~násához találunk arralógiát a nemzsídó hsebbségek tör
ténetében. A -Felsőmissouri mentén katholikusok ellen em,eltek 
vérvádat és Birminghamben a város. 200.000 protestáns lako~a 
internacionális kapcsolatokkal .. ura~omra töréssel és fclforzató 
törekvésekkel vádolja a 10.000 (6oo) katholikust. Vap. azon
ban ee:v na.e:v különbsé2:. a zsidók és .a nemzsidó kisebb ·ée:ek 
históriája között. A kinait bántották és sértegették a németek, 
de ua-yanakkor a kinai agyonverte a német misszionáriust. A 

·kath~hkusok mé1lőzték a protestánsokat, de aniikor a történe
km kereke megfordult és a protestánsok ke1•ekedtek felül, a 
katholikusokat szoritották ki poziciój ukból. A zsáclóság ezzel 
szemben mintegy kétezer év óta núndig és mindeniitt kisebbség 
Yolt. A kis·ebbségi sorssal járó bajok és elnyomá:sok tehát tér
ben és id&ben összegezödtek s hihetetlenül magasra tomyo
-?Odtak. 

l\Iegváltoztatha:tjuk mi ezt a helyzetetl:i? :\Iegszün.tcthctjük 
az antisz.emitizmust? Maradéktalanul megoldhatjuk ezt ·a külsö 
·zsidókérclést? Erre a kérdésre York-Ste~cr n.om-mel felel. 
És ő, aki Herzl Tivadar szükebb baráti köréhez tartozott .,; a 
cionista organizációnak meg a \Velt-n2k eg: ik megala;pitója. 
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volt, nem habozik k!jelenten.i, erre a cionizmus sem ~r es Eo
hasOJ_ll~t az eg-ész helyzetet nagysxeriien. meg-~·ilágitja :-PAz. antf
.szcnutlpnu_s olyan. mmt egy betegség-. A betegséget nem ]eheti 
dpusztltan.I: a bett'gség-et nem lehet megsemmisüeni azonban le 
het_ ~s kell n'de,k-ezni el1~ne. Tisztán @ell tartanunk testooiket ho~-; 
~ae1llus l_ehct?le~ ne ]U son helénk és erősitenünk, edz·~nü,;k 

ell szcnezetunket, hoo-" leo-ven el1enálJJásunk ] . _ 1 
b ·u .( · b o; "'· , 1ogy. 1a a a.~1 us nk·~·ls elénk jutna - a beteo·s·éo· kiheverésére eléo-
erosek, }egyunk. Az antiszemitát - jól 0tudjuk - tény,ek nen~ 
b~f~l ~ asolják, érvek nem győzik meo-. Szavának és o·ondolko-dasanak 'l ·é · d' o o 
', _ me) n m1n n~: a:z az érzés rejlik, amit Le:ssi:ng néhány 

~Z~\~l olyan ta~ál?an JelLen:zet t: »Tut nichts, der Jude wirél 
';

1 ~ -~ar:nt«. ~ zs~do~al nem v~tat~o~ni. a~a_r, a zsidót ütni akarja. 
~ eku.~k teha~ tisztan k ell megorum enunket, hog-y »bacillus 
lehetoleg ne JUS:son belénk!<, hogy az an tiszemitizmusnak nilnél 
kevesebb módja és. alkalma legyen belénk kötni és edzeniink 
kell ma~nkat, föl k ell vérteznünk magunkat önér~ette! öntu
dattal, zs1dó~águn!0oz való t_örhete,tlen rag-aszkodássa]: hogy 
- ~a az antiszemitizmus még1s belenk kötne - el tudjuk vi
selm nagyobb belső megrázkód tatás és zsidóságunkban való 
megingás nélkül. 

Ime, a külső zsidókérdéssel való foo-lJalkozás minteo·y ön
mag~t?l átvezet a belső zsidókérdés probl~matikájához. A~ anti
szamtizmus tárgyalása fölidézi a zsidó nevdés kérdésé t a z'Siidó: 

_mult és a zsidó jelen szemlélete nem áll meg, hanem ' tovább~ 
mutat a zsidó jö\oendő felé. Ha a máso'k mea-becsülését akarjuk 
elérni, ennek egyetlen módja van: dnmagunk "megbecsülése. 
York-Steiner konkrét példákat, konkrét tanácsokat is ad. Ha 
egy sportegylet oktalan gyiilölett•el a zsidókat kizárja tagjai 
sorából, ne könyörögj.enek, ne rimánkodja:Illak Yisszafogadá
sukért, a _gyiilöletet '?nem szüntetné meg, legföljebb megvetés
sei párosltaná. A zsidó sportemberek tömöriilj·enek külön, mu
tassanak fel különb ·eredményeket, mint azok, akik őket kizár
ták, akkor majd megbecsülik őket. Zsidó ember ne táll11og-asson 
olyan lapokat, meJyek a zsidókat támad}ák, olyan szinházat, 
melyek a zsidókat gunyolják, zsidó ember ne beszéljen nemzsidó 
társaságban »zsidó-dcoeket« stb. Olyan hilbák ezek - irja -
amelyek különös~n a magyar zsidók köz t sz01kásosak. Az örrmeg1-
becsüléssel függ össz•e a kitérések meg.ítélése is. Nekünk 
tudnunk kell) hogy minden kitérő árulója, gyengitője a zsidóL 
ságnak. Tudnunk kell, hogy minden kitérő árt közös!'>égi.i!l1llmek, 
árt a kisebbségnek. ::\!ivel pedig a kis·ebbség tagjának cselejQe. 
detéből mindig az egész kisebbséget itélik meg, a könnyelmüt, 
a méltatlant, az árulót ki kell közös.itenünk, az érdemtelennel 
- c::ppen az <?rdemesek iránti szollclaritásból - meg kell szaki!-
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tanunk minclen szolidaritást, önmagunkra, saját cselekedet
teinkre ellenben kettőzötten k ell ügyelnünk . 

.-\ maclern lélektan rámutat a .\Iinderwertigkeitsgcfühlnek, 
a kisebbértékűség érzé~énck nagy j·elentöségére, de rámutat 
egyuttal megszüntetésének mó~jára is. 1\Ieg kell é rtetnünk 
hitfeleinkkel, hogy az •egyes zs1dóknak ,-annak, persz<;, h'?gy 
vannak hibá·i de ezeket nem szabad alaptalanul áltaJanosua
nunk. Az a z'~idó, aki egyes zsidók llibáit az egész zsidóságnak 
rója fel, nem panaszko~atik, ha. az_ antiszemitiz~u~ ugy~n~zt 
teszi. Az hoo-v vannak zs1dók, ak1k onmagukat »kiVetel-z~Idok
nak« tekintik,· hogy vannak >; zs~dó antiszemitá~« __ - az exili~m 
kétez•eréves történetének legg-yulo1etesebb gyumolcse. A .\Im
clerheit nem jelent :\1,ilndwertigkeitet. Ellenkezőleg, a kisebbség
ben sok erkölcsi érték ~s kiválóság reilik. Szolidaritás, béke
szeretet emberszeretet a minoritáshan könnyen érthető okokból 
inkább ' k~fejlődik, mint a majoritásban. (V. ö. Ziegler Ignác 
tanulmányával: A kisebbség- erkölcs~ momentum<:. :\1. Zs. 
Sz. 1925. 129- Hl. l. ) »Alle Grösse, alle menschhche Herr
lichkeit ist Gabe der \Venigen, Verfolgung ihr Lohn, bis class 
die :\Iinderheit zur Mehrheit und VerfoJgerin wird. In der 
ewigen Mooderheitstragik der Juden liegt der Trost, dass sie 
nie verfolg,ende ::Wehrheit wurde.« ( 209). Ebbe a gondolatba 
torkollik bele York-Ste:iner cionista meg-győződése is. Palesz
tinának SZJerinte nem az a feladata, hogy a Yilágzsidóság-nak 
otthont adjon, hanem az, hogy megteremtsen egy keleti szép~ 
séget európai szisztémával egyesítő ifju kulturát, hogy lelk1 
hátvéd legyen amelyből önérzetet és öntudatot keltő. áldásos 
sugárzások. ár~dnak ki a föld k erekségén szétszórt zsidó közös
ség-ek felé. 

:\Iindent eg-ybevetve meg kell állapítanunk, hogy York
Steiner munkája nagy tudással és szélesvonalu történeti alap
ntéssel elmélkedik a zsidóság nagy kérdéseiről, amely kérdé
s,ek alapját és megoldását a kisebbség mozzanatában találja. 
Lehetünk 1egy s más pontban eltérő véleményen, de minden~ 
esetre tisztelettel és hálával kell szó1anunk az adatok, tapaszlfu,-
1atok, felvilágositások, tanácsok és elmemozditó gondolatok 
bőségéről s - talán nem is utolsósorban - arról a ragyogó 
irásmüvészetről, amely e munkában megnyilatkozik. Ajánljuk 
minclazoknak, akik a zsidóság-gal való kapcsolatokat keresik 
s a zsidó élet mü\,ész,etét akarják elsajáütani, ugyszi11tén mind
azoknak, akik hi\·atásuknál fogva másoknak ily irányu törekYé
.seit segítik és támogatják. 

Budapest. 
Vidor Pál. 
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v 

Dr. jur. Lavoslaw Sik: Jüdische Arzte in 
Jugoslavien. (Zagreb 1931.) 

A zsidó kulturának wzetö egyénis·égei között mindig igen 
1elentékeny szerepet játszottak az orvosok. Részben. srociáli" 
működésükkel. másrészt az or\'ostudomány továbbfej1esZJtésé
,-el oly érdemeket Szercztek, hogy csak dicsé11endő SZ·erz'őnek 
az a nemes elgondolása, hogy a Jugoszláviában müködő zsidó 
OlYOsokat az utókor ré.sz:ére megörökítse. 

A kiváló egyéniségek közott is külön kiemeli Amatus 
Lusitanust, majd tárgyalja a spala•tói, szlo"én és boszniai zsidó 

.on osokat és végül a legujabb kor jugoszláv zsidó o rvosaival 
foglalkozik .. -\matus Lusitanusról irt fejezetében megemlíti 1eg· 
jelentösebb mü.-ét, a Centuri-áját (Száz kó11eset ), melyben 
gyógymódját és a kóresetek klinikai megfigyelésé~ :llrja le. 

.Feltünö a sebészetben való - korát meghaladó - kiválósága, 
komplikált mütéteknek sikeres megoldása. Igy mellkasi gerry· 
nyedéseket operat_iv· beavatkozással old meg oly módon, hogy 
a· III-I\'. bordák között azt lecsapol ja, a dülmir,igy (prostata) 
eh"áltozás.ait bougi-val kezeli, a kemény szájpad fejlődésből 
eredő hiányajt obturatorokkal zárja el. Mint anatomus tanul
rnám·ozza boncalások alapján a viszérbiHe:ntyüket, amely meg
fio-\'élései későbbi fontos tanulmányos ész1elé~ek alapját képez
ték'. :\Iég inkább megcsodáljuk LuS{itanus ily sokoldalu 
orYo"i munká-:ságát, ha látjuk hányt-vetett. életélt, szá~üzdését, 
az inquisitiótól való menekülését . S_eho~ s,m cs maradasa, ?-oi??y 
zavartalanul élhetett volna nemes hlVatasanak. H osszabb ;tde1g 
tartózkodik Antwerpenben, majd Ferrará b,<:, R ómába )~~· 
Anconába, Ragusába, de itt sem marad sokatg, hanem vegul 
Salanikiben hi\·atásának áldozata lesz. Az utókor szeretettel 
<'Jriztc merr nevét nemcsak azért, mert kiváló orvos volt, hanem 
ethikája ;lyan magaslaton állt, amely ma is a nemesen gondol
kodó on·os példaképéül szolgálhat. . . 

.-\ további fejezetek köz ül talán a legérdekesebb. a bosz~u~1 
zsidó népies on·oslás ismertetése ( 29-31. l. ) valammt a ktva
Jóbb sarajevói ~:n:vo:;ok_ é~etrajz,i <~;cl~ta~ f Jehu~a ;;\lk~l.ay . ) . . 

\'égül nap]arnk zs}do orvo,atrol ut befeJez~ vazla t,a ht~c~ 
dokumentálja, hogy m1lyen nagy sz~repe van a ]Ugoszlav zs1du 
közéletben az on·osoknak ugy a jótékonysági intézményeknél 
mint a z"id<'J nemzeti politikeli mozgalmakban. Igaza van a 
szerzönek amidön kiemeli, hogy nem elegendő, h a folyton-fol y· 
\·á:;t c"ak' kitünő őseikre hi\·atkozunk és azokra vagyunk büsz
k~k, magunk is ugy munkálkodjunk a zsidó közélet te rén, hogr 
majdan ut6claink legyenek azért hálásak . 
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Az egész munka alapos forrástanulmányról tanuskodik, 
idéz régi okleveleket, feliratokat, modern zsidó történetírókat s 
hivatkozik többek között a mi nagyjaink közül Kaufmann 
Dávidra. 1Ieggyőzödésem, hogy noha a könyv elsősorban helyi 
jelentőségü, igen tanulságos, élvezetes és közérdek-ü olvasmány. 

Budapest. Dr. med. Hahn Dezső. 

Évkönyv a budai izraelita hitközség kulturális 
szakosztálya iijusági csoportjának 1930-31. évi 

müködéséröl. 
Szerkesztette és közzélette Dr. Benoschoj sky Imre és Vidor Pál. 

Budapest, 1931. Phöbus-nyomda. 

Két év előtt alakult meg a budai hitközség kebelében a 
középiskolát végzett ifjuság csoportja, mely céljául tüzte ki "a tudo
mány, az irodalom és a müvészet ápolását a zsidó szempontok és 
zsidó szellem jellegének kidomboritásával és a müvelt zsidó ifju
ság társadalmi egységének fejlesztését a szellemi szinvonal magas
ságának gondos megőrzésével". E célkitűzéshez hiven a csoport 
pályatételeket tüzött ki, összejövetelein egy rendszeres zsidó szellem
törléneli cikluson kivül könyvismertetések, aktuális kulturális ünne
pek, zeneszámok, szavalatok, ísmeretterjesztő fejtegetések és szemi-

. náriumszerü előadások szerepeltek. 
A most megjelent Évkönyv betekintést nyujt a csoport mun

kájába. Hajdu László a müvelt magyar zsidó ifjuság problemáit 
fejtegeti. Ligeti Ráchel egy palesztinai publicista héber cikkei alapján 
Balfourról értekezik halálának első évfordulója alkalmából. Vidor 

.Pál a talmudról szóló előadásciklusának gondolatmenete kapcsán 
részleteket mutat be az atyák bölcs mondásaiból és az agadikus 
költészetbőL Dr. Benoschofsky Imre a zsidó vallásbölcsészet alap
problemáiról szólva Philo, Szaadja és Majmuni gondalatrendszerét 
taglalja. Patai Éva szines, eleven képeket rajzol a palesztinai élet
ről. Upor Györgyike elbeszélése zárja be az Évkönyvet, mely 
nevezetes, biztató és példát mutató dokumentuma a budai ifjuság 
nemes kulturtörekvéseinek. g. s. 
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IRODALMI SZEMLE. 

J. L. Landau, Short Lectures on Modern Hebrew Literature 
from M. H. Luzzatto to S. D. Luzzato. johannesburg-London 
1923. 184 lap, 8° 

A szerzö, aki negyedszázad óta Johannesburg (Dél-Afrika) 
förabbija és az ottani egyetem tanára, ismeretes mint héber dráma
író, mint historikus és mint a héber irodalom termékeny müvelöje. 
A zsidó tudomány a 19. század második felében a héber költé
szetet kiszorította, az uj organumok csak az előbbit szolgálták. A 
század vége óta a népies héber költészet lépett a meghalt tudós 
költészet helyére és fel is virágzott. E változás hatása alatt kelet
kezett az uj héber költészet, illetve irodalom története. Ez ujabb 
irodalomtörténetek között kiváló helyet foglal el Landau könyve. 
Felette érdekes már az magában, hogy a délafrikai egyetemen uj
héber költészet iránt érdeklődő közönség akad, amely pl. szivesen 
hallgatja, hogy Lőwisohn Salamon moóri születésü talmudnöven
dékböJ milyen jeles héber költő és historikus lett (1789-1822), 
kinek L. széles teret sz en tel (99--111 ). Lan da u csak a régibb köl
tészetet ismerteti, a legujabbat, az eredetibbet jelen munkájában 
mellözi. Munkáját két részre osztotta. I. Mendelssohn korszaka, 
melyet azonban M. Ch. Luzzato tragikus sorsu misztikus költövei 
kezdi, aki Mendelssohn születésekor már nem is élt. ll. Reggio és 
S. D. Luzzato. Az egész irodalom ismertetése kapcsán nemcsak a 
tartalomjegyzékben nevezett szerzökröl, hanem másokról is van 
szó. Az index 300-nál több nevet mutat, tanuskodva Landau 
széles ismereteiről és magas szempontjairóL Érdekes olvasmány. 

* 
Hölscher G., Geschichte der israelitischen und jüdischen 

Religion, Giessen, 1922, XVI + 267. 
A radikális kritika álláspontjából irt vallástörténet, amely 

szerint körülbelül minden bibliai könyv az exilium utáni korból 
ered. Minden konstrukció, minden csak anyag a fazekas kezében. 
Szolidabb alapon épül fel a hellenista kor vallástörténete, de H. 
itt is nagy skeptikus, az ókor nagy történetírója, Eduard Meyer, 
sem elég kritikus H. szemében. Neki sem hisz, amint nem hisz a 
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bibliai íróknak. A keresztény theológia zsidó ellenessége hit szem
pontjából átalakult irodalmi kritikává, nemhivéssé. Ez volna psycho
logiája annak, hogy a theológiai historikus forrásaival szemben 
elfogultabb, mint a világi historikus ugyanezekkel a forrásokkal 
szemben. Ugy gondolom, hogy ez a legtöbb liberális protestáns 
theológusra illik. Ha az állásponttól eltekintünk, a jel~n mű kom
pozícióját és előadását elismerhetjük. Rövid, világos, az egész 
irodalom tekintetbe vételével szerzett mű. Igazi "Abriss", amely 
gyüjteményben (Töpelmann) megjelent. 

A mű hat fejezetre és 103 paragrafusra oszlik, melyet gon
dosan készitett, részletes tárgymutató fejez be. A fejezetek a követ
kezök : I. A praehistorikus fejlődés (3-52). 20 paragrafusa felette 
érdekes egytől egyig. Ilyen pl. Település, lélekképzetek, halotti 
szokások, varázshit, totemizmus, fetiskultusz, démonkultusz stb. 
II. Az óizraelita kor (53-88). Pl. IHWH és a kananita kultusz, 
a kultuszhely, az ima, az orakulum stb. III. Az asszyr-babilóni 
kor (89-115). IV. A perzsa kor (116-159). Az utolsó paragrafus 
a vallásos irodalom gyüjtése (157-159), melyben a radikalizmusz 
legerősebben mutatkozik. H. azt gondolja, hogy első sorban a tör
téneti irodalom iránt mutatkozott érdeklődés, boszorkányos módon 

· dolgozták össze a forrásokat. A redakció benyulik a 3. század 
elejéig (ante). 63. §. Jeruzsálemenkivüli kultuszhelyek. V. A helle
nista korszak (160-196). Egyes paragrafusok: A görög civilizáció 
befolyása a Keletre. Templom és zsinagóga. A zsidóság érintke
zése görög kulturával. VI. A római korszak (197 -251). Egyes 
paragrafusok: Asztrológia és mágia a zsidóknál. A nép jámbor
sága. Az orthodoxia jámborsága és hite. A palesztinai zsidóság a 
hadrianusi háboru után. H. azt állítja, hogy a misna irott feljegy
zéseken alapszik, már Akiba és :~\eir jegyeztek fel misnákat (250). 
Megjegyzésektől egyes részletekre el kell tekintenünk. 

* 
Beth K., Frömmigkeit der Mystik und des Glaubens, 

Leipzig-Berlin, 1927. 106 l. so 
A szerzö ismeretes "Religion und Magie" cimü most 2-ik 

kiadásba~.megjele~t nagybecsli munkájáról. A jelen könyv tárgya 
szerzö SaJat szavatval: "Die Beziehungen von Glaube und Mystik 
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innerhalb des Christentu ms sollen auf den folgenden Blattern be
sprochen werden" (Előszó) . Három szakaszra oszlik : I. A misztika 
jámborsága. II. A hit jámborsága. Ill. A misztika a hitben. Az I. 
szakasz 3. fej. tartalma a német középkori misztika válfajai . A. Die 
Seelenbrautmystik. B. Die Passionsmystik. C. Die spekulal ive 011-
endlichkeitsmystik. Ezeket világosan adja elő Beth1 könnyen ért
hetök; a többit már nehezebben. A saját filozófiáját e homályos 
témáról némi misztika borítja. Jelesen a hit igazolására gondolunk. 
A misztika Európában erőre kapott, bizonyára nem tévedünk, ha 
a chaszidiszmus hóditásait és népszerüségét a modern zsidóság
ban erre az általános áramlatra vezetjük vissza. Megjegyezhetjük, 
hogy a modern zsidók misztikájának a chaszidiszmushoz semmi 
köze nincsen. Irodalmi misztikusok egyéni misztika nélkül. 

* 
:"li~D:"l . Rabinaviz A. Z. Képek, mondások, történeti karco

latok. II. könyv. Tel Aviv 5628 (1927 ősz.) . 98 1., nagyoktáv. 
Bacher V. műveinek érdemes fordítója ügyes tollu iró i-s. 

Ebben a héber könyvében 25 kisebb dolgozala van együtt 6 cso
portban. A történeti karcolatok közül kiemelkedik a 4., mely Elia 
Wilna és a chaszid rabbi Zalman Snéur viszonyáról szól és az 
5. "Adalékok a Snéur chaszid rabbik történetéhez." Szerző élmé
nyeiről beszél. Chaszid körből került ki, lett felvilágosodott ember, 
szocialista. A könyv befejezését képező "Neila" c. megható vers 
és párbeszéd arra vall, hogy az öreg héber iró visszatért ifjusága 

hitéhez. 

* 
Hunterherg M., The crucitied Jew. Who crucitied Jesus ? 

New York l 927. l 07 lap, 8° 
Hunterherg Anglia és Amerika sok keresztény templomában 

tartott előadást arról, hogy nem zsidók feszítették keresztre Jézust, 
hanem a rómaiak. Ezt az igazságot a l 9. század tudósai felekezet 
faj- és nyelvkülönbség nélkül számos iratban bizonyitották ugyan, 
ma azért mégis ujból meg ujból kell hirdetni, mert az ellenkező 

1800 év óta gyökeret vert a szivekbe, beidegzett a tömeglélekbe. 
A keresztrefeszítés nem zsidó büntetés, a rómaiak gyakorolták 
politikai bűnösöknéL Politikai mozgalomnak tekintettek minden 
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népmegmozdulást, az olyat is, amely vallási tartalmu volt. Az 
evangeliumokból állapitható meg, hogy a zsidó népnek nem volt 
sem oka, sem joga, sem hatalma, hogy jézust kivégeztesse. H. a 
bizonyítékokat világosan sorakoztatja fel, idézve neves keresztény 
írókat is, pl. Tolstoit. Megszólaltak keresztény egyházi méltóságok 
a zsidómisszió és a kitérés ellen. A könyvnek angol népek között 
bizonyára lesz hatása. Vajjon más népeknél is? Meggyökeresedett 
előitéletekről való lemondáshoz nagy müveltség kell, szellemi 
.és lelki. 

* 
Nl1CC1n ~Npm• pm Tószefta Zeráim, Vilna 1925. Vlll ., 252 

oldal, nagynegyedrét 
Enne)< a munkának szerzője Abramski Ch. slucki rabbi, aki 

az egész tószeftát fogja kiadni uj kommentárraL A szöveget 
variánsok feljegyzése kiséri, melyeket az erfurti és bécsi kézira
tokból, valamint a talmudokból és régi auctorok idézeteiből volt. 
A kéziratokat nem látta, Zuckermandel kiadásából, illetve a bécsi 
talmudkiadásban megjelent 7W:"l i1N c. variánsgyüjteményböl idézi. 
Hogy melyik szöveget vette kiadása alapjául, nem mondja. Elég 
hiba. A párhuzamos helyeket külön jegyzi fel , kiegészíti az eddig 
létezettet Rövid kommentárt ad D'i~NJ és külön "észrevételeket" 
c•tt'mt eimmel. Nagy bevezetést igér a teljes mű befejezése után 
ill. kinyomása után. Schwarz A. bécsi rektor munkáját , ugyancsak 
Zeráimra, nem em l iti. Miért? Ha nem volt róla tudomása, nagy 
hiba, ha volt, még nagyobb hiba. Részleteket olvasván a munká
ból, elég hasznosnak tartom, de a nagyon hangsulyozott "pesat" 
itt-ott léket kap. A kiállítás szép, a papiros jó. Reméljük, hogy 
nem fog töredék maradni. Ahol ily veszély fenyeget, célszerübb 
lenne a második széderrel kezdeni. 

Budapest. Dr. B/au Lajos. 
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A hitoktatásról. 
. Eloh'aS\'a e b. lapok hasábjain erről a tárgyról megjeleut 

c1kkeket s a lefolyt én.áró \'izsgák friss hatása alatt álva kivá, 
nok e tárgyhoz hozzászólni. 

Elsősorban azt kell megállapitanw1k, hogy az iskola fel, 
adata ma más, mint régebben volt. A v:allá:s,os nevelést a család 
adta, a tudást adta az iskola és az volt az eherjíedt nézet, hogy 
ezzel a tudással tudunk oly mÜVlelt zsidókat neveLni, aJkik kellő 
önérzettel s hüséges odaadással ragaszkQdnak a zsidósághoz. 

}Ia azonban az iskolának kell a vallásors nevdést i!S kezébe 
venni s a gyermekeken át a családra hatni s bi:zo!l1y akárhány, 
szor küzdeni kell azért, hQgy a család ne rontsa le azt, amit az 
iskola adott. 

Ha a feladatot ebből a szempontból fogjuk fel; akkQr n em 
a középiskolai hitoktatáson kell a m'unká:t megkezdeni, hane1n 
már a népiskolában. A népisk·ola feladata volna, hQgy a zsidó 
gyermekeket megtanítsa folyékonyan héberül olvasni s hogy 
bibliai történetet s egy kis liturgiát tanítson. Kétségtelen, hogy 
az imádság nyelve nem lehet más mint héber, mert ebbe!1 
gyökerezik a világ zsidóságának egysé!Sle s igy már az elemi 
iskolában kell megrakni azt az alapot, melyre a középískoJában 
épithetünk 

Az kell tapasztalnunk, hogy a zsidó kl!ekezeti iskolák ;négy 
osztálya nem oldja meg maradék nélkül ezt a reá háruló fel
adatot. A felekezeti iskolai hatóságoknak n~m szabad meg
engedni, hogy akár a tulterhelés ürügye alatt vagy azért, mert 
az államilag szubvenciónált tanitó nem tartja magát zsidó hit
községi alkalmazottnak, ezen feladat teljesitése csorbát szen-

vedjen. bb h" k.. ' kb ' "d' .c 1·~ ,_ · ' A nagyo lt ozsege en meg van zs1 o .te Le.Kezet1 nep-
iskola, a fővárosban az ily iskolák száma szaporitható, ele a 
kis falusi községekben, szórványokban a feladat megoldása 
igen nehéz s nehéz azon városi gyermekeknél is, akik városi 
községi iskolákba járnak. Az ily városi gyermekek hitoktatását 
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a kgjobb zsidó népiskolai tanitóha kdk·ne bizni, hogy a heti 
2 órát a }ehető legjobb eredménnye! tudják kihasználni .• \ ki" 
falusi községekben, szórványokban m::::gint más a feladat. .-\z 
előbbiekben lehetőleg a kántortanitói intézményt kell meg
honosítani. Ne csak kivételesen, hanem kivétel nélkül kell a 
tanítókat z•enreileg s ugy kiképezni, hogy mindegyik tudjon 
jól előimádkozni. A metszést a t·emplomszolgára kell bizni .. \ 
kis községek igy intelligens vezetés alá kerülnek s fontolóra 
kell venni azt is, hogy a k iválóbb tanitójrelölteket olyan teológiai 
kiképzésbc!l ~-" résvesitsük, hogy az anyakönyvvcz2tői rabbi· 
helyettesi állást ~s betölthessék. 

A zsidóság számsz•er:ü csökkenése, \'agyoni leromlá,;a ugy 
is szüks·égessé fogja tenm az éssz~rü létsz.ámcsökkené t s épugy 
mint más felekezeteknél a tanítók végzik a kántori teendőket, 
épugy legyen nálunk is kántortanitó. 

A szórványokba vándortanitót kell kiküldeni. 
A XI. izr. községh.reri.ilctbzn teljesitett egyházátogatások 

s kiszállások alkalmával szomoruan k ellett tapasztalnunk, hog:' 
vannak oly kis községek, ahol a hivek inclolenciáján nünd{:n 
igyekezet hajótörést szenved s hog~ jtt csak hatósági kényszer
rel 1ehetett annak érvényt szer;ezm, hogy a zsido gyermekek 
zsidó hitoktatásban részesüljrenek:. 

Több községben sikerült a közönyösség~ t megtömi s ke
resztül vinni azt, hogy rendsz,eres hitoktatásban részesülnek 
olyan gyermekek, akik éVlCk,ig hirét sem hallották a zsidó hit
oktatásnak. 

A községJ«:r~eteknek kell ebbren az irányban megfelc~ő 
te ,'"ékenység•e t ki:fe]teni s kiszállásokkal és pénzbeli segitséggel 
kell az orvoslást koeresni. A pénzbe~i segélyre nézve azt hiszem, 
hogy az állam által nyujbott hitfelekezeti segélyt e rre a célra 
kell f.őleg forditani s kevésbé arra, hogy a kis hitközségek 
tagjai még jobban lesZJokjanak arról, hogy a feL::kezeti életért 
s intézmén)"ckért á,ldozatot is kell hozni. 

Igy nagyrészt dérhetjük azt, hogy a közséo· iskolái tanulók 
vallás~s nevdését nem hátráltatja az, hogy nen~ tudnak héberül 
olvasni. Esct1egcs hiányok héb er olvasási tanf-olyamokkal ono-;
landók. 
. :.Io'St már a középiskolai hitoktatásról kell szólanom. }.li 
Itt a cé:l? Ne~ más, mint <;>lY, zsidó ifjuság nevelése, amely nem 
~ ak mechamkusan, tud ~madkozni, hanem olyan, amdy az 
n:náclságok tartalmat tUdJa, azt átérzi s a nyilvános isteni 
~lszt~lC;td.;:en ugy tud részt venni, mint évtizedekkel czel(ítt 
ore~Je,mk, tanultabb. r~·szc . . Oly ifjuságot kell nevelni, amely 
az unadsagokon felul ,Lsn-uen a hibliát a litur<ria keletkezesésé 
nek s feJlődésének történ!etét s a bib~i~i történ~tten tul a ké,;öbb'i 
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kornak nem annytra pragmatikus, mint inkéíbb müvdőd~si 
történeté t. 

:\ ~ni <:- nJlásfilozófiát ineti, ezt núnt külön táro-yat n em 
kdl tamtaJ;I, han~m az oh·asott bibliai, liturgiai. történ~ti am·arr 
megbcszélc.s,e .utpn kell a tanár és tanulók együtt müködésével 
a bolcse1etl kontkeztetéseket levonni. 

?II.i legyen most már a tankönyvekkel? Azt hiszem, hogy 
a fcntlekb-.:n meg van adva a felelet. A bibliát és imádsáo-o~ 
kön)Tét k<C:ll főleg és talán kizáróla()' for ()'atni . o 

. Nem, ~iblia és imafordítást tat~lljon° az ifjuság, me rt a 
het1 két oraban ezz~l a módszerrel csak nagyon töredéke·s is
meretet lehet szerezni. 

.. :\. ~ódszer .. az ,-olna, hogy az ifjuság olvassa az imádságos 
konyy heber szo,·egét .. ebben olyan jártasságat szerezzen, hogy 
az.t l ehe~~·en mondam, hogy »s'gura befiv«. Az ~gy eredeti 
l1-eber szong meilé olvassa el a vonatkozó jó fordításokat s 
ezen olvasmányok al~pján, ugy tárgyalja le a hitoktató az imád
ságokat, mint ahogy egy jó tanár az irodalmi olvasmánY'okat 
let á n<Yal i a. Ezen táre:yalási mód mel1ett mel!is.merheti az 
ifjuság az imádságok történetét a .l eg·endás eredet·eket, me u
tanulja a liturgiát s ennek k ele tkezését, s l•evonhatja az imád
ságokból is a vallásbölcseJ.eti követk•eztetéseket. 

Ugyanigy 1e het a hibliát tanitani. A szöveg hibátlan folyé
kony oh·asása mellett :\Iózes öt könyvének alapos Jetárgyalá~a 
után a haftórának hasonló modon isme rtet·endők meg. Ha 
ezek-2t igazi pa:edagógiai készséggel veszi a hitoktató k ezébe, 
akkor a nyolc éYi hitoktatás h eti két órai időben igen szép 
eredményekkel fog járni. 

A forditás. a héb er nyellr és grammatika a Tal!l11ud Tórá
ban tekíntettd a r•e ndes hitoktatás tananyagára vo1na tanítandó. 

A zsidóság történetét a bibliából (Krónikák könyv.c) a 
bibliai kor utáni történetet p edig inkább müvdödéstörit:iéneti 
irányzattal nagy vonalakban. K•evés adattal s kevés ·évszámmal 
ke.ll tanítani. A j·el en lapokban ismertetett Joachim Pri<nz-fél.e 
Jüdische Geschichte irányzatával megirt tankönyv megfdclöbb 
volna, mint az ·eddig ismert és tulságos sok adattal és évszám
mal megterhelt kéziköny,·. 

Ezz·el nagyjában megfeleltünk Yolna dr. Benosofsky ama 
kérdésére, hogy milyen tankönyvet használjunk. Bibliát é:; 
imádságos könyv·et, mind a kettőnek jó fordítását s egy a fenti 
értcJ.emben megirt történe ti tankönyvet. 

Szükség·es volna egy vezérfonálul szolgáló könyv a hitok
tató kezébe, hogy ne csapongjanak valamiképen tulmessze és 
sz{:túgazó "okoldalusággal a hitoktató bölcsel•eti követk<ezt>ctésén 
:.; ne fitogtassa senki nagy tudását, hanem mindenki alkalmaz-

Minta lecke 379 

kodjon a tanuJók gondolatvilágához s hatoljon be a tanulóifju
ság eszmekörébe s igyekezzék a képet, az erkölcsöset, az ész
sz·erüt s a kedélyreható részleteket a fiatal nemzedék elméjébe 
és s'Zivébe vésni. Ez volna az utja egy igaz, buzgó, áldozatkész 
s önérz•etes tanulánemredék felnevelé ének. 

Itt merül fel az az eszme, hogy a rabbik pedagógiai képesi
téséről is k·ell gondoskodni.Nem elég a teo:ógiai. nyehészeti é~ 
filozófiai kiképzés, a neveléstudomány elsajátításával a rabbik a 
médszeres hitoktatást bizonyára jobb er·edménnyel tudnák el
látni. 

Az ifjuság vegyen lehetőleg sokszor részt a nyilvános isten
tisz!Jelet,eken. Ha a tanredben a hittani óra 8- 9 közt ,-an ki
tüzve; 1f2 8-kor 1ehe tne sacbariszhoz a templomba menni ~ 
onnan az iskolába. Nem tudom, hogy a mai week-endes Yilágban 
nem 1ehetl1Je-eoly tanrendeket szerkeszJt.eni, h ogy az iskolákban a 
tanítás szombaton d. e. 11 órakor érjen vég·et . Igy a tanulóifju
ság a 1/2 12 órás kezdettcl berendezendö rendes muszafL 
istentis:z.tdeten vehetrue részt. Ennek keretéhen tartanák meg a 
hitoktatók a nagyok oktatására is szolgáló exhortariókat. 

N:em kivánok a vá:rolt tananyagnak az egyes osztályok 
srerint való felosztá'Sáról tárgyalni. Ez oly részletkérdés, mely 
csak az alapeszmék elfogadása után \"Olna tárgyalható. 

Én tapasztalatokon alapuló gondolataimat adtam közre s 
sziveSien hallgatok meg minden nézetet, amely e foptos kérdés 
n11egoldásához vez•et. 

Székesfehérvár. Dr. Heumann józsef. 

Minta lecke. 
. A tanten·- és tankönyvrevizió alkalmából felkérem a közép
tskol.ai vallás•oktató kartársak szives hozzászólását az alább 
nyujtandó tankönyvfejez,ethez, amely a \'Ili. oszt. tankönyvnek 
Yan szánva. . ' 

. E.lőre kell bocsátanom azt, hogy a tankönyvnek kompen
dium-J,ellegére vonatkozóan nem térhetek el attól az állás
ponttól, amelyet a folyóirat hasábjain dr. Beneschov:;zky cik
kére ref1e.ktálva kifejtettem, de viszont magam is érzem. hogy 
vannak ~1zo:nyos feJ.ezetek, amel; eknél a kompendiumformátót 
el kell ternunk a konyv egyséeres jelbgének rovására is. Ih·en 
az ünnepekről szóló fejezet is. o · 

.. Ennél a f.őköv~tel~ények a következők: a) teljesség - a 
ko?yvnek ~z lskol,an kivüli körökbe Yaló kenilé:;c miatt; b) 
muszavak felkarolasa. E kettő minden fejezettel közö:; kellék; 
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<~mi azot~.ba.n ez~ a fej•czetct illeti, itt él<5térbe lép egy igen 
fontos. ko n.' t "lmeny: c) az érziildi anyagra vor1atklozó. N•em 
p~th,ct.:kus nydn-c ~on~l~lok, hanent oly eszmeanyagra, mely a 
7..sulo unuepeket a filozoha eszmekörébe vonva ujabb szempon
tokb61 Yilá.gitja meg azok jekntőségét és alkal~t ad a tanárnak 
hop-y az~k irán.t az.t a ~~ztdetet és kegyele:tet ébreSisZJe, amel); 
meg. tm~abbra 1s blztosr!Ja azok éktb en111aradá:sát. Az a) és b) 
al!;tt~k termés~etesen kizárnák a c) aLatti szempontot, de az 
alabb1akban ~wdot mutatok arra ;is, mikép lehet an:uaz.oknak 
is ~kget !enm.: .a fejezet v~gén való ~gysz,erü felso1:1oLással. Ez 
telJoesen klc1égltt azt a köY•etclményt, hogy az érdeklődő tanuló
nak bemutassuk a szcrtartások részlet•eit kellő müsZJaVJakban és 
még scm aprózza el és nem huzza le az érZ'ületi an;,agot a 
minuciózitások S~Ckélyességébe és nem rejti mag;áJbárJ. azt a 
veszélyt, hogy az idegen olvasó vagy a sz,ertartásos életből 
tá\·olálló tanuló (és melyik nem az?) előtt torziképet nyuj<t'son 
abból, ami előttünk még oly féltéken)'len őrzött szentség. Inkább'. 
legyen azonban a müsz6kész1et elhanyagolva és a számonkérés
ből is kihagyva, mintscm az érzületi anyag sz•envedjen alatta. 
::\lert egyebet nem lehet S'Z\Cl11 elől téVlesztenünk: a VIII. asztá
lyon IJJem lehet a:z,on a szinvona:Lon n11ozognunk, amely;en előző 
ll éven át szálottunk az ünnepekről. Elg.ando1á:som szerrnt egy
egy ünnep egy-egy didaktikai egységet alkot és azt a kön'Yv 
sorrendi b eosztásából kivéVie az illető ünnepek előtt k ell fel
dolgoznunk. - »Az ünnepekről áltaLábari« után a »hámm ün
nep« kö\·etkezik, itt ennek kihagyásával térek rá a »Nagy
ünnepekre ''· Hogy sii\·,es•se.n. látnék még stil.áás hozzászólást is, 
mondanom sem kell. Egyébként én sem szántam végleges 
szÖ\"egnek. 

Az ünnepek általában. 

A zsidó ünnepek általában v,allásos eszméknek szentelt na
pok. Peszách: népi önállóság unk, szabadságtmk·~yeréSiére em
lékeztet, és a jÖ\'Ő számára azt a tanuságot nyuJtJa, hogy sza
badság a népélet levegője. Sábaót ÜnilJCpe a szab~dságna:k ~g
adja srentségét a tör~ényvállalás emlékéViel és éb11,entart1a a 
tudatot, hogy sza.bad.sagot csak, az ~ nép érdemel es. csa~ az 
birja elviselni, amely1k kötelesseget 1s érez befe1é és htvatást a 
maga erliölcsei~ek, terj~s~~és~~e kif~l~. Nem szabad az a _nép, 
~melyik irány es cel n~lku~ eli. napJait, az a sz:abadsá~szer;etet: 
amel v öncél csak állatlas oszto n, de a legnagyobb meltósagga 
magásztosu( az, amely szent cél sz:olgá}atában tartra tá\ro~ tő-
1ünk a külső akadályokat s az id•egen \"agyakat. - Am a nepek 
életét nem csupán saját erejük táplálja, számoln~ok kell a 
sors esélyeivel is, amelrek mögött az isteni g()ndviselés lappang. 
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Isten oltalmának tudatára ébreszt a Scí.trak ünnepe. Szaba(bá;;
érzct lelkünk mélyén és l st:?n oltalma fe~ülröl a két pólus, amc
ly·et a hivatásérze t ös·szeköt, hogy népi és egyéni életünk ·t 
egycnsulyban tartsa, irányítsa. 

Az ily•e.n áteszményült, egyéni és népélet elé tárul az egye
temes embieriség üdvérzek nagy látóköre, amelyet a zsidó Ujt:v 
tart e.mlékez•e tünkhen. Erről a 111agas álláspontról n:gtelen ki

·csinynek találjuk egyéni voltunkat a maga kicsinyes vúgyai,-al, 
önzésével és arra eszmélünk, hogy nagy hivatásunkhoz, e mberi 
méltóságunkhoz képest visszamaradtunk, vétk eziünk és a bün
tudat felidézéséViel tisztitjuk meg lelkünket a mind2nnapi élct
Ilaj szában r.eárakódott s.a,1aktól a Jómlúppur napján. r\. bi.in
bánat adja vissza lelkünknek benső szabadságát és ekkép a 
Jómkippur záróláncszeme belekapcsolódik a Peszachba, hogy a 
zsidó él•etet körülzárják. 

a) Róshasáná (Ujév) 

Azokkal a vigalmakkal szemben, amelyek népies szokások 
szerint az év fordulóját kisérni szokták, komoly. mélabus hangu
lattal jelenik meg a zsidó Ujév, ame:lyet idővel az egyházak is 
j•émak láttak a. t•emplomba á:tült•etni. A zsidóság a »f_enségcs 
:(félelmes) napok« (C'N'11J c·~·) bevez•etőjét látja benne és egy
hefüzi a bünbánat nagy napjával, a Jomkippurral. 

Ha a zsidó U jév napjának j•elentőségéből azt az cszmc
·Csirát hámozzuk ki, amely annak morálfilozófiai jegyét szolgál
tatja, egész raját találjuk a gondolatoknak, amely•ek fölött az 
Isten uralmának ideálja trónol. Mélységes vallásos meginclult-
5ágnak sej-t·etője már a tórai elnevezés: »Riadalom napja« 
:'1).lW1 C1' is; érz•elmi hullámzásból nem j•egecesedik ki s~mmi 
flatarozott fogaLom, benne még diffet~nciálódás nélkül találjuk 
mind az örömöt, amely e zsoltári igében jut kifejezésre: »Riad
jatok az U r .eJé., az egész földön lakók, s.zolgáljátok az U ra t 
örömbe11« (100, l) mind pedig a töredelmes bünbánatot, 
.amelyre Joél próféta a Sofár '1!:i1W hangja révén hívja fel hall
.gatóságát: Fujjátok meg a Sófárt Ciónban és riadjatok fel ... 
mert jön az Isten napja. (2, 1). Találkozik e két érzi.ileti fény
sáv a mai ünnepi hangulatban is, mert noha tulnyomóan bün.
~á~attó} van telítve, átdereng rajta a messiási r~ményt keltő 
11nak revén a Nehemiás korabeli ujévi vigasz: ~e szomorkod
Jatok, me rt az Örökkévalóban való öröm a ti erőssé<Ytek í ~eh. ·s, 10). b , 

Hogy a Ria?alom napj.a ujév napját j·e.lezte, a Túrából n:m mutatható, kl, s~t azt olvassuk, hogy »a hetedik hó tizedi
ken, Eng·eszteles napJán ·szólaltassátok meg a riadalom Sófárját 
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és .\ezze!), a Yassátok, f~l az ötvenedik é\ret , Móz . III. 25, 10), 
a:~~ t alata~11aszt Ezekiel .egy dátuma is: »a hónap tizedikén, 
l' JCvkor« \40, ll. D:e mmdké t hely arra vall, hogy a z U j év 
nen~ _egy n~pra szo ntk~zott, hanem a hetedik hónap els6 tiz 
napJara te q eszk edett és 1gy már itt találjuk csirájá:t a bünbátm;t, 
tiz n ap jának, ,,Jltttn ·~· n'llPV, m ely a későbbi hagyományhan 
kife j lett. 

~Iig a három Zarándokünn•ep nemzeti gondolatkörben fü
gamzott, a Róshasáná és veLe együtt a Jomkippur az egyéni 
erkö~csi é rzet talajában gyökereznek, de lombkoronájuk fel
nyullk az egyetemes emberi légtájain át az Isten uralmának 
eszm éjé hez, amely szerint e napokban lsten trónra ül és annak 
m?-gasságából az egyeseket veszi szemügyre, »gondol« rájuk, 
mmél fogva az U j·évet a »megemlékezés napjának« jl'1:1l:"T Cl' 

is nevezzük. Ennek nyomában jár a me_gitélés is, ame!yről e 
nap az »Itélet« napjának j'1:'1 01' j 2lzőjét is ny:=rte. Ezen eszme 
jegyében tölti a hivő e napot már a Talnmd ~dejoe óta. »Rós
hasáná napján a világjárók mindaiDnyian ugy vonulnak el 
Előtte mint a bá rányok (Róshas I. 1) . Mirnt mikor a pás ztor 
szemlé t tart nyája fölö tt , átbocsátja juhait bortja alatt, ugy 
s zámlálod és o lvasod . . . és szabrod ki sorsát minden élőlény
nek (»Unöszanoetókef« ima).« 

Világszemlél•etek rajzásának központja az Uj.év. A közép
korban a személytelensoég'ig desztillált univerzalizmusnak és a 
renal.ssance és reformációkorabeli individualista életérzésnek 
egymásba ülvadása a:dja meg e vallási remekmünek mmantikus 
szinez·etét, amely a fenséges napok közös imáiban is tükröződik. 
)>Ö aki végigpillantja és áttekinti a világot, előidéz~ az emléke
zé; határnapj át, amikor megvizsgáltatik minden egyes lélek .. -
am'ikor az -országokra kimrondatik a végzés: mely~ket éqe 
háboru, melyiket béke, melyiknek legyen bőség, melyiknrek 
inség osztályrésze.« Világtávlati alapra helyrerzkedve e napra 
teszi a hagyomány a teremtést .Cr,lV rw1 Cl':'l •1'lPllr:l nr,nn Cl'l'l i'1t 

és mi e tág alapról az embe:iség egyeteméért :iJ.mádkozunk; 
»Terjeszd ki félelmedet... mmden rePemtmén}'leue... hogy 
eg~·etlen szö\·ets.éggé váljanak a Te akaratodnak szivvel-lé1ekkel 
való teljesitésére. "no 1n j.:l:l1 De e világátfogó érzésből ki
ütközik a szükebbkörü népóhaj: »Igazold a te népedet ... a 
téged imádókat ... a hozzád folyamodókat, a benned remény
kedőket . . . 1~Vr, " ,1:1:1 in l:1:l1 De jogait követeli az egyéni ér
dem is, C'i''1!l j:l:l1 a jdmb'.orok boldogulását s a gonoszság eltiin
tét kérve, még ezt sem személyes okokból, hanem a legmaga-. 

Minta lecke 38 J 

sabb eszményiség alapján, hogy királynak, világuralkodónak 
b izonyuljon Isten . :"lMN ,,~m 

Az egyéni uondvisrelés na pjává teszi ez ünnepet a tór:1- és 
haftóraoLV(tsmá!~Y is és j ellemző a régi jámbor z::;idó gonJol
kodásra hogy a aondvisrelés legnagyobb tényét a gye rmek
áldásba;, il1etve a "gyermek megóvásá,ban lát,ta~ »Isten gon,do~t 
Sárára« ... és szüLete tt gyermeke (Izsák) ; Hagar gyermeket l;> 
meamenti Isten angya1a. ( l. napi tóraolvasm'ány ), megmenti 
Izsákot a feláld-oztatás tól ( 2. nap) ; Hanna gye rmekáldásért 
fohászkodik és elny·eri ( 1. napi haftóra) ; Ráchd siratja gyer
mekieit ... de Isten me gvigasztalja: visszatérnek még a gyer-
meklek hazájukba .. . Drága gyermekem·e Efrájim, enyelgő 
kisdedem~e hogy . . . könyörülnöm kell rajta. ( 2. napi haftóra) . 
Vilá~mralo~ és atyai jóindulat két véglete jut kife jezésre e 
meg~zólitásban is : Atyánk, királyunk. lD'~ ll':l~ 

E gyé b szoertartások és imák: 1',1&'11 .mn•'o sz okásos 
köszöntés : :"!:ll~ mll'' ,n:mo ,,~·nm :"1::1'11:1 

b) Jóm kippur. 

Az emberi loelkiismeret már a legrégibb időben számos 
alakban keres·ett kifejezést, tanuság erre az egyiptomi Hal?tti 
Könyv és a babiloni bünbánati zs·oltárok. De sehol nem hallJuk 
oly tisztán, a büntetéstől való féle1emtől függ·etlenül. is ~eg
szóLalni, mint az Eng-esztelés napjrínak (Jóm halnppunm) 
(c',~O:I:"l '"1') intézményében. 

»E napon engesztelődik irántatok (Isten), megtisztitva ben
neteket minden büneitektől, az Istelll elé tisztálkodjaJrok. . A 
Misna szerint »minden bün~üektől I·Slten előtt megtisztit a Jóm
kippur, de emberek ellen elkövetett bünétől csak akkor, ha e~ö!Jb 
megkérleli az ember embertársát.« Az eng'esztelés tehát két 
e1emet tartalmaz: bünbeisrnerés.t, ilLetve büntudatot és jóvá
tételt. A büntudat felidézésére szolgál a bünwtl!omás ('11~) 
amelyet már a jeruzsálemi templomban végzett főpapi isten
tisztcletl'e a Tóra i:s előír és később imakönyvünkben állandó
sitott szovegezés.t nyert (Nron 'v stb. ). Ez a bünlajstrom ember
társaink elleni, vagyis oly vétségekre és hibákra terjed ki, ame
lyek az általános emberi lelkiismeret szerint elitélés tárgyai, a 
t1sztán vallási rítus elleni vétségekről hallgat. Ezek bebmeré~c 
kifejezésPe jut a lJ,őjtben, az önfeláldozásnak szimbólikussá tett 
formájában, ami által ugyanis itéletet tartunk tes,tisét:,rünk, 
gyarlóságaink, vágyaink és szenvedély·eink fölött, amelyek az 
Isten képére teremtett emb_ert hivatása magasla-táról a f(ildi 
élet sarába rántják. De még a bőjtnek is megóvja spirituális 
jclkgét a haftórának prófétai igéje: Ez-e a bőjt, amelyet én 
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k;ckcl<~.k~bbnap, an~;.~ycn az emhcr sanya rgatja magát .. . 
" c~n-c m ·a · <'Z a b<,>~ t, hogy fe lpattanlsd a gonoszság bilin
cselt ... h ogy ~cgszcgjed az éhez.őnek kcnyX!redet, a bujdosó 
nyo~w~Jtat h:;zadba . fogadd . .. A bünbánati (halo tti) ruha 
fdv~ tc:levd teljesen ~lr:agadjuk magunka t a földi él1et kapcso
la taiboJ t<s a mennye1 Jtélűs z ék elé állunk vádlottakként, hoay 
:lzt:m hófehéren ke rülj'ünl· ki. o 

A bűnbána ti imád sá goknak alaphangjait adja meg a bün
, ·allomás azon szava, mely szerint: Eltértünk a te parancsaid
~t ó l ~s jóságos rend_C'lkezéseidtől é:> nem találjuk meg 1e.lki egyen
$U]yunka t, dc tc »Ig aznak bizanyulsz minda!bban mi b·ernnünket 
{> r~t." (~zra ; . ~z ünnepi imakönyv C'\Iachzór '11!tir.: ) ily bün
ba':atl 1mák?n kwül Isten _szentségét is számos ódábam magasz~ 
1a!Ja, ezzel 1s feltárva a végtelen ürt, amely az reszmény és a 
mi él·etünk valósága között feltárul. 

A nap hangulatának felülmulhatatlan magasztosságát eme
lik a hagyományos dallamok is, melyek :iJmáÍnkat ki:sérik. Leg-
ismertebbé és legnépszerűbbé a »Kol Nidré« (1i,J ~:l) dallama 
\·ált, amely Lena:uból is oly mé lys·éges megillre t·ődés t váltotta, 
hogy azt dithirambikus l·eirástban megörökiten!Í mélt6nak 
lartotta. 

A j1óm kippurnak külön imaegysége a régebben minden 
bőjtnapon dívott »kfl-JJUzárás« ,,~'VJ Í!!n!a az ·este]redés órájára. 
Ennek tefillájrában a jelhegzet-es rész (jnlJ ,,m-1) oly mondatot 
tartalmaz. amely a köznaví irma előrészéb en i:s e1őfordul: Mik 
Yagrunk m1, mi a mi élretünk, mi a rni jóságunk, mi a m~ 
érderwü:nk ... stb. Visszhangja ez a zsoltár ez igéjének: mi a 
halandó hogy rágondolsz és az emberfia, hogy v;ele töröcisz 
(S. zs. ) . >E három, az ember kicsinységét kifejlez? elégikus sóh<:ti 
optimisztikus hangba megy át. A zsoltár sz•ermt Istren még1s 
magához haso~l~vá tette. az ember,t a bölcsesé~ _ad~,a l1a~alK?m 
által, a reggeli 1m:a szrennt na~ysagun~at az orsoktol or,oklo~t 
erények állapitják mie&": »De ~m a te nrepil?cl _vagyun~, szov,etse
ges társai:J, Ábrahám 1v<l:déka1 ... «) ; a. ~·e1lai!11;a ~z1ennt: _a hun
bánat az Ima emel bennunket az állattsag fole (fe azornba111 az 
embe;t azzal tüntretted ki, hogy eléd járulhat). 

Egyéb szertart~so,k: iml?, »lél~kgyt;,rtya«, sarutlan~ág. S~~ 
tárhang az ünnep vegen a Jobel lurdeto kurtharsogtatas emle-
k(>re. Szokásos köszöntés: il.j1!0 il~'nn iO~, - it:!~ oJ. 

J AB NEH, 

HOMILETIKA. 

Sírkőavató beszéd Baracs Károly sírján. 
Still ruhn Die Kriifte 
Oben die Sterne Des Guten. 
Und unten 
Die Grö.ber. Hier flechten 

Sich Kronen 
Doch rufen ln ewiger 
Von drüben Stille. 
Die Stimmen 
Der Geister Die sollen 

Die Stimmen Mit Fülle 

Der Meister. Die Thatigen 
Lohnen 

Versö.umt nicht Wir heissen 
Zu üben Euch Hoffen. 

Kegye1etben összegyülekezett testvéreim! 
Baracs Károly sirj·a fölött nem tud megenyhü\ni a fájda

lom, amelynek máskülömben a robotos napok lihegő tör:tetésé
ben gyors a szárnya, s örökös ösztönnel az élet _eresze~ alatt 
veri fö•l ujra rombaelölt fészkét és hamar temet:;! el SZlvében 
is azt, am~ne a· mulandóság kö\'Ct gördít, áj'ult vallomással, 
hogy minekünk sziklatömböt kell: keresnünk, időállát a vic'1-sz
sziv helyett, mert onnan a lét küzc1elmeinek hév napsugaraitól 
olyan gyo.rsan pereg az ernlék•ezés máló betüjle. 

Baracs Károly sirhantjának tö\rében birokra kél egymás
sal az ö.rök töprengés, a gyötrő kétcly: miértek özöne, sóhajok 
sóhaj,tatója, törpe szavak egetostromlása: halhatatlanság és 
elmulás, mennyből-e.red;t lélek sej tése és porrávaló szépségck 
sirbazuhaná:sa. Fönn az égbolton örök napsugár, lenn a sirban 
örök elm:ulás; fönn, sejc!itett, hittel hirdetett tul\'ilágban su
_gárzó _lelkek mulhatatlan tovább ragyogása, 1enn, a röp; mélyé
ben kmzó kért·elyek ton fintora: eddi cr és nincs to\·áb b. ()náltató 
frázis-e, hogy má:s csillagon virraszt fölöttünk az Isten ldtké-
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ből ?Z~ka?t lélek: »nem. ':á~atott porrá«, vagy tompa zuhanás 
a SZin._mkon; egy~dul a su· 1gaz, egyedül a veszteség: igazság, 
e~yed.ul :U arvasagu!1k: valóság, a többi mind: sz.óvirág, teme
tOl kantaté, formasag, s.zertartás, <í.lom, a rögön való szánal
mas ága:skodá:~, aniitől olyan messz·e minden csilL'!;_~. Hát .Lehet
~~ges-e, hogy eLt,eg:>; Baracs Károly, akinek a lelkét csillagból
J?HI~ek tud!uk, I~n~en,~k cs~dálatos szépségoe ugy ragyogott kö
zottunk, mmt fol~h e]szak.akban virrasztó csillag odafönn a 
menny fokán, s _mmdez a szépség és tooclöklés ugy h erV'ad ~cle
Jem1 ebben a suban, amiképen fej•edelnnek koponyája mihen 
sem kül~mbö.zik a koldus csontjától? Ki tudná megmondani, 
- mondJf!- Kohelet - föszáll-e vajjon a legnagyszexübb el11!ber 
lelke a. csll_l.agokba s a legkoldusabb élőlényé a sírba? CsiHag-e, 
,-agy su? O rök élet-e, vagy örök elmulás? S hallgat összeszori-
t<;>tt ajakkal a kérclé.seinkre csillag ~s, sir ~s. A Baracs Károly 
suemlékén - látjátok testvéPeim - egy föllapozott könyv, 
rajta az ö ked,-es költőjének mePengő szava, ami tépődéseinkre 
a csöndes, elhárító váJasz: »Still ruhen o ben die Sterne, Und 
unten die Oriibu«, Hallgat a csillag, halilgat a sir ... 

És mégis ... Itt e sir fölött, mintha a halkantámadó, dél
idői szellőfuvalatban, kérségek éjszakáját SZ1ertePebbe.ntő üz·e
net ,szállna. Ne írjatoki él B.1racs Károly! Hát meghalhatott..e 
a lélek, a lelkekbe .szállott? 1 »Gondolkozom. tehát '~agyok« , 
- mondja a filozófus - szellemünkben az ő s:rel1emsugárzásá· 
nak fényszikrái, szellemünkből átröppen késő 111emzedékek 
ujonnan.jöw~ndő szellemébe halhatatlan örökségképen: diadal
mas bizonyosságnak éPezzük, nem .lehet halott a léiek, amely 
igy hatott, amelyet ugy őriz mindm .sziv, mint temp~omos 
aranykelyhek örökmécs lángját tünt éjszakákból uj haJnalra 
virradt ,szikkadatlan szent olaj ... mi is pihenniÍ térünk majdan 
álomtalan szemmel> Baracs Károly mellé, de a földi álmainkat 
ű tette .SZJebbé és. nemesebbé és unokáinknak nem hagyhatunk 
drágább örökséget, mint amit tőle kaptunk ... Halljátok,e, a 
Goethei strófák melódih.'l!s muzsikáját? hallga csak! h3llga! 
halk ritmus zeng tovább: Doch rufm von dr übe n, Die Stim
men der Oeister, d.ie Stimmen der Meister . .. halhatatlan szel
lemekkel volt a földi társalgása, a 1eghivebb, a legmegértöbb 
ade.ptus elíziumi mezőkön karöltve iár mulhatatlan mcsterek
kel és a szellemüzenet uzy .::záll reánk~ mint an~yal-mos~lyok 
\igasza könnytől-bánattól sápadt arcok felle~ére. :\1ennyei ~z.e
net ... köröttünk jár, köröttünk száll> ugy simo~at, ugr <;:SLtl!, 
mint o")·ásszal takart oltárt bár:;onyos zsoltár, mmt valamQ reJ
telme; éaből-zendülő csöndes orgonafutam föleli sikoltások 
jajsza\:át. Itt száll, itt virraszt köröttünk az üzenete: Von drübm 
die Stimmen der Oeister! ?\~m halljátok az üzenetét? nem 
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érzit•ek-e a szelleme suhaná::>át? talán itt il!atozik halhaJtatlan 
illattal az ö szellleme abban a sirja körött nriló, ta\·a:;ztálmocló, 
kicsiny virágszálban: az a szépség, az a hervadatlan báj, am.:ly 
az ajkai körött mosolygott ? talán o,t suhan neszt(!L~núl abban 
a 1ebbenőszárnyu, lilLomról-liliomra szálló pillangóban- a lelke, 
az a lé1ek, amely minden földi szépségből mámoro:;ra tudta 
teJ.eszivni a valóját? talán ott énekli lágyan, ·zeliden abban a 
pihegő galamgurrog,ásban az az örökkönélő jóság, amely ugy 
tudott .szePetni minde:n ártatlanul s.zenvedőt, min>den bántottat, 
mincLen gyöngét, mmden méltatlanul üldözö ttet, núnelen ~ér
tett igazságot, minden könnytőlázott gy•ern1oekarcot? talán ott 
szárnyal büszkén, bá tran, szabadon abban a bérci fészkérc'H föl
röppent villanószárnyu sólyomban, a léLek, a Baracs Károly 
lelke alTijely ugy tudott s íkraszállani minden eltapo,ott jogért, 
eltor~itott eszm,énY'ek igazáért, árva magyar hazája jövöjéért, 
üzött Áchásvér fajtájáért, s ugy értet t hazzá bölcsen, őszintén, 
meggyőzően, kétséget, gyanusitást nem türöen: egybe fonni, 
ea-y koszomba s.zőni a m~<~.gyar ákác lom.bját a libanoni pálma
virággal? Hattyu csónakon> tulvilági vizekről evező, _vértes 
Grállovagunk, sz.ent láJngok őrizője, &1racs Károlyunk, suodon 
tul, messziről, végtelen maga:sból, sejditett tulról, óh, jöjj hoz
zánk égi üz,enet, mennyei testamentum, szelid viga:sztalás. föl
magaszta1ó biztatás: hát nem válik-e büszkeséggé a siralma tok: 
hogy \"Oltam, hogy éltem, hogy a tietek voltam, hogy értettek 
éltem? nem bettem-e szebbé a földi \'ándorláSJtokat, amikor V'e.Je
tek jártam? Igen! Baracs KároLy! mi értjük az üz2netedet, 
Von Drüben die Stimmen der Oeister, die Stimmen der Meister, 
hogy földi kincset, vagyont ellehet veszíteni, fejedelmek fejéről 
koronák is lepereghetnek , de az, amivel egy nagy, egy sugara-s 
lélek megnemesített bennünket: hervadhatatlan kincs. A gyön
gyöt el lehet vesziteni, de a gyöngy gyöngy marad a porban 
is, ahová eltünt, csak a veszitök lettek szegényebbek a föld, 
amely•en egykor ragyogott, az gazdagabb, gazdagabb egy 
csodagyönggyel, sugarai teste nélküL is ott fénylenek száz meg 
sz~ hálás lélekben. Nem tudom elhinni, hogy lehet egyetlen 
sz1v, egyetlen ember is, aki Baracs KároLyt ismerte, aki keze 
szoritását érezte, hogy szegénységében is ne vált volna gazda
~;abbá, m:ert ismerhette, hogy fásultságában is ne lett voLna. 
Jobbá, mert azt a két csillogó, két gyöng\·öt láthatta, az ö majd 
tengermély, merengő, majd meg tüzben. hé\·hen, imérz.etOC<n, 
őszin~eségben, egyenességben, meggyőződésben lángol<í két 
szemet. 

Vigasztaló végrendelet emberszívet envhitö a mán·ám·irá-; 
taltusága itt ezen a síron. ':\Iintha csak a ÍJ:Jracs Károly ·élet
vallomását hallanók, halálos ágyon i:; megihletett: , . ·e sirjatok 
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értet~!, ti., akik, szcrrttetck. engem nem, siratni kell. hanem kö
\dlll., Szt:P~'J\ cltem. a legnagyobb szépséghen. Követhettem a 
folf.ekscJdJto lcl~cm huzá~át, amint a sasmadár röpté-t se köt
!J{'tt roghoz . a mn;dcnnapok ,-ölgy -sara. ~1ámorok 5,erl~_géből 
1hattam.: ar!ut sug~rzó lelke~, mih·észi ftlmo'k gyémántos ~ely
hekbe_ <~nto~.tek_: aJkamhoz emclhett·enn, sziVJemmel csóko1hat
t<~m. _<.yonyorkodm tudtam egy ősszel hulló fa.1evélben, messze, 
taYnh .. bércorom magányDs ;Í lrnoclás.aiban. Hitvesem volt: az 
I st cn olcltcttc a 1elkét az én kikemhez haláli O' halálon tu:l 
rokonná. Gyennekeim ,-oltak: a forrá·sból, am~lyből szakad
tak. Ug) el. nem v~_ltak, tisztaságban. kri:stályüd~ségben, mint 
'\forrás n:mdcn c~oppJe egyformán hasonló az eredet harma· 
t..tlwz. Annnt. ,-égso fektembcn sóhaj-tottam: delici:um ... gene
ns .. ·, humat~l ... Yoltak. Cnokáim) szépséges kis unokái!m ra
g~ o g? s~cme1be n~z~ettem_ hajló alkonyat gyönyörÜien bíboros 
napfenyeben. Barataim raJongva szel'ettek. Az igazért harcol
h~~tam, a jónak győz.e~mében remélhettem. Hazámnak jóvol
t<lert d?l~ozha~tar:1, s ~~~em, h.ogy száguldó vasparipái:m szebb 
JOH~ndo allomasa1ra v1sztk maJd ezt a sokat próbált n~mzetet. 
Felekezetem munkása akarta:m lenni, V'ezém,ek hívtak, s én 
eletem példájá,ral m egbizonyitottam, hogy i :J, "1, o minden 
ur('S frázison tul V'-'!t'.l ~,,, mindent megért.eni, ez az igazi 
'ezctő titka, Ni' o•p~:;n nN megbecsülni azt is, s 1elkében 
a gyermekhit bontakozását megismerni, aki a vallás iste
nes szertartásai\·al dadogja a kimondhatatlant, s azt is, aki 
- 1 ~It' 1' n 1 :l'-' n~ 1 aki az erkölcsnek parancsaiban véli föl
találni az élet bölcsességét, erejét és szépségét, m '::l mert csakis 
~z az Isten lénye. 01~:"1 ~::l mindenki ember, aki Istemt hord 
a szi,·ében, bármilyen formában, de emberül, de tisztán és 
becsülettel. S minden hitem egyeden kutfej1e: a jóság voh. Ti 
tudjátok azt mind testvéreim! akik Baracs Károly szive felé 
fordultatok, tanácsért, \'igaszért, bajban és kétségbeni ti tud
játok ezt árva gyermekek, akiknek könnyes arcát simogaJtta! 
Azért halljátok-e, mit ~g, mit dalol fe1étek a végrendelete. a 
~irkö' e éneke: \'ersaumt nicht zu üben die Krahe des 
Cuten. Erő a jóság, jobb, mint minden bölcsesség, 
mint minden tudomány 1i'l~::ll'1:l O::ll'1 ~~nn• ~N erő a jóság, 
több mint núnden hatalom, mint minden más okosság, erő a 
jóság, több mint nunden gazdagság, mint minden ki.ilső fény 
és pom pa. n:T n:To ~It' •il'1;1!t' ~!til jliN ~lt-'1 1'1:Jlo ~It' j·i on O'i'! :"'!t'~!t' 
np•~ :"!Nli:"' S;, Ni:"! 1'1.l1~ j"iV j1iN ~It' ,1St=.l1 ili :"!::ll jl'1~!t' ~It' ,1~~ll ji.iN 
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Van három korona. Az első az oltár koronája. A 
:mn;, iM:I Aroni korona. Papi korona. Bölcsesség koronája. 
Tudom'ány koronája. Ott ragyog a B:1racs Károly fején. Csak 
egyik sugara az az ő lelke fényes·ségének. Van másik koron~. 
A Sukhán koronája. Az é1eti.ink asztalán a sikerek aranytálal, 
ezüst élvező szerszám'ai. A kézben jogarvessző, irányitó pálca, 
hata1om rudja. Ott esiHogott Baracs Károly halántékán a 
nl:l~O ;n;, Sok nagyot cseLekedett ezekkel a sz,erszám.ok'
kal. Erőt szerz,ett ve1e gyülekeretünk11ek, magasra lenditette 
vele felekezetünk árva ügyét, irányt szabott v;ele hivatásában, 
korm'ányrudja magyar folyamok habjairól el nem tántorod\-a, 
bátorsáO'gal birt arra, hogy az Érnek völgyén és a Karmel bér
cén ver~jtékezők felé mutasson s a Jordán vizének tört eve-
zőseit erősitse, - a Baracs Károly harmadik koronája p,N Sit' 
a koporsója tövében csillogott csak föl igazán halhatatlanul. 
az ő tórája, az ő keszer taurója, a jóság, az emberség, ami 
nem ugy sz,áll az emberre, nunt öröklött hatalom, mint isten
adományozott láTigoló elme S!.!gárzása, de amit ugy kell meg
szerezni, m:egőrizni, megóvni, dédelgetni, 1nint rózsát csalánok 
között, csalódásban is, emberismeretben is, keserliségben is. 
fájdalomban is, mint Baracs Károly ajkán az örök) halálon tul 
virrasztó báj mos-o!ygása, a jósá_g mosolya, n~1V :lll:) Olt' iM,j1 

O:"'':JJ ~ll a Josag, hervadatlan hire és vaLósága tanitú 
öröksége. Halljátok,e a poéta hárfájának édes, halk ének
szavát: »H i er flecjzten sf.ch Kronen in ewige r Stifl.e .« Sirj a 
csöndjén koronák ragyogása, örök altató csöndben könnyek
ben visszasugárzó halhatatla:n ragyogás, örök melódia remegő 
szivünk reszkető hurjaiTI . .:\1intha el nem lobbanó tüzek égné
nek, hasonlóak a napirendes sz;entirási lecke .:\1enaurójáéhoz 
ezen a siremléken. Amikor mi fölgyujtjuk a mi földi zarándok-
utaink világító lámpásait :"'iUO:"' '.lO ~1~ ~N azon a nagy 

fényességen szikrázód!nak lángra, amely Bar.acs Károly! élted
b~r; ~ ~elked sugárzásával, halálodban az emléked ragyogásával 
:'l~agl1Ja meg, mint tüztorony: zajló tengeráradat éjszakái hab
J alt, ami utainkat. Igen! ilyen voltál, m.i:nt amilyen ez a művész 
álmaiból szakadt siremlék. n, 1 J o n n It' v~ n 11 Ez a dlágitó 
lá.~gn~k .a története. A föld, a köznap tülekedéseiből, törte:tései
bol, ktcsmyes, önös érdekek porából karcsu ivelésscl két oszlo
P?~. hatalmas kőgörgeteg emelkedik. A két vállad, amely a 
kozugyek terheit vállalta maO'ára " hordta UO'V hogy me•,. rÍ.etn 

.. dt l' ' o ' o~' o gornye, a azatos eletmegalkm·ásokkal, de mindig egyenesen. 
töretlenül magasba törve. A Menóra két karja alatt i n o_, 
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d
·. · 1 -~ . almao-vümölcshliz Yolt az hasonlatos. ez az 

\'Olt, JoZ JC \en:· <;· , • . ~l 
L L ... .,.)1 é o-i cs1J1ao·testckl'c cmlckeztetett, az e. et, 

O' JJ7J1 l.i 1 az o o . . , J lt 
a sors gyümölcs?thoz.ó term.é;;c szám?dra cslllagfen)'es~~,g v~ o·: 
amely ezrek utjaua hm tett 1rany1tÓ fcnycs:,éget, az aratasod eb l 
esi lag. ideM. A termé:>ed, amit gyüj•töttél. ;"Tlt:r.l O'li';"T, 'lt.:' ni1•

1 1i10~l 
A karjaid alatt a köny\·. Az irás. A klinyv, az uas, a szeHem 
fényéből alairult ki éheted szépség·e. Ennek a l:é1eknek 1\tknauró
jából sarjaelzottak földi 1ét·ed clisziltés·ci: az 1:1 

1 'l~ l;, o :.l )l 
a lélek hazáját szim.boli.z.íJtúk, a járásodaJt, a ke?Jed munka,]á.t 
az istenség, angyali eszmének szolgálatában. És Móves, a M~s
ter nem. tudta, hogyan készítse a l\Ienaurót. Az Ist-en szol\t 
neki: az aranyat dobjad a tüzbe ;, 1 1 J r.l;, ;, ll! )l n mfigától 
fog az lT\ajd alakulni. Te tudtad azt Baracs Károly, hogy 
hogyan \'ess tüzbe minden külső ragyogást, s eg-yedul a szent 
célt. hoo-\·an tartsad s2:em. előtt. Példát adtál nekünk, hogyan 
kell sze~étni. hazát, nem,zetet, lü\·atást. hiltRt. A magyar zsidóság 
disre \·oltál, gyüle1.-ezetünk belTadhatatlan ékessége, az egye
temes zsidóság hivatatt \·ezéralakja. Nem vontad el magad 
fáradság, háládatlan m.unka elől. Köszönjük neked, hogy sivár, 
önös 1ilágbaJJ biztató f.énvt gyujtottál a csüggedt SZ'Cm,ünk előtt. 
Köszönjük lJiekecl, hogy magaddal, magadban, vissza;a,dtacl ne
künk .az rem.berbe veteJ:!t Jli!tet. Köszönjük ne•JQed, ho:gy kes"rü
ségekért \·igasztaltá], hogy sokszor csrcrje és dudva közölt 
pálma hieltál lienni. Köszönjük nel"ed, l1ogy hive-t örntötJDél 
belénk: érdem;es volt élni, me rt egy B ::tracs K4rolyt i·smerheJt· 
tünk. Köszönjük neked, hogy mind2n szépllJiek sZJeretetében 
tanítómesterünk voltál. Köszönjük neked, hogy árva testvé
reinkért merésren szót emeltél. Köszönjük neked, hogy a budai 
zsidó gyülekezetnek büszkesége voltál. Hogy simyiltunkig a 
te emlékedelel megfényesecl\-e járhatunk. Köszönjük núnden 
k?ronáclat! am!Cly mint a :\Iózes arcának sugárzása, szerény
segben csillogott raJtad, s bennünke•t világitott meo-. Die sótlen 
mit Fülle die T!ziitiifen lol;n~n. A neV!ed ragyog; ~sillog a sir
~o,.ec1en. Sem,ma mas ~itcsero, magasztaló szózat. Ne.mZJedékek 
JOn_n~}c m.a]d, helyurnkbe n~ások, ele Téged elf.e~ejteni nem fog 
UJ Ido, más nremz>et9ég. Amtg e gyulekczetbien sz1v fog doboo-ni 
a Baracs f((iroly nev-ét mindtg hódolattal fogják einli!treni." ' 

Itt. ál~unk ~?1'lilötte~,. B:tracs !(áro! y' neVlednek hordozói, 
~~~e~e1d _1s~ero1, .. t1~ztrel~M;I, !ú veid, barátaid, akik szemteted, 

.. é" ed, JÓsagod orok halas;u va"')'Unk Csu .. cro1edt tok1· • t .. k ko .. k · b • o b ·~ nee un 
nnyes szemun seJtelmes magasba szárnyal _ k" 6t' 

~~lhk, porlad, a felirás siremlékeden megfakul t a él 
0 ~v • 

nunk, nemzeclékeinkboo idők viharain, mulásán W,e a ~~k~n~ 
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csöndes kadis imádságunkb:m, amio- f'l' . · . 
]la] ott po rod ból, halhatatlan lelkeclbŐ't z~ ~r~k 15 _ka.dlS borul, 
biztatúan végrendekted véo-sö akkord· 0 _ tawros u1te~mel zeng 

ft 
1 \.' 1 l , .. b Ja. 1r li?Lssen euch ho en. e ee remenykeclunk a neveelei 1 k .. cl .. _,_ 

l l é cl 'l" k .. ' e uz U1t."-, a szellemed 
ele "p egc un" csondb~n, kezünkben az örökkévaló á f 1; 
vezeto vándorbottal 

5 
g e e 

Áldott Baracs f(ároly! áldott legyen az emléked örökkön 
örökkön! Ámen l ' 

(Zsolt. 23, 4.) ))1 ~1'K NS n1oSll K'l:. 1SN •: ol 

Elmondotta Dr. Kiss Araold vezelö-förabbi. 
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339. szám. 

A tatai zsidók politikai szervezete 1758-ban. 
Dr. Weisz Miksa emlékének szenieJem ezen közleményemeL 

:\ :.\fag) ar Zsidó Szemiében (XXXIII. 19-'27) közzé tet
tem. '>.\ tatai zsidóság szervezete ·a XIX. század elején« eim 
alatt azon szabályzatot, amelyet a grófi uradalomtól 1806-ban 
nyertek elődeink. Az E\1IT 1918-as Evköny-Vében (228--2±2) 
>>Esterházyak sze_rződései a taJt:ai zsidó hitkCi<zséggel« eim alatt 
azon rrlicgváltozott szerv.ezetet, ameb'bcn 1838-han Péswes"ü]tek. 
1\leg<illapithatjuk, hogy a >>Relig~ons-Ordnlli!1g«-ga11 párhuz.amo
s~n. volt az u. n. »Polioey-Ordnung« vagy megcsonkitott ki
kifeJezéssel >>policey« (Büchler, Magy. Zsidó SzemJ.e, XI. 502), 
amely alatt a zsidók politikai jogaikra vonatkozó szabályaikat, 
más ~ZÓ\·al szervezetüket értették (lásd közleményemet a l\Iult 
és Jövőben, IV. 423-±25). Dr. Bemstein Béla (u. o. 202-
20;>) a >> Juden-Polizei« cimü közleményében kivonatolja a ro
honci zsidóság szervezetét, amelyet 1732-ben kaptak gróf 
Batthyányi Eleonórától. Dr. Bernhard Wachstein (Urkuru:len 
dc. in Eisenstadt XIV-XVII) a megmaradt töredékét adja 
azon szabályzatnak, amelyet herceg Esterházy Pál földesur 
adott a kismarteni zsidóknaki690 január elsején. Dr. Weisz 
1-.Iiksa (~Iagy. Zsidó Szemle, XLVII. 40-±7) a lovasberényi 
zsidók privilégiumát közli, amelyet gróf Cziráky Antal l\Iózes 
1798-ban irt alá. 

Abban a helyzetben vagyok, hogy leközölhetem aöün 
>>Policey-Orclnung«-ot, amelyet a tatai Esterházy uraela1om 
adott zsidainak 1758-ban. illegjegyezni kivánván, hogy m,ár 
ezt megelőzőleg is kaptak a tatai zsidók »policey«-t, amint azt 
megállapíthatjuk azon okiratból, amdyet Büchler adott közre 
(:~1. Zs. Szemle XI. 302). E szcrint ez-en szervezet 17±9 előtt 
már létezett, azonban a mai napig ennek nyomára nem jut
hattam, mert a tatai hitbizományi levéltár jdenleg hozzáférhe
tetlen. Ezen szervezetet is csak Székely Ferenc és Wertheimer 
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Adolf urak szereletrem.éltó közbenjárá~ára kaphattam meg. 
amiért ezennel köszönetet mondok mindkettöjüknek. 

:-\. sz•ervezet szószerinti szöv~ge ekként hangzik: 
.-\. külzeten: 

A belzeten: 

Policey ordnung dern 
Totiser judenschaft 

Ao 1758: 

Gott elem alimachtigen 
SoUct ih:· fürchten, d.ienet ihm nüt gantzen HcrtJ.r.u 

in unseren kleinen Tempel welches die Synagog \·~r· 
stanclen. Kommct ihr gsammet zu sammen damit dasz gcb~t 
mit V•er sammlung angefang-en. in Specie der schubinger und 
schul bectienter von del11Cn Ersten ein finelen da· gebdh an 
der wochen und Sabath nicht Ender an zu heben bisz nicht 
3. mahl an der schul thür geklopft oder geruffen. 

2. 
Alle freytag zu abend solle der schul bectienter den 

Rabiner hefragen wasz zeith zu klopfen und ruffen hat clamit 
das Volk von ihr arbeith ab zu halten sol>te der Juden richter 
in gemeinele sacheu etwas zu ver rirchten haben mLbse J ,, 

Stuncl mit eLem gebeth auf ihn warten solte aher lenger auss-cn~ 
bleiben kö1me der rabiner mit zu zichung der zwey kirchen 
vetter das gebeth anfangen lassen. 

3. 
In der Synagog stehct ihr furchtsam, gleich kno;cht vor 

elem alle•r Höchsten Herrn. dic grossen haben die kleinen 
zu erinneren vor wehen sie stehen, absonderlich sollc ~ich 
k_ciner unter stehen in der Synagog Einer gegen den andPill 
eme Hand auf ·zu heb!en, sollet behütte (Go~t) geschen haben 
dic kirchen Vatter macht nach ihre orclnungen eine Pfancl zu 
b.egehren, und bleibt so lang in ihren Handen bisz \"Oll der 
gemcinele ausz gernacht wasz Straff zu er bringen hat. 

-1 . 
. -\n_ :\Iontag und Pfingstag zu frühe sollen in der :\Linnes 

und WClber schul 2: Sarnel bog en von elem kirchen Vatter auf 
gestellt werden was in der weiber ".chul ein kommct 
mussen bemelte kirchen Vattcr zu-Hünclen kommen, die Uruder 
schaft-s Vatter seine~ abe r nu r besorge t nach den .:\ euen Lich t 
~md n~ch ostern Pfmgsten Langen Tag Lauben Hüttcn \'est 
1hre B1xen aus zu setzen. 

;). 

.. Bemelte kirchen \'at ter musscn obacht hahc-n alle I n
fallc wasz zu der allmo::,s~n Cassa gehert was in der wochcn 

26 
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gcfal! ~ t also gL~ich richtig ein zu brino-en an Sabath ocler 
sonsten Fey~rta~e~~.e~n kommet. sol_le ~or ~e:m LangJentag 
und osrern em C~~SO:>lc t t ~n~rden und eme r so mcht 1n der g ute 
zaJllen wollte. konne nut dem ersten mahl U!nd La;no-en tao
L~cht ge~en"J.t~H~t werden, wenn mit diesem nicht ge~urr i:st 
kotmen ~l é' krrchep \ 'atter Init ande re Jüdis·che Excut:Lm~ ver~ 
fahren b1sz also nchtig bezahlt. 

6. 
Di·e Bille ten so an denen annen clurch reisZJenden J uelen 

ausz_ gegeben werd•en. sollen dm·ch den beg1aubten s1einer unter 
schnft J edel'e nach seinem Vermörren 91emacht werelen und 
kcine ~ eue Billeten i:n der Bixe e~n ()"~le()"et bisz '!Ücht de•r 
alte ,- öll~g herauszen seinen und die kir~he~ Vatter auf richti()" 
ohne ~igen~ Ueb oder zu Laun ausz geben, so aber an ilme~ 
zu spe1s·en 1st un.::.l er wiesen werde könnem, dasz nicht o·.ere•cht 
ausz gebep sollen die selbigen kirchen Vatter f2: St~aff an 
d~r g_nad1gen .. Herrschaft schuldig sei!n, so aus diJe Jenige 
e1n Bület.::n gast zu ruc schiken sei:en elÜJe kirchen Vat•ter 
besorget a~le scharfe gegerr ihn zu gebrauchen, und müsse 
Expressa d1e gasste behalten so ilun geschiket s•einen. 

7. 
. Einer so heyrat~ ist das ·e rsote Jahr fr.ey von allen gaben 

:ne auch ,-onden en Billeten gasten zu verstehn wannein Student 
1st und weiter Studi:eren will. wann sich aber in einer Hand
lung Stupiirt hat gleich als andere Juden gaben und Billeten 
bey zu tragen. 

8. 
Dem J u den richter werden keine Billeten geschrieben 

hirin g~gen \Ycnn frembte Rabiner Schul singer oder sonsten 
anselmhehe L euthen an kommen mus6e Emen bey sich behal
ten. Solte er schon mit einen beleget sei:n, und noch ande.re 
an k?mm~n. soll-e zu elem ersten bey sitzer goeben und so lang 
bey 1hm ISt alle tage \ 'OU elem kirchen Vatter eirue Billlete~1 
herausz gegeben werden. Ringegen musse der kirchen 
bedienter den fr.embten zu elem kirchen Vatter führ•en ela 
mit erwiesen zu können welcher mit gassten beleg•et ist und 
selbigen tag keinen mehr schiken solle. 

9. 
Jahrlich den 3 oster feyertag, soUe die Juden ()"emeinde 

renO\·iert "·erden nehmblich ein Richter zwey bey si.tzer zwey 
kirchen \'atter zwey Bestandiges Licht ver sorger auch zwey 
Cassier, \\"O bey die gantze Juelenschaft in der wahl kommen 
sollen (zu ver s_tehen die Jenige o ihre gaberr richtig abführen, 
welche abe r me h t zahlten aus z geschlossen seinen). 
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10. 
Folgender art in bey sein des Rabiner richter und bcy 

sitze r durch fünf aus der Büxe herausz gezogene Electoris 
sambt zwey zu dritter der alle keiner Ver wandschaft haben 
Sancto vor genohmerr werclen, und in bey sein des Rabin·c r 
und richter zwey bey sitzer und sonstere beartigte Jüdischc 
Beambt•en zu votiren nach art der Yorschriften in unseren 
ceremoni•en. 

11. 
Wann sich einer unter s tehen solte ein ambt vor sich oder 

von einem anderen bey der gnadigen Herrschait zu such~n. 
welches wieder des privilegium lautet, soll der über treHer 
mit F 100 Straf an der gnadigen Herrschatt beleget werdcn, 
und auch künftig an den gemein diess nicht mehr kon1JI11~n. 

12. 
Der jenige so nicht in die wahl komet solle auch kein ambt 

zu gelas-sen werden. 
13. u. 15. 

Hahen in sich wÍ!e bey obmes•sung der Copitel an Sabbath 
und anc1eren Feyertagen und zu anrufung der Segen bey der 
10 gebot wie und wann Sancto zu ver halten haben ver mög 
Jüdische Vor schriften in obiger Numro. 

16. 
\Virth nicht erlaubet auszer der Synagog ein gebeth mit 

10 l\1anner in seinem Haus zu ver richten bey Straf F 16 an 
den kirchen Vetter solche auch zu ein treibung aller Jüdische 
Execut~on befuget seien. Exclusive in den Sioeben trauertagl'n 
o?er emer so krank gewesen und wege n seiruer Schwachh,·it 
n~cht zu Schul gehn könne diesem ist er laubt dasz gebet in 
Haus an zu stellen mit bedinungen, class ein allmossen Büxcn 
auf steilen sol1e, und was darin gefal1et derren kirchen Vatter 
zu behaJ?-digen so auch an Sabbath und anderer feu ertagen 
das Caplt•ell vor und aus,ser der Schul zu vor beter gantzlich 
vor bethen, bey Straff ein Duca!Jen an der gnadirren Ilerr-
schaft und ein Ducaten an der allmos·sen Cassa. b 

17. 
Die ausz theilung der ,-or Better an un:>eren X euen Jahr 

a_uch das Horn Blasen solle von derren Juden richter bC\' 

Sitzer _und zwey kirchen Vatter acht tagen vor her be~tehe;l 
derglelchen bewandniss solle auch von den Langtag haben. 

18. 
\Venn einer zu den Segen mus~e beruffen werden und 

selbsten den Seo-en k ff · 
l . 1 b . au et musse oleich wohl dasz ,,·cbuhr-
lC 1e zu der allmos~(~n Cassa zahLen~ b 
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19. 
· .ll<'s was 7;11 d.:r hiC'sigcn Jutlenschaft gchert sJJe mogen 

z .. ILm..;. oder mcht zu Hau.;:. s~in was seine Leuthcn brauchen 
und. notrg haben so geht der schubinger schulmeister schuJI. 
b <hem ·r mu~-,e J~'dcrcr von J'fund Rind flcisch Ein ungarisch 
za llen. \on ('lll h. al b Z""C\' 0 TOschen \ '011 Schaf oc! er ?l" n . 

Z\I'C~ g;·oschen \"OU Lir~ler eint> gr,oschen eine gantz zu schl~ch~!~ 
7.~1·cy (,rutzer :;on Inchan2r Z\\'C)' Krutzer eine alt•c Henne Ein 
I. rutzcr. \"On em J ung II ~nnc 1 ~ X ver stehet sic h b~sz uns·er 

cucs ph.r nw Jung genohmen wird s·olches bewanclnis hat 
e...:; auch rmt elen Lemer und ziegcn. 

20. 
Das Schlachten musse apsilutc von elen gemein schlachter 

bestch~J. und von kciner ancleren werden. s.ollte sich eincr 
un tcr _tangC'n Rind pe~sch oc;Ie~ Feder führ geschlachtcs hereiul 
zu bnngen wenn em lll Heumscher ist solle mit f. ló Straff 
bde_get \\ erclen. die HelEte an der g nacligen Herrschaft die 
llel!tc an d~r allmossen Cas~a solte der Schachter selbst ein 
durch_ sclüe'lf macben und ihm bewis"Stlich zu maoben ist 
.;;olie .1pso facto 1·or seinem Dienst Cassiert sein und von der 
gernemde ausz geschaft werclen. 

21. 
\\"enn eincr eine Hochzeit ocler Besclmeiclun.rr machet ist 

nur die Helfte von Rindfleisch Kalbers Schabses"'F·eders fi.ihr 
schuiciig zu zah1en. · 

22. 
\\'asz wein ein geführt wird. und selbsten ausz drino·et 

zahlt von Jedern Eimer fünf groschen wasz aher wirt rribt 
w!n Jedern _Eimz~ ZJelm groschen, wasz in gantzen v·er kaL:ffct 
_wud von Errner t 1 f~ X. und so balt elen wein ein brino-,et clarf 
i~ s~inern KelJer nicht ab1egen wenn nicht vorher b~ey elem 
( ass1er ocler arendator gemeit ist w1e viel Einner seil1Jen von 
wannen l~er kornmen, und ist der g1emeimde CaSis~er oder 
bcstand em haher befuget an Jeden faSis ein p,etsch:aft <l!n zu 
Jegen, und so die jenige welche ein führen wileder setven sollte 
sol_lcf!- l'ier Ducaten Straff schuldig sein zwey Ducaten an de; 
g 11 <!chgcn Herrsr:haft zwey Ducaten an der gemein Cas·sa. 

23. 
,\uch w~rd k~nftig kein Lager Essig wÍie wein ab gerech

neL solltc s1ch emer unter fangen wein in seinem Keller zu 
lr~.:n ohne vor ~visSICI?- o?iger leuthen oder sonsten eilll betrug 
Sjnden, sollen cl1e wcm 1ps-o facto Convisgiert sein d:i!e Helfte 
an der gnacligen Hcrrschaft die Hclfte an der allmosscn 
C as sa. 
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21. 
Dic wcin Contracten sollen alle zeith Yon osteren anfangen, 

solltc die gemeinele 1·or guth befinden den wein satz zu v r 
dingen mussen vier ,,·ochen Yor mben~n .:\eu J ah r gc-,chchen. 

:20. 
Sollte einer wein cin führen und ,-or geben dasz die weinc 

nicht Causcher .seicn. sollen dic Cassier oder der arrenelator 
bcsurget sein durch einen Christen die "·eine wirklich nicht 
Causcher zu macben clamit auf der probe zu kommen. sollte 
dieses alles nicht genug sein den betrug zu Yer hütten. ~tehet 
der gemeinele frey mit zu ziehung dere zwey cas~ier die-,en 
ponct nach aUer erclenklichen arth zu ,-er bessern da mit alle 
unter schleiff vor zu Bauen. 

26. 
Die Jenige so ,-on ihre schul sessel jahrlich Sechs guiden 

zahlen haben alle halb Jahr cin gulden zu der allmossen ·ca~,;-a 
zu er legen. Sess-el so ,-ier gulclen zahlen halb jahrig -t:) X zu 
der alltnossen Cassa, die abe r nu r z wey g·ulclen jáhrlich zahlen 
zu der allmossen Cassá. "221/? X erl~geh. ·Bemelte ~ Cla:;~en 
was sie nach unsere-r arth in der Synagog kautfen können 
clarhin Devalvirt werden. 

27. 
Rabiner und Juristen scien schulclig alle monath den 

Schachter zu Exemanieren und seine schlacht me%er pro:
piciren clarnit seines Anmbt naéh unserem gesetz beobach
tet wird. 

28. 
\Venn künftig ein Rabiner schul singer oder gemein 

beclienter auf genommen wird solle der Juclen richter dic 
gantze Judenschaft beruffen lassen. und votiern, und auf was 
arth auf genohmmen wircl die Contitionen ~n den gemein Buch 
ein zu tragen, clann hat der Juden richter und Beysitzer keine 
macht von seineu acarth ·etwas zu 1·erordnen oder zu mach<.'n, 
s-o auch wenn einer Rabiner ocler schul singer schul bedienter 
ab sagen wollen musse wicderumb n11it vor wis..;en der gantl..en 
J uclenschaft geschehen. 

29. 
Die schulmeisster sollen alle Sabath nüt ihren ~chul 

kinclern zu deru Rabiner ocler sonsten o-elehrten kommen und 
ih re Lectionen auf sagen la,:;·sen ela rnit" zu sehen i-;t das~ ih re 
schulcligkeit apservi<crn t_ sic!). 

30. 
Da:-;: wann Hevrath bl.:~ ibt bev ihren allten g.:brauch. 

nchmblich elem Rabiner 1·on Erst~ f. 100: f l: HO x. von 
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ancl<·rc hundt'rth bis~ f 1000 \'On jcd2rcn f 100 ein o·ulclcn 
bis." 2 : _oder _f 300~ Yon jed.:-r hunderth 22L/

2 
x von °[ 3/ rr{ 

\\other 1st \\ '.:? lthc r mcht schulclig zu zahlen. Die allmoSJ~n Cassa 
bekommt 1

/, " ·enigcr als der Rabincr, so auch hekommt cLer 
schul singer mit dem gemein bectientcr zu d~es·em Dax zahlt 
der Breytigam ~/3 und nm s.'Íten d er Braut l j~ kupel geld 
\\·er in Loco ist zahlt wic an den Ra:biner w<Unn "über felt islt 
zahl Dopclt. ' 

31. 
\\ 'enn ciner auszer Totis heyrath musse g lekh die Helfte 

Yon obigre Dax zahlen. 

32. 
\\ 'enn ~in c r ein recht b2y elem Juden richter vor bringt 

1_nusse der n ehter seine zwey bcy sitzer dazu nehmen und keinen 
trembten. 

33. 
. . :\lle ein k~nfft der Judenschaft schutz gelter Capital Dax 

fle1sch und wem gelter, auch einige ver stadniss so nlÍt einige 
haben die nicht hestandig lller seinen in Summa alles und jedes 
solle der Juc!en richter nichts ein nehmen ·sondern alJles derren 
2 Cassier behandigt werclen. Hin~egen soHe bemelt1e 2 Cassier 
in der gemein Stub·en ein Kasten mit Zwes sch1es•ser haltenJ 
und jcder'Cr soll nur ein sch.l,i!Ssel haben damit e]ner olrne cleri1 
andercn nicht über dem Kasten gehen können. 

3±. 
Desagte Cassiere sollen kein geld an dem richt•er oder bev 

sitzer ohne guittung folg·en lassen, und zwahr biss 30 x hat de~ 
richter macht auch ihnen zu Assigniren von f 1: biss f 10 
mu:;::,e schon ein bey sitzer mit unter schreiben scin, über 
í. 1 O sollen zwey b ey sitzer UI1ter schreiben, und der jenige 
so das gelt zu Empfangen hatt musse selbsten bey denen 
Cassier ab hollen, und nicht durch dem gemein bedienter. 

35. 
Bcmehlte Cassier mussen alle monath an der geme~ncLe 

rechenschaft geben von Empfang und ausgaben und dirfen 
auch kein Excution vor nehm.;n wenn nicht vorher an dem 
richter \l·issenschaft geben sollte der richter nicht zu hause 
sein "olie be1· elem Ersten bev sitzer melten w1d wann die 
Excution gu th geheissen wird." musse von d~nen gemachten 
unkosten ein quittung vom rich:er darüber haben, in mangel 
d<:s~en werde ihre rechnung nicht an genohmen. 

36. 
_ Aus~c:·. bemelte ordnm~g, seincn die Cassier nicht befugt 

\:me an weisung zu respectnen, wie weniger in ihre rechnung 
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poscirt werden, solltte sich aber e~eignen eine Ext_ra ausgabe, 
wo der N ahme des Empfangers mcht benennen konne so J:at 
die gemeinele erlaubniss bis~ f 1_5: sollte aber mehr erforderhch 
sein, hat d1e gemein:de allem rucht voll macht, sondern "oUen 
noch sechs Manner von der Judens_chaft berufen l~s en u~d 
mit ilmen reiflich über legen ob d1ese unkosten d1e gerr:-em 
Cassa tragen ·soUe, und wann soolche.s genehm gehalt~ wrr~, 
dann könne das gdcl durch den nehter und bey sttzer rn 
g•eheriger ordre über re.üchet werden. 

37. 
\i\T.enn einer ein jüdisch recht bey elem Rabiner ver langet 

sollen noch zwey Jüdische Juristen _clazu nehmen, _sollten aber 
keine 2: zu finden sein möge der ncht_er ~ach s.e11nem gut~en 
hefund dazu nehmen, und selbsten mlt sttz_en zu . <1;lle zeLten 
wenn auch 2: zu finelen sein, nach Eygen willen lllnn fals zu 
dispaniren hat . 

38. 
Es solle sich keiner untcr st,ehen eine wohnuhng oder 

gewölb so •ein J ud bey e in \hrisven hat a~s zu dingen wann 
g1eich der Christ auf kün_d1g·~t oder ste1gem wollte, clarfe 
sich kein ande11er Jud herem 21ehe bey Straff sechs Ducaten 
der gnadig.en Herrschaft, und drey Ducaten der allm<?~"en 
Cassa. N achdern zu fircMen ist. das z dasz durch ?-en Irrugen 
Juderr so es in willen _hat z~ bez_i!ehen eine an shfftung oder 
betrug ist, und gar le1cht em re1c~er den. arme~. auf soleher 
arth aus seiner wohnung od:!r gewolbe tre1ben konne. 

Bernelte 38 policey Poncten, seinen nach ~szer befund, 
und zu N utzen der Totiser J udenschaft gefert1get ~u gestelt 
wcrden. Actum Totis d 26 a Monaths tag Tamus lll unsere 
altes Jahr zahl 5518 in Christlicher Jahr zahl aber elen Er~ten 
~august l 7 58: 

Isac Cohn richter 
Moyses Lazams in (Pressburg?) 

zu dato abwesent 
..als auch Assesoris 

Nathan günsburger 
Rabiner in alt offen 
Eleana abraham von 

Nicolsburg. 
Ha a leközölt okiratot vizsgálódás tárgyává tesszük, fel: 

tünik az óbudai rabbinak az aláirása. Első pillanatban igazolm 
látszik bennünket, amidőn a Hacofeben YII. 67) első tatai 
rabbinak tüntettük fel az 1773-ban müködését megkezdő 
Kempfner ..\ront. 1\Iert külömben, ha a helységben 17!'">~-ban 
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mür szolg;:ilatban 1:,-6 rabbi lett 1·olna, miér~ forduHak: Y<Olna 
az {íbudai rabbihoz a'> Policel -(hdnunn« aláírása 1•éoett? ,\zon
ban ezen kérdé:> magyarázato t m-crh~t azáltal ha"' f.elle:is;ük 
hog) ezen ds ő óbudai rabbi \ ÚüchJer: A z~idók türténet~ 
Budapesten. :?SG' tekintélye birta reá a tatai zsidókat, hoc.ry 
:-.aj<ít rabbijuk mellőzé é1·cl az ő aláirásával erősits·ék merr sz~r
YezetÜk•ct .. \.zonbau az is lehcts~ges, hogy Günsburg CG üns· 
burger i\átán b~n ::\Iátiszjóhu a tatai rabbi hi1•atalból k>erü1t 
az óbuclaiba, mert a leközölt okmány annyiszor és oly ll)"Om.a

ték~al ~zál a rabbiról, hogy k h et2t1en eJképzclni.Uruk, h ogy a 
tatal zsJclóságnak eddig, 17.->8-ig, rabbija ne l•ctt vo lna. A 
Hacofcben (u. o. 81 1 bebizonyitást nyer közl.eményem által, 
hög) a tatai és óbudai rabhínátus nexushan voh egymással 
még 181.)-ben is. Felte1·ésünk:et még az is bizonyitani láJtszik, 
hogy Tatán már 17 38 előtt is volt rabbi, me rt az okmány 
:?8-ik pontja, amely ez'C~n szavakkal kezdőd~k: \\~em.n künftig 
ein Rabiner . . . auf gcnommen wird, az össz•efüggés szerint 
c ·ak ugy értelmezendő , ha ujbó! rabbivárasztálsra keri.i!l a sor. 

\ 'olt a hitközségnek 1758-ban már ümitója (schulmeister ), 
kchlfora (schuJsinger), metszője ,(schachner.), egyhá1fia (tem]J· 
1omszolgája, schulbe-diemer), akinek hivatalos t·eendőit beköve
telték. A tanító köteves volt minclen szombaton az i>skolás g)"er
mekeket a rabbihoz kihallgatás végeN 1akás,ára elvezetni. 
l· gy an csak a metszőt havonta ellenőrizte, kihallgatni és eszkö
zét felühizsgálni volt hivatva. 

Az adminisztrati1" dolgok élén a zsidó biró (Judenrichtcr, 
jelenleg hitközségi elnök) á llott. ::\Ie-llette volt két alelnök (bey 
itzer), k ét pénztárnok ( eassie r , két templomgondnok (Kirch en:· 

, ·ater ·1. A >> Bruderschaftsviücn< alatt valószinüleg a chevra 
kadisa v1eze tőit kell feltennünk. Ha ez a tényeknek megfelel, 
akkor a tatai zsidó szentegy}et már 1758-ban létez•ett, amelyre 
Yonatkozólag csak feltevésünk volt. még pedig az, ho.<;y az •első 
sirkő WJ.elyre ráakadtam, az '17±0-b>en elhunyt Jákób ben 
Jóél feje felett v:an a tatai temetőb>en (Hacofe u. o. 5~) . TemlJe
tőnk három részből áll: a régi, az uj és az 1930-ban kibővit,e tt 
legujabb terül~tbőL 

Tata. Dr. Ooldbterger Izidor. 

Neuwald Illés Utódai könyvnyomda, Budapest, VIII., üllői-ut 48. 
Felelős kiadó: Dr. Hevesi Fereae és Dr. Lőwioger Sámuel. 

A Rabbiegyesület jubileumára .. 

Az ORE (Országos Rabbiegyesület) a Dunántuli Rabbi
egyesületből alakult. Negyedszázados fennállása után hódolattal 
óhajtjuk a megalapítók emlékét ünnepelni, midön az elmult 
negyedszázadra visszatekintünk és fölidézzük lelki szemeink elé 
a régieket, akik elmentek, de akiknek szelleme minket is vezérel. 

Az Orsz. Rabbiegyesület mindig kivette részét a magyar 
zsidóság hitvédelmi, hazafias . kulturális és ethikai feladatainak 
munkájából. Szellemi központja volt a magyar rabbikarnak és 
inspirációjával üdvösen hatott a magyar zsidóság lelki és szellemi 
életére. A magyar rabbikar elismerésreméltó módon töltötte be 
hivatását és ebben része volt mindig a rabbiegyesület irányitó 
szellemének. A rabbiegyesület egy központnak vonzó erejével 
egyesit~tte külömböző irányu és fölfogásu tagjait. 

Ennélfogva a rabbiegyesületnek fenn kell maradnia akkor 
is, ha a kongresszusi alapon álló magyar zsidóság alkotmányát 
kiépitve, megfogja alkotni a maga lelkészi testületét mint a 
vallásfeJekezet hitéleti problémáinak országos forumát. Hogy ez 
eddig nem történt meg, szembeszőkö hiány, mert hivatalos lel
készi testületi fórum nélkül vallásfelekezeti önkormányzati alkot
mány el se képzelhető. 

Egy időben, összes kartársaim lelkes csatlakozásával és a 
felekezet közegeinek hozzájárulásával ideiglenes jelleggel meg
alakitottam ilyen testületet, a Károlyi Mihály gróf kormányala
kitása idején, amikor szükségét láttam a hitoktatás és a vallási 
élet ügyeinek védelmére müködö szerv' életbehívását az ORE 
mellett. A kommunizmus beálltával megszünt ennek a testületnek 
léte és müködése. De hogy szükség van reá, azt napról napra 
jobban érezzük és tapasztaljuk. Most hogy a magyar zsidó 
vallásfelekezetnek három államilag elismert szervezete müködik 
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egymás mellett, kiváltképen pedig, mikor ezek közzül kettőben 
megvan alkotmányos szerkezete és garanciája a rabbikar illetékes 
hitvédelmi müködésének és vallási irányitó befolyásának, elér
kezettnek látjuk az időt, hogy a kongresszusi alapon álló magyar 
zsidóság hitközségeinek rabbijai hivatalos Rabbikart alkossanak. 
E mellett azonban meg kell maradnia az Országos Rabbiegye
sületnek mint társadalmi tényezőnek, kulturközpontnak, a rabbik 
ügyeit, jogait, erkölcsi és anyagi érdekeit tolmácsoló és képviselő 
testületnek, melynek nagy jelentőségét fokozza az is, hogy benne 
külömböző szervezetekhez tartozó hitközségek rabbijai baráti és 
kartársi társadalmi kötelékben együtt müködhetnek a vallás
felekezet érdekében és ügyeinek elöbbrevitelére. 

A Rabbiegyesület mindig nagyfontosságu tényező marad, 
mint kezdeményező, mint eszmék fölvelője és elindítója. Igy 
fölmerült az a7, eszme is, csak az utolsó években, hogy meg
alkottassék a Rabbiegyesület fegyelmi hatósága. Az egyesület 
buzgó alelnökének javaslata behatóan tárgyaltatott, de a jelen
levő kartársak abban a nézetben voltak, hogy ilyen fegyelmi 
hatóság megteremtése színtén és ugyancsak a hitfelekezeti 
alkotmánytervezet keretébe tartozik, hogy annak müködése ille
tékes és itélete kötelező és végrehajtható legy~n. Rendkívül 
szükséges, hogy a rabbik müködésének ellenőrzése rabbikból 
álló testület fennhatósága alatt legyen. Ha ezt a felekezeti szer
vezet meg nem alkotja, úgy a rabbiegyesületnek kell egyesületi 
keretben megteremtenie, amely esetben azonban nem lesz szá
mára biztositva a protestáns egyházak alkotmányában már rég 
íntézményesit~tt és a kongresszusi uj póitervezetben is szerenesés 
kézzel előtérbe állitott nagyjelentőségű állami jogsegély. 

Ha az elmult negyedszázadra visszatekintünk, megnyug
vással állapíthatjuk meg, hogy az Orsz. Rabbiegyesület hívatását 
méltókép töltötte be. Első sorban ápolta a kartársak közöttí 
kapcsolatot. Azután szeretettel foglalkozott a hítfelekezetet érdeklő 
kérdésekkel. Védte a r'abbik jogait, síkra szállt azoknak és az 
általuk képviselt vallási eszmének tekintélyéért és érvényesülé
séért a hitfelekezet beléletében és ha az a szükkeblü aggodalom, 
mely a régi kongresszusi statutumban a rabbival szemben intéz
ményessé válva megnyilatkozott és a rabbit kizárta a hitfele-
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"kezet kormányzásából és hítfelekezeti alkotmány sáncaiból és 
az őt megillető jogokból, némileg enyhült, ugy ez a müködő 
rabbik személyes érdeme mellett az Orsz. Rabbiegyesület közre
hatásának is tulajdonítható. 

Az Országos Rabbiegyesület a jövőben is a rabbik és a 
rabbikar méltóságának bástyája marad. 

Midőn utjára bocsátom ez emlékfüzetet, melynek lapjait 
avatott tollak írták, kifejezésre juttatom tisztdetünket a mult 
idők nagyjai és küzdő előharcosai iránt. 

Az elmult 25 esztendő nagyobb fele nehéz, nyomasztó 
időszak volt, melynek ólomsúlya ránehezedett magyar hazánkra 
és a magyar zsídóságra. E nehéz időkben a magyar rabbik 
mí11díg hűségesen teljesítették sze nt kötelességeiket. Válságok 
í.~ején jóra buzdítottak, szenvedésben bátoritottak és vigasztaltak 
Orhelyükön állva hirdették az igaz tanítást, terjesztették Isten 
ígéjének éltető szellemét. Művelték és gyarapították a magyar 
zsidó tudományt és íntézmévyeket teremtettek és szalgáltak a 
sujtottak és szerencsétlen szenvedők javára. Követték az ORE 
szellemében szent hivatásuk törvényét a lelkek építésében és a 
sebek orvoslásában. Szívük vérzett a szenvedő hazával és szen
vedő hittestvéreinkkel. Ápolták elesett hőseink emlékét és azok
nak mártir emlékét, akik áldozatul estek a felforgató szenve
delmek rohama előtt. Résztvettek az ujjáépítés munkájában, 
résztvettek a teherviselésben és meg ámasztották, erősitették a 
lankadókat, a roskadókat A szellem, mely bennük élt s él, a 
jövendőnek záloga. Ez a szellem becsületes, tiszta és hűséges. 
Ebben a szellem.ben bízva, tekintek kellő és erősbödő remény
séggel a jövendőbe. Az ORE jövőjébe! A magyar zsidóság jö
vőjébe l A magyar haza és nemzet jövőjébe. 

Imádságom keresi a könyörületes, igazságos Istent, hogy 
vegye őrgondjába szenvedő hazánkat. vegye oltalmába és árassza 
le reája gondviselő áldását, sugározlassa le gyógyító égi ke
gyelmét a sorssal kemény tusát küzdő, életért és jövőért vias
kodó, feltámadást váró, ezer sebből vérző honra és a vele együtt 
szenvedő az egy Istenben és az isteni igazságban hívő és bízó 
magyar Izraelre. 

Dr. Hevesi SimO(J. 
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Üdvözlés. 

Örömmel üdvözlöm a Rabbiegyesületet huszonöt
·éves fennállásához. Alapitása óta tagja vagyok és sok 
szerencsét kivanak jövő müködéséhez, melynek hasz
nosságáról meg vagyok győződve, 

Vívat, crescat, floreat. 
m:Ji O'.lltl ,,v n•;o• 

N'i~l,, )'i~J o•,m•;, n:11to~ 

s~,ltl' ",~, 
Dr. B/au La;os. 

Ifjak és Öregek. 
" Az Országos Ra~biképző Inthet már szárnyukra biOcsátotta 

el~o. adeptus-csapatait, s azok elindultak a próféták röaös 
UtJam. b 

.. Sok 1elkesedés fügadta az ifju vateseket a modem hazai 
gyul~ke;zetekben, ám a gyanu és a kornzervativizmus áloreájá
val __Járo aggodalom leskelődő szimatolódzással kisérte mükö
dé·uket 1épten-nyomon. 

, A haladó hitközségek régibb veretü rabbijai is várakoz·Ó 
állaspontot foglaltak el velük szemhen. TtermésZJetes jdcnséa: 
hogy az egykor maguk is mer~sz ujitóknak tartott pari"ok, hajló 
élet~~rukban) a maguk, valannkor _pogányságnak kikiáltott szel
lenuranyzatukkal konz,ervativakká mere\"edtek s most mar ok 
csóválták a fejeiket dolgok és napok fölött, 'amikben kedvük 
már nem tellett. 

Az Or_szágos Rabbiképző Intéz,e t egyik th~o~og.üai disz.gyü
lés,en ~gy Igen kitünő képzettségü ifju papjelölt egysZJer 1elkes 
megnyito beszédet ~art~>tt, é1énk remperamentummal, sok tüzes 
gesztussal. ~ egyik Jelenvolt öregebb V1ezér1őbhottsági tag 
fanyar megJ'egyzéssel adott véleményén,ek kifejezést ilyen sza
vakkal: »~chad' um den Jungel!- Mann. Ein guter Schauspreler 
war_ au~. ihm ,geworden.« Pedig az ott 1éV'ő öregebb papok 
egy1ke Jol emlekez.henett V1olna a maga ifjusá,gára, amikor szülő
városa tervp:omában első ,prédikációját tartotta a siónoklata 
közben az első gesztusnál hangosari" a szószék --~elé kiáltott a 
saját nagybátyja, egy öreg t:llmudtudós: >>Herunter mit der 
Hand.« 

Az én Istenben boldogult édes apámnak egy alkalomn1Jal 
bemutattam rabbiképzőnk egyik Legjámborabb, ma is konzervatív 

Ifjak és öregek 405 

életéről és meggyőződéséről ismert tanítványát akkor mé CY fiatal 
rabbinkat. Elmondtam róla, hügy kitünő tal~udista ia-:n val
Já~os r.ap, dis~e az inté:zetünk~ek. Az ~ édes apám :né'g;s ked· 
Y•etlenul csóvaita a feJét, ra.m1kor az ifju pap távozott, s azt 
m~ndta: >>Nei_TI te~szik nekem rabbi, aki!Ilek ki v~an pöd.örve a 
b";J'IISza.<< P~d1g ~üyen ár:t~tlan dolog a kipöclrött bajusz ahhoz 
kep;st, amikor o maga 1f]'u pap korában először lépett papi 

.or~atusban, magy~r szónoklattal a miskolci zsidó templom szó
szekére, V'agy am1ko'r történelemkriti!kai munkálatokat jelente
tett meg a zsidó tudományos folyóiratokban . A niiskolci temp
lomot az akkori fanatikus rabb.ük azért a beszédért chérem-mel 
suj'tották. 

Általában ugy vélem, a szemináriumból kikerült fiatal 
papok a maguk ártat~ran modernizmusukkal bárány-számba 
mentek a haladó v>allá:sos irányzat első uttörö oroszlánjaihm 
képest. Lőw Lipót Szegeden, Hochmuth Ábrahám Veszprémben, 
Kohut Sándor Váradon, Chorin Aran, Steinhardt Ármin, Rosen
berg Sándor Aradon, Zipser Sz,ékesfehéTVáron, Schwab Löw, 
MtiJis,els, Kohn Sámuel, Kayseriing Pesren. dr. Klein Mór 
Nagybecskereken, Fassel Nagykanizsán prófétai harcokat viv
tak, s ezekben a küzdelmekhen vérző s.eb,eket szereztek a ha
l!adó zsidóság eszményeinek diadalra juttatásáért. Hogy a 
modern korszellem, a. hirtelen szabadság mámorában árkon
bokron keresztül gyakran örvényszélre is sodorta ké:>őbbi idők
ben az ő ideá1j1aiknak robogó szeker,ét: nem az ő hibájuk, bizo
nyos, ·Ök másnak áhnodták a moclem z:>idóságot, rnint ami
lyenné wk helyütt fajult. 

Az ifju papi generációnak eszményképei voltak: a müvelt, 
tudós, a 1énY'egben konzervatív vallásfelfogást józan haladással 
párositó idős,ebb rabbik. Hiszen a fiatal nemz,edéket nagyban 
az vonzütta a szeminárilumba, a papi pályára: hozzájuk hason
lókká v'álni. A rabbi-pálya, sok csaLóelása és n~m kevés vér
tanlltsága dacára me_gbecsü:t pozíció, magasztos örhe~y v-olt a 
magyar zsidóságban. A Lőwök, Steinharclwk, Kohutok ragyogó 
nevek voltfak. A zsidóság elismert veret·ői, szellemi tekintélyei. 
Hazafias, őszinte hazafiJas, magyar müködésük. bátor föllépé
sük, tudományo:; fölkészültségük, prófétai zsidóság-uk. z~~dó és 
nem zsidó .körökben egyaránt hódolattal övezte a nevüket. 
Nem csoda, hogy a.z ifju papok mintaképet láttak bennük. 

Magam gy·em1ek- és ifjukoromból ismertem a magyar 
ha1acló zsidóság eme pionirjú köz ül: H ochmuth Ab rahámot, a 
ve;;;zprémi rabbit, aki éclc-;apám egykori tanitója és későbbi 
atyai jóbarátja volt. ;\lagas, szikár, r~deg külsejü férfiu volt 
az öreg ur, kitünő pedagógus, a veszprémi zúcló iskolát az ö 
müköcJés,e tette az ország egyik ebő iskolájá\"á. Tanitványai 
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koz~l kCliilt:k ~i:. Banóczi ~{Jz:~f· Alexander Bcrn~t, Szomaluízy 
lst1án, At!CJ, L1pot, a 7!Cneszctzo. Jeles talmudtudos volt; mé<Tis 
m gc-.ctt \'C:><:·. hog~ a~ .a_kkori ves':.]Hémi talmudi korl.fc>uo•~k. 
szokott cha1~ltesz doadasalt oh·an 'chem~nscn támadták, ho o\· 
azokal azut,lll. ~tb~?ah.agytL .\lagyarul ro5:;z kiejtéssel bc~zdt, 
de amellett k_1tuno magy<;tr nyehész ,·olt, s ismerte a magyar 
n;. ch ct legreJtelteb zug:nhan i;:;. Súraz, rossz szónoknak tar
tották, s ő maga homi!•etikai elu~nck vallotta mennél ecry
~"'crübh~n bc~zéhü. lchc-tő:cg csak a hetiszakas~ tartalmát 

0
d

mondam. ,\nn~·o r_ a_z én Is t~nbez tért éd;:::s ~pám Pápáról Nagy
b~ sker~kre koltozott, a pal) aud\"aron Veszprémben Hochmuth 
,-;~ rta, sok ~cse rüséggel b-eszélt a zsidó gyükkez·etck hibáiról, 
zs1do \'ICzcto_k mí.í~·eloetlen méltánytalanságairól, fájdalmas papi 
1:J.pa~ztalatauól. En akkor tiz é11es fiu voltam, ott álltam a 
v~:--zprémi pályaudvaron, bucsuzáskor az öreg veszprémi rab
])l~U~, m~gá_ldott, s nem scjothett·e, hogy későbbi \''esz p rémi pap
utodpt ald]a meg bennem. 

Ismertem Steinlzardt Adolfot, a tudós aradi papot. Tizen
nég~ éVles lehettem, az apátn az országos rabbiképzőbe vitt f.cl 
Pestre. Ugyanakkor Torontál ,·ármegy'e küldöottségében az éde.s 
apám Aradon volt átutazóban, F·erencz Júzsef király előtt való 
tisztclgésre, aki az őszi l1adgyakorlatokon v10~t akkor Aradon. 
Az araeli megyeház el-őszobájában ,-,oltak egyboegyi.iltekezvc a 
különböző deputációk. 

Egy csoportban állott a zsidó dep utáció. Tő:ük eg·észen 
elkülönöclv>e, egy sarokban Steinhardt. Apám kérdésérc: miért 
nincs együtt a deputációjá,·al, kedvetl enül Yálaszo1t: >> Látni 
se akarmn ezeket a gonoszokat rc·sóim-okat) .« Este az aradi 
pap \~endége volt az édes apám. Oreg ur \ ' Olt már akkor Stein
harclL Szép, ősz ember, fájdalmas arcvonásu. halkbeszédü. Fél 
éjszakán át beszélt papi tapasztalatairól, a zsidóság céHalan 
kapkodásairól, az orthodox-haladó irán\'zatok akkori kiélesedett 
harcairóL Elmondta, hogy az aradi tii:cnhárom. 1rértanuval egy 
börtönb en sínylődött, egy hazafias besz-éel e miatt halálra ]tél
ték, utolsó éjszakáját töltötte a siralomházban, reggelre ki akar
ták , ·égezni, f.elbége kétségh ees'C't t fáradozásai tuclták csak 
számára az utolsó percre kieszközölni a kegyeltnet. Schw!ib 
Lőw, a pesti, Löw Lipót., a szegedi főrabbi. ugyancsak halálra 
\'Oltak ítélve hazafias, bá:or magyar hit1·allásuk miatt. Ilyenek 
,-oltak negyvennyolcban azok a magyar-zsidó papok, akiknek 

• a ~cl';-kezetét ~clegennek akarja ma bélyegezni a bünbak-kcrcső 
meltanytalansag. . 

A szónokok sorából kimaga~lottak: Kolzut Sándor, a váraeli 
himev~s, tudós zsidó pap. 1'1;ófétai mcgje:•enés, az akkori kor 
pap1 vtse1etének megfelelő, miívészi. lobogóan hullámzó haj-
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furtök, széLes gesztusok, öblö:;, prédikátori hang a magánélct
ben is. Hímeves tudós nevet szerzett m~ának Aruchc~-jáYal. 
Édes apámmal való ~gyik egyi.ittlé:e alkalmával áll<!.,nodtak 
meg abban, hogy ő, ~ohut. az Aruch-ot f-ogja kiadni feldolgo
zásában, mig az én édes apám ~Iaimuni: ~Iore Nebuchim-ját 
fordítja magyarra magyarázó jegyzetek kiséretében. Élénk le\".2-
kzésben áUottak egymással, tudományos k érd ésekben egymás
hoz fordultak tanácsért, s Kohut az ő Aruchjában több hel)en 
cmliti meg dr. Klein Mór vé;eményét. Szónok.nak is elsőrangu 
volt; a Sa~chs és Kiimpf szónoki iskolájának hivc; tcx~uso~ fel
osztás, ima, bevezetés. három tagozatu fejtegetés. ~Ia már 
alig elképz•elhető hosszu ságu prédikációk. :\Iindig eh-ont e-;z
mei magasságokban szárnyalóak, minden aktuálitástól mentc
sek, a nyeh-ezetük patétikus, fellengző, alliterációkban szépclgő 
és keresett, - de a kor ízlésének n11egfelel1:. Az előadás i,., 
ilyen ...-olt. Dörgő, deklamáló. sziné~zkedö , a ho~szu körm.m
datokat •extázissal előadó. 

Dr. Rosenberg Sándor kaposári, ké:;őbb aradi főrabbi 
volt a magyar zsidóság egy má::.ik neves papja. Gyönyöri.i mcg
jdenésü, rendkivül bájos férfiu. Jeles tudós felkészülbégi.i, ki
váLó szól1Jülk:. Kés-őbb sok támadásnak Yolt kitév;e veformtörek
v.ései miatt. Szónoklatait haUottam. Lelkes, tüzes prédikátor, 
sz•ellemes irá:smagyarázó, mint 'ef!Y mási!k kortársa: Fisclt"~ 
Enok, a k•onz,ervativ szellemü makói zsidó pap, boldogult :\laka1 
Emilünk édes apja. 

A Rapaport prágai isko:áj.ának tatüt,·ányai közül müköd
tek· még Magyarországon Sclznitzer Annin komáromi, J?i:mw_nt 
Mór trencséni, Elzrlich, a körmendi. Ehrlich, a rohonc1 rabb1k. 
Kayseriing is egy szemeszteren át a Rapap~>rt prágai ~:;ko]áj{~
nak volt a tanitványa. Büch!er P .. a klYáló moón rabb1, 
Schuo.a.rz, a csáktornyai tudós pap ugyancsak Rapaport tanit
ványai voltak. Az én Ist,enhen bolclqgult édes Apámról e he
lyen nem beszé:hetek. A fiui elfogulhág talán tulzás számba 
tünhetnék fel. 6 is Rapaport tanit\·ánya volt. Tiz é"\'Cll ;Í.t a 
házában lakott, }eo-bizalmasabb tanit\'ánya volt a \Iestcmek. 
Tudós, jámbor é1e~hen te}~ek napjai, mint miskolci. ungdri . 
pápai és nagybecskereki rabbi. A l!egkidlóbb szónokok :;or,í.ba 
tartowtt. Handfer ~Iárk, a tat::ti ra~bi i::o éke"ségo ...-o:t a mü
velt, tudós, modern rabbikarnak. :\Ieg;e~ent beszéelei m{>ly gon
clolatokban bővelkednek, gyönyörü magyar::;ággal vannak JLCg· 

irva. Zipser Székesfehérváron remek héber ;;tÚbáról \olt 
ismert. 

A fiatal rabbigencráció, az Országos Rabbiképző Int~zd
böl kikerülö ifju papok, clr. Sclznitzer Anriin, konüromi rahl>i• 
hivására, először találkoznak Komáromban, az 18H7. e~zknclö-
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ben, ~z idősebb p~pok cgynéhányával, a »Dunántuli Rabbi
'('~ ~sukt« _megalalnt_ása _céljából. Az iclő~ebbek közill az ~gybe
J~n·o SchJ?-_ltzer r-:bbm ~lvül R.osenthal Tóbiás bO!Ilyhácli, Ehr
ltch, a kormend1 .r<l:b~1k vannak jdcn. Felcjthet>et1elllül szép 
kedv~ két_ nap az 1dtlhkus komár,omi paplakásban. A korosabb 
kart~rsak. 1gcn !1ag1 szeretcttel veszik körül ifj:abb kollégáikJat, 
látszik nundnyaJu_kon, hogy boldogság fogja el ő]{let: hosszú 
'Sztendők szellemi ·egyedüllétet felváltani, a közös hivatás kö
z,o:; ~rom és k()zö.s. fájdalom osztályos-társainak társaságával. 
Scl~mtzLe~, az_ oroluf]u s~ellemes házigazda lelkéntek liegjavát 
t~na vendég'el elé, az öreg, hullámos őszfürtü körmendi rabbi 
klfo~n:hat<~:tlan terV'Ckbe!], meg•oldandó feladatokban. A komi
rotlll rabb1 dolgozószobájiában felcsapódnak a talmud foliánsai 
a_z el'SŐ nap késő éjszakájába nyul belé a tudós vitatlwzá:s, ~ 
fiataloknak so~ _aktuális kérdésüle van; megállapodásra j·utnak, 
h?gy megal~.kltják a Dunántuli Rabbilegyesületet, egy szükebb 
bizottság meg o~t, Komáromban, kidolgozza az alapsZtabályo
kat. ::\Iélye n átérziJs, hogy a rabbikarnak, a felekez,e1t érdekében 
való sikeres működését csak a tekintélY sulyával fellépő közös 
összefogás bizt•osithaJtja. Első és legsürgősebb feladatnak minö
sitik egy egyenemes hiJtoktatási talllnerv megalkotását. Szinite 
~1itnóza-érzé®enységgel k erülik, hogy saját aqyagi érdekeikért 
l:s tegyenek valami~, az önzés gyanujáJnak nem szabad hozzáfér
kőzni törekvéseikhez. A komáromi! te!Y\plomban s~eUemés irás
magyarázatot tart Schnitz·er, az einökké megvál1aJsztott lmmá
romi pap, a Jókai szü:öházában lévő pap:akásban kedves ebé
den szólalnak fel Fischer Gyula, a hi11es györi szónok, Kiss 
Arnold, a \'eszprérni pap, Singer Bernát, a kedVles szavu tapol
cai rabbi, R.osenthal, a bvál·ó magid, a tüzes székesfehérvári 
Sif'inherz, a szigoru és munkabirásban fáradhata~tl:an Bemsteil~, 
szombathelyi pap, aki két éjszakán á:t virraszt Komáromban, 
hogy a hitoktatási tanterv impurumát kidolgozzák, s munka
társait, a kiküldött bizottság tagj•ai:t nem engedi szemhunyás
nyira se pihenni. Az összejövcue1en sok érde~es é1ettapaszta}a
taikról számolnak be az idős·cbb papok, Sclmitz·er el-mondja, 
milyen emberieletti munkáj,ába kerül•t, mig a magyar nyelvü 
szónoklat mcsnerévé fejlődö·~t, s hogy még most is álmatlan 
éj•;;zakákon át dolgozik egy-egy magyar szóno:data megirásá11, 
hogy a komáromi Jókai ünnepen milyen sikert arat•o~t magyar 
beszédével, amelyet ötször i,; megirt ujra meg ujra, ami,g kri
tikus fia az utolsóra rámondta, hogy az az ilgazi. Steinherz tal
mudi rabbi-szinóeius megalakitá~át sürgeti, rituális kérdések
ben való döntésre. Fischer Gyula a hazai _gyülekezet•ek egység'Cs 
ü~tentiszteleti rendjét szorgalmazza. Augusztus 26. és 26-án 
folyt le a kotnáromi rabbigyülés, s a jidenlévök valób,an bol-
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dog emlékekkel és kedvező reménységger távoztak Komá
rombóL 

Az 1898. év augusztus havában Székesfehérvárott tar
totta má:sodik ,gyülését a Dunántuli Rabb]egyesüloet. A. harcias 
szel!Jemü Steinherz rabbi székhelyé11. Csupá tüz és lélek volt a 
magyar rabbikarnak ez a kitünő szaktudásu tagja, az ecclesia 
mútans örökké forrongó 1e}kü képviselője. Szókimondó, bátor 
szavu, önzetlen és igazs.ágos. Ilyen tulajdons~gokkal nem sok 
ba_hért 1ehet gyüj1teni a zsidó gyülekezetekben, sokszor annál 
több haragost és méhatlan kritikáJt:. Stei'11herz, a házigazda, 
most is mogorva, kedvetlen VIO.!tt. Dohogásának az okát is fel
tá rta már az dső találkozáskor, a lakásán a kartárs.ak előtt. 
Hitközségérrek egyik tagja elmondta neki, hogy a mina.P a 
Dunán nett hajó-utja alkalmából: egyik kartársunkat ,-acsorázni 
látta a hajú konyhájának főztjéből. Steinherz dérre}"durral 
csapkodta az asztalt, hogy nem járja: az Országos Rabbiképző 
növendé}{leit ilyetén módon diffamáln·~ az intézetnek hirét ron
tani_, felelösségre kell vonni az illető kartársat. s ha a hir igaz
nak bizonyul: az egyesületbőr ki.zámi. A szób.anforgó ka.rtárs a 
lee-közelebbi vonattal- me.,.érkczett Fehérvárra. Steinherz a kar
társak jdenlétében kérdö"'re vonta. Az aposztrofált rabbinus ki
jelentetlte: .esztend-ők óta nem ült hajÓIJ1, rágalom a bir. Erre a 
szék•esfehérvári pap azonnal a hirtho.zó hitközségi tagot magá
hoz hivatta (elölrelö, befolyásos ember vo1t az illető), s ott a. 
kartársak előtt rámutatott a meghurcolt papra: »Ismeri maga 
ezt az urat?« - kérdezte a megLepett embertől. Az kijel•entette, 
hogy nincs szerencsé je, sohse találkoztak még. »Hát ez az a rabbi 
ur, akit maga a hajón vacsorázni látott, illetve, akirőlazt ha
zuclta, hogy ott ti~os étdeket evett!., Va16s*ggal kiseprüzte a 
házából a ma~efaktort. Ég és föld összeroppanni látszott, o:yan 
mennydörgö haraggal hordta le a hazugság terje~ztőjét. :\lás
nap a t•emplomban volt ünnepélyes megnyi~ó ~st•enti:szne1et, azon 
St•einherz pi'édikált. Haragos, ostoro•., szavakkal. Vásár volt 
aznap Fehérvárott, kevés hitközségi tag j,e:,ent meg a temp!•om
ban, a rabbik tisztdet·ére. Steinh2rz ígéi ugy csapkodtak, nunt a 
haragos ist•ennyi1a. Alapo.,an l•ehordta a közönyös gyülekez-etet. 
Pedig máskülönben igen elözé~enyeri viselkedett a fehérvári 
gyütekezet. Az előkelő \\'crtheim csalúd kuriáján fénye,; ebéd 
vo:t a rabbik tiszteletére, a hi.tközségi dnök: dr. Perl deputáció
ban üdvözö:te a papokat . Az első nap délu~ánján talmudi elő
adásokat tartottak a taln1Ud korifeusok: Steinher L. Ro.~enthal, 
Liebermann, rituáhs, aktuá!i'i kérdéseke~ ,·itattak meg. Este az 
átdolgozott dunántuli hit·o!~tat.í -;i tcn·ezetet vitatták meg késő 
éjszakába be!Jen.yulva, másnap számtalan kétes pasztoráli" és 
vallásügyi kérdés került napirendre, a nyugdíj-ügyének előké
szítésérc Yálasztottak bizottságokat. 
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~w-ksú nl on 18\l!l. mgu~ztu~:tban gy ült egybe a Dunán t uli 
H.abb Ü.'g)C>'Ület harmadik közgyülésc. A ked1·e:;, kis clLmántuli 
,·üroska lázas izga]Qmma l \"árta a rabbika t. Vagy hatvanan 
g) ultek össze Sz~búrdon. \ pályaud1·aron népes küldöttsé
gek \ árt;ík az érkez() papokat, <tkiket párat:an vcncl égszcr·ctctlcl 
fogadtak. , \z ü n n, pi istentisztcktr_n Schnitzcr, az egyesüle t 
elnöke prédikált az igen kcdv.~s, szép zsinagógában. Bölcs sza
Yakkal, dus élettapasztalatbólleszürt igazságokat h irdct,e tt. szel
leme" idsmagyarizattal. Délb<..'ll igen népes bankett vo~t a 
Ka::-zinóban. l fat1·an szónok-pap volt jd<en, a szck szú rcli publi
kum g) önyörkiiclő vá rakozá:ssal leste a szónokok felszól alá,sait. 
:\kg is inclu:t a \\'artburgi dalt,okverseny. :\Iindegyik pap f el
szó:alt. mindcgyiket mcgtapsoltúk. Csak egy : a .\Iester hallga
tolt még. ::\o~zogatták: egykcch·üen szitta a szivarját, azt 
mccdta, majd a ,-égén, ha már mindnyájan elmondták a mon
daniYalójukat. P erls Armin volt az, a pécsi hímeves szónok. 
Ki\lik egy ifju pap volt még csak hátra. Azt bizgatták az 
ifj.abb kartúrsak: mutascl meg, mi is tudunk ,-a]Jamit. Perls 
is ki1 ánc"ian fordult a fiatal pap felé: »HaLlomédesöcsém: jú 
zón ok, lássuk a medvét. :< ,\fiata l pap beszélt. Szakatlan i.innq)-

lé:'~el fogadták a sza1 ait. Tüzes szónok volt, igen szép V10lt a 
nych·ezete, régi iskolája is volt a szül6i házban, kiváló szónok 
volt az écle·s apja is. Perls, a nrcste r, aki amily,en nagy vort 
mint szónok é~ mint tudós, épolyan hiu is volt az eog)nCJdülvaló 
szónoki mü,·észetérc, deintén megl,e pctten hallgatta az ifju 
papot. azután dk ed vetleneclett. N em i:s akart felszólaln i. Hosz
szas núgatá"ra mégis engedett: beszélt. Csodálatos dcklamátor 
volt. A hangja vibrált, kacagott. "irt, búgott é3 dörgött. Nagy 
szónok 1 olt, dc teátrális. :\I ost különben is kedvetlen n~lt. 
Hatá-;t kdtett, c1~ nem a szokott P erls hatást. :-\ publl.kum 
kü;önben is fáradt és bágyadt volt már hatvan szonoklat be
kebelezé~e után. Szónok~csömörbcn sz·e~wedő publikum előtt 
he~zélni nem hálás feladat. r\ bankett után Perls odalépett az 
ifju szónokhoz, s az ő keJ.Iemes, kissé fölényes bass-ba.rito.n 
hangján, félvállról azt monclta az ifju papnak: »Va111 benned 
valami öcsém - be;ő!em. Du bist eine Redner-Perle, aber 
noch lange kein Perls«. Este azután a Leopold Sándor, község
kerületi elnök lontai portáján volt fényes vacsüra a papok 
tiszteletére. Ott Pcrls "\.rmin gyönyörü, elragadó beszédben 
hódította meg a híveket. A Leopold család ki.i!ömbcn is nagy 
rajQngója 1nolt a pécsi papnak, c~alácli papjuk volt, elhalmozták 
~szenetetük megnyilvánilásával. 

A szckszárcli rabb~gyülé~en a célkitüzések már határozott 
alakot öltöttek. A hit,oktaJtási tanterv egyet\emességét tüzték 
ki feladatul. A kor által fölvetett vallási.igyi kérelések dclöntését 
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megformá1ták, tervbe vették az Orszáoos Rabbiegyc,ület meg
alakítását. A hitközség tanácste rmében élénk, órákirr tartr) 
talm udi előadások folytak, amelyekben előljárt a h0:igazda 
pap: d~. (}_ngár Simon, a szekszárdiak népszerü, tudó~ papj,\. 
a ·szemmánum )'e:es növendéke, aki a je.;ivákban szerz::tt tud.i
sát az C?rszá:gos Rabbiképző Int{zetbcn gyarapított tudományá 
val bőv1tve, szerenesés vegyi.ilékc volt a régi és az uj iskolák 
szel]lemgazclagságának. 

.Szombathelyen, Bemstein Béla dr. pátriájában tartottik 
meg a Dunántuli Rabbi:egyesü:et negy2clik közgyülé.-;ét az l\lOl. 
esztendő augusztus havában. Ha a szekszárdi rab big) ülé, b ·n
sőséges hangulatával vált emlékezetessé: ug y a szomba t
helyi fén)"es kereteivd tündökölt. A szombathelyi hitközsé~ 
Bemstein Béla szellemét, irányitó befolyását tükröztette vi~,za 
nobilis megjelenési f-ormáiban , a rabbik törekvé..;einek mt'·l
tányló 'elismerésében. A gyönyörü zsinagóga tele 1·olt a1. ünnepi 
megnyitó istent.iJszteJJet·en közöm:éggd. Bemstuin, a házigazda 
komoly, magvas beszéele történelmi perspekti\·ákat bontott ki 
a m<~Jgyar zsidóság előtt. A külsőségekhez tartozott még az eb\í 
nap estéjén, a hitközség disztermében megtartott bankett, ahol 
az ömg1ebb és ifj,a:bb papgeneráció mé_ly,ebbé tet:e a harm6niJkus 
megértés érzéseit egymás iránt, s a még eddig talán gyanu:-. 
kodó idős,ebb papgeneráció megha~ottan állapitotta meg, hogy 
a fiata1ok lelküLetétől nem kell félteni a hagyományo,; zsid(,. 
ságot, hogy sz,ent buzgóság hatja át azok_ szi\reit a zsidósúg 
féhett iövőjével szemben. Eredmén_yes munka folyt Szomb·tt
helyen is két napon át. Bemst'<!itn, a háúgazcla itt bontakozott 
ki csak 1gazában a maga bámulatosan szigom munkat.:lj<e:;i
tésév·el. Két nap, két éjszaka ugyszálván szakadatlanul dolgoz
tak, virrasztottak a különböző bizott~ágok. ~emhiába \o It 
diák-korában a szombathelyi rabbi a katonás pontosságu I3ich
ler Adolfnak, a mostaniÍ londoni rabbiképző Pektorának lakú· 
társa, hozzászokva rifju tanulmányéveiedi fogva ahhoz, hogy a 
nap minclen percéinek meg Legyen a maga szigoru beosztása. 
Budapesten, Budán alakult át a Dunántu1:i :R.abbicgyesi.i.lct: 
»Or::;zágos Rabbiegyesüktté« l$lOB-ban, augusztus l~l-én. Az or
száfg minüen részéből nagy számban sereglettek föl a rabbik a 
fő vá ros ba. A budai zsidó hitközség, dr. Szabolcsi Iridor elniik
kel az é1én, nunclent megtett, hogy a nagygyülés lefoly;kí.t 
széppé és emlékezetessé tc,gye. Az ünnepi istentiszt2letcn, a h;ízi
gazcla pap édes apja: dr. Klein :.VIór nagybecskereki rabbi 
prédiká:t. :\Iélyenjáró beszédéb·en az Országos Rabbieg~'esület 
megteremtésének szükségességét és a nyugdíjintézet létrchod
sának sürgősségét han_gsulyozta, a felekezeti szervezct kiépíté
sét szorgalmazza, a térités és a kitérés veszedelmére, a feleke-
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7){'1i él~·t .nilötts{-gérc Jüvja fel a figyelmet. A budai rabbi
.!{}Üi-ésen ]ép fel először nagyobb munkálattal dr. Neumann 
l~d!'!. ~ nag);~ni1.sa~. rabbi, .. az ~gyc~ükt későbbi felejthetetlen 
és orokcmh:ku clnokc. ElotcrJ'eszb. az alapszabályterV'ezetet 
.amelyet a közgyülés elfogad. A belügyminiszté-rium az alapsza~ 
b;ílyokat megcrősit,ett<', s igy az 1907. év junÍius 26-án Pesten, 
a pe.sti izr. l!itközsé~ székMzának disztermében az ORE (O r
szágos J~ah lxt Egy:csulet) el~ő rendes k<;izgyülés'e me_gtartatott, 
clnokéw dr. Schn:rtzer Árnunt, aldnökelVé dr. NeumaJJ.1.111 Edét 
és clr. Fischer Gyulát, jtC>gyzőiV>é dr. Venetianer Lajost és dr. 
Lővy Ferencet váLasztva meg. 

Diszclnökeivé: B!och Mózest, az Orsz4gos Rabbiképző 
rektorát é:; dr. Kohn Sámuel pesti rabbit válasz~ja. Nem vá
zo:om most e helyen tovább az ORE pályafutását (alapos tanul
mányban cselekszi ezt meg Bernsttein Béla ez ünnep1 könyv 
más helyén). Csak mai vezetőségének ~gj:ait somlom föl, amint 
azt az 192-!.juliusel:sején tartott rendes közgyülés b:iJ~almaös'Sze'
állitotta. Elnökké: dr. Hew;si Simont. alelnökké: dr. Bemstein 
Bélát, dr. Kiss Amo:dot és dr. W eiss Mik'Sát, titkárrá: dr. Gross
mann Zsigmondot, jegyzővé: dr. Kálmán ödönt, dr. Láczer 
Dénest 'és dr. Winktú Ernőt, pénztárossá: dr. Edetstein Ber
talant, elknőré: dr. Schwarz Mórt, iroda~gazgat.óvá: dr. Fried
mann Gyulát választva. Még csak az 'egyesület elnökeiről, 
munkástagjairól akarok megemlékezni, itt is inkább az elhuny
takról emlékszem kegyeletes srenetettel, s az él:ök köZ'ül a·z idő
sebbekről s azokróL akik az egyesüvet éLetéb1en j1ekntő.sebb 
szerepet vállaltak. Örök háLa és elismerés ilJeti az egyesület 
megalakítóját: Schnitzer Ármin komáromi rahbü, s a legtevé
kenyebbet, aki valósággal minden é1eW!lergiáját az eg)'lesület 
jóvoltára pazarolta: dr. N eamann Edét. Tudó'S f.érfiu, papi jel
lem, bájos 'egyéniség. Törhet,eüen munkalredv. A legapróléko
sabb ügyet is a szivén viseli, éj,jel-nappal dolgoúk, a f,e1ciDeZiet:i 
vezető hatóságok bizal1111át kiJérdcmli, kivívja. magának a leg
nagyobb mét'tékb en, a más felekezetü egyházi és világi hatósá
goh., személye révén nagy megbecsü1éssel közeiliednek az egye
sü:ethez. Szerető kartárs, aki mindenki ügyét a magáévá teszi. 
Szakadatlanul dolgozik, még p2dig eredmén'yes,en. Az egyesület 
vezetése alatta fölvirágzik. Töprengő lé:ek, á}matlan éjszakákon 
százszor megh{myja-veti az ügyeket, százszor taná.cskozik, örökké 
uton van az egyesület ügyeiben Kanizsa és Budapes t között. 
Az ék~tév,el fizet szent rnunkássága közhen. Betegségét, halálát 
is egy ilyen téli uton szerezte. 

Dr. Steinherz, a székesfel1érvári rabbi volt hozzá méltó tu
dós, jámbor1dkü munkatársa. Dr. Venefirmer Lajos az ujpesti 
rabbi, a mindig bölcs szavu, kcclVle.s kartárs, a világhit·ü zsidó 
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tudós harmadik Vlesz teségünk. Diszeink: Bloch i\Iózes, a mi 
felejthetetlen Eaeher Vilmosunk és Blaa Lajos, a Ferenc József 
Rabbiképző IntézJet Rektora, a z~idóság di~ze, tanítványai tisz· 
telő seregének méltó büszkesége, aki a rabbikar történelmi jc
]entöségét olyan mélyenjáró tudós bölcsességgel és l~pidari" 
igazs~gokkal állapitotta meg egyik munkála.tába.n. 

Lőw Immánuel, a szegeeli világhires tudós pap ti:sztelet 
beli tagunk. 

Mai 'el'nökünk: H e VIe si Simon, a pesti izr. hitközség vezető 
papja : igaz ékességünk. Bölcs elméje, filozófiai tudása, elra
gadó ékes-szó:ása, herVIadhatatlan érdemü szociális müköclésc 
TIJCvének mulhatatlan ragyogást biztosit nemcsak az Egyesület 
évkönyveiben, hanem a zsidóság történe~ében is. 

És mind a többi!ek . Öregebbek, ifjabbak. A fdejthetetlen 
Weisz :\Iiksa, az örök szorgalmu Grossmann Zsigmond, a 
buzgó Friedmann Dénes, a tudós és lelkiismeretes Ed>'lst. in 
Bertalan, a szakadatlanul dolgozó Kálmán ödön, a sz 2 n czej 
kérdés,ek alapos ismerője, Friedmann Gyula, a szorgalnns, 
ldkiismer,etes irodaigazgató. 

Sok értékes kartársunk elszakadt tőlünk hazánk méltány
talan, igaztalan megcsonkitása folytán. Kecsk r:>méti Lipót, aki 
fenség,es Jeremiás alakját magáról mintázta és annyian má~ok. 

Az egykori öregek pihenni tértek. 
Az egykori fiatalok öregek lett·ek. 
Az ~egykori régiek a multaké. 
Az egykori fiatalok uj ifjak lázas, kereső, uj, üdvre vczetc'í 

t"öpren;géseit hallják. 

Az egykori öregek 'Szelleme rokonszellem a Jnegmá,;ult 
korsz,el:em képviselőivel. Közös a forrás, mulhatatlan - ha 
so,kszür más is a megjdenési forma. 

Sok a munkéi., sok a rés, amit háboru. forradalom, a gyük
kezetek vajudása, a gazdasági élet válsága ü~öttek az ö~i bás
tyafokün. 

Nyujtsunk kezet egymásnak a szent munka \égz~sérc. 
Fokozottabb munkára. l\Iagunkért, fe1ekezetünkért, haz.ftnkért. 
Ist,en irgalma őrköclj,ék fölöttünk, huszonöte:;ztcnd6s egy-c:::.ülc
tünk jövője fölött. 

Dr. Kiss Arnold. 
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Az Országos Rabbiegyesület első huszonöt éve. 

l. fPiezet. 
1906-1915. 

, l\I.inden testület, mdynek tagjai közös célok megval6sitá
,-a ra hivatottak, természetszerücn szükséo-ét érzi a s.ver\'ezk,edés
nek. mert belátja, hogy az eg-y irányb; ható e11ök töm.örülése 
-okkal biztos.abban éri el a kivánt ewclményt, rnint a magukra 
hagy~tt, elszigetelten álló bánn:.!'ty kiváló egyének kü1ön-külön. 

Ez a belátás vezette a magyar moclern rabbikart is arra, 
hogy országos egyesületet alakitson, mely a rendelkezésre álló 
kiváló erőket összefog\"a, hasznositsa a nagy és sz•ent célok 
é rdekében, melyeknek megvalósítása a magyar rabbik fontos 
és fenkölt hivatása. 

::'\agyon téved azonban az, aki azt 1üszi, hogy ez a munka 
könnyen ment és az arra hivatottak a l·egelső alkalmat felhasz
nálták, hogy megalakit~ák a kivánatos országos egyesületet. 
Igaz, hogy az eszm~e felvetődött, mihelyt a modem magyar 
rabbik száma Inegnöv;ekedett, amikor az Országos RabbiJképző 
Intézet t~nitd,nyai kikerüHele az élethe, dre bizony v~sszhangra 
nem talalt. Igy dr. Neumann Ede már 1886-ba.'Il f•elvretettc 
nyih-ánosan a tervet, hogy segit•eni kell a hitközségek és irutéz
mény•eiknek érd :=kében a teljes széttagoltságon, mely ugyszól
dn minden hitközségben m.ás-más zsidóságot hoz lé<t11c és ki
fejtette érdekes cikkében: »hogy a loegbuzgóbb törckvés•ck 
kárba n~ yesszenek, hogy a Legszebb és a legüdvösebb tenek 
füstbe ne menjenek, szükséges, hogy a rabbik, a különfél!e irá
nyoknak hódoló, a különböz-ő vi~zDn)'lok között möködö zsidó 
lelkészek egymással érintkezz·enck, egymással ássz•eköttetésbe 
lépj,enek, egymást megértsék és kölcsönös•en gyámolit'sák, szük
ség·es, hogy a hivatalban megöregedt•ek, tapasztalatban és ér
demekben gazdag rabbik fiatalabb kartársaikat tapasz,talataik
kal, utbaigazitásaikkal és jó tanács·ukkal s2gitsék és iparkod.1.
~aikat előmozclitsák; szükség•es, hogy a nagyobb községekben, 
ked\'ezö kon:sz.olidált viszonyok kázött mököclö zsidó lelkészek 
kezükre járjanak kisebb községekb.en, sokszor mostoha viszo
nyok között küzködö kartársaiknak, szükséges, egyszóval. köz
szellemet tel'emteni a zsidó papságban, ami111ek mainapság 
egyetlen és :Legegyszerübb módja egy Országos Rabbi-Egye
sület alakitása.« 

Azt hitte az eszmének ez a láng1e1kü aposto•la, később egyik 
legbuzgóbb és legereclmé:ny•esebb munkás.a, hogy »fognak talál
kozni, akik a mozgalom élénc álljanak, eskl-k legyünk .azon, hogy 
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meginduljo11.«1 Hitében azonban nagnm c. alatkowtt, kiált•', 
~zavára nem mozdu:t meg senki az 0nlckeltek é_, hi\"atottak 
közü~. T~Jj,es két é,-tizeclcn át k ellett a elolognak pihenni . érle· 
!öclm, 1mg azután ,-a]óra vált az üd,·ö~ ,;-;zme. S6t, mik~lr t SV\1-
ben Győrött tiz l elkes, derék rabbi összejött, hog~ tanác~koz· 
zék idekezetünk ügyérő l, az aktuális kérdésekr6l (•.; feladatok
ról, félrc.é rtésnek és bántó t<.Ímadásnak \oaak kitö,·e, amiben 
köz11ejátszott az országos ,.,e:z2 tésrc töreb·ők féltékeny~t-gc, hog>' 
clgán.csolj.a -a tiszta, neme:; igy-ekvé:; t, me1y a mag~ a ror"zági 
z,;iclók sz•crVJezkedését, jobb jövőjét akarta meg-indítani.~ 

És mig a külfölclön mind2nfc-lé alakul tak rabbieg-) c-;i.i]ct~k. 
Í&'Y a RabbinerVJerbancl in Dcutschlancl. a c,;eh rabbik :-;zii' et
scge, a mon-a szil:éziai rabbi~zövetség, sőt az am-:rikai l" bbi
egyesület is létrejö tt 1880-ban, mely azután t·,·.enként 1Je,zá
mol1 t evékenységéről »az am2rikai rabbik kiizpon~i érkkezl~té
nck évkönyvéa-ben, addig ná:unk ho~szJ id2ig semmi scm tür
ténik e té11en. Csak 18\:lí-bcn találkozunk egy igen koillnl~ é,; 
tisztdetreméltó vállalkozás~al, mikor a kidló hlmÚro:ni rabbi, 
clr. Schnitzer ..S..rmin összehiv;ja a cluná·n tuli rabbikat az (\ hit
községébe és augusztus '2;). és ~Ü-;Ín al•apos é,., maga:-...;ziu' on alu 
tárgyaM:sok után megalakitják a »/)unúntu!i R:Jbbieg)'I'Sii!ci'< ~et 
-W taggal. Eh1ökc l ett clr. Schnitzer _\.rmin, alelnöke dr. Stein
herz Jakab székesfchérdri, j•egrzői: dr. J{iss .\mold ve:;zprémi 
és dr. Lö,·y F·e renc nagyatádi. pénzt;íro-; dr. B,•nHtcin Bé:a 
szombath2lyi rabbi. Kiclolgozzái~ az alap-;zabú!) okat (·-; felkr 
j.esztik az Országo-; Iroda utj;Í11 a belügymini,;ztc rhcz JÚd
hagyá·s végett. 

Ezzd azután testet iiltiitt az c.,z 112 é.s ez a núnden tekin 
tctb>cn üd,•ös és komol) cgyL':iÜl(" d6futára lett a tiz {n·d 
késöbb meg·alakitancló Országo-; Rabbi~gyesü:ett,ek. Ez i~ \', rlt 
kimondott célja, mert bár Dunántul i 112\ ..:t vi~·L';t, ,·lhat:irot.ta, 
hogy más vidéken !:akó és mököclö rabbik i' tagjai kh~·tnck. 
Lassanként jelcntkeze~t is több ilyen kültag, akiket csak a t{t,·ul
ság tartott vissza, hogy megjdcnjen:: 1.:: a Dunántul tartott gyii
lés·eken. Négy ig2n szép é,; értékes közgyüL;sc ,·o:t a Dunán
tu:i Rabbiegyesületnek: Kom(nom ( 18H7), Sz<;k;,;f<>IH~n·ár 
( 18\-18) , Szekszárcl li:iH\) és Szombathcl~cn il\l()l .'.\z iitiidi-

l :\!agyar z,ú!ó Stcmll' '.I Zs . Szemle . 1886 .. .JI>· .JS. l. 
~ :'llag)ar Zs:dó Szcmle. 188<)., .j~o. L -C-- ~gy r.tbh:t.ILílkodt,, 

i\lajd :'11czei Ferenc, Zászlóbon tás, 1 X 89. .j SO .jS 8. l.: erre• rdltkt.il 
Schroiner :'11árton , A györi rabbiérteket let. ;2•1 -53-l· l. {•, 1 é,.;úl ugyall
csak l\lezei Ferenc: Válasz, 535-5-B· l. 

3 A Dunántuli Rabbiegyesületnek birtokomban lé1 ű 'okslOn.>sitolt 
jegrzőkönyve. 
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ket Budán tartotta l ~)03. augusztus l fl-én. ahol a je:envolt rabbik 
eg')hangulag l'llwtározták az Országos Rabbiegyesütet megalo-
1-:itását, a dunántuli egyesület feloszlatása meJ.1ett. Ezen a gyü
lé"en dr. ~eumann Ede elő is terj•eszteae az alapszabályterve
zetet, mel~et alapos tárgyalás után elfogadott a közgyi.ilés és 
szükebb bizottságat küldött ki a végkg~s szövegezés céljából. 
Az alapszabályok elkészültek és 190-±. május havában a meg
bizott ·elnök fel i:s küldte azokat, ezuttal nem az Országos Iroda, 
hanem Komárom város törvényhatósága utj•án a bdügymini:sz
tériumba. Ez azonban kébz~r is ,-isszaki.ildt·e azokat, több pon
tot kifogásolván, különösen pedig annak világos ma~yarázat~t 
kén;e, hogy mit jrelent az a kitétel, hogy az egytesillet tagJa 
lehet minden »képesített rabbi«? És miután az e1~ö_k en;e a 
kellő fehilágositást megadta, azt kivánta a bel~gytmruszt~num. 
hog) az e célból összehivott közgyülés mondJa azt. hatarozat
képen ki és a módositott alapszabályokat azután UJra teqesz
szék fel. 

Ez is megtörtént az 1906. február U-ére Budape_str~ egyb,e
hi\·ott rendkivüli közgyülésen és végre h~s~zu vaJudas utan 
1906. junius 22-én jóváhagyta a helügymuuszber a~ alap~_za
bálvokat; igy ez az év számítható az Országo~ R>a_bb~egyesufet 
eLsÓ évének . Ime azonban - habent sua fata libeill --:-:- az ~g_Ye
süi·et még nem kezdhette meg müködését, mert a belugyn:mlSz
térium az alapszabályokat nem Kom.áromba kiil.dte le, mmt a:z 
természetes lett volna, hanem azon urugy, alatt, hogy a Rabb~
egyesület székhelye gyanánt Budapest voJ.t m~gn~v~zv_e, a ,szc
ke~fővároshoz, mely nem tudta azoka: _k~zbes:t·em es uatt;;uba 
helyezte. Onnan ásta ki, e_gy ,budapes'l ugyve<:!: ~r. _Schtg\zer 
fia amire azután egy eVl kes·edelemmel 190 t. J um us ""'6-ra 
eg~'begylli.hetett az Országos R:~bbie!fye_süü:t (= ORE), elso ren
des közgyülése, mely a v~gl~ges tiszttkart 1s m~gvaLasztotta. 
Elnök l ett : dr. Schnitzer Armm, alelnokok : dr. Ne~m.ann E:d~ 
és dr. Fischer Gyula; j•egyzők: dr. Venetlaner ~aJ,?S es dr. Lov~ 
Ferenc; pénztáros: dr. Edebtein Bertalan, :~l~enor:, dr. Heve~1 
Simon. ugyancsak meg;válas~tot~a a kozgy_üles _a ~O ta9u va
la;:;ztmányt, a vaUásügy1, tanugyl é_s nyugd1Jugy1" bizoys~gokat 
és ezzel a rendes kerékvágásba kerult az ORE muködes_e. . .. 

Ettől a működéstől igen sokat ~o·ártak egyesek, aklk szlvu
kön hordták a magyar zsidóság sorsát és tudt,ák, hogy .anna,k 
helves irányban való fejiődése, el~ős~rb~n at~ol .. a rabb1kar~~l 
fü ' mely a vallásközsége.k élen all es 1gy donto szerepet v1sz 
az~f' haladásában. Azért kellett ennek a modem rabb1kamak 

1 :\1. zs. Szemle 1907., 309. l. Az országos rabbiegyesület alakuló 
ülé.e. Az ülés teljes jegyzőköny ve. 
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eg)esülését biztositani, hogy a reá váró feladatokat minél job
ban és minél tökéletesebben tudja megoldani az egész magrar 
zsidóság javára, amikor a rabbikar támogatá"át, nyujtja az 
egyes mbbikn.ak. 

Nagyon helyesen mondja erre nézVIe dr. Blau: ll -:'11eg kell 
gondolni, hogy a modem sz•eUem a tekintélykultusz d:ensége. 
A közhatalom bir1alói vesztett·ek tekinbélyükbőL De ha a 
modern szellem srebet ütött az egyéruek tekintélyén, megadta az 
eszközt is, amely által a seb gyógyítható. Minclren llénen az 
egyesülést hozta l étre . Amit ehnett az egyéntől, azt s·okszoro,;an 
visszaadta a karnak. Ez a szellem hozta létre az Országos 
Rabb1egyesületet is, melynek egyik feladata, hogy a rabbikar 
tekintélyével fedezz•e a rabbi tekintélyét . 

A rabbikar a zsidóság jö vőjéért dolgozik akkor, mikor a 
rabbiállás emeilésén fáradozik és a rabbitekintélyt megóvja. Ez 
a tekintély a sikeres munka előJeltéte1e; aki bármely alakban 
enr:ek megingatására tör,, az tudva vagy nem tudva, a zsid6~ág 
ellen tör.«5 

Ermrek a helyes felismerésnek adta tanubizonyságát az 
ORE már <első közgyi.i1ésén, mikor a két legnagyobb magyar 
rabbitrekintélyt, Black M6zest és dr. Kohn Sámuelt di.szel.nő 
kév·é választotta meg egyhangu lelkesedéssel. 

Ugyancsak megmutatta már az első közgyi.ilés, hogy az 
egyesi.i~et tény:eg a zsidóság érdekét képviseli, mikor fontos 
vallási kérdés·ekben segitségére s1et állásfoglalásával az eg)es 
rabbiknak. Dr. Schnitzer elnök adta e:ő l> Rituális kérdé,ck ' 
eimen azokat az eseteket, melyek a V'egY"es házasságok és kö\·et
kezményreik, a zsidó vallás alaptörvénycit sértő eljárások foly
tán, mélyen be.lenyulnak felekezeti életünkbe és pedig főleg a 
modem magyar zsidóság köréhen. Az érdekes kérdések letár
gya:á:sát a közgyi.i~és termés~etszerúen a vallási.igyi bizottság
hoz utasította, mely azokat feldto:gozza és öt hónapon belül 
javaslattétellel a tagok111ak megküldi. 

Majd áttért a közgyi.ilés annak a két főtárgynak m·og
beszélésére, mely azóta is az egyesület fő gondját képezi és 
mindmáig sem ti.int le napirendjérőL 

Az dső ezek közül: a hitokt:dás és az ehez szükséges egye
temes tanterv ügye. ~Iár a Dunántu:i Rabbiegy-esü:et e:őlj.írt 
ezen a téren a jó példával és megmutatta, hogy az egyesület 
célja elsősorban a vallásfelekezet szent ügyének minél hathat{, . 
sabb szolgá:.ata. Az alakuió gyűlésen .( 1897. aug. ;!,;) .

1 
hozzá

fogott a hi~oktatás rendezésének kérdéséhez . Akkor még sw
morubb volt a helyzet, mcrt országszerte a legnagyobb rend-

5 Magyar lzrqel, 1908., 105. l. 
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.:z<.'li<'k n"ég u ralkodott e t ére n, nem volt semmi irányadó ut
nm~ Há! · , m:cly a nc\h~z fela dat megoldásában segü.tette volna a 
r. bllli,kat. A Dunintuli Rabb~cgy~esület els·Ő közgyülés•e meg
;argyah ·a az liránych·ckc t , megb izta dr. B em stein Béla, akkor 
~ :wmbatJ1d~ú rabb~t. hogy dolgozza ki a résZ:l!e•tes tanterv;e t. Ez 
meg is történt és miutá n kézira tban megkapta milnd·en tag, ugy 
bizo ttságokban, min t közg) üléseken beihatóan fog1alkoztak a 
Lc n '\"Cl, mig azután 1 HOO. aug usztu s 28. é s 2\l-én, a Szekszár
don tartott közgyülés·cn vég1cg elfogadták Megjelent nyom
ta t:bban tis és biz\·ás t Allitjhatjuk, uttárő gyamánt szolgált e 
téa'n .6 

K étségtelJen ugya nis, 1hogy az a széleskörü és alapos fog;
la lkozis a .hittani tante rv részle te~vel, mely a Duná;ntuh Rabbl
cg~esül,ct munkálata alapján meg.indul!t, IOJagybaJn ;hozzájárul! a 
fonto~ kérdés ttÍsztázás<\hoz és tuinél h elyesebb nlJe_g~oldásához. 
És az a több é\'tÍ tapasztaLat, mcly a Dunántuli Rrubbilegyesület 
-cg~'Ctemes tanterve folytán kialakult, rnegér1e:Lne ,a kérdés orsz_á
<Y<b elJinté zését amilit azutá n 190-!-bern az OrsZJagos Iroda v11tt 
dü:-őre n1li.kor 'ö ssze,hivta a községkerü1et,ek képviselőiből álló 
gyülés't, mely foglalkozott a ta_~1t e rv irányelv~iv-el ~s mely,eknek 
részk tes kidolgozását szakfér±lakból álló bJ\Zottsagr<;t ru~Lá:zta. 
Ez a bizottság ki is dol:gozta at ujabb •eg)'let-emes ~uttam tan· 
tern~ t, mely dr. ::--.1unkácsli Bernát s~erke:sztéSJében m ::gjdent.7 

Ez a tanterv sem jutott országszerte elfogadásra, mert 
hi,_;z kénysz·ert alkalm.azrui e téren '!]em volt'mó;fjában egy orsz~
go~ l1atóságnak se m., Tagac~hatatl.anul l1ala~~s: Joelerttett ez lS 

a fontos kérdés javara, bar egyonbetu elJarast nem tudott 
Jétre1lozn.i. Az ORE elsö rendes közgyülésén dr. Neumann Ede 
foglalkozott, mirut előadó, e tárggyal és jav.aslaJtára a köz-
o\ ü~és a következő határozatot hozta: ' ' ' 
"'- a) A rabbiegyesület a vallásokt~tás ~gyseges szerv~eset 
a mao-yar zs.idóság nagyfontosságu erdekoenek és fe1~datanak 
ny~:\~~~tja amelytől a vallásos állapotok 1ényeg_es Ja:rulását 
drja és ~mely~ek e1?mozditását kö1tdességooek rsmen. 

b) A rabb~egy,esukt az, ~9Ylet,eJ?es Tan~erv;et állt~lános
sáo-ban és rész1etoeiben a magaeva teszt, az orszagb;an va1o tneg
ho~11os!Ítását nemcsak célszerünek és üdvÖis'IlJek, hanem mulila-
tatlanul szükségesnek tartja. . 

c) ErkölcSli sulyával oda fog hatm, hogy a haz-ai hitközsé-

6 A Dunántuli Rabbiegyesület egyetemes, részletes hittani tanterve. 
Szombathely, 190 r., go 28 lap. Szerk. Dr. Bernstein Béla, a hiNani biz. 

előadój a. 
7 A magyarországi izraeliták va1lásoktatásának egyetemes tantervc, 

Budapest, 1906. 
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:gek .irányactónak tekintsék, hogy a valfásoktatás ö:;szes fokain 
~ozzá alk~lrnaz~odjanak, külön~sen pedig, hogy a felekezeti 
11sko!ák tmnd a tananyagra, rmnd a hitoktatásra forclitandó 
időre vonatkozó rendelkezéseit szigoruan köve~sék. 

_d) _Az ~gyetem~s. Tanterv ügyét állandóan figyelemmel 
fogJa kils;érm es tagJ~nak alkalmat fog nyujtani, hogy arra 
vonatkozo tapasztaLatMkat kellő módon közöljék. Ezer1 az uton 
is szolgálni kivánj-a a vallásoktatás ügyét.8 

Ez az utolsó k~j,e1entés annál célszcrübb \·::>lt, mert birony 
még IDorántsem állapodot t meg a l'élemény a · Egyetemes Tan
te rv használhatóságára nézve és már a IL r~ndes közgyülésen, 
101 O. aug. 29-én, dr. Fischer Gyula előadást tart róla és sok 
tekintetben kifogá:solja. Különösern kieme~i. hogy a fő\"áros
ban nem keresztülv~hetö, hisz a gye rmekek nem tanulnak meg 
héberül oh·as11tÍ. N agy hátránya az is, hogy nincs5J:ek hozzá 
megfelelő tanköny'"ek. 1916. március l-én a választmányi ülé
sen ujból foglalkoznak a tanterwel és hmon~ják, hogy min
denkat kémek, tegye meg megjegyzé~eit, hogy :lielhasználha;;
sák a tanterv jav.itására. Fel is hangzanak ellem·éLenrények, 
ugy hogy az Országos Iroda felkért:: az egyesületet, hogy a 
tanterv eseüe_g~es rev.iziójára nézve közölje vele szakvéleményét. 
A választmány 1918. februá r 13-án tartott ülésében el is hatá 
rozza, hogy 11MUtán a tant-eiT nagyjában bevált, egyes rcszlC
te~boen azonban javitá:sra szorul, a :anügyi bizottságo! felhü·ja. 
végezze el e munkát és javaslatát terjessze be az dnökséghez.~ 

A más.ik rendkivül fontos ügy, mely az első közgyüléstől 
kezdv•e majdnem minden vá~asztmányi és közgyülés napirend
jén szerepelt és melyre néZ\"e keve:;,ebb szerencséje volt az 
egyesü~etnek, mint a tanten· ügyében. a nyugdij iigyf volt. 
Ezt ás a Dunántuli Rabbioegyesület hozta níár 1900-ban Szek
szárdon tartott közgyülésén napirendre, amikor szintén dr. Lö1·y 
:f,ercnc, akkor nagyatádi, most maros1·ásárhelyi rabbi volt az 
e1öadój,a a forrtos kérdésnek. Sajnos, ez az életbe\'ágó ten· nem 
valósulhatott meg akkor, amikor még a mód meg lett volna 
rá, mert sem a rabbtik, sem a hitközségek kört'b:cn nem \'Olt 

meg a kellő érdeklődés és odaacl{v" .iránta. 
Az ORE első közgyiliése beható vita után a nyugdíjbizott

sághoz utalja az ügyet, me:y öt hónapon belül je<:enté~t fog 
tenni az elnökségnek. Egyuttal nagy szótöbbs~.ggel kimondja 
azt az eh.i döntést, hogy az Országos Izraelita Nyugdíjintézei 
a rabbik és az összes hitközségi alkalmazottak részére lesz fel-

8 l\1. Zs. Szemle, 1907., 318-319. l. 
9 Jegyzőkönyvek, lkölöh·e ;\1agyar Izráel, 1910., 110. 1.. 1916 .. -!7· l. 

és 1918., H--lS· L 



420 Dr. Bernstein Béla 

álLitand >.' , _Ez \'olt. a JwJye~ ki:inc.luló pont, melynél tovább 
azon}'.111_ m.ug scm JUt<>ttunk, bár - mint látni fogjuk - az 
OR} nnnc.le.nt mcgtctt. hogy dü:őre vigye az ücrY'et. 

At. általában biztató kezdet után az egyesdlet kedVlezően 
halad a maga utj:.í.n é;: csakhamar rendkivüli, mélyrcható ered
mény~ ér el:. amiko~ l?OS.. április l-én megindul »Az Országos 
Rablllegynstild hm•t lwzlonye«, dr. Neumann Ede alelnök szer
kesztésébl'n. Ennél .-:;zerencsésebb választást nem ejthet•ett volna 
az eg~esi.i1et. Dr. l eumann annyi lelkesedéssel, sz•ent buzga
lonunal, írói hozzáértéssel szerkcsztette é:s jó részben irta a 
~apot, hogy az örök dicsőséget biztosit neki és az egyesilletnek 
1s. Ha más látható ereelménye nem 1ett volna az eg]"esületnek 
n;int a meg~é\"Ő tíz évfolyama a havi közlönynek, mely a máso~ 
dik év~olyamtól kezd\·e »Magyar Izráel« néVlen j•elent meg, 
akkor IS érdemes lett volna az egyesületnek megalakítása. 

A »~Iagyar Izrá:el« tiz évfolyama valós.ágos tárháza annak 
a magas, e.:.őke.lő és tudományos SZ!el~emnek, mely a magyar 
rabbikart á.:.talában eltöltötte; minclen egyes száma tamibizony
sága annak a finom ízlésnek és végtelen tapintatnak, mely 
a szerkesztőt nehéz munkáj,ában v•eZ!etve és ami e11e:n sohas•em 
vétett.11 Hogy teljesen önzeüenül, fizetség nélkül végezt,~ e 
terhes munkát, az számba sem jön, mert ilyen munkát nem 
lehet megfizetni, arra csak a határtalan l·elkesedés és odaaelás 
a szent ügy iránt képes. Joggal monclhatta a sz,erkesztö a X-ik 
évfolyam kezdetén: »A magyar rabbikar az eg)"et1en, me:ynek 
sikerü~t saját lapjában szellemi otthont tel'emterui magának. 
Kü:.földi kartársainknak pé:clánknak köv;etésére irányuló óhaja 
már több izbm jutott kifejezésre, de még nem vált valóra.« 

Dr. Neumann minden tekintetben. megvalósú.tatta azt a 
köz~önnyel, amit a »BeköszöntÖ«-ben ki!tüzönt, mooclván: »Az 
erők tömörü:ését, a lelkészi müködésben gyüj,tött tapasztala
toknak a vallásos é1etben, a hivatás'Os munkában és egyáltalá
ban a hitfelekezet szolgálatában v,aló értéke?i'tését és a magy-ar 
rabbikar erkölcsi és - amennyilben móclunkban Vian - anyagi 
érdekeinek e:ömozditá:sát 'tÜZte ki felada!tául az Országos Rabbi
egyesü:et. És ezeknek a szoJ.gálatában fog állani ez a Köz
löny is. 

Szellemi taláikozója lesz a magyar rabbiknak. Tárgyalni 
fogják benne minclaZiokat a kérdéseket, melyek lelküket moz
gatják; fel fogják keresni, hogy eszméket cseréljenek, hogy 

10 :\1. Zs. Szernle, 1907., 319. L 
ll Ennek oo>;onyitékáuil. a Magyar Izráel tiz és féL évfo1yam4na.k: tarta

lomjegyzékét a M. Zs. Szem.:e jövő évfolyamáJban fogjuJk közölni, rniután 
az á:ita.lános l>ibl>iográfiai szempontból is igen értékes. 
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megbeszéljék szán~lékaikat és_ terveiket, hogy elmondják óhajai
kat_ és >elpanaszolJ ak_ s~relmc1ket.. Helye lesz benne mindennek, 
ami a magyar rabb1 h gyelmére Igényt tarthat, ami a vallásos 
élettel, a ,m_agya~ zsidóság érdekeivel kapcsolatban van, ami 
tevékenysegunk sikerének gyarapitására szolgálhat, ami annak 
arr~;m~_án~k eredményét fokozhatj~, amelyet hivatásunk külön
b_ozo koi1elb~n: a t_empl~rr:-b.an, a~ Iskolában, a családban Yég
zunk. Iste~ttszteletJ, t~mtas1, ]Ótckonysági intézményeink és a 
magyar zs1dóságra, mwt 'cgy•etemességre vonatkozó nagy kér

. dés•ek : a szervezet, az autonómia, az államhoz és a többi hitfele-
kerethez való viszonyunk, méltatásunk tárgyai lesznek. Ezeknek 
a fdadatoknak ke.l~ő gondozása mellett _pedig figyelmünket az 
ügy fontosságához illő komolysággal a rabbik erkölcsi. és anyairi 
é rclekeire fogjuk irányitani.«12 "' 

És hogy ezek nemcsak szép szavak voltak, hanem komoly, 
b ecsüietes, férfias akarat meg nyi,! vánulása, azt behizonYitotta 
az ORE épp ugy, mint mindenben méltó köz~önye . · 

Az egyesület alapszabályai szerint minden harmadik évben 
kellett rendes közgyűlést tartani. Elérkezett tehát a II. rendes 
közgyülés idej•e: 1910. aug. 29-30. Ezen a közgyü:ésen az 
elnök oíl.y eredményről számoillat he, mely minden tekintetben 
lélekemelő voh. Ugyanis az ORE választmányi ülésén, 1907, 
december 23-án rámutatott dr. Schnitzer arra a szomoru 
tényi1e, hogy az •elhagyott, többnyire törvénrtelen gyermekek, 
ha zsidó szülőkt&l származnak is, az állami menhelyek által 
nem-zsidó szi.ilökhöz kerüJnek és igy vallásuktól teljesen el
icle!!enednek, nem ritkán egyenes•en ellenségeivé neveltetnek. 
Meiindult a mozgatom ezek megmentésére, miutár~ Fried Kál
mán hittest\nérünk (Komárom) kikutatta, hogy az telőben 1383 
zsidó gyermek van országszerte nem-zsidó családoknáJ elh:e
lyezve. Később dr. Neumann Ede foglalkozott a kérdéssel, nng 
végre dr. Bevesi Simon megalapitotta az Országos Izr. Patro
nage Egyesül, ·tet, me1y arlÓta i~ áldásosan mííködik e téren. 

Joggal uta!lt rá dr. Schnrtzer elnok, hogy "ha az ORE 
egy•ehe1: nem t•ett volna, min~hogy az ő kezdemé_ny,ezésére és 
szüntclen sürgetésére töb~- mmt eze~ e'l~agyott zstd~ gyermek 
zsidó neV'Cltetésben részesüt akkor ls fenyesen _be~lzonyltotta 
volna Jétjogosultságát és kiérd_emelt~ volna a hltkozsé~ek ro
konsz•envét és támogaJtá:sát, amlt eddig - SaJnOs - meg nél-
külöziink.« · 

A hirtközségek még nem igen vettek tudom~st _a f~atal -~-~E 
létez,ésér&l és hogy JObban felkeithesse ·az egyesu[~,, a kn ,u~t 
figyelmet, már a II. közgyü•lésen alapszabálymóclosltast eszko-

~~ Az ORE ha1·i kiizliinye, 1908., l. éd., 2· L 



422 Dr. Bernstein Béla 

zü,. T·.~re rit~t nemc~ak rendes tagJai .Lehetnek majd az cgyesü
!t"tll1Ck; a. hl\·atás o~ak. l_1anem pártfogA aki legalább egyszerre 
liJO K . c..; pártoLn. akl é\.'enh!nt kgalább 10 K-\·al járul az 

1C f:;\('~Ület anyagi cszkiiuihcz. Ez a móclositás scm járt sok 
eredm~nnyc~ é s 1 n l í- ben uj ból mcgT<íltozta:tja azt a kiizgyi.i
lés, kunond\•án. hug) a tagok lehctnc·k: a) rendes és tiszte
letbeli. b)p<Írtohí é\'i lOK, c) pánfogó évi 50 Kés d) a lapit{, 
cgv é-; nnndenkorra ;J{)() K hozzájárulássaL 

\ aliJuk meg. hogy mindcnnck az egyesület nem látta lus~
n;ít <'s JX'dig tagjainak hibájából, ami taJtán részben bizo111yos 
szemérmet ·sség körctkc.zménye volt, részben azonban h elyte1en 
köz\lmbösség folsomá:nya, hogy nem j<-í.Itak a rabbik kitaPtó 
szorgalommaJl az ut<Ín, hogy hitközségeket és egy•es vehetös 
hitfeleket mcgfe~elő tagokul megnyerj.cnek. 

.\ már emlitetteken kivLill bőven fogl.alkozott a IL reneles 
közgyülés o:ly fontos k érdés·ekkcl, melyek h:ivato<tságát bizonyi
tották Igy első sorban a nyugdíj ügrévell, melynek intézménye 
néhány tag, todbbá Dr. S<ilJ.cr :\Iór pesti e:őJ járó adományából 
és Dr. Racher Vilmos diszelnök lOOll K. a lapitványából nymt 
kezeletnek biztató alapot. :\1ost - je.1en,tí az elnök az országos 
iroda kieszközölte, hogy az i•zr. köza~ap évi h~Jzzájárulással 
fogja azt gyarapitani és a kormány ·~ngeclélyét is megnyert•e, 
hogy a felekezeti ~egéily bizonyos százaléka is e célra f-orclitható. 
i\linclezck után elhatározta a közgyü11és, hogr az egy.esület a 
hitközség-:khez, a f eLekezeti és kormányha-tóságokhoz fmdul 
azzal a kéw1emmel, karolják fel nyugcl~jalapunk ügyét és .erre 
való tekintette[ emelj•e fel az állam az 18-1.8. XX. t.·c. értelmé
ben a felekezet é\~ segérryét. 

Addig is azonban, mig a nyugdijá.ntézet létrejölll, gonclos
kodj·ék az egyesület a sujtott rabb~özvegyek s•egé!J.yéről. Erre 
\'Onatkozólag igen alapos elő1Jerjcsztést tesz Dr. Klein József, 
melyn.ek megvitatása után határozatba megy, hogy minden tag 
20 K-t fizess-en be özvegyi segélyre, 1Legkésőbb az év október 
3 l -ig, ami azu-tán adott eSietben fdhaszná!L<vndó. Eml!ek igénybe
vétele után hasoolóképp mánden alkalommal, ha Iste~n ments 
szükség lesz rá, az özv;egyi scgéily az egyesü1et pénztároiSa által 
bc~zcdendö. 

Tényleg több izbcn érvényre is jut,,~t a határozat és volt 
eset rá, a legjobb, amikor 1 :JO tag közi.iJl í;) beküldt·e az össze
get, ami a szegény özvegynek mindenesetr·e első segély gyanánt 
jól esett. De sajnos e tck:intethcn is nregnyilvánult a káros kii
zömbösség é.~ sokan abból indulva ki, hogy ők, iUetVJC özvc.gyeik 
nem fogj·ák igénybe venni a segélyt, nem tettek eleget koteles
ségüknek, 1-iszont a kisebb községekben müköclőknek sok vol t 
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az összeg, fől·eg mikor egy évben két -három szomoru e-;et b 
-oc1őfordult. 

.-\z özvegyi segély is számos gyűlésnek vo~t sob.t vitatott 
tárgya, mig 19l7. dec. 12-én a vá:asztmányi ülés megbízza 
az elnökséget, ké:;zitsen uj javaslatot. miután nll!ndig keveseb
bm tizetik be a segélyt és talán biztosabb lenne az eredmény, 
ha a fizet·endő összegre nézve kategóriákat állitanának fel. 
Saj·nos, •CZ a határozat s·em vezetett célra és már hossru idő 
úta szünet•el ez a küllönben oly szükséges és nemes akció.u 

Ugyancsak tárgyát képezte a II-ik közgyűlésnek az isten
üszte:e~ mélltóságának emelése, a rendkivül elhatalmasodó :\lise
hérach manciásának korlátozása, e~etl~g külfö~di példákra td;~s 
meO'szüntetése, a rabbi jogállásának megállapításáról szóló 
jav~slat kid.oJ.gozása, ugy az állammal és hatóságokkal, mint 
főleg a hitközséggel szemben, a rabbi nélkül le\·ő köz5égek 
vaÍ!ási ellátása, a rabbik és hitközségek közö .t e:őforduló \"Ís.zi
lyok1 vitás kérdés~kne:k az Elnökséghez való utal~sa~ - mmd 
olvan aktuá!is kérdés, mely az egész felekezetet érmt1. 

· ~ apirendre kerü:tek az általános vallásosság emelésére ir~l
nyuló j.nditványok,_ mint a s~ombati ~ecivásá~ak más, napra 
való áthelyezése, az egyetemi hallgatok vallás1 gond?za~a. az 
atheist,a egyLetektől való távol1:artás~, azzal a hatarozat:aL 
hogy az egyesül:t tegyen e, fontos ügye~b~er:.lépé~~:et-~1 

_ 

N eveze1:es teny-e volt meg ennek a II-.1k kozgyuie~nek. hog) 
ha1.ározata alapjtán nunden közgyülés alkal[o!1~\-al egy-,egr tlldo
mányos e:őadás t<;1rtandó, hogy.~ ~agok a .~SJ.d_D tudomany muve
léséhen is haladJanak. Az elso ilyen eloa,dast ez al~alOJ.nmal 
dr. Bach-er Vilmos tartotta, _-\ hagyomany bolc:;.eh< CI_men, 
rnely>et a :\!agyar Izrael köz~lt >II. évf . . 1909 .. ·, :\IaJ~ ma,;ko: 
dr. :"Jeum.ann Ede tartott eloaciast b. Eotvos J?z~efro.l, anna~ 
centennáriuma alkalmából y. éd. 191~·J, dr. lLau LaJOS, :\Ial
muni törvénykodexe történeti vil~gitásban _ yrr. ?vi; H!l·L;, 
dr. Guttmann .:\Iihály, A tórahdl és rabbm1kus l!.nte~n~~nyek 
meO'határozása köréből (IX. éd. HHti.) és dr. lk\~Sl !:i1mon, 
A ;'abbi kulturális és szociá[is feladatai (X. évf. 190t.\. . 

Jog-gal állapithatta n1.~g tehát dr. Neum~n .a !~-ik ~oz
O" ·ü' 's 1efol ása után, hogy »a tudásnak, a keszult~eg:nck. a 
o) ,e Y - k" ' .. t d' ak ama na<>Y lelkesedésnek és párját nt 'tto o':meg aga asn _ "'.-
~ ·t '1 · 1 ekkel a maO'yar rabb1kar renclelkeZJ.k, amelyekrot "'r e <:e.l, atne y o , _ ._ ·ak b' l t 
kü:földi kartársaink a feltetlen chsmere~. g) ran a amu a 

, 'k - - ·etet készitett ez ü"'yben ur. Klc:11 Jf>Zsd .'.\z 13 J gen er te -e~ tervez . . ,., . . 
, · _ ·1 t · ·ecryi sc erélyének szabál) lala<< umen; kutul\'e· 

Urslagos Rabbtegyeou e oz' " To,~bbi eredménye nem \·olt. 
l\lagyar Izráel, 19 1 1., n-8o. L 

u :\lagyar Izráel, 1910., 136-qo. L 



Dr. Bernstein Béla 

han~íá.n-< ;zólna~, ~Öt·e1essé~nkk.é tes, zi~, hogy erőnk teljes 
o.~~-"d,l,,n_al én ény t ,;:ze rezzunk torekvesemek, hogy amenillyire 
1!~ ·nk telik, a meg,·alósulás felé segítsük óhaíait és I'eményeit 
cb ~dalr~ az eszmék"'et, ~mel~'ekr~·ek győzelmétől vallásos éLctünk 
f<l .endu ,ésC:t~ felekeze~hink Javainak gyarapitását várja.«lfi 

.\ z ORE t.e,hát hatran haladhatott a megkezelett uton, mert 
a.z helye;; ,és ]'O ut \"Olt. Agg elnöke, dr. Schnitz•er egyelőre 
flatal•os he,Tel felel meg k·edyeJt tiszrségél1!ek és "\neZJeÜ a 
''?:;a~ztmányi üléseket, mel yek a napirenden l1evő ügyel<!e't elin-
1e~1k. !\.z 1~12. f·ebruár 19-én tartott vál:a:sztmányi ülés tudo
mas~!l wsz1, hogy a nyugdíjintézet jjgye pihen, mert előbb 
gylljtést kel~e~1e rendezni az alap javára. Örömmel jegyzi fel, 
l10~y ~ . pest1 Izr. ~itközség, főrabbi ja, dr. K·ohn Sámuel 70-:i!k: 
sn1,

1
2tes1 évfordulóJa alkalmából 10.000 K alapítványt létesit 

az ő nevére, melynek kamatait az ORE utján rabbik özv·eO')'Ie~nek 
. egt>l~·é re kell fordítani. o 

Határozatot hoz ugyanaz az ül1és, hogy a házasságkötések
n~: mi~den rabbi okvetlen követeljen az idegen féltől kihirdetési 
blZonyJtványt, nehogy vallásilag 'tilos házasságkötésnél müköd· 
jenek közre, de egyutta]! felkéri a hitközségeket, hogy Jl!e nehe
zit:ék meg a fémek a kihirdetési bú:zony.itvány megszoerzését 
magas il1eték kö,"etelésévd. Kimondja még, hogy idegen ra:bbi 
~emmifé:'e funkciót sem végezhet máshol az illeték•es rabbi tudta 
é~ beleeg}'ICzése nélh."iil. Végül kérelemmel fordul a hitközsé
gckhez, hogy lépj,enek az eg}'ICsü1et pártoló tagjai közzé, hogy 
igy anyagilag támoga:ssák méltó céljait. Már az 1912. október 
22-iki választmányi ülés-en j!Clenthe:i az e}nök, hogy felliivásá
nak a hitközségeknél nagyon cs•e"kély eredménY'e v;olt; persze 
ahoz erősebb propaganda kelJett vo"lna az egY"es raJbbik részé· 
ről' ! Ebből az ülésből memorandumma1 fordul az ORE a vallás
és közoktatásügyi mini:sztériumhoz a rabbik javadalmazása_, a 
fizetési minimum és a korpótlék megálLap:itá:sa ügyében; §Őt 
Hl1:3. február 7-én dr. Neumann Ede ale~111ök vez•etésév·el kül
clöttség járt e1 gróf Zichy János kultuszmi:nisztemél a korpót· 
Jék ügyéhen és kedVJező választ kap.lG 

Közben igen kedves örömünnepben vo:t rés.ve az egyesület
nek. dr. Schnitzer dnöke 50 éVJes papi jubileumának ünnepé· 
ben. :\Iert az cgyesül1et részt Viesz nem csak tagjai, de az egész 
rabbikar örömében, épp ugy mint bánatában. Dr. Baclzer Vilmos 
diszelnökének 60-ik születésiJ évfordulója alkalmából az egye
sü:{!t közlön~e ünnepi füzete: szentel a nagy férfiu méltatásának 

J,·, ;\lagyar Izráel, 1910., I !2. l. 

l~ Az ülések jegyzőkönyvei teljes egészükben közölve ;1 :\!agyar Izráel 
..,zid<"i füzetében. 
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{Magya~· Izmeíl! 1910. január), épp ugy rnint vezércikkében 
<'mJékeZlk meg dr. Kohn Sámuel főrabbi 70-ik születé;;e nap· 
ján az ~ é:demeirő~ ( 1911. szeptember). Most termés~etes 6sz 
elnöke yub11eum~t ~s ünnepi füzetben üli meg '1912. január) 
és részt ves~ a t1szt•ek:tére rendezett ünnepélyen Komáromba.n. 

Igy lát]ruk, hogy az egy,esiilet müködésének kiegészi:ö része 
a kivá:16an szerkesztett közlönye, mely mindig méltón képviseli 
az egyesilletet és méhón kiVleszi részét miJnden feleke~e::i mou.a
natnál. Igy Lőw Lipót centennáriuma alkalmából na.gyértékü 
kett6s füzetben iratja meg hivatott tollakkal a nagy férfiu 
müködésének núnden megörökitésrc mé:tó részé~ (1911. május), 
amikor is a Sliegeden tartott ünnepségen dr. Veneiianer Lajos 
képvise•JJi az egyesületet és mond értékes beszédet. 

Mikor pedig gyász éri a magyar Izrae:t~ akkor fekete keret
ben je:enik meg a hüséges közlöny, mint Bloch ::--.Iózes halála
kor ( 1909. szeptember), dr. Eaeher ViJn1os elhunytakor (1914. 
január), vagy I. Fere.ruc József királyunk kimulásakor (1916. 
november), épp ugy mint tudomást vesz minden kartárs elivesz
tésé rő~, nem különhen rninden rabbidlasztásról és beLktatásról, 
még az orthodoxokró<L is kivétel nélkül. 

Az 1913. január 24. és 25-é:n esedékes harmadik rendes 
lrözgyiilésen már nem j·elent meg, g)":;ngélkedés·e· miatt, dr. 
Schnitzer >C~]nök, hanem a gyülést megnyitó héber imáját dr. 
Fi~cher Gyula, dr. LőYy Ferenc pedig e~nöki jelentését olv~sta 
fel, mely a lefolyt három év müködésének főbb mozzanata1ról 
sz61. A jdentéssel kapcsolarban dr. Neumann alelnök szól a 
\'ezetőséo- munkásságának vezéreszméiről és azokról az eszkö
zökrö:, r~elyekkcl feladatait m~goldani aka~ja. Ma_ga i~ szeretné, 
ha nagyobb sikerekre .Lehetne rárnutatnia, de azért akik elfogu
latlanul ítélnek, kell hogy elismerjék hogy az egyesüLetnek 
nagy része \"an a rabbik tekintélyének g~arapodásában és h<?gy 
a fe:ekezeti élet tényezőjé\·é vált, melyet Illetékes he~yen kello:en 
értékelnek. A közgyülés ujra egyhangulag dr. Schmtzer .\r~1mt 

· kivánja elnöknek, de tekintettel ag-g korára. dr. N.::utr:annt llf{Y· 
vezető alelnöknek Yálasztja meg. egyébként a t1szt1kar telJes 
egészében a régi marad. Dr. ~eumann Ede és dr. Blau .LaJos 
előadásai után a közgyülés a vá:asztmány által elfogadott Javas
latokat tárgyalja le. Többek között elhatározza, ~ogy a családok 
.számára aJ:kalrnas szabad fordítással é:; megfelelo .ma!?yarázatt.al 
ellátott Peszach-Haggadára 200 K-ás pályázatot H ki. Ez ,azon
ban meddő maradt .l'' Az 1 H 13. október 20-án tar~.ot~ valasz!
mányi és rendkivlifi közgyülésen dr. ~eurnam1 e~nokol és elo
adja, mi inditotta a gyülés iis~zehi\"ására. Az elso tárgy, hogy 

17 :\Iagyar Izráel, 191~., I.P -q;. l. 



·. 

42 ö Dr. Bernstein Béla 

az ()RE tiltakoz,í táviratot küldjön, a ki:~vi Yérvid alkalmából, 
a '-Z't'ntpét€n ári o~ztrák-magyar kóvet utján a cárhoz, amit a 
közgyülé" el is fogad, egyben az E\rangélikus Lelkész•cg)'lesül<et
nek ugyanez ügyben önként megnyilatkozott eg-yúttérzéséért 
köszönetet mond, nem külünhen elismeréssel emlékezik meg· 
Jákob :\léir -.zaloniki é,; Leb :n·its József mágócs'i rabbti. akciójá
róL mc:y 700 rabbinak ünnepélyes tiltakozását szcrezte meg. 

A másik t<írg)· a rabbik korpótlékának ügye, melyre nézve 
előadja alelnök az Országos Iroda átiratá~ é~ ismerte~i a korp6t
lékra vonatkozó törvényt. ~Iiután a kultuszminisztcr a rabbik 
számára oly csekély összeget szavazott meg, hogy abból csak 
igen keYesen részesülhetnek, az Országos iroda nem foga:clta ·C l 
azt é:; kérdi, helyesli-e az eg)'csület az ő d járását? 

A közgyü\és erre mélyen járó eszmecsere után egyhangu
lag elfogadta a váiasztrpány által bete:j,esztett javaslatot , mely 
szerü1t l. Az ORE elismeré:;ét és há~áját fejezi ki az Országo~ 
Irodának a rabbik érdekein k buzgó \rédelméért. 2. Az ORE 
telje~ megnyug\·ással fogadja az Orsz. Iroda önérzetes és_ a 
rabbik érdekeit védő elhatároz;bát, hogy a kormány által fel
ajánlott tu~csekély és a rabbik jÓgos igényeinek Iegkevésbbé 
sem megfelelő összeget el nem fogadta. A kormány a korpótlék 
és a korpótléksz~rü segély utalványozásában kétségtdenul a 
törvény alapján áll s a törvény keretében .helyt ac\ a méltányos
ságnak is azzal, hogy felemelte a lmrpótlékszerü segély·összegét, 
melynek a kormány saját hatáskörében való kiutalását a nagy 
nyommban le\·Ö rabbik részére szivesen veszi az ORE, - de 
a rabbikar mélv sérelmét látia abban, hogy a kormány, mely 
a protestáns felekezeteknek ~az ö~szes lelkészek korpótlékra 
vonatkozó igényeit telj.2-sen kidégitö egyház~eg;élyt juttato~t, 
elzárkózik attól hoay az izraelita felekezetnek ls 1ilyen. a rabb1k 
korpótl·ékigény.~inek megfelelő egyház~ segélyt aclj,on s csak a 
törvényes korpót:ékszerü segély növelésére , utall'ár;tyo,zt:;t. a 
10.000 K. össz~get. Ezt tehát el nem fogadhatonak nyllvamt)a. 
B. Az ORE tisztelettel és biza~ ommal kéri a;z Országos Irodát, 
sziveskecljék az eddig tanusitott eréllyel érc\2keinket a kormár~.y
nál képviselve kieszközölni, hogy a megfe~e.: ö ~gyházsegely 
réVlén a magyar rabbikar minclen tagja - ugy mmt a protes-
táns egyház minden lelkésze az öt megílletö, megércl~n'lJClt 
korpót:ékhoz jusson 1 8 . . . . 

Az egyesület elnöks~ge tehát mmclenben Jg3.zolJa hlvatott
.,;ágát, buzgalma és munkasz·erete nem ismer lankadást. UH_.J.. 
február l.J.-én választmá.nyi ülést tart, melyen az ügyv. al>8lnok 
örömmel utal arra a jdenségre, »hogy az egyesület ker~te sok 

18 :\I;cgyar Izráel, I9IJ., 1Ú7-168. L 
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~kalma~. nyujt <; ta~okn.ak egymás között és az ügyvezetés 
ko~pont]aval valo énrutkezésre, amit az élénk levélváltás bizo
n~lt, rnellye~ számos t:;tgnak a papi müködés körébe vágó kér
c\eS~e, valammt a rabbMk anyagt helyzete körül felmeri.i\t érclek 
nyert elintézést.« 

Jdenti továbbá,. hogy ;; pótolhatatlan veszteség alkalmából, 
mely dr. Eaeher Vümas halálával ez év elején nem csak a 
magyar, de az regész zsidóságot érte, egyres·Uletünk nevében 
részV'étiratot intévett a családhoz, az országos rabbiképző inté
z,et.hez és a Vevérlő biz<Yt:tsághoz. A Budapest·en tartott, a 
bevi vérvád ellen tiltakozó országos nagygyülésnek táviratilag 
jelentette bte csatlakozását. Jelenti még, hogy az izr. közalap 
az egyesület segélyét 600 K-ról 1000 K-ra emelte fel, a pesti 
hitközség is meghagyta az évi 300 K segélyt, bár a rossz 
viszonyokra való tekintettel más egyletektől meg,·onta azt. 

A korpótlék ügyében e:járt az elnök az Országos Irodával 
egyetért\,e; még nincs döntés, de van kilátás kedvező ~red
ményl1e. Ez ügyben február 24-én küldöttségileg fog eljárni 
gróf Tisza minisztere~nöknél és dr. Jankovich Béla kultuszmi
nisztemél. Ennek azonba11 - mint késöbb kiderült - nem ~'olt 
meg a kivánt eredményre, va]jamint a mi1niszt,erelnőkhöz később 
felterjeszvett beradványra is csak azt a felelevet kapta, hogy most 
:ruem lehet, de :Lesz gondja rá, hogy mielöbb megoldás elé vigye 
a kérdést. 

Fdmerült a ten-, hogy az ORE a vidéken ta:tson ván<J.o~
gyülés•eJc<,et, azonban oly nehézségekkel találkovott, ·hogy ez kl\·~
hetetlen. Továbbra is a fővárosban kell az egyesület gyűlésett 
tartani és hogy minél számosabban jöhessenek fel, kedvezmé
nyes vasuti jegyek elérés·e iránt fognak lépéseket tenni. 

Eay zsidó ifjusági ],ap kiadása ügyében is eljárt az elnök, 
de ol/' nagy költség,eket igényel az, hogy egyrelőre le kell róla 
tenni.19 

Az 1914. május 20-án tartott választmányi ülé~en kedvező 
bejelentéseket t~ehet az ügyv,ezetö alelnök; nevezetesen, hogy dr. 
Eaeher Vilmosné bo1d. férj1e emlékére 11)00 K '~akációz{~si, 
illetve bet,egseaély-alapot ajánl fel, amelynek kamatalt évenkent 
vagy kétév·enként egy rabbi kapja - rabbiképző intézeti előny
o·en részesü~ - üdülés cél jaira. 

Az Országos Iroda pedig értesitette az elnökséget, hogy a 
nyugdíjalap intézménye számára az államsegélyből 1910-ben 
1 OOO K, 1911-ben 2000, 1912-ben 10.000 és 1913-ban 5000 
K-t juttatott. 

Ezzel tehát -1neginclult az alapgyüjtés és hogy a kellő, cré-

19 :\Iagyar Izráel, 1914., 72-74. l. és 90. L 
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l;"<'. p~·o~a.gand2:. n?m lett , volna eredmény telJen, bizonyitj1a az 
< ~:>r:J~llf l'Urt luflwzseg_. példaj.7, me ly épp a :\iagyar Izráel fel
lm-asa alapJán. rabbiJa, dr. Klein Sámuel indítványára elhatá
rozta, JlOg) költ~ég\'e~ésének lo;o-it tiz éven át felajánlja a 
~lyugdl]taltapra és felhn-ja a többi hitközséget ~s hasonló el
Járásra. 

T , Hozz~jámlt még ezekkz a dr. Eaeher Vilmos és neje 1000 
Kas al>ap1tdny, melyet dr. Bachemé a neki f elajánlott 740 K 
ÖZ\1<"g) i segély visszajuttatásával erre az össZiegre · kiegészitett.2o 

.:\_lindez kezdetnek biztató volt és talán megfelelő folyta
tás<;L lS l•ett volna, ha nem jön közbe 191<!-nek vénes junÍ1l!S 
28-Ika és utána a kárhozatos világháboru, mdybe szerencsét
len hazánk is belesodródott. 

Háboruban, a világtörténetnek eladdig legiszonyatos,abb' 
háborujában éltünk teljes négy éven át és reánk zadtdt annak 
minden buja-baja, majd után-:1. még fokozottabb médékben az 
u. n. béke véúes következménye. 

ll. fejezet. 

1915-1918. 

A háborus, 1915-ik év szomoruan kezdődött egY'esületünk 
számára. Sulyos gyász érbe; hosszas het~gség után elluuyt ki
váló elnölu;, dr. Schnitzer Ármin 78 éves korábm, 53 évi 
díszes papi müködés után. Elöszőr a Dunántuli, majd az Orszá
gos Rabbiegyesület élén haladt, mint olyan rabbi, aki erre ugy 
tehetsége, rnint tud01111ánya, valamint vallásos meggyJÖZJődése ál
tal a legalkalmasabb és legméltóbb VIO~t. »PéMaJadó:an megmu
tatta - irja róla dr. Neumann nekrológja -, hogy miként 
lehet összhangzá:sba hozni a hagyományhoz való hüséget kul
turél•etünk feladatainak teljesitéséVtel, munkáinak komoly, oda
adó, sikeres végzésével• és enruek mego}dásában látta hivatását 
az egész magyar r<fbbikamak. K.onzervativ volt a szó legjobb 
és modern annak legnemesebb értelmében.« 

Temetésén betegsége miatt nem jtel•enhet•ett meg dr. N·eu
mann, hanem a másik al•elnök, dr. Stemherz Jakab rótta le az 
egyesület kegY'eletét elnökének_ koporsójánál,. Az első választ
mányi ülés 1915. janouár 7-én az ő emlékének szólt és runnak 
határozatábó~ értesiti az ügyv.ezető alelnök a komáromi hitköz
séget, hogy a boldogult rabbija tiszteletére tartandó emlék
ünnepen dr. Neumann fog beszédet mondani. Egyuttal• rész
vétét ugy a gyá:szo1ó családnak, mint a hitközségnek irásban 

20 Magyar Izráe~, 1 914., ~ 2~-134- l ; és u. o. 176. l. 
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fejezi ki. Elhatároz~a tov~bb~, hogy. az egyesület vagyonából 
1500 K-t dr .. Schmt~~r Armm atapdvány gyanánt léte:;it és 
annak .kamatalt rabbwzvegyek segelyére fogja forditani.21 

Mmdez ~ak rendje szerint meg is történt. Hogy azután 
a szomo~ v1szo~yok sok más értékkel együtt a mi alapitvá
nyunkat 1s semm1vé tették, az nem a mí hibánk; de azért igye
keznür;lli: ~dl, hogy azt jóvátegyük és mihelyt a helyzet meg
engedl, U]bó1 feltámasztjuk az örök alavitványt amint azt első 
elnökünk megérdemli. ' 

Ugyanakkor második üloést is tartott a választmány, mely 
már egészben a háboru szü:te kérdéseket tárgyalta. Elsősorban 
a tábori l elkészet ügyével foglalkozo:t, mert a hirek szerint az 
a zsidó katonák részére nagyon hiányosan vo:t megszervezve. 
Buzgó elnökünk nemcsak m<?st a kezdetben, de állandóan figye
le_mmel kisérte a fontos ügyet és hivatalos előterjesztései men
tek a honvéddmi miillsztériumhoz, rnignem eredményt értek 
el . Ugyancsak ezen az ülésen bemutat egy kis imádságos köny
v.et a zsidó katonák számára, mely a legfontosabb héber imák 
mel1ett magyar imákat is tartalmaz. Cime: Paizs és vért. Imád
ságok izr. kotonák számára. A kiadás költségeit az Országos 
Iroda közbenjárására a közalap f,edezte és először 10.000 pél
dányt osztott ki a honvédparancsnokságok utján. majd késöbb 
még két ízben megannyit, összes·en 30.000 példányt a harc
terek•en küzdő, a kórházakban S7>env.edő zsidó katonák között.2:l 

És hiába nehezedik mindenkire a háboru sulyos gondja, 
meghénitva sok nemes lrezdést, sok üdvös tevékenységet, az 
ORE fáradhatlan ügyvezetője nem tétováz és 1915. no\'ember 
2-ra rendkiviL-í közgyülésre hivj.a. össze a tagokat. És ime, a 
legkellemes,ebb meg:,.Cpetés érte. Büszke megelégedéssel írhatja 
je:entésében a gyü~és után: »Az egyesü:et fennállása óta ez volt 
egyik legnépesebb közgyülése; fényes tanubiz01nysága a rabbik 
ideá:izmusának és annak a párját ritkító hüségnek, amellyel 
hivatását és a feLekezet mind•e.n. érdekét szolgálja, hogy sulyos, 
a háboru folytán fokozottabb mértékben veájuk nehezeelő anyagi 
gondjaik nem tartották vissza kartársainkat azoknak az á:doza-

21 Magyar Izráel, I 9 I 5., I I. l. 
22 Magyar Izráel, I 9 I 5., 22. l. A kis imakönyv tartalma a régi héber 

imákon kivül, a magyar rész a héber imálk fordítását, ill. feldolgozását 
adja dr. Hevesi Simon tollából. Egyéb imák: A királyért és hazáért. 
Fohász. Szombati és ünnepi áhitat. ütközet e:6tt. Veszél)'OOl való menckiL.és 
esetén. Gyóze:.em után. Kórágyon (sebesü:t katona fohásza). Beteg bajtá.rsért. 
HaldoklónáL Bajtárs temetésekor (a harctéren). Szerzö:k: Dr. Ede1stein 
Bertalan, dr. Fischer Gyula, dr. Kiss Arnold, dr. Mezei Sándor, dr. :>;eu
Inann Ede és dr. Venetianer Lajos. 
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tcJ lL1.; mcghoza.t.ilitól, amelyekke! a .'rpilé~n való megi.PJe-
tl J<l.rt b J~ 

Dc ~g c;n má:;ík figrelonrem~lró é-s nagyon 0nendetes 
~UJ}( tc: lá-tu~k .a résztYC\Öknek várakozá>unkat '~ulszámvalóan 
lrnpozan szamaban: !-lódít a !wrszdlem.11. · 

_Ebben ~~.iif! ~!o~z~ánrésze \Olt épp dr~ • 'eumann ale1nöki 
~ ~ze.r~c•zto~ '_llukodesenek. Joggal utalt arra a tényre, h<>gy 
h!t~oz ~g, k <:'> rahbJk nagyon g)akran fordu!nak az egyesütet 
e.nok~g ... hcT.., d1kaln12kkor közremüködését kérik és az e'nök.i 
tt!;.ldők ellátá.;,,a val6;:.~go:; hi.vatallá fejlódütt. Igy 191-1-ben 
~;)_,, 1:_1:, okt~ber 29-tg 09_9 Ezámot mutatott az íktatója, ami 
a:lando.:1n n(!~-~~ed<;tt éo i 91 t-b<:n már l ö 0 3 ügydarabo~ intézett 
.: •, t\ rendki mh ko~%}'ú]é., napirendje előtt clsira:ja az utolsó 
~t:t ~v na.gy ~atottplt; dr. Bacher \'ilmos disz-elnököt és dr. 
~ce.hm zer .<\rmm elnököt. :\fajd dr. Konrád Klein Józ"ef dr. 
PerL Armin és dr. Klei.11 .\Iór kidló kartársakról emlékezik 
rr!kg ~< u· án uk Schwarz Dávid rabbikéozó ~ntézeti nö\·endékről 
<1ki i)nként j:?l:::.1ltkcr.ea harctéri szolgá-G.tra és m~nt kápiár esett 
d a-;~ oro.z harctéren. 

A megnyitó be~~zéd után indir,·ányozta a közgyülésnek, 
} ogy űfebégének a kő\•etkezö távirattal fejezze ki hódolatát: 

"A feL'Soéged magyar székesfih ·árosá.ban papi feladataik 
eredményes végzésérö: és kivá.lóan a felséged dicsőséges had
'>(;regébcn hősiestn kűzdő ,-itézek lelki gondozásáról való ra
nác-;k<Izá"ira az Or~úg<h Rabbü:g~,e~űlet közgyií:ésén egybe
-,cre,giett rnag:ar rabbik, kik v:a.llá';uk Ő3régi tőrvényének meg
hagyá"a ért:!mében mindenkor legszenteb!:> hivatáouknak tekin
ter;<:k, hogy hiveiket fel5éged Jegmagasabb személye iránt való 
hl!' égre é-s h0dolatra, \·atamint a i1aza áldozatké_,z szeretetére 
n"'vel;ék, a legmélye!Jh alatt\•alói hóiolartal járulnak felséged 
kg-kegyesebb urunl!-, a haza bök:, éi jóságos. atyja trónusának 
z;,ám(Jlya elé. Hő imában a :.rindenható h;gdusabb áldását 
ként ft::bégcd fdkent fejüe, ti:irhet:en hűségük és hódolatuk 
n}iidnüá::oához annak a L~lküket á~ható óhajnak kifejezését 
kap< . .eJ! ják, h0J;,')' Isten kegy::: őrizze feh.é-gedet, hosszaboitsa 
m-·g napjait, ko:>zoruzza diadalJal hős ser~eit és -ragyogtassa 
Le a. gyÖ7.>Cime.:; harcokból fakadó tartós béke grönyöreÜ'el 
n6pd boldogságának ~z.;nte:t drága, dicső.;ég~s életét.<< 

A hódoló tá dratra a követked \'á~asz érkezett: "Wien, 
Burg, () császári é·> apostolikirályi felsége az 0 rszágos Rabbi
<:gye.~ütct köLgyü;b;(::nek h6dolatát megelégedéssel fogadta és az 
(;g~ bel{1'illt magyar rabbik királyhü és haz.afias érzelmei ezen 
rTt(:j:,rn~ i!\·ánul~áért legkegyesebb kőszönetú kifejezni méltóz
ta.tik. Legfd oőbb parancsra fJaru\·áry." 

A kárültekintő elnök figyelme ugyanis mindenre kiter jed; 
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'-r?: az UJ min~~er~lnö~öt Ti:ozc. ~.::tán gróíor és a ~i;u.;,z;nh 
~u'-'zte rt, dL Jankonch Bélá: is üd~-öző~:oe kinevezteté.:-ú."; alk.a.l
:.Jábű: az :eg:;esület nen~ben, arrrit azo~· sú.-élve_" lerelekben 
kr szön~ek meg. · 

:'.lajd a tisztujhá:.t Yégzi ~: a ~özg·:i.i:f". ami e~ó:~ ;;. jeiöló 
bi~ottság e~öke, dr. BJau Lajo~ 'llt:'l~a;:.·,:án a2 ügy.-.;:ze<ó ;;.~el:nö~ 
mmden tekmte~ben kiYáló és a :tg-nagyobb elis;r.eré.:. a: méltó 
müködé-::;ét, aján:ja, hog~· dr. ~eumann Edét .-álas=za meg 
elnöknek. Ez természetesen a legnag::obb :!elkesed.éssd megtör
níX; alelnökök letteJe dr. Fi~cher G·.llla. dr. He'·es: Si;non é:> 
dr. Steinherz Jakab. Főjegyző: dr. re'i:teria~r Lajo~. jegrzó: dr. 
LoYy Ferenc; pénztáro=: dr. Edebtein Be.:-ralan.; el!enór: dr. 
Kbs Arnold. 

A napírenrl legfontosab~ po:nja •.-o:r a tábodelkésze~ ügye. 
Elnök je~enti, hogy eljárá:-.ának :!ddig ne:n n;lr m:::g a keiló 
eredmém'e, keYés a 'tábori rabbi. a harcréTen :.-üzdó z:::dó 
katonák 'aíig talá:.koznak ilyenn~L a kórházakban ápol:ak gon
dozása a ;·él::t!-enre ;-an biZ\·a. Su~yo~ kiiogá.:. aiá e;ik, hogy 
olyanok is müködnek tábori rabbi gyanánt. akik erre semmiféle 
:"zempontból sem alkalmasak A mo"r tapasztalt bajok _zoro" 
ö~·zefüggésben \·annak azzal, .hogy békében egyáltalán nem 
,.o't kat<>nai zsidólelk.é"z._ Enn<!k jö,·ő :>zern:zé.::e érd;;kéten már 
most meg kell tenni a szükséges lépbeke:. Dr. Deu;:sCh Emő 
c,;. és kir. tábori rabbi. ki \Yi~nben tdje:i: szolgá'ato:, az elnök
ség rrregkeresésére eljőtt. hogy ·apa,ztalarai: közölje é- a kér
dést minden oldalról meg\·ilágiba. Dr. Kelem=n .-\doli és dr. 
Kálmán ödön tábori rabbik hmzá~zólá."a után a közgyi:.~é" egy
hangu határozata. hogy kellő számu és hl:ö képesi:ésü tábori 
rabbi kin~vezése szorgalrnazandú é:; _pedig csaki~ a m~.;:ödó 
rabbik sorából. .-\ nagyobb katonai közp<>n:o~.;:bar! ha.d<e"tpa
ranc. nokságok székhelyén tábori nbbihiKlta1 léte~irendó é" a 
z::.idó katonák lelki gondozása a béke idején is szen·;;zendó. 

A háborm·al kapcsolato,; uto:,.ó tárgy. az .-\guna: ~di
Öz\·egyek kérdé:;e. többek hozzá-zólá-a után. a yallá"4gyi b170H· 
"ág elé kerüL 

.-\z Öz\·egyi ::egély és a nyugdijtigy sür:;etb.e i~ "zóba kerül, 
de mást mo"t nem eredményezher ez. núnthog~· az e:nök"ég 
folrtatni fogja az ezekre mnatkozó e:ömunkála:t0~~-- , 

Jel~emző a rabbikar ideális gondo1kodá':'ára. hogy a hábo
rus gondok és bajok között nem té\·e_"zti szem e:öl a fele;.;_ezet 
által~nos érdekeir. És mikor elfogadja azt az india·ányt. hogy 
a hitközségek az Országo" I roda ur jan me~keresendók. 
hogy a rabbiknak és ti.szH·i:;előiknek háboru,; pótléko~ sza\-az
zanak meg. ugyanakkor behatóan tárgyalja é:: elfo;adja a 
kÖ\'etkezö inditdnyokat b : TiHakozá:: a neo:og· elne\·ezé"' 
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cHen. ami,el a haladó zsidósáO'ut Jwhtel-e-11u"l ill""tl'l·· e · 1. 
t . ' "J,.' " ' "' J · '"' '-> gy ZSJ:C <~ a~uuno epzo mtézet szorgalmazása hoO'y a zsidó család kb 
lll<t:o\·al!ásu ~1cvelőnök helyét képzett' zsidó tanító ők f 1°11 an 
-ák -el· h k" ' k • 'l1 og a 1él.S-

!:> • a 1t ·ozsege- es rabbik háborus hazai]·a .. k .. dé é ' tk ' d s mu ·o s re \ ona ow a atoknak az ORE irattárában valo' .. .. · és . 
O - á l~ bb'k' ., oss1Jegyu]t e 

az ~s:z g;os :--a l ·epzo és a pesti rabbiság döntvényreinek 
bekére~e es !l :\Ia$'yar Izrá:el-ben való közlése. A 1eányok szá
~ára való hitta11~~nyvek kiadásáról szóló i:nditványt a t•anü -
b1Zot~sá9hoz utasrtJa a közgyülés az:zal, hogy a többi vaHás~~C 
tat~s~ ~er_?ésnek, ne;-~zetes<..n az egyetemes tantlerVIllek ese·t1egcs 
renzlÓJ~ ugyével egyutt tárgyalja le .23 

~-~gen nép;s és é_rdenves közgyülés tárgyai közül a tábori 
rabb1~ u~ye tovabbra Is foglalkoztatja az elnökséget és 1917-
ben_ e~é-~1 .. az.~, hogy a Hadügymini!sztérium kijelenti, ezentul 
csak .muköd? :abbikat fog erre a tisztségre kineVJezni. Hogy 
tábon rabbrJ~ á:ta~~ban me~elebek kö·re1ességeilmek, az 
tenné~zetes. Tobheu kltun<tetést 1s kaptak, igy Schv:arz Móres 
ko ronas aranyérdemkere:;ztet, Deutsch Dávid és Fischer Lipót a 
Feren~ Józsefre~d lovagk•eresztjét; dr. Deutsch Emő és óbudai 
Freudrger Dávid a koronás aranyérdemkereszt,et a vitézségi 
érem. szal~gjá~; majd, k~őbb ugyancsak ő az ellenség előtt 
tanusrtott onfe~.áldozó es VItéz magatartásáért a Signum laudist 
a ~ardokkal. Dr. Klein Sámuel pedig kiváló harcuéri sz-olgála
tarert a koronás arany érdcmkeresztet, dr. Kel~men Adolf a Fe
rencz Józsefrend hadiékítményres l-ovagkeresztjét. Ez utóbbi 
kartá:s a -~adifáradalmak folytán elhunyt 1917. eLejtén az olasz 
harcter koze1ébren; holttestét közköltségen később Budapestre 
hozták és ott temették el nagy tiszte3séggd.24 

Ig-en érdekes és történe ~ i értékü jdentést közöl a tábori 
rabb~ ~üködéséről, igaz _csak az olasz harctérre vrOillatkozólag, 
dr. K:em Sámuel. IgazolJa azt, hogy céltudatos törekvéssel el 
~J-:et sokat érni-' amint az o:asz harctéren el is érték, hogy fel
allitották az Is-onzó-hadsereg tábori rabbihivatalát ( Israelitischtr 
Militéirseelsorge der lsonzo-Armee), melynek v•ezetőjre dr. Tau
ber :embergi hittanár krtartó szarga1ommal és eréllyd meg
tt;r~_mtette ott _a tábori rabbikar orgarúzációját. Ebbe a vezetőn 
klvul 15 rabb1 tartozott, ll volt direkt a fronton küZJdő kato
náknál, 2-2 pedig a harctér közelében levő me'Illetszáz3Jdoknál 
és _k_órházaknál. Hogy mi:y kivá~ó müködést tejtettek kL, bivo
~ylt]a a h;adser.;g p~rancsnoka, Boroevics tábornok hozzájuk 
mtézett ell:smero tavrrata 1917. febr. 5.: »Den ehrwürdigen 
Herren Feldrabbi:nem, die sich in diesem Kriege so glö.nzend 

23 Magyar Izráel, 191)., 145-150. l. 
2i Magyar Izráel, 1917., 52. é5 78. ll. és u. o. 1918., 22. l. 
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bewiihrt haben, dankt herzlichst und sendet vie!e Grü<>~c 
Generaloberst v10n Boroevics.« Sok megszivlelésre méltó dolo-~t 
t,udunk meg a j_~:entésbö_~ és_ csak a;t kell sajnálnunk, hogy n~m 
aU rendelkezésunkre a tobb1 hareteren müködö rabbik részéről 
ha:sonM tudósitás.25 

Sőt még a Tanítónőképző Intézetre vonatkozó indítvány i" 
a megvaMsulás f-elé haladt a háboru alatt, mikor 1917. végén 
'egy nagylelkü nő: Oomperz Róza több mint egy millió koronát 
hagyott e oélra és áha:ános örökösévé tette a >i Gomperi: Zsig
mondés Gomperz Róza izraelita tanítónőképző intézet«-et.26 Szé
pen és helryresen t•ervezte ezt a végrende.:et végrehajtója, dr. 
Mezei Ferem.c, meg is csi!ná~ta vo1na, ha közbe nem j-ön a vesz
tett háboru után pén1lünkn.ek teljes l'erornlása, ami --:-- fájdalom 
- sok nemes törekvést megakasztott és a Gomperz ·hagyatékot 
is tönkretette. 

Mikor azután a végzetes viiágháboru mind jobban érez:ette· 
hatását az ittholll maradottaknál és a megélhetés gondjill min
dig sul<yosabbak lettek, az ORE is többet foglalkozo~t a rabbik 
anyagi rügyeivel~. Tag3Jdhatat1an, h-ogy az Országos Iroda illan
d.óan kezére j:árt egyesilletünknek és előterjesztései alapján 
rábirta a kormányt és a haclisegé:yezéssel megbiZ'ott hivatalt, 
hogy a rabbikat a másvallásu lelkészekkel egyenlő e:birá:ás
ban resz·esitse. Épp ugy meg kell állapítanunk, hogy az Or:;zá
gos Ir-oda az Országos Rabbiegyesületet, mint a rabbikar hi\·a
t-ott f-orumát ismerte el és tekintélyének öregb~tésére a maga 
rész-éről mindent m~gtett. Vil~gosan mutatk-ozott ez épp a 
segélyek ügyénél, mikor 1916-barn. az Országos Hadsegélyző 
Biz-ottság a rabbik számára -!0.000 K s-egélyt utalt ki, aminek 
felosztására az Országos Iroda az ORE e.!.nökségét kértc fel 
és ez a nehéz feliadatot közmegelégedésre végezte el. 

Mik-or pedig a kormány, »a kongresszusi alapon álló 
izrael.ita lelkész•ek korpót1étkánál fenfmgó mél:ányossági t·ekin

. t•etek honorá:ására 15.000 koronát engedé:yezett«, ami szintén 
az ORE és az Iroda közös e1j.árásának vo:t köszönhető. akkor 
ennek az összegnek elosztására ugyancsak az ORE e1nökségét 
vette igényb~. És a mi páratlanul buzgó és óvato:; elnökünk 
ezt <l: munkát is vállalta, de azzal a 'feltétel~el, hogy e:őbb a 
rabb1k t?rzskönyVJét hozza létre, hog)r a keLő adatok rendelke
zésre állJanak az igazságos felosztás céljaira. 

Ez i:s sikerül neki és mindeme munkásságárólrni:ndig lelki-

25 Magyar Izráel, 1918., 5-S. l. Néhány adat tábori lelkészeaink 
munkássá<gá ról a harctéren; dr. Klein Sámuel volt érsekujvári rabbitúl, 
most a jeruzsálemi egyetem kiváló tanárátóL · 
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~mér.ctesen besz_á.mol a 'álasztm~nyi és közgyülése}ren, melye
ket a háborus vbzony_o~ mellett 1s elég gyakran hrvott egybe. 
Igy _ ~z 1916. dec. 12-lln választmányí ü~ésen beje1enti, hogy a 
hadJozyegyek, az Aguna-kérdés fontos ügyéről Feldmann Mózes 
a. vallásügyi· bizottság elnök-e alapos héber nydvü dolgozatát' 
kmyomatta és a tagoknak sz>étküldte.27 

A román betörés folytán menekü1ő erdélyi kartársakra is 
kiterjeszti barátJ! figyclmét. Eljár a fövárosban, Szé kely F.erene 
·<elnöklete a~att müködö segélybizottságnál, mely azután a több~ 
menekült hittestvér mel1ett a rabbikat külön :fiigye1emb1en része
síti. Az Országos Iroda pedig f>Clhivj,a a hitközségeket, hogy 
ahol állás üre edésben van, ott ideig1e:nesen alka!lmazzák a me
nekülteket. Tényleg dr. I<Je1emen Adolf, dr. NeumaJI1lll Józ-sef, 
-dr. Pap Lájos és dr. Steiner Vilmos rabbik m~hivásokat kap
nak és a vendéglátó hitközségekben kitÜlntető filigyelemben 
.r'észesülnek.:?S 

Az 1917. március -!. és 5-én tartott választrninyi és köz
-gyü:ésen bemutatja az elnökség a hadisegély felosztásáról szóló 
elszámolást, me1y zerint 284 K 96 f. maradt az összegből, amit 
az ORE b. Eötvös József segélyalapj.ához csatomk. Egyuttal 
jelienti, hogy dr. Szabolcsi Lajos 400 K-t ado~t át neki. mint a 
dr. Ke]Jemen áltaL in.ditványozott t6ravételrc begyült összeget, 
amit most a harctér-en l!evö zsidó katon.ák :imaszereinek beszer
zés-ére fognak fordítani. De u gyanakkor ne m feLedkezik meg 
. arrói, hogy a közgyül-és szine e"Jőtt sürgesse, amÍint rriár oly 
sokszor t •ette, az istentiszteletek és a hittoktafás te 11én folyó rend
szertelJenség megszünte·tését és •egyönte tü eljá:rás kö~tését, nem 
kü-::önben a rabbinak a hitközség igazgatásában való Dészvételét, 
amint az a protes tánsoknál van és az ő szavára megk•eresi a 
közgyüJés az Országos Irodát, hogy a községk·erü~•eti elnökök
höz írjon át ez ügyben_.29 

Amint láttuk történetünk folyamán, az Országos Iroda a 
legnagyobb elözékenyS~éggel és tisztéLett•el s~et•ett az ORE se
gítségére minden ügyben és ha eTI!DJek e))IÍJd~zője jór~szben 
bizonyára dr. Neumann f-ellette ildom·os é-s tap~ntatos eljárása 
volt, mégis volt oka _az esyesüLetne~, ho&"y _az Iroda _kivá~ó 
vezetöivel szemben elismeresélnek adjion hfe]eZJést, am1ért l!S 

27 t1N~ O'l:l'1:'! t11~M 'lD' :'l-''1V: . • . n•mj):'l 'N'1tt'' t1U:l t1:l1to' :"!Vll':-1 

.pN~,,VI:l :-tit'~ Ugyane tárgyróL Dr. BéLa Bern&tei>n, D_ie Agunafrage im 
Líchte des \\'eltkrieges, Fe,.,tschnft Adolf Schwarz, Berlm u. W1en, 1917 . 

.S. 55?-570. 
28 Magyar Izráel, 1917., zs-z8. L 
29 Magyar Izráel, 1917., 41-45- L 
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-dr. Mezei Mórt és dr. Mezei Ferencet tisztelletbeli tagoknak 
vá:a-sztja meg, amit azok a legnagyobb há~ával fogadnak.30 

Fogllalkozott még ez az 1917. március 5-ilci. közgyülés azzal 
a fontos ténny•el, hogy számos hitközsé-g rabbi n élkül van é:s 
miután l!lost a háboru a1:att inég nagyobb szükség van arra, 
aki a h1tközség valláStÍ! él:ete fele~t őrt 'állj-on, kivánatosnak 
tartja, hogy az i::y,en h~tközségek mielöbb betöltsék a rabbiállást. 

He:I!yesen ilLesvkedett be1e ebbe a közgyü~és i t árgysorozatba 
dr. He~esi Simon érdekes előadása: A rabbi lwlturális 'és sz?
ciális feladatai. 

Ugyancsak t>e.ilj1esen aktuális volt az egyesület eljárása az 
Országos Közé1elmez~si Hivatalnál, hogy a szeme> takarmány 
elmkvirálá:sa megakadályozza a rituális háztartá oknak liba
z-sirral való .ellátását. Ki ilS küldött a közgyülés e;;y öt tagu 
bizottság-ot, mely a közélelmezési hivatalnak felekezetünket ér
dekl.ő ·élelmezési ügyekben felvilágos~tással szolgáljon és erröl 
a n evezett hiv~ta1t átiratban értesiti. 

Az dőte>rjesztett pénztári jelentés sze·rint az egyesület va
gyona 17.852 K 12 f., amiből a hadi1{ö1csön j~Cgyzését.lelkesen 
propagili rabbiknak egyesülete 6000 K-t szintén hadikölcsön~ 
fukt>etett. Hogy mik-or fogj1a ennek kárpót~á:sát elérni, ki tudja? 

Ez:zd a jel•entéssel kapcsOllatban jd•enti be elnök a saj111ála
tos tényt, hogy a Magyar Izrael t-~rj.edelmét csökkenteni lesz 
kényte.lJen, .ahel)"ett, hogy, mint 3züks•éges lenne, növelné, mert 
a nyomdai kölrtsé~e.k igen emelkednek . 

Végül a fent már emlit>ett alapszabálymódositáson 
kivül néháiny vált-oztatást fogad el a közgyülés. ne,·ezetese-n, 
hogy ezentu1 közgyül-és nem három évenként, hanem minclen 
évben tartandó, a vá:asztmány a maga hatásköréhen 1000 K -ig 
terjedő kiadá·st szavazhat meg, a tiszti kar az eloökön kivül 3 
al•elnök, 3 j •egyző, pénztáros és ell-enőr le·gyen é~ harmadik 
jegyzőül azonillal meg is választja: dr. Grassmann Zsigmondot.'ll 

Ez volt az uto}só közgyülés, amelyen dr. Neumann elnököl: 
és az 1917-iki évfolyam V'Olt az utolsó teljes évfo~yama a »Ma
gyar Izra:el«-nek, melyet az egy•t'sü1et és a rabbikar becsületére 
oly végt•e:en türdmességgel és odaadással s.zerkesztett. Ennek az 
évfolyamnak utolsó össz-evont füretét (7 - 10: szeptember - de
cember) a 40 éves Országos Rabbiképzőintézetnek szentelte; 
anna~ a:z intéremek, amel.yből ö került ki 1882-ben., mint első 
iké.pes1tett hallgatója és me1y iránt ő v~gtelen szeretetét és 
háláját mind.végig megörizre. Minden alkalommal, amely kmál-

30 Magyar Izráel, 1917 ., 78. l. :'vfindkét ti<;zteletbeli tagnak küszönó 
levele. 

31 Magyar Izráel, 1917., 6). 1. 
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~-~ott. Ut;Dt arra. per"zc az ó finom modorában. mely nem: 
~·l~~rt rt?"7~'-o::-kochbt .. ><~m nézetének másra való rákény::;ze
nt -ét, nun h_g- .m leg crz ""d n talt arra. hogy nÚ\>el tartozik 
~-- m,ag;ar "Z$l~osáf; ,an:1ak a dicső mu:tu intézetnek és mire 
k?t _.~.eu \'Olt n~)\ end_e~~lt annak nc\·e és becsülete. Ennek adott 
bfeJez~t az. um1~p1_ tuzettel is. melyben <.!- negyven év törté
netét m_chato ;·ezerc1kken kivül az intézet elhunyt és élő tanárai 
é1d ~memek hodol munkatársaÍ\·al erryütt.3~ 

..\lég két Yá~asztmán d. ülést t~rtott dr. N eumann elnök 
mi :ótt a korai halál el\itte szeretett család;1a és áhitatGs:J.~ 
kedv lt müködése körébőL j 

1911. junius 6-án beszámol a Yálasztmámnak arról am.i 
ay::;~n;~ius 5-iki közgyü:és óta az egyesület érdekkörében tö'rtént. 
Ku.ono en nevezetes. országos esemény volt űfelsége IV. Ká
roly :rÓJ?-l:a~épte u~án való fogadtatása a hódoló küldöttségek· 
nek. aprilis 1-!-én. A kongresszusi és statusquo hitközségek kül
dött:::égében. núntán az Országos Irodának ajá~atát, hogy az 
-egész magyar zsidóság egy küldöttséggel képviseltesse magát 
az orthodoxo:..: merev~n visszautasi~ot~ák, az Országos Rabbi
egyesiLet nevében dr. Neumann Ede elmök vett részt és ö 
mondta el az előirt ~dást héberül és magyarul. ű ugyan azt 
ki\·ánta, hogy ne csak ő egyedü~, de több rabbi v>egyen részt 
a felekezet küldöttségében, de miután a tagok száma felsőbb 
helyről kor~átozva lett, szándéka. kiviheret1en vo1t a világiak 
elöretörő aspirációja mia.tt. 

A Yá:asztmány megnyugvással veszi tudomásul elnöke je
lentését, rnert tudja, hogy núndcnt elkövetett a rabbikar érde
kében és csak a mi sajátos felekezeti viszonyaink voltak az o~~a, 
hogy más eredményt nem érhetett el. 

Épp ugy tudomásul vesri, hogy a 15.000 K kmpót:ékot 
felosztotta és egyre 142 K jutott, de megmaradt 757 K 38 f., 
mert nehány kartárs nem fogadta el a neki kiutalt össz,eg,et. 
Az Országos Hadsegé:yzö Bizottság 1917-re megint csa,k 40.000 
K-t szavazott meg, bár az elnökség kérte az összeg feLemelését 
és igy egyre 290 K jutott, mert több olyan kolléga is kapott, 
aki a mege:őro évben nem részesült e segélyben. Beje~enti, 
hogy az o: y fontos törzskönyv készül, 190 rabbi szolgáltatta be 
a kivánt adatokat, közöttük n ehány orthodox is. 

A második és számára utolsó választrninyi ülést 1918. 
február 13-án tartotta, amikor is a gyü:és 27 pontja között 
s:zerepel több igen érdekes tárgy. Elnök rríindeneke~őtt meg
em:ékezik a magyar zsidósá,g két kim'!gasló tör:éneti mozz.ana
táról, nevezetesen az Országos Rabbiképző int~t 40 éves 

32 Ma.gyar Izráel, 1917., 81-127. L 
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jubileumáról és az emancipáció .)Q é\·e" fordulójár 'l • ped . ..,. 
?1Y. eme~kedett szellemü bcs~édben. hogy azt dr. uB.Ia~ La.:;, 
~dltvái~~ára egész t~qcdelmeben beveszik a .-ála-ztrnám·i tÜ_b; 
Je~yzők?nyvébe . .:'lla]ct há:.ás ;;za,·akkal adózik Gra..:tz Henrik 
születésenek századik évfordulója alkalmából a zsidó-· (T • 

és halh tatl ·· · · ' · ' k é ,;a"' e na:::-.. a an tortenetiru ]ana~- s azután elparentáija az idŐ-
kozbe~ <:Thunyt ka.rtárs~t, Buchler P. tnoózi, Salamon .:\16zes 
turdos1ru, G~?ssm~ Sunon baranyasrent:örinci és dr. B:um· 
grund. Nafta..t1 abony1 rabbikat. 

Beszámol elnök a rabbik ruházatb~szerzé"i segéh·e tárgyi
ban folytatGtt eljárás_;íról, .mely valóbau odaadó küzdelmet je
lentett a kultuszkormany serelme3 rendelete ellen és meh· azzal 
az ,érden:es ered~énnyel járt. hogy a vonatkozó rendel;~·: meg· 
:'.~"toztatasával mmden magasabb képesitésü rabbi. kinek évi 
JOvedelme ~ 5000 K-~ meg nem haladta, megkapta a rUha
segélyt, a 1-..'"'l.sebb képesltésüek közül, akiknek jö,-e.lelme a :?:?00 
K-t meg nem haladta. A rabbihehe:tese\: szántára nem tud()tt 
a miniszter vonakodás,á\-al sz,eml.:Íen seaéh-t elérni. csak dr 
Lövinger Adoliot (Szeged ) ismerte el segédlelkésznek és enn-e: 
délyez'te számára a segélyt . .-\. nagy és fáradságos munká,~l. 
melyet az elnök e részben kifejtett, megint bebizonYÍtotta. am.im 
az Orsz. Iroda j•elentése mondja, hogy »eg~·esületükben a rabbi
kar né~külö-zhe1:~en, becses és buzgón működö orgánummal bir. 
A magu11k részéről, is köszöneti.inket nyih-ánitjuk - szól az 
lroda - a nagy<tek. Elnökségnek, hogy módot m-uj·~ott nekünk 
arra, hogy a rabbi urak érdekeinek meg\·édésé.né, keltő ada
tokra támaszkodhatu nk.« e gy an csak tudomására hozza a \'i
la.sztmánynak, hogy a rabbik családi pót~ékának hweré-éhex 
szükséges adatokat felterjesztette a kultuszminiszterh:-~, aki cb· 
ben az ügyben is sérelmes rendeletet ado:t ki, meh- ellen az 
Orsz. Iroda felebbezett. A nyugdijintézet ügyé~cn áz történt. 
hogy az Orsz~gos Iroda felkérte az e:nöks~ge~. bocsás,a ren
de1kezésére az általa szerkesztett törzsköny\·et. amdynek adatai 
feltétlenül szükségesek e forutos kérdés megindítására. Ha azt 
megkaP'ta, ugy szaldérfiakat fog meghallgauú b. azután az 
ORE közreműködését fogja kérni. mert hisz termé~zetes, hogy 
~sak a közv>et.Lenül _érdekelt testület ré~zvételé\·el kidnja n 
mtézmé.nyt megvalósitani. 

.. Bejelenti elnök ezzel össnefüggésben. hogy felkérte a hit
k_ozségeket .. _a~ orthodo_x:okat is, hog~· háboru póCékban része· 
s1tsék r~bbiJaikat. Tekintélyes hitközségek ére,.itették, hogy ezt 
megtesnk. Eljárt ugyan-csak a rabbiknak a beszerzési csopor· 
tokba való feh·étele érdekében. ez azonban ne;11 sikerül:. miután 
.a pratestáns papság sinc::; intézmém .-en azokba beállit\-a. 

Bejelenti, hogy az Országos Iroda felkérésé re az Elnobég, 
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ért.~d alatta mindlg ;:~g)'·edül a lankadatlan elnököt, istentiszbe
l ti rendet dol~oz.ott kl a hősök emléke megi1nnep1ésér.e . 

.. Az CJ?a1lClpáct6 50 éres évfordulój•a a1kalm.ából a VI-ik 
koz~~gkcru:~t ragadta magához a kczdemény·e-~éSJt és f-ordult 
fd.hwássa~ _a h~.tközs~gckl;c~, azé rt az ORE nem lá!~ ta szükségét 
a ma.g~ reszérol. ._valo clrarasnak. De azt megtett•e, hogy a tör· 
ténct1 cdorduJ.ó utmepére hódoló távirat-ot ~ntézett öfdsérréhez_ 

Boldogan j'<clenti, mi'Ilt nündenkor, ha az egy.esü~et gyara
pocl~sáró1 számolhat be, hogy néhány a.liapitványt kapott. 
Scizonfeld Lázár nagykáro:yi rabbi 100 K hadikölcsönt adott 
mcl) ne~ kamatai az ő tagsági elijának f<!dezésére s:zolgáljan.ak; 
ug} m'lnt korábban már dr. Goldberger Izidor ta:tai rabbi 
ugyane célra 100 K alapitványt létesített. Schönfe1d kartárs 
még négy darab uj vöröskoereszt-sorsjeg)"et is küldött, mel ynek 
r~nde:tetésé~ későbbi alapítólevele fogja megállapÍ!tani.33 

Dr. Schnitzer Ármin, volt elnökünk özvegye és gyermek.?i 
1500 K -t küldenek »Né/wi dr . Schnitzer Ármin özvegyének és 
gyermekeinek dr. Schnitz.er Ármin alapitványa« név a'att, mely
nek kamatai elsősorban rabb,i özVJegye, másods-orban b sk10tu 
árvái s·egélyezésére forditandók, m~ndenkor az egy;esüloet elnök
ségértek döntése szerint. Az egyesüLe·t mély hálával foga:dja a 
'nagytJe,·ü elnöke emloéké11e szóló alapitványt és an'Yagi f·e1elős
sége meUett fogja azt hüségoes•en kezoelni.34 

E~el befejeződött az egy.esül1et közlönyének 11endes meg
jeLenése, mert a XI. évfolyamból csak két összeVJortt ~üz,et jelent 
meg, tovább nem jutha:tott anyagiak hiányáb,an. Hrsz már az 
1917. juniuosi vá1asztmány~ ü~ésen jelentette az e'nök, hogy a 
közlönv költsége iVJenként 510Kés igy az eddig 2·!00 K helyett 
·!OOO K szükséges, az irodai SJCgéderő dijazás•ára pedig 400 K 
helyett 1000 K. Most azután nÖV1ekedett napról-11Japra a hábo
rus kimerüLés hatása és ezzd még az elnök önf1eláldozása sem 
tudott tovább megbirkózni. 

De sokkal nagyobb csapás érte egyesüLetünkJet ugyanez 
év vég•e felé, amikor 1918. decemher 12-él} <!: spanyolJárvány 
váratlanul elvit~e elnökét, dr. Neumann Edet o9 éves korában. 
Vasárnap, deooemb er 15·é~, c!-él.után vol~ a t~metése, mely11e' ~z 
akkori zavaros közlekedést v1szonyok m1att taVJolból nem .Je1cn
hettek meg a kartársak; egyedül dr. Büc_hler Sándo·r, keszt
helyi rabbi adott méltó kiofejezést a rabb1kar, .az, ORE és a 
magyar zsidóság sulyos gyászának. Az Egyenlőseg deoer_n~er 
22-iki számában dr. Edei,stein Bertalan cikke méltatta a kivaló 

:1:1 Magyar Izráej, 1918., 13-00. L 
:H Magyar Izráel, 1918., 17. l. Közölvc: Dr. Schnitzer Arminné 

levele, mell,·el az alapitvány! átküldte és a hozzá va:ó alapitólevél. 
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fér,fiu ~.lh~tatlan é~demei~, , az ORE, ~edig rendki\·ül talúló 
pr.of~tal Jell&ével, melycn aterzett gyaszJelentést tett ug\'anott 
kozze, mely 1gy hangzott: · 

ü'J11in n~~· ~li' 
üi1i1~ :"li1tt' ':l 

Az Országos Rabbiegyesület szomoru szivvel jelenti, hogy 
felejthetetlen elnöke 

Dr. Neumann Ede 
nagykanizsai főrabbi 

az egy~sület mély gyászára f. hó 12-én elhunyt. 
Evek során át fáradhatlan, eredményes munkásságot lejtett ki az 

egyesület javára. Papi erényei ragyogó példakép világitanak Mély 
tudása, irodalmi tevékenysége, békülékeny szelleme, kartársi hüséggel 
eltelt lénye, emberszeretö lelkülete az igaz pap mintaképévé avatták. 
Maradanöó hatásu müködése örök, kegyeletes hálát biztosit emlékének! 

Egyelőre csak ezzel tudott áldozni nagyérdemü el~öke 
disz•es emLékének, azután pedig szomorubbnál-szomorubb \'bZ'O

nyok káv·etkeztek, me:.)"ek megbéni~·ottak minden 'llleme~ebb meg
mozdulás t. A Magyar Zsidó Szemx Hl19-ik évfo:yamának ebő· 
füzoet•e szinbén ve:zet6 cikket szeute l dr. N eumann Edének. egy
uttal éle:e és pályája rövid leírását i:s nyujtja.'1" :\Iost azután 
nagy szü111et következik az ORE működésében. 

lll. f!!jezet. 

1919-1931. 

Csak 1920. ju:ius 8-;ín tart dr. Hevesi S~mon alelnök el
nökségi üLést, amelye•n sajnálattal állapítja meg, hog_r a sze; 
moru közvismnyok foLytá:n a:z ·eg)"esület már két éve ~runctel es 
csak az adminisztraüv teendőket végzik el. Reméh. hogy a 
közál1apotok megszilárdu!ása helyreáll és akkor ujra fo:yta.~
hatja a:z ORE érd2mes működését .. -\z őszre meg kellene tr~di
taní a ha\'Í kö:zlönyt, mdynek első füzete dr. Neumann Ede 
elnök emlékéinek lenne S'Zentelendő. 

. Szükséges az egye"ület zavartalan munkálkodás~ra á_llandú 
h1vatallioelyiség és elnöklő közbenjárására az Ol\IIKE ke!izség
gel árenged e célra egy termet, amit a gyülés nagy kösú)net
tel fogad és a hivatal vezetésé\·el dr. Frieclma.nn Gyula kar-

~5 M. Zs. S.<emle, 19t9., I-8. l. 
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tár, t bízza m ·..,. i\lajd az »l~g)('!l!(Ís<:g'< 1 H:d l. ápri li!s L6-iki 
/.Ín .'tb.m o:\·as,uk, hogy az ORE kiizponli iro:lája Rákóczi-ut 

17., l. IC'. van, ahova mindcn levél. beadvány, stb. imté-z.endő. 
Az l{'g)'l('~ti! t közl<iny-e azonhan nem ilvlu:t meg, sem 1920. 

íí~szel, de s()t mai n;1pig sem . .\fcg-akadá(yozta ezt a magyar 
z.idt'1ság any.tgi h ~yzol·tébcn hf'á!lott l•ero:n lás, mely fclek•czeti 
~>tünk nrindcn ágában érezteti káros hatását.3<i Az esedékes 
k(llg) ü:ést S<'ll1 ]<>k•tctt c-gybehivni, csak 1921. ápri:is 2-án 
j<":•c11ik meg az "Egycn!ős~g«-hcn a meghívó az ORE-nek Buda
pe ten április 5. és G-án tartandó vá:asztmányi, ill. közgyülé
súc, mclynek napirl'nclj·c a kiiv•etkcző: Az eg}"esü:,et jövendő 
programmja. Pénztáros jel-entés~. Költségv>etés. Tagelijak meg
:í:Japit;ba . Az cgyrcsülct folyóira:ának fenntar~ása, a sz•erkesz tő
_{:g \'á!asztáq. yugdijalap létesítése. Az özvegy1 segély ügye. 
Tisztikar választása. 

Amint látjuk, az aktuális kérelésekre szoritkozik a napi
r<·nd , amelyen továbbra i~ megjelenik a tengeri kígyóvá vált 
nyugclij és özwgyi scgl>ly Ü!.;yc, melyct megoldanunk mÍ!nd 
m;í. ig 51(''111 sikerü:t. A válaszimányi u:ést április 5.,én, a közgyü
lé ,;t április 6-án dr. H r•vesi Simon alelnök VJezette, aki eklmr 
parcentá: hatta el dr. N eumann Ede elnököt, mélt.atva hervad~ 
l1allan érdemeit, melyeket az egYJesülte t körül szerz•e'tt. . 

Ugyancsak szép slJavakkal adózott az elnöklő alJelnök néhai 
dr. Kuhn Sámuel diszelnök és dr. Steinherz Jakab a:Leltnök emlé
kén ek, kik az eJ.őző évben elhunytak. Majd a tiJsztikar válasz: 
t;ba következett. aminek •e reclmény•e L~tt: Elnök: dr. Heves1 
Sirnon ; aLelnök ök: dr. Bernstein Bé:a és dr. Ve•ru:;üaner Laj-os·; 
titkár: dr. Kiss Arno!d; jegyző: dr. Crossmamn Zsi•gmond; 
pénztáros: cl r. Ede:stén Bertalan; e>lLenőr: dr. Weisz Miksa. 

i\.z Fgrnlöség 1921. április J 6-i'ki számában közöl rövid 
jelentést a közgyül-ésről és m;::gjcgyzi, hogy az inc!Í!tványok kö
zött igen fontos vo~t dr. Bernstein Béla [)Jyiregyházi f.örabbié, 
aki alapos tClőadásban kifcj tett•e, hogy az J 905-ben k_észiilt ~gY_e
t"mes vallásokfrt.tási icmterv át d.a' gozásra szorut és Itt az lele Je, 
hog) ezt a fontos munkát !Clvégezzék. A közgyülés egyhang·u
l;tg csatlakoztOlt indítványozó felfogásához és brz•ottságot kül
dött ki dr. Bcrns•:·ein Béla clnök1et-c meUctt a kivánt tant•e rv
java~lal clkésZ'ité-sére. Sőt múr aznap <fé:után a közgy'ü:és érte
kezlctté alaku:•t át, mdy a tanterv irányelveit megbeszélte. 

t ' j ra bekjutott tehát az cgy·esület, hosszabb szi.irue•t után, 
a fC'~ekez-ct fontos kérelésének tárgyalásába és nem is hagyta 

:11; , \ hav ~ ktizlony megszüntév<'l nagyr(->zl kiapadt történetünk forrása 
is, llLután a.z irattárban lévő jcgyzökony1~k hi ;únyn~ak. Az Egy.cn!ö,ég és a 
1\1. Zs. S1emle lapjairól kd1ell kiegészitenünk, amennyire lehetett. 

~ . 
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:abba, mi.g látható eredményt el nem ért. A kikü:dött bizottsácr 
.a_ P'~:~ hittanári kar és az Or:;zágos Izr. Tanitóegyesti~et kép: 
v~e.o1Vel egyetemben már 1921. junius 27-én ü:é.;ezett és 
mmtán az 1921/ 22-iki tanévre átmeneti intézkeJésekben álla
podott meg, n:egbizta dr. B~rnstein Bélát, hogy a megbeszélt 
alapelvek szennt doJ.gozza kl az egyetemes tantervet melr a 
fe:ekezeti elemi ~skütlát véve kündulási alapul. főleg 'a vidéki 
közép~skoláknak szóljon, bár sok tekintetben a fől'árosi hit
okta<tás is hasonLó irányt követ. Dr. Bemstein nem késedel
rrreret:t a megbizatá:s teljesítésével és még az év december 28. 
és 29-én tartatt üléseke.n bemutatta a részletes tantervet a 
bizottságnak, mely behatóan letárgyalta azt és megegyezV'C a 
főelvekben, elhatározta, hogy ké~ tanterv készítendő: az egyik 
főleg a vidék számára, mely a felekezeti elemi i3kola ered
ménye alapján indul, ezt dr. Bernstein készi:i el, a másik fö~eg 
a főváros részél'e, me1y a nem-felekezeti elemi iskolát veszi 
alapul, ezt dr. MunkáJCsi Bernát fogja kidolgozni. 

Dr. Bemstein Béla haladék nélkül hozzálátott a rábízott 
munkához, azt 1922. elején kin}"'ma:tva megküldte az összes 
illetékes tényez&k.nek, hogy arra megjegyzéseiket tegyék meg, 
ami a további tárgyaJá'S anyagául szo.lgáljon. Az Izr. Taniigyi 
Értesitő 1922-iki évfolyamában több cikk jelent meg a tanterv 
iigyéhen) amelyekre dr. Bernst•ein mindig ugyanott d.:a.szolt. 
Az Országos I:zr. Tanítóegyesület pedig tiszteletreméltó ko
molysággal fogLalkozott a fontos üggyel és hat referensnek 
adta ki a tantennet birálatra. E bírálatok, a tanterv egyes 
resz.eire ku:ön-ktilön, kiváil.ó szakemberek tollából napviligot 
is láttak.37 Ez.ekre azután a tanterv készítője az 1923. január 
4.,én tartott bizotrs·ági ülésen tette meg ellenvetéseit, illet\·e 
megjegyzéseit. Beható v~ta után arra "az egyhangu megálla
podásra jut•ott az értekezlet, hogy dr. Bernstein tantervjavas
latát az ORE közgyüLés•e elé terj•eszti jóváhagyás végett. Egy
uttal felkéri az Orsz. I:zr. TanittóegyesüleN~tt, hogy az osztatlan 
f.eé,ekezeti .elemi isko[(ík 11ésZJé11e dolgoztas&on ki részlet~s tan
terVJCt, mert dr. Berns\lein tantenne csak az osztott elemi iskolák
rkal fog1a'J.<lmzik és majd a Tanítóegyestilet által készitett ily
nemű ta:ntJerve~ megb-eszélés után felveszi az ORE egyetemes 
tantcrvébe. SaJnos, a Tanítóegyesület nem telje ·itett~ a kíván
ságot, nem tett erre kisér1etct sem, valamint azt a határoza
tot _sem ;foganaJtositotta, melyet az ő inditvá.I~yára fogadott el 
a b1Z~ltt:sa_g, hogy az osztott felekezeti elemi iskola közö-en m~g
állapltott ~~tervéhez készítendő utasításra irjon ki pályázatot, 
melynek dlJahoz az ORE is hozzájárul, ugymint annak a pálya-

37 Izr. Tanügy-i Értesitő, 1922. évf. 110-126. l. 
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mun~afl::ik megbirá :~L.,ában i~ r&:;zt akar v.enni. Icraz hogy az 
0 "1'1 ' 1 . . ' ' o ' . . ~ :>~m 1a]totta vegr-:- .;;zand 't,át, hogy a kozépiskolai 
Intoktatas szám.íra készit·en{lQ uta~itás munkájáról a mao-a ha
!á~k<hébcn fog- gondo:;kodni. Nit!m kedveztek a viszonyok ilyen 
tervcknek. 

Az egyetemes hitoktatási tanten ügye azért haladt tovább 
é:, az ORE 192.J-. ju~ius l-én tartott közgyü!,ésén már befej e
zett ten) rd' számol be dr. Grossmann titkári jdentés>e, mikor 
clmondp, ho~y az H121-2H. é\·ekben a valiásügyi bizottság 
egy:ozer sem ]Utott abba a he!yz•etbe, hogy vit~ssá vált va:Llási 
kérdé:>ben kcl}ett volna állást foglalnia, de annál élénkebb volt 
tanügy~ bizottságunk éld:? . »Közel két évtirz,edde'l ez~elött- igy 
~z ól a F lenté..s - 1903-ben arra iHet•ékes szakf.érfiak egyetemes 
hittani tanten·et kész1tettek, melye·t a 1eg ~öbb hazai hótközség 
önként elfoga~lott s annak fonalán folyt a vallásta1Ütás. Idők 
fDlyamán awnban a tanterv átdo:gozásra szoru:t. Azért a mult 
,rences közgyü~és elfogadta dr . Búnst·ein Béla ale:Jm.öki.i!nk erre 
irán) u:ó ja\"aslatát s az átdoJgou-i~ V'ég-<=tt Öittagu bi:zottságot 
küldött ki, me~y a pesti hittanári kar és az Országos Izr. Tanllitó
eg)e::;ület képviselőivel együtt inJitványo:zót b~zta meg uj tan" 
ten· kidolgozásával. 

Dr. Bernstein főrabbi vállalta a nehéz feladato•t s részl,eües 
ranten'E'~ dolgozott ki, mely vezérfonalul szolgálhat ugy a fő
városi, mint a v~déki f·elekezeti s nemf!elekezeti iskolák össze~ 
tagozataiban. 

A tanterve:, melynek föelve, hogy a vallásokta1:ás gerincét 
a Tóra és az imakönyv alkossa, tanügyi biwttságunk több 
ü:ésre terjedő beható tanálcskozás után magáévá tette, azt ki
nyomattuk és minden illetékes tényezőnek heküldöttük. A Ta
nitóegyesület értesitő}éhen széles alapon nyugvó vi!ták indultak 
mea, főkép az elemi iskolák szempontjából, mig a középisko
Ják~a vonatkozóJag a vallásokta:ás egyes kiváló képviselői a 
prófétizmust óhajtják a tanítás közp01n·i:jává ·tJemü. A kérdé:; 
tehát még nincs eidöntve és mi ruem is óhajrunk a tantervnél 
oktrojt alkalmazni, csak irányadó terv>ezetet nyujtani. Hálával 
kell adóznunk. dr. Hemstein fáradhaJtlaJil buzg,almá.ért, mely
lyel utat nyitott eg)" közmegelégedést keltő tanterv eléré
séhez.«38 

38 ;\[. Zs. Szem:e, 192-1., 158. l. Azót:L ujabb mozgalom indult meg 
országos h:ttani tantcn· ké,zitésére, mdy az Or sz. Iroda á!tal r 929-hen 
<r.;szehivott nagygyü~éscn is napirendre kerü!t. E so rok irója is benyujtotta 
felhivás folytán "vallásokratásunk egyetemcs tanterve<< javas:atát. A nag-y
gyülé" bízottságot küldött ki .1 tanterv ügyének intézé,ére. Eddig nem sok 
eredményre mutathat rá. Megjelent közben: Dr. Munkácsi Bemát értékes 
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Mily szép és üdvös l ett volna, ha állandóan a szellemiek
kel foglalkozhatunk nyugodt kedéllyel, nemcsak a rabbikar 
de az e~ész magyar zsidóság javára. Sajnos azonban, a szo: 
moru . v:tszonyok _?em engeclté_k, mert a folyton sulyo·bodr'1 

any~g: he_~y~et masna. kény-:szentett bennünket. .-\.z ORE elnök
ség_et lS s?.-~n foglalk!oz1ta,t]ák az a~yagi kérdé::,.ek. 1921. május 
21-lk~n ~ozl~ ~z »~gyenlőség« _tltJan, hogy a vallás- és közok
ta:t~sugyi m1msz.ténum a rabb1k drágasági s·egélyének kiuta
láisa tárgyálban .'támadt nehézségek elháritása célj ából rendele
tie~ bocs~tott kl, melyet az ORE tagjainak és az igényjogo
su"~ rabb:k~ak >eg·~sz t 1erJedelmében f?g tudomására hozni, 1 B 21. 
JUmus 2b-en ped1g ugyanott felkén az összes rabbikat akik 
a:z 1921. április 1-jun~us 30-ig te rjedő időben renclkiYüli 
se?~lyr•e jogosu:tsá~gCI:l bírtak, l1o~y a rendkivüli segély kiutalá:,a 
~é1]<ilból azonnal kuLdJ>e>ruek be klmutatást, mely tartalmazza az 
Illető anyakönyvvezető rabbi nevé~ , állásának m~nőséaét lak
h el yét, 1elkészi képesiltési fokált; es·etleges íoicibirtoka ""m~nnvi.-
ségét és az ~~gyházi forrásból eredő tiszta jöV"ecLelmét. · 

Igy folyik ez a ki.iJzdelem sok utánjárással és kevés ered
ménnyel t_ovább, mikor közben más, velket megrázkódtató e:;e
mény,ek t_omek ~eánk. 1922._ l10V!emher 25-én megint sulyo:s 
c~ap~s ·~n egyesilletunk,et, m1kor váratlanul, .i!dő előtt elköltö
z~tt 'egyi~ al~lnö~e, dr. V.eneti.:mer Laj1os, akinek értékes egyé
msége mmd~g d1szt és suJ.yt kölcsönzött gyüléseinknek. 

Az 19_~3. ;március 2?-ikL elnökségi ülésen ujítja fel emlé
két az elnok es bemutaJt)a a Iviagyar Zsidó Szemle 1923. év
folyamának első füzetét, mely dr. Neumann Edéről és dr. 
Venetianer Lajosról szól,39 egyuttal heje.!Jenti, hogy ő is belé
pett a" Szem1e_ sze:k,eszt?.ségébe ~ m~gegy~zése folytán az fogja 
egy~l~)['e hav1 kozlonyunket potolru, amikor külön rovatban 
nyuJtJa az ORE köz1eményeit. Igy közli azt a Dendeletet melvet 
az 9RE f•elterJes~tése fo0lytá.n a valláJs- és közoktatásügyi minisz
t~num 1923. J1.illl'tl:S 22-én a rabbik b eszerzési segélye ügyében 
k1adott. Joggal 'll'talt az 'egyesület headványa arra, hoo-y a több,i 
felek•ezet lelkészeinek évi jóv,edclméül sokkal mao-as:ibh határt 
~ged meg a kifej1ődött és érvényes gyakorlat~ mint a rab
bl~nál. Egy másik nagy hátránya ez utóbbiaknak az is, hogy 
m1~. a m~svallásu lel~ész~ termésrethen nyert járandósága 
reá.:1s é rtekben van butos~tva, a rabbik törzsfizetésüket kész-

doigozata: Az izr. vallásoktatás ujabb országos rendezésének elömunk;i
latal. Nem foglalkozhatunk itt vele, mert hisz az ORE történetét írjuk é, 
nem a vallásoktatás és tanterveinek történetét, bár swrosan hozzátarto1.ik 
egyesületünk fontos munkásságához. 

39 M. Zs. Szemle, 1923., 53-58. 1. 
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pé.nzhCJ1 kapj'ik: kéri tcl1át erek ~cgélyeit oly mértékhen meg
.í.:iapit:mi, mely megfelel a reális értékviszonyolma.k. 

1'\éha hull i;; egy-egy morzsa számu kra az állam pénz-
1árából .. de a hitközségek késedelmexése foJytán anyagi hely
Z( tük már-már tartlutatJ.an ná Yá:ik, ugy h ogy a z ORE 1923. 
ju :ius j0-án rl'lzdkiviili közgyül.ést tar t Budapesten , me1yben. 
e.l határozz.a, hogy a sulyos helyzd orvoslására követeli a rabbik, 
a hitközségi tisztl'isefők és alkalmazottak fizetésének rendezé· 
séf oly módon , higy k i-ki bék efizetésének 50-o;o-át k.apía buza. 
p:tritásban f- é . augusztus hó l-től k ezdve. 

Hogy mennyire iga za V'O~t a z egyesületnek a h~tközségek
hez intérett e ré.l,ye s f·ellúvással, mutatjfa a vallás- és közoktatás
ügyi nillüszte rnek az Országos lr;odához kü~döut 1923. novem
ber 29-iki rendeLete, melyben kij;e:Jtenti, hogy nem ÍlsmeretliCID. 
e:ö tte a lútköz'Ségi alkalmazottak, elsősorban a rabbik mostoha 
helyzete, igyJCkezett is sorsukon, amennyire 1ehetJett, enyhíteni. 

Viszont elsősorban a hitl<özségeknek tiszte és kötel'!ssége 
alkalmazottaik és ezek közöit főleg a rabbik megélhetését biz
tositani, hogy feladataiknak a hhnek és a köz érdekében e1e·get 
tehessenek. E zért f·elhivja az Országats IDodát, hotgy kellően 
mecroko.!.t szózatot intézzen a hiltközség ekhez, hogy alkalrna
zottaika:t, elsősorban a rabbikat, oly j!avadalmazá!Sban rés~esrt
::;ék, amel y tisztességes megélhetésiÜket lehetövé '!Jegye. 

És ha m egegyezésre nem j:UtnánaJk, ugy a járaJD.clóságo~ 
megáUapitására a svervezet~ szabályok ~rt~m~bt~n meg~kl
tandó vá~asztot t biróságok, ill. községkeruLet1 bnoságok kozre-
müködése vo~a igénybe veenclő.J0 . 

1924. junius 17-én 6122/ 92 -!. III. ü .. o. sz. renddettel kl
jelenti a kultuszkormány, hogy a város1 Jtelkésrek~ek _60, a 
vidékieknél 40 q. buzának megfdelően egészi1Jessék kl a fl.zetés. 
Ecrysz,ersmindenkorra pedig személyenként 250.000 K palást
(~) segélyben részesiti a levkés:l)eket, Hl.. r<:bhik;rt.41 

llven ,·iszonyok között közeledik 192-±. J!u:l!us l-én a rendes 
közcryil.'és melv impozánsan sikerült. Képviseltette maJgát az 
Ors~ácr~:; 'rrodá és a pesti hitközség is dnöke által. Dr. Hev:e~i 
einök ~negcmlékezik megnyitójában az egyesület elhunyt t<:gJal
ró' cl r. \\' e isz :\Iiksa pedig emlékbeszédet tart dr. V erret~aruer 
L;josról, magas:vtalva 1...-i.váló érdemeit és tudományos mun1cis: 
.,;ágát. A tisztujitás egyhangu:ai? megy végbe. ~lnok: dr. Hevest 
Simon alelnökök: dr. Bernstem Béla, dr. Kts3 Arnold és dr. 
Weisz' :\l:i.ksa; titkár: dr. Grossmann Zsigmond; jegyzők: dr. 
Kálmán ödön, dr. Lá.czer Dénes és dr. Winkler Emő; pénz-

10 :'>I. Zs. S1emle, J 924., 44· L 
11 M. Zs. Szemle, J924., 45· L 
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táros: dr. Ede1stein Bertalan; ellenőr: dr. Schwarz Mór; iroda
igazgató: dr. Friedmann Gyula. 

T:i:szt,etLetbeli tagot is vá~aszt a közgyillés dr. Uíw Immánuel 
sre'gedi főrabb!i. személ;yéb;en. A választmány és a három á:landó 
bizottság megválasztása után dr. Grossmann Zsigmond titkári 
.jlelierrtés'e köVletkeze:t az egyesü1et 1921-23. évi müköclé~éről, 
mely fájldalommal em~ékezik meg Trianon átkáról, nem jöhet
TIJek el kartársaink a lekapcso:t résZJekről, nem is léphetünk 
Vle:-ilik érintkezésbe, de a l elki kapcsolatot fentartjuk velük, mert 
hiszünik a régi Nagy-Magyarország fe:támadá5ában. 

Majd szól a tanügyi bizottság érdemes munkájáról, a 
nyugdíjbizottság azonban fl1tem a maga fontos tárgyával, hanem 
a rabbik anyagi h:elyz,etének kérdésé\'el foglalkozott, amely 
.ügyben 1923. nyarán rendkivüli közgyü~és t rs tartottunk. »~ern 
resteljük kimondani, - igy szól a j·elentés - hogy bár a pap
pal szemben fokozottabb ·sze]emi és anyagi igényeket állitanak 
fel a lúvők, sőt maga az é~et i:s: gazdasági ellátása jóval alatta 
áll p. o. a köztisztvi:se:öknéL« _ 

Az elhnnyt kiváló kartársakról j.s megemlékezik, de a gyász 
-mel;ett az örömről is, mely megnyilvánulha::ott az e:lőzö év 
végén, mikor az egyesillet nagynevü elnöke, dr. Hevesi Simon 
papi müködésének 30. évfordulóját országra szóló ünnepé:yek
Jrel ülte meg há~á:s hitközsége és a felekenet minden rendü 
tlestüjete. Ezek között az ORE, melynek nevében a titkár 
nyujtotta át a pesti h~tközség diszközgynülésén, az egyesü~et
nek dr. \Ve:i:sz Miks.a á:.tal szerkesztett héber nyelvü feliratát, 
rövid üdvöz:ö beszéd kiséretében.4.2 

Az 1925-ilk év közgyrülés nélkül mult el, csak egy nevere
tesebb vá:asztmányi ü~ése volt novemher 23-án, melyen az elnök 
mege:égedéssel jreltenü, hogy a pesti hiltközség 12~ éves jubi:eu

. mában 'bevékeny részt vett és pedig az ORÉ kép vise-le: éJen és 
örömmel állapi:iliatja meg, hogy o:t kartársaival m~gjeknvén 
láthatólag diszt köl·csönzött az ünnepélynek. E:őkészületben \'an 
dr. Blau Lajos 40 éves irói jubileuma, melyre tisztelői Emlék
ki;inyVlet akarnak kiadni. Ez tény:~eg meg is je:-e.nt dr. Hevesi 
Stmon, dr. K~~ein Milksa és dr. Friedmann Dénes szerlreszté
sében.43 

. Az egyJCsület tehát, hagyományához hi ven, mindenütt ki
VleSzl részét, ahol a f·elekez,eti é:et hivja. Neveretes eseménve 
az évnek: a felsőhá.:zi törvény, mely a zsidó fel·ekezetnek is a.kárt 
képviselőket ott biztosÍitani. A választmány állást foglal a kér-

42 M. Zs. Szemle, 1924., J 56-1 6o. L 
43 Jubileumi emlékkönyv, Budapest, J926., 355 l. magyar és 337 L 

héber résszel. 
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d .. <, h, 1 6. tenné;;zctsz{'ruen annak a ''allásfelekezeti szempoot
hó! ('gy-edül h-:lye~ w~k~ménynek ad kifejezést, h ogy rabbi 
kgrcn a felekezet felsőházi ké p,'iselöje és ped~g választás u tján. 

A ton-ény tényl•eg ezt az álláspontot juttatta é rvényre és a 
mini.sztc ri re nd ' le tte l szabályozott választási eljárásban az Or
sz;1go;" Rabbi2gye.>ül.et megf·elelő elbánásban részesült, amennyi
ben a kijelö:ö bizottságbaJl elnöke és két aLelnöke heiy·et nyert, 
ami n1cginrt a rabbikart oly méltón képvise~ő egyesü:l•etn•ek köz
JOgi. elis merése volt. 

'ön·cndcte.s bejelentése az elnöknek, hogy dr. \Veisz Mór 
kartárs 2ö é'' .:?S jubi:euma aJkalmából egy millió koronát ado
mányozott az egyesület céljaira.H 

De gyülésen kivül is igyekezett az Elnökség az egyesüLet 
tagjah-al a közérdekü ügyekben érintkezni és azért 1925. fo.lya
mán az ORE ideigLenes köz.lönye utján, oly n evezet es körlevelet 
intézett a kartársakhoz, me]y moknak 1egnagy1Qbb figyelmér·e 
Yo:t érdemes, sőt ma is aktuális. ~zól pedi:g a zsildó ~parosok és 
kereskedők sucresoentiájáról, mely vallásfelekezeti é1etünkre 
mindenütt igen fon~os. ~1i tagadá..<; , a zsidó iparos és kereskedő 
tanoncok val.lásos gDndozá-a, oktatása és ne'Vlel~e biwny or· 
szágszerte még igen gyenge lábon áll. Ez ped~g nem hel)'les, 
sőt komolyan \·eszél)'les, mert e ZJek a növendékJek a l·egfogéloo
nyabb korban, 14-18 éves ifjak gyanánt, magukra hagyatva; 
könmen kerü:nek az ucca és a kü:örnfé:l!e káros áramlatok hatás
körébe, ami azután késöbb is, mikor hitközs·égi :agok lennének, 
me.gboszulja magát 

~aO'von h elyesen fejü ki a köü~vél, »szükség van arra, 
hogy az"''inasok a .zsidó ~öm~.e~ 2't áldá:s~s. közelségébe hozas
sanak a hitközség1 élet IóeálJal, a polgan gondolkodás érté
ke:és~ gond~kodásuk tárgykör~ t alkossák és. ezen az u:on egy
ré,zt h elyes mederbe tere':t~ssék társadalmi. felfogásuk, más
ré~zt p edig bekapcsoltassanak a feJek·ezeti él<et s~ere~·e•tének 
körébe és zsidó le:kü1etük műveléséve: ~~almassa valJanak 
,·atási és n emz•eti kötelességeik pont<Os t•e!l.JeSl<~sér·~ . « . 

KitünÖ:>n szolgá1hatják ezt a kivánatos oé,t az O~:uk~ által 
kezdeményezett »Tarwnc.otth.onokv . .> ahol a taJnoncok otszor ~e
tenként esti 7-9 óra között, összegyulnek és eg~-egy t~1tó 
felügyelete mellett tanulnak és szórakoznak. Mmden Ilyen 
))Otthon« fel van szerelve könyvtárral, sport- é~ ]átékszePekkcl. 
Tervbe van véve péntek esti istentü;zrt:elet az maso~ számára, 
nem különben az, hogy a felszabadulo ta'll!oncok a Torához való 
szólitás 'keretében avattassanak fel. , . 

Az ORE elnöksége tehát ily értelemben felken a 4gokat, 

4o1 Jegyzőkönyv az ORE irattárában. 
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hogy a tanoncoktatást> vagy még inkább a tanoncnevelés esz. 
rr~éjét hitközségeikb-en propagá:ják és az in tézményt - a he.lri 
Viszonyokhoz alkalmazva - léptessék é~etbe.45 

Sajnos, eddig ntem igen tudunk eredményrő' e t éren, ki\·é>-e 
a fővárost. Oka ennek nagyrészt a sromoru gazdasági hely
ze\, mely évről-évre rosszabb lett és a zsidó hitközségek 
kulturális és jótékonysági munkáss~gát mindenfe1é megakasz
totta. Reméljük, hogy ez egyszer csak megváltozik és akkor a 
zsidó tanonook ne'V!el>ési és oktatási tervét elő kell v::mnünk, 
hogy a lehem6 Jegszé:eSteibb alapon megvalósitsuk. De addig is 
leh et eg)"et-mást a f•ent vázolt módon a szenrt: ügy érdekében 
megte.rmünk, !IllJert bizony nagyon megérdemli. 

A kü:odelrne:s idő nyomasztó hangulata okozta jórészt azr 
is, hogy gyülé:>eink ütkábbak lettek, nem oly rendszeresek, 
mint a háboru befejezéséig. Csak 1927. m áj us -l-én ü l össze 
az e lnö.kJSég, részben igen érdekes, uj tárgyakat tüzvén napi
rendre. 

Igy bejeJeruti elnök, hogy a )) Hitközségi Tisztvise~ők Eg-ye
sü:•ete« felkérte egyesületünket a csatlakozásra. Az elnökség 
határozata erre nézve az) hogy örömmel üdvözö_Jjük az uj egye
sü:eret, testüleci1eg nem csa!tlakozunk, hanem tagjaink vélemé
nyéne bizzuk, vajjon belépnek-e oda vagy IJJJem. 

Egy régi mulasztás jóvátéteiéről volt szó. mikor a rabb». 
képző igazgartósága megkérte az ORE elnökét, hogy a~akitsa 
meg a volt növendékek egyesiiletét. Bizany ugy kellett volna, 
hogy mind, aki az Országos Rabbiképző inrtéz·etbe járc vagy 
legalább, aki ottt nyert képesitőt, sorakozzék az uj egyesület 
zászlója alá, hogy anyagi és erkölcsi erejével segiJtségére le
gyen az uj flle.mzedéknek, Inely őket követi. 

Vallási s:oempon>tból mérhetet1en fontosságu kérdé~, amely 
hosszu 1dő után ujra az ORE napirendjé11e kerü:t: a szombati 
hetivásárnak más napr.a való áttétele : 

Nem épp számos, de jelen>tö~ városb:m van ugyanis a két 
hetivásár közül az tegyík szombaton, mint pl. Győr, Székes
fehérvár, Szeged, Moh:ks. N yiregyháza, ami az O'ttani val!áso:; 
életn~ óriási kárt okoz, mert be1esodorj·a a szombat megszegé
sébe, illetv•e telj•es elhanyagolásába azokat a hittestvéreke·t is, 
akik különben hajlamuk és nevdtetésüknél fogva a szombat 
megSZtentelői közé tartoznának. 

Már az ORE II. rendes közgyülésén 1910-ben fe:vctette a 
sz.omba;ti hetivásár áttételének inditvánvát dr. Schwarz Mór 
győri k~rtárs, d~ bizony · nem történt- az idlditdny elfoga
dása utan semm! lényeges a szent ügy érdekében. l\lost 

45 M. Zs. Szemle, 1925., 191. l. 
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.azután -1981-bcn komol) abb formát öltött a dol-qg, amennyi
ht.'n az egyesület memorandummal fordul a kereskedelemügyi 
mini~ztérium.hoz, kén'e, hogy a vasárnapi ország10s és heti
,·ásárok ügyében kiadott rendeletekhez hoz.von ~ót11erndeJ.e1.et, 
mely a törvényesen bevctt zsidó vallás swmbat napJának ugyan
azt a jorrát mco-védi és a vásárt mind•cn esethen más közilLapra 
.helyezi it. De ~em elégedett meg a memorandum henyujtásá
val, hanem az elnökség küLdöttségüeg is eljárt a ~eresiDedelmi 
minisztcmél és ennek eredménye l•e tt az elmé1etben _olyan szép, 
magasztos ~Zleilemü rcndd:et, mely•et Hermann Miksa k•eres
kedelmi nüniszter 1988. április 2-án, 74.895/1928. K. M. XIV. 
szám alatt kiado~t és m:egkü:dött valiamennyi vám1egye közön
ségének, amelyet a szent ügyre való tekintette1 egész t•erjedel
mében meg akarunk itt örökiteni. 

A rendelet ·sz-ól pedig a következőképpen: . . 
»,\ :\Iao-yaror záo-i Izraeliták Országos Irodáp, mmt a 

mao-y~ro;szá~i izra<eliták egyházi főhatósága, beadványt inté
zett' hozzám, bmelyben rám~ tatott azokra ~ val:áserkö~csi s2Jem
pontokra, amelyek az izraJeltta fe1e_h~Zletbeheknél a _PeáJuk néz~, 
bib:iájukban foglalt s a szombatl I1a.P megsZJente1ésére vona_t
kozó parancsnak a megtartásához fuzod11Jek, s ehhez képes t az~ 
a kérelmet terjeszt•ette elém, hogy CZJekre <; s2Jempontokra ;.alo 
tekintettel az országos és hetivásárokat errol a napról lehetoLeg 
más napra he:lyezzem át. . ... 

A magam részéről, tekmtettel arra, h?gy az olyan to:rvé~~
hatóságok terü~e :én, amelyen nagyobb szar'?ban lakma~ lzra;~h
ták az orszáo-os és h eti\·ásároknak ZJo :nbati napon valo tar~a.sa 
a l~kosság egy jelentékeny részét igen n~héz he.ly,~e~ elé á:ht]a, 
amennyiben, - ha nem akarják az em}rtett ~l?.I,ai par~ncsot 

· ezeknek a vásároknak latogatasatol tartozkod-
n:egskzelYmami azután végeredményben ezeknek a vásároknak 
nia e , . án k t , hoo-y eZJek a sikerét is veszélyezteti, kiv atosna ta.~._anam, .. o . 
vásárok _ feltéve, hogy az egyéb, ku.onosen .. koz~azdaságt 

· rtból leküzdhetetLen aka<dályokba nem utkozrk - a 
:~~~k~i napról valaq1dyik más hétköz~pra hel;:~re~sék Léát: 

Fe:hi.vom ennélfogva Cimet, utasrtsa a teru eten VO · 

vásártartó községeket, hogy az á:;alam fente~b hangozt;to~ 
követelményeket is mé_rl~g;lve, eset.eg szo:nbatr nap~~ ~nh'1dé_ 
lyezett országos és het1vasarpik más hétkoznar.ra va kt e Y~ 
zé ért te •ék megfonto:á? tárgyává, s amennyiben ez~ ere -

~ kl) n az áthelyezés mellett dönt-enének, erre uán~ó 
=~~~ys~üen felszerelt kérvényüket ,a. tö;vé~yhatóság ~á~ 

· ék lém Budapest 1928. eVl apnhs 2-án. e teqessz e . . ' 

rnan~~- ~c~al-óban szabadelvü rendelet töb,b hitközségben azt a 
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reményt keltette, hogy nem marad üres szó, hanem kedv-ezó 
eredmény fog nyomában járni és az illető hitközségek vará,..i 
é:etére jotékony befolyással le:sz. Sajnos, nem igy ala1.."Ul:ak 
a viszonyok, amikor <országos érdekü próbára kerü:t a ::;or, 
akkor kudaro01 vallottunk. 

Győr törvényhatóságu város az ottani kongresszusi és 
orthodox hitközség együttes k érelmére, 192!1. f,eb már 21-én 
tartott közgyülésé.n, igen szép és mé:tó tárgyalás után, melybcn 
tizenhárom szónok ve tt részt, nagy sz6többségge1, 63 s·zavazattal 
19 ellenében elhatározta, hogy a városi tanács, mint álland{, 
vá:asztmány javaslata é rtelmében a szerda és szombati heti
vásárokat hétfő és csütörtökre helyezi át, mert igy nem csak a 
zsidó lakosság, a város egy tekintélyes b~ebbségének vallá.,..i 
kérése te:jesül, de közgazdasági:ag is csak előny származhat 
be;ö~e a városra. 

Az elnöklő polgármester külön köszönetet mondott a ti)r
vényhatósági bizottság tagjainak, hogy a vi~át tárgyi:agos. ma
dorban és núnden szernV'edély nélkül folytatták le, W arm azt 
bizonyította, hogy a határozat nem okozott vo:na semmi ko
moly ellentétet a város lakossága között, ha azt mesterségesen 
nem szitják. . . 

De - sajnos - ez megtörtént; a törvényhatósági buott
ságorn kivül álló reakóós eleme~, nem is győriek, mozgalmat 
inditottak és elérték azt, hogy felebbezést adtak he a határozat 
ellen. Igy kerü:t az a kereskedelemügyi minisztériumhoz. 

A hitközség-ek jogos kérelme érdekében dr. Kalló~ Henrik, 
a kongresszusi hitközség buzgó elnöke a le ,~gyo!:Jb odaadá~
sa.l fáradozott azon, hogy az illetékes ható::.ágok kcch·ezö dön
tését megszerezze. A ke reskedelmi miniszter azonban e:eintc 
pihentette az ügyet és bár 1929. nyár folyamán a statusquo· 
hitközségek szövetségének egyházi elnöksé~;e dr. J?é.si Géza 
képvis•e:ö vezetése mellett e:járt nála az ügyben, a.ddrg hala-;zt
~atta, mig tárcájától megvált és eldöntetlen maradt a győri 
felebbez•és. 

Utódjánál Bud János kereskedelmi miniszt·er urnál az ORE 
elnöksége két ízben is tiszte:gett, kérve, hoJy a Hermann-féle 
rendelet szellemében, az igazság és a közérdek SZ'~mtpont~ából 
hagyj•a jóvá a győri határozatot. És bár a miniszter ur mind
két alkalommal határozottan kijelentette, hogy jogo~na.k ismeri 
el a kérést, méltányolja . annak nagy valláserkölcsi értékét, 
haj·:andó is a határozatot jóváhagyni, sőt másodszor azt aján
lotta, hogy menjünk el a földmivelésügyi minisz:erhez, mert 
ott némi aggályok forognak fenn az ügyben, amit mi t~rmé~zc 

46 Györi Hírlap, 1929. február 2. 
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t<C'('J1 1~1e,s is. tet~t~k .és l\1ayer János földmivelésügy.ü l11llnJllS2l
tcr u_rtol. 1s biztato Igeret-~t kruptunk, hogy ő rrem fog akadályt 
gorditem a kereskeddmi minÍ!szter aut<mom intézkedés'e elé 
~ e.red~~lY, ~z lett, hogy 1930. márcirus 3-án a kereskedclem~ 
ugy; mm1sztenum a f~l:ebbezésnek adott hel)"et és Győr város 
hatarozatát megsemnusltette. Ezzel nem csak a:z ORE eLnök
ségének b~csületes fáradozása bizonyult hilábavalónak, de a 
~1agyar zsidóság .érdeke:t részének igazán é1ethevág.6 vallási 
U~) c lett J:osszu 1dőre a j'ogos érvény,e:s üléstől elütVJe. A köz
\'tszonyok Jravu:ásával azonba:~1 ujra f.el lreJl V•enJ!lünk a küzdd
m, 1. e szent vallási ügyért és reméljük, majd több eredménnyel. 

Az 1927. május 4-iki elnöb ülésen ezen kivül még két 
fo~Hos felekezeti ügyünk ,-olt na-pirerndem ; mindkettő érdeikében 
eljárt az egyesület VJezetősége, de - sajnOIS - az idők jeLe, 
épp oly eredményte:enül, núnt a szombati hetivásárok ügyében. 

Az egyik volt a rabbik korpótlékának ügye, · melyDe nézve 
a kultuszkormány oly kérdő pont,okat állitott f·el rendeletében, 
amdyek ugyszólván eleve kizárták, h ogy a rabbik oo.gy része 
megkaphassa az őt megillető korpótlékot. Az ORE memoran
-dumrnal fordul a vallás- és kröz,oktatá:sügyi minisztériumhoz, 
melyhen annak kimondását kéri, hogy l. a korpótlékra való 
jogosultság egyedül a szoLgálati évek száma srerirrt brrálarndó 
el; 2. a tábori lelkészi müködés beszámitandó; 3. a 25 évnél 
több swlgálati idő\·el birók, habár kisebb képesitésüek, a mag,a
sabb képesitésü lelkészek kategóriáj-áb,a jutnak. 

...\. minisztérium nem adott he:;net a kérésn~k, c,sak abban, 
bogy a hitoktatói müködés némi beszámitást igényelhet a 
korpótlékra jogosult 1elkészeknél:l7 

A második fl{mtos k.érdés vo:t a földbirtokreform l!gye. 
Xem kell azt hangsulyo.znunk, hogy mily joggal várhatta volna 
a z:.idó felekezet hazánkban, hogy a földbirt-okreform elintézté
sénél 11eá is gondolj•on a k~ormálny , hisz köztudomásu,. hogy a 
mi fel.tekezetünknek nincs földbirtoka, s•oha sem kapott üy,ent az 
államtól, mint a több.iJek és mégis most megirut csak a netwzs~dó 
yalJásfelekezetek részesü:lt,ek ilyen állrumi aj,ándékban. 

Ezért az ORE az elnökség indítványára memorandrummal 
fordu:t a kormányhoz, kérve az izraelita f~1eke~et részére föld
birtoklot azzal, hogy annak jövedelme a _rabbik és rabbiözve
gyek nyugdíjalapja javára szolgáljon. FáJdalom, ez a kérvény 
is eredménytelen maradt. 18 .. 

::vrindenről, amit ~gy az elnöki ülés lelkmsmer-etesen letár
_gya:t, az 1927. julius 6-án tartott közgyü1és,en beszámo'lt az 

ll M. Zs. Szemle, 1928., 94· l. 
18 Az 1927. május 4-iki elnökségi ülés jegyzőkönyve az irattárban. 
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-elnök és a közgyűlés núndazt jóváha&"Y~l<l:~ vette tudomásul. 
Miután dr. Hevesi elnök a felekezetnek iriokozben elhunyt nagy
jairól, dr. Bá.nóczi Józsefről és dr. M•ezei Ferencrö1 megeml_é
kezett, elparentálta fiata1on el~mnyt. kartárs~<l:~· .dr. Kiem 
Miksát, ki a rabbiképző tanán srek~ben oly kitun:oen bevált 
.és röv~d müködésé'Vlel a :Legsz,ebb remenyek~ 3:do~t Jogot. 

A 'lálasztás megej·t.és'e egészben a régi tisztikart tarto~ 
meg hivatalában. Majd :Lert:árgyall:a a k?zgy~lé~ azok':t a ~pl
renden J,ev-ő ügyeket, melyeket az elnokség1 ulés elokésZltett, 
amelyek,et fent,ebb már részleteztünk. Sz~ v~}t még a:z Orsozágos 
Rabbiképző Inté:z,ct körelgő 50 éves JUbileumá~f>l, m:ely az 
év ősvén :Lesz és melyre szeretnének 100.000 pengo a1aplt':ányt 
össz,együjt,eni, hogy annak kamatai tudományos. mut;kák kltadá
sára szolgáljanak.49 Ez azonban. a ~agyar zs1dósag szomoru 
gazdasági hely7Jcte folyi.'án n.em sikeru_lt. . . .. 

Anná11é1Jelz,emelőbb volt maga a JUbüeumi unrnepség, mely 
1927. októbe-r 25-én folyt_:Le ~s melye~ az O~E .~nök_sé~ méltó 
srerepet vitt. Dr. HeVleSI Srmon, rmrlt a JUbLeu~ bizottság 
elnöke héber imával ve.z,ettle be az unn~pélyt, maJd .a m~
állap-itott stOrJ:"\endben az ORE nevében dr. Bemstem Béla 
alelnök üdvözö1Jte az 50 éves a1ma mat.ert.50 • .. 

Az ü11nepély napj:án délután az ORE d1szgyuvést tartott, 
melyen dr. HeVJe·si ~~ln?k, hé he~ és Il1;-?yar . beszéd~;en tolmá
csolta az ,egyesület ]'Óklvansága1~ az u,~en .J~enlev? dr. Blau 
igazgató előtt és. méltatta a .nap tö0er;~tt ]~1:r=toségét. dr. 
PfeifeT Izsák ped1g maradand o becs u od~Ját ()'~a::. ta fel. 

A diszgyülés utánra terve.z,ett rendes kozgyul;s elma~adt, ~ 
ünnepi hangulat nJem kedvezett neki. Igy azu~an n:e_pnt ket 
évig kdlett reá várni, mert 1928-ban csak elnokségi ülés volt 
ohóber 11-én. E'Z két nevezelles, uj tárggyal foglalkozott. Az 
Ors"Zágos Irod:a ugyani'S megkeres1t-e az egye~ületet,, hogy })a 
tis-ztvi·sdői szabályzat« készitése ügyében mondJa el velernényét; 
miU'tán a terVJezett szabályzatOlt az ös•s'ZJehivandó nagygyu~és ele 
kivánja t'erjesztel!1i. Az eln_ökség kijdel!1_ti, hogy" örömm~} áll ': 
ügy rendelkezésé.re és m~y~á_,n a .. sz~ba~yzat fo bb ~l vett m:",
állapitotta, megbJ:Zta dr. Kál'!Dán Odon J<egyzőt a szove.g~zéssel. 

Ugyancsak napirenden VJOlt az Országos Iroda atirata a 
Rabbik pragmatikája ügyében. Az irányelvek me&"beszé~ése után 
négy tagu bizottság-ot küld ki az üté?, dr. We1sz Miksa_,_ ~.r. 
Grossmann Zsigmond, dr. Pfeifer Izsák és dr. Kálmán Odon 
kartársakból akiknek tiszt'c "lesz a munkálat elvégzése. 

A kiván't szabályzat tervezetét dr. Kál•mán kidolgozta, az 

'19 Egyenlőség, 1927. julius 9-iki szám. 
50 M. Zs. Szemle, 1928., 17-18. l. 
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1 O f~)<::-· ··tl~_öl és 71. §,ból á11. A bizottság le tá rgyalta és átteszi 
a;. 5.~ t:okhoz _az ~)r:zago~ I rod;\hoz való továbbitás cé1jábó1. 
1 l\ ln,Jto"nak tar,ot.a vo.na a ln zo :tsáo- h ogy a te n ·eZJet a M •/ s lé) ' , 01 • /.-_~·,,_zet.:1 J<"~ <'gcsz ~l'j .:: clelm6!)C11 m gj eloen~ék, miután öná:Ió 
~oz,o~1yunk nmcs; é~ 1gy a t agok, valamÍin t a z iUetékesek meg
b mtC I ve azt, l10zza~zolhassanak, ez azonbaJn am.yagi okokból nem 
vo;t kcresztül\'ílw:ő.fil 

A z 1 fl~fl . junius_ 26-án t~rt ot t választmányi ü~és jóváhagyó
lag tu cl_oma:;_ul . "'C'~z l a fct1tl t•c rv·ek•et, majd S'Orra ~erül dr. 
Be rn stem B.e a m lttvá:nya a ra bbiegyesület fegyelmi tanácsának 
megnltkitását:ó_L. ~ncli~\ányozó rámu:at arra, hogy bármi:y ma
!?as valláscrk?,C';l ~zmvonalon áll a rnod>e rn rabb1kar, mégis 
onmag unk, kozsegcmk, a magyar zsidóság, sőt még a •netán 
sza bá; y c 1lCl1Cs maga'\.a.rtást tanusit ó kartársnak rs fe:Mtlen ér
deke, hogy az ORE kehelében létezzék o:yan állandó fórum, 
mcly dönt rabbi és ra,bbí, rabbi és hítközség között felmerült 
vitás ügyekben és itélkeúk a hívatásábam. es•et:eg helytdenüt 
eljáró kartárs fele tt. 

t\ján:ja azért. h ogy az ORE á llítson fel eg y 3 tagu fe
gyelmi és e g y 7 tag u fe1ebbez·ési tanáJcsot. Az .iJnclitványt a 
vá:as-z1.mány bcható tanácskozás után elfogadja és felkéri az 
indít ványozót a részle tes tervez•et kidolgozására. 52 

1930. junius 30-án vo::.t rencl>es közgyü.é3, melyen képvisel
tette magát a pesti hitkö·zség, az Országos Iroda, a taríitó
egye"ü:·et, a hitközs·égi tisztvíse:ök egyesü:•ete és a fdekez·eti 
sa j tó. 

Az üdvözlések során ugy az Országos Iroda ügyvezető 
elnöke, valamint a pesti hitközség képvi , e:·ője kifejtette, hogy 
a rabbi köz jog-i helyz-Cltét meg ~ll változtatn~, a f.elekez,eti 
közigazga•tásba bele kell vonni, mert hisz a gazdasági kérdés•ek 
csak a. ki,.;•ebb febelatot képezik a hitközség.nél, azok csak az. 
eszközt jeLentik, melye:k a tu::.ajdonképpení, a nagyobb, s egye
temes vaUáserkö:•csi f-eladat t>eljesitésére szükséges•ek; az u~óbbi
nál pedig a rabbinak döntő szavának k>Cll l·en:n~e, hisz ő i:stnerí 
a zsidóságot 1egbehat6bban a hitközség ve~etői közö:t. 

Ez a fontos kérdé"S, mclyet a modern é:et f·ej:ődése vetett 
fel a hítközségckbcn, már sok vitára arlo~t alka1maJt, de még 
nem érett meo- a döntésre. A régi ví::.ágban, miko•r a vallás 
tiszte:e~e és tekintélye fe:1tétlenüt uralkodott a hitközségekben, 
nem vo::.t szükség ilyen sz.erv·e~eti szabá:yra, mert ott a rabbi:, 
mint a varás képviselője, mi:ncl·en hítkö·zségi ügyben a Legfel
sőbb forum, a döntő biró vo::.t és n•em jutotJt soha arra a kü:önb-

f>l }cgFőkünyv az ORE irattárában. 
52 J(!gytőköoyv az ORE irattárában. 
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;;égtételre sor, hogy mi szigoruan vallási kérdés és mí csak 
a clminisztratirv üg y, amíhez a rabhínak semmi köze. Igen 
érdekes pélJd.á!kat nyujt erre nézve a régi hitközségek története, 
mint pl. Kismartoné,53 vagy Rohoncé,54 ugy mimt a többíé. 

Nagyon ké1s•éges még, vajjon érdemes-e a modern rabbi
nak belJemenni az u. n. hitközségi iga:zgatásba, vajjon rendes 
tagja 1egyen-c hívatalból az. e:öljáróságnak és kél?vís.el:őtestü: 
letnek? A vi!ágí elemek azt htsz1k, hogy ezrel a rabbmak valarru 
nagy e:őnyt és jogkört, bízt~sitana~, ~o:o~t e1~enkez:5l~g cs~ 
sulyos t•erhet ralmak ra, me.y néha 1gen nehezen elv1selheto 
lesz számára, kétségtejenül azonban a hítközség fejlődésének 
menetére jó hatással lehet. Azért is helyesen cse1ekedett az 
ORE, mikor napin~m.de~ tart'Otta ~ kér~ést, de ~em erő~te~e 
semmi módon. Ha.dd ér]'en és forqon kl, hogy mmden hltkoz
ségben b elássák, hogy nem a rabbinak van szüksége arra, 
hogy .,a község ig,ngaMsában val!áserkölcsi és sz.?llemi ere
jének sulyáv.al rés~t vegyen, hanem első sorb::m, sőt mandhaf
nám kizárólag a lzitközségnek, a felekez'!inek. 

Az érdekes kérdés tárgyalása után a titkári jelentés köve1-
kezett, mdy uta] arra, hogy az uto}~ó három é; mily sul~os .. vo.~t 
az ORE száJlllára is. A szomoru VIszonyok foqtán haVl kozlo
nyünk megint n>em indulhatott meg, ami annál sajn~liatosabb, 
mert a M. Zs. Szemle, mely egyesül1etünk közleménye1 számára 
külön rovatot biztositott szintén biwnyta:•an alapon áll, ugyan
csak az előfizeuők és a lütközségek sanyaru ga:zdaságí he~yzete 
folytánY' 

Majd rá!mutat a titkári jelen~és arra, hogy egyesü1etü~ 
;u egész zsidóság küzd>e1mes sorsában ré.;zt vett: az oros2l0rszágt 
~z·ovjet á:ta;ános vallásü~dözése miatt bőjtö•t rend~:·t el, ugyan
csak ezt t•ette a:z erdélyi román vandalizmus szomoru esetében, 
míkor ·bemplomainkat és szent Tóráínkat pusztitocták és gya
lázták meg. A sz·entföldi borzalmak idején, 1929. augusz
tus, szószékoen méltattluk l~egujabb vértanuink emlékét. Vi
szont boldoga!ll Viettünk részt az Országos Rabbiképző ötven: 
éves jubileumának sz•ép ünnepén é:; mikor a krongresszust 

53 L Dr. B. Wachstein, Urkunden und \kten zur l;e,chich:<· Ut'r 
Jutlen in Eisens-tadt und dzn Sicbengemeinden. Wien u. Leipzig, I():!Ó. 

f>4 Dr. Bernstein Béla: A zsidók története Vasmegyében, 1687-1909. 
\'ác, 191 5., 48-70. L 

55 llogy mily 5zükségc., volna a o/.akközlöny, meiy mioden tagho1. 
ha, onta eljutna, mutatja pl. ur. Gros.smann ZsigmonJ: »C.) akorlati lel
k{szkcdés« fonto, lközleménye (M. Zs. Szemlc. 1927. 206 -2o8. é< 1928., 
3R7- 388. l. ), mdy minden müködő rabbi részérc tanulságo>. aktuá:t- kér· 

"Jéseket tárg)'al és igy csak a Szemle előfizetőinek kezéb<> kerül. 
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pá~ o;~úgos nag~gyülést, hiv'Ott egybe (192~. március), az 
dz:ok--s<;g gond_oskodott arrol_, hog) ugy o~t. mmt a bizottsági 
és a~b1zott~ág; t~~;skozásokba:n. a rab~ikar ,n~élt6n Legyen 
képnsdve es orködjek a szervez~tt és a httoktatasi kérdés•cknél 
elveink megvalósitása fe:Lett. Tárgyalta a vál:a:sztm"ány a hit
községi tiszt\io.;e'ők sz1.bályz.atának tervezetét és megjegyzéseit 
közö:te a:z Ür:;zágos Irodával. Dr. I<á:nnán Ödön jegyzőnk pedig 
kiclo:gozta a rabbikar pragmatikájit, foglaLkozott még dr. 
Bernstein Bé:a inditvárnyával, az ORE fegyelmi tamácsának 
mcga:akitásával, amit a közgyülés nÜtndenben lrel}'le·slőleg 
tudomásul• Vlesz. 

Dr. Bernstein alelnök a választmány megbi:zása folytán 
klclo]gozta a fegyelmi tanács szabályza~át és a:z,t az eLnökség a 
közgyü:és elé terj•eszti a:zzal, hogy m-os1t ne tárgyalja, az indit
:ványozó kü:önhen külfölclön van jelenleg, haThem adja ki az 
•elnökségnek a további eljárás végett. 

A kérdést azonban oly fontosnak tartjuk, hogy aJillllJak nreg
világit.ása és a m~előbb elérhető megvalós:i!tása érdekéhen itt 
közöljük a benyujtott tervezet•et: 

l. A fegyelmi tanács áll egy 3 tagu tanácsból és egy 7 
tagu felebbezési tanácsból. 

2. A tanáJcs tagjait a közgyüJ.és 3 év11e v.áuasztja közfel
kiáltással 1 O tag irásban való kérésér·e azonban ti:tkos sz.ava
z;ássa1 .. A"' 3 tagu tanács tagjai n;:'m lehetnek egyidejmeg a 7 
tagu tanácsnak is ·tagjai. 

3. A tanáJcs dnökét maga válasT.tja, egyik tagja pedig a 
jeg~·zőkönyvet vezeti. . 

-!. A tanács elé tartozik minden egyesü1eti tagnak fegyelmi 
ügy-e , akár az illető hivat~los _műk~clése, akár a n~agá?él~ti 
tényei idézik e~ő. Fegyelrnn. hejel•en tes't t•ehetne.k akár h!Ltkoz
~">égek, akár egyesek, vagy maguk a tagok orrmaguk ellern,. 
iráshan az ORE el;nökségénél. 

5. Az ORE elnöksége a hozzá be-ér]Qez,ett beje1erutés~ tar: 
tozik haLadéktalanul a f·egyelmi tanács elnökéhez áHenni, akl 
az ügy tárgyalására a tanácsot kgkés-őbb egy hónap leforgása 
talatt összehívni tartozik. 

6. A tárgyalásra a ta~cs elnö~e J.eg~lább 8 nappal a ki
tüzött hatámap előtt rneghtv]a a fe .eket es a fdek által eset-
Jeg bejelentett tanuka;t. . . . . , 

7. A tárgyalás zárt ülésen törtémk, az vtélet kthude·tese 
nyilvános ülésen. 

8. Az itélete~ és nregokolását a felek kivánságára a tanács
~elnöke irásban tartozik kÍiadni. 

/ 
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9. A tanács ü!é&e vagy Buclape:;ten, vagy esetleg a tanács 
:tiagjainak és az érdekelt felekillek jobban megfelelő vidéki 
yárosban tartha1:ó. 

10. A tanáJcs tagjai az ORE pénztárából utiköltség<:ik 
megtérítését kérhetik, a felek azonban eljárási költségeket 
nem tartoznak fizetni. 

l l. Ha a fdek a tanács itéletében nem ll}ugosznak meg, 
ruay 15 nap.on beliÜl az itélethirdetés után felebbezhetnek a 
7°tagu f.e:!Jebbezési taná,csho•z. Ez esetben a felebbező fél tar
tozik a:z ORE elnöksége által megállapítandó eljárási költsé
geket 8 nappa} a felebbez·ési tanács ülése előtt az ORE pénz 
Itárába hefi-zetni. 

Ha a f·egyelmi tarráles a tago ~ hi\·atalvesztésre ítélte, ug~ 
az ité~e t hivaJtaiból továbbvüendő a 7 tagu felebbezési tanács elé 
jóváhagyás végett. . . , , .. 

12. A fel.Jebb.ezés1 tanács tarto21k a hozza attett ugyet 
legkésöbb két hét leforgása ala:tt letárgyalni. Tanác;;kozása 
zárt, ité:-e thircletése nyilt ülésen történik. Itél.~tét é" meg:oko:_á.,át 
kívánatra tartozik a tanács elnöke irásban a feleknek kladru. 

:R!eméljük, hogy e tervezet alapján, a tagok hozzászólása 
után a megfelelő szabályzatot~ fogja az ORE közgyülése leg
közelebb megalkotni. 

Ugyancsak részLetesen megoko!t indrtványt, i!let\·e ten·c
Zlet,et ad01tt be dr. Bernstein Béla, a főiskolai zsidó h_t/Lgolók és 
hallgatónők vallási megerősítésére és továbbképzésére szo!gáló 
V.allást.ani kurzusok rendszeresitése ügyében, anüt a közgyülés 
szintén az dnökséghez utasÍltott tO\·ábbi eljárás végett. 

A tisztuj~tás után, me1y egészben a régi tisztikart hagyta 
meg~ helyében, · dr. Hirsch1er Ignác »A rabbi j>atronázs mun
kája a foaházban« és dr . Kálmán Ödön ».-.\. tanoncok \aUás
oktatása« °CÍnren tartott ig~en értékes és megszivltelendő clő
adá,st.56 

Most azután djutiQttunk ~gy fonto,; dátumh_oz, melyet az 
1931-iki év egyesü1etünk történet·ében képez, t. 1. az ORE '25 
éliles fen.nál/(isának fordulójához. Természet~s. hogy az elfTlpkség 
nem akarta ezt a nevezeites időpautot elszalasztani, hogy ne 
hivja fel erre m~gfe.llelő ünnepség által nem<:sak a ta?,"ok-nak de 
a felekez•et v,ezetöségének figyelmét, amire egyesületünk joggal 
tarthaJt igényt. 

Már 1931. január 6-án foglalkozott az elnökség ülé~ébe:n 
e kérdéssd és elhatározta, hogy a nyár folyamán jubileumi 
diszközgyi.ilést tart, amelyen az elnök ünnepi megnyitója után 

56 Jegyzőköny,· az 1930. junius 3o-án tartott közgyülé,ról .\1 irat
tárban. 
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:\~;;ör:kn~~~N~k~tél~. történe~i ~-i·s~zaJCmlék.ezésben ünnepli a volt 

1.. \. , .. c c'? ~z cg}esukt nevewtesebb es·eményeit d 
'J?::. t \nO.'(! unn.:>pr ?<Ját ad e:ö, am.i után az esetleges üdvÖ l;· r·lo :og.al~~k _le a drszgyü~_é.-i 11apir.endj•ét. ElhatárOZita egyut~.:r
~~~n) t'~egf;éaltá.Ja kaéz. egyesu],~t ~.) éves törMnetét és erre dr' 
crn~.~m · t. n fel. ab a munkát cl is vállalta 

Kozhrn azután az elnökség· ug\' látta I1og)' a ' · · · 1" l · ll· 1 . · .. - ' nyan r·c o nem c.:-.z a .... a mas a dLSzg\'ulés Ill"'·""'ar·ta'sára és · · 23 ·· ... ..,] . . . ,' _ , - ... , "'5' · a J'llnrus -ra 
Os:,z~ 11\ olt \áJ:a."z·tmanyl u lesnek azt J·avas•olta hog · l l . 
sz uk azt az " ·· ek , ' ) 1a asz 
· .. ' , ?SZl un1'1!cP .. :U,tanra .. A váilas'Z'tmáJny ehez hozzá-
. ),uult, 'alammt ~ dtszgyu,es nap~rcndjéruek n1Jegál1ap~tá·sához 
b,k_abbabn a remenyben. hogy az rgy kitüzött időpont m~nden 
te ·mte'l en meg fog felelni a célnak. ·:z ~rnndetes es-emény ~:őkészitésén kivül egy lehmgoló 
ténn~ ·e l _rs k·e~ett fogla1lwzma a választmánynak mert his z 
az egyesul.et. kote1ess:ége a szellemi és erkölcs i mud!zán ki!Vül a 
tagok anyag1 ~r~_ekemek képvise:.e te is. Amilikor pedig azt látta 
hogy egyes hrtkozs,é~k - ugyan még csak szórványosan ~ 
.~ 1en?m~?tt ~azda~ag1 h~~y~et, okából rabbijaik és a hitköz s-ég~ 
tr:,zt,~Is·~_.ok fr~etés·et, 1~szalhtpk, :elhatároZJta, hogy e:z elLen fel
eme,: trltak<;>Zos~va·t, abban_ a hrtb.cn, hogy mi111t valláserkölcsi 
te:,tu .,et a hrtkozsegckhez, mmt ugyancsak ily.enekhez fordulva 
m .::gértésr·e és rné:tánylásra taJál. ' 

Ez VJezette a vá:a:sztmán) t, mi1mr a következő nyilatkozatot 
1<'t:e közzé a f<:!.hek ezeti sajtóban: 

xAz ORE váLasztmánya fájdalmas m egdöbbenéss•eJ szcr
z:tt tudomást arról a saj~álatos t-ényrő;, hogy akadtak hitköz· 
segek, mdyek ugy akarJák anyagr leromlásukat tanusi!tani 
hogy rabbijaik, ti:sztvis-eM·ik és alkalmaz•ottaik: külörrben ~ 
szükös fiz etését - az államot és városokat meg·előzve le
szá ]Ji t ják. 

Bármennyir•e is tudatában van a váJa:sz•tm.ány annak, hogy 
.a magyar zsidóság ~yagi h~lyz•ete aggasztóan liCihJanyaotlott, 
nem hallgathatJa el, tmly suivos csalódást okozott nála, hogy a 
mellékjöveddmeiktől épp a viszonyok folytán toeljes•en m·eg· 
fo~ztott tisztús•e:őilt és alka,lmazottait a küzdelm~s megélherté.:; 
primitiv f•eltételeitől fosztja meg illy hitközség·eknek szük
kcblüség•c. 

Bizvást r•eméli az ORE, hogy a szomoru pé~cla nem fog 
általános követésre talá.ln!, harrem a m~gtörtén1t .~eszoáLlirt:ás is 
ideig:•enes és a vilszonyok javulásával az iUető hitközségek kár· 
pótolják rabbijaikat és tisztviselőiket, a teljes javadalmazást 
pedig az egész vona1on visszaálli,tják.« 

Elhatározta azután a vá:asztmány, hogy kérvéniJ?.:J'el fordul 
az lgzságügyminiszt~rh2z a z iÍ• !6 foglyok ist~n·t iszte1c·tcinck 

Az Országos Rabbiegyesület első huszonöt éve 457 

rends~resité.;.e és rituális ellátása ügyéhen. :\Iajd meghallgatta 
d r. \~mk1er ,Ernő mély alaposságra valló értekezé~ét, mely az 
állar~u koltse_gY.ctés . é,s a felekeze·:ek, meg azok lelkészeinek 
segéJ.yezése Vlszonyarrol szól. A dolgozat so:<kal több adatot tár 
fel és . sokka} behatóbb megfontolást igényel, amint az az 
cgysze n hallas után lehetség•es, az ér t elhatározzza a választ
mány, hogy dr. ~Vink1cr ért•ekezését sokszorosittatja és minden 
tal?na~ mcgk_u1dl, ,hogy es~t:eges megj1egyzésoeit közö:jék az 
doacloval, ab azutan azok figyelmébe vételével terjessz:! majd 
dolgozatát a 1egköze1ebbi közgyü:és elé . 

Közben a nyár folyamán mind rosszabb és bizonytalanabb 
lett a gazdasági he:yz•et, ami végte:enül nyomasztóltag hatott 
a közállapotra, ugy hogy kétely•ek nierültek fel , vajjon alkal
mas Lesz.e az őszi ünnepek után való időpont is a dis-zközgyülés 
megtartására és n em-e kell azt jobb időre ha1asztanunk? 

Ez év augusztus 24-én elnöbégi ülés fogl.alkozott e kérdés· 
.sel, amikor is az. elnök távollétéhen dr. BemsteiJn Béla alelmök 
vez•ett.e az ü:és·t. Milldellekelőtt mély fájdalommal emlékezett 
meg az egyesillet sulyos veszt•eségéről, mely·e t dr. \Veisz 
Miksa alelnök korai halála által szenv·edett. Elhatározta. 
az ü:és, hogy az dhun,yt csaláeljához jegyzőkönyvi kivonattal 
részv;étiratot intéz, a Legközelebbi rend·es köz.gyü~ésen pedig a 
f•elké11endő tag emlékbeszédet tart kiváló, érdemekben gazdag 
kartársunk felett. 

Arra nézv,e, hogy október 19- 20-án megtartsuk-e a jubi:á
ris diszközgyü:ést, ugy dönt, hogy körlev;élben megkérdezi a 
tagokat, vajjon a közállapo:okra va1ó tekintett-cl idősz·e rülüCk 
tartják-e a-zt és a beérkező feLeletek sz2rint igazodik majd az 
elnökség. 

Az •egyesüLet 25 év.:!s történetét núndenesetre kiadja, akár 
les·z jlllbiláris közgyü:és, akár nem és az ünnepi füzet s~erkeszté
sérc dr. Hevesi Simon dnök~ete mell~tt bizottságat kü :d ki . 

Kötelessé~ének tartotta az elnökség, hogy ü:ésén meg· 
bé[yegezze azt a paphoz nem méltó eljárást, me:lyel a mult 
hetek egyik v.asámapján, a rádió utján is továbbitott templomi 
?eszédben dr. Haas István tábori püspök durva kirohanást 
n;tézett a zsidóság és különösen a magyar zsidó~ág e:lcn, 
ragaln!-akkal támadván azt, hallgatóit p~dig a z~j,clúk gyülöle
tét:c h1va fel. EUmtározta az ülé3, hogy nemcsak a fe~ ·ekezeti 
~Jtónk, ele a napilapok utján a következő ti1takozást te~zi 
közzé: 

... >;A~ .~;s~ágos ~abbioegy.e,ül~t augusz:us 2-!-én tartott el
noksegl uJ.eseh~n ~á]dalmas megdöbbenéssel foglalkozott a dr. 
Haa·s István tábon püspöknek a rádió utján világgá is röpitett 
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b~ z~ l ; ~ . mdy az izraelita vallás követ". 
\.tdo~.':' 't foglalta magában . omek igaztalan meg-

1 I:takozunk az cHen hoo- , . t . , , 
tlan ~~ békéb ' n a legn~g)·obob) azk' a ,zstclosagot, lll""ly háboru-
té 1 f' · ·eszscgo-el hozta. m - 1 'r('n 1a.7.a Ja,.., Aldozatát I s ten há áb "'u . e g mmcen 
hurcolják a vádlottak 1;~d ·-' Ze an l.Yen méltatlan módon 

'I .. k k - Jara. 
- . l:ta ·ozun • Incgbán_ tot t tekkezetünk neV'éb 'l 
trraz -szcnct ·t és · , · en az l yen az 
~n vádak ~JJ.c~. <~z Jgaz:::.ag szrc llc méV'el e llen téthen álló a1a;Jta-

i\'ag'}on szomo ru j elJen sé r · ·. . 
takozásra a lka lma vol t eg · eg~_ la -~rnkllőknkc1nek, hogy üyen til
m"g k ll t . . . 1' su etun ne·, e őrtálló hel yéről 

<' t >ezt temue,_ a z e gész m agyar zsidósá g érdekébe n. 
l ~, n \~nál I~agyo~b ~rom?1el üdvözö: tc az ü:é3 az a:akulóbélill 
t<' ~o >>.z_ra ~~J::ar_ek_ es _Hd~líntéz~t« vezetösé gét, mely a tehe
ő hazai és kulfoldt z"tdósa o- s em t égé 1 - ·d' 1.: • 1~ 

<~..., ki ·k <' . k l"k ' o o~ " ve a z::.ll o =slparosoK. 
· . s te., ee o· megmentesére aka r si·e tni. Irren kivánato:mak 

t~:tja az elnoks,é g , hogy ~ külfö1dön o ly kitü~ően bevá:t. szé 
51~-er;~J . dolg~zo, ~ltru:sz!/kus a lapon álló. zsidó hitel~ntézet·e{ 
:nmtaj;~"~· ná (unk lS ~;2lob b_ m egkezdje ez a szövetk.eze t á:dá
. os r~ukocl_é~·et . E zt e,omozclltant a rabbi,ka r sz•ólnt kötelesséaé
nck . ~smen el., Enn~k bizon yitéka az. a m e1egha:ngu felhiv'is, 
~ne l} ·C t . a_z OR~ elnokség e a:ugusztus 31-iki ke]Je~tel az eg}'lesü.
,oet !agj~Jhoz e lJU ttato tt, kérve őket, hogy az ő-szi ünnepek a1att 
('gyik hl:tsz ónoklatu~bélill ismertessék az »Ezra Szöv-etkeret« ne
mes céljlát és buzclltsák a hittestvéreket annak ldkes támo
gatására. 

T gy kapcsolóclik he1e egyesültetünk min-c1en feLekezetünket 
ér~nt6 j·ó. ügybe é~ szolgál_ja a magyar zsidóság közös érdekét 
mmden tgyekez,etev-el, ammt azt célj-ául kitüzte és am~nt azt 
ugy lliss.zük, az első huszonöt év f,o:yamán fényesen bt:::bizony.Íi: 
totta, amit történ2:t-e el!ej.étől végig igazol. · 

És ha a viszony-ok kénysz 2ritd hatása . alJatt nemondunk 
egye1őre arról, hogy nyilváno•s üruruepéllyd üljük meg a:z els·Ö 
huszonöt év méltó jubü:::umát, arról rue.m mondunk }e, hogy a 
1ovo munkássága mind•en t•ekimt~tbern egyenért.ékü folytatása 
l-egyen a cliszes multnak 63 a magyar zs~dóság ama két árnya
lata, a kongresszusi és a statusquo árnyalat, melynek rabbi jai 
az Országo" Rabbiegye.-;i.ilet zászlaja a1att tömörülnek, ismerje 
és e1ismerj.e az ü RE fontosságát, szüks.égességét és az egész 
felekezetre üdvös működését, és erkö:csileg és anyagilag teij.es 
mértékh2n támogassa. 

Ezért c:J,eng•eclhet1elll kö:elessége az ide tartozó rabbikar 
mindcn egyes tagjának, hogy igaz hüsé.ggel és odaadással sora
kozzék az egyesület hivására minden sz;ent m:.mkájára és ne 
lt-gycn közöttünk egy ·9e, aki, mrkor vallásos l<el).{.es·edéssd és 
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ti s~ta.e;zményiséggel t~lve ;fo~gozik és küzd maga:::ztos hivatása 
t~ljesltesében, .?e .~PP 1gy allJon rendelkezésére még nagvokra 
hivatott egyesulet1lnknek. · ' 

Az e1sö huszonöt évnek s·ok érd~ke.:; mozz.anatban bő,·cl
kedő, sok érdemes tanulsá got ny u j tó történe te buzdítson ben
nünket a küzde1mes, de nemes murikásság lankadatlan folv-
tatá:sára.57 . 

Ist·enb~ vetett er·Ös hittel, a jövő iránt táplált szép reménv
nyel halad]llmk az első huszonöt év által kijelölt uton. azzal 
a buzgó imádsággal, hogy a :\1indenható áldása kisérje törek
vésénket! 

! l:"IJJ1-' 1J'1' :"lttJV~l ,u•Sv :"IJJ1;1 U'1' :"IWJ;o~ 'l'S:v ,;•pSN 'm~ oylJ ':"l'' 

Dr. Bernstein Bél!I. 

Lelkészkedés. 
Valójában a rabbi egész müködés-e, feliadatainak ellátá::.a, 

minden ténykedése a közösséghen, a községgel való együttes 
életben, a hivökkel vallásos okokból való érintkezés~, a hivök 
vallási igény1C:Í!llek kielégllités•e már lelkészkedés. L•elkészi műkö
dést fejt ki a rabbi: mikor a Yallás SlieHemében utat, irányt 
mutat, mikor vallási döntést ad. mikor az intézmén)"eket zsidó 
szeDemmel tölti el> mikor a multtal a jövő építésére buzdit, az 
iskolában vagy a szászékről tanit s felvilágosít, rnri.kor a Szent
irást magyarázza, prédikál, érzést, meghatottságot, e:határo
zá~okat vált ki a lelkekből, megszólaltatja a bennük szunnyadó 
nemes hajlamot és cse)ekvésre serkenti. 

Mégsem éppen ezt értem lelkészkedés alatt, hanem azt a 
magasabb sveDemi munkát, melyet a rabbinak a lelkekben s a 
lelkekkel kell kif·ejten~e. A lelkeket közv-eüen érintkezéssél meg 
kell nyernie, közel kdl hozzájuk férkőznie, bizalmat kell b-en
nük gerjesztenie. Azt az ércfalat, mcly ember s ember közt 
temelkedik, le ktell tUdnia rombülni. Bizonyos közve1knséget 
kell teremtienie a ma'gia s a más 1elke közt. A lelkeket szemé:yes 
érintkez,ésben is meg kJell hatnca, áthatnia istenhittel. a vallás 
tanitás\aival) megn)"emi öket az é~et magasabb felfogása szá
mára, istenbizalomrnal reményre biztatni öket. Legyen a hi,·ök 
bizalmasa, barátja, aki ·e~ött kitárulnak a szi,,ek. bajalilkb:m. 

57 Adataink kiegészítéséül iclei'ktatjuk, hogy 190--ben 87 t<lggal a:a 
kult meg az ORE. 191o-ben volt 152, 191I·ben 1;-l, 1912-ben 159, ll)lJ· 

ban 166 tagja volt. Csonka-Magyarországban megfogytunk, mo't ,·an 
193 I-ben 9 r tag, de még hiányzik több fiatal kartárs. ki állit»h;( kerül L 
és még nem lépett be. Várjuk őket! 
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szomo rus;i~ukban, kétségbecsé;;ukbcn, büneikben .ó. l . , 
suk han, nnkor \"Írraszra 1111·!-or tc ·t , . , , ' J 1.a laJla-

' "' " • .... · ;; ven megertesre szo 11ulnak. 

k d 
... cn~ lehet .a Ye.etlenre bizni: lesz aki a rabbit fell . 

a a ' akinek mmt 'é o· " ~dél ' . , <eres!, 
·á · . , . n" 0 m·en~ ·" ez ]Ut eszebe, n•en1 l•ehet 

' nu, m1g az det viSzontagsáoai á:tal oiyan sorba ·ut N · 
lehet csak egy rétegl'é" szoritlmzni, a tehetősre ely.e.clüle~l~ 
a~é~: sernd,. nehogy ez félreérté~ r~ vagy szándékos fé:Dem,aaya-
raza;;ra a JOn alkalmat As, , bb'' · ~ , . "' d á · , · _zegenye Jere lS .~usson 1elke•szt gon-

t 
?Ze s, ami s·~_gclyez~sben, uga:IQm gyal<'orlásában eg)"eclül szin
en nem merulhet kl. 

. Kö:·elebb kell hozni a lclk~ket, közelebb jutni hoz:zá'uk 
érmtkezest _k~dernényezni, _utat •egyengetni feléjük. Termés1ete: 
senoa t~lakod~snak, _a !llásikra való kéPetlen rákényszerité:snek 
rné"' a ~atszatJa nélkul1s. A _1;abbi részéről1ez ne tünjék fel ker-e
:ett, cé.zatos, tervszem hadJaratnak, hanem hivatása egy f·ontos 
agának, ~letfe.~d?-tából önként fo!yó rnem is köte:•ességnek, 
h;:mem s~1ve ugyenek: Szálak szövésére, kapcso:tatok megindir 
ta~~ra ele~ alkalom kinálkozik a társadalmi él>etben, a hivőknek 
az mtézmenyekhen való szerepe vagy részvéte~e 11étvé111. De súrnt·e 
mag~~ó~ adódjék a lehetőség, h_ogy ilyen köz.d;:dés történjék 5 
1ehet<;>ve t~gye a kedély mélyeibe való hato:ást is. Sok léJ,ek 
szom)ulliQZik s nem ,t>udja, _hol k·e~esse az üdítő ittalt, sok sujtott, 
m~&"aval me9hason.Jott sz1v éhez1k szent táplálékra, de nem Í!s 
se~,tl? ;·ag.~ f;el~v~zetvoe f~l sem t~toelezi,, h?gy n:'egtalálhatja az 
eroslto, é.o. eg1 1get Izrae ... ben, az o pa:pJanal, tamtójámál is. Eze
ket a szom]uhozók.at, ezeke t az éhez-őket fel ke:l k•e1.1esni, elébük 
hozni az Irás szavát, bölcseink fenkö:t gondolatait, taJni:tás.a.Ji.t. 

l\leg kell ragadni az alkdlmakat, mikor a szive<k amugy is 
fogékonyabbak. Öröm és bánat idején még a büszk•eség s az 
elzárkózottság is fe:enged. J ól esik a hivőnek ha a vallási VTe
zet_ő részt vesz az ö boldogsá15ában vagy osz}~zilk fájdalmában. 
S lly•enkor szó szót hoz. Ré_g1 emlékek ébredemek, érintk•ezési 
pontok akadnak, elf·eledett vallási érzés·ek szállnaik f•el a mé
lyekből, valami melegség. bensőség támad, megerősödik .,;_ 
kapcsolat. 

De mindentől e:tekintv-e : még a hitet1ell1!ebbje, az elhide
gült·ebb ember is - ha csak egészen meg nem tagad,ta hozzá
tartozandóságát s össz.efüggését a maga val:ásával még min
dig megtiszteltetésnek veszi, ha a rabbi, aki> utóvégre tanuH. 
mÜYelt, gondolkodó ember, fe"Jekezetének vallási irányüója, 
egyéni kvalitásaitól el is tekintve papi sz•cmély, érintkezéshEm 
áll vele és családjával. 

Termész·ete.;en ebben a le1készkedő munkábaJn sohasem 
szabad a tudósnak előtérbe kerülni. A 1elkésmek J:elkévcl k>ell 
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hatnia a J.ü~kre. El kell olyanlmr fe1ednie szaktudását tanult
ságát és mégrs minclen szavában, felfoaásában észre'véCenül 
is érvényesülniöle kell ezeknek is. Tudásá

0
val ne nyomja aoyon 

a másikat, tudálékossággal né váljék kellemetlenné, aziltal, 
hogy folyton alkalmat ker.es annak fitogtatására és mégi;; 
művészi.en egyesüljön a sze:..lem és tudás Í5 az érzés mélységé
v-el, a lelkü:et tisztaságával. 

A 1e~készkedés bizon )"OS _erényeket, nemes tulajdonságokat 
tétel•ez fe}. Szükséges hozzá: 1gazságérz:: t, embers21eretet, őszin
teség, joel:.emszi:árdság és a lehe tő legmagasabbtoku önzetlen
ség, ame:yhez a haszon:.esésnck 1egcs·ekélyebb árnyéka sem fér. 
Sohase támadjon az a benyoniás, mintha a le.J.\:.ekhez való köze
ledés érdekből, anyagi javakért történnék. Aminthogy semmi
lyen más irányban sem szabad az eszményi fog:alkozásu papnak 
anyagiasnak mutatkoznia és - bár rnilndenki tudja, hogy a 
rabbi is pénzen él - mégsem szabad semmifé:e ügyében sem 
az .ál:ás mé:tóságát leszálli.tania, ellene vétenie. 

A 1e:Jkészkedés tehát nem mest•erség, hanem müvészet. 
Nem is művésziJe:skedés, szinle:és, a pap természetének, lelküle
téllelk el:entmondó .tettetés, hmem éppen természetéből fo:yó, 
készültség,e s hivatása á~tal már enyhévé, megértövé ''ált lel
kmet-éből kikivánkazó készség. Tudományát, szerze.tt szellemi: 
javait, olvas10t,tságát, gondo.:.kodását, vallásos érzését, erkölcsÍI 
érzületét igy ,tudja a köz javára érté!...-esiteni. 

KJezdődjék ez a le:készi munka már az isko:ában, ahol a 
rabbi necsak mint hito.k,tató vagy tanár ál:jon S7lemben a gyer
mekkiel, hanem barátja, biza:masa legyen. Amint á~ta~ában azt 
vé:em, hogy az oktatás a rabbi legáldásosabb müködési köre. 
Az isko:ában neve:het magának jövendő n emzedéket, az ifju
ság üde, romlat:an lelkére hathat igazán á:dá3osan, itt nyilnak 
meg e:ötte legőszintébben a szivek, itt szerezheti meg magának 
a befolyást és bizalmat, mely egész emberéletre szi:árdul meg 
a gyermekben iránta s az álta:a képvise~t eszme irányában. 

Mert a lelkekkel való érintkezés, az ő szemé:yes kapc,;o
lata a hivőkkel, egyuttal megerősiti a zsidósághoz való kapcso
latot is. Az ls'ten szo:gája az ő sz,emé:yén, a lel:ki hozzákapcso
lódáson át magát az eszmét, az istengondo:atot szolgálja. Aka
ratlanul is sürübbé fonja, szilárdabbá füzi a szálakat, me:yek 
ember és val:ási tanitása, hivő és erkö:csi hitvallá,;a közt 
fönnál:;anak. Abba a bűvös körb~ vonzza embertár,;át, ame:y
ben nundenütt az Istent látja, hatását érzi, amC.:yben a vallás 
nemes tanításai irányitják érzését, cselekedetuÍlt, akaratát. 

Gazdag egyházaknak módjukban áll, hogy a hi\'Ök gondo
zására kető számu lelkészt állit·~anak hivatalba. Ott anragi 
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n~héz.:é~ek ne.m s?'egik utját a lieLk·ek heható goncLozásáJnak.. A 
h:toktato I;t:ár az lSkoJa legalacsonyabb fokán is le:hetől~g papi 
kepZ>Ctbégu emb~~' de~endő számu segédJelk6sz és pap áll 
~1~1~elk~ésre. Szmt_e ~mnden egye~ ~g~t "a papi működésnek 
ku,on erore lehet bJZm, mely azonkivul 1dot s alkaltnat sz•em.te1-
het a lelki fe:adatolmak is. 

N ~lunk képes~ tése és képessége .1elkés.vkedésve 1egfdjebb 
a rabbmak van, aklre azonban népesebb illtközségiben Slok min
den más feladat is :hárul. Készülés szombati, Űnnepi, alkalmi 
beszéde!- e, előadásokra, továbbá hit•oktatás, számta:Janul szá
mos gyülés kötik őt le, de a:wnkivül tanutmányait 1s folytamia 
kell, Yallási forrásokban kutatniJa, az uj theologilai ri.rodalmat 
ismernie, világiakban sem maradhat v~ssza, - ember legyen a 
talpán, aki kellő idő,-el s ideg-ckkel rendelkez~k, hogy a lelkész
k-edés oly fontos és kén;nes f~hdatának is ~ellő buzgalommal, 
türelemmel s tapintattal meg tudjon f·elelni. 

Pedig mulhatatlanul komoly és sürgős kötdesség ez még 
rendes körülményele közt is, hát még a világokat s a Lelki v:lliá
got i s feldul6, az idegeket elsorvasztó, az erőt megbénító ret
tenetes küzdelem közepette -- és akkor, milwr vallási tudat
lanságban, hagyománYJok nélkül n evelk•edVJe, vagy más oildalr61 
jö,-ő csábításnak, önérdeknek, vagy megfélemlitésl!liek •enged~, 
gor;dozás híjján ugyis oly rémesen Illiagy az e~szakad~k sz:~mal 

~Ierjem-e l eírni, ami toaamra tólul s mégis csak ll!de kiván
kozik? Nálunk, ahol oly k evés a segitő kar és a le:lkészk•edésre 
igénybevehetŐ idő S •e rŐ: 'a' rabbi .hi,~VIesének Ú!J r~.szt ~ellene 
kérnie ebből a szent munkaboL S e rdu1ő leányok es nok korében, 
nem éppen a hivatalos nőegy~•ethem, sem csur:á~ a jótékonyság 
ápo:ásában hanem tény:eg a lelkek megnyeresenek és mE<gtar
tásának mfrvésZJetében, az ő ldküknek a rabbihá7ib.am m<iJgas~bb 
szel:emmel, a hivatás nagyszerüs~gétől elt·elt, ne:n·es•ebb hajla
má,·al ebbe a munkába beLe kellene kél;pcsolodmok! Ism~rtem 
5 ism~rek ilyen 1elkészkedő rab~iné~at~. - i~az, hogy kceveset ,~ 
azt is inkább leülföldön - aklk hitkozs-éguk 1elke!!, _ gondozol 
voltak a tény.~JCges lelkészi t ~•endőko~t,. a <lelkek va~áJs1 megerő
sítését vállalták, mig férjük a ra,bbiliivat~ sok m~nde_~ .sulyos 
terhét viselte. Rang,. vagyon,; ta_rsadalffil s .. os_zt~l)'kulonbség 
nélkül hitközségüle mmden. notagJa érezte muko?esuk áldásos 
hatását lelkiekben a vallás1 érték·ek gazdagodásaban. 

De a fejlődé~nek ettől a fokától még jó távJOl vagyunk. 
Haladottabb kulturának s a vallásról való mély;ebb felfogás
nak eredménye. Nyugodtan megállJapithatjuk,, ho~y itt mi, n~.b
bik, még magunk sem eszm~ltünk elégg~ e pap1 f:L<i!da:t d~':l
töen komoly voltára s nem 1gen kapcs•olJuk be elsoraJllgu ko
telességeink közé. 

A hitvédelem jegyében 463 

Az ORE 25 éves fönnállásának jubiieumán talán nem fö
lösl~ges a rabb0J.v~tásnak erre ,a némileg elhanyago:t ágára 
.a figyelmet felhivm s gondozásat, mint sulyos, de dus ered
ménnyel biztató, a lelkeknek kölcsönösen örömet s megn)1lg
vást s?Jerző munkakört ajánlani. 

Budapest. Dr. Edetstein Beri:llan. 

A hitvédelem jegyében.* 
A hit11ege beszéli, miután Isten befejezte a teremtes művét 

felvonultatta a teremtés koronája, Ádám ő satyánk előtt, az utó~ 
kornak különböző nemzedékeit, rninden kornak eljövendő nem
zedékét, az emberiség egykoru és mind2.Ilkoru vezéreit és nagy
jait, kiváló papjait és lánglelkü prófétáit: Móz.est és Ézsaiást 
Dávidot és Salamont, Izráel királyait, Zembábelt és Ezrát, ~ 
irástudót, R. Akibát és társait, a tannák és amórák, a gáonok 
és mbb~k végdáthatatlan hosszu sorát. Amint Ábrahámra elsó 
törzsatyánk boemutatására kerü1t a sor, a következő szava.k kisé-
11etében álLitotta elébe: »lm<::, az én fiam, akit kivá1asztottam, 
mert fe1ismertem, hogy ő fogja meghagyni gyermekeinek, háza
~épé~ek és k_éső u~ó?ainak, hogy járjanak Isten utjain, az 
ilgazsag és a Jog Ut]am, hogy gy•ermek·ei a jövendő igéretnek 
beteljesülése; hadd legyenek.« 

Ábrahám, mint a j-övő emhere, mint korának rátennett es 
eThi,•atoH VJezére, előkésziue:ttle a zsidó jövőt! lVIint hitünk első 
mega1a.pitója, vallásunk uttörő pátriárkája, már működés.e ele
jén a hitVJédelem szolgálatába állott. Jelszava, mel)"et ifjukorá
t?l hangoz~a:tott, ekk_épen szólott: »Isten utja tökéletes; igéje 
t'l.szta és vllágos. PaJZs ő mindazok számára, akik benne biz.
oo.k:.« Harcra kelt a hatalmas uralkodó Nimród ellen aki 
pogány tüz.imádó VIOlt. Vé1e szemben azt vitatta, hogy a tüz' nem 
lehe~ a Mindenható, merr hisz•en a viz képes elo:ta;ni a tüzet. 
A v_Iz ·sem l~~t az, mert a vizet f•elszivja a felhő. A felhőket 
pedig szétszorJa a szél. Eillnél hatalmasabb a nap, amely erő
sebb a, szélnél. És _mindez·ek fölött magasan áll, a mem.nyek
ben t_ronoló Istlen. Aldozatkészsé~e n~m ismert határt. Tízszer 
tette Is p~óbára Ábr_ahámot ~s mindvégig állhatatos maradt. 

Senki. és semm1 nem b1rta eltántorítani őt sem \·allásától 
sem meggyőződésétől) sem hitétől, sem Istenétől! Isten fel: 

• A cikk illusz.tris irója régi tevékeny munkása a zsidó belső misszió
nak .. Kivonalot készitett Theodor Reinach müvéből "Textes latinset greques.• 
Me_gJelent a Mult és jövőben • Ókori ellenségeink" eimen. Kerlschmarik evan
.gehkus tanár megtámadta egy husvéti cikkben a 1sidóságot, hedoniz ussal 
vádolva. Megj len: a Mult és jövő h-:ti kiadványában. 
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-szóiit.fa: »me~je~ ;I <l: ~zú:ei ~ázból, hagyja el szülőfö1dj ét> 
nagg):a és diCSO\'e fogJa t enm, me~sze, ismeretiiC.'ll földön <( 

S amint K~naán országába érkc:zik, legott éhinség és az irnsé~ 
ny~mában Járó sz>env<edés és nyomor fogadják; még sem z>ugo
Iódi~, ha!l'em bárhol megfordul, mindenü.tt o;•t.árt emei hi~ének 
és h1~de_t1 Isten ;nevét és dicsőségét. Jóságával és békeszerebeté
vcl, _onzetlen~égevel é,s ~szn1:éJ.?,y.i gondolkodásával, fooköit tani
tásaival: az Igazság es JOg hird~tésével és nemes e mherb.ará:ti 
ér~elmeivel meghódította a l·elkeket és sok rajono·ó hívet sz•er
zett Istennek. ű volt az ebő, aki bevez>ett2 •egy<e•tl~n fiát, nyolc 
napos korábai?-, a ~ze~t szö,nctségbe és viére ImlJajtásával örökre 
eljegyezte az 1stem hitnek. Ily módon készitette e:ő első törzs
atyánk a zsidó jövendőt és •egyengett·e és megmutatta 1J.1:ekü111k 
a hitvéde lem utjait! Hitvédők azok, akik híven telj•esitik köte
lességüket Istenükkel és fdebará:taikkal, hazájukkal és f.e l-e
kezetükkel szemben! A hitvédelem bajnoka az, aki becsü:e~es 
és tiszt·ességes, hűséges és m cgbízhartó, aki míntas:z·erü és pélela
adó él·e tet éL A hí:v.édelem szolgálaotában áll, aki soha szégyent 
nem hoz felekezetéve, soha folto t nem ej.t a zsidóság pa:ás~ján: 
nem csal, n em hazudik és hamisan nem esküszik, !11ieim 1op és 
nem gyilkol; hanrem minclen csrelek·edetéVJel és egés.z é1etévd 
tiszte:e~ert szerez a zsidó névnek és megsZientelí IsteJ!l dicsősé
ges nevét!!! 

A hitvédelemhez mindenek felett két dobog sziikséges: bel
és kü!mi.sszió. A belmisszióhoz első ::orban tartozi!k az, hogy a 
zsidó családokban a régi tradiciókat és n~mes hagy<ományokat 
ápolni íparkocljrmk. 

Értem alat~a a szülők iránti tísztelet·et, a tóra tanulásának 
rajongó szcretetét, a ced•ako gyakorlását, a sz·~gények gyámo
litását, a polgári és hazaf~as erények gyalmrlását, szorgalmat, 
munkaszeretetet, s?Jerénységet és egyszerü:séget, ö~et1enséget 
és eszményi gondolkodást. A belmisszió legfontosabb fe1adata: 
megörizm és tentartam a zsidó C?saládok tisz~as~?:át. J?arát~nk 
és ismerőseink körében odahatm,, hogy az UJszu,ott fwk rmnd 
a s.z·ent szövretsécrbe iktattassanak bre, hogy r~j·tuk a circum
cisio hajtassék vr'égre! Ne akéllcljor~ k_?zö!~ü~ üat~l P,ár, amely 
elmu~asztja házasságát az eske~és1 torv.enyernk n,tusav;al me,g
sz.ente~ni. 6vva intsük a zsidó családokat a vregy<es házasságtol, 
amely beviszi a mételyt a zsidó_ ~özöss~g?•e ? .~me~y éket ver 
szü:ő és gy·ermek közé _é=- meglazHJa a csabdr oss~etartozásr;ak 
szoros rokoni köt~lék!ert. Tartsuk távol gyermeketnket ahtt:e
hagyás szécryenétől és gyalázatától, amely megfoszt. brennUIIl:~.et 
a va2:yon, ~ tudomány és a müvész·et ér~éke3 e1emeitő:l A kül
missziót a szó legjobb és legnemesebb ért:elmébe~, akk!o.r: s~ol
_gáljuk) ha prófétai kü1deté>ünket és magasz·tos torténertr hrva-
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tásunkat méltó módon töltjük be a nemzetek között, ha gerin
ces és önérzetes zsidóságunk tüntetésével tanubizooy~ágot te
szünk hithüségünk és rendületlen kitartásunk mellctt; ha har
colunk az igazság terjreszté~éért, a sötétség eloszlatásáért és a 
világosság terjesz téséért, a jobb, szebb és boldogabb jövendő
ért. A zsidó ífjuságot ~s bde kell vonnunk a hítvécle~m szem 
mrunrk:ájába! Az ífjuságot neveljük arra, "hogy míndenütt és 
minclre.nkor Lebegjen előtte a httvrédelem parancsoló és szent 
kötrelessé ge ll! 
. Ha törtJénetünk fe jrezeteiben lapozgatunk, a:zt látjuk, hogy 

a hítvédelem terén mindenkor a zsidó ifjak jártak elől. Ilyenek 
voltak a lángLelkü prófétaifjak, akik Sámuel iskolájából kerül
tek ki, akik . a szülreí házban, a családokban és a társaél.a:om.
ban elhintették az igaz hít magvát, helyreállitották az egyetlen 
élő Isten tiszte1etét és kiirtották a pogányok szivéből a bál
ványimádást és az avval együttjáró gyűlö:etet, kegyetlenséget 
és fajtaLankodást. Ilyen lángoló, hitbuzgó ifjak voltak Dániel 
és társai: Chananj1a, l\Ii:sáel és Azárja, élikik nem akartak a 
királyi asztalra kerü:ő ételekből enni, fegyelmezték magukat 
a j·ózanság és mértékletesség törvényeinek, az erkölcsi törvé
nyek bretartásával. D.aooltak erőszakkal és önkénnyel, csábitás
nak és kisértlésnek elLenállva, még az oroszlánvcremhoo sem 
tántorrodtak meg. Ott is z,engették Isten dicsőségét. A nagy és 
haLhatatlan tanitómestemek) a mártir R. Akibának tanítványai, 
mind táborba szállva, csatasorba állo:tak, mint egy férfi és 
harcoltak Izrádért és Is:en zásúajának dicsőségéért és dia
claláért! ! ! 

A m.akkaJheusi ifjak, a zsidó hitvédel!'!mnek haláhaszánt 
hősrei, bátran szembeszálltak a szir tu:hatalomm.al és megvédték 
a zsidó hecsületet! 

A hít1.1ege, mely<et cikkem beveretés:ében icléztem, jrelképezni 
akarja) hogy a zsidó tradi!Ció láncolatában, a hítvéddern foly
tatásában) soha szünretnek beállania •Illem szab,éLcl! A mu:1:ban 
a mi vallásbölcsész•eink R. Szaadja gáontól R. Juda Halévüg, 
történretiróínk: Jos•ephus Flávi.ustól Graetz Henrikig, hit\'é
dőínk: N éllchmanídesz, Theodor Reinach és Güclemann gondos
kodtak róla, hogy a hitvédelem láncolata meg ne szakadjon. 
Most pedig a jdenben a zsidó ifjuság feledata és ~örténetí kül
detése átvenni az elődöktől a elicső zászlót és diadalra vinni! 
A zsidó ifjuságnak ki. kell vennie a maga részét a zsidó jöwnclö 
előkészités·él1lek sz,ent munkájából és mín: greri:nces és önérzetes 
ifjak) a hítvédelem szolgá:.atába á:lani,a. 

A zsidó ifjuság szi.vén k eresztül vissza abrjuk hóddmi a 
szül6k lelkeit. A zsidó i,fju soha ne szégyelje magát az ő val
lása és az ő Ist·ene miatt. Lám, a katholikus főurak, nemcsek 

3. 



466 Felgl L. H. 

's grMok. tüntetve a koz~pisk.PLt i é~ főiskolai novenc!ékekkd 
c(T\:Ut:mbt"n, időt nem kimélve é::- fáradságot nem l~lll!e_rve .. 
r[;ztvcszn:ek a processziós fielvonuhbokban. az ~uchansztllws 
kono-rcsszusokon és az cgyhá:zi ü~,~,;ck~n! :\7. a nep, amely so~ 
e:rer6ves multra tekint vissza! . \z a h~ttl'lckezet. am;lrn;ck sorat
ból a pátriárkák kcrült>ck ki! .-\z a nép, ?-1~1ely a profe:t~kat adta 
.az emberiségneki Izráel. amdr a zsoltan110dalrr1;at apnc1é~o!ta 
a jámbor hi\ ök n~ill~óinak ~ ),z ~ nép, mcl~ a tor~. szen_t or,o~~
ségét megőrizte m~nd a ma1 nap1g: ~nnak mncs sz,egye~~~lo_F. 
Az telemelt fö,·el Járhat-kelhet a muvclt kulturnem~<etek kozott . 
~Iéltan kérhet a maga számára helyet a nap alatt. . . 

Szeretettel üdYözlöm fiatal kartársa~k, ?r. He·y-es1_ Fe
rencnek zászlóbontását a hit,·édclem szent u,gyeért. Mlll1t or~g 
katona en is beállok a harcolók sorába _és klvá~on:, h~gy cita
dalra , i o· ,-e a hit,·édelem zászlaját, a zs1dóság Javara es Isten b. 

nnének dicsöségére! 
Budape ·t. Dr. Farkas Józs ef . 

A rabbi a felekezetközi béke munkása. 
A rahbi is. mint mind·en má:s fevekez·et,nek a 1e1kész,e, már 

-ősidők óta an~gbö~ ál1 vallásának sz.ent szolgála~tábian, hogy 
általa meateremtse azt a szüksége:s é.s né1kulozh~t<et1en kapcsot, 
melv hü-~it Istenl1Jel összeköti és melyn:ek s<eg1~s<ég~vel me~
ismértetni igyekszik azokat, azzal a _h<l;tah~1~s égt I:ennY:el, kit 
félni, szeretni és bölcs akaratát telJesitem legelennbb es leg-
józanabb kötelességünk. .. . , , 

:\lert kétségtelen, hogy a \·allás, az e rkolcs1 erzes m~llett 
a leglényegesebb je~, mely az é rtelmes ,embe,;t az oktalan allat
tól megkülönbözteti; a 1egfon~o;ab~ ten yez.o a:;_ egY'e~,. ~ C~'~
]ácl és az állam éLetében; alapltoJa es fenntartoJa. a c1v1hz.áGo· 
nak a tudománynak és művészetnek. Azonban mmden l'elkész, 
igy 'a rabbi is, csak akkor áll.hiv:~~~,sa ma,gns_]~tán é:s . :_sak ~gy 
tölti be méltóan magaJsztos mrssztcuat, ha a font <eqi]~t<e-t t teny
kedéseit mindenkor, rnindenben és mindenütt t~n:tonthatatl~~ 
következ·etességgel, az általános emberszeretet es a boMoglto 
közbéke jegyéh en fejti ki. . , . . , . . 

Hisz a lelkész.ek. tu1a]donkeppem himtása a vallasteqesz· 
tés keretében mindenkor az abszolut igazs~g keresése a ndativ 
igazság<;>k ~özött ~s az _ő er~öks~ s~lyuk mi~dig anny~_t nyom~ 
amenm·t h1tetlcnseo-et, JOg- es meltanyta1ansagot, gyuloletet é" 
elfoguÍtságot szorifottak ki a beteg é~ megmért:ely1ez.ett társa
dalmakbóL 

Bennünket, zsidó papokat, mentalitásunkban, hogy műkö
désünk terrénumán kemény, úllhatatos munkások legyünk a 
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/eMkezetközi béke hirdetés_e és megteremtésében , előnyösen 
támaszta.nak alá azok a pa~tmás tradíciók, melyebt mint törpe 
epigcmok V>ettünk áJt a mincl enkor világviszonylatokban dolgozó 
<-s a köz.emberiség érdekében müködő nagy elődei.nk."iö l. 

Ott áll mindjárt elsősorban előttünk Mó~es, a mi halhatat
Jan törvényadónk, ki az isteni, kinyilatkoztatás tanát, a Szent· 
irást, mÍint <el évülhe.t,etl~en erkölcsi és sz.ellemi közkincset, Izrael 
utján, az egész ,emberiségn.ek szánta. 

Igy vallják ezt böllCseink a Talmudban , Szóta, 36. a.), 
Yonatk10zással (Mózes V. l. 5.\ versére - .:J~•;; ,N:J -, hoo-y a 
s inai reV>elláJ,ás tana nunth C'l!.:Jtv:J h etven ll) elvben lett ~1ész
sz,el 1eöntött köV>ekbe váj1t ékírásokkal a z akkori felfoO'ás sxe
rint fennálló hetVJem. 111.épfaj számára közV1etitve. U gy~csak a 
bölcs·ek tanitása értclméhen (Szuko 25. b. azt a 70 tulkot i:;, 
melyet sátoros ün11ep folyamán mutattak be a régi szentél,y ol
tárán, a világ népeiért, az akkori f elfogás szerint 70 étő nem
zetért áLdozták. 

A j1eJ.Uzsálemi szentéJyben szol<gálato-t teljesítő főpapok nún
dig <C bhen az emelkedett sz-e.l.1emhen ~elj1esitctték előirt szabá-

' lyok lSZJerint magasztos működésük<e~ és a nagy engesztelési 
nap előestélyén, n1dY'et virrasztással kellett tölteniök, Dániel 
próféta könyv.einek tartalmában mélY'~·dtek el mely tud\"a
Jé\,Ö}eg a messz,e jövő homályának misztériumát tát:gyalja és 
a közemberiség érdekében lezajló evoluciók fokozato:; bekövet'
k,ezéseiVJCl foglalkozik álhlánasságban (Joma 18. b. ·. :\Iá:mapi 
imájukban pedig, melyet a s~entek szentélY'ében \'égeztek, szin
tén nem egyedül önmaguk, szükebb családjuk ·és fel<ekezetük
é rt könyörögtek, hanem akkor is az egész emberiség boldogu
lása 1ebegett szemeik előtt. És annak a sivatagba tiJJen~sztett 
bünbak szarvára kötött M'i1:"1l 'ft/ prt' \'Örös zsinórnak az 
elhalványulása ))tt~'n C'll' P'·iO 'Jttl ~lii világközösségi tn"gwíltás 
j,ef~egével birt. (Jóma 39. a. ) 

A babyloni fogságb1a sz:ámüzött zsidóságnak is melegen 
lelk·ére köti föns·ég,es szózatában a ~elkes próféta azt a bölc~, 
nemes, békes1!e11et~ttől áthatott intelmét, hogy »mozditsák elö 
ama város iólétét, ahova szárnüztelek benneteket, mert annak 
jólétében \'an a tiétek i:s.« (Jeremiás. 29. 7.) 

Irmen fogamzott meg osidők óta mi:nd e mai napig az a 
lángoló hazaszeret :o t, az a kiapadhatatlan szolgálatké:szség, rne
lyet a világ minden országában ],akó zsidó polgár merö önfel
áldozással fejt ki, annak a hazának és nemzcmek a javára és 
üdvlé11e, melynek születése és tartózkodásánál fogva c:;elekvö 
és Sl!enV>edő honpolg(ára 1ett. Az utmutaúlliokat erre saját ösz
tönén és érzelmein kivül rnindio- papjaitól nyeri, kik kivétel 
nélkül mind-mind a felfkezetllÓzi béke munkásai voltak és 
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n~~radnak Í;;. Hird~t\·e lesz ez a neme~ ige a szászékről általuk 
n._á~-,_:Crt~. ~:kor ts,, ha, t.:ndenciózu:-. áraml:=t~ok jogfosztással 
SUJ~Ják~ hncik sereget e;; lankadatlan buzditásuk nem vcszit 
~r~jébol, akkor ;er~. lla, kiérJemcit megbecsülés helyett el<'í
Ité,et, ragalom es uldozes lesz osz~ál\'részük. 
. <;ikkem_ kiszabo~t terj~dclme ne~ engedi meg, hogy fel
or~l]a:n mmdazon. erdemeket, melyeket e téren zsidó papok 

a . tortenel~m 1-:zaJloa különbözö korszakaiban, a kontinens 
mmden :tá.:;_án oly plasztikus agilitá.:;sal és a legnobilisabb ge.sz
tu~sal kifeJtettek. 

.. c~ .. a~t .. óhajtom megemliteni, hogy ebbeli dicsérete:-, 
kozremükodesük nemcsak másfelekezetü előítéletmentes em
bertár::;aiknak a nagyrabecsülését \"Ívta ki számukra, de igen 
sok esetben erő~ szimpátiár kc:tettek irántuk magas egyház
fejedelmek. ré"zérö~ is, kik nem is k éste öket benső baráti 
érzelmeikkel kitüntetni. 

Illusztrá~skép röYiden csak két esctet kivánok megrög
ziteni. Az első a volt ::.ronarchia egyik metropo:..isában, Prá
gában jutot~ kifejezésre, hol_ a tizennyolcadik század e:Lején 
müködő éleselméjü és soko~dalu tudós rabbi Eibeschütz Jonat
hán - kinek kü:önben toleráns éLetfelfogása köVJetkez<tében 
számos éles támadásban ,-o ~t része - tartott intim, me~eg 
nCA'llst Hatselbauer, a jezsui~a rendhez beosztott neVJes püspök
kel. :\ második érdekes esetnek a szintere pedig hazánkban, 
Eger történelmi városa vol~, hol a tizenkilencedik század köze
pén néhai Weisz József jámbor, tudós rabbi, erős, hafithatat
lan karakte re kö,·etkez:ében, akárcsak egykoron a tizedik szá
zadban a szi:.árd meggyöződésü és lelkiismereti dolgokban 
megalkm·ást nem ismerő Szaádja Gáon Dávid ~xilarcha <;löt:! 
szintén kegyvesztett lett hitközsége egyes nagyhatalmu, világi 
vezetöi előtt. 

És midőn a kínos ügy éles diffen:nciákat támasztott a 
rabbi és a szóbanforgó önző és érdekhajhászó hivek között, 
akkor Bartako\·its akkori egri érsek, ki puritánizmusáért rnin
dig megkü:önböztete:t ~isztele!tel ~s, nagyr:=toec~üléssel ~sd
tetett Weisz József rabb\ szem;lye 1rant, .. tei?-~~élye~ ~efolya.sát 
latba vetette érdekében es az artatlanul üldozott zsid<;> _pap _un
nepélyes rehabilitá~ása alkalmával aulájának notabLJ.:ásatval 
képüseltette magát. . . . T' T , 

Fentnev..:zettnek egy1k htmeves fia, dr. \\tese, New-1o~k 
tudós rabbi;a jeierrleg szintén a felekezetközi békének egyik 
legpromine~s~bb zászlóvivöj•e Am~,rikábm: é~ 1 .sz?rosan é!d~mdus nevéhez füződnek a szenvedo és nelku,ozo embenséoet 
szo:gáló számtalan karitativ intézményeknek áldásos tevékeny
ségei tul az öoeánon. 

A rabbi a felekezetközi béke munkasö 

.:\lo-t pediglen, ha már a jubilári,; emlékmű nb. zerke;,ztő
b izottsága spontán módon épp~n engem ti:>ztelt m~ e t!?ma 
rövid feldolgozására, legyen szabarl minden kérked'é:; nélkül 
és a szerénytelcnség mellözésével. kizárólago~an c-,ak mint az 
általam mindenkor nagyrabecsült egész magyar rabbikart ér
deklő, ama idevágó momentumokat érinteni, mehek \"életle
nül működésemmel állnak kapcsolatban. :\lint össze~ tiszte
letreméltó kartársaim, pártárnyalati különbs &g nélkül, én i;, 
több mint három évtizedes gyöngyösi lelké-;zkedésem alatt 
mindig igyekeztem hü maradni néhai nagy e:ödeink és boldoo-
emlékü mcstereink példaadó utmutatásaikhoz és kinosan u·!Vel
tem arra, hogy egyéb szent hi\·atásbeli kötele-ségeim teresi
tése mellett a felekezetközi béke fontos munkájából i/ ki
vegyem hathatósan részemet. Ennek kö:;zönhetem azt a meo-
ti;ztelő biza~m.at;. m~ll yel, n~hai P~d y Sá,ndor szepe;i p ib pök, 
varo"unk szülo~t;oe ~s ?<;hat dr .. \-ass 1oz.sef, kaloc..,ai nagy
prépost, \-. nép]o1étl mmtszter. kltüntettnk. 

. Utóbbi egy_izben f el is keresd: szerénr hajlékom ban, előbbi 
pedig budapest1 tartózkodása a1att többször Föherce<r Sándor-
utcai lakásába im·itált meg barátságosan. n 

. R.esumálva e cikkemben lapidárisan kifejtet~ térnának a 
mentumát, az a kon!Cuzió domborodik ki megdönthetetlen 
tény~ént, h?_gy a rabbik, az ókortól luzdvg mind e mai napig 
preccz l.elkusmeretességgel gyakorolták mindenkor müködé
süknek mintegy eb,rmgedhetefl:m feltételeként, a feÍekezetközi 
béke szent munkáját. 

~em rajtuk mutt, hogy a kozemberi~ég bvldo<Titásána.k 
üdvére és javára még mindig késik a kö~csönös megértés és 
szeretet békés korszaka. 

Ha t ehát talán e sok \·i1ágkatasZJtrófa után. rn.:het bünhö 
désként él most át nagy szenvedés el e kornak szérenc..,étlen 
nemzedéke, kutmérgezés heltyett inkább közös belátással meg
ny,itják majd \"égre az összes nyájak pásztorai, epedő hi\·eik 
szamára az együttműködés békés és szeretettelje,; üdvforrásait, 
akkor lesz remény rá, hogy a próféta ama bafjó~lata helyébe, 
mellyel .kemény~n ostorozza Zakariás 11. 17.) az ókori pá,;;z
torok konnyelmu felülete~ségét és megjövendeli számukra a 
mo"~., ~~ah~nk" is ~télt szörnyüségeket, inkább az a \"Íga!-·zt 
n}_Ujto tundoklo szozatnak a beteljesülé~e lép maJd. , Elnémul 
n:;nd;n testi \·ágy és érde:Z az örök. nagy e.~zme e:·ütt. 7..aka
nas :... 17. ) 

Feigl L H. 
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A pesU izr. hitközség hitoktatása. 
l io 'Y_ az ünr ~pséghez _mé:tón mindjá_n optimbta hangon 

kezdJem. oro:nmel kell fely·g_·ezner,l a tenvt. hov\' van tan
teru.ctunkö., "zá,los h -lyen o:y ere lmény_." ame!y~e bü~zk<-n 
nn.:tathat rá hitkőz-,égünk. 

Ol~ mélyreható í.:;mer;;-teket é~z:elünk néhol minőkröl 
<,emmi antern d gondolá;; ezelő:t nem álmodo;t~ ~ő: sok es<'!t
ben a grammatikai f~ldolgozás és a könyvnélküli szow·gbeta
nitá:, u!záill: le kell mérsékdnünk, nehogy ez a tá rgyszcretet 
és a \aHá ':too. érzület mély::égének rovására men jen. A köz
ponti Talmud-Tóra felsr:J tanfolyamán közép- és polgá ri i.~kolai 
fiuk és leányok, de i~t-ott éret t:,égizett~k is a bi~Jia kurziv 
o;,·;. ;,ása. mellet a Talmud nak agadai és halachai részúből 
o~y b6 és. mély i-:me retet mutatnak fel, hog:' má" európai hit 
·oz"égek irig_ .séggd néznék és igyekeznénú átülte~ni. Való
ban mondha.tjuk, hogy a csuc pontjá: é rjük el itt annak, amit 
a Yallá.:,oKtatá:-.s céljának ki~űzhetünk: a zsidó vallásos intéz
mények g:yökeréig \'aló hatoJásár é_" hozzá oly módszeres le
\'ezeté:;ben, minóró: a régi chéder ~-agy jesÍI'a fogalmat sem 
alkotott ma._gának. 

Sajno.:>, azonban a r ra i:> rá kell mutatnom, hogy nagy álta
láno"::ágban zsinagógafretré n<::·. ::lní az ifjuságv: mindezideig 
nem sikeriiit. \"annak ugyan liturgia-tanfolyamaink, \·an jól 
renceze-r:: ifjusági istenti:szte1~tünk, \·an kű!ön e cé~r<;t ké"zült 
éneke:. Íl:na~;:önvvünk és a templom százak énekétől vlsszhang
zik. de a.--\·a1 nem ámíthatjuk magunka:, hogy még a L:gbuz
'lúbbaa résrt\·e ··ök is d tudnának igazod...'li a r ::ndes imakönp·
ben és tudnák a f;;inC.::~k Etentísztzle::én köv-etni a kántort. 
Elm~:;ztm~u:.C {veJr..:kel eze:0n a drága kő}tségen fenntanot_t 
li uwia.i tartf0~ a:noka: kü:l;ll, egységes igazgatás alá rendelm, 
d.-ne{y azokna:é <:éiirá.n;·03 n::z~,;-~;·el a fenti kő.-~te~mény tcl 
jeEi~és.ft bír..osithat?- mlna. ~a.Jno::~_. ~a ennek a,.~ba~a~- he!y: 
rehr.r.t.atalára. eg'. elvre ne:n b wmdoilla.tunk. \ bZOn, ';~ekeJ} 
káqX.t1á;,ul m-::.;1--.. apta ez ídén a hi~r;ktatás az: a cs~kc~~> r~e 
mégi" elév r~t :elentőségü :,egédeszkózt. melynek h ranyat 
é-nÍÍedek Z ta. k~Íldt felh.á.nytorga.tnom; a szukkó~:tn _ wdó _ki.d~ 
du.st az ifjusá-ri i"ten:-i'iztelettel ?.arv:solatb<tn. E-r~elkűl ta.mt~ 
a. Sátr;rr.):;ünn<~pet n::mc::.ak medrM munk~-· de blZ<>n)O_;' tekm
u~ben. az en:iú:ú érzt.ú:·n: megt::;rlu;:r:> b a rámutatas arra;' 
ho-:r.; á. felJJr~ttek '>zámára a tcrnr>!oro urlvarán c;an egr ~z~~ko 
és 

0

ább-4 n brldu'i1vn vaJh bort &~ kalá-:-:K_,t kapna~, . de az lfJ il 
nerm.edfi-: ez <bZtdLhoz nem. űlhí:L f;-;, ~-al6ban felvlllanyozr,<;n 
ha.tlJlt le;:ár .,·ainkra. a tanárnak kilúrde:~",e, hügy, ezu~ai_ ~ar 
l;k í, rfoz!::~ü:n(:;k et.b~n a fíg;:demlx:-n . Persze meg kréplte~r"= 

• 
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~zoru1 e-z imézmé.ny. de most má r oiz•ositva. is l á•orú am:;.k. 
kellő kiterjesztését és ünnepiessé t(-<:e~ ét . . , • . 

De ép ez ünnepi aJ.ka,lom parancsolJa rank, rlf,g,· á. TLaJil. 

kicsinyességek fölé ~r~Jyezk;-ctvc., magasab? szernJ~ür.t!;úl . vilá 
gibunk rá ÍŐ\'ám<>i Jutoktata."unk szt rvL-v:tJ ÍfJg;;a .. r::Jr~~'-I.lf.Y,S~ 
ezek Láttán legalább elgondol~<;ZZ'~l~~ az , vr vr;s,lás mi_;;!J<ttn._ . 

~fínden e1maradottság gyo}...ertt en aub"-n ~á!ürn, nog/ mt
oktatásunk· egy meg:hasoll:}ott kr; r szü'á t-tjfnei:: tífn;t~: -~t<,:
drnza magán. Egy llberáhs kor~zaknak a.z ema.nctpac:w <l.ldá
~ától boldogan felléLegző~ d;::t\~dá~sá~~~1 m.a.gán~! megf-;J.e?
kező. multját sz~rrt.e elte~tm_ ~-~s-:·(J z_3ídí; ~:nzede~e ,a nl'(J:::
tatást nem annpra bens•-' uszt<JnDI),, mmt mKa r>b a rakeny"zen
tctt helvzeténél fog\'a va10,ította m-:g. E gyik olda r61 az ujko• 
jelsza\·a'í c'>engte~ fülé~n, l)l~;ík ?ldal~0l ~ ;hzakad(; ortw. 
doxia diktá:ta ra az onentacrot. És mmél denk;::b-,-;:n kellett 
érezni a :,.zakadá.s elrnélyú!é:>ú belülről ~;; tapa~z a 1Í a kiáb
rámk6 bánásm6dot kivü~ri.Jí, annál ín~.ább terr.~e:te a vezetk. 
a tantervet oly anyaggaL amel;- ·.céger,;:dményoen -...a.l0ság-(r, 
rituá :is inflácíóra ,,.ezetett, r_,Jy tanr.Jk kíb•-tcsátá$ára, amdyek..<1ék 
nem vo:t meg már a. mír.im.álís százaléku va.llá·ogy,akr,rhti '(~,; 
néha hitbeli1 fedezet{; se:n az éle~ben . 

Ennek a féhzegségnek e !öidéző~e az a '>zaggatott,ág. amely 
felekezeti életünk~ jei.:.emzi. \ "an C:őlj.árúság. van rabbikar, va.-.: 
adminisztráló köz"'g és van végrehajtó ie;tulet, de e-.t:::~ kr~zóu 
a szen·es kapcsolat vajmi laza. Énhe:6, hogy az elDljá.rfJság 
nem akarta, főkép abban az időben, a hit•)"k:atá~t a rar;bi,ág
nak ki:;zolgá1tatní, ~r! a maga -:i~<;:~á~ szellem~t }éJ et'-: e~~ót. 
Érthero azonban az b , hog;- a rabmsa..g:, r.r:rn le1;e:1 a hL'Jl{t~
tás ügyének gazdája. a maga rbzérül o;;zabadjára hagyta, '->em
míféle nexusba n:le nem lépett. Az előljár0ság az arJmfui-z•rá
ci6 keretébe illeszte~t Mre ruházta a.z ifju,ág •·allá~í irányitá
sát. akinek foh·to:n szá-:nv'n:ia kellet-r bi.zom·o, kDrök félttkenv
ségén:L A prr;blémák telj-es komp1exurn.á.:a1 ,;zf..-mbekt:ri.ilö .á
nárság, amely a legtapinta~osabba.n tudott volna az J"U~ág 
beállitottságávaJ számo]ni, nem lév·én ugy rneg~zervt-z\'i', hrr,.-;y 
rendszere--.; módszere-:-, krmferenciákún alkmm.ányo~ jogait g_ a.
korolhatta Yolna, srM ,;zereptre: jutozt a gépezetben és fehid,.-a. 
értzte magát a gépész •1o!gaib<t bele~.zó:ni, annái b inkább. 
mí\·{:I tekintélye nem jöhe::ett :.zá'!lba. a maga.~hb ranzuak~
•;aJ su--m ben. ~em w1lt, aki er nt:.-: a tanári karnak szdl-::mí 
szübf.gleteít kieJégiten<J0, keUi; eréll•·e. száll<>tt o;na ,ikra 
egy tanári kfjn}Ttár ts olva=!Jteum Íéte~ité:.e úg~ében , igy 
szellemi szinronala _egyre <:-,..ak. sűppedt é, arr()l nem b ál!Jlo
dott ennek eg;: tagJa ;,em, hr><r\' külfőldön, főkép a pro'<""-. án.". 
f·gyházban, forradalmi mozgahnak mennek végbe a hítokta·á.,.. 
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modcrniz_ál.ása~. ~atékotmyá tétele körül és hogy annak na )fÓl
napra ~:0\'lCk\-~ uo~~Lm.a ~·észben főváPosunkhan iJs figy•e1em
n;e1 koYetheto a fovárost pedagógiai sz-eminárium könyv
tarában . 

_ H~s~n az Orsz. Izr. Tanitóeg)nesü:.et _ltrtesüőjéről is, amely
nel-. mat n~hán):~n va.9yunk munkatársat, vajmi k·<!vésnek vélJn 
tud~mása es \"a ]Jon. hany va~lásoktat6 tud a Morijáról? Hála 
~ ,-cLetleneknek_, a httközsé_g oly könyvtárhagyatékok birtokába 
J~tott,~ a~1e~yeket érd,emes.~e~ tal~lt á~andó gyarapitással a 
ko:?-a"znalatra ho_zzáferh~tove tenm és 1gy legalább theologiai 
te~mtethen a tanarság vtsszasz·erezheti kapcsoLatát a szaktudo
mannyal. 
" pe a .. tanár~ág ma is hármas go:uszban érzi magát. Kivül

ral. o ker!ll a tuzvonalba a zsidóellenes irányzaHal, helüh6l ő 
érz~ n:-agat az orthodox egyre tuLlicitáló nizussal svemben in
fenonsabbnak és ~z a minderwertigkeitsgefühl rteilll cseké!y 
mértékben hat bémt6Lag működésére . És ha nem is érzi a:z 
·elzárkóz_ó orthodox irányzat felöli 1égáramla:ot, érezni-e kell 
azt a hitközségünk b ensejében mi!ndilnkább e:6töl'ő u. n. kon
zen·ativizmus felől. U _gynevezettnek mondom, me rt 'llJem azo
n ositbatom a va~ódi, nativ konZ'ervativitmJUs:sta.l, amely ve:Le
szü~etett életösztönénél fogva :Le is vonja a k<Ynz•e rvativi'l!mus
nak minden konzekv-e1r1ciáját, elszigeteli magát, nagy áldozatok 
árán lemond a \r.elünk való egy·esü1Jés előnyeiről. Ez a mű-, ,-agy 
helyesebben iránykonzervativizmus, mely az id6k kerekét vissza 
-akarja forgatni, csak. diszkr>editálólag hat az oly oktatási 
irányra, amely ugy a szülők, mrnt a tanulók moot:alitás.át figye
lembe veszi. Osztályüléseken persze ez aratja diadalait azok 
részéről is.., kikrtek sejtelmük simcs arról, hogy ők már rég 
ki\·etkőztek abból az él~tmódból, amelyet a konzervat.ivizmus 
megkö,·et<el, ele meg a dolog visszája :i!s, bértitólag ha!t :azok 
ambiciój.ára, akik még uj értékteket akarnak, a!kamá11!aJk a 
hitoktatásba belevinrti.. 

A harmadik golusz az adminisztrációnak folyománya. ·Ez 
a hatóság r>endeltetéséhez. hiven az anyragi báús s'Zilárdu,l tlar
tá:;ára lévén félté~eny, azon nem fára-dozhat. hogy az erdem 
elismerésével kell-ő dő1éptetéssel nö\Toelj ~ aZJok a:mbió6ját, kik
nél pedig minclen siker csakis az igazi ambición _muliJ<;. M~r 
pedig semmi más téren n~m le~et oly végtelen chsta!noa, _sot 
()]y merő ellentétesség, m.m~ a JÓ és a rossz_ s_zolgál~t kozott, 
mint a hitoktatás terén. Hogy tehát az adnumsztrácl!6, amely 
a tanárság sorsa fölött rendelkezik, nem vonta ügykörébe, a 
tanárság sz•emélyen~ént~ elbírálását ,a ta~felüi?yelősé~ réve'?-., 
ez magában Yéve 1s h1ány, ele elnezendo, mmdadd1g, _am1g 
nem-passzivitásával nem ad módot est:t:eg olyanok amyagt hát-
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térbeszoritására, akik ezáltal az elkeseredettség érzetével méte
lyezőként hatnak vissza. R ég beláthatta volna a hitközség, hogy 
területe sokkal nagyobb,, semhogy a központból kellő intenzi
tással :Lehessen leliki gondozását intézni és tgy egyes periferikus 
területekre rabbiképesítéssel biró vallástanárait kellett volna 
krkülde:ille., még peda.g a rabhínátus k épviseletében, tehát ennek 
megbizásából. A vallástanárt már eleve is rabbinak kellett 
volna tekintenie, aki kizárólag a tan1tás terén fejt ki lelkészi 
munkásságot mindaddig, amig nem lesz bevonva a felnőttek 
lelki gondozásába is. Ez utóbbira az illetőnek szolgála~i kora 
és a tanitásí téren szerzett érdeme szolgálna min'ősítésül, tehát 
a tanügyi hatóságtóL a rabbiság \Toenné át az információt és 
a jánlatot és ez hely-ezné az illetőt a rabb~helyettesi székbe azzal, 
hogy azontul is a vallástarutá:s maradjon törzsteemdője, azt 
semmiféle alkalommal a l elkészkedésn ek alá ne rendelje és 
ame;IJJnyire 1ehet, külső funkciókat a közporuti rabbisigtól el ne 
vonj10n, nehogy ez előkelő idegen képében álljon a periferiák 
íközönsége e1őtt. 

Ha tehát a jövőre akarunk okuláS<t meriteni, nézetem sre
rint az v;olna az •első teendő, hogy a hitoktatás élére főigazgatói 
jelleggel oly erej•e teljében lévő férfiut álhtson a hitközség, aki
nre.k f•ejében és szivébren egyesülalJek azok az elg<YI1dolások és 
törekvés•ek, melyeket az ügy igényel és akmek kezében kellő 
hatalom is Lesz az ügy előbbr>evitelére. Kell tehát, hogy az 

· illető a rabbiságnak is legyen re1őa.dó tagja, aki azonban semmi 
más rabbifunkóót nem vég•ez, 1egfelj.ebb egysZier évente egy-egy 
templomban a hit-oktaJtás problémáiról tart szombati előadást. 
·De <kell:, hogy az elöljáróságnak is alá legye n 11endelV1C és an
na:k relgondolásait is képviselj1e , kell, hogy az illető ne csak 
bürokratikus munkát végezzen, hanem. alaposan tanulmányozza 
a katedrán a hítoktaJtás menetének minden mozzanatá: és az 
ifjiUsági ist-entisz·te1eteken is a szászékről lépjen érintkezésbe az 
uj· ll'emzredékk:Jel; ő Legyen a hitokta!tók sorsának intézője, ő 
tegyen javaslatot a:z.ok e:ő:éptetésére, kitüntetésére, rabbi teen
dőkkel való felruházására és esetleg mellőzésére. 

ő tegye magáéV'á a régi hiányok kiküszöbölésének ügyét. 
Igy pl. a közép- vagy polgári i:skoiákban alkalmazott hit

oktatónőket szennezz•e be egy oly továbbképző tanfo1yamba . 
..amelyben a szertartásoknak talmudi diskussziójával és Sulchan
aruchbeli megállapitottságá\·al i,.,n~ erk..?dnek meg. Ez a tanfo:yam 
egyeLőre azonos Lehet a Talmud-Tóra tanfo\yamá\·al, de kell. 
hogy fel'sö helyrot le.g)"en nzetve. Az ő hi\·atása lenne végre 
valahára helyreáJJitani a nagyünnepeK ifjusági isten~iszteletét. 
·Évtiz·edek óta ifjaink, kiknek a szü:őkkel a templomülést meg
osztan~ok már ne:m lehet, vagy kiknek nincs is nút megoszta-
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niok, ugy elidcgcncdt.:!k é p at~ól az i~tentisztelettr')J mcl , 
t:in1lból is \"onzó erőt o-\ akonol· el,:1·n'= ·ra' J'uk- l ' . ' > rncg-k" , . ' . /:"< , ' v L C J logy a JOlll -
"l P JlUI" , rajukazza_ J ett. ami a talmud e:6tt i időben hir s~erint 
v~h : . tars~ oss~ejo\;ete1ek, mulatságok napjá\rá, ele még csak 
nem b a ha~~~ag _let,rehozatalának a célBtámJ é.s kilátásaivaL 
L~l~et -e a lllt (_)_ktatastol .komo!y eredményt remélni, ha egy ily 
nihllbe . e~ y L~~ J.H.~ szt;u_ p_atah.ba torkol? Ber~ ·i:nb en 22 helven 
van na.gyunncp1 1f]usag1 lstcntilsz:<?}ct még különböző ritu<Í.hs 
árnyalil:tok~al~ m egielelöen és maga a vezérrabbi k'tt el néhá
nyat hltszonoklattal. 

Az uj rabbi-főigazgatónak t .? cndői köné tartoma. arról i-; 
gon?oskodni, hogy a tar~ári t estüict .:!gy n11egfele~ő helyisége:t 
kapJon, ~ol megbeszéle..s·ekre állandóan összegyülekezne é~ 
~zakfolyó1ratokból n1.eriten~ uj és uj okuLást. 

Dr. Fényes Mór. 

Istentiszteletünk. 
A XIX. század 1ebonto t:a a g hettó falait. Európa ország::ti 

egymás után törvé nybe iktatták a zsidók polgári cgy•en;.ogu
ságát. E~en escmény•ek nemcsak a zsidók társa:daLmi elhe·l')'•ez
kedésére, gazdasági he~yz:.>tük kia~akulására és kulrurviszonyai:k 
irányára \-o~tak döntő befolyással, hanem :.>lkerülhetertl:.>n módon 
behato:tak \·al1ási és hité1etükln is. Az előző generációk egész 
élete, a családi körben, a társadalmi érintkezésben, de még a 
foglalkozás üzésében is a vallási szabályok keretéhe vol•t fog·
lalva. mikép azt a Sulchan-Aruch négy clisciplinája kodifikálja. 
A meg\'áltozott koralakulatokba jutott zsidók azonban akarva 
- nem akarva tulléptek a régi határokon, társadalmi és polgári 
viszonylatokban a befogadó országok köztörvényei é3 szokásai 
lettek számukra irányadók ·és c\vtizecLek multával sok zsidó 
számára már csak az i:st·entisz~el2t maradt meg, mint a \'aJláso·s 
életnek lcgki,·álóbb, esetleg egyetlen képviselőj•e. 

A müveit. ele vallásos buzgalmu és hivaJtása fontosságától 
átha1:o'tt zsidó pap nem térhet napir.:!ndrc a vallási életrnek ily 
ferde irányba történt sodróelása fö:ött é.3 keresnic kell az utat 
és módot, mely által hi,·eit vissza tudja vezetni - nem a ghet· 
tóba hanem. a felvilágosu:tsággal megférő vallási é1ethez. Erre 
pedig legalkalmasabbnak mutatkozik épen az istentiszte~et. a 
g,·ü;ekez.et. melyben a rabbi hi,,eivel folytonos érintkezé-st tud 
f~ntartani, tudja őket álLandóan tanitani é3 irány~1ta111i. 

Az Országos Rabbiggy?süL::t számos megoldandó feladata 
között méltán foglal helyet az ist:mtisztelet va!lásnevdő !ehetiJ
sége, helyes kiha:sználásá;nak keresése is. A közös áhitatra gyült 
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hivek Lelke fogékony a papi tanítás iránt és az Ö.3zintén hívó 
szóra a közöny pusztaságából kiépülhet még az Is:enhcz \ezetö 
ut. De vajjon olyan~e istentiszteletünk formája - é::; it: el:>ő 
sorban a péntJek es-tri. és szombat délelőtti i.stenti zteletekre 
goneloiunk - mely magáhöz \'Onzza a hivők tömegét? T~kint
sünk el a főváros templomaitól, melyeknek csamok:ai állandóan 
megt•elne.k a hivők imponáló tömegével, de amely lélekemelő 
tempLomkeresés m~g.iscsak a fővárosi zsidóság egy töredékéből 
kerül ki - vegyük szemügyre a vidéki,, még nagyobb létszámu 
hitközségeknek is templomlátogatottságát. Érd~kes nyilatko
zatokat olvashatunk erről a Magyar Izrael egykoni. évfolyamai
ban. Néh. dr. K.lein Mór - ~agybecskerck >l tornyo:; temp::o
mainknak ürességtől kongó falai«-ról szól, meo- »fizet.:!tt decem
virek«-ről, kik szombat és ünnepnapokon kép~iselri.k a gyüLke
zetet (II. évf. 6-±. l. \. éh. dr. Steinhgrz hk:Lb - Székesfehér
vár - panaszkodik, hogy »a modem zsidóság utolsó men~s
vára: az istentisztelet is szakadozó állapotban van«. (II. évf. 
143. 1. 1 . N éh. dr. Schnitzer Ármin - Kománom - azt a szomora 
v!.gaszt nyujtja, hqg-y más fel·ekezeteknél még ro5szabbak a 
VJszonyok_. »Csak .n.emrégihen történt - .i.rja 1910-beul - hogy 
a helybell ev. ref. püspök az ő hiveinek a zsidók hithü.=;éo-ét és 
szorgal,mas -nemp1omlátogatását álli:otta elé kön~tendő például.(( 
(III. évf. 36. l. ). Igaz, két évtiz·ed mu:t el azóta és a két évtized
nek háborus és forradalmi megpróbálásai sokakat tér~tett vissza 
a zsidó hité1ethez, de v~szont sokat meg is ino-ato~t hitükben é:; 
téritlett ],e a zsidó utról. Ezért még mindig korszerü a kérdés 
mely két évtizeddel ezelőtt ank~tszerüe111 fo()'lalkoztaJtta az Orszá~ 
gos Rabb~egyesül.et tagjait, a n1agyar ra-bbikat, hogy a tradició 
megszav_a~ása _és m~gsértésc né~kül nilkép csoportosi:ható 
szof!!b.atJ. Ls,te:ntl.s-zte1~tunk_ o~y f;)[maba, hogy az magához Yonzza 
a h~v·e!k .s~e1esebb_ re_uegett J,s es benne megfelelő tér nyiljon a 
papl tamtas szavaLnak. 

N~h. dr. Neumann Ede- N"!-gykanizsa széles mederben 
folyó Glkksoarozatban irányitja a nao-yjele:ntősé()'ü kérelés Lolé a 
magyar rabbik figyelmét. (l. évf. 97. és 143. J'. II. évf. 25. é::; 
-±?. L) Rámrutat iÍ.stent_iszteletünk oly ~rányban történt kialakuli
sc;r:~, hogy h~e az _wza emelkedett tulS'ulyra. Ennek áhitato"'
sagat füik-o~n~ van Juvat~·a a megfelelő ének és kisérő zené~c. 
A t•emplom1 enek legyen egy~zerüségénél és egyházi jellegénél 
foagva a~k~lmas, hogy a, g_):Ulekezet együtt énekelje, mig az 
orgona:kiseret _csak harmamaba egye.sitse az iskolázatlan Jun
gokat. A zeneJ. tultengé;> kiküszöbölésével időt nyerünk arra, 
~ogy a hagyomány szennt kötelező imák sérelme nélkül beL.:
ille~,ztethessenek az istent1szteletbc a rabbi áaal monclandó é" a 
gyu.ek•ez•et által é111eklendő magyar imák. Visszás állapot, hogy 
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fu:~;~'%:~·asás. sz~!s1gét megz~varja a felajánlott összegek ki
olva"á" '.~nu v ,~s 9os vásárJ, h~.~atot kelt Isten szavának 
Lerrid.?; .ko~~en ~ celtalanul nyuJtJa lS az istentiszt,e.Let idejét. 
valÓ ~':1-kl~a .. b .. ~~ . a az egész fehJánlásnak az istentiszre1etből 
é h ... 1 uszo 0 es~, de ha már ez érthető okokból el nem 

r ei;: ~g~: ~ondJon a .felolvasó a fe1olvasá:s befejezés'e után 
egy. ozos aldast, a felaJánlott összegek megruevezésével. MiVJel 
P_~~lg a felolva::ott tó_raszakaszt a hivők ll'em ért~k meg, a héber 
SZO\ ~g felolvasasa utan olvassa fel a rabbi kifogástalan magyar 
f~.rd1tásban, esetleg szabad feldolgozáshar1. és más szeutirási 
konyvek bevonásával a fejezetnek oly részét, mely tartalmánál 
fog''':.a leg.al~lmasa~b,az á?-itat keltésére. Ez,en eljárás meg
hono"Itása 1smet a zs1do gyul,ekezet könyvévé tenné a bibliát 
melyet most oly kevéssé ismernek ·híveink. Az istent~sz.telet 
eleng;cthet;:tlen eleme a prédikáció, mely csak akkor bir vallási 
nevelo erovel, ha fo~ytonosságát nem szakitják meg hosszu 
~zune~ek. ~em kell mmden beszédnek nagy lelki emóciókat elő
Idézm, de Igenis az állandó, céltudatos tan~tás eKdmé!nyezz·e a 
lé:ek katharzisát. Ne legyen a rabbi hitközségében csak ünnepi 
szónok, mert akkor a hivek és papjuk id.egenek maradnak egy
má .hoz, mig a lehetőleg hetenkint tartott prédikáció kiépiti a 
lelki kapcsolatot a gyüJekeret és a rabbi között. Témában épen 
elég gazdag a zsidó gondohtvilág, jut abból miniden hétre 
tanítás. Erenkivül a szószék körébe vonha:tó minden kérdés, 
ami a vallásos alapon álló huszadik századbeli embert érdekel
heti: saját korunk uralkodó eszméit - szocializmus, f·emilnizmus, 
népnevelés - állitsuk a vallás világüásába, magyarázva, bí
rálva, helyeshitve azoka;t. Prédikációk tartására külön,bten na
gyon alkalmas a pént!ek esti istentiszteLet, mert az esti órában 
több a ráérő és templomlátogató ember, de meg nem fá~asztja 
el őket előzőleg a tóraolvasás. 

A Neumann-féle elgondolást, mely sem a tradició szerint 
kötelező imákat, sem a tóraolvasást nem akarja csmbitani" csalc 
a papi tanitásnak kiván tágabb teret b.iztos]ta:rri, il11éh. Mehr 
Miksa - Srirák - elfogadhatat:annak tartja. (Il. évf. 65. l.). 
Szinte már ezen elgol)dolás megvalósítása is reform, sértés'e a 
tradiciónak és »amint lehetetLen a farkast is jóllakatni, . meg a 
bárányt is megmenteni: ugy lehetetlenség az istentiszteletet a 
a tradició sértése nélkül megrefo'fmáini«. Még a hetiszakasznak 
magyar nyelvü fordítását is tilalmasnak tartja, még pedig egy 
talmudi hely - Chagiga 13. a - alapján, mi,·el templomaink 
mit\·a vannak mindelllki. e'ött. >> Arra k·ell tehát főtörekvésünket 
i;ányitani, hogy hiveinkben az istenfélelmet és a Tóra iránÜ 
tiszte:etet és szeretetet ébren tartsuk« ajánlja .:\1ehr, de nem 
mutatja me'g az oda vez·e'tő utat. Hi:sz·en ugyan oda törekszik 
Neumann is, de utat is jelöl, mely szerinte célra vezet. 
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, ~agyon érdekes és bátor gondo!atot vet fel Dr. Rubinstein 
:viatyas - Szekszárd. \II.. évf .. yzo. l/ Szerint~ a hagyományt 
nem sértené a szombat1 hturgianak o,y módon ,·allÍ hco,;zt;.í-.a. 
hogy a tóra és haftóra olvasása a reggeli istentisztelethez c..-,. 1~ 
t?:tatnék s azután rendeztessék egy külön rövid mu-,zaf i"tt:n
ttszte;et, melynek keretében helyetfoglalna a hetiszaka,;z C!!"\ e,; 
részeme~ a héber szöveggel együtt ,-aló magyar oh·a.;á=á 5 

~gy:=tr~zá:sa, továbbá. egy magya~ im~ is. Inkább az i:yen 
tstentiSZ',det meghonosltása, sem mmt tetlen szernlélése annak 
hogy a ll!oss~u istentisztelettől huzódó hiYek ne járjanak tem p: 
lomba és ne IsmerJék meg a tóra és próféták tanításait. 

A parlamen tárizmus szabá:yaihoz hiYen Rubin..;teiQ1 után, ··'v 
ellen vé: eménnyel ismerkedünk meg. ~éh. dr. St inh n Jak ~b 
- Székesfehérvár )I. évf. 143.]. - semmifé~e intézked ~t n m 
tud helyeselni, mely ujabb jogcimet ad arra, hogy bennünke'!. 
neo:ógoknak bélyegezzenek Ezért nem fogadja cl á Rubin::.tein
féle tervet, de még a hazai nyelvnek istentiszteletünkbt.>n val(J 
térfoglalását sem. Szerin~e ezen törekvések csak a hiYek gvarlú
ságához való alkalmazkodások, de a javulás minden renlénye 
nélkül, mert az igazi »modern zsidó« az ist2n:isztelet röddité~e 
é.s módositása esetében sem volna templomlátogató. Az isten
tlsztelet nagyobb látogatottságát csakis azon valláso:; f.:hiláo·::> 
sodottság idézheti e:ő, melyet a szószék, a hitoktatás és a héber 
tanfolyamok á:tal terjeszthetünk A Stúnherz-féle ti-;ztdctr.: 
~éltó álláspontnál ugy érezzük, mintha circulu~ úcio,ushoz 
JUtottunk volna. N eumannék istentiszteleti. módositásokat tarta
ILa:k szüksé~seknek, hogy általuk többen jöjjenek templomba 
~·Igy a, ra?bmak, a~alma l-egye~ a :zószék va;lásn.:Yelö er~Vt 
kihasznalm - Stemherzék ped1g- epen a Yaltozat:an i,ten
tisztelettől drják a szó"zék tanítására felfia-velő hi\·ek mea-
szaporodását. "'' o 

. A Steinherz-féle állá"ponthoz hajlik néh. dr. Sclznitz r 
Armin - Komárom - is Ili. éd. 3ö.l. . Va:'á-i tér•'n minden 
eng•edmény és alkalmazkodás csak a konzervatív elemek elé
g·edetlenségét hívja ki, anélkül, hogy a .>korszellem hivei: Il'k"l· 

gukhoz tudn~ vonni, ».mert annyi cng~dményc ré~zükre nem 
a~lhat~nk,, m~nt amennyit már önmaguknak szereztck · .. \ Ru
bmstem-fele Javaslatot határozottan elveti. mert ez a tlÍra »l'o:n
t~:ba helyezését- n•11 j-pJ mmr.: :"!"ln - jelentcné.;c btenti-.ztel~ti 
l!_lltások helye~t az i!juság ;neghóditá~át ajánlja. ;\'c elé-g('l(l
JUnk _~:;-eg a hltoktatas vé~zesével, hanem szervezzünk ifju-..igi 
egyesu,eteket, melY'ek a zs1dó kultura mellett a liturgiát is fel
adatuk körébe vonják. 

11Hagyjatok föl a re~énnyel !« kiált fel erre n éh. D r. Rosen
berg Ede - I\lagyarkamzsa - (III. évf. H. l. , kit lehangol a 
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•• (' Utllann Rubinstein-fék nonrl.olat I· . . . , 
'{Jernénren lnők is elismerik hou o" vliTzautasltasa. Az ellen-
dünk. kesen·e~. hogy sok a javit~~t~al' ai;o\rneJ.yben Viergő
eszmék sz épek - de nem valósithat 'ko es ogy a fehn~t·e't t 
tradiciót H ' t é · 0 meg, mert sért1k a 

; , o"o' pen nem a hivek gyarlóságaihoz v:aló all·al 
mazkocla.-rol \'an s ' h · · " -
1 .. l. . l·· , 

1 
Z_<-?, an~em az 1~tent1szt-elet méltósáo-áról bölc 

e oc em.,. a tal ldkunkre kötött :"!'ll~ ,,,,;, _, 1 , ho ' s 
ti·· t l tb t ' ' ' '-to es a ao-yomány 

.:-''- .e .e ·en artasa mellett, a tulhosszu közös á· t t· . á o l, 
rondrtéséröl ~em t- · .1 . . J a oss gna" meg-
.. k -~ . k · ·. _esz Java~ atot, d e htszt, hogy a jelzett irányu 

t ore '~-e az I~tenttszt•elet hasznára l!esz•nek. 
f l t ~e hag::nunk f·el a rc-ménll\'el, hanem csoe1ekedjürr1kl" 
~~ ), ~tja_ a g'?ndo'atot -~r. LeJ~!,· ? .M{;nó - Lugos -\IV. évf. 8.1:) 
~- _ke~ z Java."~atokkal )on_ az 1st-entisztelet látogaotottságának fo
~o~á:-ara. A toraoh·asasnal meghon,ositható a tradicióval is biró 
3 ~'·:s C)~klu:; ~e, megtartható _az 1 éres cyklus is oly módoon, 
hot"; m~:.zaf~o~ 01\·assuk a he:t1szakasz első harmad.át, a többit 
pe;hg mmch.a.nal, to,·ábbá hétfőn és csütörtökön. A mi-sebérách 
sz~~ma e[{yre_ korlátoztassék és a tefilla megismétlését be kell 
sz\t~t etm, nu~ént. ez a. szeiárdok;t~l ,sz.~kás. Hitközségéhen ily 
moJ?n a mu:.zaf ts'Denttszt·elet prcdrkacwval együtt alig tart 50 
pererg s ennek folytán a templom látogatói meuszaporodtak. 

Elméleti nézőpontból si ól a kérdéshez néh.
0 

Reichardt .Márk 
- Körmöcbánya- IV. évf. 49 .1 . \. Ha választania kellene a Ru
binstcin és a Lenke-féle javaslat közt, előbbit v:ál.a.szta:ná. moert a 
tóraoh·asás elkülönitése a muszaf írnától és a főimához a sacha
ríszhoz való kapcsol,ása semmifél-e kodifikált szoká,sba nem 
ütközik, söt Yisszatérés \'olna az eredeti minháo-hoz. A Schnitz·e r 
által emlitett :"'W'i:"l i1::~-t nem kell felteni, mert a mostani álla
pot, hogy tömeges-en szöknek a nyitott tóra elől, inkább, 
.--.-~.-;, J'!~. A L·enke-fél-e javaslat ellen azon aggály merül fel, 
hogy a laikusok félreértenék azt és oly vészriadalmat kelthetne 
köreikben, núntha az egész tórát akarnák gyöken~stül kürtani. 
Gyakorlati szempontból az a vélemény>e, hogy a neo!ógnak gu
nyo:t rabbi óvakodj-ék még a l egártatlanabb ujitástól is, nehogy 
tápot nyujtson az ellentétek szitására. 

Utolsónak néh. dr. Veneti.mer Lajos - Cjpest IV. éd. 
156. L; szól a kérdéshez lélektani és történeti meglátásokban 
gazdag fejtegetés alakjában. Érdekesen ál:apitja meg, hogy mi 
zsidók nem csak kulturális alkalmazkodásunkban. hanem még 
kultu:;zunk alakulásában is a mil~eu népe \"agyunk. A. német 
zsidók z:;oltáros imaénekből és prédikációból á]ó refornU!sten
tisztelete prot·estáns hatás alatt keletkezett, mig az olasz-spanyol 
zsidók több óra hosszat tartó imaolvasása a katholikus mi~e
mondás hatása alatt alakult ki. A község figyelembe vétele 
nélkül különben nem is valósitható meg b.árm~féle istentiszte-
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Jeti t~rv. Ezért nen: ftllják ki a próbát sem kvru~ ::-em orgona, 
-.em rm áJk magyantása, sem tórach-asás röviclité.5c. A mé-g 
templombajáró hiveket meg kc11 tartani az istentisztelet méltó\•á 
tételével, a többi hiveket vi.ssza kell hóditaní a lankadatlan 
tanitás által. Az istent~sztcleot: méltóságát azzal emeljük, ha a 
főbb imáJkat a ra:bbi mondja el; a szüntelen tanit á" pedig abban 
álljon, hogy a köznapi istent~sztelet kivételével templomi ö-;su
iö,,ctel rtc maradjon prédikáció nélkül. Konkrét javaslatai is 
\annak. A péntek esti istentiszteleten a rabbi l'cho d di előtt 
magyar imát mond, a s'mát hangosan oh'assa s a kiddu~t is 
i) végzi, a frigyszekrén)- lépcsőjén állva. SzombAon a fóra 
kin'-telét, körülvitelét é~ vi,.;~zahelyezését a rabbi yéo-zi; a b 'rich 
s'méJ1 halk e lmonrlását cgészits,' ki magyar ima feloha.sá a; a 
haftórát, ha nincs har-micYa. mindig a rabbi oh·assa fe!: ő 
eszközli az ujho1d kihirdetését .. -\z ünnepi haUélt, \·al.a.mint a 
szukkóthi hakkófókat a rabbi végzi. Ros-hassonoh és Jom
kippur napjain a rabbi által szokásosan elmondott imarészek 
okvetle?- általa monclandók._ Chanukk.::th alkalmával a grcrtyá-
1-at mmden este a rabbr gyujtja meu-. \'enetianer azon 
reményt táplálja, hogy az oly istentisztelet,

0

mely a rabbi szemé
lyéhez V'an kötve, kielégít~ a müvelt lélek igényei!t, ami által 
nemc~aJk megtartunk hiv•eket a templomnak, de vissza is hó
clithatunk. 

N eum:11;n zárószaYá~an (IV: évf. 191. 1_.· megállapítja, hogy 
az egy é\·szazaddal ezelott megmclul: munka, melv a korszerü 
istentisztelet !llegteremtését cé:oz7a, még nincs bef~j eZ\"e. mit a 
magyar rabb1k eszmecseréj·e is bizonvit. Alláspontunk azonban 
,.i:ágos : szilárdan állunk hagyományáink alap ján, de azok ti..;z. 
teletben tartása mellett i~ nemesitsük istentisz:eletünk fonnáilt 
és ezzel nyissunk uj forrácokat hiveink áhitata számára, me
lyekből felekezetünk ré,.;zére is uj erő fog fakadni. 

A diskusszió ezzel lezárult, d ~ nem az i~tt:ntisztelet kér
cl~se. melynek közm~gn~u~vá.,t . ke:tő mego'dá,.;a még a jövő 
fe,adat_a. Ha azonban vcg1g tekmtünk mai istentiszteletünkön, 
ugy nu magyar rab~i~ a jól végzett munka jogo~ úntudatával 
vallhat~u~; hogy eddrg1 buzgalmunk is már er~clménveket érlelt. 
A ,trachcw talajoán tartott i,.;t <> ntiszteletünk, mehben a hanyo
many ,á:tal kötele~ő imá~ rcnc~je é~ a tóraolvasás meg:-.-zok~tt 
be;>"ztasa m~l1ett 1s kello t~r )Ut az áhitatot fokozt'! ének sci
mara, de .n;c1~:nek s_zerves_ resze lett a papi tanitás és i.m.'ll'égzés 
(sz?mb-:tr es unnept précltkáció, péntek- é,; ünnepe t~ beköszönt<), 
;syaszolok fogadása, ó:énu é:; káddis ima. bar-mina avatá~ 
1ma a h.a._záé~), a híve~ mi_nclen réteg~ben vallá. o,; kidégülé~t 
~redmé_n)~Z es ép;n ~zert ns zhangra lS talál. Ezzel pedig meg 
lS Yan ]<elolve toYabl)l munkánk iránva. 

Budapest. Dr. Oroszmann Zsigmond. 
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Beszámoló a logházi viszonyok javitásáról ... 
:\lanap~ág a nagy, ilág érdek.lődé.;e mindgyakrabban1 for 

dul a forrházi é1et fel é. A lapok nyiltan os~?ro~zák ,az elavu~.t 
foo-házi i~ltézmé.nyeket és a börtómi~zonyok Jav1tásá crt h.aroo;.
nak . Egyre hangosabb a kivánság, h ogy' ne a bosszuáaás c::. 
me gto rlás szelLeme, h an em - humánu-; ~anásm{Jddal , - a fog~ 
lyok megja,·itása l egyen az állat~ . c~l]a ~ to11ekvese, hog) 
azok a társada~omnak hasznos tagJalva vál]ar~:a.k. . " . 

E z a törekvése az á::lam ös"z2s f.el ekczet•emek, mtdon l~l~L 
gondozásukk al a z erkölcsi~·eg megtéVJedt hitsors'?sok meg·Ja'?-t~
sán fá radoznak és a zsidó f-el<ek ez.et sem akar v1sszamaradm ,e~ 
megszakítani azt a kö telék~t , m ely e sz~rencs~t1eneke!l:_ v.alla:~ 
közössérrb-en hozzáfüzi. A. zstdó fel!ekez:t 1s el.sosorban, üy 1eli...L 
gondozfssal törekszik a bünösökre JÓ ·e rkoks1 hatast gya-
korolni. bb k .. 

IstentiszteLet. A lelki gondozás leghatásasa, . esz. oze _az 
istentiszte:•2t. Főképen i tt leh et a, ~étkeseket _ me~alht~; a ?~n 
lejtőjén. Az isten üsztelet exhortac16val, ~r~olcs1 fdv11lagos1tas 
ut 'án s okszo r még a vaL!á~tala_n fogolybo,~ 1s a vallás_o~~~g és 
m~ bánás érzését vá:tja ln. Mrnt JeUemzo ese tet emllt]uk fel, 
h g l-etartóztatott fogoly sok hónapon áJt mondotta ·~l 
is~~~ti:z~i1etünkön bünbárnólag a kadis imát feleség•e után, ah-
nek önmaga o~tot ~a ki é~etét. , . , .. , . . .. 

1 
. dé 

Ám szomoru fokmérője a gazdasagr e.3 erko~csi su, ye s-
nek hog y manapság nagy tömegek áraml;<~;n_ak a foghaza_~,ba! 
ami' a lelki gondozás munkáját m ?g[leh: z1t1. E: a:z" e;k?~c~ t 

sztu'·ás hatása megdöbbent·ct te httkozsegunk \ ez•et,os~gct, 15 
~~ elh~tározta hogy az eddigi •e rkölcsi propagandá: m_cg mk~~b 
ki · t' h~gy a fogház l!Clkés~e a hét valamelyik napJan 

~eqesz l:CrköJc-i tanítást nyuj1hasson - istellltisztelet ~er-eté~ 
mb eg Ke~~-- .. ~en ~gvakori es·et lioo-y a foglyok szüvdk talállmzás1 

en. u.ono~ 1 · ' o · · 1 1 lkal as ab b évfordu:,óját gyászo~ ják. Ily gyásnstent1szt·e, a~ 1ega m 
az erkö:.csi eszmék tJerjesztésére és bdogada;sara. 

Az istentisztelet meghossz'tbbitdsának kerelme. !fogy azon-
b ' k háru',ó vallás•erkölcsi f eladatunkat stke r·esebhen an a rean , . . . f lk' t .. k 1880 
oldhassuk meg, az igazságügymtmszter urat e er u egy · 
b k ':t al'a'sunkat is sértő elavult ren::Lele<trnek a megváltoz-an e,, v 1 ' • · • 1 é 1 ' ' 
tatására, meLy a mózesvallásuak f~gház1 _1sten~1s~te et_ t o~ara 
k 1't ta ho'o·t az UJ·évi és engeszt-elést napl hturg~a a zsidó-or a oz , • , . . . · 1" é 
·á k 1; és 1 egész napl tstentiszte~etet u e o s sem a szom-
~a~rsem 2 

pedig más ünnepi ~j~atosko~ás egyet~en óra aLatt el 
nem végezhető. Bj.zooyára m1_ lS a 9meta non mo:re1.1e kányd· 
mes áUáspontjára helyezkedtunk voma, ám megtortént, h~gy 
egy-egy tulbuzgó fogházigazgató e rendelet aLapján a zs~dó 
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fog1)"0knak csupán l órai istentiszteletet engedélyezett hi
vatkozva arra, hogy a hosszadalmas istentisztelet az őrökw 
- kis 1étszám ~elLett - oly terheket ró, amelynek alig képe
sek eleget tenn1. 

~önyvtárral a fo_gf~~zbó! i~kolát _létesíteni. Sikerült meg
v:alósitanunk •egy régi torekvésunket 1s, hogy a f-ogházat, mint 
intézményt, isko~·ává alakitsuk át a kulturának és könyvnek esz
közeiVJCJ... Dr. Gra'Uiér Vilmos elöljáró urnak hálával és elisme
ré~sd tartozunk az ö fámclozásáért és nagylelkűségért hogy a 
zs1d6 társada1om által adományoziO'~t könyv>ek egy részét a 
Markó-u. fogház izr. fügl.yai részére engedte át. 

E nemes gesztusnak ·egész horderejét csak ugy foghatjuk 
fel kellőképen, ha rám';ltatunk arra a szomoru tényre, hogy mig 
más fe1ekezeteknél legmkább a müvdJeJtlen tömegek alkotják a 
fogházak lakóit, addig a zsidó foglyok tekinté:yes hányadát ép 
az inteLligens, m:üw~lrebb osz~ály képezi - meg-érthetjük -
mit jele nt ez·eknek balsorsában a könyv, a bibli'L népének. a 
könyv népének? Valóságos életet megnyugvást. Bizony ezek is 
elmondhatnák, rnik:ént a bibliai Józsefről: Ki lemichjo selóchani 
Elokim lifnéchem (Gen. 45. 5.), h(')gy életfenntartásra küldi 
iliy•enkor Istiffil a könyVlet, hogy lesujtottak lelkét felemelje és 
vig.aszta1ja, hogy a kétségbeeső embert még az öngyilkossági 
gondo:,atoktól is el:éritse. 

Mi a nyi1vánasság el·Őtt minclig azt hangoztattuk, hogy n~m 
szabad az ditélteket magunkra hagyni gondohtaikkal, mert ez 
a l•egrosszabb társaság számuku. Talán nem végzünk kegyc
letsértő munkát, ha e helyütt :Leleplezzük, hogy erre az impulzust 
egy haLálraitélt hitsorsos rab megrázó tragédiája szolgáltatta. 
A sira:omházban azt va]otta utolsó óráiban, hogy az vo:t a leg
nagyQbb Lelki szenv;edé=>e, hogy a halálfélelmet hónapokon ke
I1C'sztü1 rákénys7!eritett-ék. :\Iagán,)'S cellájában elkülönitve, mint 
ir:-te~ligens, több nyelVJet beszé.-ö embemek egyet1en szórakozása, 
vtga:s:za .Vett volna a könyv, az olvasás - még ezt is meg-tagacl
ták M:1e, mert eLőfordult, hogy a fogházban több könyvet, meg
csonkitottak. Ez•en embertden bánásmód sok évig nyomta lel
~emet és azt az elhatározást érldte meg bennem, hogy egész 
e.l!etemet annak a célnak szen:clem, mely e szerenc:>étlenek szo
moru elhagyatottságát enyhibe. 

Végül fáradozá.:>unkat siker koronázta, hogy oly könyvtárat 
léte~itettünk, me:Iyel a felekezet szabadon diszponálhat. am~ly
nek kétféle áldásos hatása el nem vüatható: Az imakönYv, a 
szentirás, a zsidó törtéruet és irodalom a zsidóság év'('zrcdes 
sreU.emi kincsei és költészete valóságos 'életet nyuj1:ó fa. X em
c~~~ támaszunk ·a sors sujtoM csapásai, a fogság s1Jffiverlései 
kozott, hanem áldásos erkölcsi hatást gyakorol a szerencsétle-
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nekre és bizony a klki gondozást is nagyban megkönnyiti, ami
dön az crkö:.csnetnesitő könyv még az erkölcsi1eg züllött em
berre is jaYitó befolyással van. Meg kell akadálY'OZillunk e nagy 
.erkö:.csi dekadenciában, hogy a zsidónál ne á~talánositsák a 
bún1 és je1kmte1enséget és hogy a zsi.dó fclekez,etüek bün
lajstroma az általános statisztikában magasabb százalékot ne 
muta:sson feJ.. 

I\lidőn a könyvtár 1étesitésénél a fogház VJez,e1JÖ6ége a 
könyvtár tulajdonjogát sz>C~rett-e volna megsze1.1ezni, mi alapitó 
le\-elünkben azt h angsulyoztuk, hogy a mi sz,enl!eink előtt csu
pán az á1talános erköksi felvilágosítás, az erkölcsi propaganda 
lebeg cél gyanánt - ép ezért rrem zárjuk ki aJnnak áldásaiból 
a más fel!ekezetü foglyokat sem, sem a fogháznak tanulni, mü
ve1őrlni vágyó tisztviselőit sem, minthogy a zsidó kórházunkat 
is '70o;o -ban nem zsidó betegek veszik igényb,e, csupán azt 
kötjük ki, hogy a nemes1elkü adakozók inbencióinak megfe1e
löen - e könyvtár, melY'et ereeLetileg a zs~dó kórház bet,eg,einek 
gyüjtöttek össre - mindvégig az izr. társadalom tu1ajc1cma ma
radjon, - me1yet az izr. hitközs,ég kezel ugy;aJn, de sem e1 ne:m 
idegeníthet, sem e1 nem adománY'ozhat. 

Kóser koszt kérdése az fgazságügyminiszter előtt. Midő111 az 
államhatalom és a társadalom állanc1óam felszínen tartj1a a 
foglyok sorsának javit~s~t, előt_tünk f?képen a te]le~eze'ti sz,em
pontok Lebegtek és a regota vajudó koser koszt ugyeben appel
láltunk az Igazságügyminiszter urhoz . A kós,e rlwsz t kérdése 
mindig is nehéz probLémája. \ "Olt az elitélt zs~dó_ f_ogly ,~lmak, 
kik büntetésük idejének harmadrészét - egy mlmszt,é!n re n
-delet értelmében - fogházi koszton kényte:Lenek eltölt<em.i. 

Fölterjesztésünkben hivatkoztunk arra, hogy ~ . rend~1et 
kibocsátásánál. valószinül,eg elkerü:te az Igazságügymm1sz1:errum 
figydmét, hogy e rendel_et éle a zsidósá!? ~vezredek által meg
szerrtelt törvénye elLen Irány~ _és a. zs1d? foglyo'kat v,~lásos 
érzésükben a l'egmélyebb:en SUJtJa. ~1z_onya~a az ~.gye;üo elbá
nás el,Vle 1~beghetett az Igazságügymimszt,enum elo<tt es ugyan
akkor elkerülte a figydmét, hogy e renc1e1e~tél ép a fdekezetek 
egyenlősége 1ett m~gs.értve, me~t _a ~öbb1 bev:ett felekezetek 
ily megkülönböztetést, Ily étkezési torvenyrt nem Ismel1Illek. 

Ép most 1ezaj1ott ünnepek al_att tap~s~at~, h:ogy ?Z 
elitélt vallá:sos érzésü fogolyból mlly e1eml erovel tor ~l évrol
évre az a vágy hogy legalább ujév és engesztelés napJán - a 
hosszu bőjt előtt és után - kóser ko_szttal é:elmezhessék m~gu
kat és rnindannyiszor kétségbeejti őket, hogy az Igazságugy
rninisztérium illetékes ügyosztá:ya kérésünket évről-évre lako
nikusan utasítja viJSsza - a mult évben az orth<?d?x és. kon
resszusi zsidóság közös kérvényét - hogy tehát hiába unád-
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koznak, ha kénytelenek szent ünnepeiket is tiltott éldemmet 
megszentségte1eniteni. 

Hiszen a Honvédelmi miniszter ur is tiszteletben tartotta a 
zsidók étkezési tö-rvényét, midőn a mu1t évben a z:;idó katonák 
k6ser élelmezésére - államköltségen - külön pótlékot engedé
lyezett. Azért bátran remélhetjük, hogy »quod uni justum, alteri 
aeguum« elv'e nemcsak a. honvédelem, hanem az igazságügy terén 
is érvényesüLni fog. 

Eze:k az aktuáLis fogházi kérdés,e"k, - e~r f,ejezet a mai 
zsidóság szomoru történetéből - amely,ek ~:,5élesebben bele
vágnak a zsidóság éLő testébe, élesen bevilágítanak a zsidó szen
veclés mélységéhe. 

Bizzunk a jövőben, hogy nemcsak a társadalom, hanem 
felekeztünk is kiheveri ezt a sulyos váltságot, a gazdasági v:ir 
szonyok süLY'edésével járó erkölcsi pusztulást, hogy erkölcsi 
propagandámkat, az erkölcsnek, a lelki tisztulásnak uj érája 
fogja köVJetni 1rvn '.:!W' N',;~ n•~o ,,o~ '"'Jo~r" ~'lim', mely kihozza a 
börtönbőL a foglyot, a fogházból a sötétség lakóit (Jes. 42. '7.). 
Talán nincs messze az idő, amidön az utolsó év-tiz,ed sötét s.rel
leme reltünik és helyét belölti az emberszereret:nek és sza.badság
nak egy jobb Imra, amidőn nem lesz szükség a fogházakra. 

Budapest. Dr. Hirschter Ignác. 

A rabbik hagyományos müködése. 
Magyar földön a zsidóság lelkéhen évszázadokon át a ha

gyománytrszte1et áltaLában nagyon mélységes volt. Egészen az 
emancipáció koráig. Az áldott emlékü fi'ozófiai költő, ::\fagy-ar
ország kultuszminiszt,e re, báró Eötvös József, azzal is érvelt 
az országházhan a zsidóságnak megadandó emancipáció mel
lett, hogyha már semmi egyébért, de már azért 1neg kell .adni 
az eg)"enj,oguságot, mert olyan tiszteletremélrtóan, szinte gör
csös,en ragaszkodik hag)"ományához. Ez való tény is volt. Jól 
meglátta a bölcseleti poéta, akihez fogható jóakarónk nem sok 
volt. A zsidóságnak majd mindenütt ezen a földön a vallási 
tradició él,etkérdés volt. 

De mi történt az emancipáció után itt magyar földön a 
zsidóság vallási éLetében? Alighogy emancipálták jognélküli 
állapotából, a magyar zsidóság egy tekintélyes része ernan
cipálta magát a hagyománya alól. U gy volt ezZJel az egyen
jogusitással, hogy a hirtelen világosság lelki szemének fényét 
tompibotta, egyesekillek rel is vette. 

U gy volt Vlele a magy;ar zsidóság egy része, mint a báüya
ká.tasztrófánál ott11ekreclt szerenc,;étlen emberek akiket a vak 
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sötébé6ből egyszerre hoztak fel a ragyogó napfény11e. A hir
telen \Ílágosság elvet~e szemük fényét, azonnal elvesz~ették 
látókép<>sségüket. ~Ia már tudják a bányakatasztrófánál, hogy 
a nag~ sötétség után a világosság-hoz lassanként k21l szoktatn.i. 
A. szerencsétlcnoebt éjjel hozzák fel és akkor is bekö•tött szem
mel. És azután nagyon lassan, igen successiv1e szokta:tják Ő[Qet 
a Vla.stag sötétség után a Lassu világossá;shoz. 

Ugyanez áll a szdlemi v<ilágosságról. }og és általát11os kul
tura nélkül siny:.ődöt:t magyar fö:dön a zs~dóság. Hirtelern vilá
gitott be szemükbe a j1ognak és Vlilágművdtség1ll!ek fényözönt 
árasztó vi!ágossága. ~leg is sin y lették ez·en j•e1enség•et, · lieg
alább a zsidóság núvdt része. Ez a rég,i tr<tJdicioná:is szellem
től ragyogó szemek látóképességének erősen rov,ására ment. 
Igy bizony a hagyomány iránti mé~y érzék, főkép annak meg
győződés~s gyakorlása a zsidóság életében ná~unk a mult szá
zad het\,enes-nyolcvanas éveiben sokat vesútett. Ami a 1eg
sulyosabb és l~gszentebb é1etkérdés volt, az egysz•erre a:z ak
kori mÜVlclt z:;J.dók sremében mérheteüen jdentőségébőlll1Jagyon 
mél]"<'n alászá:lott. A. nagy mérték igen kö·nnyüvé vált . 

Tudjuk, hogy ez nem uj jelenség a zsidóság történ<e<téhen, 
ez vi:ághistóriai folyamat. Nagy Sándor kardJa 333-ban an:e 
PaLe-sztinát egy csapásra meghódi~otta. Akkor az oda orkánként 
betóduló hatalmas ku~tura, mi.nden műve1t.ség forrása, a görög 
1..-ultura UO'yanezen hatást váltotta ki a zstdóságból. Egyszerre 
csal,: hellé~ek lettek a zsidók. És az akkori zsidóság meg1eheotős 
része az ái.hellerci.zmusban látta a szeüem világosságát. A zsidó 
kulturát pedig nem sokra becsülték. U gyan•ez jsmét;ödött me~ 
a középkorban az arabs ~ultura hat~sa alatt. És m eg fokoz'?\ 
tabban kábitott az általanos haladas Mendelssohrn után elo 
ne.rn.redékben. 

A mi korut1Jkban a kultura f.élreértéséVlel fellépő sul}"'·.:i 
vallása kárt a modrern rabbik, a sok megszólásb,a.n rész~sülő 
haladó rabbik gyógyj.tották m eg és állandóar: gyógy~ze!1k és 
javitják. A rabb:lik az ujabb korban olyan Iskolába ruto:tak, 
köztük a budapesti rabbiképzőbe, ahol a legmagasabb ku:tura 
mellett a legmé:yebb hagyományos 1:ud~st srerz~~ ,meg. E. két 
legnagyobb szellemi értéket, a régi zstdó trad1cwt, v<ag)'ls a 
hagyománY:o.s tudást és éle:.~~; ~ho,gy az a zsi~ósá.g életeleme 
volt, egyesitik a magas.ba tor~ á/ta:.ános kul~uraval, ezzel. meg
mutatják, hogy lehet. l&'~ ~s1do, konzer~at1v ,é1~tet élr;:., tal
mudot mélym tanuim nso:um- ~s achrómmma, és .~nell":"te és 
ve:e párhuzamosan belem~.yedm, mo~:dj'll~<:,__ Kant fwzóháJába 
va~;y megirni egy remekmuvet, e SY gyonyoru drámát, pl. As:n:o
dáJt, ·melyröl az öreg Rákosi hasábos, fén}"es mélt<tJtás>t 1rt. 
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A rabbi ma belemélyed a Nóda Bihúdó responsumaiba k 
késöbb <elolvassa Carlyle müveit. 

És arnikor a német irodalom egyik legujabb és legelö
kelőbb produktumát olvassa, akkor közbe egy vé;e~et paszke
nol vagy mondjuk, eldönti a Cémach-Cédrek szerint a hem
SZlesznél (a négylábu megengedett állat egyik gyomránál) fel
merüh két·séget, hogy tréf.e vagy kóser•e. 

A régi hagyományos rabbit hódolattlelj esen tiszteli a ha
ladó zsidó, 'előtte és tóratudása előtt zászlaját földig meghajtja, 
de benne a régi idők egyik tiszteletet parancsoló alakját látja, 
akit ö már n em tud követni, akivel szellemi kapcsolatot ö 
már nem talál. Az uj rabbi a haladó zsidóságnak megmutatja, 
hogy mély kulturára tett S'Z'ert, mint más magasmű\·eltségü 
ember, de azért hagyományos ember, a ta.Imudot életszükség
letből tanulja, a hagyományos törvényeket szigoruan meg
tartja. Igy l ehet a jövő nemre:léket megtartani a zsidóságnak, 
ez a hagyományos működés·e a mai rabbiknak És ezen ki
·egyenlitő módszerben nagr konzervá:ó erő rejlik. 

Budapest. Dr. Hoffer Ármin. 

Az ORE és a felekezet hivatalos szerve .. 
A magyar rabbikar hosszu időkig nem tömörült érdekeinek 

védeLmére. Sem ideáli:s, sem vitá;is céljai!nak e!éré-.sére. »Aki 
igazságosan átéli meg a magyar rabbikart, annak megbecsülni 
kell a párját ritbtó önmegtagadást, hogy saját éPd:?keit mindig 
alárendeli a felekezet javának ... A nyomor kenyerét esszük, 
v;égig járjuk a n élkülözéSJek isko:ájának valamenmi fokát, öz.v~
gyeink, árváink koldusok, gyü~ekez;etein~z is-azgatá•ában semmi 
nyoma armak, hogy mi vagyunk a >>:elki vezérek« és a fdekezet 
ünnepélyes•ebb, országos j<ellegü, avagy parciális gyülésein min
dig dszala:sztj1uk a:z a1ka~mat. mely sérelmeink elpanaszolására 

. kínálkozik«. Igy ir a:z Ore elnake husz évvel ez·e~ő:t ... a helyzet 
nem vá~tozott. Amint részei1.1e, egyedeire tagozódva élt a magyar 
rabbikar az Or,e mega1akulása előtt, egyedül hivatásának. -
restelkedve erkölcsi és anyagi positió után törekvé~ének hangot 
adni, - akként él 25 év óta, az Ore megalaku~ás.a ·drín. Vtl-lami 
ősi á:sZ<e:mérem, az an:1vim késői, rosszul értel!mez::>.tt \'i.,;-;;za.,·o
nulás.a, a helyi, egY'enkénti csalódások nyomán keletkező. kéz
legyintő, lemondó világfelfogás üli meg a magyar rabbikar 
lelkét minden összejövetelné-l! - Egy hely volt csupán, hol 
megértésre találtak a panaszosok, honnan \·árható volt haloYány 
reménysugár, némi tudatos lépés, ha:tározottság. itt.;()tt az állam
től kicsikart, más feLekezet lelkészei által jogosan, hangosan 
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köYetclt, nékünk erö~en leapadt anyagi támogatás: az Országos
IrodánáL 

* ~' * 
E. pontnál már be-vezetőb-en megáll!apühatjruk, - nut más

fél évtlZeddPl ez:e1öt: az akkori kultu:szminiszter e sorok j,róján.ak 
mondott, - hogy az Országos Iroda /life/é, az államhatósággat 
szctí1ben nagy eréllyel képvis:!li a magyar rabbikar érdekeit, ám 
befelé, á hitközsége!<- körében, erkölcsi és anyagi téren /vevés 
eredményt tud felmutatni. Az Iroda, a felekezet hivataLos fo
ruma, az Ore megalakulása e1őtt és azután is mindenlwr igyre
kezett a legj.obb tudással és, ha kelLett erélly,el, ha ugy látszott 
bölc~ebbnek, tapintattal, a magyar rabbikar jogi helyzetét - a 
kongresszusiakét, status quokét és orthod>Oxokét - a többi 
felekezet lelkészeinek j1oga helyzetéhez igazi.Jtani, behozni az év
százados elmaradást. Az Ore jegyzőkönyvei mindenkor köszö
nettel és háJával emlékeznek meg az Iroda vgzetőiről. Igy volt 
ez •chweiger ~Iárton és Simon József, de méginkább Mezei 
116r és Mezey Ferenc m.üködése idej•én. (Hisszük, hogy igy Lesz 
ezután is.) A hitéleten belül, sajnos, kevés a kézzdfogható ered
mény. Elég, ha rámutatunk két szimptomára. 

Az egyik a háboru alatt, a másik a háhoru után mutatko
zott. Az egyik anyagi kérdésnél, mási,k a rabbik j•ogi helyz•:::ténél. 
Előbb, - hogy időrendet tartsunk, a hábrorus segélyek ügyéről 
o~t6lun,k. A sulyos idők alatt a . rabbik valósággal lerongyolód
tak. Az Iroda nreo-tette a lépés.eket, hogy az Országos Hrad
segélyző Bizottságo<; W?bi Lelké:~~ek módj~ra, a rabbi~at is 
háborus segélyben reszcsrtse . F·eltarta a rabbtk nagy.f,eldosség
gel járó, hazafias munkásságát, -:- de r}lehiéz anYa.gt !helyzetét, 
mert - a hitközségek n em emehk a drágaság novemeeLesének 
mértéke szerint rabbijaik arnugy is s:z;erény fi:z;etését. Az Iroda 
eljárásának kettős eredménye lea. Egyik_ről. igy ir az Ore: »Az 
Iroda elnökségé;nek az ügy érdekéhen klte]tet~ ~nunk.ásságáról 
igaz meghatottsággal emléksziÜnk meg .. ,A mlimsztenum és a 
hadsegélyző bizottság a legkegyesebb JOakara.ttal k~rolta Jel 
az Iroda kéré:.ét és a többi felek ez•etek 1elkészemek krutalt osz
SZ'eghez viszonyítva a teljes j:Jgqgy.mlősé.g elvé től vezéreltette m~
gát. Az Iroda teljesen magáévá tette ügyünk!et. Nemcsak anyag1, 
banern erkölcsi sikerr-ől is sz6Lhatunk. És ez tetemeseir fokozza 
a megadott segély mértékét, de fokozza 1eköte1eZJetts~günk érze
tét azok iránt, akiknek ezt az e redményt köszönhetjük. Ezattal 
történt elsőizben, hogy val/Asunk szolgái anyagirakban ugyanoly 
elbánásban részesüftek, mint más hitfelekezetek papjai!!! Az 
Iroda fáradhatatlanul dolgoz>Oa, lankadatLanul buzgólkodott a 
sikerért - legmé:yebb hálánkat f~'j_~zzük ki nen11es jóakaró.ink
nak\(( ... A másik rész sokkal swmon.rbb. Az Iroda felt>eqesz-
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téséből értesül a Hads·egéLyző-bizottság a hitközségck szükkeb
lüségéröl: ... nem haLlgatja el intő szavát a Bizotbág, »azon 
meggyőződését, hogy valóban elérkezett a legfőbb ideje annak, 
ho.gy a cs.ekély fiz etésekre utalt lelkészi kar tagj;tin.ak méltó 
megélhetését biztosilandó, erre a célra a hitközségek az eddigl-
nél nagyobb áldmaiokat hozzan.ak«. TeháJt az államnál eléri 
Irodánk a kivánt •eredményt, - a hi:tközségeknél nem! A Had
SJegélyző-bizottság igyekszik kitanitarui a hltközségeket köteles
ségeikre. 

A másik szimptoma a rabbik jogi helyz•eténél 1ép előtérbe. 
Mig a közhatóságoknál fokozat>Osa.n elérhető a rabbik köztiszt
visrelői jogviswnya, mint ezt bemutatni IÍ.g)'lekszünk, addig a hit
községek•en b eLül a »lelki ve~ető« minden jogot nélkülöző hely
zet·ét, - a kongressvusi szabályok hiányát, - az Iroda sem 
képes reparálni. Bár tagadhatatla:n, hogy a kongresszuson elő
térbe j1Ut·01t t hangulat, hogy a rabbik ne VlonassaJnak a hitközségi 
üiést•e rmekbe, ne l egye:nek ·~6ljárók, sem a községkerületek, 
aViagy az Iroda vezetőségéJb ::n, ez a hangul·at, melynek képvi
selőjéül én M,ezei Mórt ismerem, a liegutóbbi időkig kisért, 
mégis d kell ismernünk, hogy Mezey Ferenc utóbb, már 
nyi:tan fdszó1itja a hitközségeket, hogy a kongr. szabbályok 
ellenére közgyü1ési határozattal adják meg rabbijaiknak az 
el•őljárói j•eHeg·et. Sőt ily irányu alapszabály módositások jóvá
hagyását is garant.á.J.jra. És itt mutatkozik a fájó eredmény, 
hogy e fel-szólitás n)'lomá:n egy•e tLen h1tközség sem igyekszik a 
rabbi erkö:csi és jogi etnelkedését végrehajtani! Csak nehány 
hitközség biztos~totta s.:z;erződésben vagy közgyü:ési határozattal 
a rabbi vezető s.:z;erepét - függetlenül Mezey Fe-renc fdszó
litá:sá tól. 

Annát dicsé11e:nd&bb az Iroda müködése a tnagyar rabbikar 
helyvetének, a raJbbiáUás megszilárditásának érdekében. :\lég
pedig az Ot1e alJakulása e1őtt és mi.iködése idején. Sokszor nem 
is tudta a rabbikar, mikor jár e} az Iroda az ő ügyeibens c:-;ak 
az ·e11edményrőr értesült örömmel. A magyar rabbikar valóság
gal: hamarébb érte ·el a reoeptiót, mint maga a magyar zs1d6ság, 
- Iregalább tiz évvel•. Ebben az Országos Irodának jut az oro.;z
}ánrész. Ezt a lépést t•ekinthetjük jogi hely.:z;etünk bázisának; 
megelőztük külfö1det is. Sok-sok áldatlan helyzetet szuntettek 
meg •egyetlen rendeLettel. 

l. Gondolunk az anyakönyv.gzető rabbiállást m pgszilárditó 
(defini:tivum), 1885-iki minú.szte ri rencleletre, melyet sok-:>ok 
kérvénye:zés, utánjárás után Trefort kuHu:;z-mi.niszter adott ki 
az Iroda ·sürgetésé11e. 

E rende]K;t, melynek cime: Szabályrendelet az izraelita 
anyakönyvek vezetése tárgyában, (1,924 1885.) legfontosab~ 
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para;:rafU <l, a n '7-ik, Így SZÓ]: az an) akÖil) VV·CzetÖk élethosz
sÚg" d. sz tatnak és hivatalukból csupán ismételt köte:esség
mu:::~ ztás. valláscJlencs maga.vi~dct, erkölcsi kihágás, vagy 
po:gári büt1tény miatt mozclithatók cl a tön•ényhatósági köz
l~zgatási bizottság és - ennek hatáwzata ellen történő 
ft\ folyamodús C- :>t ében - a \"all~b - es köz.oktatási.igyi m. kir. 
11\ini:-:;zter határozata folytán. E paragrafussal kongruens a 2. 
pom, mely szerint anyakÖ11yv ,nezet&ül csabs rabbi vagy rabbi
helyettes ( \·allás~anitó) alkalmazható. A ra!bbihelyett:Jes (vallás
tanító) azonban az á.l<tala v·ezebett a:nyaköny\nekct a rabbinak, 
ha i~yen alkalmaztatik, továbbv:ezctésre átadni tartozik. - Im' 
Mt telj·esen a többi felekezet lelkészeirtek jogi helyzetét nyertük 
el, egyenjog·osittattunk a rcccptió előtt tiz évv·eL 

2. .\ rabbikar érdekeit védő második rnegn1:ozdulás az 
1808. é,·i XIV. t\'. cikk törvényerőre emelkedés, az u. n. 
kongruatön·ény idején várt az Országos Irodára. Az Iroda 
a helyzet magaslatán állott. A rabbikar még nem tömörült egye
sü:etbcn, az Iroda maga volt az egy;esü1et. - Nem érdekrelen 
f·elj·egyezni, hogy a protestáns lelkészek f.eleudulás.áJt, ~ely a 
k 1készi fiz-etés k1egészitésének a1acsony ha.~tára, 1600, 1l1etve 
800 K. el1cn indult, Szász Károly püspök .azzal csendesité, 
hog\ csak a román és zsidó papoknak v,an okuk méltatlankodni, 
merÍ: azok alacSoonyabb qualifikációját ér1nti sulyos.an a 800 
K-á:; határ. Az Iroda a legmessz,ebbmenő jóindulattal igyeke
núnden kérvényezőnek jogo"u:tságát elismenetni .. 

3. A harmaclik lépés, melyet az Iroda a rabb1kar ég)'letem
le·re:; érdekéhen tett a lelkészi korpótlék ügye 1913-ban. Hosszlu 
s ~ehéz kütdelm~t fejte~t ki ;\1ez ~y - Bjno3 nem egész siker
rel. Pedig már a tÖn'ény megalkotása idején minde;n :elő~é:szü1e
tet rnegt·ett, az Ore-től adatoklt szerzett be, a m~n~sztcr~umot 
infonmL.ta, küldöt~séget V'ez~tett, - az Ore vezetoseg-ét _ts, ~ 
hasztalanul. A törvény a más fe1ek~z-e~ü lelk.észekl1:ek ot. év1 
szolgálat után -!00 K-t, 10 évi müködés után 800 K-t á,Uap~tott 
íneg, rnig a rabbiknak össz•esen 15. ezer k<?mnát foqósüiQ>tt 
1913-ra mcly összeget az Iroda - mmt alam1zsna számba me
nőt - '·el nem foO'adta. Hétről-hétr~ ui beadvány, tárgyalás, 
küldöttség az Irod~ munkája ... Még ma sincs e kérdés rendez-v:;! 
Hogy mi~y jóindulatot tanusttott az Imda, azt az Ore Jegyzo
köm.véből olvashatjuk: »az Ore ehsm•erését és háláját fejezi ki 
a.z Óro.z. Irodának a rabbik érdekeiruek buzgó és szoe-ret·ettdjes 
:felkarolásáért s teljtes biz3.1ommal visel~etik az Orsz. Iroda Et
niikségének minden tén~ke~é~ irár;,t, me~l~l a r~bbi:k ~.rk?lcsi 
é~ anyagi helyz:etének Ja;üásat elomo~~Lt]a. Az <?re folttc.tlen 
hlZalommal kén az !rodat, kegyesk!ed]ek az eddtg tanusllott 
eréllyel a kormánynál a mcgi.llrtü korpótlékot kioe-szközölni. 

. { 
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A közgyülés dr. Mezey Ferencet sürgönyileg üd,·öz,i a rabbikar 
iránt tanusitott jóinclulatáért.« Kiemelendő té:ny"kedé·e ,-olt az 
Iroclának, hogy a korpótlékul kapott 15.000 koronának fe:osz
tását az ORE-re bizta, emelve a rabbikar preszti:z::;ét! 

4. A legtöbhét mégis a háboru alatt tett érdekünkben az 
Iroda. Alig van Ore jegyzőkönyv, mlyből hiányoznék az Iroda 
iránti loegmély,ebb há1a és köszönet megnyilatkozása. Csak egé:-;z 
rövid·en soroljük fel ra címeket, melyek alatt rendes és rend
kivüli s•egélye~et folyósito~t az állam - nem automatice, de 
mindem. alkalommal! az Iroda sürgető után Járására. Ennek bizo
nyítéka, hogy rendesen a többi felelreze•tü kartársak után hóna
pokkal jutott el a segitség a rabbik otthonába. E .:tről-esetre 
kellett ezt kiverekedni. Háborus segély, drágasági seJélr, rend
kivüli drágasági pót:ék, palást segé:y. ruházati ~egé:y. köz
alkalmazotti termésZJetbeni s·egély - mind-mincl örömet vitt a 
nélkülöző, a hitközségek részéről szüken firetett rabbik házába 
- az Iroda .é rbesitésein keresztül. Pedig - sokszor még a 
kivánt statisztikai adatokat sem kapta meg kartársainktól az 
Ir·oda. 

5. Külön kell emlíbenünk a tábo.ri lelkészek érdekéb-en ki
fejtett tevékenységét. Még hitközségekkel szemben is! Megtör
tént, hogy a tábori szalgálatra berendeit rabbi fizetését - ál
lami rnintára - a hitközség 11~-ra redukálta. Ho:ott a rabbi 
jöV'edelme, bevonulásk.or azonnal felére csökkent, a mellékiöve· 
deln11ektől elesett, a hitoktatási illetéket más kapt_a, a drágaság 
áradata közben hömpölygött, fizetését nem emelték, - de a 
harctél'en nem egy életveszed·elembe jutott. Elég volt az Iroda 
egy szava (Mezey: »majd megmutatom én az i:yen hitközség
nek!«) s a hitköozség tovább rendesen folyósitotta az iJletmé
nyeket ... 

6. Az előbbiekhez hasonló sémára dolgowtt az Iroda a 
rabbik csal\idi pótlékának •elérésére. Amint a 1cgkisebb szellő 
a lelkés·vek csaláleli pót1ékár6l sutto gott, az Iroda - é.:; az I roda 
aLatt bizony 30 -JO év alatt boldog emlékü l\.Iezer Ferenc 
érbenellő - azonnal akcióba lépett, féltékenyerr vigyázva a már 
többször tapasz·ta:t meUőzés, nem egyenlő mértékben mérés 
megelőzésére. A családi pótlék ügye sikerrel járt legalább 
is az anyakönyvv·ezető rabbik számára. N agy ereéimény vo: t, 
me rt a csaláeli pót1ék képezi a köztiszt\-iselői jelleget! 

7. Az Ore rendsz·~I'es támogatást kapott a KözfJ/Vlpbó/ az 
Iroda közbenjárására. Talán n m hatalmas összeget; mindcn
esetne annyit, hogy az Ore havonként megjelénő. tekintélyes 
terjedelmü, kitünő fo~yóiratának, a ;.Iagyar Izraelnek kö:tsé
geit fedezt•e. A folyóirat a kartársi szellem, a tudományos papi 
det ápolása körül pórolliatatlan munkát végzett. 
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~- • a~~ ('{>]okat tüzott ki az I roda, midőn a rabbik nyag
dijá!l,lk kérdését ki\·ánta clintémi. Évről-évre tartalékolt ie1en
tö~ ~umm<it a fclch~ze:i -scgélyckből, másré-szről a hitközség,eket 
f\?bzólitotta nyugdíjalap teremtésél'C. 

Az Ore 19 U. juniusában foniul az. I{odához, hogy a rab
bik, rabbi-öz\ egyek nyug-dijkénlt~:sét szorgalmazz.a. Az I roda 
Yálaszol, felsorolja az ügyben tett eddigi lépé3eit. Liszintéin fel
tárj-a a helyzetet , hogr az állam szükö•s d01tá:cióból 1910 - l -L 
évckb~n núndig tartalékoltak e cé:ra mégpedig emel~edő ösz
szeget, ámde »a hitközségek és rabbik tulrzyomó többségének 
köz öm bösség o <1k.rzdái yozz:J az ügyet!« Tehát ismét: a hitköz
ségnél n;,.m lehet elérni a kivánt célt! 

Ki:-eno·enezer koronát gyüjtött össze az Iro:la, - midőn 
máról-holnapra elfogyott núnden remény, Je~örte azt a c:Le\·al
Yáció! Két-három hazai hitközség kivételéw!l, - azóta is 
megoldatlan a rabbik nyugdíjügyének ég·ető kérdés•e. 

9. Kü:ön kell egész rö\·iden megemlékeznünk a Joint mwl
kás"ágáró:. m.ely az Iroda intézkedés-e folytán isméte1ten hóna 
alá nvult a hosszu háboruban fokozottabban S<Zcnvedő rabbi
kamak. 

lU. :\Iidőn az Ore kü:ön háborus imaköny~et készit »Paizs 
és vért-< eimmel, az IroJa tizez ~ r példány k~ny;omását vállalja 
magára. Az Ore 1915-iki közgyülésén mo!lld köszönetet Mezey
nek »minden alkalommal bevált pártfogójának«. 

ll. Amint a családi pótLék közti,sztvi:sdővé szilárditja a 
rabbi-állást, épily fontos dőhaladásnak tekinthető, rnidőn a 
kongr. zsidóság felsőházi küldöttj•e vá:asztásánál az Iraela cl
érte, hogy az Ore elnöke és két alelnöke, mint közjogi faktorok, 
a községkerületi -elnökök meUett elektowkként müködttek. Ez
zel az Ore kilépett társadalmi j·ellegü kis szerepköréből s nagy 
lépést tea a kamara rendsz·er felé, melyet az Iroda képvi:soi!ile
tében egyik Ore gyülés-en megjre:::nt boldogult Eubenherg al!-~ 1-
nök beharangozott. 

* * * 
::\Ieleg, megértő, meghitt viszony volt a multban a magyar 

rabbikar és a fdekezet hivatalos szer111e között, e nruek gyümöl
csét a felekez-et és a rabbikar egyaránt élVJCztie. 

Hasonló helyzetben vagyunk ma is, mint ezt a legutóbb~ 
évek tanusitják, amikor a kongresszus-~ szabályokat továbbf.ej
löztő, nagy átalakulások előtt állunk. 

A szen·ezeti szabályo,k előkészitő munkájába az I roda 
bevonta az Ore vez·etőségé:; több rabbi tagja az clőkészitő
bizottságnak . 

Az alkalmazottak f egyelmi szabályza:át már előZJetesen 
megkapta az Ore, hogy megj•egyzéseit megt·ehess•e. A rabbik 

l 

J; 

Menekülnek a zsidóságból 491 

szaigálati szabályzatána/c elkészitésér.J pedig egyenesen az Ore-t 
/lérte föL az Iroda. Bölcs és megértő lépés \X>lt ez! A VI. község
kerültet ~dig - az Iroda intenciói szerint felkérte az Ore-t, 
hogy ala;htsa meg a Rabbitanács·ot, me:y uj szerv hivat\'a lesz 
minden vallásügyi kérdésben döntő fórumként müködni az 
Iroda meL]ett. Bár nem hallgathatjuk ·el aggodalmunkat az 
irányban, hogy e Rabbitanács alakitása károsan befolyásol
hatira az uj s.z·erv.ezeti szabáLyzatban lefektet·endő és a rabbikat 
a közstégkerüLetek és az Iroda VJeZetéséhen me_gillető jogviszo
nyát, mégi:s hisszük, hogy a kongresszusi lidércnyomás mzg
szÜ{lfével, ép.en az Iroda, mu!tjához méltón, a rabbiJwrt. az 
Ore-t az őt megillető helyre juttatja az uj szervezeti subály
zatb.an! 

.* * * 
ÖsszefogLalva a felsorolt tényeket, megállapíthatjuk, hogy 

a magyar rabbi.kar, az Ore, mindig jelentős támaszt birt az 
Országos Irodában. Bárha a jövőben is hasonlókép történnék! 
A reményÜink megvan! Kivánjuk az Iroda vez·etőségé:nek, hogy 
az állaJmhatalomnál is, de a kongresszusi szen·ezetben is, meg
adhassák .a »lelki VJez•etők«-nek a vezetés le.he~őségét! 

Kőbánya. Dr. Kálmán Ödön. 

Meaekülnek a zsidóságból. 
Milyen ellridegü~ések a zs~dó életben; ebben a befütStt 

életben is milyen hidegsoégek: azok a zsidó ha1ot ~ak, abk hiába 
ha~tak meg; azork az élők, akik meghaltak a zsidóság számára; 
és fá_ik a Lelkünk:, hogy a tüze:ö gyülölködésben rnilyen hideg 
is Lehet emberek, népek l:db. Ez tiszta sor; a há':Jorunak \'árt 
és :ne:m várt lehetőség_i közt kész bizonyos~á_g. Még .beléa_ggód
oo.k a :Lelkek ra jövőbe., rni lesz? mi, zsidóság, rni .már eljutot~unk 
vala!rni:yoes számvetésig: 1'\10-' l1':l:l ;,;n ;'!~;)tv i'~no hogy mia:att 
künn~ a hal'ctereken, fegyVJer puszti~jta a gyermekeim.ket. itt
hon már is halottasra fordult az életünk; hogy tele velük az 
éliet: az emJbersoégböl kihal,t emberi lelkekkel, és a zsidóságból 
kihalt meg k;ihalódó zs~dó lelkekkel. Szomoru szám \"etés; és 
mi kitartunk és folytatjruk, akárcsak nem is tudnámk ró~a, hol 
ta.rtnnk az temherekkel, a népekkel. Lelke:>ecltünk é:; á~doztunk 
és szenVJCdti.i!ruk és véreztünk. Rosszabbak nem vo'tunk, mint 
mások; jobbak sem akartunk 1enni; de ne'runk, nem; akana 
is, jobba,knak kellett lennünk: hiszen zsidók vagrunk. Zsidúk 

A szerlwszfök megjegyzése: Szeretettel adjuk közre az illu;ltrbs "'·'r 
zónek c háboruvégi tanuirnányált; a benne foglaltak aktualitha Bl<l i,. tri.,~ 

még és meghirdetett iga·zságát a mai nemzedéknek i; meg ke:l szivlé;nie. 
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vag) un k : O':l.,: ~s p',r. ~ j:S ot t a mi o~ztál yunk az álcloza:thoz6k 
kg1 • .1gyj.ai között: és a k ikkd cgyú:t .áldoztunk és akikke let,ryütt 
vo.tunk á ldoz.at: mrg:agad~ák, annt á:éltek, ránl{ hazudnak 
l1azug~ágokat és i '!,• fenyegetődzik a gyü:öle•'ük. Hogy mcg
halh.at cmbcre'kbcn az ember -é ges é rzés m eg zsirló emberekben 
a ,_ ~cl6 rrz~s; é~ ~a ,külön -kü:ön é:etü kór::;ág is lehet a keaő, 
még1," 5nt~·ek, a 7-'> tdo é rzé -; ellnlása, akárhányszo·r OIIlJilJa.n való 
a .m~s1kbol : ~0~5) ::z az embertclenséy; ném~tjla el, ö1i meg a 
z. Idohan a. z.s1d ot . ::\agyon nyomoru~ágos 1ett a zs:iJcló nyomoru
:;á g . . ~\z i lőben azo;z a nagy-nagy megismerésekJ és nyomuk
ban o ntudatok ébrcd &.:;.e és megér:é.;ek hit.e ; hittünk ma!,rrmk
han, hittünk az emberi-égb.en; nem féltü!Ili«: a hiJcl,eg lelkiisme
ret ·ktől; az cbö {cnycge.ésekre fö:kapta fejét a zsidó sz•ellem: 
van- <.! gyü:ölködés, oly erő~, hogy kikezdhet az élő zs]cló öntu
dattal? Szegény z-idr'J szdlem: soha még nem vó~t em.nyire sze
gén:. '\épek ben, nép-rétegekben, hogyan nem dolgoznak 
o:ykor akár az igazság- ellenérc is - a jogukhoz jutott, a jogu
kat kere-ő régi akaratok meg uj önturJa'bok; ele őneki, a zs~dó 
szellemnek, mcl'é re h anyatl ik le a fe j•e: hogy épen az ő gY'er
mekd nem viszik h át - akár az igazuk tuda:tában is - nem 
\:iszik hát soha öntuclatig? Hideg l!elkioisme11etá; zs~dó embe-
nek, megfagyott, meghah zsidó érzés-s•el: '' lll'~' 1'~ ·e:z meg az 
~1huz6dik a zsidó élettő~ meg ki is a zsidó é.Letből_; .,,~, '~V j'Sn 
és mcnnyi sokan, akik Isten népének az osztályából átcs•erél
kcdn.ck má.., vallásra. Gyülö1köc1é:;ek meg kifdé készü:&lések 
meg vallás-vá:tú kitérések. Jöhe-t még egyéb is, de ezekkel már 
számoll1atunk; ezek már kész bhonyosságai a zs1cl6 életnek: 
"r.lV .,_,~ ·i'1:m :":':'1 :111 ez az, ami kijutott neki áz álclozataiért, á 

sz en vecléseiétt. 
:\.Ji1y·cn oelhidegülések a zs.iKló életb~crt, 1e~ek lehü!ésé. ~·eg 

sem értjük hogyan húlhetnek 1e _enny~re zs:Lcl~, lelkek. HalJOit: 
tunk r6:uk, némelyekről tudunk l'_; tomeÉfduol besZié~k, m1 

egycseket látunk; keves·elw\, ele a kevés lS sok: annyua ért~ 
hdct!en, hogy kerül c~ak egy is. Csak egY'esek; __ d:~ el-clszorul 
a szi1ünk> a gyanu nyilal b..!.lé, hogy az egye~ kozul, az egylek 
mögiitt lappangóban a sok 1s, é, meg~zédulunk_ a_ gondola:t~a, 
hoov a zsidó élet ma-ho:nap nyüz~ögnt fog a klhult lelkektoL 
H;g,· táma cl tak? mi van v-elük? mi~ akarnak? Elnézzük és 
rácc(Hiálkozuruk, hogya:n, chá:tozhatik egy-egy emberben a 
zsid ú lé:oek tennészet•c? Ezer 1ncg e:zcr esztendő ugy ismen a 
z;,idó k·lkoet, :"l!:l~;,', •C, ':-t .,;n :"1':'1 '-'hogy az Egyisten ügye meg
gyalázást hozhat ]]e ki, egész nap csak megcsufolás·t: tÓ 'l111:N1 

,1;:,1 .,::l,N NS1 m::1~ d•c ha a k(tségbeesés már-már a· szóra 
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fakasztja, hát nem gondo:ok rá, nem beszélek többé az ó nen!
ben: M~).'1.:! lt.IN:: ·:~SJ ,,,,,, a hüt:en~égnek pi:lanatnyi gondo:atára 
is tüz ég a szivében és belée';zi magát a csontjaiba, hogy nem 
birja az égetését, belepusz:UL Itt meg azok a kihült "'lelkek; 
zsidó emberek, akiket semmi melegebb érzé:;re nem kaphat a 
zsidó élet, annyira elfogja őket minden más érzés elől az az 
egy, az a minc!ig érezték, az a soha föl nem engedön hideg, 
:-t!:l-nS '' 'n .,::l, :-t',, '-' hogy az Egyi~ten ügye meJgyalázást hoz 
nc.kik, egész nap csak megcsufolást. Hidegen-melegen nézik 
a zsidó é}etet; hideg dühvel a maguk zsidó voltát, hogr miért 
is születtek zsidónak; és hideg meggyőződéssel a z.,;idó-ág meg
voltát, amiért kelletlen ségében is nem tudunk szabadulni tő:e. 
Addig-addig) amig a düh és meggyü:ölés áthiggad a kri:ikába, 
hogy az a kérdés is csak olyan, aminő minden má" kún-cs:>mó: 
hogy megold ja az erőszakosság: ~r:llN N' •.~.,~~· és e~őá:l a 
fagyos elszántság a maga kije:entésénl: ne emlékeztessen 
sen1mi arra az Istenre, szavam se legyen többé sem a 11::!\·ében, 
sem a nevéért. 

Kinek a zsidó Isten neve nem kell, kinek a zsidó név sem; 
az egyik megmarad a zsidóságban, türi, szenvedi, de nem éli a 
z·sidó ·életet; a másik ott hagyja a zsidóságot, hogy ::;e ;;:zárma
zás, s·e vallás jdzőjéül ne kerüljön rá a zsidó név; és tul rajtuk, 
akik még messzebbi'e mennek: ne:ncsak ki a zsidóGágból, de 
át is más vallásba; hogy nem bizzák az időre, hogy lchalvá
nyitsa, lekoptassa róluk a zsii6 nevet, hanem uj eimlapot ra
.gas:ztanak rá, uj istennel, uj v::tllá!3sal. :\Ien~sen isten. elehogy 
fogom egy itéletre az itthagyást meg az átérést. Egycsufság i.-; 
lehet a ket~ ő ben: lJ~J' NS .,:l:V' ':l ~l01lll ~·lll amikor gyermekeiket a 
gyávaság nógatja kif·elé, hogy a zsidóságon végi!gsuhintó kari
kás ostor dől futnak; egy gyávaság, meg egy hüJen~é~ is, 
ahogy cserben hagyják a zsi:lóságot; de onnantul messze elkü-
1önböznek egymástól: 1l1r1i:IJ .,llli'::l1 m:no JI-' 1~r.!t' ': hogy az 
egyikeknek e~ég az óvatosságból, hogy megtagadják a z:iidósá
got; a másikak hozzá is hazudnak valamit, hazugság mögött 
bv.j.nak meg; meg aztán az át~éresben, még a szégyen'ö~ben i:> 
és bocsánatkérőben, n1Índig van valami mega:ázó a z-idóságra: 
hogy 1ejjebb fokozza a másiknáL Valahogyan becsü:ctben is 
maradhatna ennek is, annak is at. embere: az, akinek lelkét 
igazság hajtja kiJ viszi át; mindegy, hogy valamennyi hü:len:;ég 
nélkül nem megy az sem: az igazság tudatá~ nem nagy<m bánt
hatja az az erkö~csi meggyőződésen is át~etsző hütelenség; és 
ahogy mi neve:ödünk, ahogy mi gondo:kozunk, a zs1dóságn.ak 
a mi világunkbaa1 keLendő történeti értékelésével, azzal, hogy 
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a zsidóság tisztára. vallás: ciképvelhetö igaz ember is azokon 
az utakon; vallásból ki is vihet ut, és egyikből a másikba is 
Yihct. De nincs mit csinálnunk az elmélettel, amikor előttünk 
a nlóság, ~étezer év va~ósága, hogy az az egy út, a zsidóságból 
abba a másik vallásba, m.ÍJH.lig-mindig vaiarni kénys.rer és meCT
alkm·ás utja :rolt, és so_hasem_ az igazságé, an1>eiy végig ~grazság; 
hanem amelyik csak kifelé v1sz, az becsüLetes ut is lehet: téve
dé::>cs, de becsületes. l\Iennyire mások ~s az emberek erre meg 
amott:_ hogy ezek?en a meggyőződés igy beszél: ki a va.1)á;goik
ból, kl hát a zsidóságból ~s: azokban a meggyőződés szava 
lehet a sz ó: Ki a vallások ból, de az a másik vallás még1s csak 
jó lesz. Ez a hazugság utja. Amaz, a vallásból kijövő meggyő
zödésé, becsületes ut is lehet, de tévedéses, és még vaLami: a 
hütlenség utja; a más vallás vállalásában a hüüenségen fetrül 
sokszor-sokszor, ha nem mindig, az a sul)"osabb e1em 1s: a 
hazugság. 

A nagy hazugság ügyét máskorra kell hagynom. Ezuttal 
c~ak a zsidó é1et hüte:enségéről beszéLek, abk csak hütelenek, 
róluk, akik igazak akarnak lenni! és igazbarn érz1k magukat: 
hadd mondom meg nekik, hogy iga~ságuk menrnyire ii1Jem 
igazság, me rt nem-tudásból való; és hogy elhidegülés-ük e:zel!l 
nem filozófiai hidegség, ha~nem a hütlenség hkLegsége. HalljáJk 
meg az igazságot: hátha a megértéssel ' risszameLegszenek a 
zsid ósághoz. 

* * * 
Lehült lelkek, nem zsidó lelkek; meg1s igaz le1kek: mert 

nekik is csak annyi a zsidóság, amennyi amazoknak, akik 
fölcserélik más vallásra, de ök nem tudják válLalni a hazugsá
got. Igaz lelkek: hogy szégyennek tartják a hazugságot és 
szégy;ellik, ami szégyeini vaJ.ó; ők is nem-látottha vehernék, de 
nem tudjáJk ugy veami; ök is agyonkerndőzhetnék, eLe ők a szépi
téseken tul való~ ·lá!:ják és szégyellik a hazugságot. Igaz lelkek, 
csak nem igaz zsidó lelkek: rrincs meg bennük a zsidóság meg
értéséhez való érzés; aho.gyan értik a zsidóságott, nagy-'!lagy 
érthetetlenség nekik a maguk zsidó éle'l'e: niJUcs is maradásuk 
a zsidó életben, vagy nehéz-nehéz a megmaradásuk. Tünödések, 
töprengések, és hangjukban a legtisztább ethikai szónak is: 
hogy hazugság lenne más vallásra. tértük, de valahogyan zsidó 
voltuk is hazugság; hogy a másik vallás idegenj1e lenne a lél
',küknek, hát át nem esküdhetnek rá, a zsidó vallás meg 
idegenje lett a le~küknek, hát nem vallhatják magukat zsi
dónak; hogy csunya .hazugság lelJirre, ha a maguk vá1a;sztásából 
:esznek rá hitet, amit nem hisznek, de hát emezt sem hisziJk : 
1gaz, ebbe beleszü1ettek, de keiletlenné lett neikik; és ha mégis 
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türik és maradnak, hazudnak; kicsit ugyan é~ megbocsáthatóan, 
de van, a~ki Illlelnekülni akar a kis hazugságból is. 

Meg<lldni az igazságna-k, ami az igazságé: az életet vivő, 
az életbe mélyen beleérző, az egyén életéből is részt követelő 
egyetemes 'el'V'ekben igaz ember nem válialhat hazugságott. A 
törvény hatalma, a hatalom törvénye ráJkény.szerithet meggyöző
dés'e ellen való szolgálatokat, az is csak odáig, ameddig az 
erkölos joga fölébe nem követeMilzik a törvény jogának: 
.,,:lV' ':1Nl J,;,, ahogy a zsidó erkölcs a maga nagy elveiben az 
igaz ember halálára bátoritja a gyermekét, csak ne kelljen 
hazug életet élnie. De amikor szabadjára hagyva az embernek, 
kitartson~e elveknél, hagyja-e öket; benne maradjon-e az 
örökéhe é1et·~áltásban, csak a magáét vallja-e, ami az ő :e1kéből 
vaJ.ó: épen ugy lesz !igazában az igaz, ha szabadulni próbál tőle, 
arntit nem tud igazságnak érezni, hogy az ő számára hazug~ággá 
lett, erkölcs!i. teherré lett. 

Megadrl1Í. az igazságnak, ami az igazságé: szabad az elka
nyar·odás a t.emp1om ajtajáitói, neki, akinek a lelke nem tud 
imáJdkozni; és szabad az ut, amely kife:Ié visz a vallásból, neki, 
l<l:kinek gondollmzá·s.ában a vallás csak babona. N em kell igaz 
vallá:snaJk a köté~1el fogott ember. Akire rázárták a templom 
ajtaját, 1::1 n:-1::.:1;,1 ,,O:l 1~ ,nn i:l;'!'J'V' a ~sá.dó szellem mindenek • 
m.indenek láttára ÜJtne rést a falon, hogy kiengedje, kivezesse. 
És annak a szabadságnak az utiára nem hogy nem dobálhat, 
rrem hozhat köv·et a vallás, p~r;, l~i'i:l de amit oda dobál., oda 
hord a meg nem értő türelmct~enség, ö maga, maga a vallás, 
fölszedegetheti; i:l'':jl;'! ',y OJ 1':1,;, zászlót ennek a népeknek a val
lás: és se ösztökrrek, se korlátnak nem vaLó a zászlaja rudja; 
~ászlót emel: kövesse az erkölcsi lelkesedés; de menjen a maga 
1gazságának a világába, ab ugy érzi, hogy hazug ébtct élne a 
vallásban. Mindegy, ha a valóságban kissé elnyomorodott is 
az az :igazság: hogy kü1önösképen zsidók, épen zs~dók, a va11ás 
népének a gyermekei, nem birják meg a vallásban; am:nyi:ra, 
hogy k><?moly szónak is b:'!'v,álik a guny szava, amely az ember 
szer;nély1 _adatainak »felekezetné1küli« jel:Wjét legott megtoldja 
a · lciegé~Zltéssel :. azaz z.siidó. És mindegy, ha a ,·aló~ágban kissé 
gyanus :J.s az az 1gazság: hogy az a vallásbóL kifelé vivő ut z-;idó 
~mberek é~etében nem épen az igazság-keresés meg a megtalált 
J.gazság Ut]a; hogy azoknak a lelkeknek nem a vallási gondol
kozás nem kell, hogy kinőttek belő1e hanem a zsidó nb· nem 
kell nekik, hogy cliv.atját multa am'i zsidó. Ismeri az é!et a 
szé~yenlő~ :zsidók::rl!ak ezt a fajtá.ját: öket, akik nem keresik, 
el., 1s utasitJák. maguktól a házasságkötésnek a zsidó nép-é-let
hol val? vallás1 formá]lát, vagy öket, akik a halottas jelentésben 
elhagY]Iák a temetőnek szokásos felekereti je:zöjét. Szegény 
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.sz ~f,) nit)~ zsi~lók: nüt is tiltakoznak? ,,~'1~::1 ,, :"lJ':Il csak rá 
~-.~a nézm a:z ll'á~ra, a vr:ág már érti; amit elhallgatnak, az 
b •,;zél c~k Igazán. beszél hangosan, bcsz·él kacagva. De Irund
cg) : a7 .. 1gazs~g jogára kövct~e'~ő:lzhetnck föl üres ügyek i s, csak 
me~adm az 1$azságnak, <:-tm az ~gazs~gé: hqgy aki hazugnak 
étn a maga él~té.t a vallasban, tagadJa meg, amit a:z él•e>tében. 
hazugságnak érez. 

l;~s mégis : mondanék mégis n 2k·bck valamit. AZit nliOQ1idom: 
hogr ha :'l zsidóság n em ~enn:'! semmi más. csak vaf:ás, ugy és 
olyan, t:unt azok a más1kak,. hogy a zsidóság is világ:átás, 
amely hiteknek a rendsze re. vtláglátás, amelynek a hilt, a hivés 
a }elke, hogy a hit tartja benne az embert és csak a hit emberét 
türhcti meg magában, hogy a hiltevesztlt:t ember ehnesrett szá
mára - azt mondom: az igazságosság csak ugy igaz.ságo;;
ság, ha le is tud mondani a j•ogáról, hogy igazságJosság Legyen; 
~o:.:•o w:.:·• •"'O~Sigaz ember, amikor kell, lret>esz a maga jogáról 
az igazságért - és olyan az időnk, 01' ~",,, nvJ S·:nv~:1 pS 
olyan, hogy az erkölcsi gondto:kozás embere a nagyért, a 
nagyon nagyért, a zsidó igazságért, hallg,a,t a maga apró 
egyéni jogával, h al:gat és veszteg marad, mert mssmak az 
idejét é!jük. Ha csak a hit tenné is a zsidót, és van közöttünk 
ember, akinek nincs hite, ni:ncs zsidó hitoe, hogy meggyőz.ődése 
kife!é nógatja: van valami erkölcsi érzékenység', amely hüség
ben marasztalja; nem szabad, hogy mcnjen: oda is paraJlJJcsolja 
a többiek közé, akik hiszik a zs~dóságot; akár oda is, a templom 
vi:ágába. Nagyon is az az i::! ő s·;, t )li nv ':J a ross.znak az ideje: 
a gyü:öh~t fenyegetődzik, 1doe szájra Vleszi a z:sidó erkölcsöt, 
hogy megvetni való a zsidó erkölcs vesz~cLelme é~ m egrontója 
az életnek - hát az erkölcsi g01ndolkozásu e:nber a sz:in6t is 
kerü:i, módot nem ad a fé:rcmagyarázás lehetőség•étnek sem, 
hogy ő is megv•etrri val·Ónak látja a zsidó erkö:csö•:: hogy annak 
a légköre az, ahol nem érzi j·ól magát; hogy 3.\IU1ak a vli:~ga a~, 
ahonJn.an tovame'l1!ekü:rne. A rossznak az üej1e: nagyokat hazudik 
a gyü:.ölct a zsidóra; mond ~gyszer-~_gysZJer igazat is, és amk 
fölhány zsidó embereknek, egysZJer-egyszer föl is hányható 
azoknak a z:;idó embereklne:c de látott az igazságosság az idő
ben az emberen alu1ra került emberek:et más vallásokban is, 
és az irlő nem ró:uk itéli meg ama más val:ások erkö1csét; mi 
nem tagadjuk le zsidók hitvárrlyosságá:, ha jogunk bnne is rá, 
hogy megtagadjuk őket, de amo.t ugy beszé.nek, múntha nekik 
nem llennének hitványaik, köztünk még ·s,enki, aki emher: lá:OI!:t, 
látott az igazsá.sosság az idŐJ·en nem-zsidókat meg z ~idókat is, 
akikre az embertden"ég zsidóban csapott lJe, hajh, de mreny
nyieket láto:t oiya~nokat .ts, akikre az emberbe}en;ég nem-Z~:J1dó
ba.n csapott 1-:::; és látott és lát az igazságos'Ság az. ildőben z:s.bdó-
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kat, sokat-sokrat, akikben mea-elicsőült a zsidó erkölcs. a zsid1', 
erkölcsben a zsidó ember, az ~mber - hát az erkölc.~i gondo:
k?zá"u em?er már a nem-emberek miatt is, épen mer~ \·annak, 
kltart a .zsJJclós~gban, hogy magukra ne hagyja, hogy számára 
ne hagyja az Igazakat, hogy ők meg nincsenek. Ez mennyire 
a .rossznak az id2je; a ro:;szaké, akik az utolsó szük:;égre juto:t 
zs1dóságot vesztéb,en hagyj.ák; a :rosszaké, akik meg:eszik a 
msszat, hogy más hit11e, nem hi:ték hitre is. áthazur! iák a le: 
küket, csak hogy zs~d6k ne legyenek - hát az erkolcsi gon
~olkozá:su :ember hallgat és veszteg marad, vigyáz, még a lá:!:izat 
l'S bánthatJa, hogy ő is az.ok közé való: hogy ő is o;ia iparkodik, 
de ő közben egy kis pihenőt tar:; meg hogy igazában őt sem 
v±s:zi más, csak az akarat, hogy n 2m akarja. hogy zsidó leg y n. 

De ha egyszer ugy van, ha ugy igaz, hogy őt maga a hit 
ta:szitja d a val:ás:ól, az, hogy nem hiszi, és magának a vallá~
nak kellene őt kita:szi:ani,a magából, hiszen nem hiszi . . . Iste
nem, ha a kultura társa,dalmaiban a vallásokat odahagynák 
mind, akik a hitüket nem hisz.Lk, me rt nem hihetik: nem tu~lom, 
vallásban é.ö ember nem több lénne-e zsidó, mint nem z:~idó. 
És azokban a vallásokban megmaradnak az emberek, m2nm ie:n 
élnek bennük hit nélkül és mennyien át is mennek oda- hit 
nélkül; de a zsidó ember, ha csak kezd nem bízni, már mennc 
is ... Vagy én ezt, ezt nem is rónám fel bünül, h0csü ·e~ tel is 
c~lege;tném, hogy_ b_enne a z~~dó lélek ahp-el.en:ének, az igaz
sagossagnak, osztonos munkaJa: ha a nem-h11 e~ll!ek abban a 
zsidó ICf!!berében, amikor az igazság nevt~ben ki~e:é készül, n::-m 
az a klnos, az. az ostoba, a:z a szégy•ooletes negatívum noem 
dolgozna; az a nem-természetes 1·alami, ami olyan termé:;zet2S 
Lett, núnelennapi és megszakott; az, hoay az a zs1cló ember nem 
ismeri a zsidóságot. b 

* 
É·s awk a zsidóságtól clhi·degü:t lelkek: azok a zsidó cm

berek, aki~ nem ismer1k :a zsidóságot; akik nem is pró~álják, 
vagy nem ls akaqák megismerni; és akik épen rosszul ismerik, 
~. valóságokat nem látó, nreg nem értő tuclás·sal. Jött, ahogy 
J~_t,t:. cl~ meg~ an_; raJ tunk a nyomoruság; mindak~t:ő, kü:iin
k~ ,on 1s, egyutt lS, 1;n~·· ,,,ll, n~ lt''N hogy egyi:.;: segi:i a mási
kat ~s :o~ytonos e~ő5bödőbe ' 'iszik egymást: ahogy r:em i~m~rik 
a z·s1closagot, elhidegülnek tő:~, és ahogy ellüdegül:ek tö:oe . 
egyre kevé:5bhé gondo!nak rá, hogy megismerjék. Ne:n-tudók 
ak.aclnak m1ndenfelé; .mégi.s a nem-tuclá~nak mi, magyar z.;idók, 
m~ va~yunk a kla:ssz1kusar. Világszerint a val~ássá szel:emi:e~t 
zs1dó det a ,maga 1dőálló. hagyományaival, hagyományaiban 
azokkal a mé,y és csodás 1st2n-megérezésekkel, ~okfé:e egyéni 
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z:--idó népdet is, a maga történetJc:~ináló akaraJtaival, akarataiért 
- tul a hiten, a türésen, az imádkozásQn - az erő szerv,e:reté re 
törő; má,;utt meg a teremtő és befogadó zsidó irodalmi é1et a 
maga megértő filmófiájával, fi:ozófiájáhan az emLékekből és 
t'::-7ményekből kif~jlő zsidó lelkesedéssel. Arra meg amarra 
m~x~ az élet ~ zs1d~ság, emerre ~cgai.ább könyv; de mi 1ehet a 
zs1doság őnekik:, ak.i!k se nem éhk, se nem tanulják. Olyam a 
nt'm-tudásuk, hogy a zsidóság, ahogy ők rsmeák. nem is a 
7 sicJóság; hogy amikor itt hagynák, szinte nem is a zsidós:ágQt 
hagynák itt: hogy az igazságért: az ig-azság nevéhen nem kirelé 
kcll:c-ne készü:ödniök, hanem erre, beljebbre, be a zsidóságba. 
'?\l intlen zsi:dó tudománya aruwi. hogy a zsidóság V'allás; egy a 
-o~.;. közül: hát a modernség k~\ egőjén visszafe"j:ődő, magába 
so n adó történe:i alakulatok; egy a sok közü~: hogy ahogyan 
az igaz"ág szava 1ehct a ki a vaU.ásból, azonképen az igazság 
szaya az is, hogy ki a zsidóságból. 

\Iáskép tudja a tudás: az élet is, a könyv is. Aki ismeri, 
tudja, hogy a zsidóság, mint VJallás is, nem ugy v~'ás, mirrt a 
többiek; és tudja azt is, hogy a zsidóság, ha vallás is, nemcsak 
vallás, egyéb is, nép; és akár megérti, akár nem érti meg, 
látni1. kell a történetnek azt a tényét, hogy a zsidós.ág s.veUemé
ben zsidó a zsidó e mber, aki zsidónak é rzi magá:t, vagy, a föl
tételnek aktivitásba emeléséVJel , zsidó a zsidó ember, aki zsidó
nak \'al~ja magát. Különös elv a vallásban; de hát a Z'siclóság 
másmilyen valLás, és más is, nemcsak vallás. A h amar filozófia 
legott kész az itéletéV'e1 és szál: máskép vallás, mert 111CJm21eiti 
vallás, hogy egy nemzeti, egy népi, meg hogy emlékei és esz
ményei nemzeti történetből valók és nemzeti várakotZások. És 
n emc::.ak a zsidóságon kivül, de ottbenn is ke1e~je vm a sziÓ'll!ak; 
pedig mennyire csak a szinre járó meghatározásé az ..._a szó: 
mintha bizony a vallás te rmészete a követ~e.z.ök számán és 
eredetén forduLna meg, nem pedig a szel1eméin, és milntha bi
zon) egy népszellem az ideáljait, még a maga nemZJe-ú é~e·téért 
'aló ideáLokat is, nem kercshetné amott, a nemvetin tul való 
egyetemességben. A látó szem ugy is látja a zs1cl6 népszd1emet, 
ott látja a végtelenben, amelyben a rnemzeti i:s tul van a nem
zt:tin, tul a kardon, a hóditáson, benne az egyet•emesben, az 
általános emberinek abban az egY'etliC!ll igazán kö"zös elvében, 
az erkölcsi szépben.; ő is keresi a hódítást, de igazában ö nem is 
azt keresi, hanem a megh6clolást várja, az et-:kölcsi s~épre 
rá:cszmélö szabad emherek szabad meghódolását; semmit a 
kardtól, mindent a könyvtől: :-t'Mn 1::1,n Sv1 a kardolll é:ő 1!1iép
'Szellem idegen vaLami néki; 1Sn" C"t>t 1m1n'1 a könyv diada
lában hisz, az ő bibliájána_\{, az erkölcsi szép eszméinek, végső 
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-diaclalmaskodásában. És ahogy abba a maga bibliá]ába beik
tatta a legtisztább e rkölcs-vallást, ISiten és az. ember igazságos
ságának a vallását, olyan a zsidóság szelleme, olyan végtelen 
és általános emberi, hogy az övé a végte~nség, és az övé le
hetne mindenki, aki ember. Nép-é1etet akar, amelr csupa 
vallásos hangu1:at, :"l'M' 1m~~ ~:::! i''1lt'1 d~ a legmagas ágo·abb 
vallásos hangulatnak az igazságosság tudatát tudja küzdeni, a 
népeket hozzászegödőbe várj.a a maga eszm1 nyéhe:z: hogy az 
igazságasságra fordul rá az emberiség szellJem ·; és a magáéról 
Lefejt minden különva16 nemz<Cti s.zervezetet . .,,~·;, o~.,ltl n~ 1ltl,11 

hogy maga küldi ki őkert: más nemzet nemzeti eszméinek szol
gálatába; 1t1,1:1S 1M'lti~S ';, ,~~ :1.:1 és idegen nép uralkodóját Istene 
fölken1:jéi.i.l, a maga messiá.sául: tudja köszönteni. Szel1emében 
az az 'egy;e,temesség, h ogy, theóriában, a zsidóság a világ
vallás; a valóságban is az lehetne, és hogy nem 1et: az, nem 
vél,eüen csak, hanem ő maga akarta: hogy nem tudott, nem 
akart megalkudni az isN~nekkel; ha ak:Zor mega.!Jkuszik a zsidó
ság, a zsidó erkölcsnek apró és oo.gy szidalmazói ma ugy be
szélnek: minden erkölcsi fönsé~ek legfönségesebbike a zsidó 
erköks. És szeHemében az az egy;etem ~sség, hogy történeti egy
sége se nem vallási, se nem népi, hanem tisztára erkö1csi; ő 
maga vallás, nép is, és vaLahogy villásnak nem vallás. népnek 
nem nép, · v:allásnak, né p is; n épnek. vaHás is: hogy a zsidó 
h ütelen ség mindig erkölcsi hü telen ség: ~, :l 0'1J~::l 1.l::ll 11J::l 0'1J1::l 

~étsz,eres hüHen s·ég is meg sokszoros : vallási meg népi. törté
neti meg a természet ellen va1ó, és mindig erkölcá hütelens4g. 

Különös, de ugy van; rejtély, de ugy igaz, hogy nem vág 
semmi sabJ.ónra. És ami oly különös, ami olyan rejtély, nem 
t(irténeti ~ényszer meg o~os alkalmazkodás, hanem a zsidó nép
léLek akarataiból v:a16 rudatos akarat; és nem is a hontlla.nság 
~ermélre, hanem szabad földé, szabad 1evegőé: az é:eté ktt a 
perccel, amelyben Ábrahám vállalta a hivatást. :"1:1"'<:::1 .1':"11 hogy 
áldás Lesz, á~dás élvének a hordozója :-to1s.1 mno~t~o S:~ 1::1 1:-.:::1J1 

eg)IIC'temesé, a más népeket is, a mi:nden nemzeteket áldásra 
kereső á1dás elvéé. Nem vág sablónokra: azért nem értik meg; 
sokban-sokham nem értik meg a tulajdon gyermekei ~em. Sokak 
beidegzés·ében csak nép a zs1dóság, akár nem ts a biblia népe, 
nép mint a több~ek; hogy nem Istenért, nem az emberiségért, 
hanem önmagáért akarja a történetét, mint a többiek; milliók 
meg milliók élnek ezen a gondolkozá:SI()n: az ő dQlguk, nem 
Vlesrekedhetem ve:ük érte. A mi érzésünkben, az én •érzé,;em
ben, és a biblia eszményében is, vallás a tsidóság. egyeteme~. 
.az egész emberiséget érző; vallás, hogy a gyermeke akármelyik 
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n<.mlX.· l h t: d hof,v r érlwa ho t l 'lhég vád ja az a sslimi 
Un l i ({,t, .thu;:-y monn.tJl z. , l. d nJauú.k a m;Ís u em-z;(; t ~~~idó
j.ír· nin z idü-ll 'TllZCt• Jm:el 11 ~g, mcrt ne m ncmz:.:t , hanem 
ralla, ..1 z-,id6..í ~· ,\ mi l ·lk iinkll'l.'k: vallis a ~~~ icló ság; dc a 
torlén . r:unut.Lt a tt'•nyrc. hogy m:b Í :i, n ép ; é:; hog y rruí.skép 
\,tl lá , JI IÍrlt .t tobbi ·k .• l- p vol•.t tc::-.z i, meg s ze!Lcm6lllck .az 
az oe rko!c i <'J;) 'lf:nJ ~,~gc, d • ug :- van, ho;.;y a többi val:ások 
mér'tél·(.r fof~Y.t, a z:.id <'I ::. Úg , ·a g ) nem i:s vallás, vagy ő az 
g\t'1!<· n ,•:~lia :\!e rt ugy ,·an, hogy a zsit!ó <; á g , amc[ybcn ha

l\1 /.; ág nl- Ikul m gmaJ~Hlhat a hitc:lcnség is; mcri, a,kármi a 
z jd t', .,.{tgn.tk g yík ~.~ m;í. ... ik mcglát<is{tbam a z-iid6-cmber esz.
nH~Il~ , . t tort nct v.tl{, ,;í.g;ínak ugy szól a dogmája, hogy z~idó 

zs t it', <:mb ·r. aki z~i(((ma'k érzi magát; vagy. a föltételnek 
akt i\ it:'t ha rm:lésl:vel, zsidó a zsidó emb·cr, aki z,;idónak vallja 
magát 

lia n ' m jú z~idl\ az baJ. Dc értsük meg az e fajtáju fogal
makat i-.. Van ro..;~z z ·id ó· d' nem az az, aki nem éli a z-;idó-
ágn<lk v:tlhí i hagyum;Ínyait , han~m az, a ki n em igaz ember, 

(.-:, 'iZl~g) nt hoz a 7.,idó lll~Vr<.·. A jlí zsidlí az igaz emberrel kez
dődik , (·~ 1 •Ic ,•(gzöd ik i -;, é-; nagyu,l fonto,; és n ag yo a szép, 
ha 111 •g,-::m benne a z a tiibb i~, hogy mentől több zsicló emlékre 
és z i ló ~"'>zményrc érez rá a lelk..:, d>e kg::>Z'.'!bb tipusa a jó 
z icl.'m:1k az igaz e.mber, aki dolgozik is a z-;idóságért. Hit:el, 
\<lg) hi t nélkül. I I át ha n .:m tud b inn: a zsidóság hité\ne:, sze
gén)ehb le,.,z a lelki élde e~y-egr n;omcs, nai1·, költői. nagy 
crkü:<>i é" n.tgy történe :í ercjü lungulattal. IIitct:.cn zsi ló lesz, 
dc z id,; csak. é":lZ-.'0 c..;a,k ,·a~lj.t n~gát_ zsillónal~: ho9y tudja 
annak a c...;n:las e...; nromonhago~ e" fon-;éges cs szanalma~. 
ann:tk a m:g nnu ért.:t:, magát önmag:l se,n ért.ettc történ::: ti 
alakulatnak. 

l I og:- é] h n azt nem akarja: magát z,idónak v.allani? \'agy 
hog} ép~n azt akarja. hogy ér~zni.:! se kelljen magát zsidónak? 
J>crslll', aki ott tart. azt nem hoJy utól nem érheti a sza1·am, 
de ll}(.'g cm moccan érte a sza\'am; csak őt kere.,i lelkem, öt, 
aki akár az igaz,[tg fényét i~ ott érczhctnéahomlokán, hogy 
korno:y, fájt!, erkii!c~i aggodalmakbó: ,·ergődött ki az clha:áro
zá · : nr·nuie kell, mert nem tud htnni. Há: ne higyj..:u; csak 
érczze és \'•lllja mag.ít z~i· lónak; a hit·~n tul is van zsidóság. 
• 'em a lelkünk e::.zményére, nem bibliai esz;nényre va!ó az a 
kifelé mcné..;: honnan me gy? ho\·á me,; y? valóságga:: a z::-.iJó
ságból a z~idó,..ágba. É:-. ha mégis m.?gy, ,~':l 1J':löl ő. a 
hut:en z-illi.\ a lcgi~azabban hüt:cn ember; ho J y hütl..:n tud 
lenni a!.Jhan i , ami en a tcrmé·z~t nem ismer e:hüt~l-encdést. 

. ,lg~. a. z~idt'l,;ág hat~ r·tll(·,..g~ é ic ne! n a v i_' ág vége: hog}' 
aki kifelt' kc,zu:, nem keJ ott megállma a h1ten ki1·ül való. 
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:.~.~id 6-ágban; messzebbre is tarthat, oda a \ égt .>lcnbt: hogy 
az egyetemes kulturána.k akar az ember" lenni, az em'Jeri-;ég
·nck az embere. Elgondo1koztam ezen a go'ld'Jlaton, é:; nem 
tudtam végiggondo:ni: hog y hol a mind :O>n :ag)ltság nakül 
való embcri:,éget kelLett volna meglátnom, amPlyl:>rn nemc<tk 
vallások nincsenek, de népek se; fajok se, é.; a sárga is . a fek<:te 
is fehér l•ett; hol abba a sze r telen fö·1clarab:Olbágba keU:::tt VQ;na 
beléhinnern az emberiséget, amelyb.en, az egymá,tó~ csa\ é~z
rc vétlen elütő síQel.kmüek csopor~jai szerint szinte annyi. az 
emberi~ég amennyi az embe r. Ott hagyni a zsidó.;ágot, hogy 
az embter 'az egyete mes emberi kulturának legyen az bere? 
'ó n em kell azért kimenni: bejöt : az maga de . .'\en a z•idóság 
egészébe; de az is zsidóság, amelyik befogadta; é.; ne nézzen 
~cnki hit•etlenkedvte rám, ha hozzá~eszem, hogy ép~n ez a z•idú
ság, a miénk, az e mberiségben az emberiségért é:ö. az e:nbe
·riség s:oellemi életének ré.;zese, megértője és munká·.;a, hogy 
épen ez a mi zsidóságunk a z>idóság. ~em uj e:mélet; mert 
évezreclck szerint való, hogy az a zsidó élet: zsidó kultura az 
egyetemes kulturában. Hogy épen az nem kell. az egye~eme.-;
től különváló? De hát a zsidóságnak kell, és az egye:eme:;nek 
nem árt: vannak is, sokan vannak, akik szépen élik mindaket
töt. Az egyetemesnek nem árt, inkább kedves is lehet neki: 
hogy egyéni szin·eket és hangulatoka: vr:iz belé. És nem lehet 
az emberiség ideálja a differenci.á:t>ág nélkül való emberiség; 
meg ha szeretné is azt a szürkeséget. a teljes,égig ::-.oha nem 
vih~ tné: egyének lelkében, csoportok szelleméb n. mimlig él
nek, elhalványu:nak, nem is zavarja öket it: benn az a zsidú 
kultura; és ha igazán ism~rnek. akkor meg é·J.'!n ne;n za
\arja öket. 

* 
De akik elhidegültek a zs.iodó élet:öl, mi. lehet még nekik a. 

z~itlós;ig, és mit 1·árhat tőlük a zs~dóság? Sokak lelkében ott 
tartha1t a sokat és nagyon megbántott, türelmetlenségbe han.
gitott zsidó tudat. hogy a kérdést i5 meg,·eti: ugyan minek az? 
.a kérdezore meg rászól: mit akar velük) .-\ki a z;;cidótlanságban, 
a félreál:ásban és kifelé készülésben csak a hütlen:>éget tudja 
meglátni, hogy megindítójául i~ csak a hü:len,;é~et lá:ja. annak 
a zsidó tudatnak csakugyan nem nagyon kellh~~mú a z...;idó 
hütJ.enség emberei: 
'1:11 :'.l:l~:"' ,.,~ "n•;; C'':l l~J':i ~.1:1:'.1 \:!"1~ ~:T~' .1 :·t:'~il c·~s~~:"l C'1::;•., l'll:l 

hogy mire is kaphatók azok az elmomoru•á;;-o--odot: z4dók? 
hagyják-c an:azokat. vagy ök i.; tudnának áldozni? fölkészül
hetnek-e az dönek kellön? ők akamák fö:é:e--zteni a porhal
lnazokból a kö,·eket. azokat az elégetteket) Valamennyi hűtlen-
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ség mindig v;U1 az <>lford.u lásban , ahogy a zú dú ember e lfo rou1 
a. ~idó ,ígt61 , a zsidcí {·le t töl: de a zsidó szelle m n~m egy bánat
tal, nem egy haraggal nézi azokat a hütlcnségekct: látj1a, hogy 
nem mind esik hütlen ségb61 , hütlen sl<gé rt ; akárhány más okon 
val/J; ki m •n the tő okon, a 7..::i Í!Ióságnak meg nem értésé 'Jől; kiJ 
nemc;;cbb okon is, klki harcok at állt igazság-keres.éshől. Ez 
a m{'nlhet6, ez a neme:s.ebb hütlen ség is n em szép, de nem meg
v-c.tni val ú is; és akik ig y 1cttek hütlcnj!Ci, 6 ket maraszta1gatja 
a zsidóság :sz;:o llence: hogy ugy is az övéi lehetnek; a zsidó élct
től elhidegü:vc is, a z!:>idóság hit ..;inoek a hite nélkül is az övéi, 
csak érezzék, csak vallják magukat zsidónak. 

Zsidók? hát mi az: zsuclónak h· nni? nem igen értjük meg: 
dc ha ugy van , hált legyen; mégis: mi valami lehet még abban 
a z-;idótlanságban a z-;idóság? és mit várhat magának attól a 
zsidútlanságtól a zsidóság? Zsidók; nem hogy időt enged nekik 
a zsidóság, a:z .időre számü, hogy megértik maj•cl és holZáiga
zoclnak; hanem hogy, ahogyan vannak, zsidó tüz nélkül a lel
kükben, ugy is kelL~nek neki . Fáz,ik t ő :ük, a hideg 1elk•ektől, 
a zsidóság szúlem:e még is e lfogadja őket, aká r a kedv{·he is 
fogadhatja. Olyanf<Orm.án van fz.rad legősibb gén icusza azok
kal az ideg en kulturán meggy,arapodott 21sidó ku~turán<11k a 
gycrmekei\el, mint Jákób volt a Jóvsd fiaiva~: ~01' 1j::l !'1~ '~o~-w' Ni'1 
hogy ahogy meglátja őket Izrael, bizony megkérdezi, kik ezek? 
c:-t 'J::l 1'::lS 's 1:')01' -~s'1 é_.; ahogy a zsidó mod2rnség meg
mond ja az ős apai sz;!llernnek: az én fiaoim ők, hogy itt igy a;dta 
őket nekem Istten o::JiJS1 •SN l-ll Cili' i~N'1 Izrad géniusza 
szeliden sz61: hozd csak ide hozzám, hadd áldom meg őke•t. 

Igazabb igazakat kiván magának Izr<11el, olyanokat, akikre 
nem kell bizonytalanul rájuk .kércleznile, hogy bk ezek? mégis 
ugy van, hogy áldhatja is őket Izra,el, csak érezvenek arunyiJt, 
csak valljron a loelkük IzraJelért annyit, hogy megmondják: 
a t-c gyermekeid vagyunk. Hamar áldá:s? oLcsó áldás? Nagyon 
is olyan, mirrt az uts:zéh kolclusé, a kevés j•óért is eze•rsz!Cil'es 
hálával föiimádk·ozó? Hát ha olyan lenne is, akkor sem meg
vetni való az az áldá:s: magasságos hangula:t, amikor a népek
től mindig rosszra értett nép, a gy•ermekeitől is sokszor meg 
nem értett anya, a történetruek az a szerencs,ét1enj•e, áldhat is, 
nem hogy átk•ozn~a kellj·en. Hamemhogy a zsidó szellel11[)}ek azt 
az áldását csak a ~zinen t~wasikló tekintet látjra hamama.k, Já:tja 
olcs<'mak; koldus-hála lehet, de ruem koldus-lélreké é:s amit 
köszönget, az nem alamizsna: nagy-nagy igényü e;kö1csi leo
roolyságé a hála, é.s m~svolgált áL:lás az áLdása, komoly er
kölcsi érté~órt való ... Olyan az ·embenség történetéruek, és he:t1JI1Je 
olyan a z·s~dóság torténetének a s~elkme, az emheriJség svei-
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1eme oly hitvány, gondolkozás a annyira ellensége . .;, a z~ido
ság szelLeme o: y nyomott, helyz 20te annyira ll) omoru,ágo,: hogy 
zsidónak 1enni, maga az, h ogy kitart az ember és zsidúnak 
vallja magát, vagy hallgat és állja azokat a zsidónak, nem az 
egy-egy embemek, a minclen zsidónak szóló gyulö~köclé.;ekct, 
- az maga, önmagáért, .e rkölcsi cselekedet. Xem mindig aL. 

a történoe1t levegője teszi, olybá megy-e: hog) ami egyébkor 
semmi, az a veszteg maradás, az , hogy a zsicló.;~gtól elhidegült, 
tovahuzódó lélek ruem s zakad hiitlenségbe a zsidós<}.gtól, né
melykor, az erkölcsi bomlások idejében, az e rkölcsi ent.•rgia 
emberévé dicsőiti egy-egy emberét. Olyankor a z~idóság sz~·l
leme számára akár egyek is lehetnek tör:éndi értékben a 
zsidó élet gyermekeinek azok a mindenféle fajtái, az érezökkel 
együtt ők is, a nem-érzők. Egyek mindahányuk: 'lS '·'' -~:-· ;1; 

a vallá:si zsidóság embere, aki ug y beszé:, én csak az Eg~ i,-,t~né 
vagyok ; :lj?:.:' Olt' J ~o~•p• :-ti1 a zsidó népszellem fi'!. aki a J ;íkób 
nevéig vivő történe~i folyt,ono:;ságot éli ki: .", 11' ::m• ",, a z~idó 
ne mzeti érzés gyermeke, aki kezé1·el is, erejével. oda.;zer:ú>clik 
Istenhez; :'ID' S.s,lt'' Olt'::l1 meg az a zsidó vi!áglátá.;ban idegent1é 
l•ett lé:ek, akinek csak jtelző.ie a zsidó név. 

Zsidó ember, aki nem éli a zsidóság életét, hJ.t mégis 
mij•e rueki, mi lehet számára a z;:;idóság? hisz,en valami c..;ak 
kell, hogy legyen. Vallásul nem kell neki: a va!Lbi \'Jl~glátást 
lecseké~y: i a l elke; 11Jemz•etül, idegen je a gondolkozásának: any
nyira más népé a nemzeti érzése. Sem ez, sem az, más\·a.!a•.ni 
hát; akár alantib b formálódás: hogy vi.sszafej:ődú:t bekílük; 
akár egyszintü differenciálódásuk, vagy, ha leh;!t-<ége.;, maga
sabb is náluk. Emilyennek is láthatná, de nem látja: ha Lítná_, 
nem leame az a lehü~t 1elkü zsidó. Csak amugy láthatja, a tiiké
letességbe nem vitt, vagy a tökéletességbő: kibomlott alaku
latnak: hogy, ahogy van, ·élő szervezei: a zsidóság. hiszen ~-J_; 
élő sz•ervezet, ami hát élni akar; élő szerv<ezec, az é1et núnelen 
akaratával, de akarataiból nem vi>ttc történeti erőbe, rsak 
az az •egy, az a legősibb, az az ösztönö;:;, hogy élni akar. Több 
.a zsidóság; ,~e ha csak ennyi lenné is, igaz léhck akkor scln 
forelul el tő~re: inkább magára vet, hogy valameim y ire ő i~ oka, 
ha ruem több. Hogy vannak nálánál felsőbbsége:; népek? h;ít 
vannak: de nem lenne•e különös, ha épen a zsidóság k:nn · a 
nép, az eg}'letlen, amelynek gyermekei a hatalomra mérik a 
hüségüket? Haruemhogy aki lát, dehogy keveselli le a zsidú~ág
rua.k. azt a puszta megélitét is; me rt meglátja benne a nagy ut. a 
sokat, a végtelent: azt a zsidó erőt, amely a mindcnfé!e .;.:11{.'11-

séges életeknek, az ellenséges életnek, megbízásában több nün
d.en-rninden más erőknél; és nemcsak hogy megélt, dc terem
tett is és fejl·ődött és dolgozott az egY'etemes fej W dé,; w. C'iO-
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c! ft'> 'NŐ, d~ aki m~J re,bl?en belelát annak az erőnek természe-
1t•hc. n<.'m 1s az crot latJa m.:g aztún, hanem a lelkét, és akár 
'3. <"'O'!át sc lá:c,sa cs.oclána~. ,\z, az miveli a csodát, ami annak! 
:az c~onek a lelke. Nem b c:ég az életnek az él,et akar.énta; 
<;ok ckt akarata megtört már az élé!tcn · és a rid,ecr kritika is 
~w.!(in oeréít s-ejt ott ~ zsidó erőben, hogy [gy föléhe ~tbc mÍndc~ 
Hl~lkr~ek. em tu_dJa azt, csak a~ erkölcsi lelk,es,edés; az sem 
mmchg; el e semm1 más, csak az. A 7. a zsidóság: e rkölcsi szerv<e
zet ; hogy egész kulturája, a ,·allás, amit kifejtett marrából, meg 
a .tu~lomán);'a, még a babonáj'a is, az igaz emberért va1ó; aki 
zsH!o nem 1gaz ember, az kiromJ,ot: a zsidó ku1turából, hozzá
romlott má.., kulturákhoz. Nemcsak hocry é:ő sz•ervezet hát a 
í':siclc'Jsá~. ami élni akar, h <u_J cm élő 'e rköLcsi szervezet. amely 
c:;ak mmt 'e rkölcsi szcrvezct akart élni, és máskép nem is tudott 
' ·.olna mcgélui, máskép n em is k .:?l!ctt neki az é1e~. . 

Zsidó ember, aki erkiiiesi életlátá-;u, a moralizmus embere, 
minc)ig megtalálja a zsidóságot és hennc a maga helyélt; hogy 
"a l.sHl<'>ság, ha se nemzet is, sc vallás is. é1ctbe fej'Let t valósá
gu] él a sz{unára: épen mert az a zsidóság, é:ő e rkötcsi sz,erv,e
Z·l'l. De ha nem éli a zs~dóság törtl-·n,cti éJ,etét, mit ér az olya,n 
('lllher élete a zsidóságnak? még vesz-edelmé..11e is Lehet: 
l.:J::lS: ·:n~ ::l::lS n~ oo• ~>:S1 hog) mások sziv•e is el talál majd ha
.nyatlani a zsidóságtól, abogy az ö sziv·e . Nem, nem; hit az 
dv~n, 1101() az erköksi világlátás ember·e mindig zsidó érték, 
<t történet i zsidó éuet számára sokszor érték lehet a.z a zsidótlan 
él et is. Csak maradj,on , aki zsidó, maradjon a zsidóságban: ne 
gyöngitsc le az ugyis gyönge zsidóságTot; e lég k·evesen vagyu111k: 
lllinclen egyért is kár. a dcrékért, akiv,el megfogy a számunk; 
és eggyel több emb,ere a zsidó .hütltenségnek: eggyel kev•<=s·ebb 
('lllhcr<.> a i•obb emberiségben hivő erkölcsi eszmémyiségnek. 
Csak maradjon: jl~ 1:111 v:ll:N nStt~ ujjal ne mutass.anak rá küJlln
r61, megint egy és nem az utolsó, vissza nem csinálhaltón f,eil
oszlóban a zsidóság, sz·ellc·me n em fog a lelkeken, nem tarthta:tja 
meg benne, akik az övéi; se meg ne szóJ;alhassOin a hitváJnyság, 
hogy igat 'C'!llher, az erköliesi lutltura e~nhere, ~~em ~irj1a meg 
a zsidóságban. C ak maradj·on: ha megmclul, kt tuc!J.a, hol áll 
nwg; .amily·cn az emberiség szelleme, a j16hiszem~ kezdetnek is 
hamar bün a folytatása ; az apák hütlenség'e kl tudj1a, mivé 
1wm lesz a gyermekekhem: ~:r!l! 1'1El1 :pe:.: N:ll' tt•m tt'ilt'~ •;::. 

a kamékon gyökerl-n>ek kigyó lehet a hajtása és a gyümö~cse 
már riipülő tüzes-sárkány: az i) rovásán csak a léJ,ek szine vál
tása, a.z utód már rászi.;z~g a zsi1dóságra, és aki azután jön, 
tüz<:s<)vával is dolgozh~1t. ('•a 1~ marad_ion, csak marac!jo:1: h·add 
'\'álla;ja, hadd o-;sn m ~' g a tiihhickk:.;l a Z'iÜló sorsot, a zsid() 
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martiriumot · az.t ·az erkölcsi martiriumot, ami minden crkolcsi 
szerrezetnek' a végzete: hogy 1ego~t benne va:rmak, .~sa~ erŐ'iebb 
ellenséges hatalmakkal kerüljenek össz·e; az erkolc~~ lelkese
désben pedig a martirium készsége, szomoru elszánbaga. 

* * * 
De megvan-e hol van az a ti n us: a zsidó ember, aki. a 

zsidó éLeten kivül éitében is, erőse 1ehe~ a zs~dóságnak_? A Kelet 
és a Nyugat látja kif.ejlőben a fajtát, de n~l~n~ nmcs mjeg. 
Mert aki a mi világunkba:n arra vágna, a zs1do erzé~ embere, 
?-Z n:cm az igaz~ ; zsidó é rzéséne~ a végtelens~g~b~ .1s ~c~~. ~ 
1gaz1. Ez passz1v alakulat, kulso hatásokra folerzo erzé"ck~el. 
hogy csak kopnak és meg ne_m ujhodnak ~e~ében ,~zok a z·3ldó 
idegszálak Másnak kell lenn re annak a zs1dotlan .. e.etnek, hogy 
mégis zsildó le~Y'en: ann_ak az embe~e, c?upa zs1dó _ a'J:'.~ratok, 
nem minden-mmde:n, amlt akar a zs1dosag: hogy ez b tulélt 
l!elret neki, meg amaz is_; de minden akarata a zsidóság meg
jgenlése. 

Ene biz·ony nem elég a legjobb jóérzé~ sem; tudás is kell 
oda: tUJclni, mi is a zsidóság. Tanuljon a zs~dó ér~é;. köny\'bÖI.' 
szóhól, ha az deV'en zsidó él-et nem lehet a tamtoj,a. Dc akt 
ott nö fd, zsidó légkörben, arra is ráfér a tanulás: M~N ]1.:J,N 

Oli'~ ~::l.:J 1S n~)'i' 01N Stt~ hogy n e a maga jártának-keltének négy 
röfjé11e fogja a zsidóságnak egész mindenségét. A m~gértés .a 
zsidó érzés emberének lelkét odahajlitja. átösztökélhet1 az akt1v 
z:sidó él·ethe is. Ha igaz ember az is, az i'S: j·ó zsidó az imáclkoztó 
zsidó, de j·obb nála, több nála a megértö zsidó. Az a zsidó han
gulatok embePc, ez a zsidó akaratoké is: annak a zsidóság 'can 
az emberért, ennlek az ember van a zsidóságért. Nagyon elkel
tek mind~g. az időnk meg ki.ilönösképen olyan, hogy nagy<m 
elkelnének a zsidó-ság akaratainak az emberei, hogy legyenek 
embePei a zs~dóságnak, akik ért'e vannak, a zsidóságért . Aki 
zsidót pedig a megismerés sem ihlet a z:;idóság ~z,erct.ctére, 
érzéketlenj1e az egy néplélek erkölcsi fönségeinek. 

Azok a zsidóságtól elhidegü't lelkek ha nem az er-
kölcsi fönség érzéketlenjei mincl-mi.nd a z~idóság tudása 
hijján való lelkek. Tgazban érzik motgukat, mert ugy látják a 
zsidóságot, hogy ·azt mondják, nem lehetnek zsidók_; ele látá~uk 
a nagy kulturálts4gban is, csak zavaros látás. igazságnak nem 
a valóságok igazsága. Ismerjék meg, értsék meg a zsidó-ságot. 
lgy ha mennek, bizony nem az igazság viszi őket, a szép. ;a 
bátor, hanem csufság, a gyá1·a. a nagyon gyáva hütlenség. 
Mennek, de nem igaz, hogy az egyetemesért mennek, a közös 
emberi kulturáért, hogy csak ember akarnak lenni; hanem 
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me nnek me rt nem elég emberek bajt 1s álla!llÍ: zsidók nem 
akarnak Lenni. 

Zsidó életet élni: hogy a lelkünknek idegenje ine 1egyen 
a zsidóság, hanem egymásé legyünk, mi benne, ö mibeamünk. 
Bs megérteni a zsidóságot; hogy ne csak ösztön 1eg)'len, meg 
hangulat, meg köte:esség a zsidó hüségi.ink, hanem tudott
ság, akarat meg szere1em. Amen. 

Nagyvárad, 1918. sz,eptemhe r. 

Dr. Kecskteméti Upót, 

Rituális kérdések. 
A kultura, haladása utján gyakorta vetett felszínre _rit.uális 

kérdéseket. A mind ujabb és ujabb felfedezéseinek és · ~ közeletet 
átformáló technikai találmányainak egyike-más1ka szüksegessé tet
ték, hogy a Tóra méröónjával vizsgáljuk : miként illeszthetök az 
isteni vallás fundamentumára . A Sukhan Aruchban sok esetben 
nem találunk fix tételt azoknak a találmányoknak használatba
vehetőségére és főleg szombat és ünnepnapokon való használható
ságukat illetőleg, amelyeknek feltalálá~i ideje a Sulchan Ar.~ch 
befejezése utáni időre esik; minek folytan ez esetekben analóg1ara 
vagyunk utalva. . . 

De az analógia sok irányba vezet és_ ezek az_ ~ranyo~ s?k
szor ellentétesek is. Minek folytán a m1~den vJtan fel ul ~l!ó · 
analógia megállapitásához1 széleskörü. tudas és nagy élesla!as 
szükséges. Ennek okáért valahányszor 1lyen esetek . ~dódtak, '?lll
dig a legnevesebb tudósaihoz fordultak szentenc~~é~t. P.éld~nak 
csak egy esetet ernlitünk meg,. e~y ~b. 15~. ~v elo th t~lalma~yt, 
amely nemcsak a villany, a rad1ó es repulogéphez v1szony1t~a 
primitiv találmán~! hanem még ~ sokkal fiatalabb varró~é~_hez IS 
és ez az esernyo és a napernyo. Ezeknek a szombat es u~n~p
napokon való használhatásának kérdésével 2 fordultak _anna~ ld~Jen 
a viiághirti prágai Ga?nhoz. 3 

• ~ésőbb foglalkozik elobbmek 
responsumával a pozsony1 Gaon IS. • .. .. • • • 

A jelenben a rádió, a l~ghajo és a Eepulogep ali ~ !alal
mányok előterében. Amikor tehat az Em~ékkonyv sz~rk~sztőblzott
ága a R1tuális kérdések· '-et osztotta k1 nekem, nyJivan ezekre a 
~érdésekre gondolt: Csakhogy a prelimjnált 3-4 oldalnyi terjede-

l Dedukció és indukció utján, minden idecorrespondátó eset és tétel 
figyelembevételével. .. 

2 S:'llN. ill. pl"'l L,mN szempontJabóL 
a l. Landau '" :-1:mvn n"~n 1'1":'10 1'111'1':l )111J. 
4 M. Szófér :l'').' 1'1:l1W1'1 n"Nn '1tl'O cnn. 
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lern ezeknek a kérdéseknek tárgyalására tulkevés. De megkiséreljük, 
ha a legszűkebb keretben is. . . 

A villamossággal kapcsolatos találm~nyokat .tlletöleg, a~1ly~n 
a rádió is szombaton és ünnepnapon valo hasznalatbavehet~séguk 
kérdésébe~ először meg kell világitani a szombati mu.nkahlalom 
mibenlétét, helyesebben a ,1:JNSI;) Melocho munka fogalmat. 

A Melocho fogalmát nem a munka nagysága vagy sulyos
sága, nem a munka végzésével járó e~őmegfeszités __ teszi, hanem 
a Melechesz Machasevesz - a munkanak tervszerusége és cél
tudatossága. Az emberi munka abban különbözik az ~llatitól, _hogy 
mig u!óbbit vagy ösztöne vagy külső kényszer s~rka.IJa, add1g. az 
emberi munka tudatos és előre kitüzütt cél szalgalataban történtk; 
elgondolást, szándékot valósit ~eg és m~nka~ö~ben ~ud_atosa~ e 
gondolatot szolgálja és törekszik munkaJa reven elemi a celt, 
amelyet maga elé tüzött.5 

Végezhet valaki órákon át nehéz,, gön;yesztő ·munkát és még
sem meriti ki vele a Melocho fogalmat. 6 Es végezhet az ember 
oly jelentéktelen munkát, <l:mel~ eg,ráltalán nem f~rasztó, mint pl. 
két irásjel leírása és még1s kimentette vele teljesen a Melocho 
fogalmát és áthágta ennek tilalmát. 7 

A tizparancsolatbeli tilalom : Ne végezz semmiféle Melochot! 
nagv általanasságban szól, de nem irja körül a Melocho fogalmi 
körét. Külön pedig nincs megnevezve a Tőrában a szombati munka 
tilairnai közül más, mint: Becharis uvekoczér = szántás és aratás,~ 
tehát a földi termények termelésévél járó mindennemü munka, 
továbbá a tüzgyujtás. 9 Hogy ezeken kivül mit jelöl meg a Malocho 
szó, megvilágítja Tóránk a frigysátor építéséről szóló rendelkezé
seiben. A frigysátor építése mmden munkájánál használja a Tóra 
a Melocho szót. É pi tésének parancsát pedig bevezeti a szom ba t 
szentségének és munkatilalmának hangoztatásával. 10 jelzi ezzel azt, 
hogy a Melocho fogalma alá esik a frigysátor építéséhez szükséges 

· minden munka. jelzi továbbá azt is, hogy még a szentély építésénél 
sem szeghetők meg a szombat parancsai. 11 A frigysátor építéséhez 

5 Majm. N"O 1'1:l!V. 
6 

Pl. jp1'1S O"V NSw SpSpo esetében. 
7 

A frigysátor deszkái mindegyikét egy-egy irásjellel jelöltéK meg és 
egy hozzáilleszkedő irásjellel a lábak mindegyikét, amelyekbe a deszkák~! a 
frigysátor felállitásakor beleheJyezték. Minthogy minden n:NS~-ot a l'l:lNS!l 
!:llt'l.:lil szerint itéljük meg. Két betü írása ennél fogva n::NSo-ot képez. 

B Móz. ll. 34, 31. 
9 Móz. II. 35, 3. 
10 Móz. ll. 72, 16. 
11 

Mechilta. L. Zsidó Hitéleti Lexikon. Sabbasz enuzzó IV. 
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pedig ~züks~ges volt ugy a földtermelés, mint az ipar és müvészet 
munkáJa. Mmdezek tehát a Melocho, vagyis a munkatilalom alá 
esnek. 

Bölcseink~ össze~llitották és felsorolták az Av Melocho, vagyis 
.alap- vagy lomunkakat; ezeknek száma : 39. EzekböJ erednek 
azután Tóledósz . származékok , amelyeket már bölcseink tiltottak 
If!e~) Ged:r = kentés, vagyis_ megelőzés céljából. Ennek folytán -
rövtd~n összefoglalva -. mmden szándékos, meghatározott célt 
szolgaló munka a szombah munkatilalom körébe esik. 
. . Mos! rátérve ~ vi! lannyal kapcsolatos találmányokra, nagy 
al~a la!lossa~ban megallapttható, hogy a villamos áram bekapcsolása, 
barmtlyen Jelentéktelen munkának látszik is a fötilalmak közé tar
to_zik, m~rt a .bekapcsolás által gyujt, nemcs~k a vezetékben, hanem 
barhol ts sz1kra lobban ki 12 és a wtt ,,v:n Nt, tilalmába esik.U 
Minthogy a rádiót is a villamos áram bekapcsolása hozza mükö
désbe, ennek folytán a rádióba a villamosáram bekapcsolása ép
ugy tilalmas, mint a villanyvilágitás ve2'etékébe, vagy a lift veze
tékébe, vagy bármely nagyméretű üzem vezetékébe. 

Más megítélés alá esik azonban, ha a bekapcsalást nem zsidó 
végzi. Ez már a Jore Dea 14 244. szakasza szerint bírálandó el. 
Szombaton és ünnepnapokon nemcsak a munkavégzés tilos, hanem 
a munkavégeztetés is.u A rövidség kedvéért általánosságban ugy 
határozható meg: ha nemzsidó munkát végez zsidó részére szarn
baton vagy ünnepnapon, akár fizetésért, akár csak felkérésére vagy 
önszántából annak mindennemü élvezése a zsidó részére tilos. Ha 
azonban a nemzsidó a munkát a maga részére végezte, élvezhetjük 
mi is. Pl. ha utat vágott szombaton a maga részére, mi is mehetünk 
azon. Ha világosságot gyujtott, hogy ö lásson mellette, mi is él
vezhetjük világosságát, még akkor is, ha ö már kikapcsalódott 
belőle. 

Ezen összefoglalást jelen cikkünk szűk keretének természete 
szerint igen szükre kellett szabnunk, tehát nem terjeszkedhettünk 
ki a kivételekre, mint pl. a szabafűtésre a téli hidegben, vagy a 
világításra m:Jer;, ,:~,t, az átalányban kiadott munkák módozataira 
sem. De foglalkoznunk kell minden részleté~en a l~guj~bb talál
mányokkal, amelyekről még irásos halachat megallap1tás nem 
jelent meg. Tehát: 

l. a rádióval 

12 És bár ez nem szándekos, de n•w•, i''DD és ez esetben a ;'!:lN';!r;, 
"'':!INtt' is tilos. Majm. ,, ,K"D l"':ltt' l"'l:l',n és 'tc ~~~~w n"N. 

1a Móz. II. 35, 3. 
14 C"M M,lN. , 
u; Mert a Tóra parancsa igy szól : Semmt munka ne véges•essék 

azokon. L. Majm. ') ,,.D l"':!~ l"'l:l',n és 1
) l"V, n"tt. 

l 
i 
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ll. a léghajóval és a repülőgéppel. 
A rádióval foglalkoznunk kell: a.) szombat és ünnepnapon 

való igénybevehetösége szempontjábóL b.) A hang megitélése 
szempontjábóL 

a) Hogy mi magunk szombaton be nem kapcsolhatjuk a 
rádiót a WN ,,V:ll"' Nt, a tüzgyujtás tilalma miatt, már fönt állapi
tottuk meg. De felmerül a kérdés: bekapcsolhatjuk-e a szombat 
bekövetkezése előtt és bekapcsolva hagyjuk szombaton át, hogy 
igy passive élvezhessük? 

Ennek eldöntését a Sulchan Áruch16 252. fejezetében kell 
keresnünk. Ott fel van sorolva, milyen feltételek mellett kezdhetünk 
oly munkát szombat előtt, amely önmagától fejeződik be szombaton. 
Az idézett fejezet l . §-a szerint az csak azon esetben van meg
engedve, ha _telj_esen ki van zár~ a annak lehetősége, hogy szombaton, 
!:led.ékenysegből . bekapcsolód)O~ és valamivel cselekvőleg hozzá
J_aruiJo_n a munkahoz .. 11 A radtónál a fütés erősítése, ugyszintén 
aHomasok keresése tgen megszokott és szinte elmaradhatatlan 
kelléke a rádiózásnak. Ez pedig mirydkét esetben Mavir = tűzfej
lesztéssel,. tehát lüzgyujtással jár. Es ez a megfeledkezéses bele
kapcsalódas nemcsak, hogy lehetséges, de valószínű is. És noha a 
fütés gyöngítése csak Mehabe begachlé barzel tehát nem Melochó 
a fűtés erősítése azonban kétségen felül Melo~hó. Tehát nem lehet 
megengedni a szombat elötti bekapcsalást sem szombati használat 
céljából. 

Nemzsidóval sem szabad szombaton bekapcsaltatni mivel 
nem felel meg az erre vonatkozó feltételeknek. ts ' 

b) A hang megitélésére azért van szükség mivel a Sulchan 
Áruch

19 
kifejezetten tiltja az imádkozást oly helyen ahol nő ének

hangja ~al.latszik. 20 ~ost az a kérdés: hogy ha a' nő énekhangja 
csak a radtőn keresztul hallható, fennall-e ez esetben is a tilalom? 
Nézetünk szerint nem áll fenn a tilalom ez esetben. Mert a Sulchan 
Áruch~ 1 

megállapítja, hogy ha valaki Rós Hassonókor barlangban 

16 c~n n,,N, 
17 Ime a példa : ;"IM'!C N'n1 t.eiNn ',v nJ'NW ;,,,,,, "", ,O:le l"'M~ ,l"'10 

nJ'N CN ,,OM !:IN;"! 'V ;"tJ'N ''CN1 nnn• Nr;,w ,lOV WNn ',v N';"t CN!:' IC'IC:I 

•l:ll l:!:l:l n:~ D'J' NO!V IC'IC:I nmt~ 18 
M"N 244 mivel t,N,W' ',w ll"'':l:l és h~ngossága miatt 0~1 '•c;,,0 

.:•.l', lN c•m1Nt, !l11n', le'' ;'!Vlltl 19 
., n"v M"N. 

20
. :rv~ i:!N 21 tiltja a férjes nő énekhangjának meghallgatását imád-

ságon k1vtil 1s. ' 
21 

'N T"Cj:'l"' M"N, 
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vegli a sófárfuvá~t, 22 a ?arlang_ban lévők, ennek meghallgatásával 
megf~!eltek a __ sófar hangJa hallasa kötelességének, mert ök a sófár 
hangjat h all ja~, a barlangon kivül állók azonban, ha a sófár 
hangját hallottak, megfeleltek kötelességüknek, de ha csak a vissz
hangot hall?tták, ne~ feleltek·.meg. Ebből mt:gállapitható, hogy a 
nem eredeti hang mar nem estk oly megitéiés alá, mint az eredeti 
hang és n_e~ vo?atk?zik reá az eredeti hangra megállapitott szabály, 
tehat a rad tó közvetitette hangra sem vonatkozik. A mi esetünkben 
annál. kevéssé, m.ert a rá~ióhang még csak nem is visszhang, tehát 
~em ts az eredeti hang vtsszaverődése, hanem az éneklő hang által 
Li.zembe ?elyezet~ készülék utján létesü l ő rezgések, amelyeket a 
VIllamos aram féjleszt, erősit és továbbit és a vevö készülék ismét 
~anggá ~l.akit. Megállapitható ennek alapján, hogy a rádió közve
btette not hangnak a meghallgatása ha nem is c~,~on mlt'oo de 
semmikép sem estk ti lalom alá és más helyiség hiányában imád
kozhatunk is abban a helyiségben, természetes, hogy ima közben 
a hangra fi gyelni nem szabad, hanem az imára kell koncentrálni 
minden gondolatunkat. 23 

II. A Jéghajó és a repülőgép szombatori vagy ünnepnapon 
va ló igénybevehefősége kérdésének eldöntése szükségessé teszi, 
hogy a Techumin = távolsági határokról is száljunk röviden. 

A szombati nyugalmat a mozgás korlátozásában is elrendeli 
Tóránk következő parancsa : Maradjatok mindannyian a helyeteken, 
ne menjen ki senki a helyéből a hetedik napon.!' Az a hely, 
amelytő l való távozást a Tóra megtiltott,, Izraélnek táborhelye volt 
a pusztában való vándorlásuk idején. Es noha ez 12 Mil volt. 25 

De bölcsei nk, megelőzés céljából egy kisebb távolsági határt ke
restek és megtalálták a Migrás-ban és ez 2000 Ammá. Ezt a 
határt röviden Techum sabbasz = szombati határnak nevezzük. 

22 
A Talmudban : 1"~ mtttn tt'N, azt írja .,,:ln 1111~. A Sulchan Áruch 

pedig n.,von 11n:l, mivel a mttto eshetőséget tart szem előtt, a V"tt' halachai 
megállapításait a gyakorlati élet eseteire alkalmazza. 

23 A nő énekhangja meghallgatásának tilalma nem érinti a nő értéké
nek és megbecsülésének azt a kivételesen magas fokát, amelyet a Talmud 
oly sokszor kiemel. Hisz a Szentirásban ott találjuk a nőt a birák és a 
próféták között. A tilalom számol az emberi természettel és meg akarja előzni 
a nemtelen gondolatok és gerjedelmek ébresztését. Nem tanácsos pödörni az 
alvó oroszlán bajuszát! Az erkölcsvédelem a leghatékonyabb, ha rnegelőzí a 
megkisértés alkalmait. Mert ha már itt van, senki sem tudhatja, hogy egy 
gyönge pillanatban nem lesz-e urrá fölötte a szenvedély. Azért imádkozzunk 
naponta j1'Cl ~."~ N~ 1lN1:n ~N1. 

24 Móz. ll. 29. 
!b l Mil = 200 Ammá. Egy Ammá kb. 54 cm. 
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Er uvval meghosszabbítjuk még 2000 Ammával. De tovább mennünk 
szombaton nem szabad. 

A Techum mozgási korlátozása azonban csak a földön és a 
föld fölött 10 téfachnyi magasságban bir joghatállyaL Ennél magas
sab bra már nem terjed. 26 Azért utazhatunk hajón szombaton bár
mily távolságban, ha szombat bekövetkezése előtt szálltunk a 
ha jóra, ha nem is indul el a hajó szombat előtt, hanem a szombat 
bekövetkezése után, mivel a hajó köztekedési lehetőségéhez l O 
Tefachnál mélyebb viz sz ű kséges. Még más ok is sorakozik a 
szombati hajózhatás hoz. 27 

Megállapitható tehát, hogy ugyanezen okokból vizről fel
szálló és ugyancsak vizre leszálló repülőgépen is utazhatunk 
szombaton, a hajóra előirt feltételek kel, 28 mivel ezek is a föld 
fölött 10 tetáehnál magasabban járnak. Szár':lzföldrő l felszálló 
repülőgép azonban m~r más beosztá.s alá esik, yrtiy~l ez ~erekek~n 
gu:ul a földö n indulaskor és ez mar oly beszamttas ala eshetik, 
mint a kocsi és kocsira ülni tilos. :~ 9 

Meg kell jegyeznem, hogy sem léghajón, sem repülőgépen 
nem utaztam, nem is láttam közelröl, csak Jeirásból •ismerem. 
Nincs tehát kizárva, hogy ezekre vonatkozó megállapításaim egy
ben másban hézagosak. 

Ünnepre vonatkozólag, noha ekkor szabad főzni, mégis az 
itt közöltekre nézve, épugy vonatkoznak a tilalmak, mint szombatra, 
mert szombat és ünnep között, csak az ünnepre szükséges ételek 
és italok elkészítése tekintetében van külömbség, mert ez ünnep
kor meg van engedve, 30 de más tilalmakban nincs külömbség 
szombat és ünnep között. Igy pid. bekapcsolhatom ünnepkor a 
villamos áramot főzésre, de nem másra. 

Helyszüke miatt nem állt módunkban megállapitásainkat 
responsumszerüen, az idekorrespondáló helyek feltüntetésével és 
fejtegetésével jobban alátámasztani és megvilágitani és fökép a 
Sulchan Aruchra szoritkoztunk. De viszont magadtuk az alapot és 
ez a szakértőknek a továbbkutatásra elégséges. A gyöngébbeknek 
pedig elég a megállapitás önmagában is. 

26 'N ,"n n"n Egy Tefach ko. 9 cm. 

27 .,:l,~ ~~~,, n~,, nJ INit'. 
28 ,~~~., n"N ,"n. 
29 u. o. n"tl'1 és n"1 n"ttt. 

Lebovitsch józsef. 

so A dohányzás is ennek számit. Vannak azonban, kik tartózkodnak 
l\innepkor a dohányzástóL 
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Hitoktatás a vidéki hitközségekben. 
Elmélet s gyakorlat, e két lwmponensböl tevődik össze 

a vallás. Az elmél,et határozza meg a gyakorlatot, a gyakor:at 
szabályazza az életet. Bajos vo:na eldön,~eni, hogy melyik a 
kettő közül a fontosabbik, az elmélet~e vagy a gyakor1a~, mert 
mind a kettő egyarárut fontos, egyik a másik nélkül el nem 
lehet. · 

De mintha mainapság mégis az elmélet nyomu:na e:ö
t-érbe, egyszerüen azért, mert a gyakorlat nagyon is háttérhe 
szorult. 

A vallás fennmaradásának ma fő-, szinte egy>eciüli tény e-
zője: az elmélet, a tani~ás. 

Bölcs ·eleink azt tan~: ották: :'1W)i~:"l NC,N '"'P'li W'1,0 :"1 N; Nem az 
elmélet a fö, hanem a gyakorlat, nekünk mirutha ezt a téteit 
meg kellene forditanunk: lt''1,~:"1 NC,N '1P'li;, c·v~:'l N; Nem a gyakor
lat a fő, hanem az elmélet, egys:oerüen azért, mert gyakorl:at', 
sajnos, alig van. , . ·· k 

A vallás elmé~eti részére, a vallásokta:tásm tehat nekiU.n 
fokozott gondot kell fordítanunk. 

1\Iár a mi üreg T óránk mond-O'tta: O:l'.i::l 1'1N omN . Ol"l,~s, 
Tanitsátok azokra gy•e rmekei'eket, monclo~a akkor, amtkor a 
gyermek szeme:áttára a Legélénkebb vallásos gyakor:aJt ~o:yt , 
mennyivel inkább kell e meghagyásnak fog~atot ,szerezm ma, 
amikor a gyermek a szü:ői otthon_b~n semm1 vall<~:305 ,gyakot'-
lat t la' t - f"'-<:Tanatot sz~rezm mtézmény>~sen, l!Sko "al oktJ~ -

o nem , "-'o d l, 1 · ' k 
tássaL mert hiszen a szüiő ;;z ohk~a~ás fela a:ta a o ~s regen t -

vonta· magát s azt az isko:ara antotta. . 
Az iskola ma a vallás fenntartásának fő-, sz~ru~e egy>et1en 

szinhelye. , ' ·· . ·'"'6 ' ak v=Le a leg· A vallásoktatás él·e~be~aqo ugye a zsl.1· s~gn , '"" . -
szarosabban öss:oefügg a zs1doság fenn_mar~d~sa:. , 

s ho y áll hitdzta;tásunk ügy·e a vtdékl ~tkozs,ege:kben? " 

A f .P á ~ 1"lletve a pesti hitközség hitokta·tását melloz
ov ro~) " K" ál' 

zük kérdésünkbe n> mert az kitünom VaJil ,megs~~:vez~e. }\.'o 
~eretök mellett egy szakképzett> nagytudasu, lelK.~es, uzgo lt-
oktatói gárda müködik. . . . .. , 

Fájdalmasan kell megá!lapi:tanunk, h ogy- ~ vrdékt hitlwzse-
gek hi:tokta~á:sügy>e, . egyes hi.tközség·eket ktveve, a 1egszánal
ma:sabb képet mutat)ta. 

A
7 

elemi lútokta:ás épp~nséggel a 1egeil.ha!nyagoltabb á lla-

potban van. 1 ·k hi k á: d ha Sok helyütt rencfszer~e1enul fo,y l a ' to t<:t s, e ez gy-
ján, ez a kisebbik baj, azonban va n sok hrtkoczség, ahol egy· 
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á ltalát?- ~incs_ hitoktatás, mert nincs oktató s nincs is alkalmas 
•egyémseg) lci a hitoktatást ellátná. 

.. s ~em r~on?ható általában nagyon kedvezőnek a helyzet 
a koz.éptskolan. httoktatás tckint•etében sem. 

. Nem egy helyen av•a:tatlan kezekben van a középiskolai 
luto~t~tá:s. SZJ?moru látvánY:! .:\finden ta:ntárgyhoz szakképzett· 
ség_ 1~eny.eltet1k s csak a lutoktatás, melyntek a le!l.kület átme-
1egrtése, .a:z érzü1et nemesités•e, a j·elLem szilárditása lenne a fel
adata, csak a hitoktatás lehet az a mostoha tantárgy melyct 
düettá,ns kevekne rá lehet bizni. ' 

Az orvoslás módja az khetne) amit e sorok irója a fol"yó 
·~vi ápr~li:s. havának 2-!-én Szekszárdon tartoa községkerületi 
ulésen m<htványozott, hogy a községkerület, illetve község
kerületek körze'bekre osztassanak fel, rninden körzet élére hit
oktatói foelügyelőül egy rabbi állittassék, ki . megvizsgálja a 
hatáskörébe tartozó hitközségek hirt)oktatásügyét. Amely hit
kö~s.égben e1emi iskolai hitoktató) vagy a hitoktatás ellátására 
alkalm~s regy-én nincs) oda a legközelebbi, vagy közx~li hitköz
ségből hitokta:tó kiküldendő. 

A közéoiskoLai hitokta:tást illetőleg- meg az lenrue a teendő, 
hogy .a rabbi a nem-1leto1ógus hitoktanónak megállapitjta a tanév 
eLején a ta:nterVJet, meggyőződik évközben annak alkalmazásá
ról, -év Vlégén pedig az eredményről. 

Természetesen év közben s év végén inspiciálandó vo1na 
az elemi Í!sko1ai hinokt:,a:tás is. 

Ezrekkel az intézkedésekkel mégis lehetne valamit javítani 
a \' idék:i hitköZls-égek elhanyagolt vallásoktatási állapotán. 

A RabbÜ!egytesület lelktes vezetősége bizonyára fog találni 
móclot arra) hogy erek az intézkedés·ek, ha egyébként célrave
retöknek találtatnak, foganatosittassaJOO.k. 

Szekszárd. Dr. R.abinsfei!l Mátyás . 

A rabbiképző hallgatóinak egyetemi tan
szabadsága. 

A békés fejlődés bizakodásra jogosító éveiben Nagymagyar
ország rabbikara megteremtette a z Országos Rabbiegyesületet. 
Negyedszázados müködéséről megemlékezve ünneplő irás helyett 
szenteljünk néhány sort a rabbijelöltek tanszabadságát sértő 
miniszteri rendelet ismertetésének 

A zsidó vallás recepciója és a zsidó vallásu polgárok eman
cipációja jogosulttá tenné azt a kérdést, hogy az egyik magyar 
egyetemen zsidó vallásu theologiai fakultás létesittessék Legyen 
szabad reámutatnunk egyedül azon körülményre, hogY a 6.2 '/0 -ot 

3 t 
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alkotó ág. ev. vallásfelekezetnek is van theológiai fakultása, 
mely felekezetnél csak 0.3%-kal kisebb a zsidó vallásu polgárok 
arányszáma. 

A zsidóság ily kéréssel nem fordul a kormányhoz, csak 
azért ernlitjük meg, hogy annál világosabban kitűnjék a pap
jelölteinken át a felekezetet ért sérelem. 
. A numerus clausus-törvény a rabbiképző intézet felső tan
folyamának hallgatóit is sulyasan érintette. A rabbiképző intézet 
tanulmányi rendje a rabbiképesitő vizsga letevését függővé teszi 
a bölcsészeti doctoratus elnyerésétől. A tanulmányi szabályzat 
ezen intézkedését jóváhagyta a VKM is. A tudományegyetem 
bölcsészeti kara mindezek ellenére néhány éven át visszautasí- . 
totta több rabbiképzői hallgató felvételi kérelmét, mig a felvett 
rabbijelölteket a többi zsidó vallásu hallgat~k r?v~sára. ?_el~
számitotta a zárt arányszámba. A helyzet bsztazasa celJabol 
1926. évben a 10500. számu VKM rendelet szabályozta a rabbi
képzöi hallgatók egyetemi felvételét és tanu~~án~_i sz~badságá~: 
biztositotta a Ferenc József Országos Rabb1kepzo Intezet _felso 
tanfolyamát látogató hallgatók felvételét, a zárt arányszarnon 
felül azonban két korlátozással: . 

I. Korlátolt jogu rendes hallgatókn_ak . nyilvánit?tta, vagy1s 
nem lehetnek az egyetem teljes tanul:nanyi s~~ba?saggal rendel
delkező tagjai . . (Körülhatárolta mily targyu eloadasokat hallgat-

hatnak.) . ·· k M' dk ' t · t ' IL Tandíjmentességben nem reszes_ulhet~e.. m . e m_ez-
kedés súlyosan sérti a felekezet egyen)ogusagat. Am1ko.r. r~l· 
kath. tanitórendek vannak hazánkóa~,. melyekn~k ta~Jal _e
avatott a ok és okleveles tan4rok, vanon menny1ben s~rt_ene a 

t ~d pekét ha a lehetőség adatnék arra, hogy a zs1do fele-
nemze er • . k · t ·t · k akiknek kezeti középiskolákban olyan . tanara IS am anana ' 
ala os theológiai képzettségük lS van. . k d .

1 
. 

p A intézkedés tendenciája világof. Meg _akaqa a a a yoz~u 
z s-clausus törvény kijátszását, vagyis annak a le~eto

a. ~umeru F J rabbiképző intézetbe iratkozzanak be nevleg 
se get, hhogllyn at. k. ~kik nem a papi pályát választják életcél ul, 
olyan a őa o ' . k b nt . 
h k.. . 'skolai tanári állást óhaJtana e o em. . . . 

anemA Fzepl József Országos Rabbiképző Intézet tanan k~ra-
erenc .. k . . akik valláserkölcsi alapon alla-nak tagjai hitfelekezetun papJai,. 'f'l k ·r ut'át Mig 

k jn nem tűrik meg a csalas semmi e e eru. o . J · k' 
na ' s &Y. h Ug t 'k kötelessége az egyetem polgaramak lel 1-
~z egye.teml ·iik a ~ddig a rabbiképzőintézet hallgatója nem 
tsmerde~e~ mu R~ q;ak formailag iratkozott be az intézetbe, de 
mara a az, a I k.. l . g . k buzgón eleget nem tesz. 
v11allás~ és •. 1t~:'f~u!~J~zé::eae~~bb~k:pzö tanári karának burkolt 

y vtsszae e .. . tt 1 · autasit gyanusitása, melyet a felekezet onerze e vissz . 
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Hogy ezen tulzó óvatosság szükséges volt-e, arra csak a 
kultuszkormány tudna választ adni, ha közölné a felekezettel 
a statisztikai adatokat, hogy az állami, fő- és középiskolához a 
háboru befejezése óta hány zsidó vallásu tanárt nevezett ki, 
illetve a fővárosi és a községi iskoláknál hány zsidó vallásu 
tanárt választott meg. Mi célja lehet a tulzó óvatosságnak és 
aggodalmas előrelátásnak? Vajjon a tudományegyetem bölcsészeti 
karának elvégzésével a kultuszkormány állást biztosit-e feleke
zetünk hiveinek? 

A rendelkezés második része, - mely a tandijmentességre 
vonatkozik, - nemcsak jogi, hanem súlyos szociáls sérelem is. 

Ha a rabbiképző hallgatóinak szülői oly anyagi körűlmé
nyek között élnek,_ hogy gyermek~~. után . a tandíjat ~~g
fizetni módjukban ali, akkor nem kerunk szamukra semmifele 
kedvezményt. 

Az állami tanitézetek minden fokozata megadja a szor
galmas és jó előmenetelű szegénysorsu tanulóknak a tandíj alól 
való felmentés kedvezményének lehetőségét. 

Részesülhet ebben a tudományegyetemen is minden világi 
és papi hallgató, egyedül a Ferenc József Ors.~ágo~ Ra~bíképzö 
Intézet hallgatói kötelesek az egyetemen tancllJal f1zetm, abban 
az esetben is, ha szegénysorsuak, tanulmányi kötelességüknek 
eleget tesznek és fegyelmi vétséget nem követnek is el. 

A magyar zsidóság fájdalmas keserűséggel tapasztalja az 
egyenjoguságát ért sulyos sérelmet és tiltakozó szavát emeli fel 
a rendeletnek antiszociális szelleme ellen. 

Legyen szabad reámutatnunk arra; hogy a rabbiképző hall
gatóinak tulnyomó többsége nemcsak szerény, hanem szegény 
anyagi helyzetű társadalmi rétegből kerül és körülbelül évi 8-
10.000 P-t kell a felekezetnek áldoznia, hogy jövendő papjai 
egyetemi tanulmányaikat folytathassák. ' 

A rendelet a tanulmányi szabadságot is mélyen sérti. Az 
egyetemi polgár tehetségének fejlesztésére és tudásvágyunk ki
elégítésére szolgál az egyetemek tanszabadsága. 

A zsidó tudományok korszerü müvelése nem nélkülözheti 
sem a világi tudományokra alkalmazott módszer, sem a segéd
tudományok elsajátítását. A kölcsönös segités elve a tudomá
nyok világában is jótékony fejlődést eredményez. Nincs a zsidó 
vallási tudományoknak oly területe, . melynek segédtudományokra 
szüksége nem volna. Ezért teszi kötelezövé a rabbiképző tanul
mányi terve az egyetem látogatását, s ezen követelmény válik 
illuzoriussá, ha kizárólag a rabbiképző hallgatóinak szab kor
látot a VKM rendelet a tanulmányi szabadságnak. 
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Vajjon összeegyeztethető-e a magyar kormány valláserkölcsi 
alapelvével, hogy az egyetemi tanulási szabadság jogában az 
egyetemi hallgatók közül kizárólag a zsidó papjelölteket kor
látozza? 

Minden szempontok figyelembevételével arra kérjük a Vallás 
és Közoktatásügyi Miniszter Urat, hogy a rabbiképző intézet 
hallgatóinak azt a tanulmányi szabadságot és ugyanolyan tan
díjkedvezményt biztosítson, mint a többi bevett vallásfelekezet 
papjelöltjeinek. . , 

Bizalommal várjuk a sér,elem orvoslását a vallás- és köz-· 
oktatásügyi miniszter úr Onagyméltóságától, aki bizonyára 
tudatában van, mit köszönhetnek az egyistenhivő vallások, a 
tudomány, a kultura, a civilisalio a zsidó vallásnak. 

Nagykanizsa. 

MTA KÖNY VT ARA 

SCHEI BER 

GY ÜJ TEMÉN Y 

Dr. Winkler Ernő.-

·· N ld Illés Utódai könyVlliyomda, Budapest, VIII. , üllői-ut 48. 
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