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7J n)Ó l\ 'I,ONAI. rpl~TJli~l) A't l•~(:lYil''I,Ol\1 

NUl~IA 1 HA'rÁllON 2!)00 l:iV J•H J()rl"l'. 

Az etnl>er beltitbtttatlnn iddk óttt n ntólysógbo M1f;aU1 
t\lá, hogy napfényre hozzn ft föld móbóhon r<jlö l,in· 
eseket. A kezdetleges folton t\l'ttt1yttt ÓH o~i\Rtöt l <ros, 
növekv() kultnrt\vnl ó1·oz t t\ a vaan,t, nl lg ~~ köVilok • 
dés és a gép korszn.kál>an o )(()S~en t tn.unljl\ n1o~· 

becsiilni. Ily értelemb n a mt'tltai, költdi h OA~tr\MAI\.1 
n.l'any, ez\tst és érokort:Jzttknak toltinth tJill, n1olyt t. 
még szénltorezal<kal ld ltoll ogóAzitoniink. Úgy lAt· 
szott, m.intba tt szón íolfe<lozóst\v l ~~ fül<l lwlH<j <\u Ic 
ltinosei ld volnának moriivo. De a~ ou1heri HVí 11 m 
nem ismer pihenóst ós mogállt~podt\.Ht, továb h k t't .. 

Sett ÓS kutatott. ltlÍg olyasvu,}amit Í <lo~ot,t fo}, U, Uli 

elötto értékasebb drágalcönél ós gyöngyneH : a földf,,. 
lületnek egymásrabalmo~ott rótcgoi ltö~ött ColCedc,zh 
az omberisóg eltomotott tor1nószoti óe s~ellcmi c~ ltitt' t. 
Kezében aV; ogyszerü áAóval, a tuodo•·u ltutata\H t rno 
varászveeazejóvol, t1j ólotre kolti a holtnJu~t ó~ ,. tör
téoetollitti leo r nemzeclókcinok hclt\thrt ta1,lnn t.oru~t\t.a 
feJtámadását ilnnopli. A folt•\.mttclottal<kal ugyidujiil~g 
magasztos diadalt ül nz omberi s~ellern, a n1oly t\JWn 

csodát létrohoz'ta. Az ókor klttsszikus orruuigaibao, 
Görögországban, Palesztinában, ARAyriában, l3ahylo· 
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niában és Egyiptomban a fél évszázad óta t e1·vszerii.en 
végzett ásatások az emlékek egész halmazát hozták 
napfényre, melyek az ókorról táplált nézeteinket 
tökéletesen megváltoztatták. Felforgató jelentőségűek 
nevezetesen azon felfedezések, melyeket a biblia 
országaiban tettek, különösen a szentirásra vonat
kozó nézetek tekintetében. A biblia-kritika ellenére, . 
mely egy évszázad óta fontoBkodik és eleve mindent 
kétkedéssel fogad, beigazalj ~k a biblia íróinak állí
tásait minden oly esetben, malyben a talált emlékek 
segítségével azokat ellenőrizni lehetséges. 

Ezen körbe tat·tozik azon fölötte meglepő felfede
zés, melyet négy év előtt ·Egyiptomban, · a csod_ák 
országában tettek. Tizenkét papyrustekercs ez, mely~t 
véletlenül mégtaláltak. Mindegyik egy fonállal volt 
átkötve és lepecsételve, úgy a mint évezredek előtt 

gondosan megőrizték. A kibontás után, ~ mi magá
ban is külön művészet_, a papyrusokat megmosták, 
hogy szemükbe · nézhessenek Magánokmányoknak 
bizonyultak Dániel és Ezra bibliai könyveinek ara
meus nyelvén irva. Egytől-egyig eredeti és · ősrégi. 

Mielött azonban ezen lelet méltánylás~ba kezdenék_, 
két szempontból több általános megj egyzéat kell 
elörebocsá.tanom. Egyiptom a papyruscserje hazája, 
melyből a régi világban a~ iróanyagot elöállitották. 
Ezt a növényről papyrusnak nevezték, ebből szánna .. 
z~ a mi papirosunk neve is. A napfény~s Egyiptom 
földének finom, száraz homokja évezredeken át ép- · 
ségben őrzi meg a papyrust és innen van· az, hogy 
a papyrus, a teleirott, valamint az üres melyet az 
évszázadok folyamán szemátdombra vetettek, vagy a . 
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mely összerombolt városokban a romok alatt el van 
temetve, csak az ásóra vár, hogy ismét napfény~e 
kerüljön. Ezen körülmény folytán az ásatások gaz
dag jutalommal járnak: az egyiptomi talaj rejtett 
kincseit nem sejtett bőségben adja elő. Művek, melyek
nek csupán nevük maradt meg, költőiek és prózaiak, 
egyikük ·éppen Aristotelestől, ismét felszínre kerül
tek. Még meglepőbbek a nem irodalmi leletek : a leg
különfélébb hivatalok kiásott archivumai, bankok 
nyugtái és üzletikönyvei, adóslevelek és privátlevelek 

· papyrusra és cserépdarabokra irva és számtalan egyéb 
irott emléke a mindennapi életnek, úgy hogy a lele
tek folytán egész új tudományág keletkezett: a papy
Tologia. Ádáz üldöztetések és szenv~dett bántalmak 
miatt folyó pörök irataiban, valamint adólistákban 
és adóbérlő szerződésekben természetesen nem ritkán 
szerepeinek zsidók: ·gyakran találkozunk Simon, 
J osepos, Sabbataios és Abielos, valamint más zsidó 
nevekkel. Hogy hány zsidó rejtőzik más, valódi görög 
név alatt, azt már nem lehet , megállapítani. Hiszen 
már a talmud is azt mondja: a szent földön kivül 
élő zsidók azon népek neveit viselik, melyeknek köré
ben élnek. · A hallének nyel v ével és kulturáj ával 
együtt a zsidók, különösen Egyiptomban, hol a re~d
kivül kevert népesség hetedrészét ·tették, a hellén 
neveket is felvették. Őseik vallásához azonban szivük 
minden szálával ragaszkodtak~ rettenthetetlenül ellent-
állottak mindennek, a mi pogányság volt és azzal 

. összefüggött, lángoló lelkesedéssel birdették Mózes 
tanát, melyet átültettek a bellének világnyelvére. Ezt 
ök egyszerden így nevezték: "A könyv,>, miböl a 
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ma.i napj g használa toS' c• bíblia1> név szá1·mazik. A hel
lén zsidók egy saját, igen gazdag, általánosan becsült 
zsidó irodalmat teremtettek, a maly a biblia mellett 
a zsidó vallást a pogány világ tömegei közé vitte, 
úgy, hogy a zsidó istenimádás jó uton haladt, hogy 
az egész régi kolturvilágot meghódítsa. 

Ezen röviden vázolt tények alapján azt tanítja a 
világtörténet, hogy a földközi-tenger medencéjének 
szép országaiban, a görög-római koltura ősi fészké
ben, valamint az ezekkel határos területeken főkép
pen egy hellén-zsidó diaB"pora létezett. Épp így 
Egyiptomban a Judeával szomszédos, termékeny 
országban is, malynek húsos fazekaihoz, a biblia 
állítása szerint, a zsidók mindig visszavágyódtak. 
A régi időktől fogva ismeretes történeti forrásaink 
ezerint azonban csak Nagy Sándor, az ókor utólérhe
tetlen világhódítója és világpolitikusa telepített nagyobb 
tömegekben zsidókat a Fáraók országába, hogy bené
pesítse velük az általa alapított és nevéről elnevezett 
világvárost, Alexandriát. De az ásatások által nap
fényre került görög zsinagógai feliratokból most már 
tudjuk, hogy falvakban is laktak zsidók. Már áz idő
számításunk elötti első században, tehát alig három
száz évvel Nagy Sándor után az egyiptomi zsidók 
száma egy milliót tett ki. A zsidó népességhez 
parasztok, mindenféle kézmüvesek, hajósok, katonák, 
nem ritkán legfelsöbb hadvezérek, adó- és vámbédők, 
bankárok, rhetorok, filozófusok és más hivatások 
képviselői tartoztak, úgy hogy a zsidók a lakosság 
más rétegeitiSl, nevezetesen a felsőbb rétegtől, a 
szintén bevándorolt, de az országot uraló hellénektől, 
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foglalkozásukat illetőleg is alig különböztek. Itt-ott 
felébredt ugyan a féltékenység a minden polgári fog
lalkozás terén állhatatos versenytárs ellen, a mely 
némely zsidóellenes iratban nyert megörökítést - a 
világirodalomban ezek a gyűlölködés legelső produk· 
turnai - de az antisemitizmus valódi magasságára 
emelkedni a széles látókörü hellenizmus - mely a 
világkulturát teremtette és a modern kultura atyja -
semmiesetre sem volt képes. A zsidók nemsokára 
nagy csoportokban sereglettek az új szellemi áramlat 
köré és vallásukat kivéve tökéletesen összeolvadtak 
vele. Fel vették a hellén világnyelvet és müveltséget 
és teljes erejükből mozditották elő a hellén kulturát 
ennek terjesztése, -valamint mélyítése által is. Tény
leg csak hellén zsidókat ismertek az ókori Egyiptom
ban és a régi hellén~k a ptolomeusi birodalom régibb 
lakóinak · tartották magukat, mint a zsidókat. Az új 
lelet, malynek bemutatása ez órában főfeladatomat 

képezi, minden kétséget kizárólag mutatja, hogy pa
lesztinai zsidók nagyobb számban már a nagy mace
dóni előtt jó kétszáz évvEil, tehát a keresztény idő
számítás előtt 600 évvel, jöttek Felső-Egyiptomba, 

a hol zárt közösségben éltek, mint katonai kolónia. 
Létezett Egyiptomban a hellén diaspo1·a mellett egy 
cwa1n diaspora is, a mely amannál régibb volt s 
melynek nyomai a hellén időkbe is átnyúlnak, a 
mint már a talmudból is láthattak volna, ha adatait 
kellő figyelemben részesítik. Ma már nem kételked
hetnek az Egyiptomban létezett aram diasporában. 

Az új leletet képező tizenkét papyrusokmányt 
1904-ben, a Thaebaisban, részben a 1·égi, hires Syené-
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hen, a mely az első rulusi katarak,usnál fekszik, 
találtak. Ezt a helyet Ezékiel próféta :-ll R névvel 
kétszer (29. 10 és 30. 6) említi, most Assuan-nak neve
zik. Részben pedig a szembenfekvő nilusi szigeten, 
Elephantine·ben találták, hol az egyiptomi erőd: J eb 
állott. A papyrusok valószinűleg útépítés alkalmával 
kerültek felszinxe. J eb Felső-Egyiptom és Ethiopia 
között fekszik és az erlSd a birodalom batárának · 
védelmére szolgált a vad barbárok gyakori betörése 
ellen. A Fáraók, a régi egyiptomiak nemzeti dinasz
tiája, nem merték ezt az annyira veszélyeztetett pon~ 

tot az elpuhult bennszülött katonákra bizni, és ugyan
ezért erőteljes külföldieket vettek zsoldjnkba. llyen 
zsidó zsoldosoktól származnak a mi magán· okmá· 
nyaink. Hogy mikor toborozták és mikor telepítették 
ezeket a zsoldosokat, pontosan megmondani nem 
lehet. A 11. sz. okmány tanusága szerint, a mely 
az elephantine-i zsidó papoknak időszámításunk 

előtti 408. évből szárm&Zó levele s a judeabeli perzsa 
helytartóhoz, névszerint Bagoas-hoz van intézve, elő· 
deik már az 525-ik évben e helyen régi lakók vol
tak. Jeremiás könyvének elbeszélése szerint, midőn 
a zsidók, miután N ebukadnecar Jeruzsálemet meg· 
hódította, Egyiptomba kivándoroliak, Jeremiás prófé
tát akarata ellenére magukkal vitték. A papyrus, 
a kritikusok kétkedése ellenére, megerősiti a, prófétai 
könyv elbeszélését, e szerint az elephantinei és assu
ani zsidók legalább is 586-ban érkeztek új lak· 
helyükre. Hiven azoigálták a Fáraókat, míg Kamby· 
se& 525-ben Egyiptom ot meghódította. Ezen alkalom· 
mal, a régi világ hóditóinak azokása szerint, lerom· 
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holta a, megbódított ország összes istenszobrait és 
áldozati oliárait, ellenben a zsidók áldozati templo· 
mát megkimélte. A hatalmas uralkodó ezen kiméle· 
t-et bizonyára politikai számításból gyakorolta., hogy 
biztosítsa magának a zsidó csapat-ok ragaszkodását, 
melyeknek hűsége és megbizhatósága történetileg 
általá~an be van bizonyítva. 8 ez sikerült is. A zsidó 
határőrség tehát kerek 200 esztendeig szolgáJta. a 
perzsa nagyura.t, míg a világot leigázó macedon 
hódító a perzsa világuralom helyébe saját uralmát 
tette. De itt meg kell áJlnunk. Az egyiptomi zsidók
nak Elephantineben szentélyük voU, malyben állato
kat áldoztak. Ez a legfontosabb tény, amely a kiásott 
családi archiromból kiviláglik és a vallástörténet 
legmeglepöbb felfedezéseinek egyike. Eddig csak a jeru
zsálemi templomról tudtak és ennek egyiptomi után
zatáról, az úgynevezett Onia.stemploinról az időszámí
tásunk elötti 160. évben Leontopolisban; hogy azon
ban a jeruzsálemi n. templom építésével egyidejilleg 
a nu biai határon egy zsidó katona· kolónia hatalmas 
szentélyt emelt, erről még csak nem is álmodott 
senki. Minden valósziniíség szarint történeti össze
függés van a két templom felépítése között. Mint 
ismeretes, Cyrus, az első perzsa uralkodó, 539-ben 
a Nebukadnecar által fogságba hurcolt zsidóknak 
engedélyt adott, hogy hazájukba visszatérhessenek és 
Jeruzsálemben a szentélyt újra felépítsék. A nagy és 

. jóságos uralkodó eue vonatkozó ediktumát minden 
országában kihirdettette. Bár a számüzött zsidóságnak 
csak elenyésző töredéke élt ezen királyi kegyelemmel, 
mivel a fogságba hurcoltak tömege az új otthon ké-



14 BLAU LAJOS 

nyeimét föléje helyezte a r égi otth?n biz,onytal.a~ságá
nak ezen nagylelkű cselekedet bizonyaTa meg1s ha
taJ~as benyomást tett valamennyi zsidóra. Hogy 
zsidóinak ragaszkodását a maga számára biztosítsa, 
az egyiptomi Fáraó, a perzsa nagykirály vetélytársa, 
szintén engedélyt adott zsidóinak arra, hogy egy nagy
szerű kultuszhelyet építsenek. Ez Egyiptomnak kü
lönben is érdekében volt, hogy lakóinak egy része ne 
legyen ráutalva idegen területen, sőt vetélytársa bir
tokában levő város áldozóhelyére. Igy gondolkozott 
már 400 évvel azelőtt Jeróbeam, izraelita király is, 

' 
a ki a tíz törzs országát a Dávid dinasztiájától elide-
genít-ette, a midőn birodalmának északi és déli határ
városában, Dan-ban és Bét-Élben két áldozó oltárt 
állított, hogy alattvalóinak hűsége a J ernzsálembe 
való rendszeres zarándoklás által ne veszélyeztessék. 
Kiilönös, hogy az egyiptomi-zsidó templom is határ
erődben volt, mintha a szentélynek meg kellett 
volna védenie az országot ellenséges betöréstőL 

Bizonyos, hogy a jeruzsálemi templom egyszersmind 
vár gyanánt is szolgált, így lehetett ez az elefan
tine-i templommal is. Az is bizonyos, hogy a zsidó 
őrség a határvárat adott alkalommal annál hősieseb
ben védelmezte, minthogy legyőzetés es etén legdrá
gább kincse, szentélye volt veszendőbe menendö. 
Szem elöü kell tartanunk azon másik lehetőséget is, 
hogy az egyip~mi-zsidó áldozati templomot mindjárt 
a judeaiak bevándorlása után, 586-ban emelték. Ezen 
esetben ennek fennállása adhatta az impulsust a szé
les lá~körü uralkodónak - a minek a világtörté
net a perzea Cyrust ismeri - hogy a zsidó szen-
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télyt ősi helyén, a szent városban újraépíthesse. 
A csodálatos véletlen, a mely leletünknél közreját
szott, azt akarta, hogy a templomépület is, berende
zésével, kultuszával, papjaival és történetével a késő 
utókor elött ismertté legyen. Mindez a leghivatottabb 
oldalról, ezen templom papjai által egy megható 
kérvényben nyilvánul meg, melyet Judea perzsa hely
tartójához intéztek, midőn legdrágább kincsüket az 
egyptomi isten, Chnub fanatikus papjai, a nemzsidó 
perzsa őrség segítségével megtámadták és lerom
bolták. Ez időszámításunk előtt a 411. év tammuz 
havában történt. cMidőn Arsames, Egyiptom perzsa 
helytartója Dariushoz, a nagykirályhoz ment - szó
szerint így panaszkodnak a papok - a báJványpa· 
pok Vaidrang kormányzóval összejátszottak, hogy 
J ah u isten templqmát a várból eltávolitsák. Erre 
ama becstelen Vaidrang levelet küldött fiához, Napha
j anhoz, a ki Syene udvarában seregfőnök volt, követ· 

. kező tartalommal: <t A templomot Elephantine várá-
ban romboljátok le.~ Erre Nephajan egyiptomiakat 
és más harcos népet vezetett elö; ezek eljöttek 
Elephantine várába fegyvereikkel, behatoltak a temp
lomba és fö.ldig lerombolták. És a köoszlopokat, 
melyek ott voltak, eltörték, az öt kökaput, mely 
faragott kőtömbből épült, szétrombolták, a kapu 

. szárnyait, malynek sarkai ércből voltak, kiemelték. 
A tetlSt, mely egészen cédrusfából állott és a falak 
maradványaitsa mi még ott taJáltatott, tűzben éget
ték el Az, arany- és ezüstből való áldozati csészéket 
és más tárgyakat, melyek a templomban voltak, 
elvették és eltulajdonitották. • A papok elmondják 
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továbbá, hogy a zsidók asszonyaikkal együtt ama 
~;zeroncsétlen nap óta gyászruhát ·hordanak, bőj töl
nek, nem isznak bort, nem kenik magukat olajj al, 
asszonyaik olyanok, mint özvegyek. Oly gyász ez, 
mint a milyet 500 évvel később öltöttek a zsidók a 
jen1zsálemi templomnak a 70. esztendőben Titusz 
által történt lerombolása után. A papok azt is elmond
ják, hogy ezen szentségtörésn ek valamennyi részesét, 
különös kegyetlen módon pedig a seregfőnököt, meg
ölték és a rablott kincset mindnyájuktól elvették. 
Engedélyt kérnek az újbóli felépítésre és szószerint 
igy folytatják: «Ételáldozatot, tömjénáldozatot és tüz
áldozatot fogunk bemutatni Jahu isten oltárán a t e 
nevedben. És imádkozni fogunk éretted minden idő
ben, valamin t asszonyaink éa ·gyermekeink is és 
vaJamennyi zsidó, ki itt van. •> Kötelezik magukat, 
hogy minden áldozatért külön díjat fizetnek és magtts 
összeget neveznek meg. 

A judeai, azaz a szentföldi helytartó megkönyörül.t 
a gyászoló papságon és községén és megadta az en· 
gedélyt arra, hogy a templomot régi helyén újra fel- · 
épitsék. A kedvező végzet ezen rövid feleletet is meg- · 
őrizte. Igy hangzik : 

•Értesités arról, amit Bagoas és Delaja nekem 
mondtak. Értesítés, amint következik. 

Bzóljál Egyiptomban Arsames előtt az ég istené
nek oltárháza felől, mely az elepbantinei várban 
volt felépítve, régtől fogva Kambyses által, melyet , 

· V aidrang, ama becstelen, Darius király 14. eszten
dejében szetrombolt, hogy ismét felépitbeesék az ő 
helyén, mint ~zelött volt. És hoz~anak ételáldozatot 

• 
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ós tömjént amaz oltáron éppúgy, mint azelőtt szo
kásban volt. ,, 

Valódi zsidók ezek, kik hazájuktól measze távol- . 
ban az <lÉg Istenének,, t emplomot emelnek. A négy
betűs istennevet_, melyet mi körülirva Adonai-nak 
olvasunk, ök még félelem nélkül ejtik ki, de náluk 
csak három betüből áll : ,:-1\ Ezen at·am zsidóktól 
ezerzik a későbbi hellenisták a zsidó istennév kiej
tésének ismeretét, melylyel az óko1·i görög bűvész 

papyrusokban és az egyházatyáknál találkozunk. 
Ezen név felváltva Jao, Jaoue, stb.-nek hangzik. 

A zsidó papok, vagy mint ők magukat nevezik: 
kóhanim, főtartalmában ismertetett kérvénye azon
kivül is érdekes felvilágosítást tartalmaz a vallás
és erkölcstan számára. De ideje, hogy rátérjek a 
tulajdonképpeni családi archivumra, ~ly ből ezen 
nevezetes kérvény is származik. Tíz magánjogi ok
mányról van szó, mely 470.-től a 410. évig terjed, 
t eh át 60 esztendei időtartamra oszlik szét, de egytől
egyig egyetlen családl·a vonatkozik. Az okmányok a 
nagyatyával, Machszája bar Jedonjával kezdődnek és 
két unokájával, Machszájaval és Jedonjával, As-Hor 
kót fiával végződnek. Azonban a főszemély itt is az 
asszony, Mibtachja, Machszéja leánya és As-Hor 
felesége. Az okos és elővigyázó Mibtachja minden 
vagyonjogi körülményeire vonatkozó okmányt össze
tartott és megőrzött. Oly gondosan tette ezt, hogy 
az okmányok még 2300 évvel késöbb jó állapotban, 
sorban megjelenhettek az utókor előtt. Semmiféle 
levéltár nem érti úgy azon müvészetet, hogy archi
váliéit évezredekre megőrizze, amint azt a régi világ 

Az LM/T Évkönyve 1910. 2 
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zsidói értették. Jeremias próféta magához váltja 
családi birtok~t, erről magának vétellevelet állíttat 
ki és megparancsolja irnokának, Baruchna)í.: Vedd 
ezen lepecsételt vétellevelet és ezen nyitott vételle
velet és tedd cserépedénybe, hogy sok időkön át 
megmaradjanak (32, 10-14). A mi irataink is 
bizonyára cserépedényben őriztettek meg s éppen 
ezért maradtak épségben és együtt, · míg ismét nap
világra kerültek. 

A történet, melyet a mi tíz iratunk elbeszél, a 
Krisztus előtti 5. században játszódik le és röviden 
a következő: Machszája bar Jedonja a 470. év Elul 
18-án Konja bar Cádok törzsbelijének engedélyt ad 
arra, hogy háza kapubejáratában fttlat építhessen, de 
későbbi időkre fenntartja magának jogait. Öt évvel 
később, a 465. év Kiszlév 18-án Dargeman bar 
Charsim Machazéjának a következő okmányt állítja . 
ki : Azon pörben, mely közöttünk egy telek és ház 
miatt fennforgott, esküt tettél nekem. A telek tehát 
a, tied. 459, Kiszlév 21-én Machszéja, <(zsidó Ele
phantineben•>, leányának, ki Jezanja bar .Urija fele· 
sége, telket és házat ajándékoz, nyilván ugyanazt, 
mely a két előbbi okmányban szerepel. Vejének 
külön adomány-levelet állit ki, kiköti azonban, hogy 
a házat sem eladnia, sem elajándékoznia nem sza
bad, hanem lakjék benne feleségével, Mibtachjával.. 
Ha Mibtacbja elváJna Jezanjától, akkor sem szabad 
Jezanjának a házat másnak, mint Mibtachja gyerme
keinek adnia. Látjuk, hogy tulajdonképpen hozo
mányról van szó, melyet Maohszéja leányának adott. 
Hogy ez igy van, következik a negyedik okmányból, 
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mely ugyanazon telek fölött rendelkezik. Ezen rész
letes, 34 sorból álló ajándéklevélben, melyet Mach
szája leánya számára állit ki, a fekvőség négy ha
tára po~tosan meg van adva, miből kitünik, hogy a 
férj, Jezanja,. háza határos ezen fekvőséggeL Jezanja 
tehát a szomszédház leányát vette feleségül. A két 
okmány egy és ugyanazem napról datálódik, míg 
azonban az első J ezanjának biztosítja a . használat 
jogát, a másodikban az ö neve nem is említtetik 
és egyedüli .tulajdonosnak Mibtachját ismeri el. 
Figyelemreméltó, hogy a hozományról két okmányt 
állítottak ki; egyet a vőnek, melyben neki a has~
nálati jogot, egy másodikat a leánynak, malyben 
neki a tulajdonjogot biztosítják. Jezanja és Mibtachja . 
házasságát nem rag:yogta be gyermekáldás és külön-
ben sem volt boldog. E házasság már 446-ban fel
bontatott. Erre a következő okmányból következtet
hetünk, malynek tartalma ez: <<Mibtachja atyja a 446. 
év Kiszl~v 3-án kijelenti: A házat, melyet Meaul
Iam bar Zakhurtól vettem, átengede:t?- Mibtachja 
leányomnak azon tárgyakért, malyeket nekem adott, 
midőn ·a várban internálva ~oltam, minthogy sem 

# 

pénzem, sem más értéktárgyarn nincs, hogy ta1·to-
zásomat kifizessem.,) Egyidejűleg átadja neki ezen 
ház vételieyelét és kijelenti·, hogy minden más erről 
szóló vétellevél, akár régibb, vagy újabb keletű 

legyen, semmis, még akkor is, ha az ö, vagy örökö· 
seinek nevében prezentáltatnék. Mibtachja férjéről 

vagy gyermekeiről egy szóval sem emlékszik meg. 
A máJ.· nem fiatal, de vagyonos Mibtachja új férjre 
talált a syenei vár építőmesterének személyében, 

~· 
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kinek neve Pi bar Pachi volt és neve után itélve 
nem volt zsidó, hanem egyiptomi. Ezen vegyesházas
ság nem t.a1·tott soká, mert a két házastárs között 
vagyonjogi)>ör keletkezett, mely 440. év Ab hó 1~-én 
Mibtachja javára dőlt el. A vitás ügy, mely a va· 
gyonelosztás körül forgott, Syenében került döntésre. 
Pi bar Pachi követeli <t az. ezüst, a búza, a ruhák és 
rézedények és minden szerzett vagyon és birtok 
elosztását», minek megtörténte után egy kielégitő 

irat kiállítását igéri meg. A birák Mibtachjának esküt 
ítélnek meg, melyet ő le is tett, különösképpen 
Szathi egyiptomi istennőre, a mint azt a panaszos kö
vetelte. Hogy zsidók pogányokkal való polgári perek
ben pogány isten nevére esküdtek, még legalább 600 
évvel később is előfordult. Ez okból a talmud meg
tiltja, hogy pogánnyal társas üzletet csináljanak. 
Világos, hogy a szóban forgó pör a válás következ
ménye volt. Az állami építőmester azt állította, hogy 
a meglévő vagyon közös birtok, amit Mibtacbja taga
dott és okmányainkkal bizonyára részben be is bizo
nyított. 

Az okokat, melyek a házastársak válását előidéz
ték, a feledés fátyola boritja, ezt azonban némikép
pen szellőzteti azon házassági szerződés, melyet már 
ké~ és fél hónappal azután állítottak ki, hogy a pör 
Mibtachjára nézve kedvező befejezést nyert. A házas
sági szerződés Mibtachj a és As-Hor bar Zacha királyi 
építőmester közt köttetett. Ezen érdekes papyrus egy 
jómódú házaspár házassági föltételeit tartalmazza 
és mutatja, milyen volt egy házassági szerződés 2350 
évvel ezelőtt. Hogy okmányainknak külső alakját is 
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megismertessem önökkel, . ezt az okmányt szószerint 
lefordítom. Nem kevesebb, mint 39 sorból áll, bár 
a vége, mely további tanúaláirásokat tartalmazott, 
le van szakítva. Ezen legte1·jedelmesebb okmány 
következőképpen hangzik : 

<t Tisri 26-án, vagyis Epiphi, egyiptomi hónap 6-án, 
Artaxerxes király 25. évében szóla As-Hor, Zacha 
fia, a királyi építőmester Machszája arameushoz 
Syenében, amint következik: Eljöttem házadba, hogy 
leányodat Mibtachját nekem feleségül adjad. Ö az 
én nőm és én férje vagyok mától fogva mindörökké. 
Én adtam neked nászajándékul leányodért, Mibtach
j áért 5 sekel ezüstöt királyi értékben. Te á tv etted 
és szived ki van elégítve. Te adtál leányodnak, Mib
tachj ának kezéhez mint kelengyepénzt 1 kebest és 2 
sekeit királyi értékben. Kezéhez adtál neki egy új 
1·uhát gyapjuból, tarka himzésűt és tarka festésűt, 

malynek hossza 8 rőf és szélessége 5 rőf, értéke 2 
kehes és 8 sekel királyi értékben. Uj szőttes szöve
tet, 7 rőf hosszút és 5 rőf széleset, ér 8 sekel ezüs
töt királyi értékben. ·Egy másik ruhát, levágott juhok 
gyapjából, 6 rőf hosszút, 4 rőf széleset, ér 7 sekel 
ezüstöt királyi értékben. Egy bronc tükröt, ér 1 sekel 
ezüstöt és 2 negyedet. Egy bronctálat, ér 1 sekel 
ezüstöt és 2 negyedet. Bronc-edényt, ér 3 sekel ezüs
töt. Egy bronc korsót, ér 2 negyedet. Minden pénz 
és a tárgyak értéke összesen 6 kehes ezüst, 5 sekel 
ezüst, 20 halurin ezüst, 2 negyed királyi értékben. 
Mindent átvettern és szivem ki van elégítve. Egy 
fekvőhelyet papyrusból, kőlábakkal és más hálószoba
berendezést. Ha As-Hor holnap vagy holnapután 



meghal a nélkül, hogy fel.eségétöl, Mibtacbjától férfi
vagy nőivadéka maradna, akkor M1btachia úrnő 
legyen As· Hor háza fölött, az ő ingó vagyo na és 
birtoka fölött és minden fölött, a mit e földön. bir. 
Ha holnap vagy holnapután Mibtacbja meghal a nél
kül, hogy férj étől, As-Hortól férfi- vagy nöivadéka 
maradna, úgy örökölje As-Hor az ő ingó vagyonát 
és birtokát. Ha holnap vagy holnapután Mibtachja 
feláll a községben és azt mondja: gyülölöm férjemet, 
As-Hort, fizessen válópénzt As-Hornak a mérlegen 
kimérve 5 sekel és 2 negyed ezüstöt. A mit azonban 
kezében magával hozott, vigye el az utolsó szálig 
és mehet, a hova akar, szó és perpatvar nélkül. Ha 
holnap vagy holnapután As-Hor feláll a községben 
és mondja: gyülölöm feleségemet, Mibtachját, ve
szítse el a móringot és ő mindent elvihet utolsó 
szálig, mit kezében hozott, egyszerre, egy és ugyanaz 
napon, és mehet a hova akar, szó és perpatvar nél
kül Ha valaki felkel Mibtachj a ellen és el akarná őt 
üzni As· Hor házából, birtokairól és tulajdon áról, 
fizessen neki 20 kehes ezü8t bírságot és ezen okmány 
legyen neki segítségére. N e legyen j o g om így szólni : 
van más feleségem Mibtachj án kivül, vannak . más 
gyermekeim azokon kivül, kjket Mibtacbja nekem 
szülni fog. Ha azt mondanám: Más gyermekeim és 
más nöm van Mibtachján és gyermekein kivül, akkor 
kötelezve vagyok büntetésül 20 kehes ezüstöt királyi 
értékben Mibtachjának fizetni. Ne legyen jogom, hogy 
jószágaimat és birtokomat Mibtacbjától megvonjam. 
Ha ezt tenném, kötelezve vagyok Mibtachjának 20 
kehes ezüstöt királyi értékben büntetésül fizetni. 
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Iratott ezen okmány J ezanja fia, Náthán által As 
Hor pal'ancsára. Tanúk Penulja, Jezanja fia, Jezanja, 
Urijja fia, Menáchem, Zakkur fia stb.1l 

N ev ezetes házassági szerződés. Az asszony jogai 
hathatósabban vannak benne megvédve, mint a jelen
kor hasonló okmányaiban. A férfi nem beszél örök 
szerelemről, de választottjának igen praktikus módon 
magas összegeket biztosít arra az esetre, ha elváJna 
tőle, más feleséget venne, más gyermekeket, mint az 
övéit, isme1·ne el, birtokát tőle megvonná. Minden 
kikötés az asszony javára szól, csak egy esetben 
a férfi javára, ha ugyanis az asszony kivánná a 
válást. Még ez esetben is a férj csak a móring, 
vagyis a vételár visszaadását követeli. Ezt a házassági 
szerződést tekinthetjük a legrégibb kethubának, a 
ma már pusztán formalitássá sülyedt zsidó házasság
szerződésnek Papyrusunk már mutatja a kethuba 
fontosabb formuláit: a kérőformulát: dégy nőm•); 
a get, a zsidó válólevél válófo1·muláját: <<menj, a 
hova akarsz ; l) felsorolását és összegezését a házassági 
javaknak és még sok egyebet. A papyrus szép em
léke a zsidó házasságjognak, melyet divatos szóval 
feministikusnak nevezhetünk Nincsen humor hiján, 
hogy Mibtachja egykori férje az ő házassági szerző
dését mint tanú irta alá. Nyilvánvaló, hogy volt 
hitvestársától nem sajnálta új boldogságát. Harmadik 
férje, az állam szolgálatában álló előkelő egyiptomi 
mellett, a sokszorosan megpróbált Mibtachja boldog 
volt. Mindent kedvére tett neki, As-Hor ó-egyiptomi 
nevét, malynek j elentése : Hor isten ajándéka, Náthán 
névre héberesitet~e, malyben az egyiptomi bálvány 
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helyébe a z~idó istent tett~. Két fiát, kiket felesége 
Mibtachja szült, ennek nagyatyjáról és atyjáról 
Jedonjának, illetve Machazéjának nevezte. E két 
fiunak pöre támadt Mesullam két fiával, kik az 
As-Hor fiuk ellen követeléasel állottak elő. Azt állí· 
tották, hogy elhalt atyjuk a szintén elhunyt As-Hor
nak különféle ruhákat, vas- és bronctárgyakat adott 
át megőrzés végett és ezeket nem kapta viss?.a. 
A pört a 4~0-ik évben barátságoa megegyezéssel 
intézték el. Midőn a fiuk 18~ 19 évesek voltak, az 
apa már nem volt életben. Felesége Mibtachj a 
ezt a harmadik férjet is tulélte, de 411-ben, tehát 
9 évvel a.z emlitett per után, a mely bizonyára köz
vetlenül As-Hor halála után folyt le, már Mibtacbja 
sem élt. A két fiu osztozkodik anyjuk rabszolgáin. 
A két rabszolga testvér volt, mindkettő Tabo fia. 
A ~ulajdonoanő neve a rabszolgák jobb tenyerére 
arameus, vagyis ami héber betüinkkel volt tetoválva. 
Jedonja kapta Petoairiat, Machszája pedig Belát. 
A nevek mutatják, hogy a rabszolgák fajra nézv~ 

egyiptomiak voltak. Tabo rabszolganő harmadik fián, 
ki Lilu névre hallgatott, késöbb akartak osztozkodni. 
A tetoválás az ókori világban általában el volt ter
jedve, különösen Egyiptomban. A pogányok isteneik 
neveit vésték tenyerükre, ezzel azt tanusítván, hogy 
u illet6 isten rabszolgái. Ez a szokás a régi Izráel
ben is járta, Ezsajás próféta azt mondja: Bevéslek 
két tenyeremre. 

Vessünk már most egy rövid pillantást papyrusa
inkra, hogy levonjuk belőlük a következtetéseket ezen 
a nubiai határon élt ősrégi zsidó község szociális 
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életére vonatkozólag. Katonai telep volt, ez min
den kétségen felül áll, mert minden egyesnél meg 
van jelölve a csapat, malyhez tartozik. A berlini 
tudományos akadémia kiadványaiban csak az imént 
közöltetett egy újabb papyrus-lelet, a mely főképp 

névli stából áll. Most már tehát minden következtetés 
' nélkül, tisztán a tényekből tudjuk, hogy a szóban 

forgó zsidók zsoldosok voltak, kikről a legfelsőbb 

katonai hatóság külön törzskönyvet vezetett. Ezek a 
határőrök béke idején földjeiket mívelték, melyeket 
a perzsa nagyúrtól kaptak. Szóval ez a zsidóklakta 
föld valóságos határőrvidék volt. Nem tudjuk bizto
san, hogy voltak-e közöttük iparosok, de minden
esetre föltehetj ük. Külön közeéget alkotto.k, melyet 
a még most is szokásos :"11V. héber sz ó val j el öltek. 
Ez a héber szó annál jellemzőbb, mert a köznyelv 
az aram volt, melyen az összes okmányok készültek. 
A rendületlen ragaszkodást őseik azokásaihoz már 
valódi héber neveik mutatják, malyekben kevés kivé
tellel az utolsó szótag a héber istennév: Machszéja, 
Jedonja, Hosája, Jezanja, Mibtachja, stb. Ezek a régi 
zsidók nem voltak müveletlenek. Az ókor más népei 
rendszerint nevük aláirás a helyett pecsétjüket tették 
az okmányra, Syene és Elephantine zsidó katonái 
kivétel nélkül saj átkezüleg irlák alá az okmányokat. 
Csak ritkán vehetjük észre a katona és paraszt 
nehéz kezét. Kétségtelen, hogy a szentirást is olvas
ták. Notáriusaik több héber szót kevernek az aram 
okmányokba. Ez nem történt volna meg, ha náluk 
a héber nyelv ismerete, mint két-háromszáz evvel 
késöbb a hellenista zsidó világban, már hiányzo" 
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volna.. Testvéri ezeretet fűz te őket egymáshoz : némely . 
okmányt tizenkét tanu irto. alá. Az az tUtalános mély 
gyász áldozati templomuk lerombolása fölött, melyet 
gazdagon szereltek fel, már magában véve mutatj a 
a azoros összetartást. Mint e kor palesztinai .zsidói -
Ezra irástudó kora ez - azonképen Egyiptom zsidói 
!a kötöttek vegyes házasságokat. Abban az egyetlen 
esetben, melyről tudunk, a zsidó bizonyult az erő
sebb félnek. Láttuk, hogy Mibtachja :fiai, kik az 
egyiptomi királyi építőmesterrel való házasságból 
származtak, zsidók volta)!. Sőt valószínű, hogy mint 
papok müködtek, mert anyjuk papi vérből szárma
zott. Habár csupán egy zsidó-egyiptomi házasságról 
tudunk, mégis biztosan állíthatjuk, hogy ezek az 
esetek Egyiptomban épp oly sürük voltak, mint azon 
idők Palesztinájában. Ez abból a tényből is követ
kezik, hogy az illető házasságlevelen csupa zsidó 
tanu szerepel. Ezen feltevés mellett szól továbbá az 
az óriási propaganda, melyet a zsidók az ókorban 
kifejtettek és a mely oly hatalmasan hódított, hogy 
az egész ókori világ közel volt ahhoz, hogy a zsidó 
vallást fel vegye. 

Okmányaink formája újabb bizonyiték a zsidók 
konzervatív vonása mellett : a zsidó házasság- és 
válólevél lényege mai napig ugyanaz, a mit a papy
rusban olvasunk. Az adás-vevés, az osztozkodás és 
~gyébb üzleti szerzödés formuláit, melyek papyrusa
lnkban láthatók, megtalálhatjuk a talmudban és a 
rabbinikus okmánygyüjteményekben egész napjainkig. 
P·, o. egy telket a rabbinikus formuláré épp úgy a 
Degy szomszéd által határoz meg, mint a papyrus, 
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Ugyanez áll a kikötött nagy pénzbirságról, a bírtok
jog jogtalan megtámadása esetére. Ebben a tekintet
ben a megegyezés oly tökéletes, hogy a papyrus
okmányok a talmud és a rabbinjkus irodalom számos 
helyére meglepő fényt vet. De e1·ről nem szólunk. 

Világosság derül a későbbi bibliai iratok némely 
pontjaira is. Igy pl. papyrusaink keltezéseiben meg
jelenik az Eszter-könyv Ahasvérosa, melyekböl azt 
látjuk, hogy ez a perzsa nagykh-ály nem más, mint, 
a világtörténetből ismert Xerxes. A szerenesés sors 
úgy akarta, hogy a már említettem okmányokon 
kivül még egy kerüljön napfényre, & mely egészen 
más tartalmú. A papyrus erősen meg van rongál va, 
csupán foszlányai maradtak meg. De ebben a nyo
moruságos alakban is kedves vendég, mert egy adós
levél és ezen minőségében az üzleti élet egy másik 
ágáról tájékoztat bennünket. Kölcsönről és kamatok
ról hallunk. Többet a papyrusból kiolvasni nem lehet 
de azért a régészek és történészek hamar készen vol
tak a magyarázattal : zsidó hitelező, pogány adós. Sza
bad angolok vélekedtek úgy, hogy az egyiptom-nubiai 
határon az ókori zsidók pénzkölesönzők voltak, az 
egyiptomiak bankárai, mint az évszázadok folyamán 
a többi népekéi. Ha nem angol tudósok lettek volna, 
bizonyára uzsoráról és uzsorásokról szólt volna a 

nóta. Midőn a többi papyrust felfedezték, későn és 
nehéz szivvel bár, rászánták magukat arra, hogy a 
nubiai határon élt 1·égi zsidó pénzemberekről szóló 
kedves feltevést feladják és megtértek ama megle
pőbb következtetéshez, hogy zsidó katonai kolaniáról 
van szó. 



BLAU LAJOS 

E csodáJatos lelet folytán történeti életre feltá
madt régi zsidók nem voltak könnyü életű bankárok, 
hanem kemény legények, kik állandóan, háború ban 
és békében derekasan dolgoztak. Miután a hadverő 
N ebukadnecar kiszorította öket apáik országából, 
hiven azoigálták Egyjptom urait. A betelepített határ
őrség évszázadokon át Vitézül védte a birodalmat a 
barbárok betörései ellen. De magában az országban 
sem vol t könnyü a helyzetük, az egyiptomiak gyül ö· 
lettől telített bálványpapjainak szemében szálka volt 
az «Ég Istenének ,, szentelt fényes templomuk áldo~ 
zati kultuszával. A pogányok nem voltak képesek 
felfogni ez egyszerű zsidók szellemi vallását, fensé
ges istenfogalmával. De a judeusok, vagy arameusok, 
a mint szintén neveztetnek, a legsúlyosabb helyzet
ben is tántoríthatatlanul ragaszkodtak az ősök hité~ 
hez és szokásaihoz. A zsidó katonai kolónia talán 
háromszáz évig állott fenn és valószinűleg akkor 
oszlott fel, midön N agy Sándor az egész ókori vilá
got gyökerestől felforgatta. A hazájukból kitépett és 
messzi országba átplá.ntált zsidók az ország és ural
kodó iránti állandó hűség szép példáját mutatják. 

Budapest. Dr. Blau Lajos. 
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LUZZATTO SÁMUEL DÁ VID. 

Fololvasásra került az IMIT sátoraljaújhelyi felolvasó estéjén 
1909 febr. 21-én. 

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim ! Az idén, az 
1909-iki év november havában lesz épen 80 éve annak, 
hogy I. Ferenc császár és király hatalmi szavára 
1829-ben felállíttatott Paduában az akkor Ausztriához 
tartozott Felsőolaszország zsidóságának hitélete szük
ségletére az úgynevezett Collegium Rabbinicum. Ezen 
intézet, amely a hetvenes években megszünt, majd 
Floreneben nj életre kelt, megindítója volt a modern 
zsidó tudomány és az európai szinezetn héber köl
tészet felvirágoz tatásának. A Collegium Rabbinicum 
élén két férfiú állott, a turini származású Lelio de la 
Torre, 1 a kinek a könyvtárát 1877-ben a magyar kor
mány szerezte meg s boldog emlékű mesterem, Dr. Kauf
mann Dávid tanár hozta haza hazánk büszkeségére a 
budapesti országos rabbiképző intézet részére. Míg 
De la Torre a talmudi disciplinákat adta elő, addig a 
másik férfiú határtalan tudományát már az is eléggé 
jellegzi, hogy reá bizták a bibliai tudományok, a héber 
és aram grammatika, a zsidó történe't és a vallás
bölcsészet előadását. Ezen férfiú nem volt más, mint 
Luzzatto Sámuel Dávid, akit kortársai nevének kezdő 
betűi után csak röviden Sedálnak neveztek. Míg az 

1 Michele fia irta meg életrajzát és másik fiával, Eucardió
va.l együtt kiadták összegyűjtött munkáit: Scritti sparsi eimen, 
Padova, 1908. 
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ujkori zsidó tudomány többi alapvetöi a komoly 
Krochmal, a lángeszű Rapaport és a széles látóköxü 
Zunz a tudás hatalmas épitői voltak csupán, addig 
Sedal a céltudatos kutatás mallett a héber stilus és 
a héber költészet igazi ihletségü meetere volt. És ma 
midön hazánk és felekezetünk lánglelkii költőit · es 
nagynevű tudósait szeretettel, lelkes örömmel és 
szivünk hálás köszönetével üdvözöljük körünkben, 
nem vélünk helytelenaéget elkövetni, ha nagynevü 
elődüket a zsidó irodalom és tudomány terén hall
gatóink színe elé állitjuk - gyenge képességünk· 
kel - annál inkább, miveJ. az Izraelita Magyar 
Irodalmi Társulat volt az, aki a Sedá1nak magyar 
tudósokkal való érintkezését születésének 100 éves 
fordulója alkalmával 1901-ben felelevenítette. 1 Meg· 
jegyezzük még azt is félreértés elkerülése végett, 

' hogy ezen Luzzatto legfeljebb csak nagyon távoli 
rokonságban lehet azzal a Luzzattóval, akinek élete 
folyásáról itt városunkban egy más alkalommal már 
felolvastam, és a maly életrajz az IMIT 1907·-es Év
könyvében (252-262. 1.) tölem megjelent. 

Luzzatto Sámuel Dávid az 1800-ik év augusztus 
22-én, elul hónap 1-ső napján egy pénteki napon 
született Triestben. Az atyj át Ezekiának hívták, az 

t Lásd az IMIT 1001-es Évkönyvét: Kayseding 315-333 , 
ll. ős l>illitz 333- 336 ll., továbbá a Verban d d. Ve1·ein~ f. 
jiidische Geschichte u. Litteratur in Deutschlandnak «Bamuel 
David Luzzatto• c. kiadvá.nyát (Berlin 1900), amely könyv· 
nek dolgozatait szolgá.ltatták: Bach er, Ber line1·, Bet·nfeld, 
Bloch, Brann, Henriette Hirsebberg és Kayserling. - Jelen 
felol\'as6.som ozen közlrményel< alal)ján készült. 
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anyja született Kormons leány volt, neve Mir
jam Regina. Mint özvegy asszony került atyja 
házába, az első férje Gentilomo, egy testileg és lel
kileg hitvány férfiú volt, akinél ezerencsétlen napo
kat töltött, míg ellenben Luzzatto házában zavartalan 
boldogságban volt része. L~zatto Ezekia távolról sem 
volt gazdag ember, de mint esztergályos és mekani
kus megkereste eleinte szépen, míg felesége élt, min
dennapi kenyerét. Sőt idővel egy kis házikót is ve
hettek Trieszten egy zsidók által nem lakott negyed
ben. Míg' a férj munkája után látott, neje a szatócs 
üzlet élén állott. Tisztességes és becsületes voltukat 
a keresztény szomszédok nagyrabecsülték és a Luz
zatto-párt közezeretet vette körül Két első fiúk 
korán elhalt és a szülei gyászt öröm váltotta fel, 
amidőn a kis Sámuel Dávid a világra jött. Az apja, 
ki héberül az eredetiben tudta olvasni a bibliát, sőt 
kabbalisztikus magyarázatával is megpróbálkozott, 
maga oktatta a fiát. Négy éves korában már tu
dott a gyors eszű gyermek héberül olvasni és korán 
ismerte a szentírás megkapóbb elbeszélő részeinek 
tartalmát. Az első iskolája a Szaravai Leo Vita 
igazgatósága alatt álló intézet volt, ahol az idők 

folyamán kisebb-nagyobb járatosságat sajátitott el a 
tanulni vasszorgalommal tudó ifjú a héber, l~tin, 

olasz, francia és német nyelvekben, valamint a tör
ténetben, földrajzban és számtanban. Majd Cologna 
Marko iskoláját kereste fel, ahol különös előszere

tett~l a héb~r nyel vet és a grammatikát ápol ták. 
K ül önben is hagyományos volt a Luzzatto családban 
a héber nyelv és költészet iránti kitartó szeretet, 
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amelyet fokozott mártékben örökölt és müvelt a 
tehetséges ifjú. 

Otthonában szerényen ugyan, de nagy gonddal 
nevelték Sámuel Dávidot. Minden ebéd után cseme
geként felolvastak egy-egy biblai szakaszt erede
tiben. Volt egy kis házi könyvtáruk is héber, olasz 
és francia müvekből, amelyet elég sürűen használ
tak. Ezen boldog családi életet egy tavaszi váratlan 
villámcsapás hirtelen feldulta. 14 éves korában 1814 
április 13-án elvesztette Sámuel Dávid az édes any
ját. A takarékos, gondos há.ziasszony halálával a 
szarény alapon nyugvó jólét is elköltözött a Luzzatto 
család hajlékából, amelyet még egy csapás az anya
giakban is érzékenyen sujtott. Az özvegy férfiút és 
két árváját egy éjszaka kirabolták. Ezután nehezen 
tudott boldogulni Luzzatto Ezekia. Makkaroni készí
tésével tudta csak eltartani igen szegényesen két 
árvájá.t. Míg az apa keresete után járt, Sámuel 
Dávidnak vigyáznia kellett kétéves nővérére és -
az ebédet megfözni. - Most már a fiú csak autodi
daktikus módon tanulbatott, hazulról alig mozdul
batott el. Keserves négy év után egy esemény köz
ismertté tette a szorgalmas és tehetséges 18 éves 
fiatal ember nevét. Az első trieszti biztosító társasá
got megalapító Morpurgo családban esküvőre készül
tek. Olasz-zsidó szokás ezerint a család egy tudós 
vendége néhány nappal a menyegzö előtt egy héber 
nyelvü rejtélyt adott fel. Apja rábeszélésére Luzzatto 
is foglalkozott a rejtvénnyel, és megfejtette még pedig 
héber, olasz és francia nyelven írott versben. Minthogy 
Luzzatto nem volt hivatalos a lal<odalomra rokona ol-

, 
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vasta fel általános köztetszésseL Ezóta közismertté 
lett az ifjú neve és a legjobb családok magántanítóként 
alkalmazták őt s a lesujtó nyomortól megszabadítot
ták. És 1819 augusztus 24-én azon megtisztelés érte, 

. hogy az akkori trónörökös, későbbi V. Ferdinánd 
király látogatása alkalmával Luzzatto versével járult 
a hitközség a fenséges úr szine elé. Ekkor került 

; 

legelőször nagy dicsérettel hirlapba a neve. Es a 
midőn a leégett zsinagógát újból felavatták, az általa 
szerkesztett héber nyelvü verses-imát énekelték a 
templomban, ami eléggé je11emzi a 21 éves ifjú 
tekintélyét. Ugyanazon évben megbízásból lefordítja 
olaezra az imakönyvet. Ez volt első megjelent mun
káj a, amelyet az évek folyamán 32 önálló mü -
egy valóságos kis könyvtár - követett. 18 más dol
gozatbo!IJ nyujtott nagy terj edelmü, értékes adatokat· 
Munkat~rsa volt ~ 1 héber, 5 német, 3 olasz és 2 
francia f.olyóiratnak. N em csoda, hogy ily páratlan 
szargalom és kitartás mellett neve a legelsők közé 
került. 1825-ben hagyta el a sajtót Kinnor-náim címü 
költeménygyűjteményének első kötete, a melyet köz
tetszéssel fogadtak mindenütt. Nem lepett tehát sen
kit sem meg azon hí.r, hogy a most 80 évvel ezelőtt 
1829-ben megnyilt Collegium Rabbinicum tanárává 
nevezték ki a fiatal 29 éves költő-tudóst. Még mie
lőtt uj hivatalát elfoglalandó Triesztről Páduába köl
tözött voln 81, ifjúkori tanítój ának Segré Ráfáelnek 
leányával 1826-ban kötött házasságából világra jött 
1829 julius 10 .. én elsőszülött, korán elhalt s nagyreR 
ményekre feljogosító ritka nagytehetségű fia, Philoxe
noA. Mindezt azonban édes atyja meg nem érte. Még 

Az IM/7' Évkünll11e 19101 3 
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két évvel házassága előtt, anyja halála után egy évtized
del 1824 április 21· én elköltözött az élők sorából. 

Páduában Luzzattot egy feltörekvő, tanulni vágyó, 
komoly ifjúság vette körül. Szigorral és pontos 
lelkiismereteséggel párosult kitartó, támogató, hű sze
retetet nyilvánított meg irányukban. Határtalan sze
lidsége és szerénysége türelmetlenné és fellobbanóvá 
cs&k akkor vált, ha náluk hamisságot vagy őszi n
tetlenséget tapasztalt. Luzzatto mindig gyülölte a 
hazugságot és a frázist, a hízelgést és a teitetést, a . 
görbe útat és a kétszínűséget. Tanítványai nemcsak 
ezen nemes tulajdonságait csodálták, hanem párat
lan tehetségének sokoldalúságát, tudásának terj edel
mea mélységét és tiszta, puritán jellemének szeretet
reméltóságát. Rajongó ragaszkodásukban valósággal 
bálványozták.1 És minthogy ezen szerenesés jellem
vonása és finom, tapintatos modora tudományos 
dolgozataiból is kiáradt, minden olvasója követendő 
mintaképet látott benne. Mert Luzzattót a Collegium 
Rabbinicumban való hivatalos teendői és a tanítvá
nyaival érintkezés távolról sem elégítették ki. Most 
kezdi meg széles ismereteit önálló munkáiban és a 
folyóiratokban 'közzétenni. E mellett szolgálatkészen 
és önfeláldozóan áll rendelkezésére az új zsidó 
tudomány minden munkásának. Utmutatását jgénybe 
veszi a tudósok valóságos gárdája : Ra pa port, Zunz, 
Jost, Geiger, Sachs, Schorr, Delitzsch, Fürst, Gratz, 

1 Egyik tanítványa Gentilomo Sámson a következöket írj a 
r6la ~z Ocar Necbmádban (I. 63 1.): Padua városában igy 
nev~z1k öt: •a szegények atyja, az igazság barátja, a jog és 
aE on zetlenség embere., 
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Steinschneider, Jellinek, Cassel, Frensdorf, Munk, 
Senior Sachs és mások. Magyarországi neves férfiak 
közül tanácsát kiké1·ik, illetőleg érintkezésbe lépnek 
vele : a moóri származású, 33 éves korában meghalt 
Löwisohn Salamon, 1 az ugyanazon fehérmegyei falú
ból való Rosenthal Salamon, a rohonci Stern Theop
hil Salamon, a pozsonyi Dukesz Lipót, a volt bod
rogkereszturi rabbi, később pesti rabbiülnök Wahr
mann Juda, Wahl'mann Mór rokona, továbbá a 
pesti rabbi Schwab Löb, a veszprémi Dr. Pillitz 
Dávid és Ben,ő orvosok, az utóbbi a dunántuli 'zsi
dóság egyik vezéralakja még most is, az előbbi pap
nak készült nála Paduában, azonkivül a somogy
megyei marcali Gold J ak ab, a székesfehérvári rabbi 
Zipser, a szegedi rabbi Löw Lipót, azonban bizal
matlan az aradi rabbi, Chorin Áron iránt. 

És mindezek részére oly 'szolgálatkészen áll ren
delkezésre, hogy Zunz ezerorehányja neki, hogy drága 
i~ejét érdemtelenekkel való levelezéere fecséreli el. 
És Luzzatto erre azt válaszolj a, még ha a Sátán 
maga jönne és kéziratot kérne tőlem, amelyet a po
kolban akarna kinyomtatni, megcsókolnám a kezét. 
Nem a magam hasznát, hanem a tudomány ét szolgálom. 

1890-ben jelentek meg Luzzatto román nyelvű 

levelei <~Epistolario italiano francese latino1) cím 
alatt. Ebben több mint ezer oldalon 716 levél van 
közread,a, a melyeket körülbelül 140 személyhez 
intézett. Héber levelezése 9 füzetben van meg 
«Igroth Sedal1) címen 1600 levél, a tiszta héber 

' 1 Lásd Biicbler. Év könyv 1895. 387. l. 

~* 
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stilus igazi remekei. Alig van ága a zsidó h·odalom
nak, amelyhez megjegyzést vag7 útmutatást nem 
talá.Iunk ezen levélváltásokban. Es mindenütt szak
tudás és alapos hozzáél'tés sugárzik ki. 

Luzzatto fellépése előtt kéziratokban szerteszórva, 
ismeretlenül feküdtek Salamon ibn Gabirol, Juda , 
Halé~i, Mózes ibn Ezra és Abrahám ibn Ezra klasszi-
kus költeményei. Luzzatto erdeme, hogy a zsidó költők 
ezen heroszai általános máltatásban kezdtek része
sülni. Ö adta ki kritikai és magyarázó j egyzetekkel 
legelőször igazán élvezheté5vé tevén, Juda Ha-Lévi 
vers-gyüjteményét 1840-ben. Régi kéziratok alapján 
szerenesés ötleteivel a legjobban tudja rekonstruálni 
az évszázadok folyamán sok helyütt megromlott szö
veget. Mintegy kiégeti gyökeresen az oda nem való vad 
hajtásokat és az eredeti szüziességében látjuk a költő
fejedelem gyönyörű alkotásait, Bethuláth báth Jehuda. 
Szembeszáll marészen a kabbalának helytelenségéveL 
Nem riad vissza semmilyen nézete nyilvánításátóL 

És e tekintetben talán legjellemzőbb vallásbölcsészeti 
álláspontja, amelyet félreértettek és amellyel hatalmas 
ellenáramlatot zúdított maga ellen. Luzzatto ugyanis 
egy alkalommal hevesen kifakadt Majmuni, vala
mint Spinoza ellen. Szarinte Maimuni az által, 
hogy Aristoteles bölcsészeti rendszerét a zsidó világ
nézlettel ki óhajtotta egyeztetni, megölni akarta a 
tiszta judaizmus szeplőtlen erkölcsiségét. Mart az 
ethikai törvények a spekuláció alapján be nem bizo
nyíthatók. A görög felfogás észszerűsége a legtöbb
ször hadat üzen a tiszta morál tanainak. A becsü
le~a. puritán erkölcf:l és a tiszta, nemeH sziv sűrűn 
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fe lj aj dul az ész kegyetlen parancssza ván. És Luzzatto 
ezerint pogány ember, nem zsidó lélek az, a kinél 
az é.8z győzedelmeskedik a sziven. A zsidó lelki 
tisztaság1 a kegyelem, 'az irgalom, · az elnézés, a 
jótékonyság, a gyámoltalanok felsegélése és ezeket , 
nem a számító spekuláció irányítja, hanem az erköl
csös sziv támogatni vágyó ösztöne. Aristoteles és 
Spinoza az eszében hordja az Istent, a zsidó lélek a 
szivében; míg az első kegyetlen és sokszor önző, 

addig a másik szánakozó és áldozatrakész, és az ne 
nevezze m~gát zsidó embernek, akinek nem irgalmas 
és kegyelemteli a szive. Nem csoda, hogy az oly 
lelkű férfiú, mint Luzzatto győzedelmesen vívta meg 
az élet keserves harcait. Ebből pedig bőven kijutott 
neki. Mindazonáltal nem vesztette el Istenbe vetett 
bizalmát és a tudomány\ ápolásához való szeretetét. 
Néhány évvel házassága után tiszta sz~vből ezeretett 
hitvese melancholiába e·sett. És a.zóta Luzzatto élete, 
halála napjáig majdnem egy szakadatlan martyrium. 
Türelmes és szerető kötelességérzettel gondozta a 
gyermekké váltat 15 évi házasságuk után 1841 junius 
22-én bekövetkezett haláláig. Luzzattónak ekkor négy 
neveletlen árvája volt. Másfél évvel azután elvette 
első ~neje nővérét, hogy elhagyatott gyermekeinek 
uj ból sze re tő gondos anyát adj on; 

A collegium rabbinicum úgy volt megalkotva, hogy 
a lombard-velencei bitközeégek tartják fenn. Azon
ban a járulékokat mindig banyagabban és hanya
gabban küldték el. És így Luzzatto hónapokon át 
nem jutott fizetéséhez. Jövedelmét csökkentették És 
ha egy mecenása nem akadt volna Triest Gáborban, 
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akkor kenyér híjhn a legkeservesebb anyagi gondok 
és zavarok közé került volna. Könyvkiadványai soha
sem jövedelmeztek neki egy fillért sem. Sőt a leg
többször reájuk :fizetett. Petőfi szava· igazzá vált nála 
is «a tudósok mind szegények. l> És midőn az olasz
országi zavarok felszínre kerültek, megélhetési for
rásai mind elzárultak. És Senior Sachenak Berlinbe 
azt írja 1849 február 12-én, hogy hat kicsiny gyer
mekének alig tud kenyeret adni és ha Triest Gábor 
nem támogatná, akkor ő és családj a már régen éhen 
halt volna. Volt idő, midön megírott levelét postál·a 
nem tudta adni, mert nem volt pénze bélyegre. 

• l 

Mindezekröl értesülvén barátja Zunz, kö~yörado-

mányt gyűjtött neki Berlinben. Volt azonban ezen 
keserves napokban is boldogsága. Elsőszülött, párat
lan tehetséggel megáldott fia Luzzatto Philoxenos 
megkezdette rövid, de dicsőséges pályafutását Mint 
atyja, ő is már 18 éves korában magár~ vonta a 
tudós világ figyelmát irodalmi dolgozataival, ame
lyek leginkább a szanszkrit és az asszir nyelv tanul
mányai körül forogtak. Triest Gábor költségén meg
fordul Béesben, Drezdában, Lipcsén,' Frankfurtban, 
Metzben és Párisban folytatja tanulmányait. De ezen 
boldogsága nem tartott sokáig, a nagynevű megbeteg-

. szik sulyoean, haza ho~atják Paduába, kínlódik, még 
betegágyában is dolgozik az abbeszinai fallasa-zsidók
ról megkezdett munkáján, mig végre szenvedéeeitöl 
megváltja a halál a 25 éves, nagynevű ' ifjút, atyja 
többé soha ki nem hevert bánatára 1854 január 25-én. 

Luzzatto ezivén ejtett ezen seb soha be nem hegedt. 
Hat évre reá, 1860 juniue 5-én azt irja Rapaportnak, 
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a prágai főrabbinak, elsőszülöttem halála óta magam 
is halottnak érzem magamat, és csak az Istenbe 
vetett bizalom tartja még egy kissé bennem a lelket. 
Két évvel azután, hogy ezen levelét megirta, ujra 
földön ül gyászában, egyetlen leányát, viruló azép
séges ifjúságában, Mhjámot 18 éves korában temeti 
el. Ezen tehetséges hajadon, hogy a már gyengén 
látó édes atyján segítsen, megtanulta a héber nyel
vet és felolvasta a szaktudósoktól kapott leveleit és 
könyveit. És ezen megvakulátsnak induló szeme fényét 
elragadta tőle a Gondviselés sebuóth második napján. 

Nyomasztó anyagi helyzete az 1859-iki olaszor
szági zavarok folytán a türhetetlenség határáig emel
kedett. Ekkor barátai Párisban, Berlinben és Bécs
ben j önnek segítségére. És Luzzatto még félvakon is 
böngeszi tovább a tudományos kéziratokat, hogy a 
zsidó tudást és a héber irodalmat szolgálhassa. 
Utolsó évének öröme és boldogsága abban rejlett, hogy 
ifjúkori ábrándja valósággá vált, kiadhatta 1864-ben 
J u da-Halévi költeményeinek második köte tét. Egy 
évre reá már majdnem teljesen megvakult, és ekkor 
jött a megváltó halál jom-kipul' előestéjén, 1865 szep
tember 29-én, az egész zsidó tudományos világot mély 
gy~szba borítván. 

Luzzatto müködése azonban halálával be nem 
fejeződött. Gyermekei Dr. Isaja, Dr. Benjaminc és 
Dr. Giuseppe irásbeli hagyatékait közkincscsé akar
ván tenni, nem kevesebb mint 1 O könyvét adták 
sajtó alá a ~ésőbbi években. És amidőn Luzzatto 
airját 1903-ban Paduában, legifjabb még akkor élt 
fia kiséretében felkerestem, Dr. Luzzatto Giuseppe, 
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ki nehezen látó, szintén elszegényedett ugyvéd volt, 
hagyatékából nekem is átadott egy kezeirását bol
dogult édes atyjának, amelyet Rapaporthoz intézett 
és amelyet kegyelettel örzök és az iránta érdeklő

dőknek a legnagyobb készséggel lakásomon szivesen 
megmutatok, mint felsőolaszországi utam legked ve
sebb emlékét. Ugyancsak tőle kaptam bemutató 
ajánló levelet Velence rabbino maggioréjához, Coen
Portohoz, mert a jóindulat, előzékenység és szeretetre
méltóság, mintegy családi hagyom_ány a Luzzatto
éknál. Igyekezzünk nemes tulajdonságaik~t magun
kévá tenni, hogy Isten áldása és a baj ok közepette 
is lelki nyugodtság állandó boldogsággal tölts e el 
szivünket, hogy igazzá váljék a szentírás szava, az 
igaznak az emléke áldásul azoigál mindenkinek. 

Sátoraljaújhely. D1~. GoldbergeT Izidor. 

.. , ' 
BOLCS NATHAN. 

A régi Berlin. Egy kis kávéházba 
Ifjak vitáznak lázba, hadonászva. 
Mindannyian tollforgató vitézek 
Mind a cszenh ügynek védelmébe égnek, 
De egyikük sem oly tlizzel teli, 
Mint a ki tnost szavát fölemeli 

' 8 kit mint vezért a suta hadnagyok 
A többi elnémulva hallgatott. 

•Gyalázat l • úgymond ca mit ezenvedünk l 
Igába fogva büszke nemzetünk r 
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Elfonnyad az ősgermán hősi szív l 
A gall belőlünk vért, erőt kiszív t 
Nem nyilt csatán l Hej! ott karunk kikezdi, 
Hej Frigyesünk gaz karmait lemetszi ! 
De haj! mit ér h a porba is vetette -
Divatcsábjának meghódol helyette l 
Ő maga hozza a határon át, 
Ő maga fujja a dicsharsonát. 
Fickóra, ha csak gajdol franciául, 
Arany, babér virágeső gyanánt hull. 
Ha lexikonból vakme1·őn kicsen, 
Fő fő tudósnak teszi sebti.ben, 
Ha húrján csen~ül ócska madrjgál, 
Belőle rögtön prófétát csinál 
8 ha megdicséri fűzfaverseit 
Vele pajtásként előlelkezik ! - -
Mi meg ha bárini szépet is kinálunk, 
Csak gúnyra birja elvakult királyunk, 
Dibdáb a nyelvünk, ringy-rongy szellemünk, 
Rút gyűlölettel fordul ellenünk. 
S hiába minden vádunk, panaszunk, 
Saját hazánkban béklyón sorvadunk, 
A német sas ketrecbe csenevész, 
Míg a sok vergődésbe belevész! 

Cllgaza van Lessingnek l» így fakad 
Vad hevületre az irócsapat, 
Aztán elindul - mit volt tennie ? 
Gondját temetni kancsók öblibe l 

S ott ·ül mélázva Lessing egymagán, 
Fájó mosoly vonaglik ajakán, 
Fejét lehajtja reszkető kezére, 

' 

S hogy könyje perdül nem is veszi észre ... 
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Egyszerre vállán valaki legyint, 
A kesergő riadva föltekint, 
Előtte áll egy púpos ifju ember, 
Sápadt vonással, ragyogó szemekket 

eNe bánd h szól ahogy zavarlak bánatodban, 
De lelkem a lelkeddel összedobban, 
A bú, mely most gyötörve sujt le téged, 
Kétezer éve hogy sajgatva éget. 

Mart ama népnek átkát hordom én, 
Kit szerteszórt az Ur a földtekén, 
Rázúdította mindenek haragját, 
Hogy megbélyegzik, rugják, ki.kacagják, 
Nyelvét gyalázzák, szellemét lenézik, 
A megvetést erősza.kkal tetézik, 
Ki van taszítva jogbul, kötelékbül, 
Nyakára úrként durva csőcselék ül, 
Egy napról másra lopja életét 
Az elnyomóknak hetyke kényeként, 
Se fent se lent nincs, a ki bajtul ója -
A nagyvilágnak lett földönfutója l 

De sem nyomor, sem üldözés, se kinpad 
Nem szegte szárnyát fenkölt vágyainknak, 
Tisztán meglSrzl>k fényes koronánk : 
A könyvék könyvét, a sz en t hib liát. 
Soha kezünkből ki nem verheték 
A türelem győzelmes fegyverét, 
Soha fejünk fásult-gyáván lehajtVa 
N em tört ki ajkunk meddő jaj-sohajba, 
De a nyomásnak sujtoló hevén 
Mind csillogó bb gyémánttá lőn a szén l .. 
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Az Ur átkát nem vettük büntetésnek, 
De felmagasztaló kitüntetésnek, 
Mely elsinylődni csak azért hagyott, 
Hogy hitbe légyünk gazdagok, nagyok r 

Ne add fejed hát dő1·e búsulásra! 
Példádat Lessing l mind kigyúlva lássa t 
Az Igazság, a Szépség, a Szabadság 
A te szivedet harcossá avassák ! 
Kétségbesés ha fojtogatja melled, 
Szegezd eléje pajzsul vastürelmed t 
Dúljon körülted idegen hatalma -
Te szánts, magot vess a honi talajba t 
A te kapád az ősi hantot R.ssa, 
Mig kibugyog kristályvizű forrása t 
A te szavad harsogjon fenn vidáman 
Miként rigódal Ódin vadonában r 

Egyszerre - meglásd t - a cenk jövevény 
Eltünik mint köd hajnal friss lehén r 
Páváskodó divatvirág helyében 
Bimbó, kalász zsong a mezön, a réten ; 
Ki most a gall bálványnak hízeleg, 
Ujjongva mind egy sorba áll veled r 
8 fejdelmatek mint megtért fiu dl:H le 
A csodaszép, imádott anyaföldre r 
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- - Ekképp beszélt Mandeisaohn lángra kelve, 
8 hogy uj barátja forrón átölelte, 

· Lessing szivében - szebb kor pitymalatja f -
Derengni kezdett bölcs Náthán alakja r 

Budapest. Lenkei Hen1i.k . 

• 
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LEGENDÁK AZ :EI1BIZAKODOTT 
, , 

JAMBOROKROL. 

Társulatunknak megelőző két Évkönyvében bemu
tattuk azokat a vallásos mondákat, amelyekben a 
tudatlanoknak gyermeteg közvetlensége, az egyszerű 
szíveknek ártatlan együgyűsége diadalt aratott a tudó
sok minden tudományán, a pontos istentisztelők szabá
lyozott gyakorlatain. 1 

Ezeket a legendákat ki kell egészítenünk .egy további 
mondakörrel, amely ugyancsak alázatosságra tanít, 
bemutatván a magahitt, szilárdaágában bízó jámbor
nak megpróbáltatását, kudarcát, bukását. Ez a monda
faj kialakulásában és terjeszkedésében átlépte orszá
goknak, nemzeteknek és vallásoknak határvonalait
kifejlődött Palesztinában és Babiloniában épúgy mint 
Arábiában és Algériában, mint Syriában és Egyptom
ban vagy Spanyolországban, az Ardennek táján és 

t Évkönyvünknek igen tisztelt szerkesztöje arra figyelmez
tet, hogy mondáink körébe vág Tolstoinak népies elbeszélése 
a három aggastyánról. Az archangeleki püspök nehezen meg
közelUhető szigeten fólkeres három Istenszolgáló aggastyánt, 
akik egyre csak ily imát hajtogatnak : hárman ti, hárman 
mi, bánnatok óvjátok há.rmnnkat. A püspök megtanitja őket 
a Miatyánkra. Csolnakra, majd hajójára száll. Egyszerre csak 
látja (mint Mikes 206. levelében, mint Vörösmarty Szent 
emberében és pá.rhuzamaikban), hogy a három szigetla.kó a 
sik tengeren utánuk siet akár a szá.razfóldön, - egy szót 
elíeledtek, majd meg egészen belezavaradtak a betanult Mi· 
atyá.nkba. A püspök leborul előttük, nincs hivatva, hogy ő 
tanUsa 6ket, 6k imádkozzanak bduös magáért és tá.rsaiért. 



LEGENDÁK AZ ELBIZAKODOTT J~BOROKRÓL 4.5 

Irlandban, mindenütt ahol zsidó, mozlim vagy ke
resztény hivő lelkiismereti tnsát vívott az erkölcseért 

Egyházi legendák. 

Könnyen érthető, a kereszténység a legterméke
nyebb, szinte kifogyhatatlan azokban az elbeszélések
ben, amelyek a jámborok megpróbáltatásáról szólnak. 
Hiszen a puszták remetéi, az egyiptomi atyák, a 
ezerzetesek ezrei naponta küzdenek természetük, ösz
töniik, vagy amint ők hiszik, a sátán ellen. A szantek 
életrajzai nem győzik azokat a kisértéseket festeni, 
amelyeken hőseik diadalmaskodnak. Néha azonban a 
kisértés erősebb mint a szent, a legenda .nyelvén: a 
sátán győz. Ez a sátán oly leleményes a fondorlatai
ban - ntint a középkori képzelet. Néha beéri avval, 
hogy az állatok példájával ostorozza föl a remete 
természetét. Néha a bosszú ingerli. Az egyik remete 
eltökéli, hogy ö hálót vet ki az ördögnek és majd 
becsülettel elveri Az ördög kacag rajta. Nők járnak 
a szentnéL Zivatar egyiküket visszatérésre készteti. 
A remete elbukik, megöli a nőt és elássa a cellájában. 
Az ördög erdésznek öltözik és följelenti a remetét. 
Midön akasztófára viszik, kisérteti es kacaj harsog föl; 
a remete megmagyarázza, hogy ez az ördög kacagása, 
mert ujjong, hogy hálóban látja azt, ki őt hálóba ejteni 
akarta. Megkegyelmeznek a megtévedettnek, aki időt 
nyer, hogy az örök üdvöeseget ujra kiérdemelje.1 

1 Adolf 'l'obler: Altfranzösische Legend en, J abrbuch für 
romanisebe und englisebe Literahll'. VTI. (1866) 42 t, 422. 

\ 
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.Méa elterjedtebb és művésziesen ki van kerekítve 
a kö:etkezö változat. A sátán ólálkodik szentéletü 
férfiúra, aki egyebet sem tesz, csak Istent imádja. 
Ez állja a bűn folytonos ostromát. Végül a gonosz 
három vétek közül enged választást a szentnek: vagy 
részegedjék meg, vagy vétkezzék felebarátjának fele
ségével, vagy öljön embert. A remete ráfanyalodik az 
italra. Részeg állapotában az erkölcs ellen is vét, 
már most, hogy a földi bűnhődést elkerülje, ,megöli 
áldozatát, vagy némely változatban annak a férj ét. 

A muhamrnedán Barszísza-legenda.1 

Egy közel ezeréves arabs forrás, amely még régebbi 
hagyományra hivatkozik, elbeszéli, hogy az izraeliták 
közt egy jámbor cellalakó élt. Neve : Istenszolgáló 
Barszisza. Akkora volt a tekintélye, hogy a betegeket 
is vele gyógyíttatták. Iblísz, az ördög, nem j ó szerom el 
nézi a zsidó szerzetest. Tanácsra gyűjti sátánjait 
Barszísza ellen. Egyik ifríth (rossz szellem) magára 
vállalja, hogy ö eltántorítja - ne legyen különben 
Ibiisz társa. Az ifríth megzavarja előbb az izraelita 
király leányának elméjét, majd pedig emberi alakot 
öltve azt tanácsolja az udvarbelieknek, vigyék el a 
királyleányt Barszíszához. Ez tényleg ráolvasással 
meggyógyítja. De az ifríth ujra lelki kórságba ejti 
és rábeszéli embereit, hogy a beteget a ezerzetesnél 

1 E szakasz nagyrészt arra szoritkozik, hogy összefoglalja a 
következő értekezés eredményeit: Die Legenda vom Mönch 
Barst&A. Von Dr. Ign. Goldziher und Dr. C. Orat v. Land· 
berg - Hallberger. 189G. 
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hagyják. Barszísza szabadkozik, nem akarja magához 
fogadni, de a sürgető kérésnek végül enged. Amíg 
nappal böjtöl és éjjel áhitatoskodik, a gonosz szel
lemnek nincs hatalma fölötte. De mikor böjtjét, imaját 
félbe szakítja, a sátán szolgája bünbe dönti. Alig 
hogy vétkezett, az ifríth Barszíszát a király bosszújával 
rémíti és arra ösztökéli, ölje meg a királyleányt és ássa 
el. Ekkor a sátán besúgja a megölt leány atyafiságának 
Barszísza bünét. A cellájában megtalálják a holttestet. 
Keresztre feszítik a gyilkosát. A 'Sátán fölajánlja Bar
szíszának, hogy megmenti öt, h~ megtagadja Istent. 
A szerzetes megtagadj a, de a sátán cserben hagyj a. 

<1A keleti Faust,, eme mondája már mintegy az 
1000. év táj án müvészi alakot öltött az arabs irodalom
ban és több változat.ban terjedt el. Mily szívós életet 
él, az kitűnik abból is, hogy két badramauti arabs, 
akit Landberg gróf tutzingi kastélyába hozott, a 
grófnak és Goldziher profeszornak még 1895-ben is 
elmondta ezt a hagyományt főbb vonásaiban. El
beszélésünknek az a szála, hogy Barszíszát a « bűnök 

anyja),, a bor ejti meg, hozzákapcsolja a mohammedán 
hagyományt a remete három bűnéről szóló keresztény 
legendáboz, valamint a Harut és Marut angyalok 
bukásáról szóló perzsa mythushoz. 

A jámborok megkisértése az aggádában. 

Harnt és Marnt mythoszának többszörös nyoma 
akad az aggádában; nevük itt rendesen Semehazai 
és Azaél vagy Azza és Azaél. 

Az arabs hagyomány Barszíszát izraelita azentnek 
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mondja, kit az izraelita király l eányának bűbája csábit 
botlásra. Evvel a háttérrel az elbeszélő csak min tegy 
az öskorba akarta az esetet beleállítani. Valójában a 
mondaalkotásnak ezen a terén a mohammedán képzet 
közelebb áll a keresztényhez mint kettejük bármelyike 

a zsidóhoz. 
A zsidó legenda, az aggáda, ezt a mondaosírát nem 

fejlesztette oly gazdagon, oly müvészi kerekdedségre, 
ellenben közvetlenebbül, élesebben érezteti ennek az 
egész képzeletkörnek erkölcsi alapeszméj ét. 

Kerüljük a kísértést, úgy tanít Rab nevében Rab 
J e buda, hisz' még Dávid király is m egbotlott, mert 
nem tért ki előle. «Vizsgálj meg Örökkévaló, kisérts 
meg, próbáld ki veséimet és szívemet•> (Zsoltár 26. 
21.) - úgy imádkozott. Erre megjelent előtte a sátán 
madár képében, Dávid nyilat lőtt feléje, a nyílvessző 
átlötte a hálószövedéket, mely mögött Urijja felesége 
a haját fésülte, a király meglátta és súlyos bűnbe 
esett. (Bab. Szanhedrin 107 a.) 

Ide vágó monda kiinduló pontjáv'á lett Hillel in
telme is (Atyák mondásai II. 4) : ne higyj magadban 
halálod napjáig. Egy jámbor ember ezt így módosí
totta: ne higyj magadban öreg korodig - mert ő 
maga már vértezettnek érezte magát a kisértés ellen. 
Erre démon jött hozzá és csábította. A jámbor aggas
tyán megzavarodott, ekkor a csábító megnyugtatta, 
hogy ö nem földi lény, hanem kisértésére rendelt 
szellem, de jövőre ne tartsa magát különbnek a fele
barátjánál. (Jer. Sabbath. I, 3, p. Sb) 1 

'
1 Későbbi fóldog~zá.s (.Jellinek, Bet-ha Midrasch VI, 95, 96) 
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De a szóban levő legenda-faj nemcsak azt tanítja, 
hogy magunkat el ne bízzuk, hanem azt is, hogy 
másokról megértő elnézéssel itéljünk. Rabbi Meir 
felsőbhséges gúnnyal n.ézte a vétkezőknek megtévedé
seit. Ezért egy napon a gonosz szellem nő alakjában 
jelent meg előtte (ez az egyházi legendaköltés gyakori 
vonása) a folyó túlsó partján. Sem híd, sem rév nem 
vitt oda. Csak kötél volt kifeszítve a két part között. 
Ezt megragadta Rabbi Meir és úgy tartott feléje. 
Midőn a víz közepére ért, a gonosz szellem gúnyolta: 
ha isteni végzés nem hirdette volna, kíméljétek R. 
Meirt és az ő vallásos tudományát, bizony garas 
árára sem becsültem volna véredet. Egész hasonlót 
beszél a mondai hagyomány Rabbi Akibáról, aki 
ugyancsak úgy képzelte, hogy rajta a bün csábitása 
nem fog. Neki is nő ~épében jelent meg a gonosz 
szellem, még pedig fa tetején. Ő is elkáprázott, az 
ő vérét is csak kiváló isteni kegyelem óvta meg. Szá
mos más tanító is hasonlóan járt: Plémo, aki avval 
kérkedett, hogy naponta nyilat lő a sátán szemébe ; 
R. Chijja bar Asé, aki halálra epesztette magát egy 
pillanatnyi gyarlóságáért, amely valójában nem is 
volt vétkes; egy meg nem nevezett tanítvány, aki 
Rabbi Tarfon erkölcsi aggodalmaskodásán mulatott, 
de maga belebukott elbizakodottsagába.1 

erősebben szinez, viruló kertet, csábitó ezépséget rajzol, ép 
az engesztelő napon bnktatja e] az elbizakodott jámbort, mert 
tanítóján túl akar tenni: önön vádjába belebetegszik; végre 
megszánja az I sten, hozzá küldi a szellemet, csiliapitsa lelki 
betegségét. 

1 A próbát nem álló j4mborokr61 Rzóló legendák sorra 

Az li\1111' Évkönyve :LYtO. 4 



50 HELLER BJ.;RNÁT 

Lám, ezek a régi rabbik, ezek a magukkal eltelt fa
rizeusok mennyi érzékkel, mennyi megértéssel, meny
nyi elnézéssel, mennyi részvéttel viseltettek az em
bel"i gyarlóság iránt. Mintha Carlyle szavát hallanák, 
hogy mindannyian puskaporos aknák fölött járunk és 
csak a jó Isten kegyelme óv meg minket. És mily 
eleven cáfolat arra a meg-megújuló vádra, hogy a 
zsidó csak vagy fennhéj ázásra vagy csúszásra képes, 
igaz alázatra nem! ·• Alázatot hirdetnek azok a legen
dák, amelyeknek alapigéje : szívet kíván az Isten, alá
zatot azok az aggádák, amelyek szemléltetik : ne 
bizakodjunk el saját erkölcsi szilárdságunkban és ne 
diadalmaskodjunk embertársaink gyarlóságán. 

Budapest. Dr. Heller Bernát. 

A ZSIDÓK AZ 1848-IKI SZABADSÁG-, 
MOZGALMAKBAN EUROPASZERTE. . . 

•Ime tehát elmultak az 1848 tartalmas hónapjai 
is és ez az év, melyhez hasonló még kevés volt a 
polgárisult emberiség történetében és melyhez ha
sonló kevés lesz a j ö vő ben, immár a történelem é. 

• Mit hozott ez az év? A törvényelötti egyenlő
séget! És eme törvényelőtti egyenlőség által mi 
zsidók egyszeriben levertük lábainkról a puszta 

következnek a talmudban, Kiddusin 81 ab, viszont a minden 
ki~rtésen diadalmaskodókat dicRöiti Kiddmdn 40 a . 

. 
1 

Ilyen támadást intéz ujahba.n a zsidóság ellen p. a belöle 
ktker1ilt Dr. Otto W eininger könyvének (0e1'chlecht nnd Cha· 
rakter 1905) a zAidó~ágról szóJ(, fej P-zete, 
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homokját, levettük nyakunkról az jgát és összetör
tük. Emberek, szabad emberek lettünk, akiknek val
lása nem tesz többé bölcsőjükbe rabbilincseket, akik
nek hite nem oly ár többé, mely fülüket a kapufélhez 
szegezi, az örök rabszolgaság jele gyanánt. Polgárok, 
szabad polgárok lettünk ott is, ahol oly aoká orrunk 
előtt csapták be a polgári élet kapuit, ott is, a hol ha 
már kénytelen-kelletlen kinyitották a kaput, minrug 
újabb belső kapukat csináltak, amelyeken át csak 
egyik vagy másik előcsarnokba bocsáhottak bennünket. 

<tMindezt az 1848 hozta meg nekünk, amelynek 
története a zsidókra vonatkozólag egész kötetet fog 
tenni; oly évszám ez, mely történetünkben korszakot 
fog alkotni. Ó, nagyon hálátlanok volnánk, ha téged 
1848 nem vésnénk sziveinkbe kioltbatatlan betükkel, 
ba nem állítanánk neked szivünkben oltárt, melyen 
tömjénfelhők áldozata illatozik örök időkig.~~ Igy 
szólt Philippson Lajos búcsuzva az 1848-tól 

Hatvan évvel késöbb pedig, a zsidó nép legújabb 
történetét irván meg, a nagy férfinak kiváló fia, 
Philippson Márton eképpen szól: <<A dicsőséges év 
tehát Közép-Európa legtöbb országában részben meg· 
hozta az emanoipációt, részben legalább megalapozta 
az~. Díszhelyet érdemel azért Izraél többezeréves 
történetében. Valóban a zsidóknak elég okuk van, 
hogy 1848-ra benső bálával emlékezzenek vissza.)) 

Igaza van mindkettönek; mert az az áldott év, 
valamint az európai nemzetek nagy részének napok 
alatt hozta meg azt, amiért évtizedeken át hiába 
küzdöttek minden erejük megfeszítésével, úgy a z si
dó]{nak is évszÁ~ados r~bság után hirtelen teljesítette 

4* 



a sznbadság uh\.n való vágyukat, amiért addig a 
legtöbb or zágban eredmény nélkül dolgoztak. 

Mi azonban most nem azt akarjuk tárgyalni, hogy 
mit bozott 1 4 a zsidóknak, hanem hogy mit hoz
tak ezek áldozatul 1848 tiszteletére. Azt akarjuk 
kimutatni, hogy ha 1848 adományainak csodás gyor
sasággal jutottak birtokába a zsidók, bizony meg is 
érdemelték azokat. Mert a szabadságmozgalmaknak 
sehol sem volt lelkesebb híve, odaadóbb szolgája, 
buzgóbb harcosa, mint a zsidók. Hisz épp ezért a 
reakció, mikor ujra erőre kapott, mindenütt a zsidók 
müvének szerette volna feltüntetni az egész szabad 
ságmozgalmat, a népjogokért kitört forradalmat, hogy 
ezzel annak becsét és értékét lerontsa. Az osztrák 
~eakció a magyar szabadságharcra, mely az egész 
népnek élet-halálharca volt, a magyar szabadság
harcra is azt mondta, hogy az a zsidók közremükö
dése nélkül soha sem vált volna azzá, és a német
országi reakció is azt hiresztelte, hogy a berlini for
radalmat franciák, lengyelek és zsidók csinálták. 
Bennünket ez az állítás csak büszkévé tehetne, ba 
a maga egészében igaz volna ; így pedig, bár irány
zatosságában tulzás az egész, csak azt bizonyítja, 
hogy a zsidók mindenü tt részt vettek a szabadság
mozgalom élesztésében és küzdelmében. Ezért pedig 
föltétlen elismerés illeti meg őket, mert megmutatták, 
hogy az a hosszú, kínos évszázadokon át elnyomott 
nép, mely ki volt zárva minden emberi jog élveze· 
Wböl, nem vesztette el szabadságszeretetét, hanem 
minden üldözés közepette is megtartotta emberi önér· 
~etét, mely arra ösztönözte, hogy a szabadság és egyen-
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joguság természetes birtokáért síkra szálljon, ahol 
és amikor lehetett. Nem igaz azonban az ellenség
nek az a vádja sem, hogy a zsidó csak azért csat
lakozott a szabadságmozgalmakhoz, mert azoktól a 
saját jogainak ki ví vásá t akarta elsősorban elérni, 
mert a zsidók mindenütt föltétlenül állottak a sza
badságmozgalmak szolgálatába és mikor ezek minden 
népfajnak egyenjoguságot hoztak, csak a zsidónak 
nem, sőt jog helyett üldözést zurutottak rájuk, mint 
pl. Magyarországban, akkor is hűen kitartottak a 
szabadság magasztos harcaiban. 

Mikor Ausztriában a szabadság diadala mámorba 
ejtette a népet és mindig bátrabb, elszántabb lett 
követelései ben, a . zsidók pedig a legelső sorokban 
küzdöttek érte, Mannheimer, bé·csi rabbi hitszónok
latában így t~nítja hiveit: «Mit tegyünk most ma
gunkért, kérditek? Magunkért? Semmit! Mindent 
csak a népért és hazáért, amint azt ez utóbbi idő

ben tettétek is. Az elsők között, kik szót emeltek a 
zivataros napokban, zsidók voltak! Az elsők között, 
kik elestek ama véres helyen, ott a rendek háza 
előtt, zsidók is voltak ! Mi harcoltunk ő érettük ! 
Csak rajta, . így tovább! Most semmit se önmagunk
ért l Egy szót se a zsidók emancipációjáról, ha má
sok nem szólnak érettünk ! 1> És Hirsch Sámson 
Ráfael, Morvaorszag főrabbija még előbb, má.rc. 
24-én körlevélben inti a zsidókat, hogy szerényen 
várják meg, míg a császár és a kormány jóakarata 
jogaikat törvényesen biztosítja, és ne adjanak aJ. 
kalmat magaviseletük által a közvéleménynek kihi
vására. 



B tr.RNSTJOIN RÉl,A 

De más bizonyítékunk is van. Ime, Franciaol'
szúgban már nem volt szükségük a zsidóknak atru, 
hogy a ~zabadságmozgalomhoz való csatlakozással 
vívják ld egyenjogusításukat, hisz a nagy francia 
forradalom óta élvezték azt és mégis, vagy épp ezért, 
bizony részt vettek a hazáj ukat érdekl<> fontos moz
galomban, mely szülöanyja lett a többi európai 
országokban végbe ment mozgalmaknak. 

Hogy pedig a februári forradalom előkészítésében 
és szervezésében francia zsidóknak is volt része, azt 
eléggé igazolja az a tény, hogy a második köztár
saság első miniszteriumá.ban két zsidó miniszter van, 
akiket bizonyára nem pusztán az egyenlőség elvének 
kedvéért kerestek ki a homályos háttérben rejtöz
ködők közül, hanem az előtérben szeraplők közül 
emelték őket a magas méltóságba. 

A két miniszter egyike az igazságügyminiszter volt, 
Crémieux Adolf, aki már 1842-ben került be a 
francia képviselöházba és ott heves ellenzéki küzdel
mével nagyban hozzájárult a 48-as reformmozgalom 
megérleléséhez; Crémieux, aki mint államférfiú és 
mint ember épp oly nagy volt, mint amily jgaz és 
lelkes mint zsidó, aki a második császárság alatt 
visszavonul a politikától és csak a harmadik köztár
saság kormányában vesz ujra részt mint igazság
ügyminiszter. Igaz, küzdött ö minden alkalommal 
elnyomott hittestvéreiért, az algíri zsidóknak egyen
joguságot szerzett, a kelet zsidóságának felsegélésére 
az Alliance israelita universelle-t alapította, de épp 
oly hüségesen harcolt a néger rabszolgák felszaba
dításáért, karolta fel a szerenceétlen Lengyelország 
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ügyét és emelt szót a Syriában üldözött kereszté
nyek érdekében. Crémieux föltétlenül méltó tagja 
volt a francia köztársasági kormánynak és bizonyára 
nem volt hátrányára, hogy zsidó. Mikor a német 
demokraták küldöttséget menesztenek Páriaba a köz
társaság üdvözlésére, Crémieux fogadj a á küldöttséget 
márc. 8-án és ő felel Herwegh beszédére a kormány 
nevében. Mikor nehány hónap mulva lemond minisz
teri tárcájáról, a kaniara alelnökévé választja. 

A másik zsidó minis~ter Goudcbaux volt, akinek, 
mint pénzügyminiszternek nem lehetett könnyü dolga 
Franciaország akkori zilált pénzügyi viszonyai között. 
N eh é z hivatalát azonban nem sokáig viselte, egész
ségi okokból március 7 -én kivált a kabinet ből. 

Hogy a forradalom és az utána következő )rüzdel
mek katonai munkájában részt vettek a francia
országi zsidók, az is természetes ; hisz csak úgy be
sorozták őket a nemzetőrségbe és hadseregbe, mint a 
másvallásuakat. Sőt már 1846-ban Cerfbeer M. Már
ton ezredes volt a vezérkarban, mely akkor még 
nem volt oly veszedelmes zsidó tiszt számára, mint 
50 évvel később, Dreyfus idejében. Cerfbeer a 49-iki 
juniusi napokban is kitünt, amiért a becsületrend 

· commandeurje lett, míg hitsorsosa, Vormess, nem
zetőri kapitány ugyanakkor a becsületrend lovag
keresztjét kapta. A zsidók Franciaországban csak oly 
lelkesedéssel sorakoznak a köztársaság zászlaja alá, 
mint a többi polgárok, és mindjárt kezdetben zsidó 
küldöttség, az országos és a párisi főrabbi vezetése 
alatt, fej e zi ki hódolatát az ideiglenes kormánynak 
és adja át hazafias gyüjtésüknek eredményét, 



BERNSTEIN BÉLA 

A hevesvérü franciák gyorsan végrehajtották az ország 
kormányformájának átalakítását és útmutatással szol~ 
gáltak ezzel a többi népeknek is, hogy ne tűrjék tovább 
a zsarnok elnyomatást, a nép jogainak elkobzását. 

Leghamarabb Atts.ztriában mutatkozott a francia 
példának hatása . 
. Ausztriában a gyülölt Metternich- Sedlnitzki rend
szer igája alatt nyögött az ország és hiába erőlkö

dött, hogy szabaduljon tőle, nem bírt vele egész 
addig, míg a márciusi forradalom utján hirtelen 
el nem söpörte. Hogy a legsötétebb Metternich kor
szakban a zsidók helyzete Ausztriában nem volt 
rózsás, az természetes. Cseb- és Morvaországban, 
hol a végtelenill terhes és lealázó türelmi adó alól 
1846-ban végre felszabadultak, még mindíg a. fami
liánsok rendszere uralkodott; azaz a zsidók száma 
14.000 családban volt megállapítva és hogy ennél 
többre ne emelkedjék, zsidó csak kormányengedély
lyel nősülbetett. Ezt pedig csak akkor kapta meg, 
ha elhalálozás folytán üresedés állott be a család
alapítók sorában. Bécsben hasonlókép meg volt szo
ritva a zsidók tartózkodása. Csak az u. n. megtűr
teknek volt szabad kereskedelemmel, iparral foglal
kozni és állandóan ott lakni. Minden más idegen 
zsidónak, ha Bécabe jött, a rendőrségnél kellett 
jelentkeznie, a Judenam t· ban, hogy minden 14 napi 
tartózkodásért személyvámot fizessen, és pedig a 
bankárok 4 frtot, közönséges zsidó halandók 2 frtot. 
Csak a francia zsidók voltak ez alól felmentve, mert 
a francia kormány erélyesen tiltakozott az ö pol
gárainak ilyen megalázlatása ellen. 
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Stájerorszá.g, Tirol, Karinthia, Krajna nem tűrt 

meg területén zsidót és ahol lakhattak is Ausztriá
ban, ki voltak zárva minden hivatalból, politikai 
jogok gyakorlásaból. Hogy tehát ezért a rendszerért 
nem lelkesedtek a zsidók, az csak természetes, hogy 
azonban megbuktatásában oly kiváló és dön~ő szere· 
pök jusson, amilyen tényleg jutott, arra. nem szá
míthattak. Hogy pedig a bécsi március 13-ilu:~. az 
osztrák alkotmány történetében új korszak biztató 
kiinduló· pontja, a népszabadság győzedelmes napja 
lett, az elsősorban zsidó vezérének, dr. Fiscbhof 
Adolfnak elvitázhatatlan érdeme. 

Dr. Fischhof A dolf Ö-Budán eztiletett 1816-ban 
és már kora ifjuságában átbatoita a szabadság és 
igazság hatalmas érzete. Mikor a gimná.ziumba járt 
Pesten és az iskolában is meg volt a zsidók számára 
a ghetto, külön padra szorítva, tudta, mivel tartozik 
jogos önérzetének. Egyszer osztálytársa, gróf Wenck
heim Béla valami csint követett el és tanára meg 
akarván ezért érzékenyen büntetni, a «zsidó pad»-ba 
ülteti; helyébe pedig az időre - mily kitüntetés ! -
Fischhofot kivánja tenni. Ez azonban kijelenti, hogy 
nem fogadja el, amíg zsidó-pad van az iskolában, 
addig 5 társaitól meg nem válik. «Maradjanak -
ugymond - a grófok, ahova tartoznak, mi is együtt 
maradunk. » 

Miután orvosi tanulmányait a bécsi egyetemen 
elvégezte, a bécsi közkórház alorvosa lett és sokat 
foglalkozott, de egyelőre csak elméletben, a politi
kával. Szilárd jellemü, tiszta kezü politikus lett 
belőle, aki nem ha.jhászta a nagyok kegyét, kegyel-



met el sem fogadott soha, hanem bízott igazságában, 
ragaszkodott jogaihoz. Midön rövid nehány hónappal 
a márciusi vívmányok után a reakció újra uralomra 
jut, és Schwarzenberg hg. veszi át a kormányt, F. 
lemond az időközben nyert miniszteri tanácsosi rang
járól és mikor 1 49 márciushan az osztrák birodalmi 
gyűlést szétkergetik, ö nem követi barátai tanácsát, 
hogy meneküljön, hanem inkább elszenvedi a reá 
márt 8 havi fogságot. Akkor ugyan bizonyítékok 
hiányában - így bangzik a hivatalos frázis - föl
mentették, de megbélyegezték már, úgy hogy poli
tikai jogaitól megfosztatott. És midön 1868-ben 
Beleradi amnestiát eszközöl ki részére, hogy újt·a 
képviselövé választhassák, Fischhof ezt ~ereken 

visszautasítja, úgy mint 1868-ban nem vállal minisz· 
teri tárcát Potocki kabinetjében, mert elvei nem 
egyeznek azéval. Magyar születése pedig arra ösz
tönzi, hogy szolgálj on, ha lehet, M agyarorsz~g ügyé
nek. 1848 szeptemberben felajánlja Doblhofnak, hogy 
elmegy Magyarországba és megkísérli a békés ki
egyenlítést Jellachicb betörése után. Közbejött azon
ban a bécsi okt. 6-ika és ajánlatát nem vették figye
lembe. 1861-ben pedig: «A magyar kérdés meg
oldása» címü iratában sürgeti az akkor még nagyon 
népszerűtlen kiegyezést. 

Ez a minden tekintetben ~iváló politikus volt a 
bécsi márc. 13-ika diadalának közvetlen előidézője, 
mintha erre sors eleve kijelölte volna. Midön az
nap reggel eloqégezte kórházi körútját dr. Chiari 
klinikáján, elmegy az országház elé, hogy csöndes 
szemlélője legyen az ott végbemenő eseményeknek. 
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Ott már nagy tömeget talált, de az tervtelenűl, 
tanács nélkül állt, anélkül hogy valami figyelemre
méltó történt volna. A tömeg már mulatságos ol
daláról fogta fel a dolgot és gunyolódni kezdett, 
hogy nem lesz ma semmi. <1Azt gondoltam akkor -
beszéli et később Fischhof - hogy ilyen pillanatot, 
mely annyira kedvező a népre nézve, amilyen eddig 
Ausztriápan n em volt, nem szabad felhasználás nél
kül elmúlni engedni. Nyomoruságosnak tartottam, 
hogy abban az egész nagy tömegben egy embernek 
se legyen az a bátorsága és tehetsége, hogy egy 
gyújtó szót vessen a nép közé, kifejezésre juttatva 
a pillanat történeti jelentőségét és ezt a kiváncsi 
tömeget érdemes nyilatkozatra birja. Nem vagy te 
magad is ilyen nyomorult ? mondtam önmagamno.k. 
Megszégyellülve azonnal elhatároztam, hogy beszélni 
fogok és hogy ez. elhatározásomat meg se bánhassam, 
mindjárt el is kiáltottam: Uraim ! 1> 

Most azután tényleg beszélnie kellett, mert négy 
fiatal ember már vállára is kapta, és az óriási tömeg 
leste szavait. Fischhof röviden, de lelkesen beszélt 
és beszédén nem az látszik meg, hogy zsidó, hanem 
hogy a szabadságnak lángoló híve ; nem a zsidók 
emancipációjáról szól, hanem ar.ról, hogy mit köve
tel a nép : szabadságot, esküdtbiróságot, lelkiismereti 
szabadságot, tanszabadságot, felelős m iniszteri um o t, 
népképviseletet. Azt fejtegeti, hogy Ausztria népei
nek most testvériesen össze kell tartani, mert eddig 
az ármányos kormányhatalom mindig egymás ellen 
uszította a · különböző nemzetiségeket, hogy eleve 
lehetetlenné tegyen minden szabadságmozgalmat. 
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A beszéd merész volt, de kifejezte azt, ami a nép 
lelkét eltöltötte; azt mondta el, amit mindnyájan 
éreztek és gondoltak, de még eddig nyilvánítani nem 
mertek. Ilyen szavakat nyiltan még nem hallottak 
Ausztriában és elképzelhető, mily igéző hatással vol
tak a felizgult tömegre. Fischhof ezzel b~ledobta az 
üszköt a gyújtóanyaggal tele hordóba és az most 
lángra lobbant, amit nem lehetett többé egy lehe
lettel elfúni. «Fischhof örök érdeme marad, mondja 
Besebauer (Das Jahr 1848), hogy március 13-ika 
Bécsben történeti jelentőségre tett szert; mert ha ö 
fel nem lép, akkor lett volna az országháznál nép
csődület, melyet kön.nyen elnyomtak volna, de semmi
esetre sem forradalom. J> 

Fischhof után most má1· mások is akarnak be
szélni, de a tömeg nem hajlandó öket meghallgatni. 
Egy kis ideig csak zúg· zajong, mint a fölvert méh
kas, míg valakinek sikerül újra rendet hozni a ka
oszba és a tömeg akaratának helyes irányt adni. Ez 
a valaki megint csak magyar születé~ű zsidó volt, 
tlr. Goldmark József orvos. Németkeresztúron szüle
tett 1818 augusztus 15-én és 184-7-ben · avatták a 
bécsi egyetemen orvossá. Mint Fischhof, ő is a 
közkórházban volt alorvos és március 13-ika óta 
ugyancsak egyik igen tevékeny, buzgó vezére lett az 
osztrák szabadságmozga.lomnak. 

Mikor a tömegben a körülötte állókkal közölte ter
vét, hogy nem szabad most tétlenül tovább 1 itt állani, 
hanem a rendekhez kell menni, csendet szereznék 
számára, hogy elmondhassa azt a közönségnek. 
Goldmark akko~ így szólt: cc Uraim! Ha mi itt az 
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udvarban maradunk és egymással beszélgetünk, úgy 
ez nem használ sem nekünk, sem polgártársainknak. 
A monűlogokból elég volt, törekedjünk inkább a 
rendekkel párbe.szédbe bocsátkozni! 1> A tömeg meg
értette és felkapta a jelszót: A rendekhez! Fischbof 
is rááll t, hogy ha a rend ek nem j önnek a néphez, 
menjen a nép a rendekhez és most azonnal végre 
is hajtják a tervet. Behatolva a rendek tanácsterme 
elé, Fischhof adja elő a helytartónak, gróf Montecuc
culinak jövetelük célját: hogy rokonszenvüket fejez
zék ki a rendeknek és felajáÍllják támogatásukat a 
nép jogainak kivíváerára. A helytartó felszólítj a a 
szónokot, hogy válasszon a nép 12 bizalmi férfiút, 
akik a rendekkel együtt eljárjanak, addig a rendek meg
beszélik a teendőket. Ez a választás a rendetlen tömeg
nél persze rendkívül nehezen ment és soká tartott. 
Mialatt Fiscbhof azt nyélbe ütni akarja, új esemény 
vonja magára a tömeg figyeimét; oly dolog, mely nagy
ban hozzáj árult lelkesedése és elszántsága növeléséhez. 

Ime, a sors csodás keze, a ?nagyar születést~ 
zsiitó Goldner Miksa orvosnövendék hozza Kossuth
nak március 3· án tartott korszakalkotó beszédét, 
melyet Kaufmann-Kálózdi Mór orvos fordított le 
németre. Goldner elkezdi a beszédet felolvasni, 
hangja azonban gyengébb volt, mint lelkesedése és 
kénytelen átadni a szót egy ott levő jogásznak, Putz 
volt a neve, aki azután öblös bangjával hirdeti a 
népnek, mit követel Kossuth az osztrákok részére. 
A beszéd óriási lelkesedéere ragadja a hallgatókat és 
némely részét kétszer, háromszor is megisméte1teti1\ 
tomboló tetszésnyil vánitások közepette. 
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Közben sikerül Fischhofnak a 12 bizalmi férfiút 
összeállítani és a rendek küldöttsége, kiegészítve a 
nép és az egyetemi hallgatók küldöttségeivel, elmegy 
a Burgba, hogy a követelt jogok megadását sürgesse. 
A ti1relmetlen tömeg azonban nem sokára beront 
az országház termeibe és ott pusztít, rombol. A kor
mány még mindig nem akarja elhinni, hogy elvesz
tette lába alól a talajt, katonaságot küld, hogy az 
országház el őtt levő t~ret szállja meg. Mikor pedig 
nehányan az országház ablakaiból butordarabokat 
hajítanak a katonaságra, ez tüzel a védtelen pol
gárokra, akik köz ül öt holtan terül el. Az öt· között, 
aránynak bizonyára túlnagy, kettő zsidó: Spitze1· 
Henrik technikus és Herschman Bernát. Mind kö
zött a legnagyobb részvétet Spitzer halála keltette, 
aki szüleinek egyetlen gyermeke, alig 18 éves, igen 
tehetséges fiatal ember volt. Mikor rövidesen sokszo
rosították az ifjú vértanu fényképét, a közönség ezré
vel kapkodta el. 

Március 13-ika tehát polgárvérrel lett felavatva 
és pedig felekezeti különbség nélkül. Meghozta azon
ban, amit tőle vártak: Matternich megbukott és az 
udvar beleegyezett a nép felfegyverzésébe. A császári 
hirdetmény megigéri a kivánt reformokat és más
nap már el is töt·li a cenzurát. És ime, a szabad
sajtó első terméke egy költemény, Die Universitat, 
melynek szerzője: Ftt·ankl Lajos Ágost, a hi1·essé vált 
zsidó költő. Frank! maga beszéli el, hogyan írt~ a 
költeményt az egyetemen, hol az éjjel örségen volt, 
hogy ment kora reggel a nyomdába, hol az ő szer
kesztöségében megjelenő (c Sonntagsblatterl) -t nyom ták. 
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Fölkelti a faktort, ez azonban vonakodik a költeményt 
előleges cenzura nélkül kiszedni, míg végre F rank! 
felelősségére megteszi és csakhamar kész 4000 pél~ 
dány. Frankl egy részét magával viszi és kiosztja, 
mint a1. első cenzurátlan sajtóterméket. A költemény, 
mely egyébként az egyetemnek tagadhatlan nagy 
érdemét zengi, melyet az a szabadság ügyében szer
zett, csakhamar mindenfelé elterjedt. Prágában, 
Brünnben a szinház erkélyéről szavalják a népnek; 
a legtöbb bel· és külföldi ujság átveszi. VeTeneében 
olasz fordításban jelent meg és nem kevesebb mint 
27 zeneszerző zenésítette meg. 

A sajtó terén különben is kitüntek hitso1·sosaink. 
Már az elnyomatás korában rendkivüli érdemeket 
szerzett magának a szabadság eszméinek terjesztése 
érdekében Ku1·anda Ignác, ki a «Die Grenzboten~> 
folyóiratával, mely először Brüszellben, majd Lip
csében jelent meg, valósággal uralta a helyzetet. 
<1Die Grenzboten1> találkozó helye volt a legeltérc5bb 
politikai meggyőződésű férfiaknak és a legolvasottabb 
lap volt a márciusi idő előtt; a kormány ugyan kitil
totta, de azért csak annál inkább terjedt. 

Ezen kivül Saphir M. G. a «Humorist» -ot és 
Frank! a ((SonntagsbHitterl)-t szerkesztette a canzu
rának szomorú idejében. Mikor pedig lehullott a 
szégyenletes bilincs, a szabadságot dicsőítő, a sza
badságéi-t lelkesedő költemények és szózatok jó része 
zsidó tollból származott, mint pl. «Album der glor
reichen Ereigniese der Woche vom 12-18. Mirz » 

Dr. Becher szerkesztésében is mutatja. (Saphir M. 
G., Szántó Simon, Kulke Edua1·d és a többi kevésbbé 
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ismeretlen nevek között a termékeny író Stern M. 
E. is ott van, kinek ((National-gardenliedl>-jét Sulzer, 
bécsi kántor zenésítette meg.) A hirlapok nagy részé
nek szerkesztöi vagy legalább dolgozótársai zsidók 
voltak, mint pl. Wiener Abendzeitung- Frank! L. A., 
Politisebe Dreieinigkeit - Pollák és Stern, Gerad' 
aus - - B. Friedmann, Wiener Katzenmusik - S. Eng
Hinder, Ost-Deutaebe Post - J. Kuranda, Geschafts
bericht und N euigkeitsbote - J. Wertheimer, Der 
Radicale - Dr. A. J. Becher, Satan -. A. Lieber
stein, Vorvarts - P. Stern. És az első sajtópör is, 
maly augusztusban folyik, zsidó író, Buchheim Adolf, 
a Studenten-Courir szerkesztője ellen indult, amely
ben azonban a vádlott felmentetett. 

Valóban sehol sem jutott a szabadságmozgalom 
megindításában és folytatásában oly kiváló rész a 
zsidóknak, mint Ausztriában, illetve Bécsben. És úgy 
látszott, hogy ez a munka megtermi gyümölcsét; 
oly igaz testvérisülés mutatkozott mindjárt kezdet
ben az osztrák fövárosban, hogy annál szebbet nem 
kivánhatott a szabadság, egyenlőség és testvériség 
diadala sehol sem. 

A március 13-iki áldozatok általános kívánságra 
közös sírba temettetnek el és a, gyászmenetben már· 
eius J 7 -én a katholikus és protestáns lelkész között 
halad Mannheirner Nóé rabbi is. A sírnál héber 
zsoltárt énekel a kántor és mint első mond Mann· 
beimer beszédet, mely megkapja mindenkinek a· lel
két. Ugy látszott, hogy a szabadság körtjének zúgá· 
sára tényleg lehullottak a válaszfalak a felekezetek 
és osztályok között, úgy látszott, hogy tényleg elér-
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kezett a polgári egyenlőség kora. De csak úgy lát
szott, mert a valóságban, mikor március 15-én a hiva
talos Wiener Zeitung-ban megjelenik a nép kíván
ságainak felsorolása, hiányzik abból a felekezetek 
egyenjognaágának tétele. Fischhof erre azzal a nyi
latkozattal felel, hogy ez bizonyára csak tévedés, 
bisz a közvélemény a legnagyobb lelkesedéssel 
fogadta azt a követelményt, mely szerint a vallási 
bov~tartozás nem befolyásolhatja a politikai jogok 
élvezetét. ((Bécs polgárai és diákjai - ngymond -
akiknek ezreit volt szerenesém az utóbbi napokban 
;megismerni, sokkal nemesebbek, semhogy a zsidókat, 
a népesség 70-ed részét, az elért polgári jogokból 
ki akarnák zárni.,, Goldmark már nem tartotta ily 
ártatlannak a dolgot és elkeseredésében le akart 
mondani az orvosi legióban viselt kapitányi rangjá
ról, csak a diákok lelkes tüntetése mellette tartotta 
ettöl vissza. v égre mégis történt valami; márc. 27 -én 
egy szám os aláiráReal ellátott folyamodványt adott 
át egy 3 tagú küldöttség, két keresztény és L. A. 
Frankl a császárpak a zsidók egyenjogosítása ügyé
ben. Persze azt a választ nyerték, hogy a kormány 
megfontolás tárgyává teszi a kérelmet és ami j o gos, 
azt meg fogj a adni. 

Ha azonban hivatalosan nem is mondatott ki a. 
zsidók egyenjogusítása, a gyakorlatban tényleg érvé
nyesült. Eischhof megmara.dt állandóan vezérszere
pében, az akadémia{ legió alakulásakor az orvosi 
zászlóalj főparancsnokává választották, a május vé
gén az ~gyetemi hallgatók, nemzetörség és polgárság 
kebeléből alakult közbiztonsági választ.mány (Sicber-

A.z IML1, ÉtJkőnyvc: 1910. 5 
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beits-Ausschuss) elnökévé tették meg és így az in. 
tézö körökkel folyton érintkezésben áll ván, nagy 
befolyást gyakorolt elismert higgadtságával és józan, 
éles itéletével a szabadság és nép j o g ügyeinek fejlő· 
désére. De dr. Goldmark is jelentékeny szerepet 
vitt; az egyetemi hallgatók egyesületének elnöke 
lett és ba nem is volt oly szilárd és következetea 
j ell em, mint Fisebb of, mindenesetre igen sokat tett 
a szabadság ügyeinek irányítására. 

E két vezérlő egyéniség mellett más hitsorsosok 
is kiváló tevékenységet fejtettek ki. Igy Kurandu 
lgHcíC, aki a majnai Frankfurtban március 31 én 
összeülő elöparlamentben, majd késöbb a német 
nemzetgyűlésen ugyanott képviselte Ausztriát Hart
mann Móriccal és más nem-zsidó társaival egye
temben. 

Nemkülönben lelkes apostola a népszabadságnak: 
Dr. Tausena'u Károly; <1nyárspolgári külsejű, nagy 
müveltségü ember, ki német, angol, olasz nyelven 
beszélt és ez irodalmak klasszikus müveit majd 
szóról-szóra betéve tudta.)) Bizonyára sokat te.he
tett volna a nagy mozgalom érdekében, mert nagy 

' tudásu, elragadó, merész szónoki tehetsége gyujtó 
hatással volt a népre, de a május 15-iki népcsődü
letben nyomást kapott a tömegben és beteg lett, ami 
által egész szeptem berig tétienségre volt kárhoz
tatva. 

Egyébként minden alkalommal számoltak a zsidók
kal és pl. ama 24· tagu polgári bizottságba, mely a 
helytartó elnöklete alatt az uj viszonyok rendezésére 
szolgáló javaslatok készítésére alakítatott, l~Verthei?u-
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stein Lipót-ot választották be, akinek ott annyival 
inkább lett volna dolga, mert hisz a felekezetek jogi 
és társadalmi viszonyairól is kellett volna tanáeskoz
niok. Müködéséről különben mit sem tudunk, de a 
viszonyok nem is úgy alakultak, hogy ilyen bizottság 
számot tehetett volna. · 

A május 15-iki ((Sturmpetition '> napja megint 
váratlanul szép eredményt ért el, amiben Fisebhof 
és Goldmark közbenjárásának nagy része volt. Május 
15-én ugyanis a munkások körmenetet akartak ren
dezni a városban, a kormány azonban félt, hogy 
ebből forradalmi tüntetés lesz és betiltotta; a legiót 
pedig felszólította, hogy küldjön csapatokat a kül
városokba és akadályozza meg a munkások esopor
tosulását. De a legió attól tartott, hogy a. kor
mány rosszban töri fejét, azért akarja a legió erejét 
megosztani és azért nem volt hajlandó a parancsot 
teljesiteni A kormány erre katonaságot rendelt 
ki, de azért kész volt közvetítő ajánlatot elfogadni 
és a nép vezéreivel tárgyalni. Ezek között a leg
nagyobb buzgalmat Fischhof fejtette ki. Tárgya
lásainak eredménye gyanánt a helytartóval, gróf 
Montecuceulival bejárta a munkások gyülekező he· 
lyeit és sikerült neki azokat rábírni, hogy halasszák 
a körmenetet a jövő vasárnapra, amikorra a ·kor
mány azt engedélyezi. 

Az egyetemen délután kezdődött a hallgatók gyü
lése és dr. Goldmark figyelmeztetvén a helyzet ko
molyságára, fölszólítja őket, hogy pontokba foglalják 
kívánságaikat. ·Ez megtörténik és a három pontu 
kérvényt küldöttség viszi a. kormányhoz. Mikor azon-

5* 
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ban órák mulva sem jön válasz, a második küldött
ség megy, abban Goldmark~ majd a harmadik, 
amelyben Fischbof is részt vett. Minthogy pedig a 
kormány elutasítja a kérelmet, az egyetemi ifjuság 
még türelmetlenebb lesz és a r égi követelésekhez 
két újat fdz. Uj két·vényt szerkeszt és a tömeggel a 
Burg elé vonul, elhatározván, hogy addig nem tágít, 
mig követeléseiket a kormány nem teljesíti. És ez 
a «Bturmpetition » célt is ér , még az éjjel megj elenő 

hirdetmény megadja az összes 5 pontba foglalt kéré· 
seket. Közben azonban a reakció müködik, a császárt 
megszöktetik Bécsből és a legió feloszlatására töre
kesznek. Az egyetemi legió, mely 5000 emberből 
állott, állandóan szálka volt a kormány szemében. 
A legió mindenesetre tekintélyes fegyveres erőt 

képviselt, mely hathatósan befolyt az ügyek intézé
sél'e, lévén különben is kevés katonaság a főváros

ban. A legió az intelligentia hadereje volt, amelyben 
zsidók mint egyetemi hallgatók, írók és tudósok 
nem csak nagy számmal vettek részt, ha ma már 
nem is bírjuk öket felsorolni, de előkelő szerepe t is 
vittek benne. Fischhof egyik főparancsnoka volt, 
Goldmark, Frankl L. A. kapitányok és az egykori 
legionariusok között küzdött pl. Lasker Ede is 20 
éves · korában Windischgratz ellen, vagy Oser tanár, 
udvari tanácsos, meg mások, kik a március 13-ika 
évfordulóján évről évre fogyó számban szoktak össze
gyülekezni Bécsben. 

Persze ilyen önkéntes és értelmes sereggel nem 
volt könnyü dobálódzni és azért a reakció legjobban 
szerette volna már nem létezőnek látni. Parancs-
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nokát, Colloredet meg is nye1'iék a tervnek és ez 
tényleg azt a tanácsot adja a legiónak, hogy oszoljék 
fel önmagától. Az egyetemi hallgatókat ez az áruló 
felhívás Vél'ig bosszantotta es csak Goldmark fárado
zásának sikerült elérni, hogy erre a kihívásra ro ér
sékelt választ adtak. Minthogy tehát így nem ment, 
május 26-án a kormány kimondja a legió feloszla
tását és a nemzetőrségbe akarja beolvasztani, amennyi
ben tagjai abban szolgálni kötelesek. Akik erre nem 
hajlandók, 24 óra alatt szolgáltassák be fegyvereiket, 
az egyetemet pedig, bezárják. 

Könnyebb volt azonban a parancsot kiadni, mint 
végrehaj tan i. A legi ó nem engedelmeskedik a kor
m~nyrendeleteknek és kész a legvégső ellentállásra 
is. Fiscbhof és Goldmark közben j árására beleegyez
nek abba, hogy Fischhof és Füster, a legió lelkésze, 
elmenjenek a hadügyminiszterhez és a feloszlató 
parancs visszavételére kérj ék. Ez meg is történik, de 
er~dményt nem érnek eL Erre a nép torlaszokat 
emel az egyetem körül és a legelszántabb harcra 
készül. Délben ujra Goldmark megy Fiisterrel a 
miniszterhez és azt mondja neki: «Az egész nép 
fegyverben áll; száma és bátorsága biztosítják gyö
zelmét. Adja meg Ön a. jelt a harcra, ha van hozzá 
bátorsága, de emlékezzék arra, hogy a nép én álta
lam felelőgsé teszi Önt azért a vérért, melybe ez a 
harc kerül.)) Végré a miniszteri tanács enged és el
határozza a feloszlató rendelet visszavonását. Mikor 
Goldmark ezt a hírt megviszi a népnek és fölszólítja, 
hogy most már hordja le a torlaszokat, nincs szük
ség azokra, nem hisznek ·neki, hanem. a kormánnyal 
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való összejátszással gyanusítva öt, elfogják és pórul 
jár, ha ki nem szabadítja egy arra jövő legiócsapat. 
Egyelőre tehát a szabadság ügye újra győzedelmes

kedett és még tovább is haladt, ami a zsidókra 
nézve csak kedvező volt. Igaz, hogy a szabadság 
hajnalán, március-áprilisban Csebországban és főleg 
Prágában zsidó üldözések is fordultak elő, amelyek
nek nem annyira a zsidók személye, Iillnt inkább 
vagyo na volt céltábláj a, úgy hogy e szomorú ese
mények hatása alatt Prágában is az Amerikába való 
kivándorlás eszméje merült fel a zsidók körében, 
mint abban az időben ugyanabból az okból Buda
pesten és Pozsonyban, mégis e mindenesetre kárhoza
tos tünetek csak futólagosak voltak. Általában azon
ban a zsidók Ausztriában élvezték a szabadság 
áldásait és érvényesültek a közélet terein. Mikor 
május végén Bécsben a városi képviselet választási 
szabályzatát dolgozzák ld, felveszik egyik pontjába, 
hogy a többi felekezetek papjai között <«der Prediger 
der isr. Gameinde in Wien,, szintén választó hiva
tásánál fogva és a városi tanács által augusztus 
25-én elfogadott határozat kimondja, hogy minden 
felekezet papja és hitszónoka választó. 

Még szebben és faltünőbben nyilvánult a zsidók 
egyenjognaága a parlamenti választásoknáJ, melyek 
a juliusban összeülő birodalmi gyűlés számára esz
közöltettek. Öt zsidó került be képviseJőnek és pedig 
dr. Fischhof Adolf, Bécs egyik külvárosában meg
választva, Mannheirner Nóé, bécsi rabbi Brodyban, 
Meisels Beer, krakói rabbi ugyanott, dr. Goldmark 
József Bcbottenfeldben és Halpern Ábrahám nagy-
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kereskedő Stanislauban; ez utóbbi azonban nem 
sokára kivált a birodalmi gyűlésbőL Mind között a 
legnagyobb rokonszenvvel fogadták Fischhofot, aki 
mindenütt elismerésre talált önzetlen, buzgó műkö
déseért. Mannheirner a gyűlés megalakulásakor a 
korelnöki tiAztet töltötte be és a vallásszabadság 
tárgyalásánál nagy beszédet mondott, melyben ter
mészetesen érvényesült a zsidó szempont is. Gold
mark a birodalmi gyűlésen is kiváló tevékenységet 
fejtett ki, bár kissé hangos és bőbeszédű volt. Be
választották a nép- és államgazdasági bizottságba, 
valamint Fischhoffal együtt az alkotmányozó bizott
ságba, melyn~k előadója lett. De Meisels sem maradt 
a háttérben; a lengyeleknél rendkivüli tekintélynek 

l 

örvendett, úgy hogy azoknak politikusai minden 
fontos kérdésnél kikérték a véleményét és a legna· 
gy o b b tisztelettel nevezték a magukén ak, minthogy 
lengyeiül is jól tudott. Érdekes epizódja képviselö
ségének, hogy mikor helyét a birodalmi gyűlésben 

kereste, Smolka elnök a ház jobb oldalára utalta; 
amire Mei~els azt felelte: Wir ·Juden haben keine 
Rechte ! Amint tehát látjuk, a zsidó képviselök elég 
előkelő állást foglaltak el a birodalmi gyűlésen és 
ennek, nemkülönben felekezetüknek igazán diszére 
váltak. Mikor pedig a veszély idején a parlamentra 
is külön feladat hárul, megint az elsők között dol
goznak és fáradnak Fischhof és Goldmark. 

Midön okt. 6-án a képviselők ülést követelnek és 
az elnök nem teljesíti kívánságukat, ideiglenes elnö
köt választanak Pillersdorf személyében, jegyző pedig 
Goldmark lesz. Ennek indítványára határozza el a 
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gyülekezet, hogy a kormányt felszólítja, vonja vissza 
a nagyobb bajok elkerülése végett a katonaságot és 
tartsa a kaszárnyákban készenlétben. Épp három 
tagú küldöttség, köztük Goldmark, akarja a határo
zatot a kormánynak megvinni, mikor egyik miniszter 
jelenti, hogy a nép a hadügyminiszterium kapuit 
«Latour muss hangen » kiáltással ostromolja és föl 
szólitja a házat, vegye elejét a bűnös merényletnek. 
Erre öt képviselőt küldenek a néphez, népszerű 

vezéreit a tömegnek, közöttük Fischhof és Goldmark, 
hogy tekintélyükkel és szavukkal fékezzék meg a 
népet, de bizony sikert nem érnek el. 

Latour felakasztása után a parlament állandóan 
együtt marad és Sicherheits-Ausscbuss-t, új közcsendi 
bizottságot választ, melynek Goldmark is tagja és 
melynek elnökei egymás után lemondanak, míg 
végre Fiscbbof vállalja el a nehéz tisztséget és 
mindvégig, okt. 31· ig vezeti nagy körültekintéssel 
a szakadatlanul munkálkodó bizottságot. Közben 
Olmützben is jár egy küldöttséggel, mely a császárt 
arra. ké1·i, hogy kímélje meg Bécset a vészes ostrom~ 
tól, de eredménytelenül. A szabadságmozgalom sze
renoséje lehanyatlott és Windiscbgratz teljes hata
lommal intézi a székváros megfenyitését. Hiába küz
denek a szabadsághősök a torlaszokon, leveretnek és 

. október 31-én Windisobgratz katonáinak réme ural
kodik Bécsben. 

A küz4elem áldozatai között ott vannak természet
szerüen a zsidók is ; nyolcnak nevét ismerjük a bécsi 
hi tk ö z ség halotti anyakönyvé ből, me rt egyes sírokba 
temették őke~, de voltak ezeken kivül elegen, kiknek 
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emléke nem mara<it fenn. A nyolc közill Epstein 
Emanuez-,~ek születése helyén, Kremsierben ma is 
felgyújtják minden jomkippur előestéjén az emlék
mécset. A többiek, L öb Dávid, Rosenbaum Mór 

J 

J{erpen Fülöp, Sterk Lipót, Breuer József Károly 
mellett kiemelkedik K1·au.sz József, ki 63 éve dacára 
elhagyja családját és ifj onti lelkesedéssel küzd a 
Hundsthurm mellett levő torlaszon, míg el nem 
esik. A nyolcadik megint magyar-zsidó : dr. Kollinsky 
Adolf. Pesten született, Prágában és Berlinben ké
szült a rabbipályára és szülei, nehogy a magyar 
szabadságharc hullámai közé kerüljön, Bécabe küldik 
tanulmányainak folytatása végett. Ö azonban más 
sorsot választott magának ; október 6-án ő is kivonul 
az egyetemi hallgatókkal, hogy - mint mondá -
Istenért, jogért és szabadságért küzdjön és e küzde
lemben érte utól a dicső halál. 

A torlaszokon elesetteken kivűl még ·egy nemes 
áldozatot szolgáltattuk a bécsi zsidók. Windischgratz 
nem elégedvén meg az októberben elért eredmény
nyel, a szabadságmozgalom vezetőit akarja megla
koltatni, hogy félelmet és rettegést terjesezen a nép
ben. A zsidókra, mint azt néhány hónappal később 
Magyarorszá~ban is tette, külön figyelmet fordít. 
Minthogy pedig a vezetők között a zsidók előkelő 

helyet foglaltak el, többen szerepeinek közülök az 
agyonlövetendők listáján. Igy Mahler, dr. Tausenau 
és H ebbelnek jó barátja; Englander Zsigmond; ezek 
azonban idejekorán azerencsésen elmenekülnek, úgy 
mint dr. Silberstein Ágoston, ki az októberi harcok
ban meg is sebesült, de azután Németországban 
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talált menedéket. Egy azonban kezébe került a híres 
alteregonak . .Jellinek Het-mann az, kinek bűne - mint 
Bauernfeld mondja - egy pár radikális ujságcikk 
volt, melyet kevesen olvastak, talán senki sem értett, 
ő maga is alig. De szökség volt egy zsidóra és nem 
volt más kéznél. Igy tehát <• a népnek fegyveres fel
kelésre való lázítása és a cs. kir. katonaságnak való 
ellenszegülése miatt 1> kötéláltali halálra ítéli, de mint 
társait a vértanuságban: a katholikus Messenhausert 
és a protestáns Blum Róbertet, öt is agyonlőtték a 
Stadtgraben-en, 1848 november 27 -én. 

lly csattanós befejezése volt az osztrák szabadság
mozgalomnak, melynek dicső munkájában, vezetésé
ben és fejlesztésében zsidók oly kiváló részt vettek, 
mint Európában máshol sehol. Valóban megérdemlik, 
hogy külön lapot szente1jünk az ö emléküknelt, akik 
a szabadság rajongó szeretetével, a népjogok oda
adó szolgálatával tiszteletreméltó nevet szereztek 
maguknak az emberi müvelödés történetében. Hogy 
önfeláldozó munkásságuk nem teremtett mindjárt 
maradandó eredményeket, az mit sem von le az ö 
érdemükbőL Ök elvégezték az alapozó munkát, maly
ből jövendő nemzedékek kiindulhattak, ők elvetették 
a magot, mely csak a kedvező viszonyokra várt, 
hogy tele kalászba szökkenjen. 

Ausztriában tehát már október végén letöretett a 
szabadságmozgalom teljesen, de nem oly könnyen ment 
az a vele azoros kapcsolatban álló Magya'rorszdgban. 

Itt is megnyilatkozott a francia forradalom hatása 
már március 15-én, amikor is a fiSvárosban teljesen 

_ v_értelen küzdelem után kitűzték a sza b ads ág lobo-
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góját, kivívták a szabad sajtó jogát és nyiltan kife
jezésre juttatták a nép követeléseit a h íres 12 pont
ban. Ez azonban csak ezerény kezdete volt annak 
a világraszóló szabadságharcnak, melyet ötnegyed 
éven át vívott a magyar nemzet a túlnyomó ellen
féllel szemben. Nem lehet ezt a szabadságharcot 
egybevetni egyik szabadságmozgalommal sem, melyet 
a. csudálatos 1848 az európai népeknél oly várat
lanul megérlelt. Nem is tárgyalhatjuk e helyütt már 
ez okból sem; különben pedig bőven és kimerítően 
megirtam annak a történetét, amennyiben az a ma· 
gyarországi zsidók bámulatos részvétét illeti hazájuk 
élet-balálharcának egész lefolyásában. 

Hogy pedig ama fenséges mozgalomban, melyet 
március 15-én Pesten Magyarország legnagyobb líri· 
kusa, Petőfi és legnagyobb regényírója, Jókai vezet
tek, zsidók is részt vettek, az bizonyos, bár aláren
delt szerapüknél fogva, melyet akkor még játszottak, 
maradandó nyoma. nem igen maradt annak. Gracza 
beszéli el a szabadságbarc történetében, hogy az idő, 

alatt, míg a Landerer-nyomdában a Talpra magyar és 
a 12 pont, a szabad sajtó első termékei készültek, a 
tömeget Jókai, Degré, Irinyi és mások mallett «egy 
iz ralita vallású fiatal orvos is tartotta szóval; nevét 
azonban a krónika. nem jegyezte fel». 

A március 15-ike Pesten azonban korántsem voU oly 
nagy arányú mozgalom, m.int a milyenné pL a bécsi 
március 13-ika zsidó vezetői által lett és hatásában 
sem lett oly nevezetes. A szabadság ügyének intézését 
maga az országgyülés vette át és annak kebelében a 
szabadsághősök egyik legnagyobbika: Kossuth Lajos. 
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A zsidókra nézve pedig nem járt sem a március 
15-ike, sem annak későbbi folytatása oly eredmény
nyel, mint a hasonló mozgalom akár Ausztriában, 
akár Németországban. Igaz, hogy a közcsendi bizott
mányba Pesten is bevesznek három zsidót, Rune
walder Jónást, Keleti Zsigmondat és Just . Manót, 
tovább azonban ezen az uton nem jutottak. Mjkot 
a szabadságmozgalom lelkes hívására alakuló nem
zetörségbe be akarnak lépnj, mindenütt visszautasit
ják öket és ro ikor az országgyűlés a népjogokat 
kodifikálja, a zsidókat teljesen azok sáncain kívül 
hagyja. Amíg külföldön azt látjuk, hogy mindjárt a 
szabadság ébredése után nem csak a nép képviselői, 

d~ a kormány tagjai közöt.t is kiváló helyet foglal
nak el, addig Magyarországon az első független· 
magyar kormány vezetése alatt megejtett választá
soknál egyetlen zsidó sem kerülhet be a képviselők 
házába. Csak miko1· a szabadság és vele együtt a 
haza ügye komoly veszélybe került, akkor jutottak 
a magyarországi zsidók oly előkelő, fontos szerep
hez, amely örökre dicső emléket biztosit nekik a 
magyar szabadságharc bámulatos történetében. (Lásd: 
Bemstein, Az 1848/49-iki magyar szabadságharc és a 
zsidók. Jókai Mór előszavávaL Budapest, 1908. 344. 1.) 

Sokkal egyszerühben és gyorsabban jutottak a sza
badságmozgalom törekvései sikerhez Németorszdg
ban. A francia forradalom ott is élénk viaszhan
got keltett, hisz mint láttuk (fent 55. l), a köztársa
sasági kot·mányt német küldöttség üdvözli és a benső 
forrongás nem sokára ki is tört Berlinben március 
18-á.n. Ott sem ment ez simán, vérontás nélkül, ha 
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nem is tartott oly soká a kiizdelem, mint pl. 
Bécs ben. 

A németek is megelégelték a zsarnok uralmat . 
' alkotmányt és szabadságot követelnek, mikor pedig 

az elvakult hatalom ezt békés úton megadni nem 
hajlandó és azt hiszi, hogy szuronyokkal még min
dig belefojthatja a népbe a jogok után való vágyat, 
a berliniek márc. 18-án torlaszokat emelnek és készek 
a legelkeseredettebb harcra a régi, átkos kormány· 
rendszer ellen. 18-án és 19-én tényleg véres össze
ütközésre kerül a dolog -és a katonaság küzd parancsra 
a polgárság ellen. Ennek soraiban ott vannak a zsi
dók is igaz lelkesedéssel és a 230 elesett között, 
amennyi áldozatba a berlini forradalom került, 21 
volt a zsidó szabadságharcos. Közöttük egy fiatal em
ber, dr. Weiss, a filozófus, amint általában nevez· 
ték, egyik kezében a karddal, másikban a német 
lobogóval hagyta a küzdőtéren az életét. 

De az áldozatok nem hiába véreztek. IV. Frigyes 
Vilmos király meghajolt a nép akarata előtt, a kato
naságot visszavonja és alkotmányt igér az orszag
nak. A márciusi mozgalom tehát Németországban is 
szép gyümölcsöt termett és igaza van a <l Vossisebe 
Zeitung•> ·nak, mikor március 26-iki számában kö-

' szönetet mond a polgárságnak, mely elszánt küzdel-
mével oly' nagy szolgáJatot tett az országnak. «Az 
elnyomottak felszabadításának napja ez, márc. 18, 
melyet soha sem fogunk elfelej ten i, így hangzanak 
szavai. Még a' zsidók számá1·a is örömnap az a sok 
százados elnyomatás után, melyet e nemzet elszen
vedett. Megjegyzésre méltó, hogy ez a nap volt az, 
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melyen egykor a zsidók halálra volt~k szánva, t. i. a 
Haman-ünnep és akkor csoda által menekültek meg, 
tno~t ez a nap vitézségük folytán lett számukra a 
szabadság és egyenlőség napja,,. 

És tényleg szerte a nagy Németországban, kisebb
nagyobb fejedelemségeiben, mindenfelé diadalmas
kodik a szabadság és egyenlőség elve; a zsidókat 
polgárjoggal ruházzák fel és mindjárt érvényesítik 
is ezt a gyakorlatban. Már a má1·cius végén Majna 
melletti Frankfurtban összeülö előparlamentben ott 
van Rieszer Gábor és az ö müködésének eredménye 
az általános, egyenlő választó j o g, mellyel a német 
népet akkor megajándékozták Ennek a választási 
törvénynek alapján küldik a képviselöket Berlinbe, 
a porosz alkotmányozó gyűlésre és a Majna melletti 
Frankfurtba a német nemzeti gyűlésre. Mindkettőbe 
kerülnek zsidók is ; a porosz országgyűlésre Berlin
ben: Jakoby Johann és dr. Kosch Königsbergből; 

ez utóbbi állítólag késöbb kultuszminiszternek is volt 
jelölve, de zsidó volta miatt nem lett azzá. A frank
furti nemzetgyűlésen pedig a zsidók egyen j ogusításá
nak bátor és nagyszellemű előharcosa, a kiváló 
szónok és jogász, dr. Rieszer Gábor tünik fel, akit 
októberben a nemzetgyűlés második alelnökévé is , 
megválaszt. ~Es ö, ki mint azt egyik parlamenti 
beszédében mondta, nem rég még a legsulyosabb 
elnyomatásban élt, aki nem rég még az ö szülő· 

városában, Hamburgban, az éjjeli őr hivatalát sem 
kaphatta volna meg, most annak a városnak kép· 
viselője és az előkelő nagy német teatület veze· 
töje lett. Részt is vett annak alkotmányozó munká-
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jában kiváló tehetsége szerint, minden nevezetes 
törvényalkotásnál hallatja nagysulyú szavát és nem 
csekély érdeme van abban, hogy a nemzetgyűlés a 
vallásszabadságról sz ó ló törvényjavaslatot meg sz ori
tás nélkül, igazán szabadelvű szellemben állapította 
meg és fogadta el. Mellette voltak, ba nem is vele 
egyenrangú tényezők, bittestvérei, d?'. Veit Berlin
ből és B rill könyvnyomdász Boroszlóból, kit a mun
kások pártja küldött a nemzetgyülésbe. Továbbá · 
Ausztria németségének képviselői gyanánt, a kiváló 
publicista Kuranda Ignác, kinek, amint. láttuk (fent 
6B. l.), az osztrák szabadságmozgalomban is érde
mes szerep jutott és Hwrtmann Móric, a tehetséges 
költő, ki 1848 őszén Blum Bóbert kiséretében volt 
Boroszlóban, amikor az végzetes utjára készült Bécsbe. 

A később nagy nevü sociologus és sociaJ.ista. vezér, 
Lassalle Ferdinánd is 1848-ban lép fel cikkeivel Marx, 
Neue Bbeinisebe Zeitung címü lapjában. Mint tüzes 
szónok nagy hatással volt a népre és azért a kor
mány rossz szemmal nézte működését. Egyik beszéde 
miatt pörbe fogták és bár az esküdtek fölmentették, 
a biróság még sem helyezte szabadlábra, hanem 
azon vád alapj án, hogy a . polgárőrséget az állami 
hatóságok ellen izgatta, 1849 julius 5-én hat havi 
fogságra ítélték, amit ki is töltött. 

A németországi mozgalomban, a szabadság és alkot
mányosság alapozó munkáj ában tehát szintén részt 
vettek kivaló zsidók elismerésre méltó módon, hisz 
egyelőre nem is volt okuk azt megbánni. Mindenfelé 
elfogadták a poJgári egyenlőség elvét és Németország 
kirá.lyságai ban, fej ,edel emségeiben egymásután iktat-
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ták törvénybe a zsidók egyenjoguságát, habár késöbb 
a reakció meg is akasztotta annak telj es érvényre 
jutását. Az 1848 valóban áldást hozó volt ·a német 
zsidókra nézve is, de ök magatartásukkal meg is 
érdemelték, hogy amiért évtizedeken át hiába küz
döttek, azt érett gyümölcs gyanánt hullatta ölükbe 
az 1 48 ragyogó napjának csodálatos heve. 

Ez a. nap bevilágított jóttevő sugaraival oda is, 
ahol addig elnyomatás és jogfosztottság volt egyko!' 
boldog országok és tartományok sorsa. Igy az Ausz
triától és Po.roszországtól függő tartományok, L en
gyeloTszág és Itália is eltelnek függetlenségük vissza
nyerésének reményétől, mikor a bécsi március 13-ika 
és a berlini március 18-ika győzedelmesen vég
ződött. Már a párizsi forradalom után megindul 
ugyanott a lengyel számüzöttek mozgalma, melyhez 
a köztük levő zsidók lelkesen csatlakoznak és min .. 
den tanácskozásukban élénk részt vesznek. De amint 
a zsidóknak mindig többet kell tenniök, hogy más
vallásu polgártársaik mellett számba jöjjenek, a len
gyel zsidók Párizsban is külön gyülésaznek és felirat
Lan biztositják a lengyel nemzeti bizottságot, hogy 
minden percben készek hazájuk védelmére sietni. 
Ök is ott voltak a St.-Rocbe egyházban a lengyel 
zászló beszentelésénél és az első csapattal 40 zsidó 
indul ha.za a ezerencsétlen Lengyelországba. Midőn 

pedig Metternich bukása után Kt·akóban torlaszokat 
emel a nép és alkotmányt köyetel, a zsidók is ott 
harcolnak a többiekkel a katonaság ellen és esnek 
el, amint a sors magával hozza. Sőt a krakói zsidók 
még Posen n_agyhercegségben lakó hittestvéreikhez 
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nyilt felhivást is intéznek, hogy siessenek ők is a 
nemes lengyel nemzet segítségére, (( mert -- úgy
mond - mi a lengyeleknek bajtársai vagyunk, érez
tük és átszenvedtük, mi az a számüzetés, gyalázat 
és elnyomatás. Azért rajta, testvérek, ne sajnáljunk 
semmi erőfeszítést, semmi áldozatot, hogy a szent 
ügyet előbbrevigyük; mutassuk meg a világnak, hogy 
ereinkben még a Makkabeusok vére folyik és hogy 
szivünk, úgy mint őseinké, melegen dobog minden 
igaz, nemes és magasztos ügyért ,, . 

A poseni zsidók azonban nem hajlanak a lelkes 
szózatra, hanem kitartanak a német ügy mellett. 
D gyancsak ott is mindj árt a. berlini események hí
rére általános volt a szabadság és egyenlőség má
mora; azonnal lengyel és német bizottságok . alakul· 
nak, amelyeknek tagjai közöt.t zsidók is vannak, fel- ' 
fegyverkeznek ezek is, mint a más vallásnak. Mikor 
pedig, márc. 26-án nyilt piacon hirdeti egy lengyel
katholikus pap,_ d1'. Prusinszky, hogy ezentúl akár 
német, akár lengyel vagy zsidó, mind egyenlő, utána 
pedig több német hasonlóan nyilatkozik, a nép 
kívánságára a zsidók nevében Kaatz elöljáró szól 
ily értelemben németül, majd dr. Samter lengyeiül 

A túlá1·adó lelkesedésnek azonban nem lett ma
radandó következménye. Porosz-Lengyelországban 
ugyan oly rohamosan terjed t a szabadságmozgalom, 
hogy Frigyes Vilmos a. nála járó lengyel küldöttség
nek alkotmányt igér, de n em sokára azután, május
ban, visszatér a régi rendszer hez és Pfuel generáli-

· sával kiüzeti a lengyel vezért, Microszla.vszkit Posén
ből. Hasonlókép felülkerekedett a reakció Galiciá-

Az IM/T É1Jkönyve 1910. (j 
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ban, az osztrákok tartományában és maradt minden 
a régi módban. 

A azéttagolt Itália is felhasználja az 1848 bátorító 
alkalmát, hogy függetlenségét kivívja. Már a párizsi 
események folytán megmozdult Lomba:t:dia és egész 
Közép·Olaszország. Matternich bukása után pedig 
Miláno az első, mely nyiltan fellázad az osztrák · 
uralom ellen és több napi harc után kiűzi Radetzky 
seregét. Velence és a többiek követik példáját. Sar
diniában maga a király, addig reakcionárius és ultra-

. montán, áll a mozgalom élére, hogy így megmentse 
trónját ; tényleg át is veszi a küzdelem :vezetését és 
sikereket ér el gyakorlott seregével. És mindenütt, 
ahol a zsarnok elnyoroa tás ellen győzelemre jutnak 
a felkelők, igazi szabadság országa terjed és a zsi
dók is kiszabadulnak rettenetes helyzetükbőL A pápa 
birodalmában is megmozdul a nép és mikor IX. Pius 
nevenapján felvonul, 34 pontban foglalja össze kíván
ságait, ezek között a tizenegyedik : a zsidók egyen
jogusítása. Ezt ugyan nem teljesítette a pápa egé
szen, de április 17-én este 10 órakor leromboltatja a 
római ghettó kapuit. A zsidók éppen pészachünnepet 
ülnek és megrémülve hallják a dübörgést, me.Iyet 
ellenséges támadásnak vélnek, de csakhamar öröm 
és boldogság váltj a fel az i j ed elm et, mikor a ked ve z ő 

l 

valóságról meggyőződnek. 
Természetes, hogy a zsidók mindenütt a legtisz

tább odaadással állanak a szabadságharc szolgálatába. 
Az önkéntesek között mindjárt kezdetben, áprilisb~n, 
235 zsidó van, hogy részt vegyenek Itáliának (cszent 
keresztea hadjáratában ,, és épp úgy ro ellükre tűzik 
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a nemzeti szinü keresztjelvényt, mint a másvallá
suak. A toskánai zászlóalj ban, mely főleg Curtatone 
és Montanara mellett tüntette ki magát, 45 zsidó 
volt, többnyire Liv"ornoból és PisabóL Ezek között 
lehetett Isaeco Artom is, később a nagy Cavour 
kedvelt titkára, kinek épp oly nagy volt lángelméje, 
mint csodálatos szerénysége és ki hazájának igen 
sok, kiváló diplomáciai azoigálatot tett. 1848 már
ciusban Pisaban egyetemi hallgató volt és mint 
olyan lépett az önkéntesek közé ; mindvégig hazáj á
nak és vallásának hű na maradt. 

A zsidók egyenjogusítása a felszabadult tartomá
nyokban nem is maradt papiron, hS~nem érvényesült 

' az életben is. Velencében az ideiglenes kormány· 
nak kereskedelemügyi miniaztere zsidó, Leone Pin-

. cherle, ké~öbb pénzügyministere is az, Isaeco Mau
rogonato. Udinében ·szintén van zsidó tagja a kor
mánynak, Luzzatti. Flóreneben dr. Basevi a nem
zetől·ség kapitánya, Pitiglianóban pedig két zsidó 
vezeti a katonák kiképzését. · 

Sajnos azonban az 1848 rohamos és csodálatos 
vívmányai Olaszországban sem volta·k tartósak, a 
reakció nem puszt'ult el, csak aludt egy ideig. Az osz
trákok újra erőt vettek az olaszokon és egymásután 
hódították vissza a függetlenné lett tartományokat, . 
a pápai uralomnak meg a f1·anciák jöttek segítségére. 
A zsidók azonban nem érdekből, de igaz lelkesedés-

. ből csatlakoztak a szabadság küzdelméhez és azért 
hűségesen ki is tartottak abban mindvégig és .. mikor 
pl. Róma kapuján kívül fekvő VaPcello nevü épületet 
a f!anciák támadása ellen egy ma1·oknyi bős csapat 

6* 
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védte hosszú jde)g, azok között 5 zsidó volt ; En1·ico 
Guastalla ezredes, ennek unokaöccse Cesare Guas
talla, Giacomo Veneziani Triestből, ki el is esett a 
közdelemben és a Gia.nicolo alatt lett eltemetve, to
vábbá két testvér, Alessandro és Israele Levi Reggio
ból Mint katonaorvos működött ugyanott Móise Esdra 
Rómából. Velence védelménél pedig a nemzetöri pa
rancsnokok: Treves, Levi és Usiglio zsidók voltak. 

Ime, végig mentünk azokon az országokon, hol az 
184R szabadságkürtje felrázta a lelkeket, hogy fel
vegyék a harcot a zsa1nokság jogtalansága, az 
elnyomatás gyalázata ellen. Célunk volt kideríteni 
és példákkal bizonyítani, hogy a zsidók mindenütt 
a szabadság harcosai és nem ritkán hősei között 
állottak ; nem a saját javukra való tekintetből, nem 
számítva a jövő esélyeivel, a bukás lehetőségével, de 
elszántan és lelkesen küzdöttek azon népnek jogai 
érdekében, amelyhez a közös hazának szeretete 
fűzte. Nem sok az, ami anyag rendelkezésünkre 
állott, talán még lehetne elásott, elfeledt adatokat 
találni, . de amit forrásaink alapj án összeállíthattunk, 
az bizonyára minden elfogulatlan biráló előtt elég 
arra, hogy tételünket beigazolja és a zsidóságnak 
kiirthatlan szaba.dságszeretetét, a jog és igazság iránt 
való érzékét minden kétségen felül bizonyítsa. 1 

t ~.,öforrásaim voltak az egykori hirlapok és folyóiratok: 
Der Orient, AIIg. Zeitung des Judenthums, Der Wanderer, 
Die Grenzboten, Vossisebe Zoitung. Önálló munká.k: He· 
sebauer Heinrich, Das J abr 1848. Geschichte der Wiener 
Hevolution; Album der glorreicben Ereignisse der Woche 
vom 12. bis 18 Mirz 1848, redigiert von dr. Siegfried Becber; 



A ZSIDÓK AZ 1848-nn SZABADSÁGlfOZGAUlAKBAX :) 

1848 sokat bozott a zsidóknak, de a zsidók is 
meghozták önként a legszebb, a legdicsőbb áldoza· 
tokat, amit tőlük csak követelhetett az emberiség 
történetében oly fenséges 1848. 

Nyiregyháza. Dt. Be1-rtslein Béla. 

,, " , , 
SZABADK01\1UVESEK ES ZSIDOK. 

A szabadkőművesség nálunk Mária Terézia korában 
telj ed t el. Páholyai a német nagypáhollyal állottak 
összeköttetésben. A monarchiába.n a prágai páholy ör
vendett legnagyobb tekintélynek és a többi fontosabb 
esetekben ehhez fordult tanácsért és útbaigazításért. 

Zsidót e páholyok nem fogadtak be tagj aik közé 
és tudtomra n em is fordul elő nem-keresztyén név
sorukban. E szabály alól a. 1·égibb, 1795 előtt fenn
állott szabadkőművesség nálunk nem is mntat egyet
len kivételt sem. 

De hogy e kizárólagosság nem felel m eg a társaság 
tisztán humanus eszméjének és álta1ános feladatá
nak, azt már akkor is érezték. Nevezetes, hogy 
épen magyar ember veti fel először ezt a kérdést. 
Gr. Siskorica volt ez, ki ez irányban a prágai páholy~ 
nagymesterét~ Chotek grófot kereste meg leveléveL 
A levelet a déghi gr. Festetics levéltárban levő 
eredeti után közöljük. 

Dr. Nathan, P . die Juden . als Soldaten ; Philippson, Prof. 
Martin, Neueste Geschichte des jüdischen Volkas ; Vogelstein
Riger, Geschichte der Juden in Rom; Frankl-Grün, Dr. Ad., 
Geschichte der Juden in Kremsier. 
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Sel.u· vereh1·ungswürdigel' Freund und Btuder! 
Wissbegierde und Hang zum Woblthun waren die 
Triebfeder meines Beatrabens in der Gesellschaft der 
Freima.urer (welche ich mir ' als einsichtsvolle und 
tugendhafte Manner vo~·stellte) aufgenommen zu 
werden ; ich gen o ss dies es Glück vo r 21 /~~J J ahren, 
und danke stündlicb der Vorsicht,~ welebe mich in 
diese Verbrüderung treten liess, wo die Bruderliebe 
das unauf löschliche Ban'd zwischen Mannern ge
knüpft hat, welebe sich werkthatig bestreben weise 
uud tugendhaft zu sein. ' 

Wihrend meines kurzen Aufenthaltes in Prag 
wurde mir das Glück zu Theil, Sie vere~rungs
würdigster Bruder kennen zu lernen; mein, obschon 
im Forseben ungeübtes Auge fand in Ihnen den 
Mann, in welchem alle die erhabenen Eigenschaften 

l 

in jenem hohen Grade vereint sind, welebe meinem 
Ermessen nach den Mauret ausmachen, oder welches 
gleichlautend ist, d~n Weisen, den Ch1·isten. 

Es darf Sie demnach, Sehr verehrungswürdiger 
Freund und Bruder, nicht wundern, dass ich Sie zu 
meinem alleinigen Führer auf dem W ege der Maurerei 
wahle, und Ihnen in einer Reihe von Briefen meine 
Gedanken und Zweife! über diesen erbabenen Gegen
s~and mit aller Offenherzigkeit eines Bruders und 
Freundes vartragen werde, welebe nicbts sehnlicher 
wünsch t als dereinat sagen zu könn en: au ch du hast 
an dem Tempel der Tugend gearbeitet und hast deine 
Bestimmung als Mensch nicht verfehlt. 

* Yorsehung helyett. 
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D amit Sie a ber, Seh r verehl'ungswürdiger Bruder, 
von der Lautarkeit meiner Absichten, und dass 
nicht Htppische Neugierde, sondern ein viel edlerer 
Zweck mich beseelt, sich überzeugen können, so 
gestatten Sie mir die Gründe ~d Veranlassung 
meines gemachten Schrittes (nemlich an Sie einen 
Brief ma<;onnischen Inhalts zu schreiben), in 
möglichster Kürze vorzulegen. 

V or einiger Zeit meldete sich ein Jude aus England 
an der Pf orte der hiesigen Loge, gab die gewönli chen 
Zeichen eines Maurers und wollte als soleher in die 
Loge eingelassen werden, aliein es wurde ihm det· 
Eintritt, weil er sich nicht zu der christlichen 
Religion bekannte, versagt - dieses ist eine That
sache, welebe mir zuverHtssig bekannt ist. 

Schon langst, und noch öfter seit ich im Qrden 
hin, dac h te ich der V erschiedenheit so manche r 

l 

V erehrung des höchsten Baumeisters aller W el ten 
ernstlich nach, diese Gedanken braéhten mich auf 
die den verschiedenen Nationen üblichen Religionen 
und ihre wesentlichen Unterscbeidungszeichen und 
ich wollte in allen die ursprüngliche und einfachete 
Quel~e (aus weleber selbe mögen entstanden sein) 
und wollte dem Baum auf den Ket·n seben, da doch 
n ur die Rinde und ausserliche-Verschieden bei t der 
Sache ganz eine andere Gestalt geben: dieser o ben 
erwihnte Vorfall mit dem Juden veraniaeste in mir 
folgende Zweife!, die ich selbst aufzulösen nicht 
vermögend. hin : 

1. Wie konnte die Englisebe Maurerei einen 
Juden aufnehmen und die in Deutschland ange-
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nommene Maurerei denseiben ansschliessen ? Zeigt 
dies nicht verschiedene Grundsatze in dem (hden ? 

~- Warum sollte nicht ein Jude eben sowohl als 
ein Mobamedaner, und was immer für Glaubens
genosse (wenn er nur Einen alles vermögenden Gott 
erkennet, obschon er in der Art ihn anzubeten nicht 
die christlichen Gebrauche annimmt) ein Glied dieser 
grossen Kette sein, welebe das Verflossene mit dem 
Gegenwartigen vereint, und alle Geschöpfe an das 
höchste Wesen, als an den Urquell aller Dinge 
anachliesst, damit alles wieder dahin zurückkebre, 
wo her es gekommen ist? 

Mit ein em W orte, da ein Maurer ein von allen 
Vorurtheilen freies W esen sein sollte, wi e kann 
man einen Juden der Religion hat, das ist Einen 
und den wahren Gott erkennet, und dabei ein 
togendhafter Mann ist, aus der Loge, oder was bei 
uns gleicb lantend ist, aus einer Gesellschaft von 
Weisen ausscbliessen. U msomebr, da unser Er löser, 
von dem wir una Christen nennen, nie aufgehört 
ba.t Jude zu sein, sondern nur desbalb gekommen 
zu sein sicb erkHiri hat, um das Gesetz zu beobachten 
und nicht umzustossen. 

Lassen sie sieh herdurcb, 8. V. B. und Freund 
nicht ve~leiten zu glauben, dass ich ein Ve1·achtér 
unserer gebeiiigten Religion sey ; ich bin stolz 
darauf ein Christ zu sein, und übe mit aller Ehrfurcht 
me angenommenen Gebrö.ucbe der christ·ka.tholischen 
Religion aus, aber Toleranz und Scepticismus (über 
diese& letztere werde ich mich in einem folgenden 
Briefe erkliiren) verleiten mich Sie zu bitten, mir 
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über diese zwei ob angeführte Zweifel das Licht zu 
geben, ich el'warte es mit aller zuversicht von 
einern Manne wie Sie, der tief in die Geheimnisse 
der Natur gedrungen, und der nicht da stehen 
bleibt, wohin ihn der Zufall der Geburt und die 
in seiner Jugend beigebl'achten Lehrsatze (ihn) 
versetzt hab~n. 

Hiedurcb werden Sie den j enigen noch fester an 
sioh knüpfen, der ohne dies durch die gebeiiigten 
Bande der Freundschaft und der maurerischen 
Brüderlichkeit ganz der ihrige ist. 

Lemberg, den 27. J un y 1781. " 

, . 

Kö,zli : Ma?"czali Henr-ik. 

, 
·ANDORBOL DOKTOR LESZ. 

Éjféli csend'. A kis faluban 
Aludni tért mindenki már. 
Csak a korcsmába', faluvége n, 
Kereng még vígan a pohár. 

A korcsmáros pihenni vágyna, 
Hajnaltól talpon van szegény, 

l 

De ott mulat víg nóta közoen 
Két • rekruta, két bús legény. 

Elnyomja néha őt az álom 
·s nagy káromlásra fell'iad. 

, Nyel füstöt, gúnyt és durva szitkot 
Egy pár hitvány garas miatt. 
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• Ébredj J aka b l Adj egy liter bort 1 
~e gubbaszsz' mint beteg madár l D 

8 J akab visz bor t alázatosan, 
De lába alig bírja már. 

Füstös szoba az ö lakása, 
Padlója taposott agyag. 
De boldog, mert ott háborítlan 
Hány pompás l~gvá.rat farag l 

Nem zúgolódik sorsa ellen, 
Tiir szitkot nappal-éjjelen, 
Hogy Pesten jó Andor fiának 
Pénzben hiánya ne legyen. 

• Griin bácsi, jöjjön kla.briászra r, 
Szól gyakran Stein, a. fiiszeres, 
8 feleli Grün: cHa én mulatok, 
Andor fiamnak ki keres ? • -

Halványulnak a. qsillagok már 
S az égen szürke fény fakad, 
Mikor végül a rácsos ajtót 
Magára zárja Griin Jakab. 

Az ágy alá mécscsel világit, 
Megvizsgál minden szögletet, 
Nem rejtőzött-e gonosz ember 
A nagy daedenc • s díván megett 

Asztalhoz dl s orrára rakja 
Piszkos, kerek pápaszemét 
8 ellSveszi Andor fiának 
Elrejtett, drága levelét. 

---------~~----~-
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«Kedves apám - így szól írása -
Tudom, gyötrődve keresed, 
De küldj nekem osak száz forintot, 
Ne legyen annál kevesebb. 

Nem is hiszed, a klinikákon 
A szigorlat mily . drága most 
S mennyit tanulok nappal-éjjel· 
Küldd el hát azt a pár hatost l 

8 milyen komisz a sok professor ! 
Mennyit kivánnak, borzalom ! 
De nem félek, mert én szünetlen 
Csak könyveimet forgatom. 

Még egy szigot·lat, az utolsó, 
S kezembe lesz a diploma. 
Leveszem a terhet nyakadról, 
Gond nélkül élsz majd, mint soha. 

l 

Reménylem, hogy meg nem haragszol 
A pár rongyos forint miatt. 
De majd örülsz, büszkén mutatsz rá, 
Ha doktor lesz Andor fiad. t 

J ó Grűn J aka b, dehogy haragszik J 

Sóhajt: • Szorgalmas, hű gyerek! 
Ki tudja, hogy' töri magát moet f 1> 

l 

Es ráncos arcán köny pereg. 

~Itthon egy fillér sem marad tán, 
De a· míg bírom két karom, 
Fiam gondok nélkül tanuljon 
·s igát ne húzzon, mint barom.t 

• 
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A bőrzacskóból kotorássza 
A sok batost, a koronát. 
Csupa apró pénz, mit keservvel 
Sok éjjen összeboronált. 

Hány szitkot tíirt alázatosan, 
Meddig ült a söntés megett, 
Mig összekuporgatta lassan 
Andornak ezt az összeget. 

Sok gondnak, szenvedésnek ára, 
S elküldi mégis örömest; 
Hja, a tanulás drága. tréfa 
És drága. város az a. Pest l 

A rózsaszin utalványlapra 
Ir ákom-bákom szavakat: 
•Gerő Andor szigorló orvo~, 
Budapest, Rombach-utca 6.• 

Hármat búg a. bakter tülökje, 
~kor végre elpihen 
S e földön nála boldogabban 
Nem ezunnya.dt el tán senkisem. 

8 aranyos szárnyon elröpíti 
As álomtündér c5t tova, 
Gyorsabban mint a birtokos gróf 
8ob1or caodált négy pej lova. 

Ni l Már itt van Pest városában, 
Andor 11obája közepén. 
A uömyG nagy orvosi könyvre 
G6mye4Ye hajlik a esegén y. 
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A fővárosnak cifra fénye 
Hiába csalja jó fiát, 
Csak bújja, bújja csüggedetlen 
A Hyrtl «Anatómiát ». 

Most meg szigorlatozni látj a. 
Kérdik komor professorok : 
A sebeket hogy' varrja össze, 
8 m~lyek á gyógyitó porok. 

Andor felel s a vén tanárok 
Bólintnak : Ez ám a beszéd l 
Végül fia. felé sietnek 
És megszorítják a kezét. 

Majd hazatér a kis falúba, 
Kezében fényes diploma. 
Hej, örömében az öreg Grűn 
Ily jóizűt n~m sirt soha. 

A községnek nagy birtokosa, 
Gróf Eőry látogatja meg: 
c Ha ön orvosnak itt maradna, 
Örvendnék én s Faltíkere~" 

Majd járásorvos lesz fiából 
' Es úgy tűnik fel mint mese : 

A gazdag Kohn bérlő leánya 
Lesz Andorának hitvese. 

8 ö, Grlin J ak ab, gond nélkül élhet, 
Magához hivta jó. fia. 
Nem bántják már duba.j legények 
S nem kell éj-nappal lótnia. 
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Ottan lakik kedves fiánál, 
Körülveszi a kényelem. 
Liter borért nem zörgetik fel, 
Aludhat njngton éjjelen. 

És délután a tajtpipával 
A padra iíl, a ház előtt, 

8 köszöntik őt nagy tisztelettel 
Gazdag s szegény arra menök. 

Nincs pa.szita, n incs esküv<$ sem, 
Hol az öreg Grűn nincs jelen. 
Kocintnak rá s Andor fiára 
8 ott ífl mindíg a diszhelyen. 

8 a mi ntán sok éve vágyott, 
Elérte azt is végre már : 
A •chóver• cím - ki hitte volnal -
Itt az irás, neki kijár. 

Előbb, bezzeg, hiába. kérte, 
Igy szólt mindíg a rabbinus : 
Kedves Grfin, maga •am hoórec,, 
E rangra nincsen semmi jus. 

És ím, hogy sorsa jóra fordult, 
Most úgy találja már a pap, 
Tudós ö is, mint Kohn, a bérlő. 
És •chóverh egy-kett6re kap. 

Ha azelőtt tőrához hívta 
A kántor, hangja tompa volt, 
8 moat zeng, hogy t5Ie zúg a templom, 
Azt hinnéd ágyú-bomba szólt. 
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c Hej, haj, biz furcsa ez az élet, • 
Mormog mosolygva Grün Jakab, 
Pénzért tudós leszel te rögtön 
És büszkén hordhatod nyakad. 

És e világon nines csoda már ! 
A ·sok • balbósz• ni, hogy lohol! 
Sietnek mínd a szavazásra: 
Andorból lesz roshakohol. 

De a vagyonnáJ, tiszt~letnál 
V &la.mi mégis t-öbbet ér : 
Egy kincshalom s csodák csodája, 
A nagyapó ölébe fér. 

Két pár mosolygó kék gyerekszem. 
Két pár puha bársonykacsó. 
Két ajk gügyög: Hogyan aludtál, 
Mondja.d csak édes nagyapó ! 

Oda áll büszkén a tükörhöz 
8 ajkáról boldogan fakad : 
'Van-e másnak ily unokája, 
Mint néked, öreg Grün Jakab? h 

8 a mint magát igy nézegette, · 
Valaki vállaihoz ért. 

l 

Szól hitvese : cEbredj, Jakab már l . 
Jöttek két liter új borérth 

De nem. Alndj, álmodj tovább is, 
Mérj bort a söntés asztalán. 
A rút valót ha sejtenéd te, 
Bús szived megszakadna tán. 
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ÁLLA'L'VÉDEJJEM A ZSIDÓSÁGBAN. 

Adatok a zfütló nóprajzh oz . 

.. Semúmisz, d í Spinn tut trumaitern eu Gott .. . )) 
(Semumisz, a pók hálát zeng istennek.) Pészach első 
napján a Városligetben gyönyörködtem az ébredező 
természetben. Hallgattam a fekete rigó, a tengalice 
és a vörösbegy dalát, n éztem a szúnyogok játékát és 
hogy, hogy nem, önkéntelenül ajkaimra lopózott ama 
jargon mondat ugyanolyan hanglejtéssel, mint ami
lyennel néhai jó nagyanyámtól évtizedek előtt hal
lottam. 

A «perek sírá,, egy mondata ez. A Korban-mincha· 
vagy Derecb-hachajjim-sziddurból olvasta reggelenkint 
nagyanyám; én életemben most először n éztem meg 
~ Az ének szakaszát•). Úgylátszik, hogy a (ttt·umaitern•) 
= trombitálni) bizarr hangzásának köszönbetem, hogy 
valamelyik agysejtem ben gyermekéveim más ismeretei 
közé került. Akkor furcsán hangzott; nevettem e 
szóra. Hogy most eszmetársulás felelevenítette emlé
két, hogy ajkaimra tolult, eltünődtem, gondolkoztam 
és megismertem, megértettem, mit is jelent a etperek 
síra•. 

A zsidóság az istenszolgálatha belevonta az állatot 
is. különösen akkor, amidőn maga is szabad prédája 
volt az elnyomónak, miként az állat; jól esett rá
mutablia, hogy isten gondját viseli az állatnak is, 
nem feledke1ik meg az ő n~péről sem. Ö, (t aki for
rásokat fakaszt a völgyekben,· mik tovafolynak a hegy-
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vidéken, hogy itassák a mező vadját és szomjukat 
oltsák vizéből a vadszamarak. A hegyeken fészkelnek 
az ég madarai, dalt zengnek a lombos á.gakon ... 
füvet növeszt a jószágnak, takarmányt az igavonó
nak ... Bőven leli táplálékát a fa, melyet isten nö
vesztett, a Libanon cédrnsa, melyet ő ültetett. Raj
tuk fészkelnek az éneklő madarak, magas fenyökre 
száll a gólya. A magas hegyeken tanyázik a zerge, 
a szikla advaiban rejtőzik a hegyi nyúl .. . Sötétsé
get bocsátsz a földre és beáll az éjszaka, amikor 
megelevenedik az erdő ragadozója mind; zsákmányra 
tör ordítva az oroszlán, istentől kéri az eledelét ... 
( 1 04!. zsoltár). 

A próféták, akik miként Mózes maga, nyájaik mel
lől szólíttatnak, hogy vezeesék népüket, ismerik az 
állat keservét: << mily bágyadt a jószág, sírnak a 
gulyák ... még a mező vadja is utánad vágyódik, 
mert kiapadtak a vízforrások, kiégett a róna pázsitja1> -
így szól Jóel próféta (I. 11-19) és a s~omorkodó állat
világot vigasztalja (II. !t ): <eNe féljetek ti, mezőnek 
vadjai, kizöldül ám a róna pázsitja; újból megtermi 
gyümölcsét a fa, a füge és a szőllőtő újból azoigál
tatja erej ét.'' 

Az állatok kimélése, védelme egyik jellemző vonása 
a zsidóságnak, hiszen egyik legendában Mózes rá
termettségét Izraél vezetésére összefüggésbe hozza 
pásztorkodásávaL 1> Min.ek alapján választotta ki Isten 
Mózest, kérdi a legenda ( == midrás). Mózest sem is
merte meg másról, mint a nyájával való bánásmód
jái·ól. Midőn Mózes Jithro juhait legeltette vala a 
pusztában, egy gödölye elszaladt ; utána futott, míg 

Az IMJT Évkönyve 1.910. 7 
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az valamely oázishoz ért. Midőn erre a hely1·e ért, 
valahogy vizér tünt fel a gida előtt; ez megállott, 
hogy igyék. Midön Mózes utólérte, így szólt : Nem 
tudtam én, hogy azért szaladtál el, mert szomjas 
vagy; most meg elfáradtál. Mózes vállára vette és 
visszament. Ekkor szólt Isten: oly irgalmas vagy 
embernek nyájával szemben; te vagy a hivatott, hogy 
vezesd a magam nyáját, Izraélt. >> (Exodus rabba 2. §.)1 

I. Az állatvédelem forrásai. 

Amennyire ismeretes előttünk Izraél őstörté.aete, 

forrá.smunksiink, első sorban a biblia, arról értesíte
nek, hogy az írott emlékek korában már a bronz
korszak ellátta e sémi népet a művelődés leghatható
sabb támaszával, a szerszámmal. A győztes földmíve
lés hárosza Kain megöli, azaz felváltja az alacsonyabb 
kulturfokon álló ösfoglalkozást, a nomád pásztor
életet, amelynek képviselőj e Ábel és íme a földmíve
léssei járt, hogy Káin fia, Chanoch várost épít, hogy 
a hatodik generáció egyik tagja, Jábál arra azoktatja 
népét, hogy a földmívelés és állattenyésztés első kel
léke a letelepedés ("~M :ltP~), Tubal-Kain feldolgozza 
már az érceket, különösen a bronzot W,.M ,~ W~,) 
<'='n;' n'n~ és ugyan egy testvérük beviszi az ál· 

t Hason16 mohammedá.n felfogá.sr61 értesit minket Gold
ziher, Der Mytbos bei den Hebrö.ern 97. l. •kell, hogy min
den prMéta egy ideig pásztorkodjék». Valamely pedag6giai 
munkában olvastam, hogy jó pedagógiai clőisko1n volna az 
állat-idomitás. 
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landó telepekre a zenét : húros és fúvó hangszert ké
szít J ú bal (~~~~ -,;~~ W~.M ,i' ~,tt)· 

Fölvethetik ám, hogy hiszen még a patriarchák is 
a pásztorkodás ősfoglalkozását űzik. A biblia szövege 
mellettük tanuskodik, de a szelleme azt vallja, hogy 
gazdasági helyzetek mindig ideiglenessé tették a 
nomád életét. Állandó lakóhely után vágyódtak ők; 
ott Mezopotámiában magas kultura virágzott. <lA szu
meri nép, és ezen mintaképét követve, a babilóni 
első sorban dolgos földmíves volt. A macsaras Mezo
potámiát csatornákkal lecsapolta és ekével barázdá
kat húzott ott, ahol azelőtt szűz erdei talaj messzire 
elterült volt. Hatalmába kerítette a föld érckincseit 
és alakított belőlük ezerszámokat és fegyvereket, de 
a közkeletű csere-eszközt is, a pénzt. Hatalmas 
folyóin és mesteri módon ásott csatornáin, sőt a 
perzsa öbölben és partjain végig dereglyék és hajók 
kereskedelmi árukat vittek a készítás helyeiről a bel
és kiilföld piacaira. Téglákból · falakkal körülzárt vá
rosok emelkedtek, bennök templomok és paloták ... 
Kezdetben a város még nem volt helye az iparosnak, 
nem épült azértJ hogy piaca legyen a kereskedelem
nek, hanem hogy megerősített helye legyen a föld
mívelő lakosságnak . . . Ide me11-ekült az egész nép 
ellenség támadása elöl, ide hajtotta be nyájait és 
itt rejtegette egyéb ingó vagyonát.!) 1 

Új hazát indul keresni Ábrahám atyja, Kánaán 
földjé1·e igyekszik, Cháranba jut; hetvenöt éves 

1 Hoernes, Urgescbichte <ler Menschheit. Leipzig, Göschen, 
1905. 68- 70. l, 
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Ábrahám, midőn gazdasági viszonyok arra kénysze
rítik, hogy végleges . hazát keressen törzsének, klán
j ának és letelepszik Hebronban. Jáko bot családi v i
szonyok zavarták ki szülőföldj éről; mint családfő 
visszavágyódik ősei földjére, oda is kerül vissza, de 
éhinség Egyiptomba viszi, ahol utódj ai évszázadokig 
élnek, míg a rabszolgaéletet megunva, tanítóitól ősi 
hazájára emlékeztetve, Mózes vezetése alatt honfog
lalásra indulnak. 

E folytonos vándorlás a már földm:ívelő, sőt Egyip
tomban iparűzö népet leszorította a kulturlépcsö ma
gasabb fokáról és Izraél újra állattenyésztő pásztor
néppé sülyedt és megváltozott az életmódja is. 

A földmíves és iparos ember életében jobban: ki
fejlődik az anthropocentrikus vilá.gfelfogás. A mezo
potámiai knlturember, az egyiptomi lakos, ha mind
járt rabszolga is, tudatában van fölényének, emberi 
-méltóságának: ua föld minden emlöse, az ég minllen 
madara, a tenger nlinden hala legyen kezetekbe 
adva; m·inden, ami csak él, eledelül azoigáljon nek
tek ; mint a növényt, a zöldséget, úgy alátok rendel
tem mindent. Csak a húst lelkével, azaz vérével ne 
egyétek•. (Móz. I. k. 9, , _,.) 8 ki ne emlékeznék 
az Egyiptomból kiszabadult rabszolgák epekedésére 
a •húsos fazekak• után? 

Szimpáthia és részvét bizonyára a zsidóság ez ősei
ben is volt az állatvilággal szemben, de nem tiszte
let, nem imádás, miként a Mózes kivezette tömeg
ben, mely nagyrészt elállatiasodott és a kultura oly 
alacsony fokán állott, hogy bizony lelke és értelme 
nem nagyon különbözött tenyészállatainak lelkétől. 
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A s.zóbeli hagyomány az állatvédelmi törvénykezés
ben különbséget is tesz Mózes előtti ú. n. noachida 
és mózesi intézmények között. Ha akáTmennyire le
rontani is igyekezett a honfoglalásra indult Izraél 
szellemi vezetősége az egyiptomi népvallás és a 
kananita babonák alapján álló állatimádást és az 
avval járó szokásokat, a mózeai törvényhozásban már 
magában az állatvédelmi intézkedésekben sok olyat 

l 

látunk, amelynek alapja nem az emberséges gondol-
kodás, a szimpat.hetikus érzelem, forrása még a tiszta 
önzés sem, amelynek a <<do ut des1) elve, hanem a 
lélekvándorlásnak a tana. 

A pásztornép vagyona az. állat, gondozza, ápolja, 
.mert észlelhető a nyereség, amelyet e jó bánásmód
dal elér. A földmívelőnek főtámasza a háziállat, még 
pedig azért, mert megbízható, akaratnélküli eszköze ~ 
munkása volt az igás állat, földjének termőképessé
gát növelte a gulya, a juhnyáj trágyája, sátrának és 
ingó vagyonának öre volt a kutya, gazdaságát mint 
telepes bejárta tevén, szamáron; ellenség ellen, a telep 
nyugalmát nem zavarva, kivonult a harcképes férfi 
lóháton, szekéren ; sőt vallásos életének gyakorlati 
részében, a szertartásban, ősidők óta nélkülözhetetlen 
kellék volt az állatvilágból szedett áldozat. 

Ősrégi lehetett némely állat bálványozása; lzraél 
ősei is «totem1)-et tiszteltek; régi chthonikus istenség 
lehetett a rejtelmes, csodás kigyó, mely az Egyiptom
ból ki vonuló Izraélben h'thozó, gyógyító száráf; egyi p· 
tomi befolyásra utal a termékenység megszemélyesi
töjének, a bak (száír) és a termékenység és erő szim
bolumának, a borjunak- bikának - (égei) imádása. 
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Az állatimádást, ha. nehezen is, kiszorította a jah
vizmus, de azéri van állatvédelmében intézmény, 
mely totemisztikns eredetű. 

A bibliában a •metempsychosen, a lélekvándorlás 
iana nem szerepel; az állati lélek halhat&tl&nságáról 
sincsen szó; a pessimizmus a zsidóság egyik késői 
gondolkozqját megszólaltatja : •Minden egy helyre 
jut; mind porból lett és mind porrá lesz. Ki tudja, 
az ember lelke fölfelé száll-e, az állat lelke meg 
leszáll- e a földalatti világba. j (Kóhéleth 3, to- !t.) 

Az állatnak tisztelete a zsidóságban két irányban 
nyilatkozik, ú. m. elméletben és gyakorlati intézmé
nyekben, mint áJlatvédelem. 

El;néleti megbecsülése. az állatnak Izraélben ép 
olyan ősrégi, mint az ó- és újvilág legtöbb n épénél. 
Nemcsak intézményei tükröztetik e szellemet, hanem 
számos szokás, sőt kifejezés is. 

ilyen szokás példánl az emberegyének elnevezése 
állatokról, még akkor is, Inidön már nem totemizmos 
e szokás forrása, azaz midön már nem symboluroa 
valamely ösnek ·az állat. 

Más jelenség az írott emlékek stilusában rejlik. 
A szemléletesség igen gyakran megelevenítő képeit 
(tropusokat} és hasonlatait az állatvilágból veszi, ami 
azt bizonyítja, hogy Izraél a természet ölében él ve 
megfigyelte a körülötte élő lényeket. Különösen érde
kes zoogeografiai szempontból, hogy leggyakrabban 
az oroszlánt és faját emliti, tehát olyan állatot, amely 
ma azon a vidéken ép oly kevéssé él, mint a mykenei 
korszakbali még hellén földön is élc5 oroszlán a ma1 
Görögországban. · 
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N em akarom kimerítően tárgyalni a szentírás mind
azon helyeit, amelyekben állatról van szó. Csak 
egyik-másik jellemzöbb helyre kivánok rámutatni, így 
1\[óze~ I. k. 49. fej.: <c Fiatal oroszlán Jebúda; a 
zsákmány mellöl felemelkedel, fiam! ... )) (9. v.) -
<c Iszaszchar megtermett szamár, amely a cserények 
között pihen.» (14. v.) ((Legyen Dán oly&n, mint az 
út szélén a kigyó, mint a s~á.rnyas gyik az ösvény 
ro ellett. » ( 17. v.) - «N aftáli nyulánk gazella.» 
(21. v.) - <cBinjamin ragadozó farkas.» (27. v.) 

Mózes áldóan (V. k. 33. fej.) Józsefről így szól : 
ctOly fenséges mint a bika elsöszülöttje, mint a 
bölény szarva, olyan az ő (hatalma) szarva ... )) (17. v.), 
Gadról: «Hever mint az oroszlán ... •> (20. v.), -
•Dan fiatal oroszlán, amely előre ront Básánból. • 
(22. v.) 

Milyen változatos és szép az állatvilágból vett kép 
éH hasonlat Bileámnál (Móz. IV. k. 23. és 24. fej. ), 
Mózes hattyúdalában (V. k. 32. fej.)? Ott van a pró
féták nagy sora : Ézsaiás pl. az elhagyott fészekről 
(10, u v.), a messiási kor ecsetelése (11, &-s és 65, !5); 

Jeren~iás az értelmetlen állatról (2, "' ,,), a vándor
madarakról (8, 11), a tigrisről (13, tt), az oroszlánról 
(49, u), a sasról több helyen (pl. 48, ,o, 49, u, u stb.); 
E,zékielnek pl. gyönyörö hasonlata a pásztor életéböl 
(34, 1-t&). Állatokról szól Hósea (13, i-s), Jóél (I. 11), 
Ámósz (3, 6-&, 5, te). Igen szép hasonlatot alkalmaz 
Mícha (5, 1) Izraél megmentettjeiről; Ninive pusztu
lását jellemzi a ragadozók elszaporodásáva.l 1' ''álunn 
(!, 11-ta). 

A világirodalomba nem egy hasonlat ment át a 
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Zsolt á'rok könyvéből. A Bevezetésben említett 104. zs. 
kívül említendő 10, 9 , 17, a , 18, :u., 42,! (a hímsza.rvaa 
ról, amely a vízforrás után eped), 49, 1, 68, a1 , a 78. zs. 
Ismeretes szép hasonlat 84, ' (még a madár is talál 
szállást, fészket rak a fecske ... ), 114, ,, 140, ' stb. Jób 
könyvében érdekes helyek: 6, 5, 8, ,, 20, 16, 39, 5 és ~,. 

A kutya megbecsülésére jellemző 30, 1 v., ahol J ób 
emberekről azt mondja, hogy kevésbé becsüli öket, 
mint nyájőrző ebeit. 

Azon nem is csodálkozunk, ha a mezei és pásztor 
élet dala, az Énekek éneke gyakran veszi hasonlatait 
erdőn, mezőn, így 2, 9, 4, 1 , !, &, 5, 10-11, 6, 6, 7,,, 8, u. 

A Siral1nak könyve is talál az elveszett Izraélre 
hasonlatot a szorongatott állatvilágban (1, s és 3, 6 t) 
és Izraél ellenségeire, a lesben álló ragadozókra (3, 1o); 

még Kóhéleth könyvében is van hasonlat (9, 11); a 
fontos 3, 19- u -rdl már volt szó. A Példabeszédek 
könyve természetesen belevonja az állatokat is ; leg
nevezetesebb helyek 6, ~-a a hangyáról és a 30. fej. , 
ahol több helyen szól egyes apró állatok okosságá
ról (n, 19 ; "-ts. v.), az oroszlán bátorságáról (u. o. 
s9. v.) stb. 

n. ld állatvédelem formá.i. 

Az állatvédelem évezredeken keresztül rendkívüli 
módon befolyt a zsidóság társadalmi helyzetJre ; ezen 
befolyás még ma sem szünt meg, hanem még min
dig hozzájárul Izraél izolálásához és zaklatlisához 
még szabad és liberális államokban is, mint pl. Zürich 
kanton ban. 
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Az állatvédelem ? Hiszen ez nem kizárólagosan 
zsidó, hanem ősrégi fogalom a különböző népeknél, 
amint számos forrásmunka alapján legújabban rend
szeresen és röviden kimutatja Westermarck Eduard : 
Ursprung und Entwickelung der Moralbegriffe c. mű
vében. Hammurrabi törvényei már 2250-ben K. e. 
említést tesznek állatorvosról is : <t Ha az állatorvos 
a barmot vagy szamarat operálja és meggyógyítja, a 
tulajdonos az orvosnak egy hatod sekeit fizetni tar
tozik. Ha a barmot vagy a szamarat megoperálja és 
ezáltal megöli, akkor az értékének negyedrészét 
térítse meg a tulajdonosnak. l> (224. és 225. §§.) 

Az állatvédelemnek zsidó felfogása okozta az izoláció t 
és a vele járó lealázó helyzetet. Mert a zsidóságban 
az állatvédelem nemcsak alt?'uismus, syrnpathia, 
melyet az élő állatra kiterjeszt. Hiszen ez ma még 
fokozottabb mártékben az összes állatvédő-egyesüle

teknek programmja. 
De speciálisan zsidó1 az állatvédelem ama kom

plexuma, amelynek a célja az állat érzelmeinek ?neg
kirnélése, amit más népeknél tudtommaJ nem talá
lunk. A zsidóság még primitiv állapotában tekintettel 
volt az állatnak érzelmi világára és kialakultak oly 
szokások, amelyeknek eredménye pl. az anyaállatnak 
és fiának egy napon való levágásáról, a madárfészek· 
kel való bánásról szóló törvények stb. 

A harmadik csoport, a megölt állat lelkének meg
kimélésa nem kizárólag a zsidóságot jellemzi, hanem 
más népeknél is előforduló jelenség. 
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A) Az élő állat védelme és fizikai meg kirnélése. 

Bizonyításra nem szornl az, hogy a p ásztor és 
földmíves nép háziállatjait ápolja és ellátja. Megható 
ama jelenet, midőn Ábrahám meghittje, Eliézer 
Bebekkával találkozik, egy korty vizet kér tőle és e 
választ kapja: (<Tevéid számára is merítek vizet, 
hogy szomjukat oltsák. 8 sietett, a vályúba ürítette 
korsó j át . . . . . és az összes tevék részére merített 
vizet . .. . 8 szólt (Eliézer) : mondd meg - - kérlek -
kinek a leánya vagy; van-e atyád házában számunkra 
hely, ahol az éjszakát tölthetnők ? Erre válaszolt: 
Bethuélleánya vagyok ... , bizony van nálunk szalma 
és takarmány bőven és van hely is, ahol megszáll
hatnál. ~> (Móz. I. k. 24, t 9-!o; ts-t50. v.) 

Da van azérl utalás arra is, hogy Izraél még· a 
mező vadjától se sajnálja az ugar-év termését : 
•8 legyen a pihenő föJdnek szabadon nőtt termése 
nektek eledelűl . . . házi állataidnak és a vadnak, 
amely országodban van, szolgálj on eledelül az egész 
termés ! » (Móz. III. k. 25, e-1 vau Móz. IL k. 23, 
u . v. «ami megmaradt, azt engedd át a mező vad
jának r») 

Az ellátás magában azonban nem elegendlS. Az igás 
állatnak, a teherhordó vagy há.tas állatnak pihennie 
is kell; a szentírás nem is feledkezett meg erről. 
Ha még Móz. ll k. 20, 10. versében a negyedik ige 
a szombati pihenéebe az állatot csak általánosságban 
vonja be, a 23, u. verse a hetedik nap ünneplését 
~em a gazda érdekében követeli, hanem hogy pihen
Jen ökröd (t. i. az igás állat képviselője) és szamarad 
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(a teherhordó és hátas állat képviselője). Ugyan a 
Móz. V. k. 5, u . v. a gazdaságban nélkülözhetetlen 
állatoknak eme két föképviselőj ét, az ökröt és a 
szamarat a munkaszünetbe belevonja. 

De hogy nemcsak hat napi zsarol4s után megkínlé
lés illet i az állatot, annak egy sz ép példáját adj a 
Jákob patriarcha, midön Ézsau felszólítja, hogy vele 
tartson : t A juhok és a szarvasmarhák között vannak 
vemhesek, amiket gondoznom kell ; ha öket kelleté
nél jobban bajtom csak egy napig is, akkor bizony 
elpusztul egész nyájam. • (Móz. I. k. 33, tn.) 

Ha útközben elfárad az állat, ha csökönyös is, 
ütlegelni, verni nem szabad. «B szólt neki (l i. 
Bileámnak) az Örökkévalónak angyala : Miért verted 
szamaradat ?n (Móz. IV. k. 22, s~.) 

De ezen intézkedések rugója az önzés is lehetne. 
De van szabvány : <ene nézd közömbösen, ha fele
barátod szamara vagy ökre (fáradtan) ledől ; támaszd 
fel ! • (Móz. V. k. 22, ,) ; 1 még ha ellenségének az 
állatja is, ne vonja ki magát a kötelezettség alól, 
hanem segítse fel. (Móz. IL k. 23, 5.) 

A gazdaságban alkalmazott állatnak faji, sőt egyéni 
tulajdonságait is kell figyelembe venni. Tudnia kell 
a gazdának, hogy a szarva.sma.rba lassabban, a teve, 
a. ló és a szamár fürgébben dolgozik; tehát: 'ne 
szántad ökörrel és szamárraJ együtt ! • (Móz. V. k. 

1 U. o. t - a. v. nem állatvédelmi intézkedés, hanem a fele
baráti szaretet következménye. V. ö. Móz. U. k. 2~, •., amely 
szarint még az ellenségnek bolyongó ökrét vagy szamarát 
vissza kell adni. 
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22, 10.) A misna (Kiláim VI1l 2. §) a szentírás ezen 
versére támaszkodva szigorúan megtiltja, hogy teher. 
hordásra vagy kocsi elé különböző fajhoz tartozó 
állatot befogjanak. Sőt a 4. §-ban azt is megtiltja, 
hogy ökrös szekér lőcséhez vagy a kocsi farához 
lovat kössenek, mert ez tüzesebb és a kocsit vagy 
előrerántja vagy előretaszítj a.~ A Sulchan-áruch, 
Jore-deá 297. §. 10. ezerint zsidónak olyan kocsira 
ülnie sem szabad, még ha nem-zsidó hajtja az lilla
tokat. A XVIT. században Szabbatáj Kohén e tilalmat 
m egtoldj a, hogy zsidó ember rakományát se tegye 
ilyen szekérre, mert hátha megfeledkezik és gyorsabb 
menésre ösztökéli a befogott állatokat. A « kiláinu 
ilyen értelmezése ~ár belejátszik az állatvédelmi 
intézkedések második csoportjába. 

Humános felfogásról tanúskodik e tilalom is: «Ne 
kösd be az ökör száját, ha nyomtat h (Móz. V. k. 25, ,.) 
Az embernek megengedi a szentírás, hogy felebarátja 
szőllőjében egy kis szőllőt ehet, hogy a mezőn néhány 
kalászt leszedhet, pedig vágyainak ura az ember. 
Nem úgy az állat; rá nézve valóságos kín, ha előtte 
van eledel, amelyhez nem juthat. 

-fc 

A pásztor és földmives azonban nem veszi igénybe 
egyedül jószágának a munkáját vagy az élő állat adta 
termékeket, minök a tej és termékei és a tojás, ha
nem magával az állattal is táplálkozik . 

• t Embert lehet az á.llat mellett alkalmazni, mert az ember 
m1nt eszes lény alkalmazkodni tud. 
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. Ezen értekezésben nem sz ól ok a tiszta és tisztá tlan 
· állatokról, meri e megkülönböztetés csak a késöbbi 
hagyományban voU hatással az állah-édelemre de itt 
is csak de iure a szabatudósok szörszálhasogat.asai
ban, de facto azonban csak a mh-eleü en ;agy éret
len zsidóknál .Általában Jnegvédel,>ie=te a legalsóbl' 
rendű állatot i · a:: állatkinzás re~ .. · ~ -,p•> egye
leoles tiloltna. 

Kíméletlen, nyers, kegyetlen volt őskorban a.z álla\ 
leölése ; az egoista. gyözö nem várla be a legyözött 
állat kimúlását. Még élt, midön mohón szörcsölte az 
ember a meleg vért, még nem szállt el az élet a le
terített ösbölényböl, szarvasból, barlangi medvéból stb., 
midön már egyes végtagokat, húsdarabokat ler ágott, 
hogy a csontból a még friss velőt kiszivja. S bizony 
e szokás soká dívott; eléggé mu1atják az állatesont
leletek még történeti korból is. 

Nagy ú~ vezet a neoli~b- és a régibb bronzkoron 
át, míg az állatvédelem eljutott a svájciak leölési 
módjá.hoz ; rendkívül hosszú az út amaz erkölcsi 
fogaJomig, amely a zsidó hagyomé.nnyal noachida 
törvénynek mondatja az 'tt::r r~ ~~ az élö állat meg
csonkításának tilalmát és egészen Mózes korára, K. e. 
másfélezer évre, vezeti vissza a sechíta, az állat le
vágásának intézményét. A zsidó hagyomány u állat
kínzás ősi tilalmának megerősítését keresi a bibliában 
és pinm desideriumának áldozatul esett Móz. I. k. 
9, ' · vers egyszerű értelmezése. •De húst lelkével 
együtt, azaz vérét ne élvezzétek ! • A hagyomány fel
fogása, amelyet ugyan sem Ábrahám ibn Ezra. sem 
pedig NachmáDi el nem fogad, az, hogy a húst, amig 
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az állatban még benne van a lelke, azaz: amíg a~ 
állat él, enni nem szabad és így a vért sem szabad 
addig élvezni, amíg az állat meg nem halt. S csak
ugyan a Snlchan-Áruch Jóré deá 27. §-a világosan 
megismétli e tilalmat. 

Ha gazdasági viszonyok és szomszédj ainak felfogása 
az állatvédelemről ridegebbé is tették a rabbinizmust, 
amely elvesztette az érintkezést az elevenen lüktető 
élettel, a zsidóság életében az állatcsonkítást nem a 
holt betű szabályozta, hanem eltiltotta az altruisztikus 
és szimpathetikus érzék. Mint, éretlen gyermek még 
megdobáltam a sertést, mert <l tisztátalan)) (tréfá, ille
tőleg tómé), de mikor kaJapom karimáját és kabátom 
gallérját bogarakkal teletüzdeltem, nyájas szóval -
suaviter in modo, fortitei· in re - de hatásosan 

szólt nekem rabbi Menachem Kirz: O'~"M ""'~ .,,~ 
tilos még a legparányibb állatot is bántani. 

Az állatkinzás fogalmának terjedelméhez tartozik 
az állat herélése is. A gazdasági viszonyok megkíván
ták már ősrégi időben, hogy a munkához a kevésbé 
tüzes, herélt hímet használják. A fölös számú hímet, 
amelyet a faj fenntartására táplálékul és áldozatokul 
föl nem használtak, kiherélték. 

Miképen illesztette be tehát a zsidóság e gazda
sági szempontból fontos dolgot állatvédelmi intézmé
nyeibe? 

A szentírás a heréltet egyedül az áldozatra szánt 
állatoknál utasítja vissza (Móz. Ill. k. 22, !l.) és hozzá
teszi az ált.alá:gos tilalmat : (( országtokban ne tegyetek 
olyat», am1 a talmud ezerint (Chagiga 14, b.) az áldo
zatra alkalmas állatokra is vonatko~na. Vallásos zsidó 
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a heréltetést - nem lcényel111i szempontból - nem
zsidóval végezteti. 

Az élö állatot hosszú ideig védte a megevéstől a 
szimpátia, talán a babonás félelem is, amint Har
kányi Ede <<Babonák ellen» c. müvében is említi. 
Az őshéber a főtáplálékát a növényéletből szedte; 
valóságos csemege volt a tej és a vaj, és a fa- és 
sziklaodvakban talált méz. Hiszen még évszázadokkal 
később a honfoglaló Iz1·aélnek a szentföld ((tejj el
mézzel foly61>; Izraél megváltója, Immánuél meg 
((vajat és mézet eszik» (Ezsájás 7, ts .). 

De a történeti időben már húsevő a zsidóság őse. 
Vadászni jár az egyik, nyájának fölöslegéből táplál
kozik' a másik. N eh ezen bár, · de mégis csak levágta 
a juhot, a barmot, de hogy volt-e a levágásnak va
lami különös formája, szertartása, azt az írott hagyo
mányból nem tudjuk. Itt a tont.V igén kívül semmi
féle nyoma nincsen valamely ri tusnak; de az a kö
rülmény, hogy a szóbeli hagyományban a sechíta 
oly rendkívül fontos intézmény, hogy ezen kérdéssel 
a misnától kezdve máig nagy halachikus irodalom 
foglalkozik, hogy pl. maga a Sulcban-áruch ll'IJ,.~zon

nyolc fejezetet szentel a sechíta szabványa.inak, azt 
mutatja, hogy a zsidóságban a leölésre szánt állat 
kinjainak csökkentése ősrégi követelmény lehetett. 

<cA vörösbőrűek nem ölik meg a medvét, mielött 
nem kérnek tőle bocsánatot és nem mentegetödznek 
kényszerhelyzetükkel: ctNem volt szándékunk - így 
szólnak - téged megölni. De biszen ~e megérted ; 
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gyermekeink éhesek; ők téged nagyon ezeretnek és 
megenni akarnak. Nos ez nagy megtiszteltetés rád 
nézve, hogy egy nagy úr gyermekeine~ eledele lehetsz.» 1 

Talán hasonló mentséggel élt az ős-izraelita, mielőtt 
levágta az állatot. Talán arra is hivatkozott, hogy 
nem önszántából, hanem felsöbb rendeletre, Isten 
engedelmével vágja le; talán rámutatott, hogy nem 
is a maga számára, hanem Isten számára áldozza 
fel. Ezt megerősíteni látszik a « selámim •> áldozat és 
jellemzi némileg rabbi J ó z sua esete is (Talmud Baba 
bathra 60b): Midőn rombadőlt a második templom, 
elszaporodott Izraélben J1Z oly farizeus, aki elhatározta, · 
hogy húst nem eszik és bort nem iszik. Odament 
hozzájuk rabbi Józsua és sz ól t nekik: Miért nem 
esztek ti húst és miért nem isztok ti bort? Erre azt 
válaszolták neki : Hát együnk mi húst, amiből áldo
zatot mutatt&k be az oltáron, amely most megszünt? 
Igyunk bort, amelyből az oltárra azoktak önteni és 
ami ma lehetetlen ? Erre azt mondta nekik : Akkor 
még kenyeret se ehetnénk, mert megszüntek a mincba
áldozatok ... s vizet sem iha1nánk; liiert megszünt a 
niszuch hammajim (Szukkah 48, 49. Vízöntés a sá
torok ünnepén, a U. templom idejében). Erre elhall-
gattak. · 

Én szóbeli mentség emlékét látom ama dicsőítő 
mondatban, melyet a levágás előtt a m~tsző mondani 
köteles: « Dicsértessél te Örökkévaló istenünk, királya 

• 
1 

Girara di Rialle, La Mythologie comparée I. (Paris 1878) 
61. l. - Edua~d Westermarok, Ursp1·ung untl Entwickelung 
der Moralbegrtft'e II. 393. és köv. (Leipzig. 1909.) 
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a világnak, aki megazentelt minket parancsai által 
és megparancsolta nekünk a sechítát. » 

Hogy Izraél még így sem volt barátja az állat le· 
vágásának, amire táplálkozása kényszerítette volt, azt 
jellemzi tabbi Jehúda esete, akinek sokáig fájt a 
foga. Mint jámbor ember kutatta multjában, hogy 
ugyan mivel szolgált rá erre a büntetésre és úgy 
találta, hogy igazságosan szenved. Egyszer egy borjú, 
a metszőtől rettegve, hozzá menekült, mire r. Jehúda 
könyörtelen ül rákiáltott; « Menj ! ez rendeltetésed ! » 

(Bába mecia 85a). 
Egy másik jellemző és a folklore szempontjából 

érdekes adat a metsző (sóchet), valamint különösen 
a mészáros (kaccov) lenézett foglalkozása. 

A sechíta-intézmény az állatvédelem egyik legszebb 
hajtása, ha az egyoldalú szobatudomány elvben ron· 
tott is rajta. A kés legcsekélyebb csorbája, a metszés 
legparányibb ideig tartó megszakítása, a kés legkisebb 
nyomása stb. már állatkínzás számba megy és ezt 
oly szigorúan veszi a zsidóság, hogy profán emberre 
nem bízza az állatkinzás elkerülése végett foganato
sított szabványok végrehajtását, hanem külön állást 
szervezett, amely a legfontosabb a zsidó községben 
és az étkezési törvényekhez ragaszkodó zsidó egyénre 
nézve.1 A metszö (sóchét) maga sem tudja, hogy 

1 Hogy még így sem szerette a zsidóság az állat leölését, 
azt bizonyitja egy igen r égi szokás, hogy U"'"M:-ttD-t nem sza· 
bad annak elmondania, aki életében először levág valami 
állatot, :-t:-,;~ P"'J=! ((m art árt a teremtménynek•. Sulchan-

Áruch, Jóré deá !8. §. 2. jegyz. · 

Az Lll/T É vJ.·ötl1/tJtJ 19JU. 8 
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neki kenyeret ad a zsidóságnak érzéke az állatvéde
lem iránt. 

B) Az llő áZZat érzelmeinelv meg lvimeUse. 

A jámbor ismeri jószágának a lelkét. 
Példabeszédek k. 12, 10. 

Az ős-zsidóság beleélte magát az állatok világába, 
úgy mint még ma is az alföldi pásztor vagy a mü
veletlen parasztasszony, aki jószágával még el is 
beszélget. Számos adatunk van arra, hogy még az 
újabb korban is felelősségre vonták az állatot, mint 
beszámítás alá eső lényt, hogy valóságos állatpereket 
indítottak meg a törvénykezés formáinak a betru:tá
sával ; erről értesít minket Westermarek, egész forrás
balmazt közölve, erről szólt nemrég a Magyar Nép
rajzi Társaság egyik ülésén Osztem Salamon Pál.1 

Míg azonban a.z állatnak felelősségéről értesülünk, 
a népek törvényhozásában, vallások szabványaiban 
az állat érzelmeire célzást nem igen találunk; a nép
mondába.n van utalás ; ott van pl. Achilles lova, 
amely urával érez; vagy az állat panaszainak meg
hallgatásáról a német: Die Klageglocke von U sed om. 

Másképen áll ez a zsidóságban; itt bizony találunk 

1 
Legállsan vád alá helyezett állatok. Ethnographia, 1908. 

(XIX. évf.) 3~1. l. és köv. Érdekes, hogy a biblia (Móz. II. k. 
21, t'l-31.) az ökröt mint beszámítható lényt megbünteti; 
Hamm.~rrá~i törvé~ykódexének 250-252. §§-ban az állatot 
nem buntet1; a babiloni kultura hatása. -Rendkivül érdekes 
Chullin l38b, ahol rituá.lisan •tiszta• madárról van szó 
amely valamely embert megölt és a törvényszék elé viendő: 
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oly állatvédelmi intézményeket, amelyeknek más 
magyarázata nincsen, mint az állat érzelmeinek meg· 
kímélése. 

Az állat érzelmei leginkább nyilvánulnak a párzás 
idejében. Tudjuk, hogy igen sok állat monogám ; így 
pl. a madarak élete Brebmet annyira elragadta, hogy 
ezerinte tt igaz, valódi házasságot csak madaraknál 
találhatni l) . Ezt bizonyára észrevette az őshéber vagy 
izraelita a galambnál, a gazellánál stb. Ha házi
állatjai nem is voltak monogámok, a természet rend
jébe beleavatkozni nem akart. «Jószágodat ne fedez
tesd másfajú állattal!» (Móz. III. k. 19, 19.) 

Évszázadok teljesen megváltoztatták a gazdasági 
viszonyokat; a zsidó iparos és kereskedő lett; az 
állatvilággal teljesen megszünt minden kapcsolat; az 
elméleti rabbinikus irodalomban az állat érzelmeinek 
kimélésében határozott visszafejlődés mutatkozik. 

Egy ideig még érvényben maradtak a bibliai intéz
~ények; a palesztinai talmud következetes is volt 
és az öszvéren való nyargalást is megtiltotta. De a 
babilóniai szőrszálhasogatóan aszöveghez ragaszkodva, 
csak magát a fedeztetést tiltotta meg, de megengedte 
azt, hogy különböző egyedeket (párzás céljából) egy 
istállóba zárjanak; 1 ezt elfogadja a későbbi hagyo
mányos tan is. (Sulchan-Á.ruch, Jore-deá 297. §.) 

1 Amisna már azért sem ragaszkodik ez intézményhez, 
mert már a szentírá.s is ismerle az öszvért (Sám. IL k. 13, ~ 
-rj~ és Királyok I. k. 1, sa.}; naiv, de emlftendő, hogy ősá.Uat-

nak is t~:ntották. V. ö. Hamburger, Real-Encyclopadie des 
Judentums I. 735. l. (Leipzig, 1896.) 

8* 
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Az anyai szeretet megkímélésa forrása három in

tézménynek. 
Az egyik intézmény tekintettel van az anya-állat 

szeratetére kölykei, fiókái iránt. A szentírás meg
kivánja-a természetnek a faj fenntartására nézve leg
fontosabb törvénynek a respektálását. <cHa szarvas
marha, juh vagy kecske születik, hét napig maradjon 
az anyjánál!» ... (Móz. III. k. 22, 97.) és ezen intéz
kedés oly fontos, hogy még az elsőszülött <c tiszta •> 

áJ.lat vagy szamár, amelyet áldozatul kellett hozni, 
illetőleg kiváltani vagy tabuként megölni (a szamár 
elsőszülöttjét), hét napig az anyjánál hagyandó. 
(Móz. II. k. 22, !9. )

1 

De ezen tudat, hogy állatvédelmi intézkedés, még 
· Maimúninál él, a későbbi kodifikátorok pl. Kár ó 
József (Sulchan-Áruoh, Jóré-deá 15. §.) azzal a tila
lommaJ hozzák kapcsolatba, hogy koraszülött, életre 
nem való állatot élvezni nem szabad és eszerint a 
hét nap várakozási idő arra nézve, hogy az újszülött 
koraszülött-e (~~) vagy nem. 

Ugyanosak az anyaállat érzelmét veszi figyelembe e 
tilalom: aNe fözd meg a gödölyét, amikor még szo
pik ! • (Móz. II. k. 23, t 9 ; u. o. 34, 2s és Móz. V. k. 
14, !t.) Tudjuk, hogy a hagyományos fordítás pole
mikus ; a rabbinizmus a szaduceusokkal szemben így 
fordítja: ~Ne fözd meg a gödölyét anyja tejében!» 
és ezen eredetileg állatvédelmi törvényt bővítve, az 

1 A~i igy fogja fel, a~ megérti, hogy az anya érzelmeit is 
~tUm akariák, midőn csak a nyolcadik napon veszik fel a 
fiut Ábrabim szövetségébe. (Móz. I. k. 17, u . v.) 
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étkezési törvényeket megtoldották a bús és tej együt
tea használatának tilalmával. 1 

Egy másik intézmény : « Szarvasmarhát vagy juhot, 
azt meg a fiát ne vágd le egy és ugyanazon a napon t» 
(Móz. III. k. 22, 2s.) 

Ez némileg az állatvédelmi formák harmadik cso
portj ába tartozik, amennyiben az állati lélek halha· 
tatlanságával függ össze. «Egyféle a lelkük .. . mert 
ugyan ki tudja a.zt, hogy az embernek a lelke fel
száll-e a magasba, az állatnak a lelke pedig leszáll-e 
a mélységbe. » (Kóhéleth E. 3, 19-21.) S nemcsak ezen 
ókori emlék, hanem számos újabb néprajzi jelenség 
bizonyságot tesz arról, hogy az állat lelkét is egy
formán helyezik a túlvilágba, mint az emberét. Mi 
egyéb értelme volt a népvándorláskorabeli temetési 
szertartásnak, hogy a lovas sirj ába a leölt paripát is 
helyezték, mint az, hogy a túlvilágban ennek a lelke 
is tovább él és szolgálja gazdájának a lelkét. 

Bizonyára csak szimbolum, ha Girard de Rialle 
azt említi, hogy még 1781-ben Trevesben egy német 

l 

'1 A Sulchan-Ál·uch tizenegy fejezetben (!l~M, -,tt':l) tár
gyalja e tilalmat, amelyet régibb időben a szamaritának és 
szaduceusok nem ismeTtek. V. ö. Geiger Abr., Die geseb· 
lichen Differenzen zwiscben Sama.ritanern und Juden. (Nach
gelassene Schriften III. k. 302-307. 1.) Szarinte = ,~M 
!l"t't:l -.-,~ = :l~rj M~tp szop6s bárány (Sámuel I. k. 7, e). 

Engem különö,sen M6~. II. k. 34, ts késztett arra, hogy pár
huzamot vonjak M6z. ll k. 22, iS-H. c Földed zsengéinek első 
termékét hozd az örökkévaló istened házába t • De az állat 
elsöszülöttjével ne siess : •ne főzd meg a szop6s gödölyét !t 
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lovassági tábornok temetésekor annak paripáját meg

fojtották és az árokba. dobták.
1 

Az anya-állat, amely kölykéért feláldozza magát, 
balále. után bosszút áll majd az emberen , aki telhe
ietlenségében őt is, fiát is leöli. Az ilyen kegyetlen
ség különben sérti az állatok alkotóját és gondviselö
jét; ne gyalázzák meg ily tettekkel szen t nevét! 

(Móz. ill k. 22, s1-st.) 
Itt is igazolását leli a történelmi materializmus. 

A gazdasági viszonyok megváltoztatván, változnak az 
erkölcsök is. A többé nem állattenyésztő és földmíves 
zsidók ezt meg nem értették és komoly vita tárgya 
pl. az, hogy az. anya-állat megölése előtt szabad ·e a 
fiát levágni; hogy az apa-állatra is vonatkozik-e 
ezen tilalom. Az, hogy vallási elfogultságukban e 
tilalmat csak a <ltiszta,, állatra vonatkoztatják, már 
nem is feltünő. (Sulchan-Áruch, Jóré-déá 16. §.) 

Ami az emlősállatnál az ~~~ rlN, ,híN, az a mada
raknál a r~::r lt~~'fD. néven ism.ert v állatvédelmi intéz
mény: «Ha az úton ráakadsz valamely madárfészekre, 
akár valamely fán, akár pedig a földön, fiókák vagy 
tojások és anyjuk ül fiókáin vagy a tojásokon, ne 
vidd el az anyát fiókjaival együtt; bocsásd el az 
anyát és a fiókokat vidd el f ••• • (Móz. V. köt. 22, s- 7.)2 

Az értelme világos; a madár ne lássa, mikor fiókái t 

1 Girard de Rialle, La mythologie comparée, 62. L 
2 Ez az intézmény igen régi lehet, már Ézsajás 16, t az 

elhagyatottság képe : n~'~ Ji' az üres fészek, azaz oly fé
szek, me1yb6l az anyamaitarat eleresztették és o. fiókákat el
vi&Wk. 



vagy tojásait elviszik; kíméljék meg az egyenlótlen 
harctól és a«godalomtól. Tegyék lehetövé, hogy új~ 
ból tojhasson és költhessen ; eresszük el és ha már 
távol van, akkor szedjük ki a fészket, ha. annyira 
érdekünkben van. Amíg csak fészke fölött repked, ne 
bántsuk a fészkét! 

8 a hagyomány 'l 
A talmud (Chullin 12. fej.) a betűhöz ragaszkodva 

megszorítja e tilalmat; szabad az anya-madarat is 
elvinni, ha tisztátalan ~~~tQ .=,~.V), ha nincsen közvet
lenül fészke mellett (fi?~ Míl.'~Ü y"~t~ ("~) , ha a hím 
van a fi.ókák ~ellett stb. Annyira megfeledkeznek az 
ige szelleméről, hogy szerintük n em baj, ha eleresz
tette volt az anyát és azután ismét elfogja. 

A későbbi törvényfejlesztéR minden érzéket elvesz
tett az állatvédelem nemes és eszményi formái iránt; 
a Sulchan-Árnch (292. §.) szószerint veszi a «fészek)) 
szót, már t. i. az élettelen anyagot, mert szarinte az 
anya-madarat nem kell elereszteni, ha pl. fészke 
fölött repked, vagy ba a szomszédos ágon ül, vagy 
ha a fiókjai között ül stb. (11., 13., 12. pp.) 

Móz. III. k. 1, u említ ugyan «galambokat, gerli
céket•), de az áldozásnál egyes számban szól és igy 
a zsidóságban meglevő ama szokást, hogy csak két 
galambot vagy gerlicét vágnak le, egyet nem, arra 
vezetem vissza, hogy tekintettel volt egy ősrégi szó
beli hagyomány a galamb általánosan ismert hitvesi 
érzélmeire. Eredetileg valószínilleg a galamb-pár t 
v~gták le, hogy lelkük tovább éljen együtt; már a. 
tyúkféléknél ilyen intézkedést szü~ségesnek nem tar
tottak, mert e madárfaj nem monogám és egyes 
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állatnak n. levágása a hitvespár érzelmeit nem 

sérti. 

Mindeddig az állatvédelem e csoportjában oly je
lenségekkel találkoztunk, ahol az intézmény alapj a az 
önzetlen szimpátia az állattal szemben. A szentírás
ban találunk azonban még oly intézményt is, amely 
még napjainkban is babonás félelemnek köszönheti, 
ugyan más alakban, de mégis a létezését. 

Ez már nem közvetlen megkimélése az állat érzel
meinek, hanem rekompenzáció azért, hogy oünöket 
átruházták reá. A « bünbak 1> (r:t~~~lZr':1 '1"P.lp) szaba
don bocsátása analógia útján történt. 

Móz. II. k. 21, 26- '!7 arról értesít, hogy a rabszolga 
s.zabadságát nyeri, ha gazdája félszemétöl, sőt ha 
fogától megfosztja.. Az ókori és még a középkori 
világfelfogásban az átok reális valami volt, ami job
ban sújt, mint a testi sérelem. Az átkot állatra úgy 
lehet átvinni, mint az emberre; Marokkóban pl. még 
ma is dívik az 'ar (az átok átvitelének) intézménye 
és ilyen állatot megenni nem szabad; leg{'elebb oda
adhatjcik a szegényeknek.1 

A hagyomány ezerint (J ó ma misn. 4. és 6. fej.) 
az engesztelő napon a főpap, a szentírás szerint 
(Móz. Ill. k. 16, to- u) «lzraél gyülekezete 1·észéröl 
vegyen két kecskebakot . . . állítsa az Örökkévaló elé 
a frigysátor bejárata elé s vessen sorsot a két bakra .. ' 
az egyik sors az Orökkévaló nevére, a második 
Azázéléra szóljon . .. ez utóbbi élve maradjon· az 

1 V. ö. Westenna~ck i. m~ IT. k. 490. I. és köv. 



ÁLLATVÉDEl,JilM A ZSIDÓSÁGBAN 121 

Örökkévaló szine előtt, hogy általa bűnbocsánatot 
nyerjenek ... Az élő kecskebakot állítsa maga elé 
Áron és tegye mindkét kezét annak fej ére és olvassa 
rá Izraél gyermekeinek összes vétkeit s bűneit; vigye 
át ezt a kecskebakra és küldj e el az állatot egy arra 
hivatott emberrel a pusztába. ,g vigye magával a bak 
Izraél bűneit mind lakatlan vidékre és bocsássa sza
badon, eressze el a bakot a sivatagba ! » 

A második templom idejében úgy látszik, attól tar
tottak, hogy Jeruzsálem környékén ezen bűnökkel 

sujtott állatot valaki behajtja és élvezi; a rekompen
záció kötelezettségéről megfeledkezhettek és így olvas
hatjuk a misnába.n (J ó ma 6. fej. 6. §. és Talmud Jóm a 
67. l.), hogy megenni a bakot tilos volt, de a vezető egy 
szirtfokról · «hátrataszította a bakot, úgy hogy az le
gurult és összetörte tagjait, még mielőtt a hegyoldal 
közepéig jutqtt volna>). 

E bűnbak emléke kísért a legtöbb zsidó házban 
az engesztelő-napot megelőző nap előestéjén vagy 
hajnali óráiban, az ú. n. {( ka pp árá>>, melyre kezét 
ráteszi az ember, reáhárítja esetleges bűneinek meg
büntetését, feje fölött lengeti a baromfit és levágatja. 
E szokás mellőzését maga Káró József is aj án J j a 
(Sulchán-Áruch, Örach-chajjim 605. § 1), 1 de fen-

·I L. Geiger Ábrahám, Einleitung in das Studium der 
jüdischen Theologie. Nachgelassene Schriften, 2. köt. 187. L 
A kappárát más alakban is ismertem: Nagyanyám szép 
kakast nevelt volt fel ; 6-7 éves lehettem akkor, mikor valami 
baj ért minket ; nagyanyám vá.ltságul ama. ka.kast felajánlotta, 
megbizta a cselédet, hogy vigye el és eressze el valahol a 
réten. ( dn die midbúriesz», sz61t.) 
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tartotta magát. Hogy még a rekompenzáció el ve 
kísért e szokásban, azt egyrészt sejteti velünk ama 
körülmény, hogy a jobbmódú vagy igen vallásos 
ember megváltja és a pénzt a szegények közt osztja 
szét, másrészt az, hogy a <ckappárá1> belső ~észeit 
nem eszik, .hanem valamely azokatlan helyre, a ház
tetőre, dobják. 1 

A 11 bünbak»-boz hasonló intézmény, de a rekom· 
penzáció elvének látszólagos mellözésével, az :-t~~lZ 
,.,!1~,~ engesztelő intézménye. Ha valahol gyilkosság 
történt és ismeretlen maradt a gyilkos, <«a hullához 
legközelebb fekvő hely vénei egy ünőt ·vettek ... fel 
nem szántott, be nem ve.tett berekbe vitték és ott 
megfojtották ~>. Az iinö átvette az ismeretlen gyilkosra 
háruló büntetést, de lelkét nem bántották, még a 
vére sem om1ott. (Móz. V. k. 21, t-9.) 2 

C) .A. leölt állat le~kének megkime~ése. 

Megérkeztünk az állatvédelmi intézkedések utolsó 
osoportjához,# ahhoz, amelyet modem ember alig 
képes megérteni. Állatvédelmi intézkedés, amikor a 
védelemre szorult élő lény már meghalt? 

Nem is érti meg az európai társadalom, mert ezek 
az intézmények az ös- és ókorba nyúlnak vissza a 
zsidóságban, más népeknél meg összefüggnek az 
állatimádás legrégibb korszakávaL Hiába szólaltatja 

1 L. Ed. Coypel, Le judaisme. Mulhouse 1876 207 1 ., A . ' • • • 
- Dl18na (Sz6ta 9. fej. !2. §.) a szöveghez ragaszkodva ez 

áldozatot csak akkor kivánja, ha a hullát a földön találják. 
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meg a sechíta·intézmény védelméTe a zsidó a szak
férfiakat; a zsidóság rendkívül fontos, -szentírási 
intézménye az állat (és aztán a hús) vértelenítése, 
amelyet csakis a sechíta végezhet; a modern állat
védelem ezt felfogni nem tudja, mert még kímélete
sebb módon képes leölni a táplálkozására való bar
mot vagy madarat. 

A vér élvezetének tilalma :tlapja annak, hogy az 
állat nyakát"· kell átvágni; a fÖlösleges állatkinzás 
meggátláaát célozza a szakavatott m~tsző alkalma
zása és az előirás szarint gyártott és kezelt kés 
( szakkin vagy 1 challof). 

Mózes I. k. 9," veraében olvassuk: «De húst lel
kével, a vért ne egyétek ! 1> és e tilalmat újra és újra 
liangoztatja a pentateuchus (így Móz. III. 7-, !6- !7 ; 

1 U. 0. 17, 10-H; U. 0. 19, ll'i- !6; V. k. 12! 16; !8-!6; 

15, zs); erre utal Sámuel I. k. 14, at. v. és szemre· 
hányólag sz ól erről Ezékiel próféta (~3, t6) is. A leg
fontosabb hely Mózes III. k. 17, 1o- l t így hangzik: 
Bárkit Izraél házából ... aki bármiféle vért élvez,. 
a,zt üldözni fogom és kiirtom a népből. Mert az élő 

lény lelke a vérben van. Ezt pedig csak arra ren-
. deltem nektek, hogy az oltárra hintsétek, hogy bűn
bocsánatot szerez~en nektek, mert különben vérért 
vért járna. Azért rendeltem Izraél gyermekeinek: 
Senki közületek vért ne egyék ! De még az idegen 
sem, aki kö~tetek él. 

Nem akarom a hagyományos fordítást megváltoz
tatn~ és azért nem --szószerinti fordítás ez, hanem a 

t szöveg értelmezése. 
Tartsuk szem előtt, hogy miért is tiltja annyira a 
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szentirás a vért. A biblia természetrajzi ismerete 
szarint t'ér = lt:Zrk; a lélek, még az állati is halha
&atlan. ce Testvéred kiontott vérének hangja hozzám 
kiált a fölrlböl• ; (Móz. I. k. 4, to) «a fetisimádók 
semmiféle különbséget sem tesznek az emberi ~s az 
állati lélek között 1> { Girard de Ri alle i. m. 63. l.), 
a leölt á.llat lelke is bosszúért kiálthat és megbaszul
ják fajrokonai vagy maga is állhat bosszút. Egy 
módja van a bosszú elhárításának; ha már a t estét 
eledelünknek szántuk, a lelkét bántanunk nem sza
bad ; vagy eresszük szabadon, hogy új testet keressen 
magának, vagy ha nem hisz az illető nép a lélekvándor
lás ban, akkor bánjon vele kegyeletesen, illő tisztelettel. 

Zarathustra hívei az állat életét egyrészt azért is 
kimélik, mert félnek az állat lelkétlH és különösen 
bosszújá~l ... Egy régi görög közmondás szerint 
még a kutyáknak is van erynnisze ... ccAz állat 
vére tilos, mert állítólag benne van az élete vagy 
a lelke; e szokást találjuk több ész~k-amerikai ter
mészeti népnél is . . . • 1 

•Nagyon elterjedt a primitiv népeknél ama nézet, 
hogy az, aki valamely állatot megöl, az illető állat 
szellemének vagy a.z egész faj bosszújának kiteszi 
magát ..• Ha ~hát megesik, hogy valamelyik barbár 
ember ezen túlteszi magát, akkor ... megigéri, hogy 
áldozatának maradványaival kegyelatesen fog bánni ... 
Nelson szerint a Behring-szoros eszkimo-lakossága 

1 Weetermarek, i. m. II. k. 401. éa 403.; az utóbbira néz,·e 
' '• ö. u. o. !73. l. A jegyzetben kölönösen Frazer Golden 
Bouab·jira hivMk.ozik. 
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ezt hiszi ... ,. (Westermarck i. m. II. k. 393. L) 
Az indiánusok lakomáin, amelyeknek föfogása a 
medvehús, díszhely illeti meg a medve fejét és 
dicsőítésére énekelnek. (Girard de Rialle i. m. 61. l.) 

Már az állat levágásánál az áldómondásban az 
öshéber mentségnek emlékét láttam ; a honfoglaló 
hébereknél a leölt állat lelkével, a vérrel, úgy bán-

. tak, hogy egyenesen istennek ajánlották fel; a vért, 
még pedig a levágásnál patakzó {tt,~j?) vért a pap 
felfogta és ráhintette az oltárra, a frigyláda fö.g
gönyére, sőt olykor magára a frigyládára. Csak ezen 
szent szertartáa, tehát az állat lelkének kiengeszte
lése után fogtak hozzá _az áldozat feldarabolásához. 
(Móz. ill. k. 1, 5-6 ; 8, u-to.) 

A hagyomány itt teljesen a vér tilalmának hatása 
alatt áll; a misna- és talmudban nagy szerepet ját
szik az állat teljes vértelenítése ; Kerithóth 22. meg
állapítja, hogy tulajdonképen melyik vér az, amely
lyel a lélek (már vér nem egyenlő lélekkel) a ~zer

vezetből távozik. A Sulcha.n -Áru ch: Jóré-deá előbb 
külön fejezetben tárgyalja a vér tilalmát (66- 68. §§). 
azután más fejezetben: a hús sózásáról (69- iS. §§) 
megvilágítja mindama módokat, amelyekkel a vért 
eltávolítjuk a húsból, miután & sechíta által a fö
ereket elvágták. 

Miképen engeszteljék ki a madarakat és a. vadat, 
melyet eredetileg le nem vágtak, hanem vadászva 
elejtettek ? . 

Ezek lelkét nem tisztelték annyira, mint a há.zi
állatét, mert csak táplálkozásra és ruházkodásra szol
gálhatott, még pedig halála u~án. A vér élvezetén~k 
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a tilalma ez állatfajokra is szólt, de vérüket az ol
tárra vagy oltár aljára nem öntötték, mert - a 
galamb és gerlice kivételével - a madárvilágból és 
a vadból áldozatot be nem mutattak. Hogy ez álla
toknak vére = lelke kiengesztelődjék, földdel vagy 
porral takarták; megóvták ezáltal attól, hogy vala· 
mely állat felnyalja. (( Ha valaki Izraél gyermekei 
közül vagy a köztetek élő idegen vadászaton elejt 
olyan vadat. vagy madarat, amilyent ennetek szabad, 
s kiontja vérét, akkor takarja be porral, mert min
den élő lénynek lelkét illetőleg tudd meg, hogy a vér 
egyszersmind a lélek. Én meg azt rendeltem Izraél 
gyermekeinek : Semmiféle állatnak a vérét ne egyé
tek! ... » (Móz. III. k. 17, u-a.) 

S h ogy a hagyomány mennyire ragaszkodott ez 
intézményhez, amelynek célja a leölt vad vagy ma· 
dár lelkének kímélése, azt bizonyítj a ama körülmény, 
hogy itt is áldámondat kötelező: << Dicsértessél örökké· 
való istenünk, királya a világnak, aki megazenteltél 
minket parancsolataid által és elrendelted, hogy a 
vért porral betakarjuk». A hagyomány ezerint a ren· 
delet méltósága, ezerintem azonban az ősrégi fetisis· 
musból folyó cselekedet komolysága megkívánta azt, 
hogy e betakarást ne megvetőleg lábbal, hanem kéz· 
zel végezzék. (Sulchan-Áruch, Jóré-deá 28. § 6.) 

A vér tilalmán és betakarásán kívül még egy jelen
ség kötötte le figyelmemet : a pészach-áldozat csont
jait eltörni tilos volt. E tilalmat a bibliában sehol 
sem találj uk, csakis a pészach ·áldozatnál (Móz. ll. k. 
12, 's és IV. k. 9, a), amelynek szartariása amúgy is 
rendkívül mystikus. Vérét arra használ ták, hogy vele 
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befecskendezzék a lakóház legfontosabb részét, a be
járatot (ajtófélfákat és küszöböt), csak este felé vág
ták le, éjjel ették ; másnap már belőle enni nem 
volt szabad. Ugyanabban a házban kellett megenni 
a húsát, abból az utcára vinni tilos volt s csontjait 
kimélni kellett. (Móz. II. k. 12, 1- 1o.) 

N agy oka lehetett ennek, hogy míg minden egyéb 
áldozatnak a lelkét vérének ( = lelkének) megkímélé
sével (madár és vad) vagy megtiszteltetésével (az ol
tár stb. behintése által) kiengesztelték, itt a véren 
(== lelken) kívül még a csontváz át is megtisztelték. 
Valószínű, hogy a héberek is azt hitték, amit más 
primitiv népek,t «hogy az eltett csontokat idővel 

újra ellepi az izomzat és hogy az állatok ekkor újra 
föltámadnak,, és így jobban érthető ama hasonlat is, 
amelyet a K. · e. hatodik században használt Ezékiél 
próféta Izraélről (37, 1- 1o) és mely a halottak feltáma
dásáról szóló hitnek egyik bibliai forrása. 

A pészach-áldozat, amely természetesen a jeruzsá
lemi szentély végleges elpusztulásával egy időben 

megszünt, rítusában sokban emlékeztet az ember
áldozatra. Azt is többnyire éjjel hozták pl. a rómaiak 
chthonikus istenségeiknek, csak zárt helyen. Ősrégi 

l 

szokás volt a földmívelő népeknél és így az öshébe-
reknél is az elsőszülöttek feláldozása, még pedig a 
tavasz istenének tiszteletére. 

N os hát, a pészach -áldozat megváltása az első· 

szülött :fiúknak ; 2 ezeknek a szentségét az egész 

. , 1 W estermal'ck i. m. ll. k. 394. L 
2 Így értelmezte már Geiger Ábrahám is: EinJeitung in 

die bibliachen SchJ'iften. (Nachgelassene Schriften, IV. k. 252.1.) 
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család átvitte az állatra és leölésa után is meg
becsülte lelkét és csontvázát is. Egy-egy családban 
csak egy elsőszülött volt; ezért kívánja a szentírás, 
hogy «vegyenek maguknak egy-egy bárányt a klán 
(Mi~~ ;,'~;) részére, egyet-egyet a ház részére ... 1 

hibátlan bárány legyen, hím, egy éves; akár a juhok, 
akár pedig a kecskék köz ül veheti tek .... ,, (Móz. II. k. 
12, s- s.) Még az is jellemző, hogy ez áldozatot négy 
nappal elóbb kiszemelték és lehetséges, hogy a fel
áldozás előtt táplálékot nem kapott; az áldozat 
böjtje szintén igen régi és el-terjedt szokás és nem 
hihetetlen, hogy az elsőszülöttek bőjtje (ma magvál
váltása az ú. n. ((szijjum'> következtében) pészach
ünnepet megelőző napon ilyen eredetű ősrégi ha
gyomány. 

A hagyomány (misna és talmud Peszáchírn sok 
helyén) szól a csontváz épségben tartásáról, de nem 
magyarázza ilyen szempontból. A szentírás magya
rázói között Ábrahám ibn Ezra és Nachmani hallgat
nak ; rabbi Sámuel ben Méir nem érti s azt hiszi, 
hogy sietségükben csak úgy letépték a húst a csontok
ról (J,T~r.t~ ,M~-.~~ 1~~), ami csak zavarát takargatja. 

ie 

V égig kisértük az állatvédelmi intézkedéseket a 
zsidóságban az új·korig, amidön a szertartás kodifi
kálása a Sulchan-Árnchban b~fejeződött. Hogy az év-

1 Ki vételes esetben, ha a család oly kicsiny volt, hogy az 
áldozat elköltásét nem győzte volna.) akkor a szomszédot 
belevonhatta. Móz. II. k. t!, '· 
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százados elnyomás a zsidó szívét meg nem keményí
tette, hogy engyermekeinek testi és lelki megkínzását 
látva, mégis l'a.gaszkodott állatvédelmi intézményei
hez, különösen azokhoz, melyek a leölt állat lelké
nek megkímélésére vonatkoznak, azt a minden pok
lokon keresztül magával vitt tórának köszönhette, 
amely könyv az állattenyésztéssei és földmíveléssei 
foglalkozó tátrsadalom szellemét tükrözteti. 

Hogy a már ipar- és kereskedelemből élő zsidóság 
gyakran az elfogult hagyománnyal szemben is az 
összes élő lényekre kiterjesztette, hogy az állatkínzást 
egyáltalában elitélte, azt az asszonyoknak is köszön
bette, akik gyermekeik lelkére hatottak, midőn reg
gelenkint elmondogatták volt a perek sirát, belevonva 
így az állatot isten érző teremtményei körébe, ·hiszen 
a perek sírá ezerint «a szarvas így szól: Hadd éne
keljek hatalmadról, zengjek reggelenként kegyelmed
ről, mert íme támaszom voltál nekem, hozzád mene-
külök, midőn bajban vagyok,). · 

Budapest. Dr. Kohlbach Bertalan. 

--
' 

MÓZES BEN JOSEF Dl TRANI.1 

Egy XVI. századbeli saffet-i tud6s jellemképe. 

A szép Apulia tengermosta partján, Bari-tarto
mányban fekszik Trani, az adriai tenger egyik 

t Ismeretes két részblH áll6 tesponsum müve to"~·~ (MbJT 
= Moses ben Josef Trani). 

Az l/lflT Évkön11ve 1.91.0. 9 
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kikötövárosa, mely a kiváló Trani család révén nagy 
hírre tett szert a zsidók történetében. Az első, aki 
Traniban látta meg a napot és szülővárosa után 
nyerte nevét, I. Jezsájás volt. A ·XIIT. század közepe 
táján született és korának egyik legnagyobb embere 
volt. Sok, kiváló munka szerzője, de csak igen kevés 
jelent meg nyomtatásban. A legtöbbje még kiadóra 
vár. Egy vastag kötet, pergamenre írva, lehet legalább 
ötszáz esztendős, egy szefárd Chacham magántulaj
donában van itt Jeruzsálemben. II. Jezsájás di Trani, 
akit a decisorok 1 TN"~ rövidítéssel jeleztek, az unokája 
L Jezsajásnak, ITI. Jezsajás pedig fia volt II. Josef 
di Trani-nak, a híres Konstantinápolyi nagyrabbinak,2 

"' aki 1639 táján húnyt el. Igy ragyogták be a Traniak 
a zsidóság eg ét, mint a fényes csillagok, négy telj es 
századon keresztül Két testvér a híres családból, 
a «toszafista))·nak nevezett Áron és I. József di 
Trani, Spanyolországban telepedtek le, a XV .. század 
vége felé pedig, mikor a zsidókat kiűzték Kasztiliá
ból, visszatértek Traniba, nemsokára ázonban Török
országba vándoroltak ki, amely akkor központja volt 

1 '"p-,r,K rt"~~., ,., = R. J esza.já.s a. későbbi (Il). Emléke 
legyen áldott. 

2 Két fia maradt, Mózes (IL) es Jezsaiás (ill.). Atyjuk 
mnnká.it responznmokat és novelláltat a, talmudhoz, melyek 
szintén nagy tekintélynek örvendtek, a két fiú látta el elő· 
szóval és adta ki nyomtatásban. Ezen sorok anyaga legfő
képp ezen bevezetésekből van merítve. V. ö. még David 
Konforte, kore ha-Doroth és Szulai, Sem ha-Gedolim stb. 
József mdvének cime neve után Mhrjt. (= Moranu ha rav 
B. J osef Trani) . 
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a zsidó tudományos életnek. Áron Drinápolyban 
telepedett meg állandóan, József pedig Szalonikibe 
költözött. Itt született 1505 táján Mózes fia, aki 
nagy szerepre volt hivatva Izraélben, de nem szülő
földjén, hanem Saffet-ben, Palesztinában. 

Abban az időben Szalonikiben nem kevesebb, mint 
tíz zsidó hitközség állott fenn; mindenik tagja 
eredett ezerint nevezte magát. Például az .egyiket 
<1Lissabon »-nak hívtá.k, mert tagjai Lissabonból szár
maztak. Épen így volt a többi kilencnél is. Ronforte 
idézett munkájában mindeniket nevén nevezi. Az 
egyik községnek Josef Phassi volt a rabbija. Müve 
nem maradt fenn, csupán tudományos levelezéséről 
tudunk, melyet tudós kortá~Raival folytato~. Így pl. 
Elijahu Misrachival, a konstantinápolyi nagyrabbival, 
a kit a török zsidóság legnagyobb tekintélyének tar
tanak. Phassi is nagy tudós hírében állott, úgy hogy 
a drinápolyi község megüresedett rabbiszékébe őt 

hívta meg. Moses Tranit, aki már felserdült, ekltor , 
elküldték Drinápoly ba a nagybátyj ához, Aronhoz, 
hogy őt talmudra és decisiókra tanítsa és hogy egy
úttal Phassit is hallgassa, akinek ott alapított isko
láj a .nagy hírnek örvendett. 

De Drinápolyban nem bírta ki sokáig, mert már 
1521-ben, amikor még alig volt 17 esztendős/ Saffet
ben találjuk. Az első pár esztendőben tisztára mint 

1 V. ö. MbJT. Responz. II. No 48. Mosei de Trani {II.) 
atyjának IT. Josef müvéhez irt előszavában, Znfna.t Paneach 
lVelence, 1665) 18 évesnek irja. De eY- a s?.ám saját nngy
a.pj ának állít !isa ezerint t éves. 

9* 
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magánember élt, és osak közeégi ügyekkel foglalko
kozott. A nagymérvű bevándorlások áldatlan zavaro
kat okoztak a községben. A község zömét a benszü. 
Jöttek tették. Anyanyelvük, épen úgy mint az egyip
tomi zsidóké még ma is, az arab volt. Első megtele
pedésük Satfetben nem állapítható meg. Bár se Rabbi 
Benjamin Tudelóbóls R. Pesachja Regensburgból, se a 
késöbbi zsidó utazók, így pl. a két R. Jákob 1 sem emlí
tik Saffetet, mint zsidó telepet, de az argumentum a 
si1entio ebben az esetben nem bizonyít, mert a XIV. 
század elején Estori ha-Pharchi 2 nagy közeéget talál 
Saffetben. 1dáról holnapra pedig nem támadnak köz
ségek. A saffeti köz ség, úgy látszik tehá t, ősrégi. Ezt 
Trani is megerősíti. A sabbat-év alkalmával ugyanis 
így panaszkodik: «A Ininket megelőző generatio már 
megfeledkezett arról, hogy micsoda szabályokat kell 
ez örömévben betartani. A sok királyi adó és egyéb 
járulék szinte nyomasztó volt. Legszentebb köteles
ségeiket elfelejtették miattuk. Csak ötven esztendővel 
ezelőtt - folytatja Trani - keltek ki ez ellen kiváló 
férfiak, akik a község élén állottak és figyelmeztették 
öket kötelességmulasztásukra ... 3 

Ezt 1531- 32-ben írja, ötven évvel korábban tehát 

1 A XIII. században éltek. V. ö. Grünhut, H ebriiiseho 
Beigaben zu Rabbi Benjamin von Tudelo (.Jerusalem, 190~,) 
és~- Petachjah von Hegensburg {Jerusalem, 1904). 

Kaphtor vaferach, ed. Edelma.nn Berlin 1852. l. 46. 
Es\ori~l ad is megtudjuk, hogy az ö jdejében a ,Jordántól 
kelette ts .voltak már tekint~lyos közaégek. és pedig Hauran
ban. A zsldó utazók ezeket se emlitik 

3 • 
MbJT. l. Rész. No 21. 
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1481 - 82 volt. E szerint már jóval ezen dátum előtt 
volt község, előljárókkal és rabbinuso~kal. E panasz
ból az is kiviláglik, hogy ekkor már a gazdasági helyzet 
megjavult. De a község belső élete annál rosszabb 
lett. Rendkívül termékeny környéke következtében 
Sa:ffet menedékhelye lett mind a szefárd, mind a 
marokkói emigránsok~ak. Sőt volt közöttük német 
zsidó is, még pedig askenázo~, akik német ritus 
ezerint ·éltek és a német jargont beszélték. Amint 
Susson Tikkun Jisachar-jában és más egykorú irat
ban olvasható, nem is voltak kevesen. Tehát egy 
olyan emberkeverék élt itt együtt, mely nemzetiségre, 
nyelvre, szertartásra. és 1·itn~ra erősen elütött egy
mástól, így nem is érthették meg egymást. Hogy 
lehetett volna ezeket egy kalap alá hozni? Minthogy 
ez a különválás szükséges rosszá fejlődött, egy pár 
évtized alatt egészen új közeégek jöttek létre. Satiet
ben négy volt: a régi, amelyről már szóltunk, aztán 
egy askenáz, egy marokkói és szefárd. A leggazdagabb 
és egyúttal a legnépesebb közöttük az utolsó volt, 
amelynek már régen nem volt elég tágas egy zsina· 
góga. Természetesen csak kevés ember volt, akinek 
már nem jutott hely. De akárhányan voltak is, isten
házára mégis csak szükségük volt. Nemsokára épí
tettek is egyet és Bét Jakobnak nevezték el, míg. a 
régit, mint a nagyobbikat, Kabal gódal-nak hívták. 
A két istenháza közt csakhamar vet·sengésre került 
a dolog, ami rövid időn belül visszállyá fajult. Az 
volt ugyanis a kérdés, hogy az új jövevények, ter
mészetesen a módosokról volt szó, melyik zsinagógá
hoz csatlakozzanak. Mindenik természetesen magának 
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követelte őket, ami szüntelen auriódásokra vezetett. 
A ké1·dés végleges megoldása és a viszály olyan el
simítása mellyel mind a két párt meg volt elégedve, 

. ' 
ez a fiatal Trani inűve voH.1. Nem is maradt meg 
sokáig magánembernek: 1526-ban a huszonegyéves 
Tranit Bét Jákób rabbijává nevezték ki és 1530-
31-ben 2 elnyerte a dajani jogosultságot is, mellyel 
Jákób Be-Rab ruházta fel. 

Jákób Be-Rab Spany..olországból származott. Hit
sorsosainak sorsában osztozva, először Marokkóba 
ment, 18 éves korában rabbija lett Fez városának, 
ahol ekkor 5000 zsidó család lakott, de már 151 O-ben 
Kairóban van, hogy elkerülje a háborús veszedelmet, ' 
mely akkoriban honfitársait fenyegette. Sok zsidó 
roanekült el akkor Marokkóból és bizonyára épen 
annyi vesztette el életét. Megint a spanyolok voltak , 
azok, akik Jákób fiaival éreztették az Ezsau kezét . 

. De Be-Rab Kairóban sem nyugodhatott meg. Össze
veszett Moses ibn Al-Aszkar-ral, az első idevaló 
rabbival, aki sokkal élesebb eszü volt nála, Isaac 
So lal N agiddal se tudott megfé:r:ni, akinek pedig 
hivatali hatalmánál, rendkívüli gazdagságánál és nagy 
tudományánál fogva az összes egyiptomi közeégek 

t U. O. II. No 48. 
2 Moses di Trani 1580-ban halt meg 75 éves korában. 

L. alább. ~nnélfogva javítandó Konforte és mások adata. 
1580-1526 = 54. Ennyi ideig állott a község szolgá.latában. 
Ezzel megegyezik ~foses (II.) di Trani MbJT. Zafnal Panéach
hoz irt előszavában közölt adata. Ha Salomon di Trani 
MbJT-hez irt előszavában csak 50 évről beszél, az a. MbJT. 
daja11i ténykedéRének idejére vonatkozik. 



. 
MÓZES BEN JOSEF Dl TRA.NI 135 

alája voltak rendelve. Így tehát forró lett Be-Rab 
láb~ alatt a föld és harmadszor is kénytelen volt a 
vándorbot után nyúlni. Utazásának célja Saffet volt. 
1524 táján él'kezett meg, de csak rövid ideig maradt 
ott, me1·t üzleti tervei számá1·a. a kis Saffet nem volt 
alkalmas hely.1 Jeruzsálemet kerülte, mert a N agi d 
időközben oda helyezte át lakását. Nem maradt szá
mára más hátra, minthogy Damaszkusba, Syria fő
városába költözzék. Mivel azonban itt is hajótörést 
szenvedett, 1530-ban visszatért Saffetbe, hogy most 
már állandóan ott telepedjék le. A saffetieknek épen 
kapóra is jött. Négy községével, melyek mindegyiké
nek két da.janból és egy elnökből álló saját rabbi
kollégiuma volt, á szent várost is meg a.karta előzni, 
amihez még csak egy elismert tekintélyre volt szük
sége, akit Be-Rab személyében fel is véltek találni. 
A 12 rabbi önként alávetette magát neki. Trani is 
tanítványa lett és később dajanná avatta. Trani csak 
egyszer említi gyermekkori mesterét, J osef Phassit 
(MbJT I. N o. 180). Az egyik saffeti rabbi ugyanis 
szokássá tette, hogy a reggeli ima áldásmondásait 
mindenki hangosan mondja. (Ez az uzus, helyeseb
ben abuzus, ma is fennáll még egy csomó községben.) 
Trani kikeit ez ellen és midőn ellenfele Phassira 
hivatkozott, azt válaszolta: én is ott ültem a lábánál, 
de erről a szokásról semmit se tudok. Különben 

\ ritkán említi tanítóját (L. T. II. No. 41). De minden 
alkalommal hivatkozik Be-Rabra, akihez első talál
kozásuktól fogva baráti viszony fűzte. Ez a barátság 

1 L. alább. 



.. 

GRŰNHUT LÁ ZÁR 

egyre intimebb lett és autorizációjától kezdve Trani 
semmit sem csinált anélkül, hogy idősebb barátjától 
és tanítómesterétől tanácsot ne kért volna. Hozzá 
való hűsége Be-Rab halála után sem szűnt meg. 

Trani irodalmi munkássága már 1526-27 -ben 
veszi kezdetét. Amit írt, az nem maradt fenn, de 
amit Be-Rab válaszolt, akihez e kérdések intézve vol
tak, az megvan nyomtatásban a MbJT-ben (IL N1._ 4). 
Be Rab akkortájt Damaszkusban lakott és a válasz 
onnan van keltezve. Ugyanebből az időből való Res
ponsum ibidern No. 49. Egy asszonyról van itt szó, 
aki látszólag kettős házasságot kötött, egyiket köz
vetlenül a másik után. Akkoriban jogerejű volt még 
a misnabeli szokás, mely ezerint előbb volt az es
küvő, a lakodalmat pedig csak jóval később ünnepel
ték. A kérdés egyszerű lett volna, ha az első esküvő 
tanúinak vallomásait nem támadták volna meg. Az 
eset Kairóban játszódott le, tehát a helyi rabbinátu
soknak kellett volna a kérdést elintézni. De a máso
dik vőlegény, aki maga is Chacham volt, ezt nem 
várta be, hanem elment Damaszkusba, Be-Rab elé 
terjesztette az ügyet döntés végett, aki a kérésnek 
eleget is tett. 

Ez a jogosulatlan beavatkozás rendkivül bántotta 
lbn Al-Askart, annál is inkább, mivel Be-Rab szíve
sen ítélkezett. lbn Al-Askar irásba foglalta a maga 
nézetét és az ellenfeléével együtt véleményadás vé· 
gett mindket1őt Levi ibn Chahib elé terjesztette. Levi 
ibn Chahib enyhíteni próbálta Ibn Al-Askar szigorú 
Uéletét, melyet az ellenfele fölött gyakorolt, anélkül 
hogy igazat adott volna neki. Mind a három véle-
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mény Levi ibn Chahib müveiben le van nyomatva 
222-től 233-ik lapig ~erjedőleg. Trani már említett 
responzumában Ibn Al-Askar ellen fordul, ostorozza 
szigorát és védelmébe veszi Be-Rabot. Azonban ez 
nem sikerült neki. De mit is érhetett volna el egy 
24 éves fiatal ember egy bevált harcos ellen, mint 
amilyen Ibn Al-Askar volt, akinek éles fegyvere előtt 
még egy Be-Rab erőssége is pozdorjává zúzódott. De 
hogy az ifjú követni tudta a szellem hősét, már ez 
a képesség maga záloga jövendő nagyságának. 

Nexn volt ezerencsésebb Trani második alkalom
mal sem. Körülbelül ugyanekkor Ibn Chahibnak és 
Be-Rabnak véleményt kellett mondaniok egy kér
désben, melyet egyszerre t erjesztettek mindkettejiik 
elé. V ál asz uk telj esen ellentéte volt. Erre Ib n Cha
b ib raplikával felelt, melyben ellenfelét teljesen le
gyűrte. (Ibn Chahib Resp. No 134) Traui meaterének 
segítségére sietett (No 41), de ba nem nyomtatták 
volna is le azt a responzumot, elveszésa senkinek se 
okozott volna kárt. Damaskusban Be-Rab tulajdon
képen üzletember volt. Itt egy pöre támadt egy Sab
batei Cohen nevü emberrel, egy tekintélyes összeg 
felett, melyet Be-Rab követelt tőle, de amelyről Sab
batei Cohen azt állította, hogy nem tartozik vele. 
A pör tíz teljes esztendeig tartott és Be· Rab már 
régen Saffetben volt és a pörnek még mindig nem 
volt vége. V égre is mind a két fél Ibn Chahib elé vitte 
az ügyet. Az itélet Be-Rabra nézve kedvezőtlen volt. 
Trani erre egy máskép hangzó itéletet hozott (No 15), 
de Sabbatei. ezerencséjére nem vették tekintetbe, kü
lönben Be-Rab nem vesztette volna el a követelését. 
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Mégegyszer elragadtatta magát Trani, hogy Be
Rab pártját fogja, de ez már J 540-re esik. Termé
szetesen maradt fenn egy nagy csomó értekezése, 
amelyek korábbról datálódnak, így pl. 1529-ből. 

Az 5 l. számú Ibn Chahibnak az '1 532-ből való dön
tésével foglalkozik és j ellemz.ő Tranira, hogy Levit 
nagyon dicséri, pedig korábban «nagyon nekiment•) -
természetesen csak az ő f?aját nézete szerint. Trani 
igazságszeretete világosan kitünik ebből. Hiszen meg
lehet, hogy Trani hiú volt, hogy erős öntudata meg
előzte korát. Mindazonáltal igazságos volt és az 
igazságot mindenekfölött szerette. Csak ha Be-Rab 
mallett tört lándzsát, akkor elvesztette a tisztánlátásá t. 
Az iránta való ezeretet zavarossá tette a tekintetét. 

Egy válólevelet, melyet Be· Rab Saffetben írt és 
Jeruzsálembe küldött, hogy az ott tartózkodó asszony· 
nak kézbesítsék, aki az akkoriban Saffetben lévő 
férjétől el akart válni, ezt a válólevelet Ibn Chahib 
tárgyi és formai okoknál fogva is érvénytelennek 
nyilvánította. Az értekezés, melyet Levi az esetről 

írt (Responsa No 129) Be-Rabot nagyon megszégye
nítette. Trani mégegyszer, de u tolj ára, sík1·a szállt 
érte. De Levivel rosszul járt. Replikájára, melyet 
Levi megőrzött számunkra (No 132), egy olyan dup
lika következett (No 133) mely úgy elbánt vele, hogy 
még nála jóval kisebb emberekkel is ritkán történt 
meg ilyesmi. <t Felfuvalkodott bolond,,, <c szemtelen
ség,, , «merészség )) és más hasonló kifejezéseket kel· 
lett Traninak zsebredugni. De ez az elbánás nem 
tarlot ta öt vissza attól, hogy ké~őb b, akkor, mikor 
Levi már régen nem élt, ne hivatkozzék rája és az 
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ö szellemében ne hozzon döntéseket (MbJT. II. 
~o 41). Az igaz, hogy egész másfajta esetről volt 
szó. Meggyőzte-e végül Ibn Chahib Tranit abban a 
vitában? Vagy még Levi duplikájának olvasása után 
is fenntartotta a véleményét? Biztosat baj osan fogunk 
erről megtudni. Akárhogy volt is, egy bizonyos : 
hogy az állítólag meg nem érdemelt lehordás nem 
tette Tranit ingerültté Levivel szemben, vagy hogy 
az ingerültség háttérbe szorult az igazság előtt. 

Annak az utolsó responzumnak történeti becse is van 
számunkra. Megtudjuk belőle , hogy Jeruzsálem aske
náz községének rabbinnsai a XVL század második 
felében igen kiváló emberek voltak. Trani nagy tisz
telettel beszél róluk, épp úgy becsülte őket, mint a 
szefárdokat. Másrészt azt is következtethetjük, hogy 
Trani, minthogy bírának hívák fel vitás kérdések
ben, ebben az időben már elismert tekintély híré
ben állott. 

Az askenáz rabbik nevét Trani nem jegyezte fel, 
és így sajnos sohse fogjuk megtudni. J om Tob Ja
halom, Traninak egy nálánál jóval fiatalabb saffeti 
kort ársa 1 megemlít ugya~ Responzumaiban (Velence 
1694) egypár tekintélyt közülük, a kikről ez a szel
lemóriás nagyon sokat tartott, de ezek bajosan 
azonosak azokkal, a kik Trani idejében virágzottak.2 

Palesztina zsidóságának az 1538/39. évek szomorú 
idő voltak. Erről már egyszer volt szó az Évkönyvben 
(1908, 111- 127) Be-Rab tanítványai még egy pár 

1 V. ö. Anlla.i, Sem-ha-Gedolim és H. J om Tob Za bolon. 
2 V. ö. Tra.ni a. a. O. I. No 157. 
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évig folytatták a felavatásokat. Az. á~talu~ o~djnáltak 
közé tartozott Trani is (Salomo Tran1, eloazo MbJT.-
hez). 

Az örömév kérdésével .és pedig azzal, hogy mily 
mártékben érvényesek még az örömév rendszabályai, 
ezzel először Estori-ba-Pharchi foglalkozott. Kaphtor
va-Sherachából egész Palesztinában egy példány volt 
és pedig Levi ibn Chahib kezében, a mely előbb 

Isaac Sqlal nagidé volt. Ez után 4észült később az 
Editio princeps (Velence 1549) 1535-ben Trani, a kit 
ez a kérdés ismételten foglalkoztatott, alkalmat talált · 
hogy e mübe bepillantást nyerjen. (Trani I. No 21.) 
De ez a találkozás nem ment túl a köteles udvarias
sági formákon. 1550-ben j árván y pusztított Saffetben 
a mely sok áldozatot szedett. (Ibid em N o 27.) Ideig
lenes tartózkodási helyén, a felsőgalilei hegyvidéken, 1 

l 

folytatta halacha-irodalmi munkásságát, bár vissza-
vonultságában csak kevés segédforrás állhatott 1·en
delkezésére (Ibid em N o 120). 

Ezen század 60-as éveiben Trani neve minden
felé híres volt már. A legtávolabbi országokból 
hozzáfordultak halachikus kérdésekkel. Damaskusban 
mindig hires rabbik voltak. Egyszer nep1 tudtak egy 
kérdésben megegyezni, a melyet eléjük terjesztettek. 
Ez 1565-ben történt. Ekkor egyenesen meghítták 
Tranit, döntse el, kinek van igaza. (Ibid em II. N o 
47). Három évvel később fia született; ki egyik 
világossága lett Izraélnek. Apja után Józsefnek ne
vezte el. Volt egy idősebb fia, akit · Salamonnak 

1 MbJT. ll, végén No 2R. 
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hívtak. József 12 éves volt, mikor apjuk 1580-ban 
pésza.ch utolsó napján meghalt. Salamon akkor rabbi 
volt Cairóban, de csak pár esztendővel élte túl ap
ját. József azonban, akiből később Konstantinápoly 
főrabbija lett és aki Mr J T néven ismeretes, 71 
esztendőt élt. 

Trani Mózes 2 kötetet hagyott hátra, melyek 841 
responzumot tartalmaznak. Kinyomatott Velencében 
1589-ben (a Il rész 1590-ben). Második kiadás Leni
beTgben 1861-ben jelent meg, de az tele van sajtó
hibávaL Még életében megj elen t egy balachikus 
munkája, melynek Kirpat Sefer a címe (Velence 1551) 
és egy haggadikus könyve: Bét Elohim (V elen ce 1576). 
Ezek a művek tartós nevet biztosítottak Traninak a 
zsidó irodalomtörténetben. 

J erU:zsálem. Dr. Grünhut Lázá?'. 

' l 

A MISZTICIZMUS A ZSIDOSAGBAN. 

A bitélet tengerében sem oly zavartalan a nyuga
lom, mint milyennek a felületen látszik. Aki p. o. 
egy sz ép verőfényes vasárnap déli óráj ában a tem
plomokból kiözönlő mosolygó hölgyeket, vagy komo
lyan lépkedő öreg urakat látja, az nem is sejti, mily 
háborgások rezzentik meg úgy a katholikus, mint az 
evangélikus hitet vallók lelkeit, sőt hogy mily viharok 
reszkettetik meg maguknak e hiteknek sarkait is. 
A reformkatholicizmus neve alatt a katholikus egy
házban, a vallástö1·téneti irány neve alatt a protestáns
ban oly eszmék és törekvések küzdenek és viaskod-
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nak, melyek a vallások egész épületének átformálását 
célozzák. De amikor a viharok oly méreteket mint 
napjainkban nem is öltenek, akkor sem igazi a nyuga
lom. Miként a föld folyton rezeg, de mi osak a nagy 
reng eseket vesszük észre, akkép a hit világában is 
folytonos mozgás, folytonos rezgés megy végbe, de 
azt osak a kimagasló, finomabb lelkek érzik meg, 
mint ahogy az erdőben a gyenge szellő csak a magas 
fák sudarait rezgeti meg és már erős szélnek kell 
jönni, hogy a felületről alig kiemelkedő cserjék is 
sejtsék, hogy a levegőben valami áramlat mozdult 
meg. 

A zsidó vallásban is tapasztalhatjuk e jelenséget. 
Ha a vallásos életnek csak külső megnyilvánulásait 
figyeljük meg, úgy ba az utolsó 50- 60 évtől el
tekintünk, mikor a zsidóság egy része a vallásos élet 
külsö formaságainak részben teljes elejtését, részben 
reformálását vitte végbe, körülbelül másfél ezredéven 
keresztül alig veszünk észre valami változást. A hívek 
naponként háromszor elvégezték az előírt imát, tar
tózkodtak a tiltott ételektő}, hagyományos módon 
ülték meg a azorobatot és ünnepeket, tanulmányozták 
n tórát és a talmudot, támogattak szegényeket és 
elhagyottakat és ez így folyt évtizedről·évtizedre, év
századról-évszázadra úgy, hogy aki csak ezt a felületet 
szemléli, azt hihetné, hogy a zsidó vallás oly állandó, 
oly változatlan, mint a hegy, mely azt az alakot, 
azt a ezínt, melyet egyszer nyert, örökre vagy legalább 
évezredekre megtartja. 

De aki kutató elméjének ásóját a jelenségek mélyebb 
rétegeibe is belevágja, az csakhamar az egyforma 
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felülettől lényegesen elütő színeket fog észrevenni. 
Mert a megállapodott, úgyszólván törvényes vallás 
mögött, a vallásos lelkek egy majdnem soha meg 
nem szűnő vívódását fogja látru, egy örökös küzdel
mElt egy mélyebb, tisztább istenismeret elnyeréséért, 
mint milyet a kanonizált vallás és e vallásnak köz
kézen levő forrásai nyujtottak. 

A közönséges, vagy mondjuk normális zsidóember 
megelégedett az előírt vallási kötelességek teljesítésé
vel; lelkének éhségét emelkedettség után kielégítették 
a megállapított imaformulák és metafizikai szükség
lete - mert ilyen szükséglet is lappang minclen 
lélekben - teljes kielégitést nyert, ha elméjében 
végiggondolta a biblia kijelentését: (<Halljad Izraél, 
az Örökkévaló, a mi Istenünk, az Örökkévaló egyetlen
egy.» De hkinek sz ivében Isten - mint a próféta 
mondja - «emésztő tüzként11 égett, akinek szemei a 
végtelenség felé való örökös sóvárgásban epedtek el, 
akinek a szentírás parancsa : << szeread az Örökkévalót 
a te Istenedet egész szíveddel, egész lelkeddel, minden 
tehetségeddel11, nem puszta sz ó, hanem ereiben égő 
láz, édes betegség volt, azt nem elégítette ki a tudat, · 
hogy a 613 vallási parancsolat-, illetve tilalomból 
annyinak, amennyinek tehette, megfelelt, hogy reggel 
és este szóval vallotta Isten egységét, hogy háromszor 
napjában, úgy-ahogy, elmondta a semone eszrét és a 
zsoltárokat, de egész nap kereste Istent és a fonala
kat, melyek iSt a mindenséggel összefűzik és az 
emberi szív sokféle megnyilatkozásait egyetlen érzéssé 
változtatta át : Isten szeretetévé. 

Az Isten után való e mély vágyódás, az a benső 
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törekvés Öt nemcsak mint valami erőt érezni, hanem 
valóságaal látni is, minden korok ki váló egyéniségé
ben élt~ Mózes csipkebokorban látja Öt, Ezsajás látja 
Istent mint ül kiemelkedő, magas trónuson, szeráfok 
veszik körül és egymásnak kiáltják (t szent, sz~pt1 
sze n t a seregek ura, az egész föl d tele van az Ö 
dicsőségével». Ezékiel p edig ragyogó, csodás trónon 
látja, melyet mint s1ekeret visznek állatokhoz hasonló 
lények, ugya.ncsak zengve az Ö dicsőségét; és hánynak, 
kikről a hir fenn nem maradt, epedtek el szemei, 
midőn keresték Istent távol a bit országútjától, elmé
jük, képzeletük vágta külön ösvényeken ? 

Szerencsés, boldog időkben, midőn az állami élet 
társadalmi fela,datok, gazdasági törekvések minden 
elmének megadják a módot foglalkozni, értékeket 
termelni, érvényesülni, csak ritkas~gszámba roannek 
azok az egyéniségek, kiket a való élet a. maga ezernyi 
reményével, ezernyi diadalával le nem köt. lly idők
ben az embereket az az egészséges realizmus hatja 
át, hogy ~az ég Isten ege, de az embernek a földet 
adta» és ez a föld is megérdemli, hogy nagy elméjű 
és mélységes sz í vü emberek rá irányítsák elméjüket 
és rá pazarolják szivük tartalmát. De küzdelmes, 
válságos időkben, midön az elme nem talál te1·et, 
melyen érvényesülhetne, vagy munkáj át eredmény
telennek látja, mert fáradalma gyümölcsét más élvezi, 
vagy mikor épen oly kétségbeejtök a közállapotok, 
hogy az emberek egyáltalában nem tartják érdemes
nek a világgal és annak ügyeivel foglalkozni, akkor 
gyakran mérhetetlenre szaporodik azoknak a tipusa, 
kik a való világtól elfordulnak, kiknek a birodalma 
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nem e világból való)). kiket ki nem elégít a tömeg· 
nek az a minden ideális törekvése és céljai rnellett 
a reális világot is szem előtt tartó vallása és külön 
utakon keresik Istent, minden áron hozzá akarnak 
férkőzni, nemcsak hogy ezalatt elfelejtsék a lét terhét, 
hanem azért is, hogy kieszközöljék, majdnem azt 
lehetne mondani, hogy kierőszakolják a boldogabb, 
jobb időt, a megváltást és a megváltót. Akkor veti 
el a miszticizmus magvf}t és lát vetése után bö aratást. 

A rendes időszámításunkat megelőző században, 
a majdnem titáni küz'delmek árán újra megalapított 
zsidó királyság ismét ropogott minden ízében. Akkor 
a vezető szellemek hűvösebb, számítóbb része, talán 
tudatosan, talán inkább csak attól az ösztön~öl hajtva, 
mely veszély idej ében minden organizmust az eszköz 
felé terel, mellyel legjobban védekezhet, a zsidóság 
konzerválására azt a mozgalmat inditotta meg, mely 
a nemzetet akkor alkotó elemek közül, mint állami· 
ság, gazdasági törekvések és vallás, az utolsót kiemelte 
és azt parancsolatokkal és tilalmakkal úgy körülbás· 
tyázta, hogy a legnagyobb viharok, a legellenségesebb 
támadások se tudják ledönteni. E praktikus politikusok 
a perusim, a farizeusok voltak, kik annak az iránynak 
lettek müvelői, mely, a rabbinizmus neve alatt ismer· 
tebben, a talmudot alkotta meg és a ' szentírásban 
található drága aranyrudakat kisebb és még kisebb 
érmekké dolgozta fel, malyekből többet·kevesebbet 
mindenki szerezhetett. 

Azt hitték·e ök, hogy ez ú. n. rabbinikus irány 
megteremtésével az igazi zsidóságot ör~ték meg? 
Állandónak hitték·e ezt az állapotot, midőn nem volt 

Az J.Mn' Évkönyve 1910. 10 
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jeruzsálemi templom, de nem is volt királyság, nem 
is volt államiság és nem is volt önnállóság? Ideáljukat 
megvalósítva látták-e vajjon abban a zsidóságban, ha 
az akár az összes megvalósítható törvényeket megtar· 
totta volna? 

Alig hihetjük, kü.lönben nem élt volna lelkükben 
oly erősen a messiási remény, a vágyódás a megváltó 
után, a hit, hogy jönni fog és <tha késik is, csak 
várni kell». Kétséget alig sz en ved, hogy a törvény 
fejlesztői azt az állapotot csak ideiglenesnek, csak 
átmenetinek tartották, hogy midőn a vezető emberek 
a halácha erődjébe vonultak vissza, ezt csak arra az 
időre vélték szükségesnek, míg a harag elvonul, míg 
Izraél Istene újból megkönyörül népén és az ujjongva 
tér vissza Cionba. 

Erre az átmeneti időre készítették elő a farizeusok 
és utánuk a tannák, valamint a láncolatban ezeknek 
követői a zsidóságot és várták a jobb kort, 

De akiknek vérmérséklete nem volt oly hűvös, 

kiknek elméje nem volt oly megfontoló, azokat már 
akkor sem elégitette ki a vallásnak ezen józan fel· 
aprózása, ő~ Istent nemcsak a törvények közvetíté
sével akarták megközelíteni, hanem egyenesebb, ér
zelmi úton és talán a jobb időket is nemcsak tétlenül 
bevárni, hanem Isten kegyelméhez' való közelebb fér
kőzéssei siettetni is óhajtották. Az ilyen, a nagy tömeg
től különbözö lelkek gyorsan egymásra találhattak, 
közölhették egymással törekvéseiket, erősíthették egy· 
mást lelkük küzdelmében, de egyszersmind elzárkóztak 
a profanom vulgostól vigyázva arra, hogy reményeik 
és az eszközök, malyekkel reményeiket megvalósít-



A 1\IISZTICIZMUS A ZSIDÓSÁGBAN 147 

hatják, az ő titkuk is maradjon. Ezek voltak az 
esszéusok, kikről különösen Philo és Josephus beszélik, 
hogy esküt tettek, hogy semmit sem fedeznek fel 
kívülállóknak, hogy titokban tartják a rend könyveit , 
és az angyalok neveit. Eletmódjukról ismeretes, hogy 
szarzetesek módj ára együtt laktak, együt étkeztek és 
dolgoztak, gyakran végezték a tevilát, a víz alá 
merülést, a reggeli ima e~ött egy óráig csendes gon
dolkodásban merültek el, egyáltalában a közönséges 

' ~ 
élettől visszavonultak, hogy Isten létét annál tisztáb-
ban átértsék, átérezzék. 

Ezen idő óta a széles mederben hömpölygő törvény
tanulmányozás, törvényfejlesztés : halácha árj a mellett 
egy keskeny csermely folyik, mintegy titokban a föld 

l 

alatt1 csak ritkán buggyan a felszínre, és ez a titkos, 
misztikus tan. Mi volt vajjon e tan tárgya? Két nagy 
Ó.Ja volt, malyből ismét kisebb elágazások eredtek. 
Az egyik, a maásze herésitb : a világteremtés módj ának, 
a másik a maásze merkábat : Isten trónszekerének 
megértése. 

A tóra ugyanis mindjárt az első mondatában nyu
godtan, mintha & legegyszerűbb dolog volna, közli 
velünk a hitre legjelentékenyebb adatot, mely szerint 
«Kezdetben teremtette Isten az eget és a földeh. 
De hogyan? Miből? A spekulativ gondolkodásnak 
mindenütt már bölcsőj~nél ott leselkedő e kérdés a 
zsidó gondolkodókat sem hagyhatta érintetlenül. Hisz 
ismeretes, hogy a görög filozófia eredeténél is leg
többet e kérdésnél időz, ha ugyan egyáltalában tovább 
indult. Csakbogy a görög gondolkodást nem kötötte 
kosmogoniája megalkotásánál a bit által ezentesitett 

10• 
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elmélet, míg a mi gondolkodóink szabad szárnyalásá· 
nak mindjárt útjátszegtea szent könyvnek elbeszélése, 
mely ezerint Isten mondására lett minden. De azért 
e hit mégsem némította el némelyek lelkében a kér
dést, hogyan lehet valami a semmiből? Hogyan 
eredt a végtelen, szellemi Istenből egy véges anyagi 
világ? Erről elmélkedve keletkeztek a titkos tanok, 
melyek ez ellenmondás kiegyenlítésére törekedtek, hol 
a hagyományos hitnek, hol az exaktabb spekulációnak 
több engedményt téve. Mindenesetre azonban szűkebb 
körben kellett maradni e tanoknak, nehogy avatatla
nek is tudomást 'szerezvén róluk, lelkük egyensúlya 

. . 
megtnoroon. 

De ez a spekuláció, hogyan teremtette Isten a vHá
got, csak bevezető lehetett azon még sokkal fontosabb 
és épen titokzatossága és megfoghatatlansága folytán 
még csábító bb kérdéshez, milyen maga az Isten? 

Ezékiel próféta híres első fejezetében elmondja 
ugyan, milyennek látta, amint ült a merkábán, trón
szekerén, csakhogy leírása oly homályos, oly érthetet
len, hogy a legnagyobb elmék sem tudtak a nagy 
titokba behatolni. De keletkeztek vélemények, malye
ket nagyon kellett megőrizni, hisz a tárgy már thémá
jánál fogva olyan veszedelmes, hisz a tökéletesség 
egy bizonyos fokán kell már állni annak, ki a már
hetetlen, titokzatos, szent Isten minemüségéről a 
fátyolt föllebbenteni meri. Azért ha a maásze beré
sitb : a teremtés titkait még szabad volt egy ember 
előtt tanítani, a maaszé markába: a trónszekér 
milyensége, azaz Isten mineműségéről egy ember 
előtt sem volt szabad beszélni, kivéve ba az bölcs 
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és magától értö volt. (Szukká 28a.) El is beszéli a 
talmud, hogy midön R. Eleázár a trónszekérről beszélt, 
tűz jött le az égről és körüllángoita a jelenlevőket, a 
figyelő angyalok táncoltak előtte, mint lakodalmas 
nép a völegény előtt és a fák dicsőítő dalokat zengtek, 
és midön két más tudós magyarázta a merkábát, a; 

föld rendült p1eg és szivárvány jelent m-eg a felhők 

között. 
De nemcsak Isten milyensége képezett nagy és 

szent miszteriumot, hanem fontasságra talán mindjárt 
utána következett Isten neveinek és e nevek tulajdon
ságainak titka. Hisz ismeretes, hogy a szentirás Istent 
kölönböző neveken nevezi. Bizonyára e különböző 

nevek mögött különböző tulajdonságok is rejtőznek 
gondolták. 

Tényleg már régen kifejlődött az a felfogás, hogy az 
egyik, a midath hadin, Istent mint itélöt és a másik 
a midath haráchamim, Istent az irgalmazót tünteti fel. 

De maguk a nevek sem lehetnek egyszerű hangok, 
mint más dolgoknak megnevezői, hanem Isten nevé
ben kell már valaminek lenni magából Istenből, az 
Ö tulaj donságaiból, az Ö hatalmából. És különösen 
a négy betűs istennévben, melyet a főpap is csak a 
j om kippuri nagy engesztelő áldozásnál ejtett ki, és 
annak minden betűjében kell lenni egy résznek abból 
a teremtő erőből, malynek egésze fölött csak Isten 
rendelkezik és e betük helyes csoportosítása által, 
vagy épen a többi szent istennév betűivel való csopor
tosítás útján bizonyára a természet rendjét is meg 
lehetne változtatui és csodákat mívelni, ahoz hasonlóan, 
ahogy Isten szokta. Könnyen belátható, hogy a betűk 
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ily csopo1·tosításának titka épenséggel csak art a mél- , 
tókkal közölhetö, azért találkozunk is a szabállyal, 
hogy «a 12 betűs istennév nem nyilvánítha.tó csak 
cenuim, alázatosak előtt, a 42 betűs pedig csak cenuim 
és anváim, alázatosak és sz erények előtt» , ez elneve
zések nyilván az avatottság különböző fokát jelenti 
és a talmudi hagyomány közli is, hogy a • chaszidim 
horisónim l), a hajdani jámborok ismerték az istennév 
helyes kiejtés ét és csodákat míveltek vele». 

A hittől, hogy az istennév betűi mélységes_ titkokat 
rejtenek, csak egy lépés volt a feltevés, hogy a héber 
nyelvnek mint szent nyelvnek betűi, hangzói egyáltalá
ban többet jelentenek, mirit artikulált bangokat vagy 
azoknak jelképeit, hanem hogy azok is mély jelentősé

geknek edényei. Az a körülmény pedig, hogy héber 
betük számértéket is képviselnek, a legtágabb teret 
nyujtotta a legtitokzatosabb, mondjuk a legfantasztiku
sabb spekulációkra. Hisz a zsidó elme nem az egyetlen, 
mely az egész világot és minden jelenségát számbeli 
képletre akarta visszavezetni - Pythagoras neve elég 
tekintélyes, hogy a mosolyt, mely e miatt némely 
ajkon megjelennék, viaszaszontsa-és a zsidó világon 
kívül sem ö az utolsó, ki minden létezőt, még szellemi 
fogalmakat is, minö az egészség, szeretet, számokra 
vezetett vissza. Gomperz Tivadar • Griechische Den
ker•• című művében Pythagoras elméletéről szólva, 
csodálkozással mutat rá arra a jelentőségre, melyet 
a. számok Giordano Bruno és Comte Ágost :filozófiáj á
ban bírnak és idézi a mult század természetfilozófusai 
egyik fejének, Oken Lőrincnek állítását, mely ezerint 
•minden, ami reális, megállapodott, véges, számokból 
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lett azzá, vagy pontosabban kifejezve : minden, ami 
reális, nem egyéb, mint szám.~ (I. 88. l.) A. zsidó 
misztika is a -betük és számok titkából vélte az egész 
mindenség titkát kifejteni és az azokban vélt teremtő 
erő nyitj ára j ö nni. A <' céruf osz i j osz)) , a betük csopor
tosítása volt az ókor alchymiája, és egész irodalom 
keletkezett, mely a méltókat e titkokba bevezeti ; csak 
a széfer jecirát, (( a teremtés könyve)) címűt említjük 
mint a legbecsültebbet és legismertebbet. 

E kutatások azonban nem képeztek öncélt ; nem 
a vágy többet tudni, lelkesítette csupán e tanok 
búvárait, hanem a t·emény, a több tudás folytán 
közelebb jutni a Mindentudóhoz és a teremtés titkaiba 
behatol va, mintegy pressziót gyakorolni, hogy szüntesse 
meg a sechinának, az isteni glóriának számüzését, ~ 
1ameíy azóta tart, hogy Isten temploma romban bever. 
népe pedig a világ négy tájéka felé szét van szórva. 

Könnyen lehet, sőt bizonyos, hogy az istenség lényé
nek megértésével elfoglalva, néha a célról meg is feled
keztek, mint ahogy a kutató orvos fiziológiai tanulmá.
nyaiba mélyedve, elfelejti, hogy minden kutatásainak 
tulajdonképeni célj a, hogy a beteg ember gyógyítását 
eszközöljék, de a7Jért kétségtelen, hogy amint all or
vosnál a gyógyítás, a misztikusoknál Izraél magvál
tásának siettetésa volt a cél. 

A misztikus elméletek nemzedékről nemzedékre száll
tak, bővültek és természetesen módosultak is. Pythago
reus, neoplatonikus, gnostikus, perzsa, sőt hindu befo
lyások is nyomot hagytak kialakulásukon, a talmudi és 
gaoni korban meglehetösen gazdag irodalmat is terem
tettek meg, de mindig csak kevés kiválasztottnak 
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voHak tulajdona. Körülbelül a XI. században az el
mék e tanokat már csak befogadni tudják, arra hogy 
fejlesszék vagy új formát adjanak nekik, már nem 
képesek. Úgy látszik, hogy a halácba, a törvény
tudomány erős fája, a titkos tan gyenge gyökereitől 
teljesen elvonta a táplálékot. 

De a XID. században a titkos tan fáj a egyszerre 
oly magasra szökkent, hogy a baláeháét is majdnem 
elhomályosította. Ugyanis egyszerre feltünt egy mű, 
mely a lappangó misztikus hajlamok zsarátnokait 
élénk lángolásra élesztette. A «Zóhar•, •Fény» volt 
neve e münek, mely a II. században élt tanna, R. 
Simeon b. Joehái tanításai feljegyzésének tüntette 
fel magát, melyeket, midőn Hadrian római császár 
elöl menekült és egy barlangban 13 évet töltött, 
tanítványaival közölt. A Zóhar folytatólagos tórakom
mentár formájában az emberi elme legfontosabb kér· 
déseit tárgyalja, véleményt nyilvánítva Istenről, terem
tésről, angyalokról, érdemről és büntetésről, túlvilági 
életről és feltámadásról, titkokat felfedve, még többet 
sejtetve, hol érthetően, hol titokzatosan, de az egészet 
oly misztikus homállyal beborítva, hogy már e tulaj
donságánál fogva is mély hatást gyakorol az olvasóra. 
B. Mose di Leon útján lett e könyv ismeretes és 
nagyon rövid idő alatt úgy elterjedt, hogy népszerűségre 
majdnem a bibliával versenyzett. 

Mellózziik a még mindig le nem zárt kérdést, 
mennyiben szerkesztöje Mose di Leon e könyvnek, 
tény az, hogy e könyv a zsidó irodalom ban talán 
páratlan YoU az ő melegségével, kedélyével és fantáziá
jávaL Nem bocsátkozhatunk itt e könyv tartalmának 
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részletezésébe, de annyit meg kell jegyeznünk, hogy 
az akkor virágzott törvénymagyará-zó irodalom apró
lékossága és a vallásbölcsészet logikai szárazsága 
mellett nem csoda, hogy a Zóharnak színgazdagsága, 
fantáziája, rhetorikája az elméket és szíveket egyszerre 
meghódította. Aztán &z eszmék, melyeket érthetően 
hirdet, oly újak és merészek voltak, hogy azokat is, 
kik metafizikai rendszerébe be sem batolbattak, joggal 
megkapta. A tóra p. o. nála, mint különben már 
Philonál is - akinek müvei, görögül lévén írva, nem 
mentek át a zsidó köztudatba-nem is azt tartalmazza, 
aminek látszik. {( J aj az embereknek, mondj a, kik azt 
áHítják, hogy a tóra nem tartalmaz egyebet, mint 
közönséges igazságokat és néhány világi elbeszélést, 
bisz ha így volna, akkor írhatnánk egy tórát érdeke
sebb elbeszélésekkeL De az igazság ez: az alsó világ 
és a felső ugyanazon elvek ezerint van rendezve, az 
alsóban van Izraél, a felsőben ·az angyalok. Ha az 
angyalok az alsó világra akarnak leszállni, földi mezt 
kell ölteniök. Ha ez áll az angyalokra, mennél inkább 
a tórára, melyért az egész világ az angyalokkal 
·együtt lett teremtve. Ezek az elbeszélések tehát a 
tórának csak ruhái. A ki azt hiszi, hogy e ruha maga 
a tóra, az elvész és nem lesz része a jövendő életben. 
Jaj a balgáknak, kik csak a szép ruhát nézik l De a 
ruhánál becsesebb a test, mely azt hordja és ennél 
becsesebb a lélek, mely a testnek életet ad. • 

A vallási törvények gyakorlása nem öncél szerinte, 
a törvények csak szolgálói . az úrnlinek, ki nem más, 
mint az a tan, mely a mindenség és az azon túl 
levő világok titkait fejti meg és ez is csak eszközül 
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szo1gál arra, hogy közelebb jussunk Istenhez, hogy 
vele egyek legyünk. Természetes, hogy ekkép nem a 
vallástörvények és a ritualiák betartása a fő, hanem 
az Isten lényébe való elmélyedés, az áhitat, az ima. 

A Zóhárnak megj elen és e óta ez lett a misztikus 
iránynak, vagy amint ez idő óta népszerűen nevezik: 
a kabbalának standard bookja. Ebbe merültek el ez 
irány hivei, ennek már puszta olvasása is a lelket . 
müvelönek és tökéletesnek tekintetett, sőt nemcsak 
zsidók, de még keresztény tudósok mint a híres 
Pico de Mirandola és Viterbói Egydius is nagy jelen
tőségű könyvnek tartották, igaz, hogy azért, mert 
benne a kereszténység elméletének, nevezetesen a 
háromság tanának bizonyítékát vélték látni. 

Harmadfél évszázadig alig áll most be változás 
• vagy haladás a kabbalisztikus tanokban, csak a XVI. 

század közepén ad nekik erős lökést Luria Izsák, 
vagy mint hívei általában nevezik, az Ari: az Oroszlán. 
Luria az elméleti kabbalát nemcsak könnyebben 
áttekinthető rendezerré do1gozta át, úgy hogy a 
ka.bbala. kat' exochén a Luria-féle kabbalát jelenti, 
hanem a rendszer gyakorlati következményeit is le
vonva, a beavatottak számára úgyszólván életmódot 
állapított meg, mellyel a kabbalának utolsó célja, a 
messiás eljövetelének siettetésa elérhető legyen. Luriá 
hatásaként lett a zsidóságban általánossá az aszkezis, 
a világtól val6 elfordulás, a világtól való elvonulás. 
A bétnek néhány napját világi foglalkozástól menten 
áhitatban és tanulással kellett tölteni. Az éjfél mindig 
ébren találja a zsidót és akkor sűrü könnyeket ontson 
Jeruzsálem és a templom pusztulása fölött, sokat 
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bőjtöljön lehetőleg három, vagy még több napig 
egymás után, az egyes napok közt vagy semmi táplá
lékot nem véve magához, vagy épen csak annyit, 
amennyi ezervezetének okvetlen szükséges, hogy a 
azoigálatot fel ne mondj a, különösen pedig imádkozni 
kell sokat, sürü könnyhullatással a bűnök fölött, 
melyek a megváltást felta1·tóztatják. És az imában, 
minden szóban, de különösen Isten nevének minden 
említésében keresni kell azt a mélyebb értelmet, -
kaváná, mely a betük helyes csoportosításának titká
ban rejlik. N agyon fontosnak tartotta a gyakori víz 
alá merülést, (tevilá), a testnek sanyargatását, melyet 
hívei közül némelyek úgy is gyakoroltak, hogy t él 
idején meztelenül a hideg hóba feküdtek le és abban 
hengergőztek, a mallett azonban a jótékonyságot, az 
alamizsnaadást is. A szombat szentsége, mint külön
ben már előtt~ is a kabbalistáknál, majdnem imádattá 
vált. Ismeretes, hogy a péntek esténként a mi tem· 
plomainkban felhangzó szombatot dicsőítő ének, a 
lechó dódi szintén egy kabbalistának, Salomo Alkabec
nek, és nem mint Heine nyomán sokan hiszik, Juda 
Halévinek müve. 

Hogy Luria szükség esetében szellemeket is tudott 
kiiizni, hogy betegségeket imával gyógyított, hogy 
amuletteket adott (keméa) betegségek gyógyítására 
vagy elhárítására, az a miszticizmusnak oly velejáró 
tulajdonsága, hogy azon csodá.Jkozni, vagy épen meg
ütközni bizonyára senki sem fog. 

A Luria nyomán keletkező izzó vágy a megváltás 
után, melyet a zsidóság kétségbeejtő helyzete oly 
természetessé tett - de hisz különben már maga 
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Luria is osak népe szenvedésének produktuma volt -
valóságos beteges Jázzá lett. Rövid idő alatt nemcsak 
hogy szenvedélyesen várták a Messiást, hanem már 
meg is voltak győződve, hogy közelben jönni fog. talán 
már itt is van, osa.khogy még vár hivatása felfede
zésével. E hitnek folyománya volt R. Jehuda Chászid, 
Chajim Malach és társainak vállalkozása is, kjk már 
nem tudták Európában bevárni a Messiást és vagy 
500-an a szenf.földre indultak, ahol betegség és nyomor 
folytán majdnem valamennyien elpusztultak: de ennek 
hatásának tudandó be az álmessjás, Sabbatai Cebi 
oly gyás~os következményű fellépte is, ki kabbalisztikus 
tanokba elmélyedve, eredetileg talán maga is bibetett 
megváltói küldetésében és 1648-ban Smyrnában ki-, 
hirdettette, hogy ezentúl Ab hó 9-én nem kell szo-
morkodni Jeruzsálem pusztulása fölött, me rt ö a 
Dávid király házából származó Messiás, Izraél napét 
megváltja és viaszavezeti Jeruzsálembe. 

Sabbatai Cebi fellépte ~a zsidóság idegzetét mér· 
hetetle~ül felizgatta, természetes, hogy a csalódás 
után visszahatáskép tompa elfásultság jelentkezett. 
A kabbalisták kitörölték emlékezetükből Sabbatai 
nevét és szereplését és folytatták ott, hol csak az 
imént elhagyták, a bőjtölésnél, önsanyargatásnál és 
szomorkodásnál. Akiknek pedig a talmudtanulmány 
volt hivatásuk és életük mnnkája, azok folytatták 
vitáikat apró haláchikus kérdések felett, kerestek 
ellenmondásokat, melyek igazában nem is léteztek 
és kiegyenlítették azokat magyarázatokkal, melyek 
csak arra alkalmasak, hogy a vitatkozó elméj ének 
szédületes ügyességát mutassaik be. A szellemek el-
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fáradtak, a szívek eltespedtek, sehol egy új sugár, 
sehol egy új remény. Különösen Európa keleti részén, 
JJengyelországban, az Ukrainában, hol zsidók nagy 
számban és azelőtt jó módban éltek, a Chmelnicky
féle felkelés után, me l y ben zsidók ezreinek vére om· 
lott és majdnem valamennyinek vagyona, jóléte meg
semmisült, szegénységben, lemondásban, minden len
dület nélkül, a hagyományos életmódot inkább meg
szokásból, mint lelkesedésből folytatva, tengették 
szürke életüket. 

Ekkor fellépett egy férfi, ki azokba a szegény 
kunybókba új életet, lendületet, lelkesedést és örömet 
bozott és az a férfiú R. Izraél b. Eliézer bál Semtob 
volt. Ha azt mondjuk: fellépett, nem használtuk a. 
belyes ki fej ezé st, me rt ő nem lépett fel Ö nem 
úgy jelent meg, mint egy hős, ki súlyos léptekkel 
j ön úgy, hogy mindenki kénytelen észrevenn i jöt
tét, nem mint ahogy a nap a tenger hullámaiból 
emelkedik ki, mindjárt tüzesen, fényesen, vakítóan, 
hanem csak úgy, mint az egészség a beteg testbe, 
lassan űzve el a betegséget és erőt oltva a tagokba. 

Korán jutott árvaságra és szegény gyermek volt, 
ki már 14 éves korától fogva maga kereste kenyerét 
mint a tanítónak, malamednek segédje (Behelfer, 
Belfer) ki a városkában elmegy a gyermekek laká
sára és elviszi őket az iskolába. De már akkor 
különbözött a többi hasonfoglalkozásútol, mert ö a 
tanítás előtt és azután erdőbe-mezöre vezette a 
gyerekeket és ott dalolgatott velük. Ta.nítósegédböl 
~z tán templomszolga lett és az emberek semmi külö
nöset nem vettek rajta észre, végezte a teendöi,, de 
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éjjelente a ka.bbala titkaiba mélyedt és kereste a 
világosságot. Mint a többi ifjú Lengyel- és Kisorosz
országban, ő is fiatalon nősült, korcsmát bérelt, 
melynek dolgát, mint abba.n a korban és abban a 
környezetben általában, az asszony végezte el, ő pe
dig elvonult az erdőkbe és ott ke1·este Istent és 
az igazságot. A hagyomány ezerint akár hétszámra 
nem jött haza ; tápláléka száraz kenyér volt. Majd 
metsző lett, aztán különböző falvakban és városok
ban lakott, végre Miedzyborz-ban telepedett le, honnan 
híre egyre terjedt. Szent férfiúnak és csodatevőnek 
tartották, ki Isten neve titkát bírva, azzal csodákat 
mível, inne!\ neve Bálsem. 

Szent férfiúnak és csodatevőnek azonban sok más 
embert is tartott a zsidó néphit, ezen tulaj donaágai 
még nem biztosították volna neki azt a helyet, melyre 
emelkedett. Más érdemeknél fogva lett ő egy új irány
nak, a chassidizmusnak megalapítója és más tulaj
donságainál fogva ért ő oly hatást, mely a nagy 
vallásalapítókéhoz jár közel. Ö a zsidóságnak, annak 
a résznek, mely hívévé vált, visszaadta az életörömöt 

• 
és az istenfélelmet Istenben való örömmé változtatta át. 
Ö a kabbalát, mely különben Luria óta világmegvető, 
pesszimisztikus tanná lett, összeházasította az emberi 
lélek vágyával öröm és boldogság után. Szerinte fölös
leges a sok bőjt, önsanyargatás, aggódás a bűnök 

mia", az embernek csak azt kell akarnia, hogy Isten
nel egy legyen és akkor mindennek megfelelt. Istent 
kell nagyon szeretni, de nemcsak elvontan, hanem 
úgy, hogy teremtményeit ezeretjük és ezek közt nem
csak az embert, hanem az állatot: és növényt is, mert 
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amindezekben, sőt még a kövekben is az istenség 
egy szikrája van bezárva és egy rész az ő lelkéból 
lakozik)). Ebben talán páratlanul áll a zsidóságban, 
felfedezte számára a természetet, mely a gólusz 17 
századán át előtte ismeretlen vagy meg nem becsölt 
volt. Aztán megnyitotta a mennyek kapujá.t az egyszerü 
emberek, az együgyűek előtt. A tudás arisztokráciája 
a talmud, valamint a kabbala müvelöi közt azt a 
folytonos munkájában görnyedő, szegény, tudatlan 
zsidót kevésre becsülte. A talmudisták jóformán csak 
a tanulásnak tulajdonítottak jelentőséget, a szegény, 
tudatlan ember tehát úgyis csak alacsony értéket 
jelenthetett; a kabba]a az imát többre becsülte ugyan 
a tanulásnál és imádkozni a tudatlan is tudott, csak
hogy ez megint az ima igazi értékét a különös ka
vánáktól, intencióktól tette függqvé és ezek mécy 
tudást igényeltek. Ezekkel szemben a Bálsem tanítása 
ezerint csupán a szándék, Istennel egyesülni, adja 
meg az ima becsét. ((Ha az ember magát Istenhez 
fűzi - úgymond - akkor a szája mondhat amit 
akar, a füle hallhat, amit akar, ö a dolgokat mégis 
a felső gyökérhez, Istenhez kötötte» és jellemzö 
történetet beszélnek el róla, mely mutatja, mi volt 
véleménye az áhitatról, még ha az furcsa módon 
nyilatkozott is meg. «Egy falusi embemek, ki •& 

félelmetes napokra», a bűnbánó ünn epekre a Bálsem 
imaházában azokott imádkozni, egy fia volt. A fiú 
nagyon nehézfejű, lassú értelmü volt, úgy hogy még 
a héber betüket se tudta megtanuln i~ azért az apj a 
nem is vitte magával a városba. De amikor már 13 
éves, vallási kötelességekre tehát nagykorú volt, jom 
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kippurra mégis magával vitte, nehogy otthon a szent 
ünnep ellen vétkezzék. A fiúnak volt egy sípja, melyen 
fujdogált, mikor a mezőn a juhokat éa borjúkat 
őrizte . Ezt a sípját a gyermek magávaJ vitte a városba. 
A gyermek az imaházban ült, körülötte az ájtatosak 
hangosan hallatták imáikat, de a fiú semmit sem 
tudott mondani. Ám a környezet hangulata rajta is 
erőt vett és mikor a muszaf ima kezdődik, odaszólt az 
apjának, <« apám, magammal hoztam sipo ma t, játszani 
akarok rajta». Az apa rászólt, hogy ne merje tenni. 
A mincha-kor megint ázólt az apjának, hogy engedje 
sípján fujni, az apa még szigorúbban tiltotta meg, 
sőt, hogy valahogy mégis meg ne tegye, megkérdezte, 
hol tartja és rátette kezét, hogy fia ki ne vehesse. 
Mikor aztán neilákor az imádkozók áhitata még 
izzóbb lett, a község bűnvallomása búgó panaszkép 
töltötte meg a termet és a lelkek együttes lendülettel 
ostromolták az eget bünbocsánatért, akkor a gyermek 
nem tartóztathatta magát, őt is magával ragadta az 
áhitat és a maga módja ezerint akart neki kifejezést 
adni és a sípot erőszakkal kiragadta, nagy erővel 

belefátt és ennek hangjai harsányan szelték át a 
levegőt. A közönség megijedt az áhitat e . megzava- . 
rásán, de a Bálsem felemelkedett és szólt, «most e 
gyermek törte meg a gonosz sorsot, Isten haragja 
elvonult a föld színéröJ,,. 

Ó maga rendesen nagyon sokáig imádkozott és 
ima közben nem állt nyugodtan. hanem gyakran 
heves mozdulatokat tett testével. «Hogyan lehet ezen 
nevetni - mondotta egyszer · - vajjon nevetnek-e 
a vizbeese~t mozdulatain, ha teste minden tagjával 
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küzd a habok ellen? Én is úgy érzem magam, mint 
kit profán és rossz gondolatok árja el akar ragadni, 
eltéríteni áhitatomtól, ezek ellen védekezem teljes 
erömmel. » Szerette az embereket maga körül, hogy 
folyton érezze, mint dobog feléjük szíve, mely telve 
volt ezeretettel hitfelei iránt. Ez a ezeretet szerinte 
még előbbre való Isten szereteténél, kiilönben magá
ban is foglalja azt, hisz «minden zsidó a sechinának, 
az isteni glóriának egy tagja». E tanai, életmódja, 
orvosi és csodatevő híre sok hívet szerzett neki, ):tik 
emberfölötti embernek tartották és mint caddiknak 
hírét measze terjesztették. 

Igaz, hogy ellenségeknek sem volt híjával, de hí
vei lelkesedésével szemben tehetetlen volt minden 
gyül ölet. 

1760·ban bekövetkezett halála után sem apadt 
meg híveinek száma, sőt tanai maguknak Európa 
keleti részén majdnem minden szívet meghódítoUak. 
Igaz, hogy iránya, az ú. n. chaszidizmus késöbb meg
romlott, mert részben vérszerinti, részben törekvi,sben 
utódai a rebbék, ú. n. csodarabbik a hiányzó jámbor, 
chászid lelket külsöségekkel iparkodtak és iparkodnak 
leplezni. Sokan levetették az ö szerénységét, igény
telenségét és önzetlenségét és fényűzö dinasztiákat 
alapítottak, mint a Sadogorai 1·ebbék, de azért a 
cbaszidizmusban most is sok lelkierő rejlik. Azt az 
áhitatot, azt a hangulatot, mely egy ú. n. rabbének a 
szombat harmadik lakomájánál a közönségre árad, 
a modern zsidóság semmi intézménye és semmi 
alkalma nem nyújthatja. És alighanem a. chaszidizmus 
l~sz az a rezervoir, mely a zsidó hitet, zsidó hagyo-

Az lMIT Évkönyve 191.0. 11 



1 6~ FABÓ BF:RTALAN 

mányokhoz való hiiségét, ha egyik-másik talán nem 
kivánatos molléktermékkel együtt, legtovábbb fogja 
megőrizni. 

Budapest. JJr. Wciszlnt1~!J G1Jula. 

l 

TYROLEB JOZSEF. 

A Kossuth bankók l'ézmetszője. 

(Vázlat.) 

Müvészettörténetünk, mint új kulturájú népeknél ál
talában, nagyon hiányos, úgy hogy a magyar kis
mesterel{, a régi Pest kitünő müvészei, majdnem tel
j esen ösmeretlenek, nemcsak a nagyközönség, ha
nem még az érdeklődök előtt is. Kétszeresen bűnös 

a közöny és a hanyagság, amikor egy olyan érdemes 
müvészről van szó, aki nemcsak bü magyar volt -
megis ezenvedett érte - hanem zsidó hitének, fele
kezetének is mindig becsületére vált. Mint kis mü
vész, mindjárt az akkor legelső Barabás után követ
kezett, de míg Barabás élete végeig megmaradt a 
magyar müvészet szeretve tisztelt doyenjének, addig 
Ty l'oler Józ.'le/' félig elfeledve halt meg, már a 60-as 
évek elején. A hű magyart és a jó zsidót próbáljuk 
fel támasztani. 

Mert ez a faj csodálatos egy faj: 2000 éven át 
eltiltva minden ipartól, minden müvészettől, kénytelen 
kereskedéesel és pénzüzlettel foglalkozni, no meg az 
emberirtó italt, a pálinkát kimérni, amelyre azonban 
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ö ma.ga soha semmi nyomorúságában rá nem szokik. 
Amint a társadalom békói meglazulnak, a gbetto 
korlátai ledölnek : a felszabadult faj mesés gyorsaság
gal beletanul földmivelésbe, iparba, tudományba és 

képzőmüvészetbe, zenébe; mintba az első szabad léleg
zettel, a fejlődésnek és a kulturának minden termő
csiráit magukba szivták volna. 

A 40-es évek dicső nekilendülésében mindjárt részt-
vesznek minden szépben és jóban: a magyar költők 
közt ott van Hugó Károly, a tudósok közt Ballagi 

11* 

• 
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Mór, a magyar zenészek közt Rózsavölgyi Márk, a 
müiparosok közt a porczelánmüvész Fischerek és 
Barabás után nem dicstelenül haladt: Tyroler József. 

Tizenhét gyereke volt annak az árvamegyei szegény 
zsidónak, akitől a mi müvészünk is leszármazott; 
szegény árvamegyei és zsidó volt a familia, hogyne 
kellett volna hát valamennyinek korán kirajzani a 
nagyvilágba kenyeret keresni_; <l J o sk ó l) is tutaj os 
tótokkal meg -házalókkal már 15 éves korában Pestre 
került boltos inaskodási szándékkal; írni, olvasni tu
dott, sőt kitünően rajzolt is. A Tomala kirakatában 
látott egy képet, az utcáról nézve lerajzolta, szállásán 
gondosan kidolgozta - a műgond mindig jellemző 
sajátsága volt - és megmutatta másnap a műárús

nak. Örvendetes meglepetésére a műárus és zenemű
kereskedő rögtön szerződtette. 

Ettől kezdve kezdett - az akkori viszonyokhoz 
képest - jó dolga lenni. A magyar és német nyelvű 
hetilapok kezdtek divatképeket sűrűn hozni ; ezeket 
leginkább rézre metszették és aztán kézzel szinezték; 
azonkívül akkoriban volt a lithografiának első virág
kora, a szépirodalmi lapok így adták a közélet embe
reinek (politikusoknak, íróknak) arcképeit azonkívül 
genre·képeket, sőt sokszor szatirikus rajzokat is. Mind
ezekben Tyroler József excellált, különösen amikor 
a «Der Ungar)) címü laphoz került állandó munka
társnak. Főképen társadalmi szatirájú képeiben igen 
éles volt az akkori viszonyokhoz képest és ebben a 
genre-ban megelőzia Jankó Jánost is. Nevezetesebb 
szatirikus lapjai: «Zwei Löwen in ihrer Bebau
~ung• ; azután •Die Ironie des Lebens.» De leg-
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híresebb valamennyi között az a két Li eztről sz ól ó 
szatirikus képe, amidőn Liszt, a hires nemzetgazdász 
gondok miatt agyonlövi magát, mig a másik Liszt, 

a nagy zenész duskál az aranyban. Hogy mi vette rá 
a. müvészt Lisztnek ilyetén megtámadására., speciális 
ok-e vagy csak a feltetsző ellentét: az még nincs 
kideritve. Minden esetre érrlekes, hogy a Pária-
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ban élő hitsorsosa Heine is ez időtájt kifigurázta 
Lisztet. 

Ugyanekkor állandó divatképrajzolója és metszője 

Tyroler a <1Der Ungar•, cimü lapnak. A divatképek 
akkoriban még nagy művészettel készültek, neves 
festők, mint pl. Barabás, nem idegenkedtek ettől a 
dologtól. K iilföldről kapták a szabók és szabónök az 
uj donaágokat; ilyenkor a művész dolga volt azokat 
szép asszonyokra és férfiakra megrajzolni, őket illő 

pózban illő környezetbe, szalonba vagy szabadba stb. 
beállitani és a képeket rézbe metszeni, amit aztán 
leginkább mások a kinyomott képeken szineztek ki. 
De voltak már lithografikus divatképek is, élvén a 
lithografia ekkor virágkorát. Tyroler a lithografiát 
inkább portréi·re rezerválta, amelyek közül igen neve
zetes volt és jutalmat is nyert (1 00 frtot) József 
nádornak óriási nagy portré-je; igen finom munka 
a fiatal István nádoré is, valamint a kőbányai régi 
pályaudvaré, úgyszintén Kossuth Lajosé, mikor hajón 
megérkezik, továbbá a Petöfié, ki egy időben náluk la
kott is. Barabásnak is sok-sok rajzát, különösen arc
képeket is ő metszette rézbevagy kőre. Az 50-es évek
ben az Almanach-ok és emlékkönyvek elé idealizált 
népies nőalakokat rajzolt, pl. a (1Székely leányt,, ; az 
arcokban ilyenkor Barabásnak édes, sokszor . édeskés 
hatását mutatja. Viszont a mozgások kitünően el 
vannak találva egy 48-ból való kótacimlapon : egy
nehány leomló hajfürtös nő és egynéhány magyarruhás 
fiatalember táncolja a körmagyart és a körmagyarnak 
mind a hat figuráját a müvész igen hüen mutatja be. 
( •A multak kesenei » eim ü körmagyar Breiter-Szélesi 
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szerzeménye és Pozsonyban jelent m eg 1848 elején és 
Ty1·oler rajzai alapján tanítványa, Boskovitz metszette.) 

Ezután következett csak Tyroler müködésének egyik 
legérdekesebb és rá nézve majdnem tragikus fejezete. 
A szabadságharc kormányának pénzügyminisztere, 
Kossuth Lajos öt bízta meg a papirpénzek klisé_inek 
rajzolásával, metE~zésével. 'fudjuk mindnyájan, hogy a 
Kossuth bankók külső kivitele minden tekintetben 
müvészi és ez a Tyroler érdeme. A szabadságharc 
bukása után Tyro l ert is fel j elentették és mind annyi 
mást, az új épületbe be is csukták; igen nagy büntetés 
várt volna reá, azonban előkelő emberek közbevetették 
magukat érette és az a csodaszép zsidóasszony, Gott
hardné, Haynaunak a szeretője; ahol, lehetett, jót tett; 
meg tudta értetni a zsarnok~al, hogy Tyrole r József 
csak mesterségét gyakorolta, és az Ujépületben töl· 
tött hatheti fogság után szabadon eresztették. 

Az 50-es években a pesti kismüvészet igen nagy 
hanyatlást mutat; feltetszik az olcf:ló fotográfia és a 
nem műértő nagyközön~ég kapott az olcsóságon. A 
pesti kieművéezekre Tyrolerre, Vidékyre, a korrekt, 
de unalmas Fnchsthalerre és a végtelenü! kedvaskezű 
Winterre kezdtek rossz idők járni; nem lehetett min- . 
denki vagyonos, mint akkoriban Barabás. Azonkívül 
a 60-as évek elején Tyroler meg is házasodott; házas
élete nem volt boldog és a házasfelek kétévi együtt
lét után szétváltak. A korosodó müvész is nen;tso
kára meghalt; müködését és emlék ét müvein kivül 
taláu a közérdekllSdés is felfogja támasztani. 

Budapest. Dr. Fabó Bertalan. 
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A SULAMIT-ÉNEKEKBÖL. 

Ha eljösz, álmom, Sulamit, 
S szivembe viss~atér a hit, 
Mosolygni tanit ajakad 
És ajkamon új dal fakad, 
S dalaim feléd omlanak, 
Mint zúgva zengő forgatag : 
Ka.ca.gni fognak majd talán 
A fájdalmak vig dalnokán. 
De 1·ájuk harsog majd a dal : 
Hát nem vagyok-e fiatal ? 

ÁI .. OM. 

A Karmelen feküdtél holtra válva, 
És sÍI'va némán rád borult a pálma. 

Bús esti szellő búgta gyászdalát, 
És fáJón zengett völgyön, bércen át. 

' Es fölriadt a nárdus és a myrrha 
Testvérükért zokogva, zsongva, sírva. 

Zúgó panasszal terhesült a lég 
A föld gyászt öltött, elborult az ég. 

És én megálltam vérző fájdalommal 
És néztem tested slabástromát, 
B zuhogva hullott szemem árja rád. 

És omló könnyem mély, mély gödröt ásott 
És lett nyugvóhelyed, örök lakásod, 
Mit pálmalomb zöld hantként elfödött. 



172 PATAI .JÓZSF.F 

.. . S én megdermedtem ott a hant fölött, 
Belém vésődött ifju kimulásod, 
És lettem éli> márvány sírkövöd. 

EGYÜTT BOLYONGTUNK •.• 

l 

Együtt bolyongtunk - két évezro tán 
Együtt sirtonk a szentély udvarán. 

Körlflünk könnyeztek a romfalak 
8 én szomorúan átkaroltalak. 

Reádborítottam főpapi palástom, 
Hogy nászod napján szemed gyászt ne lásson. 

N é mán az oltárhoz vezettelek, 
Körüle véres hősi tetemek. · 

Az oltár tüze hamvadóba' volt, 
c~ak egy utolsó lángszem pislokolt. 

S én megosztottam a szent tüzet veled, 
S az örök lánggal ·eljegyeztelek. 

IL 
Felöltöm fehér, ünnepi palástom, 
És megállok a templom udvarán : 
Jövel Arám l 

Hajszolva, iizve vészben, viharokban, 
Bolyongva, futva, sok évezren át 
V á.rt~m reád. 

\ 
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A szent tüzet, mit egykor megoaztottunk, 
Az örök lángot szívem rejtekén 
Hordoztam én. 

8 ezer veszélyben, porba., sárba sujtva, 
Emésztő rontás nyügei alatt 
Tisztán maradt. 

Jövel, Arám, jövel r Már vár az oltár .. . 
Hadd szálljon égre tündöklő imánk, 
Két egybeomló tiszta ősi láng! 

HÓR SZIKLÁIN. 

Itt állok a bércen. a büszke magasban, 
Kötöttem a zúgó, a vad viharok, 
És indulok árván a völgybe le lassan, 
Bár hősi erővel, oly gyönge vagyok. 
Lent tarka mocsárban forr, erjed a posvány 
És benne csatáznak kis szörnyetegek 
8 én járok inogva sok szörnyre taposván, 
Lenézek a mélybe és megre-megek. 

De S2lemben a bércen, mint .játszi szivárvány 
Int tiszta szemedből hő égi sugár, 
8 sziíz mosolyodtól a holt vizek árján 
Ős isteni szelllSk szent illata jár. , 
... Oh mondd, Sulamit, ha fölérek a bércre, 
A tarka mocsáron, a szörnyeken át, 
Ha feljutok hozzád, oh mondd, elitélsz-e 
Ha látod a foszló paláston a sárt ? •• . 

Lásd tiszta a lelkem, én küzdök az árr&l, 
S bár lankad erlSm már, én nem pihenek. 

173 
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Megvéd a te képed zord vészeken által, 
De lásd, körülöttem a fergetegek. 
S ha. nőnek az árnyak, a szürke homályba ' 
Tán lenge ruhámra ráfecscsen a sár . . . 
De téged elérve, oh Tirza Jeánya t 
Megtisztulok ujra, mint égi sugá.r. 

TÚL GILEÁDON. " 

Túl Gileádon, 
Hol kéklő bércek ormán 
Zöld cédrusok örök tavaszban élnek, 
Vidám gazellák vigan szökdicsélnek, 
Hol mámor zendül minden ringó ágon -
Oda. sovárog röpke álmoiQ.. 

Túl Gileádon, 
Hol izzó napsugárban 
Bódítón önti illatát a kinmon, 
És fény cikázik minden krokosz-szirmon, 
Hol lótust csókdos zsenge árva myrrha -
Ott zárlak forró karja.imba.. 

l 

NÁSZÚT. 

Oh jer velem a. szentély szent hegyére, 
Az elhagyott, borongó bérere fel. 
Hol mélán cédru&ok a. cédrusoknak 
Letíint csodákról álmokat susognak, 
' Es minden rög szent ihletet lehel 

Oh jer velem ... Ott fön a. gyászos ormon 
Lesz hatvány, néma nászi ünnepünk -
Egymásra nézünk sz ó tlan' önfeledten 
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S hallgatjuk búsan, elmerengve ketten, 
Mit zsonganak az ős i fák nekünk. 

És míg az árnyatrejtő , csendes éjben 
Fájó, vérző regéket halJgatunk a_ 

Leomló könnyeink egymásba folynak 
És vágyón ölelkezve összeforrna.k, 
S zokogva zengjük ősi nászdalunk l 

HYMmJS. 

Légy áldott, áldott, Sulamit f 
Légy áldott, áldott, 
Költő arája, Sulamit l 
Ki világító égi lángoszlopként 
Jelentél meg kisértö éjjelen 
A sivatag tévelygő vándorának, 
Hogy mint egykoron 
A puszta kóbor népét, 
Vezess a sív6 rengetegen át .. 
A Kinyilatkozás lángoló hegyéhez, 
S az uj örök táblákkal 
Az é>si szantelt föld felé. 

Légy áldott, áldott, Sulamit r 
Ki eljövél 
Bús lankadásom árnyas alkonyán, 
A bágyadt szárnyu, ólmos szürköletbe, 
Mint a. próféta-hősné> egykoron ... 
Hogy felszítsad a hamvadó tüzek 
Szendergé> fényli oltárlángjait. 
B felgyujtsad a harook máglyalobogását, 
8 lelkembe öntsed hé>sök erejét , 
Es profáták szent ihletát. 
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Légy áldott, áldott, Sulamit l 
Ki visszahoztad bolygó lelkemet, 
És felavattad 
Uj derengések nagy sejtelmeiveL 
S a. csodás pirkadásu Élet 
Szikrát lehellő titkaival. 
Hogy jttasultan 
Járhassak küzdelmek tüzében, 
Világujitó harook mámorában, 
Mint tiszta vágyak ihlett epedője 
S az uj, szent bajnal felkent dalnoka. 

Légy áldott, áldott, 
Költő arája, Sulamit l 

Budapest. 

, , 

Patai József. 

AZ OSZTRAK ZSIDOK HITFELEKEZETI , 
SZERVEZKEDESE. 

A lefolyt év ismét lényeg~sen hozzájárult annak 
a. tudatnak a megerősítéséhez, hogy az elszigetelt 
zsidó hitközségeknek feladataik eredményesebb telje
sitése és az általános vallási és felekezeti célok kellő 
előmozdítása végett törvényesen elismert szervezetek· 
ben kell egyesülniök. Ez a meggyőződés évtjzedek 
óta szólal meg Európa-szerte és a zsidóságot köze· 
!ebbről érintő fontosabb események, akár annak saját 
keblében játszódnak le, akár kívülről hatnak reá, 
mindmegannyian megcáfolhatatlan bizonyítékai an
nak, hogy az országok ezerint való szervezkedésnek 
halogatása a felekezet mérhetetlen kárát jelenti. 
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Merőben felesleges új érveket hozni fel oly igaz
ságnak a megerősítés ére, amelynek elismerése elől 

csak azok zárkózhatnak el, akik vagy egyáltalán nem 
törődnek a felekezet érdekeivel és egykedvüen látják 
azok megkárosodását vagy pedig alárendelik a ma
gasabb célt kisebb j elentőségű és a felekezet javával 
éppen nem azonos érdekeknek. 

Aki a szervezkedés fontoseágával nincs tisztában, 
aki nem tudja va.gy nem akarja belátni, hogy milyen 
erőknek válik kútforrásává, hogy mennyire gyarapítja 
a felekezet erkölcsi és anyagi javait, mennyire meg· 
szilárdítja tekintélyét és megvédi bástyáit, valahány· 
azor ellenséges hatalmak ostromot intéznek ellenük, 
csak vessen egy pillantást hazánk protestáns hitfele
kezeteire, szemlélje az életet, amely ereikben pezseg, 
az intézményeket, amelyekkel az utolsó években gaz· 
dagodtak, a rendet és fegyelmet, amely gyülekezeteik
ben uralkodik, a vívmányokat, amelyeket a külhata
lommal szemben kiküzdeniök sikerűlt. 

De nem kardoskodni akarunk oly igazságért, amely 
most már oly mélyen gyökeredzik a köztndatban, 
hogy egyáltalában nem szorul védelemre, hanem 
ismertetni azt a ezervezeti javaslatot, amelyet a f. év 
május havában Bécsben megtartott osztrák zsidó 
nagygyülés tárgyalt és élénk viták után el is fo
gadott. 

Mielőtt azonban a nagyjelentöségü ela.borátnmot 
ismertetnök, szólanunk kell történeti előzményeiről 
és azokról a különös okokról, amelyek osztrák hit
rokonainkat annak megalkotására indították. A nagy
gyülés tagjaival előzetesen közölt megokolás az utób-

Az IJJJT É vkönyue 1910. 12 
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biakat tüzetesen tárgyalja és ismertetésünk annak 
nyomán halad. 

Az udvari kancellária már 1817. október 5-én 
legfelsőbb helyről meghagyást vett, amely az egész 
birodalomban lakó zsidók ügyeinek intézését célzó 
törvényeket tűzi ki megfontolása tárgyául. Egyes kér
déseket dűlőre is vittek, de nagyjában azoknak a 
megoldásával érték be, amelyeknek elintézéséta zsidók
nak idő jártával megvált.ozott jogi helyzete sür
gette. A legnehezebbet az 1867. december 21-iki állami 
alaptörvény oldotta meg. Ez kimondotta, hogy a tör
vény előtt az összes állampolgárok egyenlők és hogy 
minden törvényesen elismert vallásfelekezet önállóan 
rendezi és igazgatja belső ügyeit. Ezzel a zsidók jogi 
viszonyai szabályozva voltak és hatályukat vesztették 
mindazok a régi rendelkezések, pá tensek stb., amelyek 
mindeddig zsinórmértékül szolgáltak. 

Belső ügyeik azonban még mindig szerves rendezés 
nélkül szükölködtek. Több mint két évtizednek kellett 
eltelnie, míg erre is rákerült a sor. Az általános 
jogviszonyokat az egyenlőség elve ezerint szabályozó 
alaptörvényt csak 1890·ben követte a zsidó felekezet 
ügyeit rendező (Gesetz vom 2. Marz 1890 betreffend 
die Regelun~ der aussereD Rechtsverhaltnisse der 
israelitiseben Religionsgesellschaft) rendkívül fontos 
törvény. ' Ez is, miként világosan ki is mondja, csak 
a felekezet külső jogviszonyait szabályozza ugyan, de 
mégis számos oly intézkedést is tartalmaz, amelyek 
mélyen belenyúlnak a hitközeégek belső életébe. 

Az 1890. évi törvény a fennálló, történetileg ki· 
alakult viszonyokhoz kapcsolódik és a felekezet ügyeit 
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a hitközség alapján rendezi, amelynek feladata az 
állami tör\'ényektől vont határokon belül tagjai val
lásos szükségleteinek kielégítéséről gondoskodni, az 
erre a célra szolgáló intézeteket fenntartani és elő
mozdítani. 

A törvény legfentosabb rendelkezései a követ· 
kezök: 

A hitközségak területe a törvényben megállapított 
elvek alapján a törvény kihirdetését követő három 
éve_n belül reneleleti úton lesz megállapítandó. Főelv, 
hogy egy és ugyanazon a területen csak egy hitközség 
állhat fenn és mindenki ahhoz a hitközséghez tar
tozik, amelynek területén rendes lakóhelye van. A hit
közeégek területének megállapításánál a fennálló vi· 
szonyok kellő figyelembevétele mellett vezérelv, hogy 
a hívek csak akkor alakuljanak önálló hitközséggé, 
ha megvannak a kellő eszközök a szükséges isten· 
tiszteleti intézetek és intézmények fenntartásának, a 
vallásszolgák ellátásának és a szabályszerű hitokta
tásnak a biztosítására, hogy továbbá a hitközeégek 
területe túlságos nagy ne legyen. A hi tközségek · terü • 
letének megváltoztatása és új hitközeégek létesítése 
állami jóváhagyástól függ. Ha valamely bitközség 
anyagi eszközei nem elegendők fennállása törvényes 
feltételeinek teljesítésére, az államhatóság meg is 
foszthatja önállóságától és területét az érdekelt kép
viseletek meghallgatásával egy vagy több szomszéd 
közeégbe keblezi. A vagyoni viszonyok rendezése 
közigazgatási úton történik. (1-8. §.) 

A hitközség ezervezetét saját alapszabályai hatá
rozzák meg. Ügyeit az előljáróság intézi, amelybe 

12* 
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csak osztrák állampolgárok választhatók, akik az 
dllan?hatoságnalc bej elentendők. (9. §.) . 

Vallásszolgákul is csak osztrák állampolgárok al· 
kaJmazhatók. Minden hitközségnek legalább egy rab
bija van, akinek székhelye az illető hitközség területén 
van. De a kultusz1ni1~ iszteT jóváhagyásával két vagy 
több hitközség is alkalmazhat egy 1·abbit, akinek 
székhelye megállapítandó. A rabbitól az erkölcsi és 
állampolgári kifogástalanság mellett általános művelt

séget kíván, amelynek mértéke, tekintettel az egyes 
országokban uralkodó viszonyokra, 1'encleleti úton 
lesz meghatározandó. Különös méltánylást érdemlő 

esetekben a kultusz1niniszter a törvény kihirdetését 
követő tíz éven belül az általános müveltség kimu
tatását el is engedheti. Az elől j ár óság kötelessége a 

· rabbi-ruvataira kiszemelt egyént az államhatóságnak 
bejelenteni, mely harminc napon belül az okok em
lítésével alkalmazása ellen kifogást emelhet. A tilta
kozás ellenére vagy a határidő letelte előtt vagy az 
államhatóság jóváhagyása nélkül történt alkalmazás 
érvénytelen és a vétkesen megtorlandó. A rabbiszék 
üresedésének esetében erről az államhatóságnak azon
nal jelentés teendő és egyszersmind az a személy 
is megnevezendő, akire az üresedés tartama alatt a 
rabbi-funkciók végzése ruházandó lesz. A rabbi· hivatal 
betöltésének legkésőbb ha t hónappal a megüresedés 
után meg kell történnie. A hitközeégi tisztviselők 

azoigálati viszonya a statutumban úgy szabályozandó, 
hogy a rabbi alkalmaztatása hosszabb időre szóJjon 
és intézkedés teendő annak jogtalan elbocsáttatása 
ellen. Ha a hitközségben több rabbi van alkalmazva, 
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mindegyik jogérvényesen végezheti az általános polgári 
törvénykönyv rendelkezései értelmében a rabbit meg
illető funkciókat. A hitközségtől megállapított kor
látozások állami vonatkozásokban hatálytalanok. ( 10-
17. § .) 

A következő §-ok (19-23) a kultuszadóról szólnak. 
Intézkedéseik közül kiemelendő, hogy az államható
ságok megtorolják a kultuszilletmények kivetésénél 
vagy behajtásánál tört.ént törvény- vagy alapszabály
ellenes eljárást, de engedélyezi a politikai végrehajtást 
az alapszabályszerüen kivetett illetmények beszedésére. 

Minden kultusz-célt szolgáló intézet és tisztán fele
kezeti jellegű alapítvány a hitközség felügyelete alatt 
áll. A vallásos meggyőződés szabad nyilvánítása, 
különösen rituális tekintetben is (insbesondere auch 
in rituelle1· Beziehung), nem gátolható meg. Minden 
hitközség köteles imaházat, sőt nagyságához mérten 
egynél többet is fenntartani. Azok létesítésénél és 
fenntartásánál lehetőleg tekintettel kelllenni a hitköz
ségben szokásos különböző rituális formákra. Magán
imaházak létesítése és fenntartása, valamint istentisz
teleti vagy rituális gyakorlatokra szolgáló összej öve
telek rendezése a hitközség helybenhagyásától függ. 
Ezek, valamint az ezeknek a céloknak szolgálatában 
álló egyesületek a hitközség felügyelete alatt állanak. 
Ha kultuszcélokra egybehítt gyűlések bárminemű köz
érdeket sértenek, az államhatóságnak jogában van 
azokat betiltani (24-27. §.). 

A következő két § az alapszabályokról szól. A követ
kezöképpen intézkednek : Az e törvényből vont ha
tárokon belül a hitközség berendezkedése és hatás-
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köre statuturook által szabályozandó, amelyeknek 
okvetetlenill a következő pontokat kell tartalmazniok : 
1. A hitközeégi terület helyi határainak és az előlM 

járóság székhelyének megjelölése. 2. Az előljáróság 

szervezete, alkalmazásának módj a és m üködésének 
tartama, valamint a hitközség e.gyéb szervei és azok 
hatásköre, különösen a hitközség számára kötendő 
jogügyletek hitelesítésére vonatkozó jogosultságuk te
kintetében. 3. A rabbi al~almazásának módja, jogai
nak és kötelességeinek megállapítása és amennyiben 
a hitközség több rabbit alkalmaz, azok jogkörének 
meghatárolása, továbbá a többi 'tisztviselők alkalma
zásának módja, jogaik és kötelességeik. 4. A hitközeégi 
tagok, valamint a hitközséghez csatolt egyének jogai 
és kötelességei, különösen a választó jogra vonatkozó 
határozmányok. 5. A hitoktatás ellátásának, intézé
sének és közvetetlen f(}lügyeletének módja. 6. Magán
imaházakra és közös áhitatosságokra vonatkozó hatá
rozmányok. 7. A hitközség gazdasági szükségleteire 
igényelt segédeszközök előteremtésének módja, a ki
vetendő teljesítmények és azok, magassági határának 
valamint kivetésük módjának pontos meghatározása. 
8. A hitközségben keletkező viszályok megszüntetésére 
vonatkozó intézkedések.- ~· Az alapszabályok módosi
tásánál követendő eljárás. A statutumok érvényessé
gére valamint azoknak mindennemü megváltoztatására 
az állami jóváhagyás szükséges. 

A törvény többi rendelkezései az állami hatóságok 
felügyeleti jogára és ennek miként való gyakorlására 
vonatkoznak. A hatóságoknak őrködniök kell, hogy a 
hitközségek közegei ne lépjék át hatáskörüket és hogy 
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a törvényeket és rendeleteket betartsák. Az ezekbe 
ütköző intézkedéseket felfüggeszthetik, az illető hit
közeégi képviselőséget feloszlathatják, pénzbírsággal 
sújthatják, ellenük a törvényesen megengedett kény
szereszközöket (Zwangsmittel) alkalmazhatják. Az ál
lamhatóságnak továbbá jogában áll az olyan előljá
rókat és vallásazoigákat felfüggeszteni, akiknek hiva· 
talos tevékenysége a közrendet veszélyezteti. A fel
függesztés mindenesetre elrendelendö, ha valamelyik 
tisztviselö az osztrák állampolgárságot elveszti, bűn
tettben vagy olyan büntetendő cselekményben vétkes
nek mondatik ki, amely nyereségvágyból származik, 
erkölcsbe ütközik vagy közmegbotránkoztatást kelt. 
A felfügge.sztés a szolgálati szerzödés megsemmisülését 
vonj a maga után ; az illető tisztviselö a büntetöj ogi 
elmarasztalás törvényes következményeit viseli és 
három éven belül a hi~községben hivatalt nem tölt-

. het be. 
Az idézett rendelkezések teljesen elegendők a törvény 

szellemének és j elentőségének felismerésére. Csak 
egy zsidó felekezelről tud. Szembeötlö továbbá s 
jogállapot bizonytalanságának megszüntetésére, a mü
veltség színvonalának emelésére, szigorú rendnek és 
fegyelemnek teremtésére, a hatáskörök pontos meg
jelölésére, a hitközeégek anyagi és erkölcsi érdekeinek 
megóvására és a vallásos felfogás szadabságának meg
védésére irányuló törekvései mellett az a meglepöen 

. nagy befolyás, amelyet az álla1nhatóf'ágoknak a hit
, közéégi élet nyilvánulásainak minden körében biztosit. 

Mindenütt ott van az állam, mint ellenőrző, felügyelö 
és megtorló. 
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Gautsch kultuszminiszter a törvényj avaslat tárgyá. 
ban mondott beszédében úgy tüntette ugyan fel a 
kormány álláspontját, mintha a zsidó hitfelekezetnek 
a belső ügyek körében tetjes autonórniát akarna biz
tositani, az állam érdekeit csak annyiban óva, amennyi
ben külső jogviszonyok fol'ognak azóban, sőt hang
súlyozta, hogy ezt az álláspontot nem kellett mea
terségesen találni vagy bizonyos doktrinákból meg
alakítani, mart maguktól az állami alaptörvényektől 

már meg volt adva, de lépten-nyomon oly intézkedések
kel találkozunk a törvényben, amelyek ennek az 
álláspontnak a megtagadását j elentik. Úgy látszik, 
mégis hatással voltak a törvény megStlkotóira azok 
a kívánságok, amelyeket a miniszter elutasítandóknak 
állított. 

Sok tekintetben érdekesek beszédének erre vonatkozó 
passzusai. Azt mondja: sajátszerű jelenség mutatkozott; 
midön a belsö ügyeket a külső jogviszonyoktól el
különiteni kezdették. Míg minden más vallásfelekezet 
teljesen érthető módon belső ügyeinek körét mennél 
szélesebbre kívánja vonni és a maga számára a lehető 
legnagyobb autonómiát követeli, itt ennek merö el
lentéte következett be. Sokszorosan és nyomatékosan 
azt kívánták, hogy az állam új kultuszalkotmány
formákat te1·emtsen, hogy a vallásszolgálatot rendezze, 
hogy minden kultuszperben ő legyen a legmagasabb 
instancia, sőt az ő befolyásában látták a vallásügy 
terén tényleg vagy csak állitólag tapasztalható visz· 
szásságok ellen való egyetemes gyógyszert. Ezt az 
álláspontot a kormány nem fqgadhatta el. Az állami 
alaptörvények szelleméből következik, hogy az állami 
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illetékességi kört egyaránt óvjuk helytelen megszorí
tástól és elvtelen, noha önkényt felajánlott bővítéstől.. 

De más óhajok is hangzottak fel a törvényjavaslat 
tárgyalásakor, amelyeket szintén nem teljesítettek. 
Az Urakházánalt bizottságában magasabb szeTvezeti 
fonnák megalkotása került szóba, de a kormány 
azok ellen foglalt állást. Ily irányú kisérletek már 
azelőtt is - 1850-ben, 1862-ben és 1885-ben -
történtek és nem jártak eredménynyel. Most a francia 
mintára konzisztoriális alkotmány létesítését sürget
ték, de a kormány úgy találta, hogy ily <l hierarchikus 
tagozás1> nem felel meg a történetileg kiala.kult vi
szonyoknak és hogy ellentétben van az osztrák ál
lamalaptörvényi normákkal, a bitfelekezeti autonómia 
elvével. 

A törvény megmaradt tehát a hi tközség határai 
között és magasabb ezervezeti formák megalkotását · 
mellőzte. Ezeknek megteremtésére jóval késöbb maga 
az oszt·1·álc zsidóság vállalkozott és fontos felekezeti 
érdekek késztették arra, hogy felépítse az egész biro
~alom zsidó hitközségeit átkaroló egységes szervezetet. 
Csak a leglényegesebbekre utalunk. 

Minden megoldandó fontosabb kérdés, minden egye
temes felekezeti érdek, amely komoly elhatározásokra 
és erélyes munkára hívta fel a hitközségeket, a gyenge
ség tudatát ébresztette fel bennük, amely elszigetelt
ségükböl, az erők összesítésére és gyarapítására 
szolgáló azoros kapcsok hiányából származott. Múl
hatatlanul szükségessé vált a vallásoktatás szervezése, 
a megfelelő hitoktatók kiképzéséről való gondoskodás, 
különösen elemi és polgári iskolák számára, a rabbik . 



és a többi bitközeégi tisztviselök díjazásának és nyug
díjügyének rendezése, egy zsidó levéltár létesítése 
stb. ; nem lehetett hozzáfogni ezeknek a kérdéseknek 
a megoldásához, mert hiányzott az a közös szerv, 
amely a teendő intézkedéseket a szükséges törvényes 
tekjntéllyel ruházta volna fel. De a zsidóságot kü
Jönösen az utolsó nyegyedszázadban ismételten ért 
és még most is érő támadásoknál fogva is okvetetlenül 
szükeégessé vált egy autontativ képviseletnek meg
alkotása, amely illetékes arra, hogy bármely felekezeti 
ügyben Ausztria egyetemes zsidóságának nevében szót 
emeljen. Ebhez járul még egy másik körülmény is, 
amelynekjelentöségét kevésbe venni nem szabad .Gyak
ran elöfordúl, hogy állami hatóságok zsidó· ügyekben 
itélkeznek, anélkül, hogy a viszonyokat ismernék és 
anélkül, hogy zsidó egyénnek vagy hatóságnak jogában 
volna autontativ módon véleményt nyilvánítani. Lelki
ismeretes előadó mindenesetre zsidónál fog információt 
szerezni, Inielőtt a dönilS szót kimondja, de vajjon 
lehet·e az ilyen felelősségnélküli tanácsadóban bízni, 
akit az előadó tetszés szarint kiszemelhet magának 
és maradhat-e figyelmen kivül &z a körülmény, hogy 
a zsidóságban uralkodó különbözö áramlatok mallett 
nem lehet kellő tekintélye oly intézkedésnek, maly 
egy embernek felfogásán alapu l ? De magára az ál
lam~ormányra nézve is hátrányos oly képviseletnek 
hiánya, amilyen a katholikus egyházban a konzisz
torium és a protestánsoknál a cs. és k. föegyháztanács . 
(Oberkirchenrat), mert az államhatóságokat gyakran 
oly ~alásokkal és döntésekkel zaklatják, alllelyek 

. túlmennek az államot megillető legfelsőbb felügyéleti 



jognak és kötelességnek keretén és a zsidó bitfele· 
kezetnek tisztán csak belső ügyeire vonatkoznak. Az 
ilyen tárgyalások a~ állami hatóságokra és a hitköz
ségekre is rendkívül terhes és alkalmatlan munkákat 
rónak. Az állam közegei idegenekként állanak az 
ügyekkel szemben, kénytelenek rabbik és hitközeégi 
elő1járóságok véleményével beérni, ezeknek pedig nincs 
törvényileg megállapított illetékességük a döntés irá· 
nyításá:ra. 

Mindezeken a súlyos bajokon az egyöntetű szer
vezkédés lesz hivatva segíteni. Minden ügy számára 
megalkotja az illetékes fórumokat, amelyeknek tekin
télye előtt a felekezet minden tagja és a keblében 
fennálló minden intézmény és testület meg fog ha
jolni, amelyek fel lesznek ruházva azzal a. joggal, 
hogy a nekik jutott illetékességi körhöz képes-t a 
felekezetet és annak tagjait érintő kérdésekben eljár
janak. 

Általánosságban a ezervezet az eva.ngelikns hit
felekezet viszonyainak rendezéséről szóló 1861 április 
8-án kelt pátens t követi, csakhogy az egyházi ható
ságoknak ott megállapított négyes tagozata helyett 
az osztrák politikai közigazgatásnak megfelelően, hár
mas tagozatban szervezi a zsidó felekezeti alkotmányt. 
Érintetlenül hagyja a hitközségnek az 1890. évi tör
vényben kijelölt autonomikus hatáskörét, az állami 
alaptörvénytől biztosított lelkiismereti szabadeágot és 
ebböl q,z okból, továbbá tekintettel a konzervativ és 
haladó irányban való különbözö áramlatokra, kire~ 

keszti a rituális kérdésekben való döntést. Minthogy 
feladata elsősorban egyesítő köteléket szöni a hit. 
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községek számára, a szabályozás körébe nem vont 
be semmit, ami egyenetlenséget okozhatna és a ki
tűzött célt veszélyeztetné. Csak azt vette fel illeté
tékességébe, ami az egység megszilárdítására szol
gálhat. 

A többi felekezetek egyházi alkotmányátóllényegesen 
elüt annyiban, hogy a laikus elemet nemcsak a hom
loktérbe állítja, hanem az ügyek intézésében annak 
számára tartja fenn a legnagyobb tért. A rítus kér
déseiben, amennyiben azok egyáltalában a felekezeti 
hatóságok fóruma elé tartoznak és különösen a vallás
oktatás körében kellően érvényesül ugyan a 1·abbi 
befolyása és ennek előzetes meghallgatása nélkül sem 
határozatot hozni, sem véleményes jelentést adni 
nem lehet, egyebekben azonban háttérbe szorul, a 
laikus elemre hagyva a felekezeti feladatok túlnyomó 
részének teljesítését. A megokolás erre néhány szóval 
rá is mutat, anélkül, hogy kellő magyarázatát meg 
tudná vagy meg akarná adni. Úgy látszik, hogy oka 
az osztrák birodalomban, különösen a Galiciában ural
kodó sajátos viszonyokban rejlik. 

A 39 §-ból álló törvényjavaslat legfontosabb intéz
kedései a következők: 1. A zsidó hitfelekezet (Reli· 
gionsgesellschaft) három fokozat ezerint tagozódik. 
Ez a három fokozat: a) a hitközség, b) az országos 
szövetkezet és c) a. birodalmi szövetkezet. 2. A hit· 
község közigazgatását és ennek hatáskörét az 1890. 
márciu3 21. törvény állapítja meg. Az országos 
szövetkezet ezervei : a) a szövetkezeti gyűlés, b) a 
szövetkezeti vezetőség. A birodalmi sz övetkezet ezervei: 
a) a birodalmi szövetkezeti gyűlés, b) a főtanács. 
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3. Azoknak a hitközségeknek összessége, amelyek 
közös ügyeik vezetése, igazgatása és képviselése végett 
egybe vannak kötve, O?'szágos szövetkezetet alkot. 
Minden hitközségnek valamely szövetkezeth~z kell 
tartoznia. 4. Az egész birodalom hitközeégei tíz szövet
kezetben csoportosulnak. Az eredeti javaslat csak 
nyolcat tervezett, de a nagygyűlés tízre emelte szá
mukat, Galiciának négyet juttatva, még pedig kettőt 
a keleti és kettőt a nyugati résznek. Létesítenek tehát 
országos szövetkezeteket: 1. Bécsben) Alsó-, Felső

A:usztria, Salzbu~g, Stájerország, Karintia, Krajna, Tirol 
és V orarlberg számára, 2. T?~iesztben Trieszt városa 
és vidéke, Isztria, Görz, Gradiska és Dalmácia szá
mára, 3. Cze1·nowitzben Bukowina, 4- 7. L elnberg
ben és J(rakkóban Galicia. 8. Prágában Csehország, 
U. B rünnben Mo1·vaország és 10. Trappauban Szilézia 
számára. 

5. Ezeknek az országos szövetkezeteknek a meg
változtatása, fennállóknak megszüntetése vagy újak 
alakítása az illető hitközs~gek kérelmére, az illetékes 
szövetkezeti képviseletek meghallgatása után tórténik, 
a birodalmi szövetkezetektől foganatosíttatik, mely 
erről a vallás- és közoktatásügyi miniszteriumnak 
jelentést tesz. 

6. A szövetkezeti gyiilés áll a hitközségek képvi
selőiből és a szövetkezet székhelyén müködö rabbibóL 
Ha a szövetkezet székhelyén több hitközeégi rabbi 
van, az elöljáróságnak jogában van kettőt kirendelni. 
Az eredeti javaslatban foglalt ez intézkedéshez a 
nagygyülés Galici a számára a következőt kapcsolta: 
ha a szövetkezet székhelyén több hitközeégi rabbi 
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van, a szövetkezeti székhely hitközségén ek elöljárő
sága két rabbit tartozik kij elölni. A rabbik választásá
nál mindenkor tekintettel kelllenni a vallási irányokra 
a hitközségben. Minden 300 hitközségi választóra egy 
képviselö jut. De minden hitközség, melynek 100 
választója van, képviselőt küld. Az olyan hitközségek, 
amelyekben a választák száma a 100-at el nem éri, 
rendeleti úton képviselö -választás céljából más hit
községhez csatolandók. A hitközeégek összekapcsolá
sának módosítása ügyében az országos szövetkezet 
a vallás- és közoktatásigyi miniszteriumnak tesz 
jelentést, mely jogérvényesen határoz. A képviselö 
tisztsége hitközeégi előljárósági tagsággal összefé1·. 
A képviselők egy harmadrésze minden évben kilép, 
az első kót évben a kilépést sorshúzás útján határozzák 
meg. A kilépök újból választhatók. 

7. A ezövetkezeti gyül és hatáskörére vonatkozó 
rendelkezések közül kiemeljük a következöket : a) 
olsö fokon tárgyalja az egyes hitközségek, vagy hit · 
közeégek és ~lapítványok avagy alapok között kelet
kezett viszályokat és amennyiben nem tartoznak a 
rendes biróságokhoz, azok ügyében dönt; b) a hit
közeégek területének megváltoztatása vagy új hitköz
eégek alakitása ügyében az államkormány számára 
véleményes jelentést szalgáltat; c) tárgyalja az or
tizágos szövetkezet kerületében a hitrokonoknak biz
tositott jogok megsértése miatt tett pa.naszokat. Az 
ezektől szerzott határozatok javaslatokként terjesz- . 
tendők a föta.nticshoz; ,q) u~tesiti, igazgatja es fenn
tartja a kerületéhoz tnrtozó bitközeégek használatára 
szolgáló intézményeket; h) megállapítja a hitoktatási 
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tanterveket, valamint a hitoktatók kvalifikációját ... 
és - ezzel a nagygyűlés bővítette az eredeti javas
latot - azokat a segédeszközöket, amelyek arra 
lesznek hivatva. hogy a zsidó népben az összetarto
zandóság és önérzet szell emét emeljék, hogy a zsidók 
között a zsidó történet ismeretét, továbbá jólétet és 
kulturát terjeszszenek ; i) dönt a szövetkezet vezető
ségének intézkedései ellen tett panaszok ügyében. 
8. A szövetkezeti vezetőség jogában áll a költségek 
fedezésére illetékeket kivetni, amelyek a szövetkezethez 
tartozó hitközeégek kultuszjövedelméből fi.zetendők. 

9. Az első szövetkezeti gyűlést egy rendeleti úton 
meghatározandó időszak múlva az az országos politikai 
hatóság hívja egybe, amelynek területén a gyűlés 

megtartandó. Ez intézi egyszersmind a képviselők első 
választását. A jövőben az elnök hívja egybe a gyülést, 

·erről egyszersmind a főtanácsot értesítve. 10. A szö
vetkezeti gyűlés legalább egyszer évenként hívandó 
egybe. 13. A gyűlés jegyzőkönyve két hét mnlva a 
főtanácshoz terjesztendő fel betekintés végett. A gyűlés 
határozatai csak akkor hajthatók végre, ba a főtanács 
azokat a jegyzőkönyv elintézésekor két hét múlva 
nem nehezményezi. 

15. A szövetkezeti gyülés továbbá három évi tar
tami·a négy tagot és két páttagot választ, akik az 
elnökkel, annak helyettesével és a jegyzővel a s=ö
uetkezeti vezetáséget alkotjálf. 16. A szövetkezeti 
vezetőség hatáskörébe tartozik : a) a szövetkezeti 
gyülés elé hozandó előterjesztések előkészítése és az 
attól bozott és a főtanácstól jóváhagyott határozat.ok 
végrehajtása; b) véleményes j elentések szolgáUatása 
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állami és országos hatóságok számára a ·hi tfelekezet 
vagy annak egyes tagjait érintő ügyekben ; c) a szö
vetkezet alapjainak kezelése; d) választott bírósági 
tevékenység hitrokonok vagy hitközeégek kivánságára. 

18. .rl bi·J'oda ln li szöv~tkczet áll 71 képviselőb öl, 
n.kik közül Bécs 10-et, Trieszt 4-et, Czernowitz 7-et, 
Galioia 20-at, Prága 10-et, Brünn 5-öt és Szilézia 
5-öt küld. Ezekhez 10 rabbi járul. Ezt a pontot a 
nagygyűlés állapította meg ebben az alakban, az 
eredeti javaslatban másként hangzott. 19. A birodalmi 
szövetkezet választott tagjainál a 30. év betöltése 
kötelező. A választott tagok megbízatása hat évre 
szól. 20. A bil'odalmi szövetkezet hatáskörébe tartozik : 
a) javaslattétel az állami hatóságoknál a hitfelek 
állami jogállásának ügyében és panaszemelés e jog
állás megsértésének esetében; b) rabbik, vallástanítók 
és egyéb hitközeégi tisztviselök (kántorok, irodai 
hivatalnokok, metszők, stb.) kiképzéséről való gon
doskodás, továbbá az ezekre a hivatalokra pályázóktól 
kimutatandó általános, szak- és különösen theologiai 
képzettségnek megállapítása, tekintettel az egyes or
szá.gos szövetkezetek müveltségi viszonyaira és az 
erre vonatkozó törvényes szabványok figyelembevé
telével. A rabbik, vallástanítók és egyéb hitközeégi 
tisztviselők kiképzésére szo1gáló tanintézetek szerve
zése, továbbá a tantervek és vizsgarendek megálla
pitása állami jóváhagyást igényel; c) a hitközeégek 
és szövetkezetek vagyonkezelésének megállapítása és 
közelebbi határozmányok elrendelése a számvitel ügyé· 
ben az ügykezelés zsinórmértékéül; d) az összes hit
közeégi tisztviselök és azok családtagjainak ellátásáról 
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való gondoskodás, nyugdíjazásuk az államhivatalno
koknak biztosított jogok mintájára. ; h) a főtanács, 

valamint a főtanács számadásainak megvizsgálására 
rendelt bizottság választása. 21. A birodalmi szövet
kezet minden évben, még pedig rendszerint Bécsben 
egybehivandó. 22. A birodalmi szövetkezet a saját 
kebléből elnököt, elnökhelyettest és két j egyzőt választ. 
A választás eredménye a főtanács útján a minisz
teriumnak bejelentendő. 26. A birodalmi szövetkezet 
nyilvános ülésein a hitközeégi elöljáróságok összes 
tagj ai, továbbá a szövetkezeti gy ülések összes tagjai 
jelen lehetnek ; a birodalmi szövetkezet elnöke ezt 
kérelmökre más zsidóknak is megengedhetí. 27. A bi
rodalmi szövetkezet határozatai az összes szövetkezeti 
képviseletekkel, továbbá az összes hítközeégek elöl· 
járóságaival közlendök. 

28. A birodalmi szövetkezet három évi idötartamra 
a saját kebléből négy tagot és három póttagot választ, 
akik a bécsi szövetkezettöl kiküldött rabbival, továbbá 
az elnökkel, annak helyettesével és a két j egyzővel 

f'őtanávslcént működnek. 29. A főtanács hatáskörébe 
tartozik: a) az izraelita hitfelekezet, valamint a bit
felek jogállásának megóvása ; b) szakvélemények meg
adása minden az izraelita hitfelekezetet vagy annak 
egyes tagjait érintő ügyben vagy pörben, amelyben 
a legfelsőbb hatóság döntéséhez felfolyamodtak, illetve 
felülvizsgálása az országos ezövetkezetektöl adott 
véleményes jelentéseknek ; f) az országos szövetke
zetektől megállapitott hitoktatási tantervek, valamint 
a hitoktatók kvalifikációjára vonatkozó határozatok 
jóváhagyása. 30. A főtanács közvetítő közeg az IZ-

A; 1~\/rr Évkön~ve 1910, 13 
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raelita hitfelekezet ós a legmagasabb államhatóságok, 
valamint a birodalmi szövetkezet és az országos 
szövetkezetek között. 31. A főtanácsnak jogában van 
rabbikat vagy kiváló tanférfiakat rendkívüli tagokul 
fontos elvi kérdésekben való véleménynyilvánítás 
végett üléseire meghívni. 36. Valamennyi hivatal 
díjtalan tisztség. Az egyes testületek ama tagjai, akik 
nem a. gyülés helyén laknak, az illető testületek 
pénztairából úti- és tartózkodási költségüknek meg
felelő, az ügykezelésben megállapítandó megtérítésében 

részesülnek. 
Ezt a törvényjavaslatot tárgyalta és fogadta el a 

f. ó. május hó 4-én és 5-én Bécsben megtartott 
nagygyűlés, melyet az riltctlános osztrák-izTaelito 
~zövetség (Allgemeiner Oesterreichisch-IHraelitischer 
Bund) hítt egybe. A nagygyűlésen megjelent férfiak 
joggal beszélhettek az egé.<>z osztrák zsidóság nevé
ben, mert a javaslat valamennyi hitközséggel közölve 
volt ~s mindnyájan elküldhették megbizottjaikat. 
Hogy pedig a kormánnyal szemben kellő tekintély
lyel léphessenek fel, az egybehivók annyiban korlá
tozták a 1·észvételre való jogosultságot, hogy azt a 
hitközeégek elöljáróságainak és az ennek a javaslat
nak a tárgyalására kiküldött bizottságoknak tagjai 
számára tartották fenn. Az osztrák zsidóság színejava, 
a hitközeégek vezérférfiai, reichsrathi képviselők, a 
nagyobb gyülekezetek lelkészei, a cseh és morva 
rabbiegyesületek képviselői voltak a nagygyülés tagjai. 
A galiciai hitközeégek távol maradtak, kettő köz ü
lök, még pedig a lembergi és krakkói azzal a ki
jelentéssel, hogy a hitközeégek szövetségének eddigi 
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formája mellett hajlandók közös, de önkénytes mun
kára, a tervezett állami kényszerezervezetnek azon
ban nem a.karják alávetni magukat. A többi galiciai 
nagy hitközségeknek is ez volt az álláspontjuk. Poli
tikai tekintetek, de különösen az orthodoxiának 
abbeli aggálya, hogy az ilyen szarvezetben való 
egyesülés a szabadelvűek befolyásának fogná kiszol
gáltatni a konzervativokat, vezérelte azokat a gyüle
kezeteket, amelyekben az orthodoxia túlnyomó több
ségben van és uralmát fenntartani óhajtja. 

A galiciai zsidóság magatartása - 207 hitközség 
tiltakozása jutott kifejezésre, - annak az indítvány
nak a megtételére indította a ezervezeti javaslat 
szerzőit : a brünni és troppaui hitközeégek elnökeit, 
hogy a ezervezetet egyelő1·e csak a nyugati országok 
számára alkosaák meg, a galiciai gyülekezetek tet
szésére bízva, hogy ahhoz utóla.g csatlakozzanak. 
A galiciaiak távolmaradása ne ejtsen csorbát a nyu
gati zsidók érdekein, ne gátolja meg szükségleteik 
kielégítését, óhajaik _ teljesítését. De a nagygyűlés ezt 
a javaslatot nem fogadta el és úgy határozott, hogy 
a ezervezetet az egész birodalom számára alkotja 
meg. 

Az általános vitában az orthodoxia aggályai szen
vedélyesen szólaltak meg. Hiába jelentette ki a gyű
lés elnöke (dr. Stern Alfréd, a bécsi hitközség elnöke), 
hogy nem fognak semmiféle intézkedést tenni, amely 
bármely vallásos meggylSzödést sértene vagy annak 
rituális cselekedetekben való nyilvánulását gátolná, 
az orthodox kisebbség megmaradt álláspontján, he
vesen tiltakozva a (l vallás •• érdekeinek a szervezet-

l3* 
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tel kapusolatos sérelme ellen. A << Fl' ei e V ereinigung 
zur 'Vahrung der Interessen der strengglaubi_gen 
Judenschaft l) képviselője 34 morva és cseh kisebb
ség nevében szólt a javaslat ellen, különösen hang
súlyozva, hogy veszélyt látnak a főtanács hatásköré
ben és hogy csakis akkor müködhetnének közre a 
ezervezet megalkotásában, ba már a szabályzat első 

pontja azt a rendelkezést tartalmazná, hogy a szö
vetség legmagasabb helyére csakis olyan személyek 
kerülhetnek, akik a szombatot és az étkezési törvé
nyeket megtartják. És az összes határozatok kell, 
hogy megfeleljenek a Sulchan árucbnak. 

Az orthodoxia ellenkezése jutott kifejezésre Fürst 
rabbi beszédében is, ki a következő határozati javas
latot terjesztette elő: Ausztria hithű zsidóságának 
nevében tiltakozam az összzsidóság oly állami szer
vezetének megalkotása ellen, amely a rabbik állását 
aláássa, a hitközeégek autonómiáját tönkreteszi és 

t 

arra van hivatva, hogy ellenkező világnézetek híveit 
meatereéges egységben összeszorítsa. Mondjanak le 
kényszerszervezetről és alakítsák ki a szövetséget az 
összes osztrák zsidók önkénytes szövetségévé, amely 
kívül és belül egyaránt politikai jogaink védelmére 
és jóléti intézményeink előmozdítására nem cseké
lyebb tekintéllyel fog bírni, mint egy államilag el
ismert hatóság, mely az egyenetlenkedés csiráját 
hinti el.,, 

A nagygyülés tagjainak kiszemelési módja ellen 
intézett felszólalás, Güdemann főrabbinak összetar
tásra és egységre buzditó beszéde, a galiciai hitköz
eégek tiltakozásának jelentöségét méltató és a fel-
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hangzott eilenvetések megcáfolására irányuló beszé 
dek elhangzása után általánosságban elfogadták a 
javaslatot, amelyen a részletes vita során nem sokat 
változtattak. 

Az osztrák birodalom zsidó hitközségeinek szer
ves összekapcsolását és az egész osztrák zsidóság 
hitfelekezeti alkotmányának felépítését cé~zó törvény
j avaslat most már az illetékes fórumokhoz kerül, 
amelyeknek jóakaratába.n bíznak. 

Nagykanizsa. D1·. j\Teumann Ede. 

' , 
MAGYAR ZSIDO CIGANYOK. 

A nagy Edison csodaszerű találmányával: a fonog
ráffal zsidó etnogriUiai szempontból is örökbecsű 

érdemeket szerzett magának. Ördöngös kis masiná
jából olykor-olykor régi, már szinte feledésbe ment, 
sőt az ifju nemzedék előtt teljesen ismeretlen zsidó 
dalok, nem ritkán egész zsidó zenekarok álta.l tartott 
hangversenyek harsognak fel, melyek a zsidó, mint 
nemzsidó hallgatóságra rendkivül mély benyomást 
gyakorolnak s ama. miszt.ikus érzelmet keltik, mely 
a keleti zenében általában, de különösen a zsidóban 

\ 

oly megható~ Még a gyorsabb menetü da.lok sem 
incselkedők s még a mosoly mellett is könny ül a 
szemben. 

Szerte heverő kincs volt mindvégig a zsidó nép
líra: a szájhagyomány adta nemzedékről-nemzedékre, 
vagy hi ven megőrizve szövegét, vagy a kor ked ve 
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szerint átformál va; anyák énekelték gyermekeiknek. 
az unokák vették át örökül öseikt.ől. A zsidóság 
minden keserve, fájdalma és reménye van bennük 
kifejezve. A szomorú lélek önkéntelen, erőteljes 

sóhajtásai, száz~zrek érzésének megnyilatkozásai és 
épen azért müvésziek, igazak és népszerűek. 

A mai kor gyermeke már nem igen tud arról, 
hogy Magyarorsz~gon igen sok j ól szervezett, kitünő 
hírnévnek Öl'Vendett zsidó zenekar volt. Egy '~ép, 
mely annyit ezenvedett és tűrt, aunyit vándorolt, 
látott és átélt s annyi csodálatos eseménynek volt 
szemtanuja és részeBe mint a zsidó, lehetetlen hogy 
nélkülözbette volna a zenét és d·alt; nagy érzéke volt 
iránta mindenkor és szült is kiváló ~enetehetségeket. 

A magyar zsidó-népzenész immár kihalófélben van. 
Évtizedeken keresztül fölötte érdekes szerepet j át
sz ott a magyar társadalmi életben, de ma már csak 
elvétve találunk egyet-egyet cigány·zenekarokban, 
ritkán szinházi-zenekarokban. Erdély egyes helysé
geiben s Magyarország és~aki · megyéiben : Mára· 
marosban, Beregben, Ungban, továbbá néhány 
nagyobb városban, mint Kaposvárt, Nagykanizsáll, 
Szegeden, nemkülönbe'n Budapesten még most is 
vannak zsidó zenészek. S oly vidékeken, hol a z si
dósag nagyobb tömegben székel, egy· egy kisebb· 
nagyobb zsidó zenekarra is akadunk, de számuk 
napról-napra fogy. 

A XVIII-ik században és a XlX-ik század elején 
a zsidó·zenészek voltak a magyar népzene hivatott 
müvelöi és interpretatorai, ' különösen a dunántuli 
vidéken. Mint, Bartalus István írja: Rózsavölgyi Márk, 
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akinek életrajzát most Eötvös Károly irta meg reme
kül, korának legkitűnöbb magyar hegedűse volt. 
Ö a, XVI-ik s,.ázadból származó remek szép <tPalotás 
táncot)) modern , alakban átdolgozá és kiegészíté. 
A palotás zene lassúja az ö korában már két sza
kasz ból állott, vagyis a menuet és német tánc min
t.ájára egy szakaszból és egy trióbóL Rózsavölgyi 
stílj e dallamos és képletezéeben ragyogó, alakilag 
pedig a két szakaszhoz még négyet tett, miáltal a 
palotás tánc hasonlított a francia négyeshez. Igy 
szerzette ö az első kör-tánc zenéjét. 

Rózsavölgyi Balassagyarmaton született 1787-ben 
s eredetileg Rosenthainak hivták. 1806-ban került 
a fővárosba s kizáróan művészetének szantelte életét. 
1813-ban Baján egy híres szép leányt vett feleségül 
s 1819-ben egy nagy tűzvész házától és nagyszámu 
kompozició·kéziratától fosztotta meg. Nevét 1824-ben 
magyarosította meg. amidőn a veszprémi zene-egylet 
díjazott-tagjául választotta. Kifogástalan képzettségé
ről számos müve tanuskodik, s hogy igazán kitünő 
hegedi1-virtuoz volt, a bécsi elsőrendű lapok is bizo
nyiták, amidőn 1835-ben az udvari szinházban több 
izben hangversenyezett. Rózsavölgyi 66 éves korában, 
1848 január 23· án halt meg s Petőfi Sándor örökí
tette meg emlékét abban a megkapó költeményben, 
malynek egyik versszaka így szól: 

Ébredj fól vén muzsikus, vén barátom, 
Hadd búsuljunk, lelkesedjünk n6tádon l 
Olyan isten-igazában tudtad te, 
Hogy hol fekszik a magyarnak a szive, 
A magyarnak a szive. 
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Rózsavölgyi fej ez te be Lavotta iskoláját, melynek 
azóta nem akadt müvelője. Két fia volt; egyik orvos 
lett, a másik 1851 óta ismert zenemü- és hangjegy
kereskedő-cég tulajdonosa volt Budapesten. 

A zsidó bandákról Csokonai Mihály (1773.) is meg
emlékszik. A Dorottya I. könyvében olvassuk : 

•Im a toponári zsidók békerülnek, 
És muzsiká.jokkal helyükre leülnek. ~ 

Ugyanott & II. könyvben. 

, Megzendül egyszerre Izsák száraz fája, 
Zengő szarszámokkal kiséri bandája.• 

8 alább:. 

' Rá. rándítja Izsák pengő muzsikáj át 
S a. Palatinusnak elkezdi nótáj át. • 

Azonban nem csak a somogymegyei Toponár 
diesekedbetett jeles zsidó bandával. Kronikásaink 
feljegyzése ezerini Kaposvárott, Nagykanizsán és 
Érsekujvárott is léteztek olyanok. A lakompaki 
(Sopron vm.) zsidó banda szintén nagyhirü volt és 
a fiirdö évad alatt hof1szú ideig a Bécs malletti 
Baden nyaralóhelyen volt szerzödtetve. . 

A magyar népzene történetében előkelő helyet 
foglal el a Finaly-féle zenekar. Az óbudai zsidó 
temetőben alussza örök álmát FinaJy Ansel, Finaly 
Henrik dr. egyetemi tanár lSse, egykori nagytehet
ségil karnagya a palatinus udvari zenekarának. 
Ennek jutalmául kapták a Final y (C zenészek., a 
«Freihaus•-t a Föld- és Szőlökert-utca sarkán. 
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Jelenleg há~om bírneves zsidó cigányprimásról 
van tudomásunk : Fehér (Weisz) P oldi szegedi cigány
karmester és zenetanár, 1846-ban született Hevesen. 
Atyja, szintén jeles zenész, korán észrevette fia zenei 
tehetségét, ugy hogy 6 éves korában mint csoda
gyermeket elvitte Amerikába, hol hangversenyeken 
lépett fel. New-York, Philadelphia, Chicago és több 
nagyobb városban tett atyjával körutat. Itt temérdek 
kitüntetés mallett sz ép összeg pénzt szerezve, a kis 
Poldi 9 éves korában hazajött és atyja az aradi 
zeneiskolába íratta be, hol Hendl igazgató már akkor 
nagy jövőt jósolt neki. Itt sajátította el a pompás 
szólók eljátszását annyira, hogy Huber Károly külön 
magyar átiratú csárdásokat írt számára. 1872-ben 
abban a kitüntetésben részesült Fehér Poldi, hogy 
édesatyját, mint 48-as honvédet Kossuth Lajos 
fogadta Turinban és itt néhány magyar dara bot 
eljátszott, közte a (( Megvirrad még valaha)) cimü 
kesergőt is. 

Innét Páriaba ment a müvész, hol a legkitünőbb 
zenetanárok tisztelték meg barátságukkal és ezek aján
lata folytán Don Carlosnak, a minap elhalt spanyo] 
trónkövetelőnek gyermekeit oktatta. Londonban Pablo 
de Sarasate hegedűkirály személyes barátságával tisz
telte meg. 1873-ban a bécsi világkiállításon mutatta 
be müvészetét és a jury nagy kitüntetésben része
sitette játékáért. 

1878-ban a párisi világkiállitáson, hol mindenféle 
nemzetiségbeli hegedümüvész gyűlt össze a szélrózsa 
minden irányából, nagy versenyt rendeztetett a kiál-

' lítási jury. Fellépett több mint 35 müvész s ezek 
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közt Fehér l )oldi lett u. «Repülj fecskémmeh és a 
., Bákóozi indulóval!> az első, úgy hogy a párisi zene
müvészi körök juryje egyhangúlag neki itélte a 
kiállítás nagy aranyérmét, malyhez egy 6000 kot·o
nás, tiszta aranyból készült koszorút kapott. De ezen 
p. bandája összeveszett, ugyanis levelekre szedve 
akarták egymás között szétosztani. Fehér Poldi 
azonban úgy oldotta meg a gordiusi csomót, hogy 
hazaküldte a dicsőség koszorúját Szeged városának 
s azt mai napig is kegyeletesen drzik a Somogyi 
könyvtárban. A párizsiak ma is úgy hívják az ott 
él ö els ö cigányzenekart : «l' orehestre de Boldi. l> 

A nemzetközi versenydíj kiosztása után az a kitün
tetés érte Fehér Poldit, hogy a párisi zenemiivészeti 
kör saját karmesterének akarta megválasztani 600 
korona havi fizetéssel. Azonban Fehér visszautasította 
a sz ép ajánlatot és hazajött. N ő ül vette Grünfeld 
tanár leányát, Rózát, kitől 9 gyermeke származoU, 
kik valamennyien jeles zenei tehetséggel vannak 
megáld va. Fehér most állandóan szegedi oigánypri
más és zenetanár. 

Scln·eier B. bácsmartonosi születésü. Híres madár
hangutánzó; begedüje fütyül, nevet, sir, utánoz min
clen emberi és madárhangot. Egymaga oly e1·övel 
hegedül, mintha egész bandát hallana az ember. 
Renelesen csak két kisérő muzsikust tart maga mal
let, kik a bánatos daraboknál kisérik. Scbreiert Bécs, 
Berlin éa Pária előkelő kávéházaiban ia előnyösen 
ismerik. 

V f)rös Elek gy 6 ri születésü, néhány év óta állan
dóan egyik fövárosi mulatóban játszik s közkedvelt-
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ségnek örvend. Sokáig külföldön tar tózkodott s a 
párisi világkiállításon egy magyar csárdában szóra
koztatta válogatott zenészeivel a közönséget. 

A többi kisebb tehetségű magyar zsidó népzenész 
a cigányok között van szétszórva. Oly kor-olykor 
találkozunk 3- 4 tagu zsidó zenekarral, kik község
ről-közeégre vándorolva, felkeresik a zsidó házakat 
a zsidó családi ünnepeket és ze;Déjükhöz énekelnek 
is. Rendszerint egy hegedű, egy há1·fa s egy nagy- · 
bőgő, ritkán egy cselló képezi a bandát. Többnyire 
az északi magyékből való zsidók, kik kétségkívül 
utolsó maradványai a régi hirü klezmereknek, kikkel 
valószinüleg ki is fog halni a magyar zsidóság ezen 
különleges tipusa. 

Horvátországnak is meg volt a maga j el es zsidó 
n épzenésze. A Kuhács-féle <' Sammlungen südsla
vischer Volkslieder)) (Zágráb) több szerzeményt tar
talmaz Schlesinger L.-től, kinek dalait osztatlan elis
meréssel fogadta a kritika. 

A magyar népzenének örökké halhatatlan alakja: 
Reményi Ede, ki tudvalevően zsidó szülök gyermel,{e 
volt. Atyja egyszerű miskolci iparos volt s észrevéve 
fia zenei hajlamait, eleinte Miskolcon követett el 
mindent, hogy zenei kiképeztését előmozdítsa, mivel 
azonban itt nagyon kevésre mehetett, Egerbe költö · 
zött, hol néhány magasabb állásu pap vette pártfo
gásába és a bécsi conservatoriumban a hegedűn 
teljesen kiképezte magát. Széchenyi István gróf 

· ajánlatokkal látta el Páriaba és Londonba. 1848-ban 
Görgey táborába ment a Görgey szomoru kedélyét 
gyakran felvidította játékával, úgy hogy a t.áborban 
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Görgey-hegedüsének nevezték. 1850-ben beutazta 
Északamerika főbb városait, azután Páriaba tért, 
W eimarban Liszt Ferenccel találkozvá~, vele barát
ságra lépett. 1854-ben, midőií az angol királyné 
hallotta játékát, udvari solo-hegedű virtuózává nevezte 
ki. 1869-ben Reményi a :rpagy~ nemzeti szinház 
conoert igazgatója lett s ezen álÍását 1871-ig, a mi
dön ismét Amerikába költözött, viselé. Ö kezdette a 
gyüjtést a Petőfi budapesti szobrára s a költség 
legnagyobb rés~ét ő hegedülte össze itthon tett zenei 
körútja alkalmával. A Petőfi és a Széchenyi-szoborra 
ö egymaga 134.000 koronát adott. Reményi 1896-ban 
halt meg. Népdalaival. és románcaival örökké emlé
kezetessé tette magát a magyar nép ajkán, mert 
amíg a magyar magyar lesz, a <l Repü lj fecském 
ablakára 1> címü mély érzésü, lelkes nóta onnan el 
nem vész. 

Hogy a cigány muzsikusok mennyire istenítették 
Reményi t, azt a nemrég elhunyt Joachim . hegedű
király halála alkalmával felujított adoma igen élén
ken illusztrálja. Joachimot egy ízben Budape~t látta 
vendégü! s vele volt Brahms is. Hangverseny után 
a két meater nagy társasággal a Hungáriában vacso
rázott, ahol a híres Bunkó Ferenc játszott. A társa
ság egy~k tagja oda ment az öreg Bunkóhoz és meg
magyarázta neki, hogy ma a világ két legnagyobb 
hegedűmüvészének muzsikál, illik kitenni . magáért. 
Bunkó gyönyörűen j á tsz ott, annyira hogy J o achim öt 
asztalához kérette és egy pohár vörösborral kinálta 
meg. Koointani akart vele, amikor az öreg c~ány 
egyszerre térdre borult előtte és csókolta a ke-
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zét. Majd megragadta a poharat és hangosan föl
kiáltott: 

- Éljen Reményi ! 
Alig tudták Bunkóval megértetni, hogy a yj}ág 

legnagyobb muzsikusa nem Reményi, hanem J oa.cbim. 
A meater azonban mosolyogva azoritott vele kezet : 

- Nem baj, ne~ baj, Bunkó bácsi - mondta -
igy van jól, éljen Reményi! 

Jeiteles Ignácot sem hagyhatjuk említés nélkül. 
Kitünő zongorázó volt s a máig népszerű Kerek es 
András szerzőj e. 

A népzenéről és a népzene művelőiről emlé
kezvén, nem hagyhatom említés nélkül azt a ne
ves zene-pedagógust, ki a népdalt a gyermek
sereg fogékony lelkéhez tudta vezetni. Ez Kohányi 
Sámuel volt, ki ccKohányi bácsi~> néven, mint gyer
mek-költő országos hírnévnek örvendett. Több mint 
ezer megkapó gyermekdal került ki ihletett tolla 
alól s forog még ma is közszájon. 

Az irodalomban mindeddig alig foglalkoztak ezzel 
a kulturhistoriai s ethnografiai szempontból érdekes 
kérdéssel. Futólagosan megemlékszik róla Dóczi József 
«Európa tükre•) cimű müvének 9. kötetében. Ugyancsak 
néhány sor ismertetést irt róluk Bartalus István az 
<<Osztrák Magyar Monarchiában. n György Zsigmond 
közli, hogy a romániai határállomásokon zsidó hege
dűsök szállanak a vasuti kocsikba, kik kisebb borra· 
valóért, szép dalokat játszanak. A «Jeschurnm » l !JOL 
évfolyama közli, hogy Vámbéry Ármin hires orien
talistánk a zsidó muzsikust egész Ázsiában a Ganges 
folyam partjáig találta. Dr. Ágai Adolf ~Porzó) nagy 
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irónk a ccNeue Freie Presse') 1 95-ik évfolyamában 
tette tanulmány tárgyává a zsidó muzsikusokat 
(klezmereket). 

Itt most fölvetjük a ké1·dést: hová lett a valaha 
oly népszerü zsidó muzsikus? mi vetett véget a 
pályának, mely egyben müvészet és kereset volt? 
Bizony bajos e kérdésre megfelelni. Mindazáltal 
magyarázatul két ok fölemlítését kockáztatnám 
meg. Az egyik, hogy a cigánybandák hihetetlenül 
elszaporodtak és rendkívül olcsók: a zsidó muzsikus 
nem győzte a versenyt és leszorult. A másik ok, 
hogy a zsidó asszimilálódott a magyarsággal, s ami
vel ez nem foglalkozott, ő sem becsülte meg. Akár
hogy áll a dolog, az idetartozó adatokat, mint a hazai 
népmüvészet és a zsidóság történetére tartozó ada
lékokat, mindenkép érdemes megbecsülnünk. 

Bimasz om hat. Lnkatos. Lo.fos. 

A RÓMAI VERSE~Y.* 

Napfény kacag és oszlanak az árnyak, 
Tavasznak j öttén édes mámor árad, 
Mosolygó hajnal rózsáit az égen 
Tűzszekeréből épp most szórja széjjel · 

* E legenda meséje a. • Mein~:~tel' Acbasve1·os vun Rom» 
cimü régi jargon munkában foglaltatik. No\'ellisztikus for
mában még delle Gracie is feldolgozta. E kót pr6za.'i form{t.· 
ban irott munkából maritettem eme versoH költeménynek 
témáját, s ·nevezett pr61.ai alakban megiJ·ott elbes1.éléseket itt 
költői, verseA formáha ültettem át. K. A. 
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A Iángparipás Phoebus izzó csókja, 
S az örök város sok ezer rigója 
Föleszmél édes, bűbájos danára, 
Ró~a fölött ragyog a tavasz álma. 
Oliva nyilik Sorakt' lig.etében, 
És narancsfák Paternó erdejében, 
Lágyan csobog a Tiberisnek habja, 
Mint roasemondó halkansúgó ajka, 
Mikor szivébe emlék szór virágot, 
S mi ott benn forr: az ezer szines álmot 
Hálóba gyűjti s megujra kiönti, 
Mesék babjában gyönyöiTal füröszti ; 
És minden hullám egy-egy zengő hárfa, 
A mely halász át ölelésre várj a. 
Szebb tavasz nincsen sehol a világon, 
Mjnt mikor bércen, ormon, kupolákon 
Az ifju napfény kigyullad lobogva, 
És megifjultan áll az l>si Róma. 
A napsugátr szerelmea szép Rómába., , 
Es tavasz jöttén hőn epedve várja, 
Hogy csókjaival ujra elboritsa 
S lángkarjaival keblére szoritsa. 
S mikor a karját ölelésre tárja : 
Krokosz és narcisz, anemon és pálma , 
Es liljom hull a hét halom fölébe , 
És cédrus , nő a Parnaesus tövébe '. 
Még ottan i~, a hol -a halál szárnya 
Örök ború val van mindig ki tárva : 
A temetökbe is élet iopódzott, 
És messze űzött minden gyászt és gondot 
A tavasztündér édes kacagása, 
A mely a földet uj életre rázza, 
És nem szereti a söMt siralmat, 
És nem szereti azokat, kik sh·nak, 

~07 
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Kit is visz útja sötét temetőbe ? 
Ki sirna most, ki lenne olyan dőre, 
Sirokra járni, könnyeket hullatni, 
Mikor a jelszó : vigadni, mulatni, 
Álmodva. járni vadvirágos 1·éten, 
Vagy csoportokban, fórumon és téren, 
Vásári zajban mélyen elmerülni, 
A bánat árnyát measze elkerülni ?! 
S egy férfiu jár, sirok között bolygva, 
Mikor az öröm lángszikráit ontja, 
És szembeszáll a napfénykaoagással, 
És nem törődik tavaszi varázzsal, 
Egy férfi bolyg a zsidó temetőben, 

Vigadhat minden, óh de ő, osak ö nem, 
Hazug a tavasz, örök a gyásza néki, 
És örök bánat sors gyanánt kiséri: 
Rabbi Chanina sirni jött Rómába, 
Hogy népe gyászát önszemével lássa, 
A dúlt templomnak rablott ékességét, 
Titusnak ívén kürtjét, frigyszek:rényét, 
Egy tünt tavaszról álmodik a lelke, 
Mikor még népe nem volt idegenbe ', 
Mikor az oltár nem hevert romokban, 
És hosszú, boldog ájtatos sorokban, 
Jeruzsálembe vándorolt dalolva 
Szent ünnepekre, dicső szent templomba 
Egy szabad nemzet, minden világtájról 
Hajh! álom ·ez most régi szabadságról, 
A szabad népet megalázták mélyen, 
És rabigában sinyl5dik már régen. , 
Es Sálem földjét rétekre szántották, , 
Es árva népét százszor megbántották, 
És R6ma lába taposta a sárba., 
És Róma vitte idegen fogságba, 

.. 
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Es Róma kicsiny zsidó temetője 
Hős vértanuknak véráztatott földje. 
A sírok raj ta rémeket regélnek 
Az emlékező késő nemzedéknek : 
Hogy vesztek bitó-n, . cirkuszok porondján, 
A vértanuknak glóriáját hordván 
Fejük fölött a bajnoko~, a hősek, 
Halálban, vészben mégis oly erősek. 

Ott sir Chanina a tizeknek hantján, 
Kik lelküket kinoknak általadván, 
Az ősi hitben bátran megmaradtak, 
8 az Egyetlenért marth-hal~lt haltak. 
Távolból jött, zarándok lelkülettel, 
És nem i j esz té tornyosuló tenger, 
Sem sivatagnak perzselő parázsa, 
sa~kallá egyre hőnlobogó vágya: 
Hogy mégismerje szétszórt népe sorsát, 
A kik szivükben azt az álmot hordják, 
Mely tovaszállt - de soha meg nem halhat, 
A melyet bánat, gyász hamva takarhat, 
De örök remé~y szitja lángját egyre, 
Hogy megszünik majd Izraél keserve, 
Hogy visszajő a száműzetés foglya 
A százados, az elhagyott romokba, 
8 fölépül ujra Oión büszke vára, 
Majd egykoron - majd végre valahára. 
JeruzsálemblH jött rabbi Chanína., 
S nincs annyi könnye, a mely mind elsírja 
A tenger gyászt, mely útján ujra éledt ; 
Hisz látta népét, a mely szerteszéledt, 
A lator gőgöt, a mely letaposta, 
A rettegést, mely szük gettóakolba 
Szo1·ítá össze bélyeges ruhákban, 
Cafatköpenyben, vérben, gyászban, sárban 

Az l!ill7' Évköt'l.yue 1010. 14-
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Az Úrnak népét, egy Isten vallóját 
És undor fogta ol egész valóját, 
Mert porba rántja le a föld szülöttje, 
Gyöngét taposva, testvérét gyülölve 
A szaretetnek örök tanítását, 
Az Isten álmát, égi híradását. 
l\ferengve sír a hantok előtt állva, 
S a sírok néma kőoszlopa; fája, 
Mikéntha mind egy zordon biró lenne, 
S a világ ellen vádjával fölkelne. 
De száll a. perc, és elillan az óra, 
S kár vesztegetni könnyet a halottra, 
Künn forr az élet lázas szenvedéllyel, 
És küzködik a bánat a reménnyel, 
A siralom, a kacagás, a gondok, 
A könny s a vér, a mit a harc kiontott, 
Üvöltés, gúny, a szitok és fohászok, 
A csüggedés s az égretörő álmok, 
Mint blivösital boszorkányos üstben, 
És egyik tfizben, más meg kimerülten: 
A tömeg lázong kenyérért hevülve, 
És harcba tör és vad tusába, bűnbe, 
8 örömre vágy és boldog v igalomra
És mámorra, ha. megtelik a gyomra.. 
Cha.nína rabbi elvegyül a népben, 
A hangos utcák sürglS tömegében, 
Száz emlék leJkét álmodásra hivja, 
Im ott a téren a «zsidóknak hídja•, 
• Pon a Judaeorum •, hol láncokba verve 
A zsidó ifjak és leányok sergo 
Az aranába hős tusára mentek, 
S úgy haltak mog, mint meghalnak n. szentek. 
Oroszlánkarmok csaptak le reájuk, 
Élt zsoltárigét énekelt n száj nk; 
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Ott· mered égnek Hádriánnak vára, 
Hol foglyulejtve Izraél virága, 
Utolsó percig hű maradt hitében, 
És minden kövét megszantelte vérben, 
Égnek mered egy századéves gúla, 
Emelte egykot• véres Caligula, 
Halomban fe)rüdt raj ta zsidók teste, 
És húsfáklyáktól lett piros az este. 
Amott a Péter tem'plomának tornya, 
Tövében egykor légió szuronyba 
Rohant röhejtől, szidalomtól üzve 
Holt Judeának ezer ifju szűze; 
A Janicuium ... és Saturnus ber~e ... 
A hol karókra és lándzsára verve 
A zsidó bölcsek Echodot hörögve, 
Halott kebellel hullottak a rög1·e. 
Chanína jár . . . és csupa gyász a lelke, 
Megtölti könnyel századok keserve, 
Oly fájdalom a nagy világon nincsen, 
Min t a min é>t mireánk küldött Isten .. . 
Körötte fény, a merre viszi lépte, 
Má1vány ragyog az égő nap tüzébe', 
Száz templom tornya c~illog meg a légben, 

.És könny szivárog Cbanins szemében, 
Mert arra gondol: Judea kifosztva, 
És Róma az , ki romlásba sodorta. 
8 a mint Ohanína lépdegél merengve, 
Egy magas térre ér fel most lihegve. 
Santa Mária templomterén áll most, 
Belátni onnan majd az egész várost, 
És lenn a terrász lábánál nyüzsögYe, 
A széles téren morajlón sürögve, 
Ezernyi néll hnthtmzik ime ottan, ' 
És hangosan, és lázas izgatottau, 
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Kurjant, tolong, egetverőn Tiadva, 
És zúgva forr, mint tenger a viharbar 
Az ég mesgyéjén bibor csillanással 
A napcsillagzat rőtes villanással 
Nyugatnak tart már - hajlik már a nappal, 
8 elönti széles, lila lángszalagga1, 
Mint tíizkeret a tömeg hullámzását -
Megejtő kép, ecset nem festi mását. 
A rabbi néz a terrász magas áról, 
Miért e zaj ? a tömeg miért lángol? 
És mert a nap belétűz a szemébe, 
Ernyőnek tartJa tenyerét elébe. 
De meg nem érti okát a zsivajnak, 
8 mely n5ttön · nő, a fékevesztett • zajnak, 
Tán ki is térne a tömeg útjából, 
De közelében, fent és messze távol, 
Körülvevé a népnek zajló árja 
És minden útját sodrával elállta. 
Szabad hely még csak a tér közepén van, 
És hogy szemügyre veszi most még jobban, 
Kicsilly zászlócskák ünnepet jeleznek, , 
Es elkerítnek nagy négyszögnyi helyet, 
S a napnak szantelt obeliszk tövében, 
Mit Egyiptomból hozott egykor, régen 
Augustus haza Róma gy5zelmére, 
Hogy diadalmát fölirja az égre, 
A fóruroot egy kötél osztja ketté, 
Nagy, zászlós póznát tűztek le most mellé, 
S a kötél mögött tarkán fölcifrázva, 
Aranyporban és azalagban pompázva, 
Öszvérek, lovak és· bivalyok· álltak, 
És nyakukon kis csöngetyűket ráztak. 
Vásárra gy(ílt tán Róma zajos népe ? 
De mórt éppen a legfényesebb térre? 

.. 
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Töpr~ngve keres Chanina kiútat, 
E nagy zsivajból talán még kijnthat, 
Hogy elkeTülné vészes toJongfisát, 
És fölkeTesné csöndes kis szállásá.t. 
D~ összecsap a nagy tömeg mögötte, 
8 m~t kis pehelyt ha vihar kapja ölhe, 
Úgy sodorja már Chaninát magával 
A nép· hulláma ragadó sodrával, 
Nem látja ~enki öreg ko1:a súlyát, 
Viszik, taszítják, emelik és húzzák. 
Elkábul agya, mitsem tud magáról. 
S hogy fölócsudik tompa kábultából, 
Még zúg mint orkán, vad riadás egyre, 
De őt letevé a n épár egy helyre, 
S mikor magát már elveszettnek hitte, 
Az obeliszknek lába elé vitte. 
Szabad a tér, ott nincsen már tolongás, 
Ott megszünt már a vad, zűrös forrongás, 
S hogy nem gyötri a félelemnek kinja, , 
Es szemei t hogy felnyitja Chanína : 
Az öszvérek, a lovaknak körében, 
Ott áll ime a négyszög közepében, 
A mit imént a magaslatról látott, 
És megcsodált mint vásár i világot. 
Ez állatok, a mikben lélek nincsen, 
Mily békések és mily szelidek itten, 
S a kiket Isten embem ek teremtett, 
Mint bestiák úgy ordítnak, üvöltnek; 
És azt is látja ámúló szemérel, 
Hogy kivont karddal, forgó -kelevézzel 
Sürög· forog egy csa r) at alabárdos, 
És rendet tart és vezényszót kiáltoz, 
8 az oszlop mögé szoritja a népet. 
A mely nem ismer indulatban féket. 
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E katonák a Szent Atya testöri , 
A gárda az, mely pitvarait őrzi 
A Damazus s a csöndes Vatikánnak, 
8 a pápa előtt szent örséget állnak. 
És félénken hogy fegyverzetük nézi, 
Az egyiket im Chanína megkérdi : 
Ez ünnep itt hogy vajjon mit jelentsen ? 
És amaz szól, hogy erre igy feleljen: 
«Mi készül itt? azt minden suhanc tudja, 
Hogy idegen vagy, kérdésed mutatja, 
Megtűrünk itt, mart ruhád után vélem, 
Bokátverő csuhád után ítélem : 
Sze rzetes vagy, vagy más istenes szarzet, 
És hiszem azt, majd nagy örömet szerzek, 
Sorát ha ejtem e nagy ünnepségnek, 
És megjelentem -jámbor atyám n éked, 
Hogy fényes verseny van ma készülőben, 
És megtudhatod azt is most éntőlem : 
Tavaszt köszöntő Karnevál évadján , 
Már kétszáz éve Adalbertus napján, 
A legzajosabb ünnepet Rómában, 
E napon üljük boldogan, vidáman ; 
E hosszú úton, föl a Lateránig, 
Itt tartunk rendet, fegy,eresen állig, 
Korzónak hi v ják ezt a measze utcát, 
S a versenyfutók ezt ma még megfnt.ják. » 
És csodálkozva kérdezi Chanína: 
•Ezt véges eszem fölérni nem birja, 
Öszvér, bivaly és 16 futnak egyszerre? 
Együtt vajjon hogyan kelnek, versenyre?» 
oÓh balga barát!» - felel rá egy másik, -
Nevetni tudnék szavadra rogyásig." 
- És berberlovát diszíti kacagva, 
Kényeseu veti fel fej ét a, k~tnca, -
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«<gy lesz a ver~eny. Tudjad meg barátom, 
Nehézfejű vagy, azt én bizony látom. 
Elsé>nek majd a szamarak szaladnak, 
S utánuk majd a héberek haladnak, 
A szamarak az elsé> sorba jutnak, 
És utánuk majd a héberek futnak, 
8 aztán bivalyok zárják be a hordát, 
És mi kergetjük ezt a furcsa csordát. 
A Sant Marcónak, templomáig futnak, 
8 a ha1·angok ha nemsokára zúgnak, 
A cap i tó li toronynak ércnyelve 
Megadja majd a jelet a versenyre.» 
Nem érti meg a rabbi e beszédet, 
Nem hallott jól, a.vagy ez ember téved ? 
Azért megujra fejcsóválva kérdi: 
Vajjon a szót a katona hogy érti? 
uMit mondtál vajjon holmi héberekré>l? 
Tréfát olvasok kacagó szemed ből., 
cAzt mondtam én~ - kiáltja ez harsogva -
«Ne göngyölitsed füledet gyapotba t 
Értsed meg jól: a szamarak nyargalnak, 
S utánuk ~aj d a hébe1·ek szaladnak t • 
«Nem hiszem 1négse>> - dadogja Chanína -
S arcát elönti a haragnak pírja, 
«És keresztények kacagnak e tréfán ? 
V agy álmot látok éber sz emmel én tán ? 
Jeruzsálemben lakom, a sz en t földön, 
Ott napjaimat áhitatban töltöm, 
S naponta látom Betlehem barlangját, 
Mely befogad~ a megváltó anyját: 
Egy zsidó asszonyt, a mikor őt szülte, 
Kinokban ·égve, láztól kimerülve, 
Kit úgy neveznek: evilág megváltója, » 

Az nem lehet e gyalázat tudója l» 
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, Öreg mesét dödögsz barátom nékem, 
A volt az volt, az elmúlott már régen, 
Itt futni kell a zsidónak kopásig, 
Bivaly előtt, s a szamár után váltig.» 
« S a keresztények nevetnek otrombán? » 
- Chanína kérdi megremegve, tompán, 
c Biz úgy öreg l~> - váli az alabárdos, 
És gtmykacajt vegyít most a szavához. 
«8 örömét lelve ebbe a futásba', 
Legjobban nevet Szent Atyánk, a pápa. • 
uHazúg a szód l» - · így r iad fel Chanína, 
Elhalványul va, z01·donan fölsirva -
•Hát néz oda l» - förmed a barcos ráj a -
• Ott áll nagy diszben a sz en t pápa sátra, 
Magasban áll, s a damasztrojtok rajta, 
A baldachinnak ékköves aranyja, 
Igaz gyöngy, bíbor megtanithat téged, 
Hogy szent igazat mondtam én tenéked ; 
Kicsinység várj, s meglátha~od a pápát, 
A kürtösök, a dobosok öt várják." 
É~ indulatban, sértett haragjában, 
Ott hagyta az Chanínát eiDmagában . 
i e pillanatban zúgás kél harsányan, 
l 

Es ezer torok kacag fel vidáman, 
cA hébereket, hozzák a zsidókat l• 
S a szamarakat, bivaly és tinókat, 
Hülyén nevetve ösztökéli Róma, 
Hisz együtt lépnek majd a sorompóba! 
8 mikor a csaesik fülüket hegyezve, 
A vad zsivajtól szörnyen megijedve, 
Éles, keserves iá-ra fakadnak, 
A rómaiak majdhogy megszakadnak 
Jókedvben, élcben, durva kaca.gásban, , 
Bs úgy kiáltják a tömegblH százan: 
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«A kollegák a zsidókat köszöntik, 
S most örömükben szivüket kiöntik h 
És egész Róma megtelik zúgássa!, 
uA szamarak ID - uA zsidók f» - kiáltással. 
De hirtelen a lárma leülepszik, 
S a nagy tömegen ájtat csöndje fekszik. 
A pápa jön most fényes kísérettel, 
Nyomában papok, száz meg száz kereszttel, 
Máriaképes arany lobogókkal 
És tömjénhin tő füstölő korsó kkal, 
És lassu, komoly ünnepi menetben 
Betér a padró az egész sereggel 
A palotába, melynek magasába' · 
A versenyfutást nézi majd n. pápa. 
S a korzó végén a zsidók is jönnek, 
A kanyarodón ime már föltünnek, 
És láttukon a széles jókedv éled, 
Nem látni mindig ilyen vidám képet. 
N em látni mindig ilyen paripáka t, 
ll y ösztövér , ily görbe lapockákat. 
Az egyik czingár, szellő majd elfújja, 
A másik vén, mikép az ország útja. 
Van köztük pohos, alighogy sziszákol, 
Im ott egy másik, alig áll a jámbor. 
Megtölték őket jól előbb étellel, 
Hogy kacza.gtatóbb legyen majd a verseny, 
Igy jóllakottan nehezebben másznak, 
És nem lesz vége hamar a futásnak. 
Vörös köpenyben és bohóc sipkákban, 
Köntösük szélén sárga karikákkal, 

· Igy jönnek ők - az Úr választott népe, 
S a szégyen lángol mindegyik szivébe'. 
Közöttük 'Van, ki fájdalmát takarja 
És gyalázat{tt rejteni akarja, 
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Fölszegzi fej ó t büszke, kemény dac cal, 
És nem törődik semmi gúnykac~.jjal. 
Csalatkozik ; a szégyen útja véres, 
A büszkeség ily gúny között elvérez. 
8 n. mint kedvét a nép l'ajta kitöltj, 
Halvány arcát a bibor pir elöntj. 
Egy más csoport kezét mellé1·e fonva, 
Lesütött szemmal néz alá a porba. 
Szitok között, és gúnyröhejtől űzve, 

Lelkük e kintól messze menekűlne, 
És imát rebeg megvonagló ajkuk, 
És tompán zöndül zsoltáros mora.jjuk, 
Az apák r égi, könnyázott imája, 
Mely fölvillan a ködös éjhomályba., 
S nem hagyja cserben a bús szenvedőket, 

És fölemeli a mélységből őket. 
Eljutottak az obeliszk tövéhez, 
Most jelet adnak a bárdos vitézek, 
S az erkélyen, a szomszéd palotában, 
Kereszt tövében, egész udvarával 
Föltiinik im a pápának alakja, 
S elsőt kondúl a L aterán h arangja. 
És lenn a korzó kiszögellő szélén , 
A tágas utca mind a két szegélyén , 
Bársonybavont tribűnök fölragyognak, 
Selyem suhog, és ékszerek csillognak, 
Szenátorok és dámák nagy csoportja 
Helyet foglalnak lázas izgalomba' . 
.Nagy, sűrü tömeg lepi el az utcát, 
- E korzót majd a zsidók végigfutják. 
A zsidók most a sorompóba lépnek, 
},estőt ide, hogy megfesse e képet l 
Ott állanak, s az állatok fölbőgnek, 

Y énn.sszonyok és suhancok röhögnek, 
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E látványon fölkacag egész Róma, 
S a bep-hep nótát gúnyosan vihogja. 
A t enge1· felől hűvös szellő táma<l, 
És fönn az égen barna felhőárnyak, 
Miképha méhük haragot forralna, 
Közelgen ek, gomolyganak rohan va, 
Miképen ba az ég villámot gyüjtne: 
L esujtani a készülődő bűnre. -
A hep-hep hangzik viharosan zúgva, 
Mint záporár a durva tömeg gúnyja. 
Chanina áll, mint szo bor megkövülten. 
Halálraváltan, fehéren, rémülten, 
És bús szivébe éles tőr nyilialik -
A levegőben halk siralom hallik. 
Egy öreg zsidó az oszlop alj ába, 
Aléltan hull az utcának porába ; 
Chanína rabbi hozzálép: «Testvérem! 
Szivem szakad a fájdalmadon, érzem, 
Hát téged is futásra kényszeritnek? 
Hisz ilyen testtel kínpadra fe szitnek l >) 

• Beteg vagyok, és vízkóros a testem, 
Irgalmat náluk h iába kerestem, 
Hiába kért szelid kegyelmet ajkam, 
Csodálkozom, hogy szánakozol rajtam ! 
Apáimra mogesküvém, hogy holtu.n 
Rogyok majd össze itt ma én a porban, 
Testvérem, nézd, testem a nyomorultat, 
A verseny előtt már a földre hulltat, • 
- S pil·os köpenyj ét testén széjjelvetve : 
~rgy vetkőztettek engem meztelenre, 
Igy kell szaladnom vérben, gyalázatban, 

l 

Ugy érez em, az ostor máris csattan. )) 
S miko1· Chanína elszörnyedve kérdi : 
<<És ezt az Isten hallgatagon nézi ? 
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Mezitelenül kell futnod kínokban, 
És nincsen sziv, mely részvéttől megdobban ? )) 

Félénken, halkan, csöndesen rebegve, 
Igy felel amaz, szinte megremegve: 
«Már kétsütz éve futunk igy lihegve, 
És nincs ki rajtunk szánva könyörülne, 
Ma kétszáz éve rendelte egy pápa, 
Hogy térdig kopjon beteg zsidók lába, 
E szép napon, Rómának örömére, 
És megalázva hulljon népem vére. 
S nem kérdezte még rajtad kivül senkj, 
Hogy mért kell ránk a hóhérbá1·dot fenni ? 
S az önéTzetet szivünkből kiölte 
A rsbbilincs, mely hitünk összetörte ; 
Simon Gióra büszke nevét hordom, 
És lásd! amott a liapitóli ormon, 
Kerékbe törték ottan ősapámat, 
Ki karddal védte egykoron hazámat, 
8 Jeruzsálem leghősebb oroszlánját ' 
Temetlen tépték ízekre a kányák. 
Rabláncra verték, halálra kinozták, 
Titus bakói vérig ostorozták. 
Futunk ... futunk ... az Istenük nevében, 
És miért futunk ? mindhiába kérdem. )) 
(j S én esküszöm la - igy kiált föl Chanína -
8 kigyullad arca. sze n ve délyes pír ba' -
«Én esküszöm, nem tűrheti az Isten, 
Hogy kínozzanak benneteket itten. , 
En esküszöm, ma fülükbe kiáltom 
Az Úr szavát, az én haragos átkom. 
Nem gytilöl Isten, s kárhozott az ember, 
Ki elfelejti : egy az Isten ott fenn. 
S ha minden papja százszo1· is megátkoz, 
Felrohanok a pápa trónusá.hoz, 
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Szivükbe dörgöm ocsmány büntevésük, 
El nem kerülik szörnyü büntetésük! >) 
cc Hiába mind ! - sz ól Gióra sötéten - · 
Hiába mégy, hiába szólsz testvérem. 
Ez obeliszk, a melynek alj~n állunk~ 

.Ezerszer látta vértanu halálunk, 
l 

Evezrak szálltak már el mifölöttünk, 
l 

Es nemzedékek éltek már előttünk, 
És. nemzedéke.k jönnek, mennek rendre, 
De Izraélnek nem szünik kes~rve. 

A könnyeink szünetlenül csorognak 
Egy feneketlen vérserlegbe folynak, 
Mi iszszuk azt, s elnémul tőle ajkunk, 
És nem könyörül soha senki rajtunk, !) 

\ 

S fölhördül hosszan; zokogva Chanína : . 
.: Gondolj teám, és várj itt engem vissza.(» 
S mikép ha lenne démon a nyomában, 
Magának rést fúr a tömeg sorában, 
Előre tör, s nem ismer veszedelmet. 
E pillanatban élesen csengetnek, 
Kettőt kondul a Lateránnak tornya, 

l 

Es megperd'\il a. katonáknak dobja. 
A nép elnémul pillanatnyi csendben, 
Most kezdődik meg a kegyetlen verseny. 
A sorompónak kötelét felhúzzák, 
A szamarakat szügyön sarkautyuzzák, 
Azok nyerítnek s rémülten nyifognak, 
Meghorkannak és ijedten nyibognak, 
Mig dárda éle tompo1·uk megsebzi, 
8 a szamárhad a versenyfutást kezdi. 
Ostor pattog, a karikás megcsördül, 
S al kerepelők harsány hangja pö1·dül, 
És szemeiket messze kimeresztik, 
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És hosszú fülük mélyen leeresztil<. 
«Avanti h ahajhó l » o1·ditnak a szolgák, 
A gerelyvasat lágyékukra dobják, 
S örül t jramban, föld alattuk dobban, 
A csaesik futnak ruindegyre mindjobban , 
Tajték folyik, és hull a verejtékük, 
És Róma gúuyja özönlik feléjük ... 
Már-már elhal a léptük dobogása, 
És Róma népe máris készül másra. 
oHep J Hep J - kiáltják - a zsidókat várjuk, 
A kezdet ez és most a zsidót lássuk l ll 
S rabbi Ch~nfna mindelé>bbre törve, 
A szivo, lelke halálra gyötörve, 
A sokadaimon utat vert magának, 
S a men·e járt, mindnyájan félreálltak, 
A két szemében vészes láng cikkázott, 
Fellegnek méhe igy ont tüzvillámot. 
Palástja libben, haja fürtje lebben, 
Őszes szakálla lobog a tömegben, 
Termetc megnő, araszosan rengő, 
És hangja kürt, viharon általzengő . 
Elér a pápa fényes udvarába, 
Biboros papok ragyogó sorába, 
Feléje fordul ezer 'Szempár kérdőn, 

S ö leborul a pápa elé, kérön : 
•lsten nevére r igaz szerelmére, 
Szivem vérére, szemeim könnyére, 
Ób nézz le rám és hallgassáJ meg engem, 
Kegyelmedet óh nagy Uram l esengem !» 
• Beszélj tehát» így parancsol a pó.pa -
4j Mondd, mit kivánsz e különös órába · ? 
Kevés a perc, melynf'k derűs a méhe, 
Rövid legyen hát most A. sz'd bosz(ldje.~ 
Előrelép Cbanína az e1·kélyen, 
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És láng gyullad föl éjsötét szemében. 
Meg nem riasztja diadémok fénye, 
És így csendül meg szárnyaló beszédj o : 
uNem látod-e, ott lenn az utcaporban, 
Remegve állnak emberek egy sorban, 
Az állatokkal egy karámba gyíijtve, 
8 köréjük néped gúnykacajra gyűlve, 
Úgy hajtják őket, mint szokás a csürhét, 
8 ezt Szent Atyám, te békességgel tíhnéd? 
Hát azt hisze~-e, hogy kinek székében , 
Te ülsz most itten, KTisztusnak helyébeJ?., 
Hogy ilyen bűnnél ő is veszteg álln a 
8 ily kedvtelésben örömet találna ?• 
Felugranak a papok most e szóra: 
uHalál r eá l halál e gaz fickóra !& 
De int a pápa s felel Chanínának : 

<< Hát emlékezzél : az I sten fiának, 
Mint kellett futni, csőcselék sorában, 
A hosszú utcán , véres Golgotában, 
Hogy lihegett l hogy futott véges-végig ! 
Pilátus házától föl a mer edélyig, 
8 ha ő szaladt - miért ne a bakói? 
Ne fussanak-e gonosz zaklatói? 
Kik fölfeszíték mi U runk keresztre, 
Hogyan várhatnak tőlünk kegyelemre ? 
Hát ki vagy te? pogány vagy jó keresztény? 
Hogy ily kéréssel engem fölkerestél ?» 
Chanína szól : «A régi vád örökké r 
És nem szünik meg soha, soha többé l 
Hisz azok, akik Jézussal dacoltak: 
Ezeknek ottlenn ösapái voltak r 
És akik egy kor régen vétkezének, 
Azok Uram, 1·égótu. sírba té1·tek r 
És nem tanítá. vajjon Jézus régen : 
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Hogy bosszút no állj soha ellenségen, 
Hogy minden ember, aki gyülöl: vétkes, 
És máltatlan az Ú1·nak szent nevéhez. , 
A keresztet viszik nagy Ur l előtted, 
Hogy glóriában ragyogjon fölötted 
A szaretetnek büszke hitvallása, 
És roinden hived örök fényben lássa : 
Tanitásod nem gyűlölet, pogányság -
S kik alázattal oktatásod 'várják : 
Óh ints a népnek, gyiilölete tí1njön, 
E durva játék örökre megszűnjön. -
Egy öreg zsidó, holtbeteg és vézna, 
Nehéz kórságban szenvedö és béna, 
Mezitelent·e vetköztetve áll lenn, 
A versenyező, bús zsidó seregben. 
Ö is szaladjon? ezt te "égignéznéd? 
Kinos futását, hörgő szenvedését ?l) 
«N e vesztegeljünk - sz ól a pápa zordan -
Már nincs id6nk ily irgalomra mostan, 
Oly nagyra nőtt a tömeg szenvedélye, 
Nem azoritbatom én már többé fékbe. » 
• 8 én azt mondom - Chanína ezt harsogja -, 
Es úgy tudom: szived is ezt dobogja, 
A szeretet csodákat tud végezni, 
Soh' sincsen késő igazán szeretni. 
Im leborulva trónod lépcsejé1·e, 
Irgalmat esdek Isten szent nevére l• 
• A zsidók jönnek l • hangzik most a légben, 
Ezer torok kiáltja lenn a mélyb~n. 
A zsidók jönnek, és bivalyok bögnek, 
Paripa dobban, s emberek hörögnek, • A lárma, zaj egetverőn harsognak. 
8 miként prédái hajszoló kopóknak, 
Halványan, félve, meztelen, rogyottan. ' 
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' A zsidók állnak diderg6 tagokkaL 
Egy végsőt kong még a torony harangja, 
Egy végső hajrá l s kezdődik a hajsza. 
S a zsidók közül egy törött aggastyán, 
Halálsápadtság ül redős, vén arcán, 
Chaninához fölnéz a palotába, 
És azt. rebegi az utca porába' : 
c Gondolj reám, ha üldöznek, · kacagnak, 
Ha véreim a versenyben szaladnak, 
Gondolj r eám, ha megroggyan a térdem, 
Ha kibuggy"an a vad kinzástól vérem. o 

A pápa hallgat merev némaságban, 
S eped Chanína csöndes, hal}r fohászban : 
«A szivem, lelkem Előtted kitárom, 
Csodatevésed én Istenem l várom. 
Óh én Uram l legyen csodád oly ·égi 
Hogy hite ·.~ze~·int j el legyen az n éki l» 
- Sötétlu felhők borús áradással, 
Közelgve jöttek tornyos rohanássaL 
A napnak arca eltorzult láttukra, 
S félig a tenger rejtekébe bukva, 
Sápadt nyilát ellenük onna.:q. szórta, 
Ám erejét hiába pazarolta. 
Sürű rajokban, viliámos sörénnyel, 
Felhőparipák vágtattak az égen, 
8 vihart nyerítve, fujtatva, caatázva, 
R~ha.nnak, j önnek, minaközelbre szállva. 
A mennynek arca mindjobban haragszik, 
A távolból már tompa dörej hallszik. 
De vak mámorban üvölt Róma népe, 
Se lát, se hall - csak bűnös szenvedélye 
Ragadja ocsmány gyülölet fertó'be, 

2~5 

«Hep! hep r, - kiáltja - «hep l zsidók előre la 
8 a nép kacag, a zsidók már: is futnak, 
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Lihegve törnek föl a korzó útnak. 
Haí zsidó szalad egyszerre, egy sorban, 
Süvöltő zajban, fölkavargó porban. 
S közöttük fut törzsének utolsója : 
Rogyott testével Simon bar Gióra.. 
De nem jut measze . . . leroskad a földre, 
Ájultan szédül .. . s ítgy esik most össze. 
c Kegyelmes Isten r • a rabbi sikoltj a., 
• Simon Gióra. ott fekszik a porba'.» 
•Tévedsz barátom J - mond a pápa nyugto~ 
Gióra fut, szalad Gióra folyton. • 
De szól Chanína : c Én elesni láttam, 
Oly igaz, mint üdvösségem lássam. » 
8 a pápa szól : u Szemeim nem hazudnak, 
Hát nézz oda, még mindig hatan fu tnak l» 

' • Ugy más szalad, de többé nem Gióra. r • 
- Felel Chanína - aNézz a sorompóba, 
A testgomoly, mezitelen, formátlan, 
Az lenn Gióra, ott az út porában l • 
E pillanatban láng lobog az égen, 
Vakító fénnyel szalad szerte-széjjel, 
Villám szántja a korzót véges-végig, 
És fönn az égen száz felhiS sötétlik. 
A villám száll és szüntelen cikkázik, 
A futó zsidók nyomdokában játsmik, 
8 a. mint szökellve végre azt elérte, 
Ki ott szalad Giórának helyébe : 
Körötte mindent fényözönbe mártott, 
Szikrázva hintett ezer szines lángot. 
8 üvölt a nép : • he p l h ep l csak rajta r rajta ! • 
Vigyorgó arcuk ördögöknek arca, 
Vak minden szem, de elsápad Chanína, 
És fölsüvít, és lázasan sikitja : 
•lemerj meg engem l nem rejtem továbbra, 
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Zsidó vagyok r zsidó vagyok r szent pápa l 
Nem látod-e, hogy ki szalad amottan? 
Nem látod-e, ki fut a zsidó sorban ?• 
118zent Istenem l - sikolt föl most a pápa -, , 
cOh ne tovább az Urnak irgalmára l• 
És tiaráját fejéről ledobva, 
És erkélyéről messze kihajolva, 
Fuldokló szóval úgy kiált a mélybe : 
uÓh ne tovább, az Isten szent nevére !a 
De szava elvész a népförmetegben, 
aHep r hep ," zsivajlik egyre a tömegben, 
Meredten néz a pápa az erkélyről, 

8 egy ujabb villám szállt le most az égről : 
És az, ki ott fut Gióra helyébe, 
Sistergő villám szikrázó fényébe, 
Fu~ásában az idegen megfordul, 
A homlokáról piros vére csordul ... 
Ott áll mezitl~n ... nincs mi testét födje . . . 
Csak ágyéka van övvel általkötve ... 
A szeme mintha tűzkönnyeket sírna, 
Az ajka mintha hördülésre nyílna, 
Haragtól reszket, megvonaglik szája ... 
És a mint nézi remegl>n a pápa : 
Alakja megn{) . . . föl egész az égig, 
8 a karjai a felhőket elérik, 
Letép onnan egy ·óriás keresztet ... 
A menny sarkai szinte megremegnek, 
8 megnyíló felhl>k villá.mzáporával, 
Hanyatló napnak égő sugarával , 
A kereszt lángol ... mintha tűzből volna, 
1t.1iképha rajta lángtenger lobogna, 
8 ki ott áll im Simon Gióra helyett: 
Magasra tartja most a lángkeresztet. 
Magasra tartja a pápa elébe. 
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És hirtelenül eldobja feléje .. . 
A kereszt hull, tüzesen sziporkázva, 
A korzóról az ékes palotára. 

r A palotára ... erkélyfolyosóra ... 
Hol büszkén székel Krisztus helytaJ:tója. 
S rémülten zúg a tömeg e látványra, 
És azt hiszi, az ég villámit látja, 
S a megdördülő mennyei dörejben, 
uMi volt ez ?1> súgják ezeren ijedten . 
Ám két kezét a Szent Atya kitárj a, 
A tüzes jelet keblé1·e úgy várj a ... 
Aggódva fél . .. a porba zuhan menten ... 
S mocsok esik a lángoló kereszten ... 
Átöleli a levegőt két karja . ~ . 
~1egtántorul ... és holthalvány az arca ... 
Homály borul, sürii homály szemére 
S ájultan zuhan az erkély kővére. 
S a korzó mentén, dicső, nagy Rómába', 
Aznap futottak zsidók utoljára. 

13udapost. J{is:-: A?-nold. 
o 

l ' l 

A ZSIDOK ES HAZAJUK. 

XIII. Mantova pusztulása. 

A Gonzágók, a mantovai hercegség uralkodói, sze
rotték nz ö zsidaikEtt, megvédelmezték mindenféle 
támadástól és n zsidók nagyon jól él'ezték magukat 
az ö oltalmuk alatt. A zsidóváros kormányzói bel
ügyeik vezetésére hercegi jóváhagyással bölcs batáro
zatokat dolgoztak ki azon hiszemben. hogy ök onnan 
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~i se fog~ak mozdulni, míg el nem jön a Messiás. 
A XVII -ik század elej én mintegy 2000 zsidó lélek 
lakott ott, kik ipari és kereskedelmi munk~j uk mellett 
éltek a vallásnak és vallástudománynak, mely alatt 
Mantovában nenresak a talmudot értették.1. Nem 
kevesebb, Illint kilenc zsinagóga volt a városban, 
azonkívül még számos b.esz-ha-midras, hol éjjel-nappal 
lehetett találni tudósokat elmerülve a szent könyvek 
búvárlatába. Még Ferdinánd is, ki pedig bíboros létére 
nem vol t épen tiszta életű, megőrizte a család hagyo
mányos jóindulatát a zsidók iránt, csak a jó Vicentio 
halála után, kinek gyermekei nem voltak, érkezett 
el a szerencsétlenség, melyre rtem is g~ndolhattak. 

Richelieu bíbornok, a pápa és az olasz fejedelmek 
Nevm·si J{át·olyt jelölték Vicentio utódául. J(áro ly 
Ausztria és Spanyolország tiltakozása dacára be is 
vonult Mantovába 1627 december 25. ~s 26-ika közti 
éjjelen és még azon éjszaka; megtartotta fiának eskü
vőjét ellenjelöltje unokájával; hasztalan tiltakozott 
ez ellen a spanyol követ és hasztalan dühöngött a 
madridi udvarban a. nagyapa. 

Másnap reggel már ott volt a z.sidók küldöttsége 
üdvözölni a herceget, ki nagyon szí v esen fogadta. 
őket, biztosította állandó kegyelméről, úgy hogy a 
küldöttség nagy örömmel tért haza. 

Alig jntot1ak azonban otthonaikba, már a mantovai 
lakosság söpredéke megrohanta a. gettói, úgy vélvén, 
hogy ilyen fontos esemény nem maradhat egy kis 

• zsidó hecc nélkül. 

1 Blau : Leo Modena levelei 50. l. héber sz. 178. L 
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A bereeg elfogatta a zavargókat és szigorft büntetést 
szabott rájuk, de a zsidók, - ((kik mindig csak a 
ezeretet és béke után törekszenek,, - így mondja 
héber krónikásunk 1 

- a bereeghez siettek, kegyelmet 
kértek ellenségeik számára és ki is eszközölték, hogy 
azokat szabadon bocsájtották 

Minden r~ndbe jött volna hát megint, de Ausztria 
és Spanyolország nem akarta tűrni, hogy Richelieu 
jelöltje kapja meg a mantovai hercegséget Alighogy 
távoztak a franciák, már az oszrák-spanyol ármádia 
bevonult Olaszországba, egyrészük Monferat felé, a 
másik Collalto vezérlete alatt Mantovába igyekezett. 

De Károly nem esett kétségbe; részint hatalmas 
pártfogói, részint hü zsidói segítségével nagy összeg 
pénzhez jutván, 2 közel 20,000 barcost szerzett magá
nak és a város megerősítéséhez fogott. 

<1 Mi pedig-mondja héber forrásunk - magunkra 
vállaltuk, hogy a város egyik oldalán magunk kezé
vel és költségén építjük föl a bástyákat. Nagy erővel 
és kitartással folytattuk munkánkat; maga a herceg -
Isten emelje nagyra fenségét - számtaTanszor meg
nézte munkánkat és nagy öröme telt abban a buz
galomban, melyet kifejtettünk. És midön eljött a 
szombat - va-éra szakaszát olvastuk akkor a zsina
gógában - mi nem szüneteltünk, hanem a zsidók 
fele azorobaton is ott dolgozott a sáncokon, másik 
fele pedig az ima- és tanházakba gyülve, esdeklések 
es bünbevallások között kérte Istent, ne tekintse 

t Abr. Massexan: Golus?. ve-bapedusz, Livorno, 1634. 
2 Schlosser xn. k. 1,2. L (1876-ik kiadás.) 



A ZSIDÓK ÉS HAZÁJUK 281 

bűnnek, hogy testvéreik ma is kint dolgoznak a nagy 
veszedelem elbáritása végett. Rabbi Eliezer Provencali 
és Salomo Cazir is kint voltak a dolgozók között, arra 
buzdítván és serkentvén a népet, hogy ne törődj enek 
most a szombat megtörésével, mert a kényszerhely
zetben levőt fölmenti az Isten. Kijelöl t emberek pedig 
enni és inni valót hoztak a dolgozóknak, hogy mun
kájuktól ne kelljen eltávozniok. A rabbik csak arra 
kérték a dolgozókat, hogy távozva innen, ne haza 
menjenek, hanem a főzsinagógá.ban gyülekezzenek. 
Itt rabbi Abr. Finei szónoklatot tartott, azután ki
vették a tórákat a szentélyből, kétszer megkerülték 
az emelvényt imádkozás és éneklés között; minden 
fordulónál elmondtuk a 13 isteni tulajdonságot tartal
mazó bibliai helyet és harsogtattuk s. sofárt. És elren
delték a ra bbik, hogy éjjel és nappal állandóan tíz 
ember legyen a templomban, kik kérjék Isten kegyel
mét városunkl'a és fenséges h ercegünkre. 1> 

1 

A veszély nőttön nőtt. Sevuosz ünnep tá.ján új 
csapás, a dögvész érte a várost, de az ostromlók 
ellentállása nem csüggedt. A német csapatoknak a 
hosszú ostrom után szégyenszemre kellett volna el
vonulniok, ha árulás meg nem könnyíti útjukat. 

A Soreinto maggiore az ostromlók kezéhez juttatja 
a vár kulcsait és így tiso be-ov napján (július 18-án) 
behatoltak Mantovába a német ördögök, ccdie grossen 
Ten feln, 11 három napig öldökötek, pusztítottak és 
raboltak a városban. A Gonzágók évszázadok óta 
fölhalmozott kincsei és értéktárgyai, köztük ama híres 

1 Masseran u. o. 
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mükinos, melyet a mantovai edény néven ismer 
a mütörténet, a győzök kezébe kerülnek, ugyane 
sorsra jutnak a zsinagógák értékes fölszel'elései és a 
tórák éks~erei. 

A gettóban való pusztítás rövid ideig ta1·tott csupán. 
Aldinger, Gallas és Ditrichet ein körülzárták azt és a 
legszigorúbban megparancsolták, hogy ott rabolni senki 
se marjen; ezt a jogot az embertelen vezérek maguk
nak tartották föl. Egy heti ott tartózkodásuk után 
pedig kiadták a rendeletet, hogy Q,z összes zsidók há
rom nap alatt távozzanak a városból, csak 16 elöl
járójukat tartották vissza, hogy azokat szörnyű kin
zásokkal rábírják arra, hogy megmutassák, hová rej
tették el a zsidók kincseiket. 

Áb hó 21-én mintegy 1600 zsidót üztek ki a kegyet
len osztrák vezérek Mantovából a szörnyü nyomorba, 
kin ba, pusztulásba ; m egengedték ugyan, hogy min
denki három aranyforintot kivihat magával, de a 
a portyázó némek hadak a városon kívül azt is el
rabolták tőlük. A szenvedés ezer faja sujtá a kiűzöt
teket, de ök még e szörnyü csapások között is hálál 
adlak L~lC11/n ek, hogy neo1 akadl közöttük egy f'e, 
ki hazája vagy vallása eláfulása útján aka'rt volnn 
a nyoruorból 1neg1nenekiUni. 

Itália zsidósága megrettenve értesült mantovai hit
testvéreik szörnyü sorsáról. A velencei Móló Sámue} 
inditványára Fano Sámuel, Bajbino Gábriel és Hor· 
vitz Ábrahám elutaztak Leopold főherceghez Inns
bruckba, hogy tőle ajánlólevelet kérjenek bátyjához, 
Il Ferdinánd császárhoz. Az ajánlólevéllel Regens
burgba mentek. Itt e három férfiú, .kikhez még króni-
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kásunk, Masseran Ábrahám csatlakozott, nyilt utcán 
várakozt&k, míg a császár arra lovagolt, jobbján 
Eleonora császárnéval, balján a magyar királlyal, 
ill. Ferdinánddal s átadták neki ott a főherceg ajánló
levelét, továbbá olasz nyelven megírt folyamodványu
kat, melyben föltárták ama minden emberi érzést 
föllázító bántalmakat, malyeket a vad német csapatok· 
tól szenvedtek. 

A császár buzgó katholikus létére sem volt ellen
sége a zsidóknak. Számoa német, valamint olasz 
zsidót is. kiilönös kegyelmébe fogadott.1 Előkelő német 
zsidók is közbevetették ma.gukat a mantovaiak érde
kében, de a császár maga is megelégelte már azt a 

· gyűlöletet, melyet zsoldosai a német névre haztak; 
kiadta hát szeptember hó ~-ikán a rendeletet Colialte 
tábornoknak, hogy a zsidókat bocsássa újra ott
honaikba. 

Mire a. megváltás megérkezett, a kiü.zöttek túl
ny.omó ]'észe már elpusztult a pestis, a nyomor és 
éhség folytán úgy, hogy alig ötszázan érkeztek vissza 
régi hazájukba/~ ezek is úgy lerongyolva, betegen és 
oly fájdalmasan eltorzult arccal, hogy alig ismertek 
egymásra. Első dolguk volt fölkeresni az öreg Károly 
herceget, ki akkor még Giotoban tartózkodott. Az 
uralkodó és alattvalói kölcsönösen elpanaszolták egy-

1 Lásd fönt, Prága ostroma cikkben, tovabbá Jahrbuch f. 
d. Gesoh. der J. I. ~56. és 270. 

2 Graetz IX. k . azon á.llitása, malyszarint Manto,·a zsidó 
lakossága eredetileg 1000 lélek volt, elnázésen alapul. Az ál
tala,i s idézett helyen Masse1·an világosan monuja, hogy a pes· 
tis után is 1600 lélek maradt. . 
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másnak nz átélt nehéz szenvedéseket. Mert bizony a 
herceg is sokat szenvedett. Menyével é osec emö 
unokájával pénz és élelem hiján kellett menekülnie, 
úgy adtak neki a velencei zsidók l OOO dublont, hogy 
legalább kenyere és ruházata legyen. 

V égre J ().3 l-ben Richelieu a milanói bé keszerzödésben 
keresztülvitte, hogy visszakapta hercegségét. A zsidók. 
kik már akkor egy év óta otthon voltAk, a város kapu
jában vártak a bevonuló uralkodóra, örömkönnyekkel 
szemeikben üdvözölték öt, ki vígasztaló szavakat 
intézeU hozzájuk és kérte öket, hogy a ezeretett 
város újjáépítésében agitségére legyenek. 

XIV. A kozák lázadás. 

Ama békés, boldog állapot, melyben a lengyelországi 
zsidóság a XVI-ik században élt/ measze benyúlik n 
XVII-ik századba is. A tartós jólét termékeny talaj t 
teremtett a szellemi munkásság számára, de mivel a 
müveltség Lengyelországban nem volt oly ma.gas, 
hogy a zsidók szellemi szükségletét kielégítette, avagy 
túlságosan csábította volna, annál na.gyobb márték
ben marültek el vallási tudományukba itt is, úgy 
mint egykoron teljesen hasonló körülmények között 
Babyloniában és Franciaországban. A talmudtudo
mány oly hatalmas lendületet vett itt, hogy ennek a 
zsidó vallás fejlödésában elsőrangú jelentőséget kell 
tulajdonítanunk. 

A talmud tanulmányozása és az ő földesurának -

1 Lásd fennt: Zsicl6 a lengyel trónon. 
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a sz'ró1·onn.k - hüséges szolgálatn volt ama k \t 
vezére zme, mely t\ zsidó lelkét ezidl>tájt teljesen 
betöltötte. 

Szolgáltn. urat híven, odaadóan, s ez is méltányolta 
az ő zsidójt\nnk basznos munkáját és megbízhatóságát. 
De ezen ro.gn.szkodt\s n éha mé1·téktelenué is vált, 
m ert még akkor is hlven szolgálta a ~sidó a schlachta 
érdekét, midön az igaztalan és embertel en volt és 
igy engedte magát a főuri szeszelynek, a jobbágyok 
elnyomásának és kizsákmányolásának eszl\özéül föl
használtatni. I.Jegélesebben megnyilvánult ez az Uk
rainába kitelepített kozákokkal való elbánásban. 

A görög egybá.zboz tartozó ezen szegény, gyülevész 
népet a lengyel schlachta valósággal rabszolga alla
potha sillyeaztette s ezen embertelen munkát zsidó 
intézői és b<)rlöi által végeztette. Számos földesúr 
zsidót nevezett ld v&rnagyának, ami m ég megjárta, 
de annak kezébe volt letéve m ég a templom kulcsa 
is, hogy a pópa az esketést vagy keresztelést se vé
gezhesse, n1íg a földesúri illetmén.' t lo n em fizették. 

A földig lealázott kozákok hosszü jdeig némán 
tü1·ték az elnyomást. de annál borzaaztóbb volt. midön 
a sokáig elfojtott diih szabad utat tört magának. 
Bettenetes volt ez, mint minden pa1·asztltizadás, de 
n többinél még szörnyübb. ruert ez nem csupán a 
rabszolgák forradalma volt uruk ellen) hanem a 
kozák faj harca a lengyelek, a görögvallásúnké a 
katholikusok és a zsidók ellen. A lázadás élén Cbmel
nicky Bogdán állott, kit vakme1·ö bátorsága és éles 
esze, valamint eltiprott fajáért vérző sziye egyaránt 
avattak a forradalom vezérévé. 

.. 
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A korzani erdőben aratott első győzelem után 
1Vemi'row várát támadta meg a lázadó parasztság. 
N emirow lakóinak fele görög vallású volt, a másik 
fele zsidó. A lengyel nemesség nem bízván a görö-· 
gökben, a zsidókra bízta a vár őrzését. A zsidó vár
nagy és emberei elzárták a várkaput a kozák-tatál' 
horda előtt, meg is tudtá·k volna azt védeni, hiszen a 
támadók gyülevész hada a várostromhoz nem értett, 
de a várban levő görög keresztények egybejátszottak 
kozák hitsorsosaikkaL 

Előre megbeszélt terv szerint a kozákok a megölt 
lengyel katonák ruháit öltötték magukra és úgy jelent
keztek mint segédcsapat. A görögök rábeszélték a 
várnagyot, hogy bocsássa be őket és így szaporítsa 
a várörséget. A várnagy tanácskozásra hívta hitsor
sosait. Megjelent ott az ősz Rabbi Jechiel is, a Sivre 
Luchot szerzöj e.1 

- Gyermekeim - mondá az ősz rabbi - tegyetek 
úgy, amint jónak látjátok és Isten cselekedjék úgy 
velünk, amint kedves az ö szemében. Csak arra kér
lek titeket: ha ránk dől a veszély, ezenteljétek meg Is
ten nevét, válasszátok inkább a halált és ne tagadj átok 
meg apáitok Istenét. 

Hosszas tanácskozás után abban állapodtak meg, 
h~gy bízni fognak polgártársai! szavában, teljesítik 
kivánságukat és a jelentkező csapatot befogadják. 

Szivan hó 20-án. bebocsájtották őket a várba s 
ekkor a bennlakók s kozákok nekirontottak a zsi
dóknak. 

1 Graetz X. k. 
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És a nemirowi zsidók követték rabbijuk szavát. 
Inkább választották a kínhalált, mint a keresztet. 
Férfiak, nők . egyaránt erős lélekkel fogadták a halált 
és a két legszebb nemirowi zsidólány, kit két kozák 
vezér választott menyasszonyául, a · folyó örvényei 
közé menekült vőlegényeik karjai közül. 

A nemirowi vértenger még csak fokozta a kozák 
hordák vérszomját. Innen Nesterow vára alá vonultak, 
mely Tntcyn város védelmére szolgált. A lakosság 
fele itt is zBidó volt, de egészen más helyzetben, 
mint amott. Itt a katholikus lengyel nemesség lakott 
velük együtt, ama nemesség, melyet egy évszázadon 
kel'esztül odaadó hűséggel szolgáltak, s kik mellett 
e szörnyü időkben is rendületlenül kitartottak. 

:B~zekben bíztak és a város rabbija is arra buzdította 
hí v eit, hogy bármily áldozat árán is tartsanak ki 
híven uraik mellett, mert ily magaviselettel szereznek 
tiszteletet a zsidó névnek az egész országban. 

Ha nem is voltak ügyes, tanult katonák a zsidók, 
a szörnyű veszedelem, mely rájuk nehezedett, bátor 
harcosokká tette őket, odaállottak a nemes urak 
mellé és kölcsönösen megesküdtek egymásnak, hogy 
együtt fognak küzdeni és a várat az óriási, de ostrom
hoz nem értő kozák-tömeggel szemben megvédeni. 

A kozák vezérek csakhamar rá is jöttek, hogy 
nyílt támadással célt nem érnek, azért hát ismét 
amaz alattorosághoz fordultak, mely e népet még talán 
vérszomjánál is jobban jellemezte. 

Azt izenték hát a lengyel nemeseknek, hogy ök 
tulajdonképen nem nekik, hanem csak a zsidóknak 
vérét akarják ontani. 
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- Engedjétek át e hitvány f&jzatot boszúnk áldo
zatául és ti sértetlenül távozbattok. 

És ez ajánlatot a nemes urak - elfogadták. Kitár
ták a kapukat, a zsidók elöl pedig elrejtették a fegy
vereket, hagy még védekezni se tudjanak. 

De a kozákok vad bordáját úgylátszik mégis valami 
csekéllyel nemesebb szellem hatotta át, mint a len
gyel nemeseket. Nem gyilkolták le mindjárt a zsidókat, 
hanem fölszólították, hogy vegyék föl a görög kel·esz
ténységet. Összes forrásaink megegyeznek abban, hogy 
a nesterowi 2000 zsidó között nem akadt egy sem, 
ki ily módon aka1·ta volna megmenteni életét. 

Vajjon kívánható volt-e e vad tömegtől, hogy meg
értse a zsidók e lelki nagyeágát? Dühükben, hogy 
barátságos ajánlatukat visszautasították, nekik rohan
tak és lemészárolták valamennyit. 

A nemes urak most a kötött egyezség alapján azt 
követelték, hogy öket sértetlenül bocsássák ki a város
ból. A kozák vezérek kacagva feleltek: 

- Mi tartsuk meg szavunkat veletek szemben, 
kik a bajtársaitoknak tett eskütöket megsze.gtétek? 

Gúny és szidalmak között ölték le őket. 
Ki csodálhatja, ha ezek ~tán a lengyel zsidóság 

arra a meggyőződésre jutott, hogy ö sem a görög, 
sem a római keresztények s~övetségében nem bíz
hatik. Az ö hűsége, szavatartása rajta nem segít, 
mert . a zsidóval szemben senki sem tartja érdemes
nek becsületesnek lenni. Igéret vagy eskü, mit a 
zsidónak adnak, senkit sem kötelez. 

Egy évtizeddel előbb a kor legelső talmudtekintélye 
a zsidó törvénykönyvbe írta be, hogy a nem zsidó 
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megtévesztése, megcsalása még nagyobb bűn, mint 
ba azt zsidóval szemben követnők el, és Isten azt 
soha büntetés nélkül nem hagyj a (Cb o sen Mispot 
346 5.) és ime a kozáklázadás után, nem ugyan a 
rabbik, de egyes zsidó batalmasok lelkében fölme
rül a kérdés: Érdemes-e nem zsidóval szemben hű
nek, igaznak lenni? 

N em mentegetni akarjuk e felfogást, hiszen az a 
zsidó hagyományos irodalommal és a zsidó történet 
eseményeivel homlokegyenest ellenkezik, de kétség· 
telen, hogy a kellő magyarázatot megadja a Cbmel
nicky lázadás története arra. hogyan változott meg 
e tekintetben az ős zsidó felfogás épen eme vidék 
zsidó lakosságának némely rétegeiben. 

Eleinte ugyan még a nemirowi és tulcyni esemé
nyek után is megmarad a lengyel zsidóság a király és 
nemesség hű és használható szövetségesének. A zsidó 
ifjúság fölfegyv~rkezve, mint külön zászlóalj, rend ü , 

letlen bátorsággal küzd J án os Kázmér király mel
lett,t de idők folyamán a sok keserü tapasztalat mind
inkább elidegenítette a zsidókat a keresztény társadalom
tól és müveltségtöl. Egy nemzedékkel előbb a zsidóság 
halhatatlan szellemi feje, a Rem o . maga buzditja 
tanítványait a világi tudomány és müveltség elsajá
títására; most már a talmud on kívül semmit sem 
tanulnak és így talmudtudományuk is a többi tudo
mánytól elszigeteltetvén, egyoldalúvá és mesterkéltté 
válik. 

\ Hannover N: J a van ~Iecula p. 10. A többi források tőle 
függnek. 
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A többi országok zsidósága jól ismerte a lengyel 
zsidóság eme ferdeségeit, gúny tárgyává tette azokat, 
«pollák,, névvel illette öket, de másfél századon 
keresztül teljesen még sem tudo tt hatásuktól meg
menekülni. 

XV. A londoni zsidó hitközség megalakulása. 

Az angol puritánok a XVI-ik század közepén azt 
tűzték ki célul, hogy a bibliai államot megvalósítják, 
vagy legalább utánozzák. A hadvezéreknek és állam
férfiaknak a biblia alakjai azoigáltak mintaképül, a 
szónokok a prófétákat utánozták, sőt teljes komoly
sággal olyan indítványt is tettek, hogy Anglia a tóra 
törvényei alapján kormányoztassék. 

Csa'k épen, hogy héber nyelven nem beszéltek, de 
minden egyéb tekintetben a parlamenti tárgyalások 
telj esen úgy hato~tak, min t ha az ősi Jeruzsálem 
kapuiban folytak volna le. Nem csoda, ha e bibliai 
rajongás sokak lelkében fölébresztette a rokonérzést, 
a biblia népe, a zsidók iránt, kik akkor a még 1290-ik 
évben hozott törvény értelmében ki voltak tiltva a 

· birodalomból. 
Bajos lenne megállapítani, vajjon Cromwell Olivér 

maga szintén át volt-e hatva hívei vallási fanatizmusá
tól, vagy pedig - mint sokan állitják - a puritánok 
e rajongását csak fölhasználta a maga céljaira; de 
az bizonyos, hogy a zsidók iránti rokonérzése nem 
a biblia iránti ezeretetéből eredt. Öt e tekintetben 
tisztán ama praktikus előnyök vezették, melyeket. a 
befogadandó zsidó polgároktól hazája ·számára remélt. 



A ZSIDÓK ÉS HAZÁJUK 241 

Örömtől dobogó szívvel figyelte a puritánok áradozó 
beszédeit a szomszéd Amsterdam hírneves zsidó tudósa, 
Menasse ben Izraél. Az ö gyermekesen ábrándos lelke 
készpénznek vette mindeme nyilatkozato~at és szilár
dan bitte, hogy ama hódolat és tisztelet Izraél multja 
iránt, melyet a sok biblia-olvasás a puritánok lelké
ben fölkeltett, elég erős alap lesz arra, hogy erre 
támaszkodva, Jl.Z angol parlament a zsidók visszafoga
dását kimondja. 

Azon sem szabad csodálkoznunk, hogy ő saját 
magát hivatottnak érzé e nagy munka keresztülvite-

l 

lére, hiszen az ö igen érdemes, de semmiesetre sem 
korszak-alkotó tudományos müködését keresztény kor
tái·sai a legszélesebb és legmagasabb körökben nagy 
elismerésben részesítették, Hugo Grotius, Belden J án os 
sőt K.I·isztina svéd ki;álynő is bámulói közé tartozott 
és több kiváló angol író (Edward Nicolas, Lord Middel
sex) egyenesen fölkérte őt a közbelépésére. 

Ebben a boldog hitben fogott hozzá ((lzTaél remé-
1~ye•) címii munkája megírásához, melyet az angol 
parlament élé terjesztett a zsidók befogadása érdeké
ben. Itt érinti ugyan az anyagi hasznot is, mely eb
ből Angliára hárulna, de kérelmét leginkább eszményi 
okokkal támogatja és kiválóan azt hangsúlyozza, 
hogy ez fog)a siettetni a Messiás eljövetelét, ami 
után a puritának lelke annyira vágyódott. 

Ct·omwell hívására személyesen megjelent London
ban, hogy " Lordprotector j elenlétében megcáfolj a 
a zsidóellenes papság vádjait, de eredményhez ez sem 
vezetett. Az angol parlament a kérelmet elutasította. 

És amit el nem ért az eszmékért lelkesedő rabbi, 
Az IMIT ÉtJlcönfi'Je 191.0. 16 
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az ünnepelt tudós rajongó bámuló i segítségéve!, azt 
keresztülvitte néhány zsidó kereske~ő, kik életükkel, 
kereskedői működésük szeplőtlen becsületességével és 
föltétlen megbízhatóságukkal megnyerték honfitársaik 
ragaszkodását és kierőszakolták elleneik tiszteletét, 

Mert az állami törvény szigorúan tiltá ugyan a 
a zsidók letelepülését, t ényleg azonban akkor, mikor 
Menasse föllépett, mintegy 40- 50 családból álló 
zsidó hitközség létezett Londonban, kik 1 a törvény 
következtében hivatalosan nem vallhatták, de annál 
buzgóbban követték hitüket. A kis hitközség tagjai 
valamennyien a város keleti , r észében laktak, közel 
szomszédságában egymásnak. Titkos z sinagógáj uk At
hias Mózes Izraél nevű bitsorsosuk házában volt, ki 
egyúttal a gyülekezet rabbija volt, előimádkozójuk és 
metszőjük pedig Ábrahám Lévy.1 A hívek, a titkos 
zsidó hitközség tagjai, csaknem kivétel nélkül nagy
nevű kereskedők valának, kik az angol kereskedelem 
élén állottak. 

Legkiválóbb volt közöttük Car'javal Abr. Izraél, 
kinek mint marrannak Antonio Fernandez volt a neve. 2 

Portugáliából menekült az irikyizició üldözése 
1 

elől, 
előbb a Kanári-szig~tekre, majd Londonba és itt nőül 
vette a portugál nagykövet leányát, ki szintén marran 
családból származott. Gazdag és hatalmas kereskedő 
vált itt belőle, kineli hajói bejárták az egész világot 
és csodálatos módon ahelyett, hogy ezzel a többi 
angol kereskedő 1rigységét keltette volnp. föl, épen 

1 Hyamson: History of the J ews on E. 213. l. 
2 H yamson u. o. 171. ~s k. l. 
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ellenkezőleg : nyílt, egyenes jellemével, bátor, önér
zetes föllépésével megnye1·te valamennyinek ezeretetét 
úgy, h ogy rövid időn a londoni kereskedővilágnak 
nemcsak egyik legelőkelőbb, hanem legnépszerűbb 

alakj a lett. 1 

1649-ben már hadseregszállító volt és új hazáfa 
java körül oly érdemeket szerzett, hogy 1656-ban 
elnyerte az angol polgárjog ot. Ez ugyan egyelőre 
több bajt mint hasznot hozott számá1·a., mert Anglia 
akkor Spanyolországgal hábo1·úban állott és így az 
ő kereskedelmi hajói angol zászlók alatt folytonos 

l 

veszélyben állottak a spanyol hadihajók miatt. Bár 
így egész vagyona állandóan kockán forgott, ez öt 
hazája iránti ezeretetében m.eg nem ingatja, hanem 
változatlan hűséggel szolgálta azt. A lordprotector 
Cromwell annyira méltányolta ezen szolgálatokat, hogy 
külön katonaságot rendelt az ö hajói védelmére. 

Még bensöbb viszonyban állott Cromwellel a tit
kos zsidó község másik tagja, Simon de Caceres, ki 
már nem csupán mint kereskedő, hanem mint állam
fédi is törekedett hazája hasznára válni. Többek 
között tervet dolgozott ki Chili sziget meghódítására, 
mely ugyan nagyon kockázatos volt és Cromwell 
nem is ment bele. Caceres a zsidók és marrannak 
segítségével akarta a szigetet Anglia számára meg
hódítani. Egyáltalában úgy Játszik, hogy míg Carjavai 
a tett embere volt, addig eaeeresben több volt a 
tüzes lelkesedés. 

Mint zsidó is buzgóbb és lelkesebb volt amannál, 

1 u. o. 173. l. 

16* 
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úgy hogy kortársai őt « chauvinista zsidó>) -nak ne . 
vezték. Állandó összeköttetésben volt a spanyol és 
portugál marrannokkal és sokakat közülök rábírt a 
zsidóvallás újrafölvételére. 

A londoni kis hitközség tagjairól nyilt titok volt, 
hogy ők zsidók; mindenki tudta, hogy az anglikán 
istentiszteleten soha meg nem jelennek és saját tem
plomukban zsidó istentiszteletet tartanak. Cromwell 
maga - mint tudjuk - azon fáradozott, hogy a 
törvény is megengedje nekik vallásuk Rzabad gyakor
latát, de még azok is, kik ezt ellenezték a parlament
ben, a szerzett érdemek fejében elnézt ék, hogy ezek 
az Act of Uniformity szigorú rendelke:uése dacára a 
zsidó hit ezerint éltek. 

Kényelmes ez az állapot számukra nem volt, mert 
biszen minden pillanatban ki voltak téve annak, hogy 
valaki nyilvános följelentést tesz ellentik amiatt, amiről 

• 
nem hivatalosan mindenki tudott. S ez csakugyan 
bekövetkezett. A hatalmas Carjavai egyik irigye -
mert ilyen is akadt - vádat emelt ell~ne a. törvény
széknél, hogy az anglikán vallást nem követi. 

A vizsgálat megindult, de kartársai, a londoni 
kereskedők mindannyian közbevetették· magukat és 
igyekeztek fölmentését keresztül vinni. Ez nehezen 
ment, mert hiszen a vádat hamisnak bizonyítani 
nem lehetett, de barátai mégis keresztülvitték, hogy 
a Lordok háza a per törlését kimondotta s így a 
vádat elejtette. 

Az ügy ezzel csak ideiglenesen lett elintézve, de 
nem véglegesen megoldva, annál kevésbé, mert épen 
ezidőtájt a zsidóellenes áramlat újra ~ledni kezdett. 
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Menasse optimizmusát azonban ez sem volt képes 
megtörni. Újra nekiült, hogy művet írjon a zsidóság 
védelmére. Ezen munkáját valóban nem kezével, ha
nem lelkével irta. Hivő, reménykedő lelkének egész 
ereje, egész melege benne volt az új müben, melyet 
(( Vindicire Juda eoru )ll >> -nak nevezett. A buzgalom, 
mely abban égett, az angol parlamentet nem tudta 
áthe-víteni, de elégette szerzöj ének lelkét. Ez volt 
utolsó munkája. Nem vette többé kézbe a tollat, 
ama fegyvert, malynek erejében annyira csalódott. 

Pedig Manasse eme műve nem volt hatástalan, 
csakhogy a hatás nem ott mutatkozott, hol szerzöj e 
várta, hanem egészen más oldalon. A londoni titkos 
zsidókat egészen magával ragadta a buzgalom heve, 
mely a Vind. Jud.-ban megnyilvánult. Megutálták a 
helyzetet, amelyben már évtizedek óta éltek. Tudatára 
jöttek annak, hogy méltatlan hozzájuk ez az állapot, 
melyben ugyan vallásuk törvényeit megtarthatjá~, de 
bitüket nyiltan nem vallhatják. Hithűségük mellett 
fölébredt bennük a felekezeti önérzet is és el voltak 
tökélve, hogy - ha mindent kockára teaznek is -
ezen becstelen helyzetnek véget vetnek. 

Az alkalom erre nemsokára megjött. Újra pörbe
fogták egyik hitsorsosukat, Antonio Roblest. Most a 
vád úgy hangzott, hogy Robles pápista és azonkhrül 
spanyol alattvaló. :tviivel pedig akkor Anglia háború
ban volt Spanyolországgal, a katholikus vallás gyakor
lása pedig tiltva volt, az állam lefoglalta Robles 
összes birtokait. 

Erre Robles valamennyi hitsorsosával egyetemben 
kérvényt nyujtott be Cromwellhez, melyben kijelen· 
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tik, hogy üldözött társuk nem spanyol, hanem p ortu
gáJ születésű s ők mindnyájan nem aqglikán hitűek 

ugyan, de nem is katholikusok, hanem zsidók. Az 
inkvizició k6mei elől menekültek ebbe az országba, 
malyről tudták. hogy az menedéke az igaztalanul 
üldözötteknek. Kérik hát, hogy engedtessék meg nekik, 
szabadon gyakorolni hitüket ez országban, melynek 
hű fiai voltak eddig is és akarnak lenni ezután is. 

Cromwell kérvényüket az államtanács elé vitte. 
E testületet meglepte a nyilt föllépés, de nem tudott 
és nem is akart kitérni kérelmük elől. Megengedte 
nekik, hogy zsidóknak vallhatják magukat és hitük 
törvényeit követhessék, de azon megszorítással, hogy 
istentiszteleti szertartásaikat a nyilvánosság elé ne 
vigyék, mert az ország keresztény-protestáns jellegé· 
nek csorbát ezenvednie nem szabad. 1 

Ezen jellegből az angol parlament egy szemernyit 
sem engedett és ezért vissza is utasította Menasse 
kh·á.nságait, de az ellen sem a parlamentnek, sem 
a közvéleménynek nem volt semmi szava, hogy a 
a zsidóknak megadassék az, mit becsületes munká
jukkal, uj hazájuk iránti hűségükkel kiérdemeltek. 

Az általános emberi jog és . egyenlőség magas 
piedesztáljára helyezkedve, kö"\"etelni a zsidókat meg
illetö jogokat szép és kényelmes is, de a történelem 
tanúság& szerint mi zsidók e réven vajmi keveset 
kaptunk az egyes államokban. Polgárjogot csak szem ·· 
lyes munkánkkal tudtnnk kivívni mindenütt és leg
följebb annyit kaptunk, amit mi magunk ki érdemeltünk. 

1 Stern : ReYolution in England !75. l. 



A ZSIDÓK ÉS HAZÁlUX 

Mert elvek és ideák sohasem intézik a nemzetek 
és államok politik11ját, mint azt Menasse ábrándos 
lelke hitte, hanem az állami érdek követelményei -
a legjobb esetben. 

XVI. A Farchi-család. 

A Farchi név keleten nem jelent kevesebbet, mint 
nálunk a Rothschild. A szefard zsidóság szálnos 
előkelő családja között nincs egy sem, mely tekinté
lyét évszázadokon keresztül oly csorbíttatlannl meg
őrizte, mint a Farchiak. A család eredetét természeiesen 
Dávid királyra vezeti vissza, biszen ezt nálánál sok
kal jelentéktelenebbek is megteszik keleten, de bizo
nyos, hogy e családról, mely már a XVII-ik század
ban vezető szerepe t vitt, a XIX· ik század elején 
Lamartine és gróf Delaborde a francia kamara ülésé
ben úgy beszélnek, mint a kelet legelökelőbb zsidóiról, 
kik azt a rendkívüli tiszteletet, malyben öket a keleti 
fejedelmek B európai uralkodók egyaránt részesítik, 
méltán meg is érdemlik. A pasák miniszterei, a városok 
tanácsosai, a nyugati hatalmak konzulai és iigyvh·öi 
között számtalanszor találkozhatunk e család tagjaival. 

A damaszkuszi Farchi-palota a XVITI. században 
világhírű volt jótékonyságáról és 'lendégszeretetéröl, 
melyet zsidó, keresztény és mohamedán egyaránt 
igénybe vehetett. 

Ezidőtáj t történt, hogy egy félörült damaszkuszi 
pasa vetélytársait mind családostul kiirtani igyekezett 
es Farchi Saul t.itokba.n bazában nevelte föl egy 
ilyen üldözött' török főnemes fiát, ~1bdallaht. 
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Ott rejtőzködött ez mindaddig, míg végre asztambuli 
udvarban is megaokaiták a pasa örjöngéseit, elküld
ték számára a selyemzsiDort és utódjául Abdallaht 
nevezték 1ti. 

Így , hát Farchi Saul neveltfia lett Damaszkusz 
pasája, de maga Farobi egyelőre csak annyit ért el 
ezzel, hogy szörnyü módon megnövekedett iJ.·jgyei 
száma, kik ellene áskálódtak és árulkodtak mindenfelé, 
még sa j át nevelt fiánál, a p as ánál is. 

Abdallah lelkében - hiszen azért volt pasa -
sokkal erdsebb volt a bizalmatlanság és gyanakvás, 
mint a hála. Hitt az árulkodóknak és így Farchi 
élete nagy veszélyben .forgott .. 

Barátai ajánlották neki, hogy meneküljön. 
- Nincs okom rá - szólt Farchi Saul. - Ártat

lan vagyok és menekülésem csak ellenségeim vád
jait igazolná. Ha tudnám is bizonyosan, hogy halál 
vár reám, még akkor sem mozdulnék egy tapod
tat sem, mert akkor a pasa védtelen hitsorsosainkon 
töltené boszúját. Vesszek el inkább én magam, sem
hogy szégyent és veszélyt hozzak hitfeleimre.1 

Maradt és iga.zolta magát. Abdallah végre meg
gyóződött Saul tántoríthatatlan hűségéről s becsületes
ségéről és midőn barátja, Dsecár, akkori }Ja~a meg
bízható tanácsadót keresett magának, Saul fiát, Chairn 
.lfaallemet ajánlotta neki. 

l 

Igy lett Farchi Chaim Maallem elóbb kasnadár , 
majd sarraf és kiaya eimmel Akko minisztere és . 

t Schwartz : Palestina (Tevuoth ha-erec) p. 46~. Graetz XI. k. 
!36. l. 
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roint ilyen, nagy világtörténeti eseménynek egyik 

intézője. 
Bonaparte Napoleon pályafutása kezdetén állott 

még akkor, de lelkében már világosan kialakultak a 
j övendö nagy tervei. Mindenáron bizonyságot akart 
tenni arról, hogy ö az új-kor Nagy Sándora. Leg-

- szembetűnőbben a kelet meghódításával vélte azt 
Európa népei előtt· demonstrálni. 

Terve kiviteléhez nem kisebb elmével és bátorsággal 
fogott hozzá, mint ókori nagy mintaképe, de sokkal 
nehezebb viszonyok között mint amaz, mert neki 
nemcsak a kelet hatalmasaival, hanem mindenek
fölött Angliával kellett Egyiptom és Palesztina birtoká
ért megvívnia. 

De még igy is a győzelmek fényes sorából állott 
a hadjárat mindaddig, míg 1\kko (St. Jean D'Acre) 
várához el nem érkezett. 

Akko nem volt több, mint egy másodrangú erősség, 
de védői lelkében szilá1·d volt az elhatározás, hogy 
ök fogják itt útját elvágni az újkori N agy Sándornak. 

A török Dsecar basa, az angol Sidney Smith, a 
(rancia menekült Phelipeux, Napoleon volt iskolatársa 
és a zsidó Farchi Chaim Maallem vártak itt reá és 
így nem a hadiszerencse szeszélye, mint sokan ál
lítják, hanem négy különbözö néptörzs képességeinek 
együttmüködése állította itt meg Napoleont 

A francia hódító azzal kezdte, hogy proklamációt 
intézett Ázsia és Afrika összeR zsidóihoz, sorakozza
nak zászlói alá és ö vissza fogja nekik adni régi 
államukat és annak fövárosát, J eruzsálemet. 

Rendes fogása volt az Napoleonna.k, hogy elnyo-
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mott nemzeti törekvéseket saját céljai szolgálatára 
fölébreszteni törekedett; valószínűleg odairányult az 
egész, hogy a Fa1·chiakat Damaszkuszban és Akkóban 
elcsábítsa uraiktól és magának megnyerje. Tény azon
ban, hogy a terv elég komolynak és megokoltnak 
látszott. 

Egy francia protekturátus alatt álló zsidó államnak 
az akkori nemzetközi viszonyok között batát·ozott 
jogosultsága, sőt nagy j elentősége lett volna ; minden
esetre olyan alkalom. volt anna.k megteremtésére, 
amelynél jobbat s kinálkozóbbat a mai cionisták 
még csak elképzelni sem tudnának. 

Vajjon hogyan fogadták az ajánlatot a zsidók és 
élükön a Farchiak, kiket a franciák bizonyára már 
ki is jelöltek a zsidó állam uralkodóiul ? 

Párisban biztosra vették a hatást, 1 de azok, kiknek 
szólott, hallani sem akartak róla. Ök a török állam 
alattvalói voltak, mely öket évszázadok óta megoltal
mazta és azok is akartak maradni. 

A Rison le-eion (jeruzsálemi főrabbi) nem elégedett 
meg azzal, hogy szavakkal buzdítá híveit a franciák 
elleni küzdelemre, hanem maga kiment a bástyákra 
és ott dolgozott a város megerősítésén saját kezeivel.~ 

A Farchiak pedig nemcsak rendületlenül kitartottak 
uraik mellett, hanem önfeláldozó munkájukkal meg 
is mentették azok uralmát. 

Míg a fiatal Chaim Maallem Akkóban éjt-napon 
át dolgozott az angolokkal, addig az apa Damaszkusz-

1 Moniteur, 1799 messidor 9-én. L ásd Graetz i. h . 
2 Schwartz : Tevnoth ha-erec p. 449. 
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ban 30,000 ha1·cost gyűjtött össze és rábírta Abdallah 
hasát, hogy m e nj en azokkal · Akko fölmentésére. 

Ezt a nagy sereget Napoleon 4000 katonájával 
Tábor begyénél szétve1·te ugyan, de Akko várát basz
talan ostromolta, sőt életét is majdnem otthagyta, ha hü 
gránátosai éltük föláldozásával meg nem mentik őt.1 

Kéthavi küzdelem után belátta, hogy Akko várát 
bevenni nem tudja, arra pedig nem is gondolhat, 
hogy Palesztinát meghódítsa, mert sem a zsidókat, 
sem a mohammedánokat szövetségeseiül meg nem 
szerezhette. 
Keserű szívvel elvonult hát a vár alól és sietett 

haza Franciaországba, hogy ott diktátorrá választassa 
magát. 

XVII. A Rothschild-ház keletkezése. 

A történet ott kezdődik, midőn az ébredő szabadság 
legelső fuvallatG. járta be a világot, de egyelőre csak 
az északamerikai Egyesült· Államokban volt érezhető. 

Measze járt hát még nagyon s az apró német 
zsarnokok meg sem ijedtek tőle, sőt nekik nagyon 
is kapóra jött. Angolországnak az északamerikai 
szabadságharc leküzdésére katonára volt szüksége. 
Pénzük volt, de emberük nem. No azt meg Német
országban lehetett kapni olcsón. 

Az angol kormány ügynökei a szó teljes értelmé
ben úgy vásárolták a német kis fejedelmektől kato
náknak az alattvalókat, mint ahogy a barmokat szokás 
a vásáron. Ha összevásároltak százat vagy ezret, 

1 1 ~lenzel : Geschichte Europa's. I. k. 3n8. l. 
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csoportokba verték és úgy hajtották az embercsordát 
maguk előtt. Sőt az anspachi őrgró f békót is vere
tett az összefogott parasztokra, hogy azét ne fu thas
sanak. 

A legjobb liferáns azonban mégis Hessen-Caasel 
őrgrófja volt, ki maga több alattvalóját adta el j ó 
áron, mint a többi német fejedelem együttvéve. Meg 
is szaporodott azépen a jó angol pénz a fejedelem 
privátkasszájában, úgy hogy még egy udvari ágensre 
lett szükaég, aki a pénzt elhelyezze. 

Eatorff generális egy frankfurti bankárt ajánlott 
erre a célra az őrgrófnak, kit ő Hannoverában is
mert meg a kinek megbízhatóságáról meggyőződést 

szerzett. 
A frankfurti zsidó jelentkezett is az őrgrófnál épen 

akkor, midőn az - amint Kriegk frankfurti történet-
. író beszéli 1 

- Estor:ff tábornokkal sakkozott. A partiet 
az őrgróf már körülbelül el is vesztette, de az újon
nan érkezett vendég végigtekintett a sakktáblán és 
egy lépést ajánlott az őrgrófnak, melynek segítségé
vel az megnyerte a játszmát. 

- Tábornok úr! - mondja az örgróf - Ön nem 
ostoba em 1 ert ajánlott nekem r 

A nagyon egyszerűen öltözött, kis hegyes azakálú , 
zsidó, ki akkor - 1775-ik évben - alig volt túl a 
harminc éven, Rothschild Mayer Amsel volt. Egy 
nagyon jámbor frankfurti zsidónak volt a fia, ki éles 
eszű gyermekéből rabbi~ ezeretett volna nevelni. A kis 

· Mayer Amsel szargalmasan tanulta is a talmudot, 

t Deutsche Rundacbau 1901. évf. 376. és k. l. 



nagyon szép ~dást SEerzett-a szent könyvekben de 
rabbi nem lett, hanem pénzváltó üzlet-et nyitott és ~ 
amint láttuk - elég fiatalon jutott be Hessen
Caasel őrgrófnak, Európa egyik legnagyobb kapitalis· 
tájának udvarába, nem ugyan mint «udvari bankárt 

' mert ezt a címet egy keresztény. cég bírta., de még 
csak nem is (tfőágens» , mert ez Feidel Dávid volt 
akkor, hanem csak egyszerűen <• udvari ágens». 

Az őrgróf szívesen csinált a megnye1·ő modorú és 
igen intelligens fiataL Rothschilddal apróbb üzleteket, · 
de ahhoz túlságosan gyanakvó természetű volt, hogy 
nagyobb összegeket bízott volna rá. 

Így bizony Rothschild igen lassan haladt előre. 
Még húsz év mulva sem terjedt túl hitele Vilmos 
őrg1·ófnál a 800 font sterlingen. 

Az őrgróf segítségével nem is igen vitte volna 
előbbre, mert ez sokkal önzöbb és kapzsibb volt, sem
hogy saját hasznán kívül még hű embere javára is 
gondoljon. 

Ámde a bel· és külföldi fejedelmek, kikkel Rothschild 
a hitelügyleteket közv.etítette, lasankint annyira meg

l kedvelték a föltétlenül megbízható és becsilletes zsidót, 
hogy már nem is fordultak az őrgróihoz, ki borza.sz

. tóan bizalmatlan és kellemetlen alak volt, hanem 
egyenesen Rothscbildhoz. 

Így történt aztán, hogy az őrgróf akarva nem 
akarva, ~Itala bonyolittatta le üzleteit. Mayer Amsel 
folyton emelkedett tekintélyben, de az ura is ám, 
mert 1803-ban már a ((választófejedelem • cím et nyerie. 

Csakhogy már akkor a ~zabadság szele az európai 
fejedelmek orra előtt is elcsapott és bizony nagyon 
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kellemetlenül érintette öket. 1806-ban a győzel
mes francia légiók megjelentek Németország ha-
tárán. 

Az apró német zsarnokok, köztük Vilmos választó-
fejedelem is futva menekült az o1·szágból és csak 
annyi ideje maradt, hogy 600,000 font sterling kész
pénzét Rothschildnak átadhatta megőrzés végett. 

Ez az adat általában ismeretes. Csakhogy úgy 
beszélik el rendesen, hogy Rothscpild frankfurti palo
tájában rejté el a kincset. No, ilyen balgaságet el 
nem követett. 

Nagyon jól tudta ö azt, hogy a pénz nem arra 
való, hogy azt ládába rejtve tartsuk, kivált mikor 
pusztító ellenség áll a kapu előtt. Az átvett pénzt 
legtehetségesebb fiának, Natbánnak küldte, ki akkor 
már Londonban lakott. 

A francia hadak birtokukba vették az elszökött 
fej edelmek országait és azokból Napoleon a West
phalen királyságot alkotta. A francia uralom a szabad
ság, egyenlőség s testvériség eszméit vitte magával. 
Napoleon a frankfurti getto falait szétrobbantotta, a 
zsidókat fölszabadította, telj es polgárjogo t és független 
felekezeti autonomiát adott nekik. 1 

Évezredes elnyomás és megalázás után kimond· 
hatatlanul jólesett ez a német zsidóságnak, de még 
ezen ajándék, melynél értékesebb nem lehetett volna 
számukra semmi, sem volt képes megtántorítani 
lelkük ama hüségét, mellyel német hazájuk iránt 
vilelteUek. 

• Graetz XI. k. 295. l. 
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A legzsidógyülölöbb német történetírók is elisme
rik, hogy a francia uralom ellen folytatott német 
szabadságharcnak nem voltak elszántabb harcosai , 
mint a zsidó ifjak és a lübeki Mária-templomban 
azonegy táblára vannak rá vé ave a keresztény és zsidó 
szabadsághősök nevei. 

Harcoltak a zsidók a német uralomért, mely szá
mukra az elnyomatást jelenté, a francia uralom el
len, mely nekik az évszázadok óta sóvárgott emberi 
jogokat megadta, de mely ország az ő hazájuk el
lensége volt. Számtalans~or előfordult, hogy Napoleon 
zsidó katonájá,ra német hitsorsosának fegyvere mérte 
a halált, mert ez neki mint francia, ellensége volt. 

Németország fölszabadult, az elűzött fejedelmek 
hazajöttek. Egy évre a lipcsei csata után hazaérkezett 
Casselbe a választófejedelem is. 

Az öreg Rothschild már akkor nem élt, helyette 
fia, Natbán j elen tkezett, hogy az átvett pénzzel és 
nyolc évi katnataival akar leszámolni. A j ó Vilmos 
előbb egy kissé meglepődött, mert szilárdan hitte, 
hogy Náthán azt akarja elmondani, miképen rabolták 
el a franciák az apj ára bízott pénzt a frankfurti 
gettó azétrombolása alkalmából. De azután hamar 
magához tért a meglepetésből, a dolgot nagyon ter
mészetesnek találta és mivel annyit mégis belátott, 
hogy valami jutalmat kellene adni - a bor és len 
készletet, mit a franciák meghagytak pincéiben, Nát
hánnak ajándékozta. 

Nem a fejedelem hálája volt hát az, mi a Rothschild
vagyont megteremté, amint sokan hiszik, de nem is 
a ezerencse, mint még többen gondolják. 
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Különben a Rothachiidok nem csináltak titkot belőle, 
minek köszönhetik hatalmukat. Mikor a báróságot 
kapták, cime1·ükre e három szót vése~ék : Concordia, 
Integritas, Industria; összetartás, becsületesség, szor
galom. Ez az egész ! Bárki utánuk csinálhatja! 

A család tulajdopképeni nagy hatalmának meg
alapítója Náthán volt, kinek első világraszóló pénz
mívelete az ú. n. angol subaidium volt 1806-ban. · 
Maga az öreg Rothschild továbbra "is megmaradt 
egyszerű (cfra.nkfurti bal bo isz l> ~nak, ami volt. 

Börne, ki őt jól ismerte, így jellemzi: : ·· 
(<Az öreg Rothschild igen jámbor ember volt, maga · 

a megtestesült vallásosság és szívjóság. Szelíd, jóságos 
arca volt, kis hegyes szakállal, fején báromszögletií. 
kalapot viselt, ruhája a legegysze1·űbb, szinte szegé
nyes volt. Így járkált Frankfnrt utcáin, rendesen 
egy csomó szegény ember kiséretében, kiknek ado
mányt osztogatott, vagy jótanácsokkat l.átta el őket ... 
Emlékszem, hogy midőn egyszer péntek este édes
apámmal a zsidó-utcában járkáltam - - ~g-észen . kis
gyermek lehettem még akkor - találkoztunk az '" 
öreg Rothschilddal, ki épen a templomből jött. Meg
állt beszélgetni édesapámmal, hozzám is intézett né
hány barátságos szót és aztán kezét áldólag a fejemre 
tette. l> Kriegk még megjegyzi:~ Az öreg "Rothschild 
abban a hitben élt, hogy Isten ama jótéteményeket· 
jutalmazza meg a leggazdagabban, malyeket titokban 
gyakoriunk és melyekért emb~rtársaink koszönetet .,. 
nem mondanak. Azért rendesen az esthomályban be- •. 

1 Deutsche Rundsollau u. o. 
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ment a zsidó-utcába, ott minden szegényes kinézésü 
embernek adományt dugott kezébe s tovább sietett. 

A Rothachiidok mjnd e mai napig sokat megőriztek 
ősük erényei köziil. A zsidóságnak hű és áldozatkész 
gyermekei, de pénzügyi müveletek keresztillvitelében 
a zsidóság szolgálatában nem állanak, hanem e te
kintetben mindig amaz ország érdeke lebeg szemük 
előtt - saját előnyük mallett - amelynek kebelé
ben a müvelet történik. 

Számos ország hálásan elismerte már, hogy pénz
ügyei rendezését a Rothschildoknak köszönheti. 

Leghatározottabban kitűnt az ezen családnak XVI. 
Gergely pápához való viszonyában.1 

Rendkívül kedvezőtlen helyzetben volt akkor a 
pápai állam. Az egységes Olaszország eszméje már 
1830 táján kezdi megrendíteni a pápák világi uralmát 
és a szabadság-mozgalom XVI. Gergely trónj át is 
fenyegeti. Hatalmát csak drága, de megbízhatatlan 
zsoldoscsapatok segítségével képes fenntartani. Még 
nagyobb baj volt, hogy ._két egymásután következő 

bíQoros államtitkár, Mattei és Tosti túlságosan meg
dézsmálták az államkincstárt. 

A nagyhatalmak követei 1831 május 21-én nyiltan 
tárgyalták e botrányos dolgokat és ahelyett hogy 
segítségre siettek volna, kárörvendve lestek, hogy • 
fogja majd a már elkerülhetetlennek látszó államcsőd 
tönkretenpi a pápai államot. A csőd előtt az utolsó 

·t Lásd : EgyenllSség 1907 dec. 8. Schlossar XV. k. 405. l. 

.U JMIT Evkönll'" 191.0. 17 
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pillanatban megjelent mjnt mentö angyal - Rothschild 
Károly, az öregnek negyedszülött fia és megmentette 
a pápa egyházi és világi uralmát. 

A fenyegető csapástól és szégyentől megmenekült 
pápa határtalan örömében hálaistentiszteletet rendelt 
el s meghagyta, hogy valamennyi római templomban 
közszemlére tegyék ki a szentségeket. Rothschild 
Károlyt pedig úgy fogadták és olyan bánásmódban 
részesitették a vatikánban, mint egy sauverain feje
delmet. 
Bizony~ra méltan ! HiszeD:_ az összes fej ed elm ek 

közill egyedül az <(ebreo pénzfejedelem)) volt az, ki 
a pápának bajában segítségére jött. 

XVlli. Az orosz hadjárat. 

A francia óriás végének kezdete - amint Talley
rand mondj a - a szeren csétlen orosz háború volt. 
A legvérmesebb reményekkel telve indqlt Napoleon 
erre az útjára és hogy a lengyelekben fölkeltse 
a szabadság ábrándjait, kijelentette, hogy a ll-ik 
lengyel hadjáratra készül. 

A varsói nemzetgyűlés már együtt volt és várta, 
hogy Napoleon mihelyt odaérkezik, kikiáltja Lengyel
ország függetlenségét. A császár diplomatilfus válasza 
kissé lebütötte öket, de azért a könnyen hivő lengye
lek mégis lelkesedéssel csatlakoztak a francia hadak
hoz, köztük Berko, a hű zsidó ezredes is, kiről azt 
mondták a francia kamara ülésén : Cet homme etait 
digne d'etre fran<;ais. Kevesen voltak már életben 
akkor az ö •zsidóezred))·éből; Berko a megmaradtak-



A ZSIDÓK ÉS HAZÁJUK 259 

kal Napoleonhoz csatlakozott és ott halt meg hősi 
halállal zászlaja alatr;.~ 

De a többi lengyel zsidó is kitünő szolgálatot tett 
Napoleonnak, míg ott járt ~liciában. Hieronymus 
seregét, melyet Sándor- cár katonái már már elvágtak 
a főhadtesttől, zsidó kalauzok mentettek meg a vég
pusztulástól. 

A lengyel zsidóság nagyrésze azonban már orosz 
alattvaló volt Lengyelország első fölosztá_sa, tehát 
teljes 40 esztendő óta. Ugyanolyan zsidók voltak 
ezek is, mint a még egységes Lengyelországban élők; 
fajra, ny~lvre, gondolkodásra., szokásokra és vallásos 
életre nézve nem volt köztük egyáltalán semmi különb
ség, csak az az egy, hogy ők IJlár egy nemzedék óta 
Oroszország alattvalói. És ez elegendő volt, hogy őket 
épen ell~nkező táborba hajtsa, mint Lengyelországban 
élő bitsorsosaikat. 

Az igaz hazaezeretet sohasem keresi azt, vajjon 
az ország urai megérdemlik-e tőle , hogy életét áldona 
uraJmuk megmentéseért, csa.k a veszélyt láija, mely 
a közös anyát, a hazát fenyegeti. Tény azonban, hogy 
az akkori Oroszország meg is érdemelte zsidóinak 
ezt a hüségét .. Katalin cárné 1772-ben az Oroszország
hoz csatolt területen élő zsidóknak szabad vallás
gyakorlatot, vagyonuk sérthetetlenségét és polgári 
szabadságuk zavartalan élvezetét biztositotta, mert -
úgymond • nem engedheti, hogy ők, kik h ü alattvaló
ként a törvényeknek engedelmeskednek, az általános 
kegyelemből és jólétből kizárva legyenek.» 

1 A zaidó hősről lásd részletesen Graetz XI. 301. és k. l~ 

17* 
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Lengyelország második feloszlatása után L Sándor 
cár által <la zsidó ügyek újjászervezését·e " kiküldött 
bizottság is méltányossággal igyekezett ügyeiket szabá
lyozni. Ennyi jóindulat teljesen elegendő volt arra, 
hogy a zsidókat a legszorosabban hozzáfüzze orosz 
hazájukhoz és uralkodójukhoz. 

Napoleon büszkén és vígan vonult át . Lengyel
országon, c( mintha nem is háborúra, hanem lakoda
lomra indulna)), de mire a már Oroszországhoz csa· 
tolt részekhez érkezett, ő is beláthatta, hogy nem 
mulatság vár reá, de a lengyelek is meggyőződhettek, 

hogy bizony tőle hiába várják hazájuk fölsz~badítását. 

Ám azért a lengyelek nagyrésze pénzért vagy j 6 
szóért készséggel állott itt is N apol eo n szolgálatába. 

Az itt lakó zsidóság azonban hálásan gondolt vissza 
ama jóakaratra, • melyet Katalin és I. Sándor itá
nyukban kimutatott és a <<nyereségért élő» zsidókat 
Napoleon ki~csei nem voltak képesek t·ábírni arra, hogy 
nekik émszolgáiatot teljesítsenek, de igenis életük ve
szélyeztésével ' vitték a híreket az orosz táborba. . 

Míg a derült nyári napok tartottak, addig Napoleon 
mégis csak boldogult valahogy, de november hó 
G-án már beállott a szörnyü tél, hó borítá a földet 
és a lég oly dermesztő hjdeg lett, hogy a <cnagy had
se reg»-et valósággal megfagyasztotta. 

Még maradványaiban is oly félelmetes volt e sereg, 
hogy az orosz hadak ne.m merték azt megtámadni 
és Napoleon nov. 24-én, az orosz hadvezér szeme
láttára, << sous la barbe de l'ennemi•) háborítatlanul 
keresztülvonult a Berezinán.' 

De itt még új borzalmak vártak reá,j ok, mert a 
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szörnyü hideg és fagyon kívül a szinte járhatatlan 
utak gyötörték öket. 

Semmijök sem maradt már meg, csak a kincs
táruk, de ennek iit kevés hasznát vették. A <c pénz
vágyó» zsidók legalább a franciák kalauzolására nem 
vállalkoztak. 

Hanem azért a g1·odnói zsidók mégis megijedtek, 
mikor meghallották, hogy Napoleon közeledik. Féltek, 
hogy megbünteti öket orosz hazájuk iránti hüségükért. 

Davidov Vasziljevics D.énes, az önkéntes hadak 
fővezére azonban már december 9-én ott volt, hogy 
a várost a franciák ellen megvédelmezze.1 

A nemes gondolkozású fővezér legelébb is a rosha
kólt hívta magához. Megdicsérte őt és az egész 
zsidóságot kitartó hűségükért és önfeláldo~ó ragasz
kodásukért, az u tán értésére adta, hogy ro ost már ö 
nem csupán a zsidók fejének, hanem egész Grodnó 
város rendörfőnökének tekintse magát. Az egész város 
az ő őrizetére van bízva és az ö dolga, hogy hivatal
karát hitsorsosai köréből megalakítsa. Elképzelhetjük, 
hogy nagy felelősségének tudatában, milyen emelt 
fővel távozott a roshakól a fővezét'Í táborból. 

Éjjel-nappal ott járkált a zsidó fegyveres őrség 
Grodnó utcáin, mígnem kitörő örömmel arról értesül
tek, hogy Napoleon futva menekül Oroszországbó!, 
ha nem is épen a grodnói zsidók fegyvere elől. 

<c 1842 december 9- én egész hadtestemmel Grodnó 
városába indultam - jelenti a hadvezér. A lengyel 
rendőrkapitányban és közegeiben nem bízhattam, azért 

t Bl och H. Az IMIT 1902-iki Évkönyvében. 
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parancsoltam embereimnek, hogy minden ügyben a 
zsidó hitközség előljáróihoz forduljanak. Min/hogy a 
:;sidók Ju'iségél az oroszokhoz i smere?n, a Kahal fej ét 
rendörkapitánynak neveztem ki és 'felelőssé tettem . 
mindenél't. Hallom, hogy ez_en zsidó rendőrfőnök 
nagyon büszke a reá és a zsidókt·a ruházott hatalom
ért. Hadd tudják meg, hogy buzgóságuk és köteles
ségtudásuk magasabb helyen nem marad jsme1·etlen. 1> 1 

* 
A szerencsétlen orosz hadjárat még egy zsidó ka-

tonának nyujtott alkalmat, hogy a hősiesség és áldo
zatkészség kimagasló pÁldáját szolgáltassa. A moszkvai 
vereség után Berezina. felé visszavonuló francia sereget . 
egy zsidó hős, Blurn Dáuid fedezte. 

Öt is magával ragadta ama bódító varázs, melyet 
Napoleon k1ttonáira gyakorolt. Otthagyta menyasz
szonyát, ki utána elepedt, elhagyta szülöit, kik nélküle 
koldussá lettek és ment a császár után Oroszországba. 
A derült napokban a becsületrend keresztj ét kapta, 
a véres napok beálltával pedig ennél is nagyobb 
kitüntetést, ama megbízatást, hogy tartóztassa föl az 
üldözö orosz sereget, míg Napoleon a főhadtesttel az 
országból kimenekül. Hősi lélekkel tölté be a nehéz 
feladatot. Védte császárját és annak seregét, míg az 
ellenség foglyul nem ejté őt. Ott sínylődött éveken 
keresztül az orosz fogságban, míg végre húsz évi 
hányódás után Páriaba került. 

Béna koldus lett az egykori hős, egyetlen vágy 

t Scholz Agoston : Berichte ruse. Behörden Berlin, 1900. 
Dr. Bloch u. o. 
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· tartja még benne a lelket, egy óhajtás sarkalja arra. 
hogy fáradt tagjait iovább huxcolja. Hallotta, hogy 
a császár holttestét most hozzák haza Párisba, azt 
szeretné még meglátni. Kívánsága .teljesül. 

Ott vonul végig a méla gyászkíséret Pária utcáin.. 
A b~ katona ~ég egy tekintést vet a csáazárja ko
porsójára, azután összedül és meghal1 

XIX. A dicsőséges országyülés. 

Ezen néve.n nevezték a magyarországi zsidók az 
184·0-iki országgyűlést és az ezt az elnevezést valóban 

l 

megérdemelte. Dicsőséges és áldásos volt az hazánk 
egész jövőjére, de talán leginkább az ország zsidó
hitű gyermekeire. 

Ama - . , fájdalom . - ritkán ismétlődő időpontok 

egyike volt az, midőn az igaz emberszeretet és föl
világosodáts oly hatalmas erővel lép előtérbe, hogy 

. minden alatto;mosság és osztályérdek meglapul az 
igazság hatalma előtt, küzdelemre kelni nem mer, 
hanem tanácsosabbnak tartj a rejtekében megmaradni. 

Nem volt sok, mit a zsidóság az 1840. XXIX. t.-c.
ben kapott, sőt alapjában édes-kevés, de ezt oly igaz 
ezeretettel és · testvéri biztatással nyujtották neki, 
hogy a zsidók úgy érezték, mintha az évezredes el
nyomás terhe egyszerre leszakadt volna vállaikróL 

Határtalan volt a zsidók hálája. N em csak az ama 
korban dívó áradozó szavakban nyilvánult a.z meg, 

t Dr. Bloch' Henrik fölolvasása ·1906. nov. 17. a zsidó ifjak 
egyesülettSben. 
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hanem valóban le]kük mé1yéig áthatotta őket. Ezen 
országyűlésnek az irántuk tanusitott méltányossága 

8 igaz szelleme meggyőzte őket arról, kogy az ez 
országban lakó zsidók számára üdv csak a magyar 
ügy diadalában található. 

Pedig a magyarság ügye akkor még nem valami 
fényesen állott. A külső és belső ellenségek nágy 
serege sorakozott ellene. Nemcsak a nemzetiségek ré
széről folyt a harc ellene bent az országban, de első 
sorban a bécsi kormány igyekezett azt telj es erővel 
elnyomni. 

De az ország zsidósága egy percig sem tétovázott. 
Nem márlegelte lépésének kárát, hasznát, hanem 
követte - szinte ösztönszerűleg - ama hálaérzetet, 
melyet hite és története belénevelt és egy ·szívvel
lélekkel a magyarság ügyének szolgálatába állott és 
ezzel teljesen egybeforrott. 

Helyesen ismerte föl az éles tekintetü Löw Lipót, 1 

hogy •a magyarországi zsidók magatartása 1848-ban, a 
magyar szabadság ügyéhez való hűséges csatlakozásuk 
az 1840-i1ti országgyűlés emlékében nyeri eredetét». 

Ez volt az eljegyzés, melyet aztán nemsokára kö
vetett a vérmenyegző. 

Közben azonban alaposan megváltozott az ország
gyülés hangulata a zsidók iránt.. A reakció, mely 
1840-ben tanácsosnak találta a meglapulást, időköz
ben szervezkedett és mire az 1847 /48-iki országgyűlés 
megnyilt, már teljes erővel léphetett föl. 

. t L6w: Zu n. Geschichte der J. iD U. 194. Bemstein • 
• 

A IDaiJ&r aaabacla61harc '• a zaidók 17. l. 
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Míg akkor egyetlen rosszakaratú hangot sem hal
l unk, 184 7-ben nemcsak minden tartózkodás nélkül 
sz ó lal meg a zsidógyűlölet szava, sőt • a zsidók elleni 
túlságosan igaztalan nyilatkozatok általános tetszéssel 
fogadtattak,.. 

Bámulatos dolog, de fájdalom nem ritka eset, hogy 
ugyanazon országnak gyűlése néhány év leforgása 
után, midön tehát nagyrészben ugyanazon férfiak 
vesznek azon részt, teljesen megváltozik szellemében. 

Ez a zsidógyűlölö hangulat az országgyűlés után 
betöltötte az egész országot és túlélte március 15ikét 
is. (cA.z egyenlőség és testvériség áldásai - írja Vörös
marty - csak egy népet hagytak érintetlenül, a ezen
vedésben örök zsidót. Annyi bizonyos, hogy a zsidó 
sohasem gyülöltetett inkább, mint most, az egyen
lőség szent neve sohase volt rá nézve rémítőbb ha
zugság.» 1 

Az i l.ly?" propaganda ezt a hangulatot hasznosítani 
igyekezett a maga számára. A bács-torontál-csongrá.d 
és torontál-megyei zsidóknak teljes szabadságot és 
j ogegyenlöséget igértek, ha hozzáj uk csatlakoznak : 
•Csodálkozunk a timostani viselkedéstek fölött, midőn 
ellenünk, az illyrek ellen fogtok fegyvert. Mi csatol 
benneteket a magyarokhoz ? Mi indít benneteket oly 
nagy buzgalomra, hogy az önkéntes csapatokba áll
jatok? Talán a pozsonyi húsvét, vagy az a nemes 
bánásmód, mellyel Pesten találkoztatok? Előbb el
nyomtak, k~ártak benneteket a nemzetőrség soraiból 
és most fölszólitanak, hogy fegyvert ragadjatok elle-

t Bernatein u. o. 89 l. 
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nünk. Vigyázzatok l Legközelebb, ha már nem kelle
tek többé, újrlfl reátok ke1·ül a sor.'> ·r 

Nem a szabadságharc zsidó hőseiről és vértanúiról 
akarunk itt beszélni, sem az akkor megnyilvánuló 
hazafias hűség egyes kimagasló példáit fölsorolni. . 
Csak amaz egy föltétlenül hiteles adatot emeljük ki, 
hogy nem akadt .zsidó, kit e csábító hangok a magyar- · 
ság ügyétől eltántoritottak volna. 

Elpártolásra senki sem gondolt, de voltak sokan, 
kiket az életrekapott zsidógyülölet kétségbeej tett. Itt 
ez orszR.gban nem akarják nekik megengedni, hogy 
többi polgártársaikkal együtt küzdjenek, nem szabad 
nekik szeretni a hazát, azért élni és az életet föl
áldozni - nem marad számukra más, mint kiván
dorolni! Így alakul meg május havában Pesten a 
• Központi kivándorlási egylet•>, mely fölszólítja a 
hazai zsidókat az Amerikába való kivándorlásra. 
A kivándorlási egylet kiáltvány& némi visszhangra 
is talál - Pozsonyban, de a zsidóság zöme e föl
szólításra azzal felelt : (t Mi nem magyünk Amerikába ! 
Ha a rablók és zsiványok elűznek bennünket a váro
sokból és falvakból,.. úgy az erdőkbe és barlangokba 
fogunk menekülni, gyökerekből táplálkozni, de még
sem fogunk gyáván kivándorolni és drága, szerotett 
hazánknak hátat fordítani, mert szegény Magyaror
szágot veszély fenyegeti. Mi kitartunk mellette most 
iB, midlSn alávaló ellenségeivé lettek azok, kik kenye
rén bíztak., 2 

"' Bematein u. o. t 38. l. 
" Bel'DateiD u. o. 87. l. 
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Ez volt a hazai zsidóság válaaza a kivándorláara 
való fölhívásra és a központi kivándorlási egyl et iro . 
dája rövid idő mulva toborzó irodává vált, hol a 
zsidó honvédeket irták össze a szabadságbarc számára. 

A dicsőséges országgyűlés emlékezetét a lábrakapott 
zsidógyülölet nem tud ta kiölni. Ez csatolta vissza a 
bazához azokat, kik már kétségbeesésükben azt el
hagyni akarták. 

De az ellenséghez való átpártolásra, hazaáruláara 
egy pillanatra sem gondolt egy sem közülök. 

A zsidók ellen olykor-olykor emelt hazaárnláai 
vádakban mindig annyi volt az igazság, mint a vér· 
vádak ban. 

XX. Zárszó. 

Közel 20 évszázadon és csaknem ugyanannyi or
szágon keresztül vezettek bennünket a képek, malyeket 
bemutattam és melyek számát tovább szaporitani 
nem akarom. 

A zsidó hűség, megbízhatóság és hazaezeretetnek 
nem teljes történetét akartam nyujtani, hanem csak 
jellemezni azt a legkülönbözőbb időkből és helyekből 
merített példákkal. 

A legújabb korig jutottunk el s ezen kor történetét 
nem akarom e célra fölha.sználni, mert az innen 
maritett képek - bármennyire kinálkoznak is -
nem nyujtanak oly fenyes bizonyítékot. Ma. már a. 
legtöbb államban a zsidók helyz~te - hála. Isten -
nem nyujtja azt a sötét hátteret, mely az ily képek 
bemutatásához szükséges. 

Kötelességünket megtettük akkor, midőn jogaink 
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nem voltak, azoigáltuk a hazát, mely gyermekeinek 
minket nem tartott, becsületesek igyekeztünk lenni 
akkor, midön a társadalom mindent elkövetett, hogy 
kiirtson belőlünk minden becsületérzést. Kell-e hát 
bizonyítani, hogy em ez ősi erényeinket megőriz tük a 
derültebb napokban is.1 

Fájdalom, még elég sok birodalom van, hol e 
derültebb napok még nem következtek el ; de ezek 
sem nyujtanak új tanúságot. 

Oroszországban és Marokkóban végbement legújabb 
események csak azt erősítik meg, mit már a multak
ból megtanultunk : hogy a hatalmon levők legigaz
talanabb albánása sem képes a hazához való ragasz
kodást teljesen kiölni a zsidók lelkéből. Viszont azon· 
ban a zsidóság újabbkori története korunk müvelt 
államaiban arról tesz bizonyságot, hogy hűség és 
hazaezeretet olyan gyümölcs, melyet a szabadság 
napja képes leginkább kifejleszteni és megér lelni. 2 

Losonc. Dr. Vajda Béla. 

1 S. Wolf : The American jews Patriot, Soldier and 
Citizen. Newyork 1895. 

2 A zsidók hazaszeretetének újabbkori történetéhez adatokat 
szolgáltatnak : W ertheim et" I. : Geainnungstüchtigkeit d. j üd. 
Stammes, Wien 1886. W ol{ S. The American J e w as Patriot, 
Newyork 1895. Kayseriing: Die Juden als Patrioten, Berlin 
1900. Hyatmon : History of the J ews, 320. és k. l. valamint 
az épen most megjelent: Dr. Funk S. müve •Fürden Kaiser• 
melynek adatait fölhasználni már nem volt alkalmam. 
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A BERLINI ZSIDÓK. 

A hatalmas német birodalom óriási fővárosának 
' Berlinnek fejlödése modern korunk egyik legbámulato-

sabb tüneménye. Ez a város, mely Frigyes Vilmos 
a <<nagy1> brandenbu1·gi vála~ztófejedelem halálakor, 
1688-ban, tehát kevéssel több, mint kétszáz év előtt 

' még csak - 20,000 lelket számlált, mely szám még 
a 18-ik század felében is alig múlta felül a 100,000 
lelket, ma az egész emberiség legnépesebb ernporonai 
között lakosainak száma tekintetében immár a negye
dik helyet foglalja el s csakis London, New-York és 
Pária múlják felül e tekintetben. Utóbbi, t. i. a francia 
főváros, azonban csak úgy, ha Berlinben a tulajdon
képeni várost magát számítjuk, melynek lakossága a 
legutolsó német birodalmi népszámláláskor 2.040,148 
lelket tett ki. Ha azonban Berlinhez hozzászámítjuk 
a vele majdnem teljesen összeépített, sőt rendőri, 

postaügyi s egyéb tekintetb"en már hivatalosan is 
egyesített «külhelyiségeket)), az úgynevezett «V or· 
orte •>-ket (mint Charlottenburg, Schöneberg, Rixdorf 
stb.), akkor Berlin népesebb ma már még Párianál 
is, minthogy «Nagy-Berlin•> lakosainak száma ezidő
szarint fölrúg körülbelül 3.200,000-re, míg «Nagy
Pária •> -é majdnem 200,000-el kevesebb lakosságú. 
J o g gal mondhatni tehát, hogy a német birodalom 
metropolisa a mi napjainkban, London és New-York 
után az egész világ legnagyobb városa, s mint ilyen, 
az összes óriás-városok között a harmadik helyen áll. 

Nézzük már most, milyen arányban szaporodott 
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e párat1anul föl virágzott, tökéletes intézményeivel, 
rengeteg közlekedésével és iparával, számtalan első
rangú látnivalóságaival minden idegent bámhlatba
ejtö fövát·osban a zsidóság száma, vessünk egy . futó
lagos pillantást egyszersmind berlini bitfeleink tör
ténetére, s lássuk ezek után, mily helyzetet fogl~;tl el a 
berlini ·zsidóság korunkban a Spree partján, mepnyi
ben lett korántsem megvetendő tényező,ie a birodalmi 
főváros annyira föllendült kulturájánatk ·s mily mér
tékben járultak hozzá egyes berlini ·zsidók a. nagy 
német nemzet szellemi tökéjének gazdagításához, fejlő
oéséhez, 8 a többi nemzeteknek sok tekintetben irányt
adó hatalmasságához. 

A berlini zsidók története visszavezethető ama. 
régi, régi időkre, mikor a mai <cSpree-Athén•) még 
nem is volt német, hanem szláv, azaz hogy venrl 
város, vagyis a 13-ik század előtt való időkre. Tör
téneti bizonyítékok léteznek az iránt, hogy itt a 
Spree és Havel összefolyásához közel, mar akkor 
éltek, habár nem nagy számban, zsidó hitet vallók. 
Ebből a régmúlt időből származnak a bel város egyes 
utcáinak még ma is fönnálló elnevezései, melyek 
között csak a nagyszerű berlini városháza keleti oldal
homlokzata mellett elhúzódó <cJüdenstrasse»-t, (azaz 
Judenstrasse) említem. Fájdalom, a keresztes-hadjár·a
tok pusztító vihara itt is, mint annyi más helyen, 
elsöpörte a21 ősrégi zsidó-emlékeket, úgy, hogy a leg
régibb zsidó temető, mely még ma is fönnáll Berlinben, 
a Bophien- és «Grosse Hamburgerstrasseu-ban létező 
•alter jüdiscbe Friedhof,,. Ezen szintén már több 
százados temető a német fővárosnak úgyszólván szívé-
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ben van, n em mess~e a Habenzollern-dinasztia egyik 
öregebb kastélyához, a aMonbijou·palotához,) ·és a 
h~sonló nevü muzeumhoz tartozó gyönyörű parkhoz. 
Két évvel ezelőtt, egy szép nyári délutánon, újból 
meglátogáttam e rendkívül ~rdekes régi zsidó temetőt, 
mely az utcáról nem is látható, minthogy az utca 
felé - mely egyébkén-t a legélénkebbek kÖzé ta1·tozik 
a város city-jében - egy igen tágas, szép modern 
épület, a zsidó hitközség rokkantak· ház~ ( (<Alterver
sorgungsa:r:tstalt l>) - terül el. 
. Mennyi költészet lengi körül ezt az ősrégi berlini 

zsidó temetőt L Óriási fák borítják sÜl'Ü árnyékukat a 
már düledezni kezdő ' vén tdrkö:vekre; n;t~lyeken majd
n.em kivétel nélkül .csakis héber betűs, s nagyobbára 
egyszersmind csakis héber ny elvű fölí:rások láthatók . . 
Órákig bolyonghat ·itt az ember, elgondolkodva ama 
sok jeles egykori hitsorsosaink érdekes életfolyásán, 
kik itt alusszák örök álmukat. Ezek között csak 
Menclelssphn Mózes·t 'említem, a német zsidók nagy
nevű regenerátorát s a német filozófia egyik világra· 
szóló hírességét. Mendelssohn, ki Dessau-ban született, 
de sok évtized óta, . azoros barátságban Lessinggel7 

Berlinben élt, csak _56 éves volt, mikor 1786 január 
4-éli kilehelte nemes lelkét. E temetőbe egyébiránt 
a múlt száz~d elején történt az utolsó halott · eltaka
rítása. Azóta temetkezések számára el van zárva. Mint
hogy · azonban az . egés21 meglehetős tágas és itt e 
~elyen rendkívül nagy értéket képviselő telek a ber
lini zsidó község tulajdonát képezi, eme legrégibb 
zsidó temető kegyeletes fönntartása Berlin szívében 
előreláthatólag örök időkre biztositva van. Csak mel-
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loeleg jegyzem meg, hogy ezen Grosse Hamburger
atrnaee-i zsidó temető után a legrégibb Berlinben a 
ccSohönhaneer Allee,, mentén elterülő <cJüdischer 
l•'riodhof,,. A nove~ett utca a város egyik leghosszabb 
a legszebb útvonala, mely észak felé egyenesen ki
vozot belőle. Ezen temetőben, mely egyéb1ránt már 
szintón több százados sirokat foglal magában, s mely 
nr. e lőbbinél sokkalta nngyobb, . a berlini zsidóság 
sok, igen sok e lőkeldsége, ki váló tanárok, orvo
sok, gyárosol<, politikusok stb. nyugszanak. Itt látni' 
egyszersmind lHeno Btt,r,q, porosz királyi őrnagy 
sit·ját, ki mint közkatona kezdte pályáját (még a 
Napoleon ellen való német szabadságharcban, a 19-ik 
szt\zad elején) és fölvitte zsidó létére -már akkor! -
őrnagyi rangig a porosz hadseregben, sőt egy darabig 
IV. Frigyes Vilmos király egyik lut.tonai sz<irnysegédje 
Yolt, mely minöségében királyát sokszor kisérte uta- , 
záeaib&n. Tudtommal - Olaszországon kívül, hol a 
netnrég mQgbalt Ottolenghi volt olasz hadügyminiszter 
e busgó hitrokonunk, azelőtt több évig a jelenlegi 
király egyik föhadiszárnysegédekép müködött, - ez 
az egyetlen ily eset, mely eddig előfordult európai 
monarohiákban. A vitéz tüzérörnagy, kinek kitünő 

tüzérségi tankönyvét még most is széltében használják , 
a poross hadapródiskolákban, születeU berlini ember 
volt, s az ötvenes évek közepén halt meg a múlt 
században, még pedig, mint a.z akkot· egész Európá
ban borzasztóan dühöngött kolera egyik első berlini 
áldozata. Alig volt ötvenhét éves és csakezen korai 
halála akadályozta meg llen o Bnrg-ot egy valószinűleg 
még sokkal fényesebb katonai carriere befutásában. 
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De térjünk vjssza e kis kitérés után még egy kissé 
a berlini zsidók történetére. 

Mint Európa összes nyugati államaiban, a legbor
zasztóbb zsidó-iildözésektől a berlini zsidók sem voltak 
megkimélve a középkorban. Nem akarok itt hosszasab
ban különösen ama vérfürdőre kite1jeszkedni, mely a 
berlini zsidókat a 14-ik század első felében úgyszól
ván megtizedelte. Hogy a Mózes szent hitét valJók 
száma e folytonos, embertelen üldözéseknél fogva 
föl a 18-ik század elejéig meglehetős csekély lebe
tett csupán, ezek után magától értetődik. A «nagy,> 
választófejedelem (Frigyes Vilmos 1620-1688), ki a 
Franciaországból a nantes-i ediktum visszaV'onása 
után kegyetlenül ki üldözött protestánsokat, a «hugo
nottákat» készséggel telepíttette be országába és kü
lönben is vallási tekintetben igen fölvilágosodott feje
delem volt. A zsidók számára is megengedte a teljes 
szabadságot <• vallásuk gyakorlására,,. Az ő idej éből 

való a legrégibb, még maig is fönnálló, ignz, hogy 
piciny kis berlini zsinagóga, a (IHeidereuthergasse•
ban, a világváros zajos központjában, közel a királyi 
nagy várhoz. 

Mindazonáltal a zsidók száma csak lassan emel
kedett a Spree partján. A 18-ik század elején, mikor 
Poroszország már királyság lett, a.z akkori történet
írók följegyzései ezerint e szám (igaz, hogy összesen 
is csak körülbelül 50,000 lélekből) nem igen haladta 
túl a 2500-at. 

Csak a vallási dolgokban tudvalevőleg teljesen szaba.d
elvii N agy Frigye R ki r ál y uralkodása alatt ( 17 40- ·1 í 86), 
ki az örökké emlékezetes és szellemes szót mondta 

A; LMIT Éul.ü?&!lve 19"1(). t 
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ki : <1 ln meinen Staaten soll .Tede1·mann nach seiner 
Fac;on selig werden können1> ( <1az én államaimban 
minden ember saját módja szarint boldogulhasson )) ), 
nőtt a berlini zsidóság úgy számban, mint t ekintélyben 
gyorsabb aránnyal. E kiváló fejedelem annyira m ent 
volt többek között minden zsidógyűlölettől is, hogy 
második székvárosában, a közeli Potsdamban, az ő 

saját költségén építtetett az ottani zsidó község szá, 
mára templomot. Ez 17 6 7-ben történt. A potsdami 
zsidók ezen első kisebb imaháza helyén ma (1893 óta) 
egy gyönyörű barokk ízlésű zsinagóga díszíti a pompás 
•német Versailles '> egyik főutcáját, mely Kerwien 
Ottó műépítész tervei szerint készült barokk ízlésben· 

A berlini zsidó hitközség történetének egyes fázisait 
tovább is r észleteznem itt lehetetlen. Csak annyit 
emlitek még, hogy a zsidó vallásúak száma a porosz 
fővárosban az elmúlt század elején körülbelül hét
ezer volt már. Ezen szám 1888-ig fölszaporodott 
53,940 főre (1, 122,504 főnyi összlakosság ból). A német 
birodalom egyesítése, a franciák leverése után ( 1870-
1871) Berlinnek az újonnan megalapított hatalmas 
birodalomnak fővárosává való emelése és e város 
iparának s kereskedelmének csodálatos fejlődése Né
metorHzág minden vidékéről hozott oda zsidóhitű 
polgárokat is, úgy, a hogy község azóta is m indinkáb b 
gyarapodott, habár koránt.sem oly óriási arányokban, 
mint a katholikusoké, kik ma már Berlinben több 
mint 200,000 lelket számlálnak, holott még száz év
vel ezelclU az akkor még majdnem tisztán protestáns 
Berlinben alig voltak még néhány ezeren. 

A néme\ birodalomban tudvalevőleg nem mint 
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nálunk, csak minden tizedik, hanem már minden 
ötödik évben történik népszámlálás. 1890-ben Berlin 
városának 1.878,794 lakosából 79,286 zsidóhitű volt. 
Az utolsóelőtti népszámlálás (1900-ban) 92,206 zsidó
vallású lakost konstatált (1.888,848-nyi összlakosság
ból, melyből 188,440 katholikus). A legutolsó nép
számlálás adatai szerint pedig 1905-ben a berlini zsi
dók száma (összesen 2.040, 148 lakosból) kerekszámban 
l 02,000 volt, azaz körülbelül az összlakosságnak épen 
5 % -a, míg a katholikusoké immár 1 'l %-ot tett ki, 
azaz kerekszámmal 225,000 főt. 

Látnivaló ebből: először, hogy a berlini zsidóság 
a legutóbbi evekben korántsem gyarapodik oly ará
nyokban, mint azelőtt, másodszor: hogy a katholiku
soké ellenkezőleg mind gyorsabb tempóban emelkedik 
s végre harmadszor, hogy a németek fővárosa, a 
mi zsidó lakosainak aránylagos számát illeti, még 
csak távolról sem éri el Bécs városáét, hát még Buda
pest arányait, (ahol tudvalevőleg majdnem minden 
ötödik ember zsidóvallású). Hogy abszolut tekintetben 
mindkét nevezett főváros zsidó lakosai szintén maga
san felülmúlják a berlini zsidók számát, szükségtelen 
hozzátennem. Itt azonban nem mulasztbatom el, hogy 
rá ne mutassak arra a körülményre, hogy a t'egyrs 
ltá:.asságok, zsidók és keresztények közt, évröl-évre 
1·opp((ntul feL-;zökő 1Ulf/Y . :.árnánál fogva ~majdnem 
1 :t·a a zsidó vallású aráknak vagy völegényeknek köt 
kereszténnyel házasságot) a zsidóság ur~zíl hívekben, 
mert az ily házasságokból származó gyermekek tudva
levöleg nagyobbára a keres::léuység jfll'fÍra r~oek. 

A berlini zsidók több községet alkotnak. A legna
l * 
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gyobb ezek közül, mely berlini bitrokonainknak majcl
nem 'i 6 -át öleli föl, a <cJüdische Gemeinde zu Berlin1>. 
Ennek monumentális zsinagógája a ezéles boulevard
szerű «Űranienburgerstrasse t> -ban a német ,főváros 

egyik legszebb egyházi épülete. Magas, dúsan aranyo
zott kupolájával measze uralkodik az egész illető 

városresz fölött. 185n- 1866-ban építették, Knoblacb 
és Stüler építészek tervei szerint s több mint két 
millió márkába került. (Stüler épittette a budapesti 
tudom. akadémiát is. ) Azonfelül e községnek még hat 
más temploma van a városban. A második zsidó bit
község az <cűrthodoxe Judengemeinde,), mely szintén 
igen előkelő Litsorsosokat foglal magában, köztük 
több bírót, magas állami hivatalnokot és egyetemi 
tanárt is. Ennek két temploma van. Tagjai a legintra
risiigensebb orthodox zsidók, kik imaházaikbalf orgo
nát sem tűrnek. Ebbe a közeégbe ~artozik a világhírű 
Lstael N. nagykereskedő is, kinek drága termésköböl 
épült áruháza a városházával szemben Berlin egyi~ 
legérdekesebb, óriási látnivalósága és négy utcára 
néz. Auguszta Viktória császárpé és az egész német 
császári udvar Israel rendes vevői közé 'tartozik (a 
rengeteg áruházban csakis fehérnemüeket' árulnak) s 
az áruház tulajdonosa oly szigorúan tartja meg val
lását, hogy az üzlet azorobaton is zárva van. Ismoretes 
talán, de azért a berlini állapotok jellemzésére mégis 
föl~ozom itt a következő tényleg megtörtént esetet: 

Ö felsége, a német császárné sok évvel ezelőtt 
udvari kocsijában egyszer odahajtatott az Israel-féle 
áruházhoz, hogy ott ;- · szokása sze1·int - személye
sen tegyen nagyobb megrendelésehet ((udvari szállító-
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j ánál '' . N agy meglepetésére azonl>an az árupalotát 
fényes nappal zárva találta. A tulajdonos, I srael 
kereskedelmi tanácsos, kit a császárné kitüntető sze
mélyes látogatásáról rögtön értesítettek, leszaladt az 
udvari hintóhoz, s a .fiatal császárné előtt mentege
tödz ött, mondva, hogy <l ma vallásom szerint az új
évet ünnepeljük, felséges asszonyom, s azért üzlete
met zárva tartom n .. Viktória Auguszta császárné nem
csak hogy nem volt kellemetlenül érintve amiatt, 
hogy hiába jött, hanem elismerését fejezte ki Israel
nak, hogy hitének ünnepeit ily hűségesen megtartja, 
odanyujtá neki kezét, amelyet az mély meghajlás 
között megcsókolt, mire a szép :ifjú császárné, hozzá
téve: <dch werde also ein anderesmal kommen, Herr 
Kommerzienrath 1>, barátságos mosollyal visszahajtatott 
palotájába. Így becsülik meg ott még a legmagasabb 
helyről is azt, ki zsidó vallását nemcsak hogy 
nem röstelli (mint nálunk annyian), hanem tetemes 
anyagi áldozatok árán is, annak ünnepeit szigorúan 
megtartj a. 

A harmadik, csekély számú, külön bel'lini zsidó 
hitközséget képezi a <1Jüdische Reformgernemde zu 
Berlin n . Ennek hí vei épen az ellenkező irányt vallják 
az előbbiveL Zsinagógájukban, mely a nagy zsinagóga 
közelében, a Johannisstrasseban va.n. nem a szom
batot, hanem a vasdr-nopol ünneplik. A nők és fér
fiak (mint keresztény egyházakban) vegyest ülnek 
földszinten. A énekek kizárólag csak németül folynak 
és az istentisztelet nyelve szintén majdnem csakis 
német. A <1Reformgemeinde~ már régibb keletű s 
vagy hatvan évvel ezelőtt alapították. Templomukat 
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Berlinben több ízben meglátogattam érdekesség szem
pontjábóL Németországban több ilyen reform-zsina
góga létezik, így pl. Hamburgban, Frankfurtban stb. 
Igaz, hogy a berlini reformált községhez igen kiváló 
állású bitsoraosok tartoznak, de itt is csak azt tapasz
ialni, mint a többi hasonló községekben, Európában 
és Amerikában t. i. hogy egyaránt ez a «reform l> 
mozgalom lassanként elidegenítőleg hat a zsidó hittől 
magától és ba nem is az öregebb tagok, de azok fiai 
között aránytalanul sok hagyja el ősei hitét és -
áttér a kereszténységhez. 

Legyen ez alkalomból megengedve, hogy - még 
annak az esetleges sz emrehányásnak is kitéve ma· 
gamat, hogy olvasójm azt fogják talán mondani : 
nagyon eitérek tárgyarntól - saját életemből egy 
mindenesetre idevágó s hasonló tünetekre emlékP.ztető 

epizódot elmondjak. 
Vagy huszonöt évvel ezelőtt - még egészen fiatal 

tanár voltam - egyszer kopognak délután dolgozó
azohám ajtaján s belép egy előttem eddig teljesen isme· 
retlen, szép arcú, bosszú, szürke körsza.kállú öreg úr. 
Bemutatkozik. Stern Ábrahám volt, az újpesti zsidó 
hitközség akkori főrabbija. Azért jött; mondá, hogy 
engemet is megnyerjen a magyar zsidóság reformá
lásának mozgalmához, melyet - külföldi, n evezetesen 
német minták után- ö országszerte megindítani szán
dékozik. Én mindjárt, ismerve az ilyen reform-mozga
lommal későbben együttjáró, sokszor tömeges biteha
gyásokat, azonnal őszinte visszautasító választ adtam 
a rabbinak s indokoltam ebbeli álláspontomat. Nos! a 
•magyar· zsidó reformált község1> -ezt előre láttam -
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azóta már rég elszenderedett, Stem rabbinus közben 
meghalt, fiai pedig (köztük ö excellenciája, Szterényi 
József, mai kereskedelmi miniszteri államtitkár) már 
szintén egytől-egyig rég - kikeresztelkedtek mind
annyian. 

A nagy « Berline r J üdísch e Gemainde » minden három 
évben nyomtatásban kiadja «szavazóképes tagjainak)) 
betűrendes névjegyzék ét. A legújab b ilyen (( Verzeichnis 
der wahlfahigen Mitglieder der jüdischen Gemainde 
zu Berlin '' 1907-ből való, tehát ce ak két éves és 
előttem fekszik. 188 lapra. terjed s ~2,013 tagot számlál 
föl névleg, azoknak polgári állását, foglalkozását stb 
is föltüntetve. Megjegyzem, hogy az itt megnevezettek 
mind - természetesen - nemcsak zsidó vallásúak, 
hanem valamennyien, mint szokás mondani, «jó zsi
dók», kik önként (adó stb. alakjában) áldozatokat is 
hoznak hitüknek. 

Rendkívül érdekes és becses adatokat tartalmaz ez 
a « Verzeichnis », s kár, nagyon kár, hogy a német
országi egyéb nagyobb községek, mint például Ham
burg, Frankfurt (majnai), Boroszló, Köln, Mannheim, 
München, stb. (mint tudakozódásaim útján az illető 

városokban személyesen értesültem), csak írásba.n ve
zetnek ily részletes jegyzéket, azonban nem nyomatják 
ki. (Budapesten sem, holott Bécsben igen.) 

Érdekes mindenekfölött, mily rendkívül sokféle 
lcézrnű s 1nesterség és egyéb személyes szolgálattételen 
alapuló foglalkozás. van képviselve a berlini zsidók 
közt. Előfordulnak többek között ottani hitsorsosaink 
sorában ami a mesterségeket illeti : ácsok, kőn1ívesek, 
pékek, asztalos ok, ig P n sok szabó, lakatos és varga. 



továbbá (azcka.·ok, kő/(tragók, szíjyylit·tók, kert é.szek, 
takátsok, :~appanosok, búdogosok, eszte1·gályosok, 
/;1Jkfe tök, rézöntők, JlUSkctkészítők, bogncí1·ok, dohány-
1,áy6k, szűcsök, üvegesek, könyvkötök, aranyozók, ötvö
sök, órások, sörfőzó'k, szivarkészítők, vésnökök, kefe· 
kötők keziyűsök, mázolók, cukrászok stb. stb. Látnivaló 
ebből, mily dús választékban képviselvék a berlini zsj. 
dók közt az úgynevezett nehe:;ebb meatereégek is, me
lyekei föntebb nyomtatásban is kiemeltem. De máskép . 
is fölöttébb tanulságos ez a jegyzék. (A mesterségekre 
nézve ki kell emelnem, hogy itt csak az illető rnes
terek szerepelnek, hátha még a legények is benn 
volnának!) Előfordul itt továbbá azonfelül islállórnes
ter, automobil-chauffeur, levélhordó, főbányász ( (•Ober
steiger• ), kaaznár, villamossági szerelő, ?nozrlony
vezető, igen sok mechanikus, továbbá gazdász, fény
képész, fametsző, lóidornító (!), zongorahangoló, gép-
1nester, borbély stb. De minek e jegyzéket folytatni? 
Már az eddigiekből is látni, mily alaptalan ellensége
inknek az a sdrün hallatszó rágalma, hogy «a zsidók 
irtóznak a nagyobb munkát igénylő foglalkozásoktól». 
Nos, ha ily dús a választék egy oly rengeteg világváro!;
óan e rágalom megcáfolására, milyen adatokat szol
gáltathatna még a vidék! .. Hogy a berlini zsidók 
túlnyomó része azért mégis kereskedelemmel s azzal 
összefüggö kereseti ágakkal foglalkozik, azt senki 
sem fogja tagadni. De ennek száz és száz magyarázata 
van, ami a dolgot tenné~ zel Pssé teszi. Először a nagy
város maga, másodszor a históriából, a zsidóság mult
jáhól folyó sok ok, mely 1ninden országra nézve 
fönnáll, aztán meg a bizalmatlanság, az ideg cnkedés 
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melylyel a zsidó kézműves még ma is találkozik 
nemcsak nálunk, hanem bizonyára Németországban 
is (hisz ez a betegség nemzetközi tünet), s annyi, ele 
annyi más, minek taglalása itt azonban egész lapokat 
venne igénybe. 

Ha már most a berlini zsidók helyzete, ami a kézi 
foglalkozásokat illeti, ily rendkívül érdekes képet 
nyujt, mennyire emelkedik ez az érdekesség, ha e 
zsidóság felsőbb rétegeit nézzük. Szinte büszkeséggel 
tölthet el minden hitrokont, bármely nemzet fia legyen 
is, h~ látja, mily előkelő pozíciókat töltenek be ber
lini hitfeleink a szellemi élet minden, de minden 
terén, a művészetben épúgy, mint a tudományokban, 
a politikában ·épenúgy, mint a közgazdasági téreken, 
hát még a tanügy, a közlekedés, az ipar és kereske
delem measze ki terjed t ágazataiban ! 

A berlini tudományegyetem tudvalevőleg a világ 
legkiválóbb, legkitünőbb és (a párisi után) egyszer~ 

smind leglátogatottabb tudományos föiskolája. (Az 
utolsó téli félévben több mint - 9500 hallgatóval.) 
Ennek az egyetemnek már évtizedekkel ezelőtt voltak 
zsidóhitű rendes tsnárai. Ki nem hallott volna például 
a nagy Ttatlbe Lajos professzorról, a kisérleti patho
logia megalapítójáról, ki az auskultáció és perkutáció 
föltalálásával a tüdő- és mellbetegségek fölismerése 
tekintetében új korszakot alkotott a gyógyászat terén. 
Öt még 1872-ben nevezték ki a berlini orvosi fakultás 
rendes tanárának. Fájdalom, csak négy évig volt 
ilyen, s már 1876-ben balt meg, alig 58 éves korában. 
Tetemei a Schönhauser-alleei zsidó temetiiben nyug
szanak, melyröl föntebb szóltam. erraube maga po-
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rosz-sziléziai származású volt és már 1862 éta mii
ködött mint a királyi katonaorvosi akadémia rendes 
professzora.) Ugyancsak a berlini egyetem rendes ta
náraiként müködtek a világhírű Lewin Goldsl'll?J?Ídl, 
a kiváló jogász, a n émet kereskedelmi jog nagymestere 
a jogi, és Kronecker Lipót, a kitünő mathematikus 
a bölcsészeti fakultáson, Laza1 us Mórt, az ismert 
:filozófust, Vilmos császár annak idején betvenedik 
sziiletésnapja alkalmából norvégiai útja alatt táv
iratilag nevezte ki titkos tanácsosnak és a berlini 
egyetem tiszteletbeli rendes tanárának. (Lazarus Mór 
azelőtt a zürichi egyetem r ector magnilleusa volt.) 
Ez utóbbi minöségben fungál ez egyetemnél ma is 
még dr. Munk Hermann, a német fiziológnsok egyik 

· elismert vezére, továbbá Hirsebberg és Senator, kikről 
lejebb lesz szó. A rendkívüli (fizetéses és tiszteletbeli) 
tanárok száma valóban egész légió. Ha nálunk csak 
{él annyi volna, telekiabálnák kedves «jóakaróink" 
a világot, hogy (Ca budapesti egyetem teljesen, de tel
jesen el van zsidósodva». Hiszen leg o ld bb ötven vagy 
tán hatvan egyetemi rendkívüli professzor vallja Mózes 
bitét Berlinben. Ezek között egész csomó világraszóló 
név. Ott van B-liege'r titkos tanácsos, az orvosi kar 
egyik fő dísze, Senolor Hermann titkos tanácsos, 
tiszteletbeli rendes tanár, kit csak a minap választot
tak meg a berlini (•Arzteverein• (a világ Jegkiválóbb 
s legnagyobb orvosi egyesülete) első elnökévé, a filo
zófiai karon, továbbá dr. Geige'r Lajos (tavaly n evezte 
ki Vilmos császár titkos kormánytanácsosnak) a német 
irodalomtörténeti kutatók egyik első cel~ britása (a hir
neves clr. Geiger rabbinus fia) stb. Dr. taudau Lipót 
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született lengyel zsidó, a berlini orthodox köz ég egyik 
legbuzgóbb tagja), titkos tanácsos, ez idö szerint talán 
a legkiválóbb a német sziilészeti tekintélyek között, 
j elenleg tiszteletbeli rendes tanár. E nagynevü tudós
sal véletlenül személyesen megismerkedtem 1894-ben 
Rómában, hová az akkor ott tartott nemzetközi orvosi 
kongresszusra jött. A szállóban ugyanis asztaiszom
azédom volt családjával együtt. Tipikus, szerénynémet 
tudós. Továbbá Hirschberg. a német szemészeti tudo
mány egyik nagymestere szint-én az egyetem tiszte
letbeli rendes tanára, titkos tanácsos, dr. Des,_--rtu 
professzor, a jeles r égész, dr. Jad1·ow, az államtudo
mányok egyik korifensa stb. stb. De ki tudná mind 
fölsorolni ? Nem hagyhatom azonban említés nélkül, 
mily kiváló állá~okat tölt be több bitsorsosunk a 
berlini egyetemi, valamint a királyi könyt•fórnál is. 
Utóbbi a londoni és a. párisi után a világ legnagyobb 
s legbecsesebb könyvtára, ez idő ezerint 1.250,000 
kötetteL (Most késziil.t el számára az új rengeteg pa
lota, mely a világ legnagyobb könyvtári palotája.) Nmr! 
ennek a könyvtárnak, melynek évi kiadása majdnem 
400,000 forintra rúg, egyik l'ezétigazgatója, a nyom· 
tatott könyvek osztályának 41 Generaldirector• -a bit· 
sorsosunk, dr. M.ax L)eflbat·h. (lly vezérigazgató csak 
három van.) ]~,ókönyl'tár,loka i ~Oberbibliotbekar) kö
zött pedig ott vannak: dr. Stern és dr. Valentin. A ber· 
lini tudományegyetem tanárai között dr. Max Bier. 
szintén zsidó vallású tanárt küldte a porosz kormány. 
mint cclegérdemesebbet .. a minap Konstantinápolyba. 
mikor az akkori török császár ca Berlin egyik leg
kiválóbb orvosát» kérle II. Vilmostól házi fóorvosá-
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nak. Dr. Biert azóta a volt sznltán pasal rangra 

emelte. 
Hasonló örvendetes állapotokat tal álunk a badini 

ndicgyeltmnél is, mely tulajdonképen már charlotten
burgi területen van és a föld leglátogatottabb e nemű 

tanintézete. Mint rendes tanárok müködnek ott többek 
között dr. HiJ'S<'h1uald, a mineralogus, továbbá Lieúer·
mann Kál·oly titkos kormánytanácsos, a híres vegyész, 
dr. JI" al'lnt?'U Ottó, a j eles természetbúvár stb. 

A gazdászati főiakolánál a minap elhunyt dr. J >in ner 
titkos tanácsost, a nagy vegyészt (ki szintén Lengyel
országból származott), az állatorvosi egyetemen dr. 
Börn ·tein/ említem, ki malleeleg mondva, vitézeégeért 
a porosz-francia háborúban (1871) mint egyéves ön
kéntes altiszt a vaskereszttel lett kitüntetve .. Épúgy 
aránylag nagyszámmal találunk zsidóhitű jeleseket a 
:t)nei főiakolánál (köztük GernsheitJt-ot, ezen egyik 
legünnepeltebb mostani n émet karvezetöt), továbbá a 
képzőmüvészeti akadémiánál, ezóval mindenütt. De itt 
a további nevek fölsorolása tullépné e cikk korlátait. 
Csak még annyit, hogy Berlin középieko1áin, a gim
náziumokban és főreáliskolákon ie sok bitfelünk 
tanárkodik. Egy minap megjelent hivatalos statisztika 
szarint valami ölvffnhal összesen csak mint rendes 
tanár t Oberlehrer). Köztük már sok megkapta a (c pro
fesszor• -i cimet, ami ott Németországban, hol e eimmel 
nem dobálódznak úgy mint n'lunk, a középiskolánál 
nagy kitüntetés 8 mindig kiváló aet·ekasság jutalma. 

A miív,(~:.nf terén szintén első, sőt legelsőrangú 
tekintélyek vannak Berlin zsidósága között. Hogy 
eaak egyet említsek, ott van l\1a:x; Liebenn au n pt·o· 
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fesszor, talán a legzseniálisabb s legünnepeltebb az 
öss1es jelenkori német festömdvészek között (a hal
hatatlan Menzel elhunyta óta), ki mint a német 
szecesszió vezéres tulajdonképen korszakot alkotott a 
német festészetben. Lesser Utt·y (az orthodox község 
tagja) szintén a németek egyik legismertebb festő

müvészi kitünősége . Sichel Nathaniel, a frankfurti 
származású, roppant népszerü női arcképfestő, csak 
nemrég halt meg Berlinben. Úgyszintén elköltözött 
néhány héttel~ ezeJött a jelenkori' német szobrászat 
egyik elsőrendű jelese, Sns!-i1nann-I1ellborn tanár. 
E müvész, ki a poseni híres Nagy Frigyes szobrot 
is alkotta, mely az ottani sokat megbámult . város
háza előtt áll, született berlini volt és hosszú ideig 
mint első igazgató állt a charlottenburgi királyi por
cellángyár élén, azonkívül évtizedeken át a berlini 
képzőművészeti akadémia egyik legkedveltebb rendes 
taná1·a volt, épúgy mint Max Nlichael, utóbbi mint 
a festészet tanára. Dr. t öwenhel'::,, a nagy fizikus 
csak két évig viselbette a <~ Physikalisch-technische 

Reichsanstalt1> díszes iga::..galói állását. Pár évvel 
ezelőtt fiatalon halt meg. 

Osztatlan örömmel tölthet el bennünket az a tudat, 
hogy 'm.inden ·md~ téren is mily vezérszerepet tudtak 
magtl,knak kivívni jelesebb hitfeleink a németek fő
városában, hol pedig a nemzet roppant intelligenciá
jánál és minden lehető téren való ritka rátermett· 
ségénél fogva az egye3 egyénnek! még ha még oly 
kiváló is, ugyanosak sokkalta nehezebb felküzdeni ma
gát előkelő polcra, mint, bátt·an lehet mondani. bár
mely más nemzetnél s bármely más nagy városban. 
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Csak néhány kiválóan eklatáns példával akarok a 
föntebbiek i~ánt szolgálni, abban a reményben, hogy 
e sorok olvasói épen ezeket fogják kettőztetett ér
deklddéssel fogadni. 

Az izraelita község tagja · többek között ugyanis 
dr. Jfm.;se Albert, nyug. főtörvényszéki bíró (Oberlandes
gerichtsrat) is, jelenleg Berlin városának jogügyi ta
nácsnoka, kit Poroszország wn~int legjelesebbet)) küldött 
ki annak idején a japán kormány ké1·elmére három évre 
Japánba, hol a német nemzet ez egyik büszkesége a 
japán modern állami és magánjognak megteremtője lett. 
Továbbá : dr. Silbe·1·gleil Henrik professzor, a berlini 
városi statisztikai hivatal igazgatója. Dr. Silbergleit 
azelőtt a fővárossal határos Schöneherg városában 
viselte ugyanezt a hivatalt. Érdekes, hogy elődje 
Berlinben, dr. Hirsebberg szintén zsidó ember volt. 
A páratlan gazdagságáról ismeretes és sokak által 
évröl-évre megbámult kü·ályi • Kaiser Friedrich a Mu
seum l) másod igazgatója még csak pár hónappal ez
előtt dr. Friedltinder Miksa, egyike a legkitünőbb 

német mütörténészeknek volt. Ezt a hitrokonunkat 
a császár a minap megtette a berlini rézmetszetgyűj
temény vezérigazgatójáv~, minekutána az azelőtti igaz
gató, ki szintén zsidó vallású, a nagytudományú 
Lipputann titkos tanácsos, tekintettel öreg korára, 
nyugdíjaztatta magát és Drezdába tette át lakását. 
(llyen, egyébiránt nálunk el ·"'eu1 képzelhető esetnél, 
t. i., hogy egy nagy állami gyűjtemény igazgatója 
egymás után kétszer zsidó hitű lenne, már iszonyú 
lárma támadna, hogy ezt a hivatalt - «& zsidók fog
l alták le maguknak,. stb. 
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A londonival versenyző, páratlan gazdagságú ber
lim iparmiivészeti múzeum (szintén állami intézmény) 
élén (mely nem kevesebb, mint hetvenhét termet tölt 
be) szintén pár hónappal ezelőtt vesztette el nagynevű 
vezérigazgatóját, dl". Lessing Gyulát, talán e téren 
a legkivá1óbb német írót és tudóst. Lessing titkos 
kormánytanácsos stettini születésű ember volt. Te
metése olyan nagymértékű gyászünnepélyek között 
ment végbe, milyent még a három millió népnyi 
Berlin is csak nagyritkán látott. A koporsó fölött, 
melyet a császeir koszO?"Úja is díszített a weissensee-i 
zsidó temető halottas csarnokában (mely maga is lát
nivalóság számba mehet) hazánkfia, dr. Mayba.um 
Zsigmond, a berli~i hitközség egyik nagyérdemü fő· 
rabbija mondott megható beszédet, Ezt a rabhinnat 
ugyancsak a császár nemrég a ((Professor )) eimmel 
tüntette ki a ugyancsak II. Vilmos császár az elhunyt 
titkos tanácsos fiához,. dr. Lessing juniorhoz saját
kezíi részvéti1·atot intézett, melynek szövegét annak 
idején az összes német lapok közölték s amelyben a 
hatalmas uralkodó <1nagy fájdalmának ad kifejezést 
ama súlyos veszteség fölött, me1yet a német haza 

1 apjának halála által, ki a nemzet ~s annak fővárosa 
körül elévülhetetlen érdemeket szerzett, szenvedett». 
Vagy három év előtt készült al a berlini «Handels
hochscbule )) óriási, magas toronnyal ékesített p.alotája, 
(par hónappal ezelőtt bámulva néztem meg belsejét 
és gyüjteményeit). E palotába a mi budapesti kereske· 
delmi akadémiánk, nem akarok túlozni, de legalább is 
négyszer kényelmesen e1férne. És ennek a mintaszerü 
kereskedelmi egyetemnek igazgatójává szintén zsidó ce-
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lebritá.st választottak meg, dr. Jasl'l·uw Ignácot, a kitünő 
közgazdasági írót s azelőtt charlottenburgi városi ta
nácsnok-ot, ki ott most (tíz évre) ezen egyetem rektori. 
méltóságát foglalja el. Eszembe jut itt az is, hogy 
ezidőezerint nem kevesebb, mint hat mózesbitü ta
nácsnok van Berlin magisztrátusában. (Nálunk ne adj 
Isten, hogy eddig egyetlenegy · városi tanácsnok lett 
volna zsidó), s mi mégis magun.ka.t a ((szabadelvü (!)n 
fővárosnak mondjuk s a németekre ezeretjük rákenni, 
elég botor módon, az ((antiszemita•) elnevezést. De mit 
akarunk többet, biszen tíz éven keresztül . (1872-
1882) a berlini városi képviselötestület első elnöke 
dr . . St1·ass1nann volt, (a berlini zsidó hitközség egyik 
vezérférfia), tehát oly állásban-, mely körülbelül meg
felel a mi föpolgármesterünknek. (Aki bármely városi 
állást akar elérni, hozzá tartozik folyamodni, ő elnököl 
a városi közgyűléseken, ő képviseli a főváros polgár
ságát udvari és mas ünnepélyeken stb.) Sőt a mos
tani berlini másodelnök (Stadverordnetenvicevorsteher), 
dr. Cassel, a porosz képviselőház tagja, egyszersmind 
a zsidó hitközség elnöke is. Alighogy polgártársai 
ily magas állásra megválasztották, II. Vilmos császár 
kinevezte Cassel t titkos igazságügyi tanácsosnak. Pár 
évnek előtte a charlottenburgi polgáraági elnök (Stadt
verordnetenvorsteher) dr. Kaufmann igazságügyi ta
nácsos volt, ki szintén hitrokonunk s csak megrendült 
egészségi állapotánál fogvA kérte a városi képviselőtes
tölete,, ne reflektáljanak üjból való megválasztására. 

Azon berlini polgárok közé, kiket Vilmos császár 
leg/d)zelebhi környezetébe fogadott s ki úgyszólván e . 
ha~lmaa fejedelem e!Jyik leyllen."iőbiJ rrnln>re, sőt 
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mondhatni: barátja, kinek tanácsát számtalanszor 
kikéri és ki gyakran elkíséri utazásaiban, egyetem
ben Ballin -nal, a hamburg-amerikai gőzhaj ótársaság 

zseniális vezérigazgatójával (ez is buzgó zsidó ember), 
tartozik dr. Rathenau Emil, porosz titkos építészeti 
főtanácsos, a zsidó hitközség egyik elnöke és az óriási 
berlini elektromossági társulat vezél'igazgatója. Hogy 
a megnemesített BleichTöder bankári család mily 
szerepet játszott és játszik a német birodalomban, 
s~ükségtelen hangsúlyoznom. A család j elenlegi fej e 
Hans von Bleichröder, a német művészeti mrecenások 
egyik elseje. Berlinben egyébiránt több bárósitott 
család is van a hitközség tagjai között, mint például 
a minapában elhunyt báró dr. L andau Vilmos, kinek 
fényes palotája a német tudománykedvelő arisztok
l'ácia egyik fő gyülekező helye volt, Báró Ron~ Fri
gyes (o~ztrák származású) vasúti vállalkozó szintén 
még mint zsidó vallású kapta Berlinben a.z örökös 
bárói rangot. Ezen dúsgazdag család sarj ai most 
Magyarországon élnek a Budapesten ifjabb báró Born 
Frigyes egyike az ismeretes nagyúri alakok.nak. Bdtó 
Cohn valóságos belső titkos tanácsos ö ex.cellen
ciája, I. Vilmos császár egykori vagyonkezelője, ugyan 
deesaui ember volt, azonban hivatalos állásánál fogva 
is rendesen Berlinben lakott. Egyedüli leánygyer
meke, Oppenhei?n-né, kire a bárói rang atyja halála 
után külön fej ed elm i engedéllyel rászáll t, egy ber
lini bankár neje volt. Ezen nagy jótékonyságáról 
hires úrhölgy gyermektelenül halt meg öt-hat év előtt, 
minekutána - talán eddig egyedül álló kitüntetése 
egy nőnek egész Németországban - ő is személyére 
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nézve az excelJenciáe címet kapta Cohn-Oppenbeim 
báróné névvel. A báróné végrendeletében n em keve
sebb mint húsz rnill'iót hagyott hátra jótékony és 
kulturális célokra, miből tetemes 1·ész a berlini és 
dessaui zsidó község emberbaráti céljainak jutott. 
A báróné, épúgy mint atyja a dessaui zsidó temetőben 

nyugosznak. Egy másik zsidó vallású volt excellenciás 
úrnak, EllsUillernek ki nem kevesebb mint huszonöt 
éven át volt B ftclen ?Utgylte1·cegség pénzügyminisztere 
(1868 --1898), fia, dr. Ellstatter Károly, szintén a ber
lini zsidó község tagja és egy ottani óriási részvény
társaság fő jogi tanácsosa. Dr. Ellstatter junior e 
sorok írója egyik régi, ifjúkori barátjának, Grünfeld 
Lajos, . porosz kir. kereskedelmi tanácsosnak bájos 
leányát vette nőül Bentbenből (Porosz-Szilézia). Grün
feld tanácsos, - többszörös milliomos - a porosz 
kőszénbányák egyik legérdemesebb s leghatalmasabb 
fejlesztője volt évtizedeken át, s mint szegény ember 
önejeréből küzdötte föl magát j elenlegi nagytekintélyű 
állásába, amit csak azért említek, me rt e jótékony
ságáról szintén híres, többszörös bányatulajdonos vol
takép ?na[Jyar eredetű. Atyja a mult század első felé· 
ben l! .. ecsketnétről vándorolt ki Porosz-Sziléziába. 

A magasabb állami hivatalnokok köz ö t t főleg dr. Pieck 
Gyula titkos kormány- és E[Je1· Rikárd titkos építé
szeti tanácsos mellett dr. Cahn Vilmost említem. 
" O titkos követségi tanácsos a császári külügyminisz-
teriumban (Geheimer Legationsrat), amely rang majd
nem megfelel nálunk az államtitkári állásnak. Dr. Cahn 
sógora néhai La:-;kernak, a világhirű német parlamenti 
vezérférfiúnak, kit Bismarck annak idején miniszter-
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nek szemelt ki és ha az úgynevezett liberális rerát a 
70-es évek közepén nem váltotta volna akkor föl hirte
len a még máig is sok irányban dívó konzervatív irány 
Poroszországban, meg is lett volna. Dr. Lasker Berlin 
városának főügyésze volt (Syndicus) és a zsidó hit
község vezetés'ében, szintén élénk részt vett haláláig. 
Nagynevű parlamenti férfiak közt még megemlítem 
Löwe Lajost, a német képviselöház egyik legkiválóbb 
volt szónokát. E fegyvergyáros volt az, kit Berlin 
főváros szívében, a lP-gelökelőbb (első) választókerület
ben annak idején a választók egy - Moltke ellenében, 
óriási szótöbbséggel választották meg a Beiebetagba 
képviselöjüknek és így egy Moltkének buknia kellett 
egy egyszerű zsidó vallású gyárossal szemben, f~sak 

azé1·t, mert a diadalkoszorúzott tábornagy politikai · 
meggyőződésére nézve konzervatív, emez pedig szabad
elvű volt. Mindenesetre oly fényes példája ez a németek
nél egyébiránt mindenütt oly gyakran föllelhető elő

itéletnélküliségnek~ mely a történelemben talán páratla
nul áll, aminthogy egy Moltke is szinte páratlan volt. 

A 1nai német parlamenti vezérférfiak között tudva
levőleg vezérszerepet játszik Berlinben Singer Vilmos 
hitsorsosunk, ki a hatalmas németországi szociáJ
demokrata párt első elnöke. Mint olyan már többször 
reá kellett volna esnie a nénut parlarnent rndsod
elnökének díszes állása~ azonban e kiváló férfiú -
ki mellesleg mond va milliomos és csak politikai ide
áljának él ~- nagy szerénységgel mindannyiszor 
visszautasította a parlament másodelnökségét. Hozzá
teszem, hogy a porosz országgyűlésen Berlin fövárost 
ezidőezerint négy hitfelünk is képviseli (összesen tíz 
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között), kik közül R osenow kereskedő szabadelvűpárti, 
épúgy Cassel titkos tanácsos, míg a többi kettő : 
. ·inger és lleyrnann szociáldemokra.ta. 

Az irodalom és ~su1·nalisztika terén ismét világ
híni nevekkel találkozunk, még pedig tömegesen. 
Ki ne ismerné, ha az újabb német i_rodalommal fog
lalkozik, ltod enberg La j os professzort, a << Deutsche 
Rundschau •~ , e legkiválóbb német nyelvü folyóirat 
megalapítóját és szerkesztőj ét? Hát Steltenhei?n-ot, a 
német humoristák ez egyik elismert fejét, ki nálunk 
is már többször megfordult ? O sk ar Justint~s ugyan 
pár év előtt meghalt, de ott van még Oskar B lurnenthal, 
Ludwig Fulda, a minap megbalt szintén zsidó szüle
tésú 1.:. t J'?·onyr s annyi más kitünőség a jelenlegi 
színmüirodalom j elesei között. (A már elköltözöttek 
közt álljanak itt Katisther, Jt?•ctnzos és • 'ctlingré nevei 
is.) Ezzel kapcsolatban fölhozom, hogy hazánkfia, a 
híres /Jarnrty Lajos (a pesti zsidó hitközség egykori 
titkárának fia) még csak pár héttel ezelőttig, a Úe?'

l ill i udvari szinház (Hofschauspielhaus) vezéri{j(1t.Z 
gatája volt, most pedig a hannoverai királyi szín
ház föintendánsává neveztetett ki, titkos tanácsosi 
ranggal. Barnay, a német színmüvészet egyik legki
magaelóbb alakja, szintén Vilmos császár intimusaj 
közé tartozik, ki művészeti ügyekben igen sokat ád 
reá. A berlini hírneves színművészek, az opera nagy 
énekesei és énekesnői stb közt egyébiránt csak úgy 
hemzsegnek hitfeleink. A zsurnalisztika nagyjai között 
Mo~x1! Rudolfot kell elsősorban kiemelnem, a <1Berline1· 
Tageblatt. megalapítóját és tulajdonosát. Mosse azon
felül hirdetési irodájával úgyszólván világbatalommá 
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küzdötte föl magát. Óriási vagyonát évröl- évre a leg
nemesebb célokra adományozott roppant összegekre 
is használja föl. Dyen célokra már több milliót áldo
zott. Megjegyzésre méltó, hogy a mao as biró.· ágaknál 
valamint egyáltalában a judikaturában szintén nagyon 
előkel ő állásokat tudtak maguknak kivívni a berlini 
község egyes tagjai. A legmagasabb b1·andenburg-i 
ítélőszéknél (mely a mi J{úriánknak felel meg) ez
idöszerint mint <1Kammergerichtsratt• három . hit
rokonunk müködik. A törvényszéknél pedig a külön
féÍ.e zsid{) vallású <l Gerichtsratok >) derekasságuk, 
részrehajlatlanságuk és lelkiismeretességük által majd
nem kivétel nélkül osztatlan elismerésnek örvendenek. 
Nem szükséges külön rámutatnom, hogy a nagyipar 
és kereskedelmn terén mennyire excellálnak a berlini 
zsidók. Hiszen (az említett I srael- en ldvül) a három 
legóriásabb árúház birtokosai: líV m·theirn, Tietz és 
Jandorfis azok. Ezek között a Wertheim-féle kimond
hatatlanul nagyszerű árúház, az összes berlini láto
gatók hám ulását idézi elő, mert ehhez hasonló nincs 
a föld kerekségén. Területe több mint 15,000 négyszög
roéter területű s 1200 elárusítónő müködik benne. 
A berlini ipa?~- és keTeslcedelrni ka1na1·a első elnöke, 
fl erz Vilmos titkos tanácsos, épúgy a berlini ha.talmas 
., Verein der Kaufiaute und Industriellen)) , a leg
inpozánsabb és leggazdagabb e nemű egyesülés a föld
kerekségén, első elnöke, Jacob titkos tanácsos, szintén 
zsidók, sőt mindketten a hitközség buzgó vezető emberei 
közé tartoznak. Tudni kell, mit tesz ez a nagy s ki
tüntető vezérálláe, kivált a német nemzetnél, hol a 
kereskedelmi és nagyipar koránt sincs, mint nagyjában 
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nálunk, főleg zsidó kezekben, hanem hol maga az 
egész nemzet ipari és kereskedelmi rátermettségben 
talán a világ első nemzete és a legtöbb ily tekin
tetben már az angolokat is fölülmulta. 

N o de nem akarom folytatni ezt az irányt, mert 
így se vége, se hossza n em volna cikkemnek. Beszél
hetnék még a sok kiváló zsidó m{iépítészről a nagy
nevű technikusok egész légiójáról, az ügyvédi barrean 
ünnepelt nagyjairól, a számos konzulról és főkonzul

ról, a sok bankigazgatóról, színigazgatóról és még 
sok-sok egyebekről, mindenütt nevek említése mellett . 
8 hogy. épen nevekről beszélek, érdekesnek tartom 
mégis annak fölemlítését, hogy a berlini zsidó hit
község tagjainak névsorában nem ritka a 1nagya1" 
név is. Előfordulnak itt ily nevek, mint: Feledi, 

l 

Arpádi, Mezey, Erdődi, Pataki, Szántó, Ligeti, Virág, 
Varró, stb. stb. Sok földink s hitrokonunk talált 
ugyanis e páratlanul virágzó német világvárosban, 
hol, ha valaki megállja helyét, n em tekintik se val
lását, sem hazáját, második hazát, melyet megszel·e
tett s megkedvelt. Holland nevek, főleg a holland 
<C?•an •• és (lfle." prredikátummal is elég sürűek. Így: 
Van Embden, Van Raalten, Van Bremen, de Vries, 
de Vliet stb. Továbbá sok spanyol és olasz n év is 
találkozik, mint Preciado, Benvenisti, Sacerdote stb., 
ami arra mutat, hogy a spanyol· zsidó ivadékok, a sze
fárdok is, eltérőleg a hamburgi spanyol származottaktól, 
Berlinben nem képeznek külön szefárd községet, hanem 
beolvadtak a nagy a Berlin er jüdische Gemein-de •) -be, 
hova különben a szomszécl váro sok (Charlottenburg, 
Schöneherg stb.) hivei közül is a legtöbb tarto~ik. 
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Cikkem végéhez jutva (talán nagyon is fárasztot
tam hosszúságával olvasóimat) ismételve mondom : 
örömmel láthatjuk, hogy mily tevékeny, aránylagos 
számukat measze túlhaladó részt vesznek és vettek 
a berlini zsidók nemzetük összes ·szellemi 

7 
anyagi, 

politikai és közgazdasági életében, a német művészet· 

ben ép úgy, mint a közjótékonyság terén, az iparban 
és kereskedelemben~ mint a tanügyben és judikaturá
ban, a parlamentben ép úgy, mint a város közigaz· 
gatásában, szóval az emberi élet minden lehető terén. 
Pérsze, persze csonka marad ez a mai cikkem, minden 
hosszúsága dacára, már csak azért is, mert a berlini 
zsidók jogos főbüszkeségéről, kitíinő és valóban minta-
képül szólgálható és gyakran tényleg is szolgáló köz· 
ségi intézményei?"Ől, a zsidó árva- és sínylöházakról, 
a zsidó kórházakról, iskolákról, egyesületekről és 
azok palotáiról, . stb. majdnem egy szóval sem emlé
keztem meg. Fönntartom ezt magamnak (szerkesztő 

barátom engedelmével) másko1·ra. 
A berliniek egyszer városuk latin nevének betűiből 

ezt a büszke anagramroot csinálták: <( Berolinum lumen 
orbin (Berlin a földkerekség világossága). Megengedem, 
hogy a mai német fövaros ezt mintaszerü tökéletes
ségeivel teljesen megérdemli. De nem kevésbé meg
érdemli az ottani zsidó hitközség is, hogy az öss:e.s 
községeknek az egész világon ragyogó szövétnek gya
nánt előre világítsa meg az utat a mintaszerüség 
felé, minden tekintetben. Valamikor azt mondták és 
ma is mindsürübben lehet hallani : Berlin az a város, 
melytől legtöbb nemeset és hasznosat lehet tanulni, 
az emberisóg összes nagy városoi között. Én meg azt 
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teszem hozzá: zsidó ember nem tanulhat senkitől sem 
többet abban az irányban, miként kell a zsidó val
lást, a zsidó jótékonyságot és a zsidó intézményeket 
köztisztelet tárgyává, illetőleg mintaszerüvé tenni, 
mint a berlini zsidó hitközségtőL 

Budapest. l >(tláczy Lipót. 

DELILA BOSZUJA. 

Az öregasszony semmikép se tágít: 
- Meaevilág töméntelen csodáit 
Ezüstöt, a1·anyat, gyémántot, selymet 
A legszebbet mindenből, a mi termett, 
A szép Delila söpri majd ölébe, 
Egy nő se lesz, a ki nyomába érne. 
Jó lesz, úgy-e, ha majd mindenki sápad 
Az irigységtől, hogyha 1·ád tekint, 
Ha csupa rózsában gázol a lábad, 
8 utánad száll a férfi vágya mind. 
Delila lelkem, hadd legyen eszed, 
Delila drágám, ugy· e megteszed, 
Mit kérni tőled nem tudnak betelni 
Filiszteusok gazdag fejedelmi. 
Lehet-e titka Sámsonnak előtted, 
Hiszen tenéked van nagyobb erőd, 
Varázsod hálóját reája szőtted, 

Kis lábaidhoz hódoltattad őt. 
Csak kérdened kell, és hű válaszu! 
Lelkének minden fátvola lehull . . 

De Delila csak hallgat konokon, 
Miként ha kicsi, keskeny kigyónyelve 
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Gonosz rontástól volna megmeredve, 
S egy szisszenésre is már képtelen. 
Ajkán remegő sóhaj se terem. 

Oly márhetetlen hallgatással hallgat, 
Mely némaságában is szörnyü vészjel, 
Melyben a pusztulás ül diadalmat, 
Mely ben a halál dermedése fészkel. 
A vén banya je megdöbbenve vár, 
Ez a varázslat nem tünik-e már? 
' Es e szobor, mely némán meg se moccan, 

Mikor olvad emberré ujra majd? 

Delila hi1-telen nagyot sohajt, 
S a vén asszonyra rárivall : -

No gyorsan l 
Előbb te nógatál, mit késel mostan? 
Ne lógasd lábadat, siess, mi lesz ? 
Filiszteusok fej edeimihez 
Vezess el tüstént, vigy el szaporán l 
Moet nem vagyok lelkemnek már ura, 
Most kész vagyok a gyilkos alkura, 
Siess anyó, mert megbánom talán. 

S a banya felszökik és Delilával 
A házból künn teremnek iziben, 
S loholnak már a hegyi úton által, 
Mely lefelé Gázába elviszen. 
8 mindkett6 szinte már félig halott, 
Amikor esdett céljához jutott, 
8 besurran végül a zord palotába, 
Ahol a filiszteus fejedelmek 
Vezértanácsa eddig mindhiába 
Csupán Delila jöttire leselgett. 
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A vén asszony eltünt. Sorsára hagyja 
A fejedelmek előtt Delilát. 
Reámered az ifja és az aggja 
A lány érzi, övé most a világ, 
S nem várva a fejedelmek szavát, 
Bátt·an, büszkén a némaságba vág : 
A titkot, mely Sámsont hőssé avatja, 
Világbiró ereje titkát adja 
Dellia árulása kezetekbe, 
A titkot, melytől Sámson győzhetetlen, 
Amely miatt mindenki visszaretten, 
Lesujtó karjaitól megremegve, 
Kicsalva tőle, kilopom, elorzom, 
Nem bánom aztán, bármi lesz a so1·som. 
De nem azért, mivel igértetek 
Tengernyi drága kincset énnelkem, 
Ha élek is vele, de megvetem, 
S ha elfogadom is a. bíindijat, 
Másért leszek áruló, más miatt: 
A bosszút, csak a bosszút lihegem, 
Annak vágyától tüzel a szemem, 
Megesktidött, csak nálam üdvözül, 
És mi vagyok, csak egy a sok közül. 
• 

En rája tékozoltam mindenem, 
Szannyes fukarul fizetett nekem. 
Szivemnek kell ezerelmés végtelenség, 
8 nálam, mint annyi másnál, kósza. vendég . . . , 
Tanúm az Ur és minden seregi, 
Becsülettel megfizetek neki. 
Ahogy 8 megalai.zott, megalázom, 
Ahogy 8 meggyalázott, meggyalázom, 
Ahogy 8 dzött csúfot énvelem, 
Ugy leazek én ie hozzá hdtolen. 
De hogyha, filiszteus fejedelmek, 
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Sámsont prédául vetem oda nektek, 
Ha titkát tudva, vágyik szivetek, 
Hogy rajta diadalmat vegyetek, 
Szent esküvéssel kell fogadnotok, 
Hogy meg nem ölitek, bár rabotok. 
Árulásomnak egy legyen az ára: 
Az ő drága, gonosz szemevilága. 
Ugy törjetek rá, ha az éjnek csendje 
Sötét palástként reánk nehezül, 
Ha vélem lesz, karomba bilincselve, 
Részeg mámortól tehetetlenül. 
Zuh'aniatok rá mint fekete átok, 
De ne nyíljon neki még sirverem. 
Szent légyen élte, csak megvakítsátok, 
Vegyétek tőle el a napvilágot, 
Mag am elvenni tőle nem merem. 

\ 

Az utolsó nő, akit szeme látott, 
Majd én legyek, Delila, én, csak én ! 
Arcom ragyogjon szeme tükörén, 
Amikor rátör. vakság éjszakája, 
Más ne jöhessen már képem nyomába, 
Utolsónak majd benn maradjak én l 
Tinektek adom Sámson e1·ejét, 
Ideadjátok-e gonosz szem ét? 
Ráálltok, filiszteus fejedelmek, 
Ráálltok a kegyetlen alkura? 
Igen ? l - ' 

Ó végre vágyaim betelnek, 
Sudárba szökken vérem bossznja, 
Sz i vom közepán lángol most a nap : 
~Iel't Delilánál nem lesz boldogabb! 
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SPINOZA. 

FelolvaRIÍsra került az Imit 1908 nov. 17-ild felolvasó estéjén. 

A név, mely ez előadásnak címül szolgál, oly nagy 
országát jelenti a gondolatoknak és gondolati hatá
soknak, hogy első kötelességem megjelölni azt a t e
rületét ennek az orsÁ gnak, melyet ez alkalommal 
bejárhatok. Nem bocsátkozhatarn Spinoza filozófiai 
rendszere egészének ismertetésébe vagy taglalásába ; 
ez még ma is, miután hatalmas Spinoza-irodalom 
keletkezett, ·fölötte nehéz ; de níég kevésbbé tárgyal
hatom e rendszernek valamely kis részletét, mely 
inkább a szakembereket érdekelné. Életrajzát sem 
akarom elmondani, amelynek legfontosabb mozzana
tait, a fájdalom, oly korán elhúnyt Freudanthal szinte 
végérvényesen megállapította, úgy hogy csak kivona
tosan ismertethetném, amit az ö kitünő könyvében 
mindenki elolvasha.t. De van egy kérdés, mely régóta 
foglalkoztat engem : az ö egyéniségének mivolta, 
erről szándékozam beszélni. Az egyéniség ismerete 
nemcsak a müvészetben fontos; a nagy filozófusok 
gondolatvilága is hasonlít a műalkotásboz, az egyé
nieeg ismerete nélkül nem érthető meg teljesen. 
Ránk nézve ez a kérdés kétszeresen érdekes. Spi
noza a legnagyobb filozófiai elme, kit a zsidóság 
szült. Mennyiben tükröződik benne a zsidóság szel
leme; mennyiben jut filozófiájában kifejezésre az, 
hogy zsidó volt? 

A kérdés nem könnyü. Nemcsak azért, mel't vala-
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mely nép szelleme nem könnyen kipuhatolható és 
minden nép az emberi karakterek, egyéniségek min
den tipusát foglalja magában. Megesik, hogy egyéni
nek tekintjük valamely emberben, ami egész fajtájának 
j ellemző mása, vagy faji vonásnak, ami csak ezt az 
egyéniséget jellemzi. Nem mondják-e joggal az an
golokról, hogy idegenkednek az egyetemes eszméktől, 
és íme Newton és Herbert Spencer a legmerészebb 
egyetemesitök közé tartoznak ? Viszont a franciák 
valóban az elvont eszméket szeretik és tudják utol
érhetetlen eleganciával fo1·mulázni, de nagy fiziku
saik és kémikusaik közt vannak, mint pl. Regnault, 
akik szinte betegesen idegenkednek az egyetemes 
gondolatoktól. De emberi alkotásban egyáltalán bajos 
olkülöníteni, mi benne egyéni, mi faji, mi korszaki 
elem. Elemzéseinkbe könnyen beleosempésszük, amit 
meg akarunk találni bennük. Mikor Spinoza neve gyű· 
lölt volt az emberek előtt, a zsidóságnak is fölrótták 
szörnyü vétkeit; mikor dicsőíteni kezdték, örömest 
emlegették, hogy hitsorsosai üldözték, hogy kilépett 
a zsidóságból és semmi köze sem volt hozzá. Viszont 
a zsidó tudósok zsidó forrásokból származtatták egész 
filozófiáját. Mindezeket a nézeteket pedig egyaránt 
j ól bizonyították, azaz egyaránt rosszul. 

Spinoza egyéniségének prohlamája még nehezebb, 
mint más ily problema, mert zsidóról van szó, tizen
hetedik század beli zsidóról, aki Hollandiában él, de 
Spanyolországból származik, ahonnét szülei a spa· 
nyol inkvizició elől menekülnek. Mondottam, hogy 
nehéz az egyénben elkülöniteni, mit köszön népé
nek, mit korának, mit saját egyéniségének. Mégis 
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bizonyosnak mondhatjuk, hogy a kiváló ember népé
nek kiváló képviselője, jeles erőinek finom kivonata, 
kimagasló vonása.inak kimagasló hordozója. Bizonyos 
értelemben mondhatjuk, hogy az egyéniség, mint 
olyan, nem volna semmi, nem is létesülne, ha nem 
élne, fejlődnék nagy közösségnek közepette, mely
nek élete élteti A z ö életét. Szarvezetünket örököl
jük szüleinktől, szellemünket azonban attól a közös
ségtől kapjuk, melybe beleszületünk. Ezer látható és 
százezer láthatatlan szá1• fűz bennünket hozzá. Az 
nevel bennünket, ha nem is mindig a maga képére, 
de mindig a maga erej ével. De hogyan nevelődik az 
a spanyol származású, Hollandiában született és ott 
fölnevelkedő zsidó fiú? Melyik népszellem neveli ? 
A zsidó? De a zsidó nem nép Hollandiában ! Ott is 
csak megtűrt idegen, ki nem olvadhat bele oly gyor
san új hazájába. A zsidó nem adhatja meg fiainak 
a nemzeti ráhatás fontos elemeit. Nem él állami 
életet, nem vesz részt új hazáj a kulturai életében. 
Az amszterdami zsidó iskolában, mely világhírű volt, 
tanítják a bibliát, a talmudot, senírni világi tudo
mányt, m.ég annyit sem. amennyit a középkori isko
lában tanítottak. Ez az iskola tehát középkor, mely a 
többiek mögött egy-kétszáz évvel elmaradt. Ezt az 
állapotot mi ismerjük, a zsidóság bámulatos művészet
tel még ma is fenn tudja tartani némely helyütt ezt 
az állapotot. Ebből az iskolából középkori emberek
nek kell kikerülniök, akik közül a legtöbben az élet 
iskolájában, a modem élet iskolájában némileg át
nevelödnek, de mégis megtartják az iskola bélyegét, 
mert ez az iskola energikus, hatalmas erejü és kipró-
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bál t évszázados módszerekkel rlolgozik. Ez a zsidó 
nép nagy tragédiája az emancipációig. sőt azon túl, 
ső t bizonyos mártékben a mai napig. A fejlődésnek 
némely fölt9teleihez nem jutottunk, nem jutunk még 
ma sem mindenütt, egészen talán sehol. Befogadott 
vallás vagyunk, ·de nem befogadott emberek. Az élet 
telj ess ég e nem nyílik meg előttünk. Ha ragaszkodunk 
a nemzethez, melynek 'körében élünk, ez jogtalan 
tolakodásnak, vagy csalfa képmutatásnak tűnik föl ; 
ha nem ragaszkodunk, akkor kiüzendő idegenek va
gyunk. Csoda-e, ha ily körülmények közt sokan meg
tántorodnak ? De térjünk vissza Spinozához. 

Spinozának sem zsidó környezete, sem a zsidó 
iskola, melybe j árt, nem adhatta meg azt, amit a 
fejlődő elmének a nemzeti élet teljessége megadhat; 
de a h ollandi nép szelleme sem férhetett hozzá. Oly 
elzárkózott életet kellett élnie, hogy a holland nyel
vet sem tanulta meg tökeletesen, spanyol volt az 
anyanyel ve, de a spanyol szellemtől is m ess ze állott; 
csak irtózattal gondolhatott arra, hogy szülei, rokonai 
mit ezenvedtek át eredeti hazájukban. Egyedüli ne
velő iskolája a zsidó iskola volt, ennek a szelleme, 
ennek hagyományai formálták fiatal lelket. Híres 
iskola volt, a zsidó hitközség büszkesége, nevezetes 
tanárok székhelye, kik közül Manasse ben Izrael és 
Saul Morteira kiváltak és ma is ismeretesek. Tizen
nyolc éves koráig, 1650-ig ebbe az iskolaba járt, 
melyben megszerezte a héber nyelvnek,. a. héber 
teologiának, a héber filozófiának ismeretét. Nagy elöd
jét, a filozófus Descartes-ot, a jazsuiták nevelték 
-keresztény skolasztikus szellemben, öt az amszter-



304 ALEXANDER BERNÁT 

dami hitközség iskola zsidó skolasztikus szellemben. 
Mindketten az iskola el végzése után egyéni iniciativá
ból választanak pályát. Az előkelő , gazdag Descar
teara fényes jövő nézett, akár a · katon~i, akár az 
udvari, akár családi hagyományajnak megfelelőleg 
a birói pályát választj a. Egyiket sem választja. Csak 
nagy szomjúságot érez a tudásra, melyet matema
tikai ismeretek keltenek benne. De nem közönséges 
kiváncsisággal áll a világ kapúja előtt is, elindul, 
hogy a világot élje és tudásszomját kielégítse. Spi
noza, kinek családja szerény viszonyok közt él, nem 
lesz se kereskedő, mint az atyja, se teologus, mint 
nagy taná1·ai. Descartes- ot sem elégítették ki iskolai 
tanúlmányai, mint ö maga elmondja . nekünk híres 
önvallomásában, a Discours de la methode-ban. Spi
noza soha sem beszélt saját fejlődéséről. De nyilván 
őt sem elégítették ki iskolai tanulmányai. Sem irány
elvet életének berendezésére, sem megnyugvást elméjé
nek munkájában nem szolgáltattak neki. Csak a tudás 
nagy vágyát élesztették lelkében. Honnét ESredt mind
kettöben az elméleti tudásvágynak ez a na.gy lendülete? 

A korszellem szülte. Megszoktuk, hogy a közép
kort, a skolasztikát a sötétség idejének tekintsük, 
melyre azután valami csoda folytán, a klasszikus 
tanulmányok fölvirágzása segítségével következett az 
újkor világossága. De a középkor nem volt oly 
sötét, mint gondolják, volt neki két fényes csil
laga, az egyik a skolasztikus filozófia, mely fényét 
mint a hold, csak kölcsön kapta ugyan, t . i. a 
görög filozófiától, de azért világított, habár halvá
nyan, a másik az új eszmei élet tartalma volt, mely 
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a zsidó-keresztény szellemből áradt a világra. A sko
lasztikának köszönjük a gondolkodás nagy fegyelme
zését a középkorban, az elme nevezetes formai ki
képzését, az új élettartalom világosságának a nagy 
világproblémák föltárását. A skolasztika tartotta ébren 
azt az elméleti tudásvágyat, melyet .nem tudott 
kielégíteni ugyan, de épen ő keltett. Descartes és 
Spinoza, mindketten a skolasztika neveltjei, kik az
után a skolasztika fegyvereivel küzdöttek a skolasz
tika ellen. Descartes helyzete volt a könnyebbik, 
viszont Spinoza hasznát vette annak, hogy Descartes 
megelőzte . Descartes a skolasztikától szinte kritika 
nélkül térhetett át a matematika és fizika tanulmá
nyozására, míg Spinoza eleinte elzárva a világ nagy 
szellemi áramlataitól, inkább kitéve az erős iskola 
erős ráhatásának, hosszabban volt kénytelen küzdeni 
a t radició ellen. Spinoza éleseb b kritikai szellem 
volt, mint Descartes és harciasabb egyéniség is. 
Descartes csöndesebb, kontemplatívabb természet volt. 
ki irtózott a küzdelmektől, kivándorolt hazájából, 
csakhogy nyugodtan élheesen tanulmányainak. Óva
kodott a világi és egy házi hatalmakkal való merész 
összeütközéstől és ezerencsésen el is érte, hogy soká 
békében hagyták és a vihar csak élete vége felé és 
főleg halála után tört ki ellene. Spinoza erősebb 

nyomás alatt állott. Az iskola szigorúbb, exkluzivabb, 
középkoribb volt, mint a jezsuita kollégium, mely
ben Descartes nevelkedett ahol mégis a klasszikusok
kal is megismerkedett. Az aránylag kis zsidó község 
féltékenyebben őrködött tagjai fölött, mint az anyagi
Jag teljesen független Descartes fölött akár családja, 

Az IMIT ÉvkéSnfltJ~ 1910. !O 
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akár az a nagy nemzet, melyhez . tartozott. Az 
amszterdami zsidók nem jó szemmel nézhették, mi
dön a fiata.! Spinoza a zsidó iskola elvégzése után 
modern tudományokkal kezdett foglalkozni, jól meg
tanult latinul, megismerkedett a model'n természet
tudományokkal, a matematikával, szerzett orvosi 
ismereteket, elol vasta a keresztény skolasztikusokat, 
akik nem nagyon különböztek a zsidóktól, Maimoni
destöl és másoktól, kiknek müveit j 61 ismerte. N em 
taga.dhatjuk, hogy a zsidó szellem hajlik a k1·itika 
felé; a k1·itika az elnyomottnak Jegyvere az elnyomó 
ellen. Spinozában a kritika élét nemcsak a zsidók 
elnyomatása, hanem a zsidó iskola és hitközség erős 
fegyelme is köszörülte. Elvált egyházától, először 

lelkileg, azután nem vett többé 1·észt a szei·tartások
ban, végül miután a hitközség először ígéretekkel, . 
azután fenyegetések_kel hiába próbálta visszahódítani, 
és a nagy átokkal sújtotta, elhagyta a zsidó egyházat. 
Minden külsö kapcsolat megsza.kadt Spinoza és a 
zsidóság közt. Spinoza keményen itélte meg a zsidó
ság hibáit, de soha más felekezethez nem csatlakozott. 
A harag soha sem lett úrrá lelkének becsületessége 
fölött. Késöbb kritikai vizsgálat alá fogta a bibliát. 
Ö volt az első, ki a szentírást mint történeti müvet a 
történeti kritika eszközeivel vizsgálta és kimutatta, hogy 
a biblia emberi mű, hogy nem tanít se tudományt, 
se filozófiát. de igenis, hogy szeressük e~berbará
tainkat és engedelmeskedjünk Istennek. Erre alapítja 
azután azt a tanítását, hogy az állam föléje van ren
delve az egyháznak és az álla.mi bata.lom kezelői 
úgy biztosítják legjobban az állam fennállá,sát? ha. . 
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mindenkinek megadják azt a jogot, hogy gondolhassa, 
amit akar és kimondbassa, amit gondolt. Senki ő 

előtte nem hirdette oly határozottan, nyugodtan, az 
ész alapj án a gondolatközlés szabadságának azt a 
nagy elvét, nielybe a sötétség embereimost sem tud
nak belenyugodni. E hatalmas szózatban megnyilvá
nul kora, zsidósága és egyénisége. A kor ebben a 
bátor, éles gondolkodású, nyugodt elméjű, ép lelkű, 
becsületes zsidó ban eszmél a szellemi baladás leg
fontosabb föltételére, a gondolat szabadságának nagy 
elvére. Most értjük a kor, a nemzetiség és az egyé
niség összefüggését. Az a kiváló egyéniség, az a. 
tipikus képviselőj e nemzetének, ki a kor szükségle
teit legjobban meg tudja érezni és a maga módja, 
tere ezerint kifejezni és kielégíteni. 

Ezzel Spinoza egyéniségének legjellemzöbb voná
sához is közel jutottunk. Mi vitte rá Spinozát, hogy 
az üldözéseket nyugodt lélekkel elviselje, hogy egé
szen a tudásnak ezentelje életét, hogy a ghettóból 
kikerül ve, a m od ern kor nagy követelését oly hangon 
hirdethesse, hogy a kortársak elrémültek és csak az 
utódok épülhettek szaván? A felelet erre els ö pillanatra 
triviálisnak fog tetszeni : A gondolat ereje. N em a 
gondolat szabadságáért lelkesedett első sorban, hanem 
a gondolatért. A gondolat lett szubsztanciája egész 
egyéniségének, ennek tüze felemésztett benne min
den egyebet. Újra kinálkozik a Descartes-tal való pár
huzam. Descartes is mindenröl lemond, hogy a gon
dolatnak élhessen, hazáról, társadalmi életről, világi 
dolgokról, eleinte még a gondolat hirdetéséről s a 
gondolatnak az életben való érvényesítéséről 1s. 

!O* 
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A gondolat a maga szuverén autonomiájában, a maga 
szabadságában, immanens fényében elbűvöli azokat 
a keveseket, akik először megpillantják. Ez a kor
szak a nagy gondolati vértanúknak, hősöknek a kor
szaka. De Spinoza a legnagyobbak közill való és még 
következetesebb, még lemondóbb, mjnt Descartes. 
Ö a testté, emberré vált gondolat. 

Kövessük egy percre élete útján. Azt mondottnk, 
hogy nem hagyott bátra vallomásoka t, mint Descartes. 
Mégis van egy vallomása egy kis töredékben, mely 
halála után «Az értelem ,javftása» címén munkái 
közt megjelent. Ennek a bevezetésében szól magáról. 
Valami ünnepi hang vonul végig ezen a bevezetésen. 
~Iindent úgymond (de nem szó szarint idézek), amit 
a közönséges élet nyujtaní szokott, hiúnak és meg
bízhatatlannak ismertem föl, azért kerestem, van~e 
valami, ami a lelkemet állandóan megnyugtathatj a, 
ami örök derüvel ajándékozhatna meg engem. Gazdag
ság, hírnév, érzéki él vezet, ezek u tán törnek az 
emberek. De mindezek csak megzavarják a lelket, 
megfosztják függetlenségétől és nyugalmától. Láttam, 
úgymond, hogy ezeket keresvén, a legvégső vesze. 
delembe kerülök. Minden erejével' kereste a gyógy
szert. Nehéz küzdelmet vívott. Világosan fölismerte 
a helyzetet, mégsem tudott minden birtokvágyat, 
érzéki kéj- és dicsőségvágyat le vetni. Végül fölis
merte, hogy a gondolkodás megvéd a bajok ellen és 
átlátta, hogy Istent megi~memi, vele egyesülni a leg
jobb, az örökkévaló jó. Az örök és végtelen lény 
szeretete tiszta derűvel tölti el a lelket és megmenti 
a ezomorúságtól. De ez a, cél csak más emberekkel . 
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egyetemben , csak a társadalomban és az államban 
érhető el. Ez a hang rokon Descartes-éval, de még
sem az. Az eltérés pedig, bármily csekélynek lássék, 
igen fontosnak, sőt döntőnek bizonyul. 

Nézzük azonban elpbb, hogyan valósítja meg élte 
új programmját. Spinoza ezerény ember és most, 
hogy a hitbuzgóktól, rokonoktól elvált, még szegé
nyebb, mint valaha. De Spinoza nem az az ügye
fogyott t udós, aki az életben tehetetlenül botorlrál, 
mások segítségére szorul, a világról nem tud semmit 
és saját h elyzetét nem érzi. Ö belépett a sza
bad életbe és áttekinti annak minden szövevényét, 
föli smeri a maga helyzetét, föl a modern élet minden 
követelését. A gondolat nem hagyja cserben az élet 
gyakorlati vitelében sem. Minthogy nincs vagyona, 
megtanul mesterséget, tudományos mesterséget, ü vag
lencsék köszörülését, mellyel megkeresi szükség1etei· 
nek kielégítését. De csak keveset kereshet, ennél
fogva leszállítja szükségleteit a minimumra. Hibe
hetetlen kevésből meg tud élni, derülten, nyugodtan, 
megelégedetten. Ha belépünk hozzá, akár Amsterdam
ban, akár Rijnsburgban Leyden mellett, akár Voor
burgban Hága közelében, akár H~gában, ahol élete 
utolsó hét évét töltötte, biztosak lehetünk benne, 
hogy vagy a munkánál fogjuk találni derült lélek
kel, akár barátaival tartalmas beszélgetésben, mert 
sürün keresik föl tudósok, államférfiak, rajongó ba
rátok, akik minden áldozatra készek érette. Két
száz forint évi j áradék ot sz in te ráeröszakol egyik 
barátja, De Witt, Hollandia kormányzója, kétszázat 
egy másik barátja, ez tulajdonképen több volt, mint 
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amennyi kellett neki, úgy hogy szép könyvtár is fenn
maradt utána. De Vries barátja egész vagyonát rá 
akarta hagyni , Spinoza n em fogadta el. Távol volt tőle 
ezt a magatartását hősiesnek, külön érdemnek tekin
teni. Életét teljesen alárendelte elveinek, kedves, 
szelíd, nyugodt lelkű volt, aki amit észszerűnek 

felismert, szükségkép cselekedte. Élete és filozófiája 
a legteljesebb összhangban volt. A gondolatban kereste 
élete boldogságát, a gondolatban meg is találta. De 
említjük mégis, hogy a sorvadás már korán befész
kelte magát testében, de ö szenvedéseit is nyugodt 
lélekkel, panaszRzó nélkül tűrte. N em volt büszke, 
ámbár kishitű sem. Tudta, hogy nagy dolgot vég
zett, de nem dicsekedett vele, nem telt el büszke
séggel, mert keveset gondolt magával, egészen a 
tárgyá volt. Az íróasztal előtt volt elemében, akkor 
nagy, hatalmas eszméket írt le egyszerű, de méltó 
nyelven; s ott széditő magasságra emelkedett, mint 
a sas, ki csak fent a ritka levegőben érzi jól magát. 
A hazugság, a korlátoltság és a gondolat szabadságá
nak védelme tudták harcra gerjeszteni, de az is 
gyorsan elmult; a megismerés napja csakhamar föl
szitta ezeket a mérges ködöket is. A Tractatus theol. 
pol. a gyülöletnek valóságos förgetegét indította meg 
ellene. Freudanthal halmazával szedte össze tudósok, 
zsinatok, hatóságok nyilatkozatait és förmedvényeit. 
Egész irodalom támadt körülötte, illetőleg ellene, 
mert a könyv védelmére kevesen martek vállalkozni. 
Még el is tiltották 1674-ben, de mint az ellenfelek 
panaszkodnak, kevéssé foganatosan. Közben Spinoza 
nyugodtan befejezte a fömüvet, az Etikát, és 1675-ben 
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ki akarja adni. Mikoi ennek híre száll, láz fogja el 
az egyházi köröket és az elkeseredés akko1·a, hogy 
Spinoza eláll a 'mü közzétételétőL De folytatta mun
káját. Belefogott a Tractatus politicus írásába de 

l ~ 

nem fejezhette be. Mindinkább elgyöngült, érezte 
halála köze~edését, rendbe hozta dolgait és egy vasár
nap, 1677 febr. 21. , miután mindvégig ágyon kívül 
tart.otta magát, orvosa karj aiban kilehelte lelkét. 
Hagyatékát, malynek értékes része a könyvtár volt, 
elárve1·ezték ; a befolyt pénz fedezte a temetés költ
ségeit és apró tartozásait. Barátai még 1677 -ben kiadták 
ínüveit, az EtÍkát, a töredékeket és a fontosabb leve-

" · ]eket. Ebben az egész életben nem találhatunk egyet
len egy foltot sem. Sohasem vált hűtlenné maga-

• 
magához és mindezt a gondolat hatalmának kös~öni. 

Említettem, hogy Descartes élete is hasonló voná
sokat mutat, de Descartes ~agy úr volt, aki a kutatás 
ügyének élt, és kitért az emberek elől, hogy ne bánt
hassák. Épenséggel nem volt hős. Sőt hűtlenné is 
vált elveih.ez, midőn elfogadta a svéd királyné meg
hívását és ezt a hűtlenséget életével fizette meg. 
Spinoza elé még fényesebb kisértés lépett. 

A szegény kitaszít()tt zsidónak felajánlotta a pfalci 
választó fej ed elem a heidelbergi egyetem filozófiai 
tanszék ét, kimondottan biztosítván öt, hogy tanításá-

· nak szabadságát senki sem fogja korlátozni. Spinoza 
nem fogadta el a meghívást, mart világosabban látott 
mint a fejedelem, tudta, hogy ez nem képes meg· 
védelmezni az ö ta,nítása szabadságát. Semmi illuziója 
nem volt, mégis boldog volt. 

De mé1·hetetlen hite és bizalma volt az ész erejé· 
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ben és ez különbözteti meg Descartes-tól. Descartes
nak ketté vált az élete. Külön volt neki a tudomány, 
külön az élet, hogy amannak élhessen, ezzel kompro
misszumoka t kötött. Spinozának élete tük1·özte :filo
zófiáját, :filozófiája életét. Descartes-nál a szakadás 
ott kezdődik, hogy nem volt hívő lélek, Spinoza az 
volt. Spinoza lelkében a zsidó jámborság mély vallá
sossággá szürödött le, Isten volt gondolatainak kez
dete és vége, Istenbe olvasztotta az egész világot, az 
egész világba Istent, Isten · és a világ eggyé vált 
gondolkodásában. P anteizm usa mégis a legegysé
gesebb rendszer, melyet az emberi ész alkotott. Nem 
Descartes nyomán alkotta, hanem azt hiszem, a zsidó 
monoteizmus öltötte benne ezt az alakot. És ezen 
egy-minden Isten elé járult büszkén és alázatosan, 
a.z észben bizakodva. Semmik se vagyunk Isten előtt, 
úgy szól, mint az óteatamentom prófétái és mégis 
megismerjük Istent eszünk erejével. Istent megismerni 
annyit tesz, mint világosan gondolkodni. Világosan 
gondolkodni annyit tesz, mint az ész világosságát 
zavaró indulatokat legyőzni, mint boldogan élni. Az 
ész világossága annyi mint Isten megismerése, Isten 
megismerése annyi mint Isten szeretete. Isten szere
tete annyi mint a legfőbb boldogság, mert ez lényünk 
emberileg lehetséges legnagyobb fölmagasztalása. Így 
győz az ész, a gondolat mindenen ~ a téren, az időn, 
az indulaton, a, szenvedélyen, a mulandóságon és az 
egyéniség elkülönülésén. Isten e . fi.Jozóf kezdő és 
végszava, de kezdlS szava így hangzik: Isten meg
ismerése, végsza va Isten szeretete. 

Ez & gondolat igaz gyózelme. Mert Descarles-ben 
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ez a szó ezeretet nem fordul elő. Nála az élet az 
okosság terrénuma, a gondolat az igazságé, igaz
ság és okosság pedig nem járnak mindig egy úton. 
Spinozánál az ész aktiv tartalommá válik. Azért 
mondja abban az idézett bevezetésben, hogy a legfőbb 
cél csak az államban érhető el. Descartes mondja, 
ne bántsuk az államot. Spinoza mondja, a gondo
latnak át kell alakítania az államot is. A két filo
zófus közt Spinoza a praktikusabb, a modemebb, az 
útmutató: Követeli a gondolat szabadságát és az állam 
szuverénitását, azt a két javat, amelyért még nekünk 
is harcolnunk kell, de a győzelemnek mindinkább 
növekedő reményével. Mert Spinoza a gondolattal 
nem mellőzi és nem sorvasztja el az életet, hanem 
átszellemíti. A felvilágosítás korának ő a közelebbi 
apostola. N em tartom véletlennek, hogy az elnyomott 
zsidóság körében támadt ez a férfiú, aki bízott, mint 
a zsidóság mindig bízott, az ész győzelmében, a tudo
mányban és az életben. A tanítá-s évezredes hagyo
mányai a zsidóságban érlelték meg őt, ki a modern 
emberiségnek marad a mai napig nagy küzdője. 

Budapest. Alexander B enlál. 
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ZSIDÓ NYOMOK A RÓM. KATH. 
l 

SZERTARTASOKBAN. 

A vallások történeté ben semmiféle j elenség se·m 
nyujt oly érdekes adatokat a tömeg ' lélektanának 
megismeréséhez, mint a kölcsönhatások és a megal
kuvások jelensége. Nem volt a múltba-n s nincs a 
jelenben sem oly kultúrnép, vagy még természeti 
állapotát élő vad törzs, · mely kezdettől fogva mind
végig eredetiségében tartotta volna meg fogalomkör
ben és kultnszban vallásos élete megnyilatkozását. 
Az ék.iratos agyagtáblák és a hieroglifás piramisok, 
Hornér époszai és az Edda, az Avesta és a Vedák 
éppoly kevessé adnak felvilágosítást az illető népek 
eredeti vallásáról, mint ahogy hiába akarnók az ősi 

rómaiak hitét a latin klasszikusokból megismerni. 
Valamennyiben találhatók olyan elemek, melyek többé
~evésbbé beleilleszkedtek, de mindannyinál az oda 
nem tartozás érzetét fölkeltő diszharmoniával, a nép 
sajátos vallásrendszerébe, anélkül, hogy a tudomány 
képes volna ma már szabatosan megfelelni arra a 
kérdésre, hogy m.i módon kerültek egyazon vallás
elemek nemcsak olyan népekhez, melyek egymás~al 
szot·os összeköttetésben éltek, de olyanokhaz is, me- · 
lyek - jelenlegi történeti tudásunk ezerint -- egy
mással nem is érintkezhettek. 

Önmagnkban fejlődtek-e az egyes népek izolált 
keretében az eszmék, míglen azonos fejlődési fe1tételek 
mellett el kellett jutniok tart.alomban és külsöleg 
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megnyilatkozó kultuszban a megegyezés fokára? 
Öntudatan kölcsönhatásnak tulajdonítható-e a meg
egyezés, melynek elemeit észrevétlenül szívta fel a 
leigázó hatalom a legyőzött, de magasabb kultuiá.jú 
nép életéből, vagy azoros érintkezés folytán lopódzott 
tetszetősebb kultusz és megkapóbb eszmekör valamely 
szomszéd nép lelkületébe? Avagy vallásújító egyén
nek politikai óvatosságból fakadt tudatos megalkuvása 
volt- e a törekvés, hogy más népektől kölcsönzött 
eszméket a régi kultuszformák révén cseropéssze saját 
népébe? 

Az Avestából világosan kiolvasható, hogy a tiszta 
Zarathustra-vallás nem egyéb, mint a meggyökere
sedett népvallással kötött kompromisszum; az iszlám
ról is tudjuk, hogy Mohammed a kompromisszumok 
hosszú láncolatával volt kénytelen .fenntartani a po
gány arabok vallását; a kereszténység terjedésének 
nyomait a különböző országokban és világrészekben 
szintén megalku vások jelzik, nemcsak külsö kultusz
formákban, de még fontos dogmatikai tételekben is. 

r l 

Am a zsidó vallás sem volt ment keletkezése idején 
olyan elemeknek a helyzet által parancsolt megtüré
sétöl, melyek különben nem voltak összeegyezhetők 

az alapított vallás szellemével. Ezen elemek Árón 
főpap segédkezése az aranyborjú készítésénél és a 
vágóáldozatok bemutatásának kultusza volt. 

Miként történhetett az, hogy Árón, az Egyistenség 
eszméjének szolgálattevö főpapja készséggel engedett 
a nép kívánságának s minden ellenkezés. nélkül hoz
zájárult az aranyborjú imádásához? Maga a i&l111ud 
(Szinbedrin 7. a.) a helyzet követelte szükségeaségböl 



316 VEN!1;TIANE R LAJOS 

magyarázza 1\i az esetet, midőn az aranyborjú készí
tése előtt azt a nyilatkozatot téteti Árónnal, hogy 
«jobb, ha most bálványt imád a nép, mely után a 
megtérés útjára léphet, hogysem erőszakos ellenke
zéssei okot szolgáltassak soha többé jóvá nem tehető 
bűnre, a féktelen népindulatnak _gyilkolásban nyil
vánuló kitörésére". Az Egyiptomból még csak imént 
kivonult nép lelkében még nem vert mélyen gyökeret 
az Egyistenség hite, sőt Mózes hosszadalmas távol
maradása a Szinájon még ezt a gyönge hitet is meg
rendítette ; de a néplelkület nem tudott imádat tárgya. 
nélkül szükölködni s a pusztában való táborozás viszon
tagaágai közben ösztönszerűleg is igyekezett ember
fölötti hatalom oltalmát keresni, t ermészetes, hogy az 
egyiptomi istenek közül válaaztotta ki a nép a lelki 
vágyódását kielégitő hatalmat. É s Árónnak meg kel
lett alkudnia a helyzettel, különben nem óvhatta 
volna meg a zendüléssei fenyegető népet a gyilkolás 
bünétöl, ha elvonja alóla a téves hit t,alaját akkor, 
amikor még meg nem állapodhatott az igaz hit tala-. ' 

ján ; téves .hitből ki fog még fejlődhatni az igaz hit, 
de a gyilkosságot többé jóvá tenni nem lehet. 

U gy an csak a helyzet és korviszonyok par~ncsolta 

követelmény volt a vágóáldozatok bemutatásának in
tézménye. Vallástörténetünk ' legkimagaslóbb t ekin
télye, Maimuni Mózes volt az, aki A Tévelygők Út
mutatója címü bölcseleti könyvében (llL 3~. és 35. 
fej.) kifejti, hogy az Egyisten szolgálata nem egyez~ 
tethetö össze az áldozással, de minthogy Mózes idejé
beh · az emberiség nem ismert más istentiszteleti 
módot, mint az áldozást, kényt~len volt megalkudni 
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az akkori világ felfogásával, kénytelen volt az ál
dozást beleilleszteni kultuszrendszerébe, hogy a sok
istenségnek áldozó pogány világgal szemben Izraelt 
csak az Egyistennek bemutatandó áldozás útján ne
velje a tiszta hitre. 

Rendkivül érdekes, hogy Maimuninak ezen nézetét 
már ezer évvel előbb sokkal szabatosabban s jellem
zőbben fejezte ki Clemens Romanus, ki a neki tulaj
donított Apostoli Konstituciókban (VI. ~O.) és a Re
cognitiók Könyvében (I. 35. és 36.) azt hangoztatja, 
hogy az Egyiptomból való kivonulásko1· még nem 
volt teTvbe véve az áldozatok elrendelése s csak ami
kor Izrael az aranyborjút imádta, csak akkor rendelte 
el Mózes Isten parancsára a vágóáldozatok bemutatá
sát, oly célból, hogy - ha már képtelen a nép le
szokni e pogány szokásról, - hozzon csak áldozatot, 
de kizárólagosan az Egyistenn ek. 1 Na.gy súlyt kell 

1 Constit. Apost. VI. 20 : «Non enim sacrificiis eget Deus 
qui natw·a sua nullius 1·ei est indiguus, sed cum ... pro Deo 
Yitulum vocaverunt Deum . . . . tunc iratus Deus . . . dixit. 
Fac altare et sacrifi~a continue; Qfier igitur assidue holocau
stum, ut meminesis mei . .. errorem de multitudine deorum 
relinquas.» - Recogn. Liber I. 35. 36: «ip si secundum speciern 
Apidis, quem coli in Aegypto viderant, a.ureum caput Yituli 
fa.cientes a.doraverunt, et post tot ac tant& quae viderant 
mirabilia, veteds consuetudinis sordes elimare a se atque 
abstergere nequiverunt. Et ob hoc brevis spatii iter quod ex 
Aegypto ducit ad Judmam relinquens, immenso eremi ambitu 
egit eos Moyser, si forte possit vetustm consuetudinis mala 
novell oo institutionis permutatione discutere. Cum interim 
fidelis et prudens dispansator Moyses pervidens, populo ex 
Aegyptiorum consortio &!tius inolevisae vitium idolis immo-
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boJyeznünk arra, hogy a több évszázadon át hivatalos 
tekintéllyel bírt Apostoli Konstitució Clemens Roma
nusnak, Pál apostol munkatársának, tehát a keresz· 
ténység legelső tekintélyei egyikének tollával irntta 
meg e nyilatkozatot, mert ezzel maga a keresztény· 
ség azoigáitatott bizonyitéket önmaga ellen, elismervén 
azt. hogy Istennek nem volt tervében a vá.góáldozati 
kultusz s igy nem lehetett tervében az sem, hogy 
Jézus halála fogja helyettesíteni az áldozatokat, ba 
majd a korviszonyol{kal történt megalkuvás folytán 
létr ejött kultuszmódra többé n em lesz szükség. 

Ha tehát látjuk. hogy még a zsidó vallás megala
pítasánál is, amikor a nép az idegen hatásoktól elszi· 
geteitan vándorolt a puszttíban, ahol nem élt többé 
l\Zon a talajon, amelyen közveteUen befolyások érvé
nyesülhettok volna új és tiszta hitének kialakulásábnn 
s igy könnyebben lehatett völna lelkiiletének a múlt· 
tal összeköt6 szálait teljesen elszakitt\ni, s daeáxa 
ezen képzelhető legkedvezöbb helyzetnek, mógis kény
telen volt Mózes ós Árón számot vetni a nép meg
gyökeresedett gondolkodásával, úgy egyáltalán a val
lások keletkezésénél és fejlődésénél természetes folya· 
matnak fogjuk találni azt, ltogy új eszmék ós knlt\.lszok 
már meglevő régi fogalmal{ba és formákba kapcsol6d· 
nak még ott is, a.bol nz új t' s a régi a logbntnrozottabb 
ellentétbon áll egymással. 

Ebböl a nézőpontból tekintvo a keresztenységet, 
legeleiS sorban az a kérdés merül fel, vajjon vannak-c 

nntli, nec poss() de oit~ rnttit'om maii lmjus oxoidi. immolnro 
tluidew eia concosait, aed Deo t~oli hoo tiet·i perwüdt . .. 
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benn e olyan eszmei és kultuszbeli elemek, ame
lyek a zsidóságból való fakadás alkalmával mint 
össz ekötő kapcsok maradtak benne, s másodszor az a 
kérdés, vajjon vannak-e benne olyan eszmei és kul
tuszbeli elemek, amelyek a pogányok közt való terjedés 
alkalmával kerültek bele? 

A kereszténység eszmei tanításairól A Zsidóság 
Eszméi és Tanai címü könyvemhem írtam s kimutat
tam, hogy mindaz, ami a keresztenyeégben szép. 
eszményi és örök, az a zsidóságból van átvéve; a 
j elen alkalommal a kereszténység kultuszával, isten
tiszteletének külső formáival akarok foglalkozni, ki-

. mutatni azt, hogy a katholikus vallás ezertartásai 
mai napig fennta,rtották a zsidó istentiszteleti formák 
egész terjedelmét. 

I. 

Szó~junk először az ünnepi évről, vagyis az egyházi 
naptál'l·ól. Me1·t amint a zsidóknál nem esett egybe 
az egyházi év a polgárival, amennyiben az elöbbi a 
Niszan hónappal s az utóbbi a Rós Hasónó ün
neppel kezdödött, úgy a. keresztény egyházi év sem 
január elsejével, hanem a kal'áosonyt megelözö Advent 
első vasal'napjával veszi kezdetét. Persze ez már csak 
későbbi fejlődés nyoma, minthogy eredetileg a zsidó 
kapcsolatnak megfelelöen az egyházi évnek a búsvéti 
ünnepkörrel kellott kezdődnie, aminthogy An!Jolol·
~zdybau IHt;!J tna i.,. l tJnylcg IHá)·áu.-: '1\~-én kf"lzdödik 
a:. <l!lylui:.i t;t'. de mindeneset.re ét'tiekesen jellemző 
tény az. hogy a katholioizmus, mely egyhúi jelJeggel 
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ruházta fel ugyan a január elsejét , mégis fenntartotta. 
a kölönálló egyházi naptárt. 

Ezen egyházi n&ptár sze1·int három ünnepkörbe 
van beosztva az esztendő : a karácsonyi, húsvéti f-1s 
pünkösdi ünnepkörbe, mely megfelel a zsidó három 
zarándokünnep : a Szukkoth, Peszaoh és Sabuoth 
köreinek. 

A) A Szukkotb köre kezdődik Rós Hasónóval, ille
tőleg az ezen ünnepre szolgáló n égyheti előkészületet 

is számítva, Elul hó elsejével és végződik a sátoros 
ünnep utolsó napjával, amikor még J eruzsálemben 
nagy vigasság közt vízmaritési és kivilágitási ünne
políet tartottak s amely napon a zsjnagógákbnn ma is 
csöáldt\sért könyörögnek. E bbe a körbe osik a zsidók
nál még a Rós Hasónóra közvetlenül következő bőjt 
Gedaljab vértanú emlékére és a Jóm Kippúr. 

Más belyon '1 liturgiai bizonyítékokra támo.szkodvn, 
fej tettem ki, hogy az őskoreszténység a zsidó Újóvet 
ünnepelve s azt krisziianizálva amiért is a kará
csony előtti napot, a: világte1·emtéssel való kn.pcsolnt
ban, Ádám és É va napjának hívják, - csinálto. meg 
o. karácsony ünnepét, mely csak a n egyedik században 
állapíttatott még végleg időbeli eltolódással. Do nom· 
csak a karácHonyban, banern annak ogósz ünnepltöró· 
ben is m egtalálható u ~sidó Újóv ogész ünnepköre. 
Az Újévro e lőkészítő nógy hetes Elul hónapnak meg
felel a Karácsonyrn. olőkóezítő nógy hetes Advent; az 

t Magyar ~aid<', Hzotul o. XXV. óvf. OriuuLnliRtüwho Lit1 ra· 
tnr1.oitnng. VI. óvf. 7JeitM<•hrift dor DontAoheu MnrgenlitudiRchen 
Cio&ellacbaft LXlll. évfolyawl~obu.u. 



ZSIDÓ NYOMOK J. RÓM. KATH. SZBBTÁitTÁBOKBA.N 3!1 

Újév előtt t.artott hajnali Szelioboth-istentiszteletek 
nyomát láthatjuk a Karácsony elötti Rorate-nak ne
vezett hajnali misékben ; a zsidó ünneplés, illetve 
naptárazámitás módját, mely ezerint az ünnep a 
megelőző estével kezdődik, nem pedig azon általá· 
n ossá vált képzeletet, hogy Jézus este sztiletett. 
ö1·izte meg n ke1·eszténység azzal, hogy az ünnep 
előestéjén vigiliát, sőt vecsernyét is tart; s amint a 
források betűt sem tudnak arról, hogy Jézus mikor 
született, éppoly keveset tudnak István martir vér· 
tanúságának dátumáról, a kereszténység mégis a ka
rácsonyt közvetetlen követő napra tette István mar
tiromságának ünnepét, t1gy amint Ged&ljána.k, R.Z 

egyetlen zsidónaptári martírnak emléke is az Újévet 
követő napra esik; s amint a zsidóknál ezen ünnep· 
kör a sátot·osünnep utolsó napj1\n tartott kiviltigítási 
s vizmaritési örömünneppel fejezddött be, úgy fejezi 
be a kereszténység ma is a Karticsony ünnepkört az 
Epi1)hánit\val, melyet Nazianzi György még •fai.klyák 
ünnepé n· nek nevez, a magyar egyház t~ Vizkoresz h · 
nek mond a amely napon a keleti egyházban ma is 
vizet azentelnek. 

Az Epiphania ünnep ma január 6·ikára esik, ami 
naptárilag n om igazolja a föltevést, hogy az n zsidó 
fáklyásünneptéH vette eredotét, minthogy az kará· 
oson y elad napjától sv.a\mUva a. l ;t napra esik, ho loU 
111 vizmoritósi ós fáklyásünnep a zsidó \lj óv utáni 9 t. 
napra esett; tim de a katholikus !öbb iinnepek mind
ogyikénól OktavtU i~ tartanak, aza~z az iinnepok nyol· 
oadik napját az egyhám újból ünnepiesen stsenteli 
meg, amely szoká.snak azonban persze nem u a je-

A• IJIIT tvlf~n.,vt 1~10. J l 
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lentösége, amit a katholikusok tanítanak, hogy az 
ünnep heti fordulója újból felébreszti a naphoz fű
ződö emlékeket, hanem egyszerűen az, hogy eredeti
leg a zsidó 7, illetve 8 napos ünnepek első és utolsó 
napjait tartották meg s csak utólagos fejlődés alap
ján maradt meg az első nap föünnepnek, a nyolca
dik pedig csak egyházi emléknapnak. Bizonyos, hogy 
az Epiphaniát eredetileg - mint a zsidók ·- a sá
toros ünnep utolsó napján tartották, dé utóbb - a 
zsidóságtól már teljesen különválva - az ünnep fé
nyes ezertartását a jelentösebbnek tartott első napra 
tették át, holott az eredeti fáklyás és vízmerítési 
napnak emléke már csak az Oktavában őriztetett 

meg. 
lly módon világosan látható, hogy a zsidó sátol'os 

ünnep köre az Újévre előkészítő Elul hótól kezdve 
egészen a befejező örömnapig megvan, egész terje
delmében eltolódva a naptári számításban, a ka.rá
csony ünnepkörében. 

Csak egy nincs meg : a Jóm Ki p pur. 8 ez köny
nyen érthet() is. A személyes bünbánás, az egyéni 
megtérés által eszközlendö személyes kiengesztelődés 
Istennel már elej étől fogva. oly éles ellen tétet alko
tott a keresztény esZIDevilágban előtérben álló azon 
tanhoz, hogy Jézus az ö vérével szerzett bocsánatot 
a bűnösök számára, hogy ezt a személyes engesz~e
lödést követelő ünnepet nem tarthatta meg a kiala
kulásban volt kereszténység. És mégis ! Kétségtelen 
nyoma maradt a katholikus istentiszteletben a Jóm 
Kippurnak azzal, hogy a szep tem ber havi kántor 
böjtkor, mely sokszor ugyana1·ra a napra is ~sik, 
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mint a Jóm Kippur, a mise keretében a következőt 
olvaasa fel latinul a pap : <t És szól az örökkévaló 
Mózeshez, mondván: A hetedik hónap tizedikén, en· 
gesztelés napja az, szent gyülekezés legyen nektek 
és sanyargassátok lelketeket; és mutassatok be tűz
áldozatot az Örökkévalónak. Semmi munkát ne vé
gezzetek ezen a napon, mert engesztelés napja az, 
hogy engesztelést ezerezzenek számotokra az Örökké
való, a ti Istentek színe előtt. Me1·t minden személy, 
aki nem sanyargatja magát ezen a napon, irtassék 
ki népéből. És minden személy, aki végez bármely 
munkát ezen a napon, - ki fogom puszt.ítani ama 
személyt népe közül. Semmi munkát ne végezzetek, 
örök törvényül nemzedékeiteken át minden lakó
helyeiteken. Szombat nyugalma. az nektek és sanyar
gassátok lelkeiteket; a hónap kilencedikén este, esté
től estig üljét~k meg ünnepeteket.)) Igazán csodálatos 
a katholieizmus konzervativizmusa, mellyel meg
tartotta mai napig ezt a leckét s felolvassa oltár előtt 
a zsidó Jóm Kippur-ral egyidejűleg. Még jó, hogy 
latinul olvassa s így a közönség nem érti, hogy ak
koi· neki · a Jóm Ki p pur megtartását parancsolják! 

De van a karácsonyi ünnepkörben még egy nap, 
mely bennünket érdekelhet, amely nap azonban a 

.közkézen forgó naptárakból már el van tüntetve, a 
Circumcisio napja. Hiszen érthető, hogy a köznaptárak 
miért nem tüntetik fel a maga egyházi nevével a 
január elsejét annak a napnak, amelyet az egyház 
tényleg megtart, Jézusnak az Ábrahám szövetségébe 
való felvételi napja gyanánt; de ba a köznaptárak 
el is szeretnék feledtetni a világgal, hogy Jézuson ie 

21* 
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megvolt a zsidókhoz való tartozás speciális jellege, 
úgy az egyház hivatalosan megemlékezik Jézus szüle
tése után a nyolcadik napon, a rajta is megesett 
tényről, annál is inkább, mert annak állítólag való
aággal meglevő emlékét (a prooputiumot) legszentebb 
és csodatevő ereklye gyanánt őrzik Rómában, abban 
a kis kápolnában, melynek oltára felett a felírás hir
deti : N on Est In Toto Sanctior Orbe Locus (nincs 
szentebb hely az egész földkerekségén), s amely 
kápolnához a Scala. Santa-n csúsznak fel térdükön a 
töredelmes vezeklők. A circumcisio emlékének hű 

őrizete mallett azonban föleg az tanúskodik, hogy 
ezen, állitólag eredeti ereklyét, malynek csodatékany 
hatást tulajdonítanak, nemcsak Rómában őrzik, hanem 
Charroux-ban (Poitiers mellett), Antverpenben, Páris
ban, Brüggében, Boulogneban, Besan9onban, Nancy
ban, Metzben, Le Puy-ben, Conques- ben, Hildesheim
ban és Calcatában is - vajjon ki tudná bizonyítani, 
hogy mindezek közt hol őrzik az igazit? Mindegy ; 
bennünket csak az érdekel, hogy ezen ereklye tiszte
lete még fennáll s hogy a circumcisio napja . meg van 
örökítve az egyházban. 

A karácsonyi ünnepkörben még csak a téli .kántor
bőjtre utalunk, mely egyike azon négy (quatuor s 
ezen latin szóból lett <•kántor»-ra magyarosítva) bőjt
nek, m~lyet az egyház a négy évszakban tart a beta
karítandó, vagy már betakadtott termésért és a remélt, 
vagy már elkövetkezett esőáldásért. Minden évszakban 
három napon át tarta.nak, egymásra következő szerdán, 
pénteken és szombaton e kántorböjtök, melyek nem 
egyebek, mint a Peszach és Szukkoth után tartott 
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három napos, ugyancsak esőáldásért rendelt zsidó 
böj tök, kombinálva a Jeruzsálem emlékére rendelt 
egynapos böjtökkel. Ezekről a kántorbőjtökről maga 
Nagy Leo pápa mondja, hogy előbb a zsidóknál voltak 
szokásban, mint a 4., 5., 7. és 10. hónap bőjtj ei, 
most pedig a keresztény szokásba is átmentek. Ezt 
a négy böjtöt komhínáita az egyház a zsidók azon 
2 háromnapos böjtjével, mely esőáldásért rendeltetett. 
Nálunk egymás után következő hétfőn, csütörtökön 
és hétfőn tartat ik a bőjt, mely napokat az egyház a 
J é z us életé ből gyászosan kiemelkedő szerda, péntek 
és szombattal, mint bőjthöz jobban illő napokkal 
he1yettesítette. 

B) A húsvéti ünnepkör szintén fenntartotta egész 
terjedelmében a zsidó származás nyomát. A zsidó 
kiváló azorobatok mintájára a katholikus egyházban 
a kiváló vasárnapok sorozata képezi a húsvétra való 
előkészület útjelzőit. Noha az egész esztendő vasár
napjait a felolvasott szent lecke első szavával nevezi 
az egyház, éppúgy mint a zsidók a azorobatokat az 
illető hetiszakasz első szavával nevezik meg, de a hús
vét előtti vasárnapok nevei éppen a napok kiválósá- " 
gánál fogva, jobban átmentek a köztudatba. Ezek a 
vasárnapok hat héttel előzik meg a húsvétot s az 
egyház tanítása szarint Jézus hat heti, illetőleg negy
ven napi szenvedésének idöjelzői. Ez azonban csak 
utólagos magyarázat, minthogy az egyház gyakorlata 
nemcsak a quadragesimát, a negyvennapos böjtöt tar
totia fenn, hanem kiváló vasárnapok jelzésével quin
quagesima, sexagesima, sőt septuagesima húsvételőtti 
időszaknak nyomát örizte meg, amit azzal magyaráz-
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nak, hogy a régi egyházban nemcsak negyven, de 
ötren, hatvan. sőt betven napos böjtöt is tartottak 
húsvét előtt, amely tradiciónak erősen ellentmond 
Irenfius egyházatya nyilatkozata tEusebiusnál V. 24. 
1 ~.), ki a húsrét elötti bőj tölés sokféle módja jelzésére 
nem azt emeli ki. hogy 40 -70 napos böjtöket tarta
unk, hanem azt, hogy némelyek egy napig, mások 
két napig, mások ismét negyven órán át böjtölnek. 
Ezenkívül azonban feltűnőnek kell találnunk azt a 
disszonanciát, mely a farsang öröme és a húsvéti 
előkészület bánata közt létezik, ha a 70 napos böjt 
emlékének tartjuk a septuagesimát. melynek első három 
hetébe esik a farsang. 

Mindezen feliünő jelenség magyarázatának kulcsát 
az adja meg hogy Peszach előtt kilenc héttel, illetö
leg 70 nappal, tehát a húsvét elötti septuagesima 
vasárnapjával egyidejüteg a zsidók is kiváló szombatot 
ünnepelnek, a ·abbo~: iróh-t, amikor az Egyiptom
ból való kivonulás 8 a Vörösteugeren történt átkelés 
olvastatik fel a templomokban. Ez így volt PaleRzti
nában is, 8 ezen történetek felolvasásával tényleg 
kezdetét vette a Peszachra való készülödés, amely 
örömünnepre való készütődés hangulatába igazán 
bele is ille" a néhány hétre következö Purim hangu
lata. Mindezt gyakorolts is az őskereszténység, hiszen 
a húsvét elö'ü hat hétnek kiváló vasárnapjain még 
ma is a zsidók Peszach elötti kiváló szombatjainak 
teljesen megfelelö részeket olvas fel az egyház a 
Szeniliáaból, de miuián az egyház erre a hat hétre 
már megazok t& a Jézus negyven na pi blSjtjével meg
okolt elfogadható magyarázatot, a búsvéttal a közbe-
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eső farsang miatt csak lazán sem összefüggő kilence
dik hétre már sehogy se tudott magyarázatot lelni. 
Minthogy pedig a gyakorlatban meghonosodott Sabbosz 
Siróh-t, illetve a húsvét elötti kilencedik kiváló vasár
napot az egyház konzervatívizmusa nem törölhette, 
kimondta azt, hogy régente némelyek 70 napig böj
töltek húsvét előtt. 

A tulajdonképeni böjti idöszak Hamvazó-szerdáva 
kezdődik, melynek bűnbánati s az ember gyarlóságára, 
utaló motivumai a zsidóságra emlékeztetnek. A fej
nek hamuval való behintése, a hamvazás közben a 
lelkész által mondott szavak : memento, ·quod cinis 
es et in einerem revertaria, bibliai motivumok; a 
húsevéstől való tartózkodás a gyász idején szintén 
zsidó szokás. De maga a hamvazásnak ezertartási 
módja az, ami fölkelti a zsidó eredet gyanúját. Ugyanis 
a Peszach előtti harmadik szombat a zsinagógában 
a <t Vörös tehén» áldozatának szombatja, amikor fel
olvastatik a Biblia rendelkezés e a vörös tehén áldo
zásáról, melynek porrá égetet t hamujával s eleven 
(orrásvízzel eszközöl ték a tisztátlan lelkek megtisztu
lását. A hamvazó szerdának mai napig fennmaradt 
szertartása, mely szerint a pap a megelőző év virág
vasárnapjáról megőrzött barkát az oltáron eléget, a 
hamut ezentelt vízzel tömjénezés közben prreparálja, 
s azzal homlokát megérintvén, bűnök bocsánatjáért 
esedezik, majd pedig a közönséget látja el, mindenkit 
az emberi bünös gyarlóságra figyelmeztetve, összes 
motivumaiban a «vörös tehén»-re emlékeztet. Az 
egyháztörténet semmit sem tud a hamvazó szerelának 
általánosított fix instituciój áról az els ö századokban; 



a szertarlási módot csak egyházi átokkal sujtottak 
éskiközösUetiek vezeklése céljára alkalmazták s csakis 
a Benevent-ben 1001-ben tartott zsinat általánosította 
s tette minden klerikus és laikua számára kötelezövé 
a hamvazó szerda.i szartartás igénybevételél N agyon 
valószínű tehát, hogy a hamvazó szerda és a • vörös 
iehén szombatjat közt összefüggés volt s csak százados 
fejlödés folyamán tétetett a hamvazás három héttel 
előbbre, a negyvennapos bőjt elejére. 

Ezen ünnepkör legfőbb napjának, a Húsvétnak 
zsidó eredetét a közfelfogás csak az időbeli találko
zásra szorítja., azt hirdetvén, hogy a. zsidók Peszachja
kor volt a feltámadás; holott az a ién y, hogy a 
kereszténység a húsvétot egészen a XL századig nyolc 
napon át tartotta és hogy csak XIV. Benedek pápa 
17 53-ban volt képes a két napos ünnepei keresztül
vinni, bizonyítja, hogy az őskereszténység húsvétja 
és a zsidó Peszach közt azorosabb kapcsolat volt. 

C) Legrövidebb a pünkösdi ünnepkör, mely a 
búzaszen~léssel kapcsolódik össze a húsvét · körével, 
amennyiben a jeruzsálemi szentélyben Peszach máso
dik napjától kezdve negyvenkilenc napon át gabona
áldozatot mutattak be, mely idő leteltével, az ötvene
dik napon a Pünkösd ünnepét ülték. Így tartja a 
zsidóság ma is, Peszaeh második napjától számítva 
a gabonaáldás idejét, ötvenedik napon a Pünkösdöt, 
mint a Kinyilatkoztatás emléknapját,_ ami által nem
eaak időben, de eszmei tartalomban is olyannyira 
egy csapáson halad vele a keresztény Pünkösd, hogy 
még a tüzes villámok közt adoü Kinyilatkoztatáshoz 
fú6d6 6ei uidó legenda is, mely uerint a Kinyilat· 



koztaiás egyszerre hetvenféle nyel~en adatott, hogy 
megértbette minden nyelvú népJ feltalálható a keresz
tény Pünkösd lángnyelveiben. Nem hagyható itt em
lítés nélkül, hogy előbbi századokban az egyház 
ki váló ünnepiességgel tartotta meg a Pünkösd elötti 
vigiliát, aminek pendantját szintén megtaláljuk a 
zsidóknál abban, h{)gy a Pünkösd elötti éjjelt Szent
írás olvasással töltik eL 

D) Végül a vasárnapról kell szólnllllk, melynek 
ünneplése nagyon lass&n fejlődött ki s csak a. zsidó
ságtól való teljes szakadás megpecsételésére szent-el
tetett ünnepnek s avattatott hetedik napnak, olyany
nyira, hogy az egyház nem riadt vissza. még a fu
parancsolat szövegének megváltoztatásától sem, mely 
világosan a «szombat» megtartásáról szól. 

Az Apogk>lok Cselekedeiének könyvéből következik, 
hogy tényleg vasárnapon is tarlottak istentiszteleti 
összejöveteleket s csak Justinus Martyr egyházatya 
az első, ki a vasárnapnak is, m.int Jézus feltámadása 
napjának megszenteléséról határozottan szól; de még 
ö sem említi, hogy a vasárnap a szombat helyébe 
lépett volna. A vasárnapra főleg a pogány· keresztény 
vidékeken helyeztek súlyt, de keleten, hol a zsidó
keresziények voltak túlsúlyban, inkább a szombatot 
tartották. Még az Apostoli Konstituciók is mindkét 
napra egyforma ünneplést írnak elö, kijelentvén, ho~ 
a rabszolgák öt napon át dolgozzanak, s- szombaton 
és vasárnapon nyugodjanak. Kizárólagos ünneppé 
csak Nagy Konstantin avatta. a vasárnapot, a negye
dik században. 

De a hét napjai közül már az őskereszténységnél is 
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megtaláljuk nyomát annak, hogy a szerdát és pénteket 
félbőjttel megazentelt félünnepnek tartották, mit azzal 
magyaráztak, hogy a Tanács szardán itélte el s pén
teken végeztette ki J é zu st. Kétségtelen, hogy e két 
nap kiemelésének a hét napjai közül a zsidóságban 
gyökerezik, hol a hétfőt és csütörtököt, mint vásár
napokat, amikor a vidékről seregestől j öttek a városi 
központokba, használták fel vallásos tanítással egybe· 
kötött istentisztelet tartására. A megazokott hétfői s 
csütörtöki összejöveteleket változtatták aztán -Jézus 
életéből merített kapcsolat alapj án s a zsidóktól való 
különvá.lás jelzésére - a szerdát és pénteket. 

Ami ezeken kívül a~ egyházi naptárban mint ün
neppé avatott nap fordul elő, az mind késői eredetű 
s majdnem kizárólag Mária kultuszát s a ezentek 
tiszteletét célozzák. 

II. 

Dallú. · A Katholikus kultusz szelleme címü köny· 
vének II. kötetében (38. s. k. lapján) mondja, hogy: 
• Az első keresztények szargalmasan látogatták a 
zsinagógát a az isteni tiszteletben élénk részt vettek, 
míg keresztény ezertartásaikat otthon végezték. A ke· 
resztények átvették a zsidók szent könyveit, a zsidó 
isteni szolgálatnak legszebb gyöngyeit : a mély isteni 
titkokat tartalmazó zsoltárokat, melyek a ker. isten
tiszteletnek is főrészét képezték; a zsoltát·okkal együtt 
átszármazott a zsidók éneklési módja is, mely a 
zsidókeresztények előtt ismeretes volt. Ennek bizo
nyitására hivatkozom a németországi zsidók jelenlegi 
én•klési módjára, mely Szt. Gergely pápa karénekéhez · 
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nagyon hasonlít. n <tA zsoltárokon kívül átvették Mózes 
hálaénekét (IL M. 15.), hattyúdalát (V. M. 32.), Hanna 
hálaénekét (I. kir. 2.), a Szeráfok énekét (Jes. 6.), 
Izrael dicsőítő dalát (Jes. 26.), messiási szóza.tát (Jes. 
12.), Habakuk imáját (3. f.) sa tüzes kemencébe vetett 
három ifjú dalát.1> 

Egy másik, szintén n ::Lgy elterj edtségne~ örvendő 

tudományos ismertetés a Kath. szertartásokról, Schüch 
Ignatius A Lelkipásztorkodás Kézikönyve c. müvének 
37 4. lapja a következő közlést tartalmazza: <c Az 
ószövetségi szentírás azon istentiszteleti formákat tárj a 
elénk, melyeket maga az Isten rendelt el s melyek 
közül sok részben változatlanul, részben a keresz
ténység szelleme szerint módosítva vétetett föl a 
keresztény istentiszteletbe és még most is használat
ban van.» <clde tartoznak a tömjénnel való füstölés, 
a gye1·tyák égése istentisztelet alatt, az olaj, víz és 
só használata, a papi öltözetek, az imádságra sz án t 
órák megtartása, a hét valamely napjának istentisz
telet által való megülése, az év különböző ünnepei 
(húsvét, pünkösd) stb.1> 

Mindaz, amit Dallos és Schüch felsorolt, csak 
egészen elenyésző részét képezi annak, amit a keresz
ténység a zsidóságból átvett ' s a katholieizmus fenn 
is tartott az istentisztelet külső és belső rendjében. 

Lássuk csak mindenekelőtt a misének nevezett 
istentiszteletet. A nagyközönség ma már természetesen 
nem tudja, hogy a mise két részből áll, mely kez
dettől fogva sem függött szarvesen egymással össze s 
ma is csak az időbelileg közvetlen egymásután való 
következés kapcsolja a két részt egybe. Az első részt 
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hivatalosan ma is a katechumének miséjének hívják 
' a második pedig a tulajdonképeni rruseáldozat, midőn 

az ostya és bor misztikus átváltozását idézi elő a 
pap imája. Eredetileg az istentisztelet el ső részét 
befejezö prédikáció után elküldtek mindenkit a helyi
ségböl, aki nem volt felavatott keresztény ; ezen első 
résznél, mely zsoltáréneklés, szentíxásolvasás és pré· 
dikációból állt, jelen lehetett zsidó, pogány, előké

születben lévő áttérni akaró és vezekelni szándékozó 
bünös. de a prédikáció után csak a beavatottak ma· 
radhattak vissza, csak azok vehettek részt a következő 
barátságos lakomán, melyet a testvéries együvétartozás 
jelzésére tartottak. Eleinte ez a lakoma piknikszerű 

volt, mindenki elhozta a magáét s együttesen fogyasz 
tották el; majd közös pénztár gondoskodott az egész 
gyülekezet teritett aszta.láról; majd pedig százados 
fejlódás u~n a helyi és gyülekezeti viszonyok kény
szerítő hatása alatt csak az istentiszteleti funkcioná
riusok ültek asztalhoz s a szolgák által osztogattak 
jutalékokat a jelenlevőknek s küldöttek még a kény
szerűségból távolmaradt betegeknek is ; végre oda 
fejlódött, hogy a lakoma emlékét csak a pap tartotta 
fenn azzal, hogy áldást mond a borra és kenyérre, 
mely utóbbiból ma már csak ostya lett. Ez a mise
áldozat fejlődésének rövid története, melynek misztikus 
vonatkozásai kívül esnek a mi érdekkörünkön s csak 
azon külső jelenségeire óhajtunk rámutatni, melyek 
a zsidóeágból kölcsönzöttek. 

A) A mieeáldozat elemeiről: a kenyérről és borról 
megköveteli az egyház, hogy a kenyér csak búzaliszt· 
b61 •aló, kovásztalan s kerekded legyen, hogy a bor . 
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valóságos szölőböl sajtolt s az áldozás alkalmával 
vízzel kevert legyen. Közbevetve megjegyzem, hQ.gy 
ezen kenyér-ostya és bor beszerzésénél az egyház a 
legspeciálisabb zsidó szokást követve, úgynevezett 
Hechsert kíván, bizonyítványt a liszt és bor szárma
zása és elkészítéséről; söt 1879· ben a Katholikus 
Havi Közlöny (607. lapo n) a sűrűn előfordult bor
hamisítás miatt azt követelte, hogy a hazai katholikus 
egyház is honosítsa meg a felesketett borszállítók 
intézményét. A miseáldozat ezen két lényeges elemé
ről azt tanítja az egyház, hogy cc a kenyérnek kovász
talannak kell lennie, mivel Jézus az utolsó vacsorán 
csak ilyennel élhetett ; » cc alakj ának vékonynak és 
kerekdednek kell lennie, azon kenyér mintájára, melyet 
a zsidók passah-ünnepeiken készíteni azoktak ;)> cea 

bor közé víz vegyítendő azon vízre való emlékezésül, 
mely a vérrel együtt Jézus testéből folyt, vagy jei
képül Jézus és az egyház egyesülés ére.)) 

Már maga ez a vagylagos magyarázat bjzonyitja, 
hogy az egy ház nem ismeri igazi okát a bor és víz 
keveréséneJt. A dolog úgy áll, hogy Palesztinában 
nem szabadott a Kiddushoz, vagyis az ünnepnap 
megszenteléséhez és az étkezési imához tiszta bort 
használni, mert a palesztinai bor nagyon erős volt, 
h~tnem vízze] kellett keverni; ezen zsidó vallásos 
törvény annyira átment a köztudatba, hogy a Talmnd 
állandó kifejezése a bor betöltésére: Mozgin = bort 
lreoeJ·ni. Ez hát az oka annak, hogy a miseáldozatnál 
miért kevernek vizet a borba; szimbolikns jelentőséget 
csak sok század után tulajdonított neki az egyház, 
amiko1· már nem tudták, hogy a szokásba.n megma-
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radt keverés eredeti oka az volt, hogy erős volt 
a bor. 

De éppúgy vagyunk a kenyérrel is, melyet az egyház 
a zsidók húsvéti kenyerével és Jézus utolsó vacsoiá· 
jával hoz összefüggésbe. Ez is csak utólagos ma
gyarázat. A tudományos kritika ma már megdönt
hetetlenül áll, midőn azt hirdeti, hogy Jézus utolsó 
vacsorája nem lehetett a zsidó Széder, mert külön
ben ünnepkor vitetett volna halálra, ami pedig kép
telenség; ha azonban három nappal előbb költötte 
el az utolsó vacsorát, úgy nem kellett kovászta
lant ennie. A tudományos kritika nagy irodalmá
ból csak egyet, a legújabb terméket emelem ki, 
Lic. Dr. W. Staerk jenai egyetemi tanár Neutesta· 
mentliche Zeitgeschichte címü müvét, melynek II. 
kötete 148. lapján, a kutatás végeredménye gyanánt 
mondja: «Sein letztes Mahl mit den Jüngern kann 
also nicht das gemein kirchliebe Passahmahl ge
wesen sein. Dass er nicht am 15. Niszan, d. h. am _ 
hochheiligen ersten Tag der Massoth gekreuzigt worden 
ist, ist selbstverstandich )) . 

Az utolsó vacsora magyarázatát igen szellemesen 
és egészen eredeti módon adja Hunyadi Fm·enc_, a 
Tiszán-túl való Réformáta Ekklésiáknak Supel'inten
dense és Debretzeni Prédikátor, a Vátzon 1794-ben 
megjelent Keresztyén Archivárina címü munkája IL 
kötetének 437. lapján, melyet érdekessége a ritkasága 
miatt szószerint közlök: <cA Si.dó házi Gazda a ke
nyeret vevén, arról ezt mondotta : Ha Lachma de
bania de aklu Abachtbanu bearcha demitzraim az
u Ez ama nyomorúságnak kenyere, mellyet ettenek 



ZSIDÓ NYOMOK A RÓM. KATH. BZERTARTÁSOKBAN 335 

a mi Atyáink Egyiptomban. A Kristus is a kenyérről 
így szóll : Ez az én testem, melly ti érettetek meg
töretik. A Sidók halván amazt a Házi gazdától, mivel 
azt a kenyeret igen régen vólt dolognak mondotta 
lenni, már tsak ebből is tudták, hogy nem tulajdon
képpen ke~l érteni, hanem igy : ami ez a keserű 

füvekkel elegyített kovaaztalan kenyér, éppen a• volt, 
l 

sőt sokkal nyomorúltabb kenyér az, amellyet ők 

Egyiptomban ettek. A Kristus tanítvánnyi is, kik 
effélékhez hozzá szoktak, mikor a Kristustól ezt ball
ják: Ez az én testem, mivel ·azt a kenyeret más nap 
történendő dolognJtk állítja lenni, úgy mint a maga 
meg-töretett testének, már tsak ebből is tudták, hogy 
nem tulajdonképpen kell érteni, hanem így: a' mi 
ez a' kenyér a' testnek, tudniillik annak táplálója és 
életének oka, éppen az a Kristus megtöretett teste, 
az-az az ő szenvedése és halála a bünösöknek Lel
kének, az-az az ö örök életének oka. Mind a' Thal
modban (Tract. Pesacbun), mind Rabbi Majmodines
nél (in Charnetz Umatzah C. 8.) a' Husvéti Bárány 
így neveztetik : Gupho Scbal Fescbak az-az a Paschá
nak teste. Mikor azért a Sidóktól illyenkor az ö fiaik 
ezt kérdették : Mah ze h ? az-az : mitsoda ez ? A' Sidó 
kétség kívül így felelt: zeh gu ph Schal Pesach: ez 
a' Paschának teste, az-az: e' jelenti ki, ábrázollya 
ama régi Husvéti Bárányt, az Ur Angyalának által
menetelét 's a' t. Igy, mikor a Kristus ezt mondotta: 
zeh guphi az-az : Ez én testem, semmi egyéb nem 
ötölhetett a' Tanitványok' elméjébe, hanem az, hogy 
a' Kristus azt adja ezen szókkal elő, mit jelentsen 
ez a' kenyér. Nintsen is a' Sidó vagy Siriai nyelvben, 
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mellyen a Kristus akkor beszéllt, ez a' verbum sub
stantivum: est, vagyon, mint a' Görögben és a' Deák
ban láttyuk, valamini a Magyarban sem jó így: ez 
vagyon az én testem, han em ez én testem ; és így 
annyival inkább távol vóltak a' Tanítványok attól a 
gondolattól, hogy az a' kenyér a' Kristus tulajdon 
teste volna, vagy lenne.» Hunyadi, a református 
piiBpök természetesen ·az átlényegülés tanát akarja 
megdönteni s behatol a Peszaeh-áldozat elköltésének 
régi szartartásába; ámde a források mitsem tudnak 
arról, hogy a Sidó Házi Gazdának azt kellett volna 
mondani, hogy : Zeh guph Sehal Pesach. A kötelező 
szöveg csak: Pesach zeh se-ónú óchlin stb.-it ír elő, 

ami a későbbi századokban alkalmat adhatott az át
lényegülés misztikumá.nak kifejezésére, de Jézus maga 
éppoly kevéssé mondta e szavakat, ntint amennyire 
biztos, hogy utolsó vacsorája nem Peszach előestéjén 
volt s így azon szavakat nem is mondhatta - Ám a 
tényállás, ami megtörténhetett, a következő. 

J ézus vacsorához ülve tanUványaivaJ, mindenej{
elött - mint jó zsidóhoz illett - kezet mosott, 
aztán áldást mondva megszegte a kenyeret, melyböl 
a körülülöknek osztott, s végül vacsora befejeztével 
serleg borral kezében elmondta az étkezés utáni imát. 
Így látható ez még ma is minden félig-meddig val
lásos zsidónál, így csinálta Jézus is, s ugyanígy 
gyakorolták a miseáldozattá fejlódött agapékat az első 
századok keresztény gyülekezetei. Nem azért mossa 
meg ma kezeit áldozás előtt a pap, me.ri az á.tlénye
gülö ostya azentségét kell tiszta kézzel megilletnie, 
hanem azérl, amiért ma is minden zsidónak étkezés 
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előtt kezet kell mosnia. Az agapé megs.zünt, de a 
kézmosás megmaradt. A kenyérrel és borral történt 
eljárás teljes megértésére utalnom kell a zsidó étkezési 
törvény következő szabályaira: 1. Köznapon kenyér
szegéesel kezdődik az étkezés ; a gazda áldást mond 
a kenyérre, melyböl a lakomán résztvevők mindegyi
kének nyújt egy darabot, de nem kezükbe adja, ha
nem csak eléjük teszi, melyhe.z csak akkor szabad 
nyúlniok, amikor a gazda befejezte az áldást (Oracb 
Chajim 167. 18.) ; 2. a lakoma vég-eztével az étkezés 
utáni imát mondj a a gazda, de mindenki előtt egy 
borral telt pohár áll, melybó1 csak akkor szabad inni, 

. amikor az imát elmondó befejezte az áldást; ba csak 
egy serlegre való bor van, vagy nincs annyi, hogy az 

összes résztvevők pobarai egészen megtöltessenek, úgy 
az áldás bef~jeztével az imát mondó saját serlegéból 
tölt a többiek poharába, vagy körüljáratja serlegét s 
abból iszik mindenki (U. o. 271. 13.) ; 3. azorobaton 
és ünnepnapon a kenyérszegés előtt is van bor feletti 
áldás, mellyel megszenteltetik az ünnepnap s amely 
bornak élvezése ugyanazon ~örvény alá esik, mint az 

étkezés utáni áldás borának élvezése (u. o.). 
Így ismerve a törvényt, me ly Jézus idejében ugyana.~ 

volt, mint ma, vegyük szemügyre az evangéliumok 
közlését az utolsó vacsoráróL Máté evangéliumának 
26. fejezete azt mondja: «A pogácsás ünnepnek elsö 
napján mannének a tanítványok Jézushoz, ezt mond
ván neki: Hol ak&rod, hogy megkészítaiik néked éte
ledre a husvéti bárányt ? (1 7. v.) És mikor ennének, 
vevé Jézus a kenyeret és mikor hálákat sdoü volna 
megszegé és adá az ö tanítványainak s monda: V egyé-

,b (JIJT Évkön1/1Je 1910. 
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tek, egyétek, ez az én testem. (26. v.) És mikor a 
pohárt vette volna és hálákat adott volna, adá nékik, 
mondván: Igyatok ebből mindnyájan. (27. v.)» Ugyan
így, teJjesen lényegtelen kifejezésbeli és szórendi el
téréssel, mondja el Márk evangéliumának 14. fejezete 
is az esetet. De lényegesen nagy eltéréssel van el
mondva az eset Lukács evangéliumának 22. fejezeté
ben. Itt a következő áll: <! Eljöve pedig a pogácsáknak 
napja, melyen meg kell vala öletni a husvéti bárány
nak. (7. v.). És a · pohárt vévén, minekutána hálákat 
adott volna, monda : V egyétek ezt és .osszátok el ti 
magatoknak (17. v.). És minekutána a kenyeret vette 
'olna és mikor hálákat adott volna, megszegé és adá 
nékik, mondván : Ez az én testem, mely ti érettetek 
adatik, ezt míveljétek az én emlékezetemre (19. v. ). 
Hasonlóképen a pohárt is, minekutána vacsorált volna, 
ezt mondván : E pohár amaz új testamentom az én 
véremben (20. v.). )) 

Minda.három a pogácsás ünnepre helyezi az utolsó 
vacsorát, ami pedig lehetetlen volt, mert ünnepnapon 
nem hajtottak végre itéletet. De ha nem volt ünnep 
előestéj e, úgy Máté és Márk közlése megfelel a tör
vénynek : kenyérszegéasel kezdödött a vacsora s étkezés 
utáni imában mondatott áldás a borra, valamint az 
is, hogy a kenyérnél, melyböl mindegyik elé helyezett 
egy darabot, mondania kellett, mintegy engedélyt adva 
az evásre: Vegyétek, a bornál pedig teljesen a tör
vénynek megfelelöen: Ebből igyatok mindnyájan. 
Lukács azonban a kenyérszegés elött is tud borra 
mondott áldásról, ami pedig csak ünnepnapon tör
téoheteU. De minthogy ennek a lehetősége ki van 
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zárva, világos, hogy a fiatal Lukács már azt a kép
zetet vétte közlése alapjául, mely az utolsó vacsorát 
már tévesen a Peszach előestéjére tette, s így kény
telen volt Jézussal a kenyérszegés előtt Kiddust is 
csináitatni; holott a l'égebbi Máté és Márk, kik még 
közelebb álltak. az eseményekhez, hívebben őrizték 

meg a történtek tradicióját, helyesen a kenyérszegéasel 
kezdetik az utolsó vacsor~t. Igaz ugyan, hogy ők is 
a pogácsás ünnepre teszik az eseményt, amivel ismét 
náluk van ellentétben a Kiddus hiánya, de kétségtelen, 

· hogy náluk már Lukács idejének felfogása rontotta 
el a szöveget, már azzal is, hogy a húsvéti bárány 
levágását a pogácsás ünnep első napjára helyezi, 
holott az az első nap .előestéjén má1· el is költetett. 
Mindebből világos, hogy nagyon helytelen volt az 
eddigi tudományos és közfelfogás, mely a miseáldozat 
lényeges kollékeit a Széder-este ezertartásával hozta 
összefüggésbe; ha volt utolsó vacsora, az csakis köz
napon történhetett, amikor Jézus Majcit csinált és 
bencsolt, vagyis kenyérszegésnél moodott aldást és 
étkezés után mondta el borral a hálaimát. Ezt a 
zsidó szokást folytatták hívei az istentisztelet utáni 
lakomakon s ebből fejlődött ki a miseáldozat lénye
ges kelléke. 

Különben a miseáldozati ezertartás maigian kifej
lett formáj a megőrizte részleteiben az eredeti agapé 
alkalmával tanúsított eljárást. Ma a Credo-val kezdő
dik a szertartás, melyet azonban csak a nicreai zsinat 
rendelt el az ariánusok miatt ; utána következik, 
ami eredetileg a kezdet volt, az Offertorium == a ke
,nyér és bor felajánlása, ami a hivek által hozott 
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élelmiszerek átadásának felel meg, mely adományozás 
a 11. századig volt gyakorlatban ; azután a Prrefatio 
következik, mely ma áhitatos imában való előkészülés 
az átlényegülés mozzanatára, s e~edetileg az étkezés 
elötti imának felelt meg, ma azonban a Prrefatio 
imái köz t a legkimagasló bb részt alkotja az <c angyali 
imádság» mely ugyancsak a zsidó nagy Kedusó-ban 
játszik fontos szerepet / erre következik a Kanon, az 
átlényegülés, maly tisztán Kristologiai tartalmú ; utána 
jön a Communio, ami a. közös étkezést pótolja, s 
végre a Benedictio, ami az étkezés utáni áldást és a 
bucsúüdvözletet pótolja. 

B) Szembetünöbb nyomajt látjuk a zsidó isten
tiszteletnek a mise első részében, a Katechumenek 
miséj ében. S ez természetes is, minthogy az első 

keresz tények isten ti aztelet e zsidó istentisztelet volt, 
mely zsoltárokból, szentírásol vas ás ból a prédikációból 
állt. Persze idő folyamán az egyház a zsoltá.rokat nem
csak kevesbbítette, de még a meghagyott zsoltárokból 
is csak 1-2 verset tartott meg, valamint a Szent
iiásolvasás eredetileg kijelölt részeit rövidítette és 
Újszövetségi szemelvénye' kel toldotta meg. Mind-

t c . .. quem landant Angeli atque Arcbangeli, Cherubiu 
•tuoque ac Ser aphim, qui non eassan t elamara quotidie, una 
Yoce dicentes : Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus 
'abaotb, Plen1 sunt cooli et terra gloria tua, R osanna in 

exelsiu . E szavak a különböző ünnepek szarint változnak is i 
van ilyon verzió is: •Et ideo cum AngeliA et Archangelis, 
cum Tb ro nis et Dominationibus, cum q u e omni militia coolestis 
cxercitus. bymnum gloriw tnre canimus, sina fine djcentes: 

Sanctus etc.• 
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azonáltal egy pillantást kell vetnünk a mise rendjére 
s azonnal feli sme1·jük a zsidó istentiszteleti rendet. 

Belépéskor a pap az oltár legalsó lépcsőjénél töre· 
delmea bűnbánó imákat mond, s hitvallomást tesz, 
minek végeztével tömjént szór a füstölőbe s meg
füstöli az oltárt. Ime a zsidó reggeli istentisztelet 
kezdete, amikor szintén áldásmondások után az emberi 
gyarlóságra irányítva figyelmünket tiszta életért kö
nyörgünk, majd pedig hitvallomást teszünk s végül 
a tömjénáldozat törvényeit olvassuk el. 

Tömjénezés után következik az Introitus, midön a pap 
közben felmenvén az oltá1·hoz, a segédlettel antipho
niknsan egy-egy zsoltárverset énekel. A zsidóknál is 
rendszerint csak a tömjénáldozat törvényei után lép az 
előimádkozó az asztalhoz, hol a közönséggel együtt, -
régente azonban felváltva történt, - zsoltárokat mond. 

Zsoltárének után a pap az oltár közepéröl segéd
letével felváltva hatszor Kyrie-Eleison-t s háromszor 
Cbriste Eleison-t mond, utána a Gloria in Excelsis 
(Dicsőség a magasságban az Istennek ... Téged di
csérünk, Téged magasztalunk ... mert Te vagy egyedül 
szent, Te vagy egyedül Úr, Te vagy a legtökéletesebb 
stb.))) következik, ami szinte meglepő módon vág 
egybe a zsidó istentiszteletnél a zsoltársorozatra követ
kező Jistabach és Borohú dicsőítő imákkal. 

Ezen dicsőítő ének után a pap Oremus felszólítással 
csöndes imát mond s amely imák számban és tar
talomban váJtűznak a köznapok s ünnepek szerint. 
Bár nem a tartalomban, de a sorrendi - egymásután
ban ezen Oremus-nak felel meg a Semóné Eszré 
csöndes imája a változatos tartalommal. 
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Ezen ima végeztével következik a SzentírásolvasáR. 
Ma a Szentleckét a nliséző pap az oltár egyik széléről 
olvassa, de a 9. századig egy külön Leetor olvasta 
s nem is az oltárról, hanem egy «ambo » vagy ((bémál> · 
nak nevezett különálló emelkedett helyről. Ez a béma 
nem más, mint a zsidó bimah, mely számos zsidó 
községben ma is az előimádkozó asztalnál emelkedet
tebb, különálló hely, honnét a Szentírás olvastatik 
fel. A Szentírásolvasás ezen első részéhez a zsidó 
Biblia nyújtja ma is a jókora anyagot, melynek be
fejezése után az oltár másik széléről az Evangéliumok
ból olvas fel a pap. Érdekes, hogy a, Szentleckét egészen 
más, különleges kantillációval olvassa fel a pap, 
mely teljesen elüt a mise többi részeinek s az Evan
gélium felolvasásának éneklési modorától, éppúgy, 
mint a zsidóknál is más a lájnolás kantillációja, s 
hogy az első r~sz felolvasása után a közönség, ille
tőleg a segédlet ff Deo Gratia.~ ·) -t mond, megköszönvén 
a papnak, hogy Isten Igéj ét közölte vele, ami telj esen 
fedi a zsidó «sekajach ;> mondást. Eközben - mi
alatt a Leetor lejött a Bímah lépcsőzetén, most pedig 
míg a pap a másik oldalon olvasandó Evangéliumhoz 
készülődik, - a Graduálénak nevezett zsoltárt éneklik, 
melyet kettős Halleiujával fejeznek be, éppúgy mint 
a zsidók, kik a Tóra visszahelyezésénél a Bímah 
lépcsőjéről jövet és a frigyszekrényhez vezető lépcsö
höz haladva zsoltárt és kettős Hallelnját. énekelnek. 

Evangéliumolvasás után van a prédikáció. mint 
Tóraolvasás után a zsidóknál, melynek végeztével a 
közőnség elmondja a Credo-t, ami a zsidó istentisz
teletet befejező Olénú-ima hitvallomásának felel meg. 
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C) A Prófétai Lekciók Eredete címü tanulmányom
ban behatóan foglalkoztam az egyház istentiszteleti 
gyakorlatában előforduló, azon szentírási szemelvé
nyekkel, melyek a zsinagógában is felolvasásra kerül
nek s részletesen feltártam azt a j elenséget, hogy az 
egyház még ma is felolvassa gyülekezeteiben a leg
speciálisabb zsidó ünnepekre vonatkozó szentírási 
törvényeket, melyek a közönség lelkületében - ha 
odafigyelne és megértené a latin nyelvü felolvasást 
könnyen meghasonlást jdézhet elő s legalább is azt 
a kérdést válthatná ki a hallgatóságból, hogy hát 
akkor miért nem tartja az egyház is azokat az ün
nepeket? 

A jelen összefüggésben csak imákról óhajtok szólni 
és a közistentiszteletet kiegészítő papi magánáhitat 
vezérkönyvéhez, a Breviariumhoz néhány megjegyzést 
füzni. 

A róm. kath. egyház a zsoltárénekek nagy száma 
és a kötelező imaidőnek sokasága miatt zsoltárok 
kihagyásával a imaidő redukálásával megrövidítette, 
a közönség százpára alkalmasabbá tette a nyilvános 
közistentiszteletet, de a kihagyott zs.oltárokat s ki
küszöbölt imaidőket kötelezővé tette a papokra. Az 
ősi zsidó áhitatmegnyilatkozás jut ily módon a Brevi
ari~ban kifejezésre, mely a zsoltárosnak (119. 164.) 
szava szerint: <1 Naponta hétszer dicsőítlek Téged )) , 
az áhitat hét idejét szabja meg, mely napszakokat 
órák szarinti beosztással prima, tertia, sexta, noná
nak nevezett nappali és horre nocturn~e-nak nevezett 
hár,om (vespera, lefekvés előtt és hajnali három órakor) 
éjjeli áhitattal szanteli meg. A prima reggel hat órakor, 



a tertia kilenckor, a sexta tizenkettőko1·, a nona 
délután háromkor, s a vespera. esti hatkor tartatik 

' ami szintén ősi zsidó beosztás, amennyiben Palesz-
tinában nem éjféli tizenkettlStl>l déli tizenkettl>ig, ha
nem reggel hattól esti hatig számíttatott a nap óra
beosztása. 

A Breviariumban sorra kerülnek nemcsak a nyil
vános istentiszteletből kihagyott szentírási történetek, 
de az összes zsoltárok is, oly módon, hogy egy hét 
leforgása alatt elimádkozza a pap az összes 150 zsol
tárt, ami ismét még mint zsidó szokás jutott Palesz
tinából az egyházhoz. De az egész zsoltárkönyvnek 
hetenként való elmondása mallett vannak fix zsoltárok 
is, melyek egyes napokon s a napok óráiban állan
dóan ugyanazok. lgy például rendkívül meglepő, hogy 
a vasárnapi hajnali officium (ad matutinum) a 95. 
zsoUá.rral (Lecbú nerannenó) és a vasárnapot befejező 
éjjeli officium (III. nootumo) a 19. zsoltárral (Haso
májim meszaprim) kezdődik, malyekről minden zsidó 
gyermek tudja, hogy speciális szombati zsoltárok. 
Ezeken kivül ott találjuk a vasárnapi zsoltárok közt 
a zsidó mindennapi és szombati . zsoltárok közül a 
6. (Taehanun), 20. (Jáancho bejom córó), 100. (Mizmor 
le-szaudó), 148. (Hallalú esz Adonaj min Hasomájim), 
150. (Hallalú El bekodsau), 93. (Adonaj moloch géusz 
lóvés), 149. (Sírú la-Adonaj sír chódos) zsoltárokat. 
A szombati hajnali áhitat zsoltárai közt találjuk a 98. 
(Mizmór sírú la-Adonsj), 99. (Adonaj moloch jil'gezú 
ammim), 92. (Mizmór sir le-jóm ha-sabbosz) zsoltárokat, 
melyek világos nyomait őrizték meg annak, hogy a 
kereszténység több szá-zadon át nem a vasárnapot, 
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hanem a szombatot ünnepelte. A hét többi napjuinal< 
zsoltárai legnagyobbrészt csak sorrendben következ
nek egymásután, hogy a zsoltárkönyv minden szaka
szára sor kerülhessen a hét folyamán. A zsoltárokat 
pedig naponta a rövid fohász vezeti be: Domine 
labia mea aparies et os meum annuntiabit laudem 
tuam, ami a zsinagógában a Semóné Eszré előtti 

Adonáj szefószáj tiftoch, u-fí jagid tehilloszecho. 
A Breviarium mindennapi imái közt kétségtelenül 

zsidó eredetre mutat a lefekvés előtti ima (ad comp
letorium), mely egész terjedelmében - persze a krisz
tologiai résztől eltekintve - mindkét helyen ugyanaz. 
A katboHkus ima főelemei a Miatyánk és Confeseio, 
a 91. (J aus év beszé sz er) és 134. (Hin é borohú) zsol
tárok/ továbbá latinul a szentíráei idézet: <<Kezeidbe 
ajánlom lelkemet, megváltottál engem Igazság Istene; 
őrizz meg minket Uram, mint a szem pupilláját 
és szárnyaid árnyékában rejte el minket•>, majd 
háromszoros Kyrie Eleieon és végül a benedictio: 
Az Úr áldjon és őrizzen meg, stb. Ugyanez elemek 
találhatók a zsidó lefekvési imában is: a Semá-hit
vallomás, a 91. éa 134. zsoltár, az idézett szentírási 
vers, a háromszoros Lijesúószoho kivviszi és a Jevo
recheoho. 

Van még a Breviariumban egy alkalmi ima, mely 
már létezésével ie bizonyítja, de tartalmával ie amel-

t ~zeken kivül még n 31. és ~. ~soltl\rokat ie mondják ; a 
:H-ikben megvan a fent idézett vers: •KeY.eidbe ajánlom stb.•, 
tuely a zsidó esti imában is idéztetik, a 4. 2soltá.r helyett 
pedig a zsidó esti imában a 3. zsoltár fordul elő, de a negyedik
ből a zAidók Ül wonuják az G, verset: Rigzú ve·ál techetóú stb. 
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lett tanúskodik, hogy a. zsidókt-ól került az egyházhoz. 
Ez az Itinerarium == Tefillasz Ha-Derech, az utazás 
előtti imádság, maly a bevezető imán kívül «A béke 
és siker útjára. vezessen minket a mindenható s 
könyörületes Isten s angyala kisérjen az úton, hogy 
békében, üdvben és örömmel térhessünk vissza» 

' háromszoros Kyrie Eleison, a háromszoros Lijesú-
oszcho kivviszi-nek megfelelöen következik, s amely 
ima szinte szószerinti fordítása a héber imának, a 
folytatólagos részben is azonos szentírási idézeteket 
tartalmaz : {(Erős tornyunk nekünk az Isten ; angyalit 
bízza meg, hogy megőrizzen az úton; Uram hallgasd 
meg könyörgésemet s kiáltásom jusson el Hozzád». 
Az ima befejezése; procedamus in pace, in nomine 
Domini és Besém Adonáj Elóhé · Iiszróél szintén 
azonos gondolat, ami nem tulajdonítható a véletlen
ségnek. 

Végül az étkezés utáni imát említem meg, mely 
egészen a zsidó Mezumon = társas s responzorikus 
ima mintájára van szabva s amelynek az imádkozásra 
felszólító bevezető mondatai teljesen azonosak a zsidó 
étkezés utáni imával : «Dicsőítsétek velem együtt az 
Urat és magasztaljuk az Ö nevét. Legyen áldva az 
Úr neve mostantól fogva mindörökké 1) . Az ima további 
folyamán fölváltva mondott szentírási idézetek követ
keznek, mint: « Mindenkinek szeme Hozzád tekint s 
Te adod meg idejében élelmöket. Megnyitod kezeidet 
s minden élőnek kedve szerint jóllakást adsz,» stb. 
melyek szintén a zsidó imára emlékeztetnek . 
. E helyütt még az Amen, Alleluja, Rosanna és 

Zabaoth kifejezésekre utalok, melyek naponta fel-
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hangzanak mise közben s amely héber szavak sz in té n 
a zsidóságból maradtak fenn az egyházban. 

D) Imával s istentisztelettel kapcsolatban még a 
következő zsidó eredetű szertartások1·a kell ügyet 
vetnünk. 

A körmenetet (processio) rendszerint keresztény 
eredetű ezertartásnak tartják; nem az ; már Dávid és .. 
Salamon királyok is tartottak a frigyládával körme-
netet (I. Krón. 13. II. Krón. 5.), s a pálmaággal kör
menetet végezni az oltár körül Jeruzsálemben éppoly 
szokásban volt, mint a mai zsidóságban. A keresztény 
proceasio eredetileg tényleg csak Virág~asárnapon, 
a barkaszantelés utáni körmenetre szorítkozott, ami 
kétségtelenül a zsidók pálmaágakkal való körmenetére 
vezetendő vissza. 

A nagypénteki ájtatosság alkalmával a kereszt fel
routatását a pap nemcsak miseruha nélkül végzi, de 
akkor még a cipőit is leveti; ezt az egyház azzal 
magyarázza, hogy Isten a csipkebokorból mondá Mózes
nek: vesd le sarúidat, mert ez szent hely. Nem ez 
az igazi ok, hanem az, hogy a zsidók gyász alkal
mával ma is levetik cipőjüket. 

A tömjénezés, az olaj és kenet használata, mely 
az egyházban nagy szerepet játszik, bibliai rendelke
zésre vezetendő vissza és a jeruzsálemi templom 
pusztulásáig természetesen gyakorlatban tartotta a 
zsidóság. 

Az oltáron álló két nagy viaszgyertya, malyben az 
egyház a zsidók pusztai vándorlását vezető tűzoszlop 
szi.mbolumát látja, megtalálható minden zsinagóga 
előimádkozó asztala mellett s eredetileg sem volt 
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meg ez a szimbolikus jelentése, hanem egyszerűen 

világító eszköz volt az előimádkozó s felolvasó számára. 
Az oltár főkelléke a Tabernaculum == díszedény, 

me1yben az ostyát őrzik s mely oszlopokon nyugvó, 
díszes oltármennyezet alatt állt; mindkettő a Tórát 
őrzö frigyláda s a felette levő drapéria pendantja. 

A szentélyben, a meJ?nyezetröl lefüggö öröklámpá
nak egyazon jelentőséget tulajdonít úgy a zsinagóga, 
mint az egyház, de az előcsarnokban elhelyezett víz~ 

medencének eredeti jelentését krisztianizálta az egy
ház, noha annak is éppúgy, mint a ~sinagóga elő· 

csarnokában levő medencének a jeruzsálemi templom 
előudvarában elhelyezett vízmedence a mintája. 

Végül megjegyzem, hogy a katholikus templomot 
ma is csak keleti irányba építik, mint a zsinagógát, 
hogy az oltár felé fordulva kelet felé nézzen az 

' imádkozó, valamint hogy a templom beosztása úgy 
a zsinagógában, mint az egyházban szintén a pusztai 
frigysátor mintájára történik s nem kapná meg a 
felszentelést, ha nem volna előcsarnoka, a közönséget 
befogadó hajója és külön szentélye. 

ill . . 

De nemcsak az ünnepek, imák és szartartások 
külső formáit vitte magával az egyház ·a zsidóságból, 
hanem a katholieizmus legsajátosabb tulajdonai, a 
szakr$mentumok is sok eredeti zsidó vonást tartot~ ' 
tak fenn. 

Ezek közül legelső helyen említendő a keresztség 
szentsége, mely a. vízben v'ló alámerülés szertartásá· 
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val tisztán a zsidó törvény alapján áll. Bibliai tör
vény rendeli el a tisztátlan léleknek eleven forrásvíz
ben való szimbolikus megtisztulását s az eleven víz
fürdö (Mikvó) megtalálható ma is minden valamire 
való zsidó hitközségben, legtöbb helyen éppúgy, ahogy 
Lonovics, Népszerű Egyházi Archmologiája II. kötet 
8. 1apj án elmondja, hogy <c azelőtt a baptiscrium a 
templom mellett külön épület volt, mély, lépcsőkkel 

ellátott medencével ,, , mélyen a földbe ásott medencé
v el, hogy forrásvíz folyhasson bele. Hajdan teljesen 
a zsidó törvénynek megfelelően, mely a megtisztu
landótól báromszori alámerülést követel meg, az 
egyházban is háromszoros bemártást írt elő a ke
resztség, malynek tulajdonképeni jelentősége szintén 
megtisztulás, csakhogy az ördögtől való megtisztulás. 
Az egyház, mely a kötelékébe való felvételt a víz
alámerülésre szorította, tudatában volt eredetileg an
nak, hogy azzal a körülmetélést akarja helyettesíteni. 
Ezt bizonyítja a felfogás a keresztség eltörülhetetlen 
jellegéről,' mely valójában csak az Ábrahám szövet
ségébe történt felvételről mondható, valamint a.z a 
tény, hogy csak 2Q4-ben határozta el egy afrikai 
zsinat, Fidus püspök indítványára, hogy a csecsemők 
megkeresztelésével ne várjanak a születés utáni nyol
cttdik napig, mint a zsidók. Ma már nem gyakorolja 
az egy ház, de még a tizedik században a keresztelési 
szartartás lényeges kiegészítő részét képezte, hogy az 
alámerítés után bevitték a gyermeket a templomba 
s az oltári szentségben részesitették ; de mivel a 
csecsemő nem tud inni a kehelyből, a pap mártotta 
ujját a borba, a megérintette vele a gyermek ajkait. 
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Közismeretü tény, hogy körülmetélés után kehely fölött 
mondatik áJdás a gyermekre, kinek ajkait az áldást
mondó a kehelybe mártott ujjaival megérinti. 

Második szentségnek az egyház a penitenciát tekinti , 
mely megtisztulást eredményez, ha a bűnös megfelel 
a bánat, a gyónás és az elégtétel hármas követel
ményének. Itt ·- a fülbegyónás kivételével, mely 
tisztán a keresztény egyház sajátja, - teljesen zsidó 
talajon vagyunk. Tisztán zsidó eszme az őszinte meg
térés által való megigazulás. Zsidó tanítás szerint, 
melyet a próféták és a Jézus előtti vallásos irodalom 
termékei lépten-nyomon hirdetnek, az őszintén meg
térő bűnösnek megbocsát az Isten, de embertársak 
ellen elkövetett bünöket, még töredelmes vezeklés 
mellett is, csak akkor bocsát meg az Isten, ha előbb 
az embertárs bocsátott meg, aki ellen a bűn elkövet
tetett. A töredelmes vezeklés kellékei, zsidó tanítás 
szerint, szintén három követelményből állnak: 1. bűn

bánat (Tesúbah), 2. a bűn nyílt beismerése (Vidduj) 
és 3., az engesztelődés áldozata (Kapparah). 

A harmadik szentség a bérmálás szentsége, mely 
szintén zsidó eredetű, amennyiben már Palesztinában 
a gyermek tizenhárom éves korában önnálló elha
tározásra képesnek tekintetvén, mint Bar Micvó köte
lezövé tétetett az összes vallástörvények gyakorlására. 
Löw Lipót (Lebensalter 210. kk. ll.) nagyon későinek, 
sót a sorok közt olvasva, külsö hatásnak tulajdonítja 
u zsidóságban az intézményt, vagyis inkább az intéz· 
mény megünneplésének módj át, de már az Atyák 
Fejezetének kijelentése s a talmudban számtalan 
polgári s vallásos jog kiterjesztése által a 13 évvel 
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a pubertást elért ifjúra kétségtelenné teszi, hogy 
már a kereszténység előtt is tulajdonítottak a zsidó
ságban fontosságot vallási szempontból a pubertás 
elérkezésének. Katholikus bérmálásnál a püspök kriz
mával bekeni a jelölt homlokát, melyet ma egy pap 
le töröl gyapottal ; de eredetileg egészen a 1 O. századig 
a krizmás helyen - hogy le ne folyjon, - a bom
lokot körülkötötte a pap szalaggal. E tényből nagyon 
erős gyanú támadhat az iránt, hogy a homlok meg
kenése és körülszalagozása épp a bérmálás ezertartása 
gyanánt a Tefillin nyomát vitte át az egyházba. 

A házasságnak szentséggé való deklarálását ugyan
csak zsidó hatásnak kell tulajdonítanunk, a eredetét 
abban kell keresnünk, hogy a zsidóban, a kereszténység 
elötti irodalomban nem is létezik a házasságra más 
kifejezés, mint Kiddusin = Szentség. Mást kifejezést 
nem is használhatott a keletkező kereszténység, mely 
a meglevő szóból - utóbb a felbonthatatlansággal 
egybekötve - intézményt csinált. Alapjában véve a 
kereszténységben is a házasságkötés csak pap előtt 
végbemenő polgári aktus. de az egyházi keretben szer
tartások fejlődtek ki, melyek köz ül különösen ki
emelendő az, hogy a gyürüváltás, két gyűrű basv.ná
lata csak későn vált szokássá; eredetileg csak egy 
gyűrű szerepelt a házasságkötésnél, melyet a völegény 
húzott a menyasszony ujjára, mely szokás a zsidók
nál máig fennmaradt. A görög katholikusoknál. épp
úgy, mint a zsidóknál, ma is kehely bor fölött mond 
áldást a pap, s belőle inni ad a jegyeseknek. Egészen 
zsidó ererletre vall az úgynevezett fl menyasszony 
avatás,), mely régente az esküvő utáni napon a tem· 
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plom előcsarnokában, ma azonban legtöbbnyire az 
esketés alkalmával történik, hogy a pap egy zsoltár 
elmondása után megáldja a menyssszonyt, a bibliai 
ösa.nyákra való vonatkozással. Ez az egész aktus a. 
zsidó Bedeckolás pendantja. 

Az utolsó kenet szentsége, mely tartalomban és 
formában teljesen keresztény, eszmei létét szintén a 
zsidóságnak köszöni ; a halál előtti könyörgést, hit
vallomást, Isten nevének megszentelését és a töredel
mes búnva11omást gyakorolták a zsidóságban s gya
korolják ma is, de a haldoklónak bűnei alól való 
feloldását a zsidóság nem ismerte soha. 

Éppúgy tisztán keresztény jellegű az oltári szentség 
is, de kellékei - mint fent kimutattuk - a zsidó 
étkezési ima ezerladásával kerültek az egyházba. 

Végül az egyházi l'end szentségét kell megemlíte
nünk, mely lényegében, beosztásában s rubá~kodásá
ban egészen a biblián, illetőleg a jeruzsálemi templom 
idején fennállott gyakorlat alapján fejlődött. Az áldozár 
mintája a bibliai Kóhén s fölszentelése is részben a 
biblia által említett olajkenés útján, részben az ugyan
csak bibliai eredetű kézföltevés által történik. Az 
Új~stamentum semmit sem tud még papokról vagy 
áldozárokról ; ott csak vénekről és püspökökről van 
szó, kik a gyülekezetet igazgatják s szellemi és anyagi 
téren vezetik; a püspök szó azonban a görög episzko
posz, ami ismét nem egyéhb, mint görög fordítása 
a heber Chazon-nak, kiknek a palesztinai zsinagógák· 
ban, mint felügyelőknek voU nagy szerepük. Csak a 
harmadik sz-ázadban, amikor már teljessé vált a 
szakadás és a zsidóságból való kiválás, csak akkor 
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nyúlt vissza az egyház a Bibliához, hogy összeköttetést 
létesítsen a Biblia és az egyház létjoga közt. Ekkor
tól kezdve vétetett a bibliai papi rend mintájául az 
egyház szolgáinak, akik az ezidőben már az agapéból 
kiformálódott helyettesítő áldozat misztikumának be
mutatói voltak. Idővel az egyház adminisztrációjában 
kifej lődött a rend számos fokozata, mely formában, 
díszben s színben sokféle megkülönböztető ruhát is 
tett szükségessé, mely ruhákat, minthogy eredetüket 
már nem is ismerték, a trienti zsinat (Sessio XXIL 
De sacrif. Missre C. 5.) <c apostoli hagyományon ala
pulóknak >) j elentette ki . A mai miseruhák tényleg 
oly változatos fejlödésen mentek keresztül, hogy erede
tükről semmi biztosat nem mernek állitani . a szel·
tartástörténeti kézikönyvek, noha minden egyes da
rabon átcsillámlik valami, ami Áron főpap s a Kó
hénok ruházatának motivumaira utal. 8 mig egyrészt 
Lonovics Egyházi Archreolog] á ja 87. lapján azt tanítja, 
hogy <c a most{lni templomi ruhák - némi változat 
tal - .nem egyebek, mint régi világi öltözékek", 
addig Baue1·-Hám, <cA főpapi ruhák története nyu
gaton>> címü müvében lépten-nyomon utalás történik 
a1·ra, hogy a középkori liturgikusok a miserubák 
minden darab j át, melyek a 1 O. századig sokkal egy
szerűbbek voltak, mint ma, a bibliai papság ruháját 
utánozta. Ma pl. az infulát, vagy püspöksüveget senki -
sem ismerné fel Áron főpap fövegének, de eredetileg 
Hám forrásai szerint, 61. lapo n - <'egyszerű, felül 
kerek, fehér szövetből készitett sipka volt, malynek 
alsó részét, diadém módjára, abroncsalakú szegély 
vette körül; gyakran fel ső ré'szén hátrahajló mélyedés 

Az lMIT Év/rönflve 1910. ~3 
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volt», amjben felismerhető Áron főpap fövege. Leg
vi1ágosabb nyomait a bibliai közönséges Kóhén l'Uhá
zatának a bokáig érő gyolcsing (alba), a karing ·(roche
tum), az öv (cingulus) és a föveg (biretum), őrizte meg. 

E helyütt nem foglalkozhatunk beható l"észletes
séggel minden egyes jelenséggel; inkább csak nagy 
vonásokban vázoltuk az egész területet, melyen a 
róm. kath. egyház összes szartartásai . kialakultak. 
Láttuk, hogy ahová csak tekintetünket vetettük, ·min
denütt zsidó nyomokra akadtunk. Láttuk, hogy mind
azon ünnepek, imák, ezertartások és szentségek, ame
lyek kimutathatóan nem későbbi századok pápáinak 
vagy zsinatainak intézkedéseire vezethetők vissza, 
azok mind a zsidóságból származnak. 

De hogyan? Zsidó 'hatásnak tulajdonítandók e, oly 
módon, hogy a közvetetlen érintkezés kedveltette meg 
a zsidó kultuszformákat, melyeket a meglevő ellen~ 
tétes eszmék külső kifejezőivé vettek át a kereszté
nyek? A va.gy talán a kereszténységnek a zsidók köz t 
propagált térítési mozgalma hozta létre azt a nagy
szabású politikát, hogy a hívek könnyebb' megnyerése 
céljából megtartják az összes külső kultt'lszform~kat) 

amelyek révén sikeresebben férkőzhetnek a lelkekhez 
az ellentétes eszmék? Egyik sem. Az egyazon kultuszt 
nem okozta sem hatás, sem megalkuvás, hl\nem. a 
kereszténység már legkezdetlegesebb eredetében nem 
volt egyébb, mint mithologizált zsidóság.' 

S ennél a pontnál különbséget kell tennünk a 
nyugoti és keleti egyházak közt, mert nagy tévedésben 
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van a vallástörténeti tudomány, mely azt tanítja, 
hogy a keleti egyház hívebben tartotta fenn az eredeti 
zsidó kultuszt, mint a római egyház. Nem áll. A római 
egyház a zsidókereszténységnek köszöni keletkezését, 
amely körben csak a zsidóságot kellett mithologizálni, 
de a keleti egyházak a pogánykeresztényekből ala
kultak ki, akiknek körében a zsidó kultuszformákat 
magukkal vivő térítőknek még az ott talált pogány 
kultuszokkal és eszmékkel is számot kellett vetniök. 
A keleti egyházban is találunk sok zsidó elemet, sőt 
bellyel-közzel olyat is, melyet csak a keleti egyház 
őrzött meg mai napig, de oly sokat s oly tisztán, 
mint a róm. kath. egyház, egy sem tartott fenn, 8 

elmondhatjuk, hogy a katholicizmuanak úgy eszmei 
tartalmában, mint kultuszformáiban minden, ami nem 
mithusz, az zsidó. , 

Ujpest. D1". VenetianP?' Lajos . 

• 
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Bánóozi József titkári jelentése. 

~JJőada.tott az 1908 december 17-iki közgyülésen. 

Tisztelt közgyülés r 
1906 március havában tartott utolsó közgyűléstink óta 

Társulatunk ereje gyarapodott, munkássága sokszorozódott 
s ezzel hatása öregbedett. Nincs okunk dicshymnusokra: 
szellemi téren minden előmenetel csak nagyjában közeliti 
meg a célt, a mely igazában utolérhetetlen magasságban 
lebeg fölöttünk. N em sarkpont az, hanem ideál s épen 
ebben rejlik örökké ösztönző ereje. De annyj t megelé
gedéssel mondhatunk, hogy az a kép, melyet az l M. I. T. 
ez id5 ezerint mutat, elég közel áll ahhoz, melyet &lapítói 
tizenöt évvel ezelőtt lelki szemeikkel láttak. Szellemi fej-
15dés terén pedig három lustrum elég kevés id<$ -- épen 
elég ana, hogy a kezdeményezés esetleg a maga szüksé
gee volta mallett hitet ébreszezen s jövője iránt bizalmat 
keltsen. És nem hiszem, tisztelt közgyölés, hogy e terem
ben vagy azon kívül csak egy volna tagjaink kö!ül, a ki 
Társulatunkat fölösnek, munkássá.gunkat meddőnek itélné. 
A magyar Izmélnek egyik exponnense, képviselljje let
tünk ; multjának megértetlSje, jelenének ébresztője, jövőjé
nek letéteményese. Hirdetjük szétszakíthatatlan egységét 
és örökké élő erejét. Ez a mi jogcúnünk, ez a mi erős-
s~n~ ~ 
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Közönségünk ezt megéttette s mid6n egy lelkes hívünk 
buzditó szózata csatlakozásra serkenté, tömegesen sereg
lett zászlónk alá. Három évvel ezelé)tt volt 

alapító tagunk : 16, most van : 20 
pártfogó tagunk : 11, most van : 13 
pártoló tagunk: 48, most van: 56 
rendes tagunk: t 066, most van: 2460 

vagy egyösszegben: 1906 végén összes tagjaink száma: 
1141, 190 végén: 2549. Ez Steinm· József és törzskará
nak, fővárosi és vidéki gyűjtöknek az érdeme. Köszöne
tünk valamanyüket illeti, egyenkén t és összesen. 

A tagszám emelkedése lendületet adott munkásságunk
nak. ÉvkönyvPink testes kötetek, melyekben helyet talál 
tudomány és szépirodalom, próza és vers ; van bennük 
szó magyar és egyetemes zsidó történetr51, iskolaügy és 
felekezeti életről, nagy alakok és nagy korszakokróL Itt 
teamnek hazai íróink tanuságot felekezetünkhöz való tar
tozásukról, s a kik külföldre kerültek, magyar hazánkhoz 
való ragaszkodásukról. Persze mi sem dolgozhatunk meg 
nem lévő, ideális erőkkel, de a kik megvannak : a mieillk 
ök és egész elismerésünkre és hálánkra méltók. A leg
nagyobbak sem vonják ki magukat a részvétel alól s a 
kinek nevét most kezdi megjegyezni a közönség, az is 
szivesen mutatja itt be áldozatát. 

Egyes kiadványaink is mind hézagpótlók nemzeti iro
dalmunkba.n. A nagy Rasiról mi adtuk a.z első monog
rafi't magyar nyelven ; a zsidó irodalom 2200 éves életé
ró1 mi nyujtjuk az első összefüggö történetet a hazai 
közönségnek. 8 nem csüggeszti e nem l o hasztja kedvün· 
ket az a gondolat, hogy ha eredeti magyar munka. jelen· 
nék meg, például Scotus Erigenáról, a görög vagy latin 
irodalom történetéről : lapjaink és folyóirataink, tudósaink 
és Jaitikosaink összehasonlíthatatlanul nagyobb elismerés· 
sei fogadták volna, mint a mi kiadványainkat, melyek a 
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kellő szinvonalon állanak s bármely európai irodalomban 
számot tennének. Nem vesznek észre bennünket, mert 
müvelt közönsegünk a keleti irodalmok terén á.ltaJában, a 
zsidóén külbnös~n föltünő hiányos módon van eddig in
formálva s csak ebbeli irodalmi viszonyaink javultával 
lesz abban a helyzetben, hogy a mi munkásságunk nem
zeti és kulturá.lis jelentőségát kellőkép méltányolja. De ez 
az id6 be fog következni - mi pedig nem hanyatló mun
kakedvvel azon leszünk, hogy ennek az időpontnak eljö
vetelét siettessük Nem a mi kedvünkért, hanem nemzeti 
irodalmunk sokoldaluságának, gazdagodásának, dicsőségé ~ 

nek okából. 
Hadd utaljak a készülő művek sorára is, malyeknek 

tervezése és munkábavétele szintén a lefolyt három évi 
cikluara esik : megindult az anyaggyűjtés oklevéltárunk 
II. kötete számára d?'. Nlarczali Henrik vezetése mellett 
d?·. Frisch Arrn·in szerkesztésében ; dr. LőmJ Ferenc ké
szíti sajtó alá Péchy Simon töredék szentirás fordításá
nak kiadását az egyetlen fönmaradt maro~vásárhelyi kéz
irat alapján; dr. Balogh Szidónia «Adalékok a magyar 
zsidók történetéhez• címen földolgozza Oklevéltárunk · 
I. kötetét ; d1·. Neumann Edét megbiztuk a zsidó nép 
történeteinek megirásával s egy Geigerről írandó mono
grafiának elkészítésével; bibliabizottságunk és Stm·n, Ab?·a
hám ifjusági hibliát s.zerkeszt; d1._ Patai József c Héber 
köl~ők» címén két kötetes anthologiában fogja bemutatni 
a biblia utáni egész héber költészet fejllidését napjainkig. 
A mii elsli kötete legközelebb sajtó alá kerül. 

';rá.rsulatunk pályakérdésekkel is törekszik ösztönziileg 
hatni tudósainkra és íróinkra. Örvendetes tény, hogy 
eddig minden pályatételünk teljes siketTel járt s dr. Pol· 
lá,k Miksa, dr. Büchler Sándor, d'1'. Venetiane1· Lajos; 
dr. Kecskeméti Arrnin munkái méltó díszei lriadványaink
nak. A lefolyt évben történt elsli ízben, hogy szépirodalmi 
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pályázatunk is, a biróJók egyhungu véleménye szerint 
igen érdemes mű megirásá-ra nyujtott gerjesztést. A pálya~ 
nyertes szerz6, Fleische>· Zsignwnd t anító Nyitranovákon 
s •A négy fiú• o. elbeszélése mielőbb napvilágot fog 
látni. Hogy ez a szépirodalmi munka épen ifjusági elbe
szé l~s, örvendetes és szerenesés véletlen, mert ifjuaági 
irodalmunk terén érthetetlenül nagy a terméketlenség. 

~elolva · ásaink ;·ól is öröm beszámolnom. Agai Adolf 
és Lrn.kei Hen1-ik gonddal és buzgalommal fáradoznak 
sikerükön és az e1·edmény igazolja 6ket, a kik dolgoznak, 
é minket, a kik bennük megbízunk. A budapesti felol
vas~ok költségeit 1200 K-ról 2000 K-ra emeltük, hogy 
1\ pesti izr. hitközség áltaJ mély hálára kötelez8 azives
séggel annyi évig átengedett terem helyett olyanba men
jünk, melynek alkalmasabb a fekvése s hogy a felolvasó
kat jobban díjazhassuk. Vidéki felolvasásaink is. bár itt 
sok ellenkező körülménnyel kell megküzdenünk, eddig 
mindenütt teljes erkölcsi sikerrel jártak. 

A ~Iagyar-Zsidó Szemlén és Kolozsvári felolvasó Egy
leten kivül a folyó évtől fogva a Magyar B.abbiegyesület· 

· nek is ajánlottunk fel évi subventiót, részint az egyesület 
nagy felekezeti és kulturallis fontosságánál fogva, részint 
pedig, hogy ezzel is lerójjuk hálánkat a hazai rabbikar 
iránt, mel~· érdekeinknek hathatós munká.lója és gyámo
lítója volt megalakulásunktól fogva. 

Mai közgytllésünk van arra hivatva, hogy a.z új alap
szabályok értelmében a. Társulat új alakulását végbe vigye. 
Meg vagyok gylSződ'Ve, hogy mai gyíflésünk elő fogja 
segíteni az Izr. Magyar Irodalmi Társulat fejllSd~sének 
és megerősödésének gyoreítását fele]:tezeti, nemzeti és 
kultunllis életiink üdvére és dicsőségére. 
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II. 

FüggBben levő pályakérdés. 

Kunewalder pályadij. 

Kivántatik Palesztina története a második templom el
pusztulásától a jelenkorig, különös tekintettel zsidó lakos
ságát·a és a zsidó diaszporának hozzá való viszonyára. 
Határidő 1911 junius 1. 
A pályadíj a Kunewalder-alapítványból 100 dat·ab arany 

s a végrendelkező akaratához képest csak zsidó sze1·zőnek 
adatik ki. A munka népszerűen és úgy legyen megírva, 
hogy a felnőtt mindkét nem li izraelitáknak olvasmányul 
szolgálhasson s alkalmas legyen arra, hogy a zsidó tudást 
terjeszsze s a felekezeti érzést fokozza. A díj csak önálló 
becsli münek adatik ki. 

A nyertes mű a szerző tulajdona, de ha egy éven belül 
ki nem adja, akkor a tulajdonjog a társulatra száll á.t, 
mely a munkát közzéteszi. Ez esetben mi1véből a szerzö 
100 példányt ingyen kap. 

A jeligés levéllel ellátott, idegen kézzel irott pályamű 
, a társulat elnökéhez, V. Nátlor-utcza 3. sz. küldendő. 

III. ' 

Bizottsági jelentések. 

l. 

A bibliabizottság rt lefolyt évben az ifjusági biblia szer
kesztésének munká.ját folytatta. 

Dt. Bache-1' riiHiOS, 
a bibliabizottság elnöke. 



:me 

. } -· 

.lt •lt•nté.~ o:. IMI'/' (e/olvasó bizottságának 'n'l'iktidf'~f~·m uz 
1fJ()t 9 évadban. 

\"t~gre althhettük azt, a mit bizottságunk évek ótn. mint 
fololvasásaink legsikeresebb biztosítékát óhajtott, hogy 
t. i. felolvasásaink szinhelyét áttebettük oly terembe, mely 
céljainknak minden tekintetben megfelelt. A mult évad 
felolvasó estéit már nem a hitközség síputczai dísztermé
bon tartottu.k, a mely sziik voltánál fogva természetes 
fejliSdésiinknek útjában állt, hanem a terézvárosi kaszinó 
pompás és kényelmes nagytermében, maly fekvésénél és 
befogadó képességénél is a. közönségre sokkal nagyobb 
vonsóerl>vel hathatott. V alóban a legelőkel6'bb hallgató
sággal telt meg t\j csarnokunk, hogy okulva gyönyörköd
jék azoknak a jeles felolvasóknak el5adásában, kiket ré
saint tudományos, ~zint szépirodalmi munkáik kömlésére 
toboroznunk sikerdlt. A mindenképpen értékes, hangulat
ban és hatásban emelkedett esték tárgysorozata a követ
kező volt. 

j. ov. 17. Dr. Alexander Bernát: Spinoza. 
Dr. Váradi Antal: Bernatein Hugó Károlyról 

]lccz. 15. Dr. Hevesi Bimon: Tíin5dés közben. 
Paiai Jómsef: Karmelligetében (költemények) 
Huttkay Miksa : Erényeink és hibáink . 

. Jan. 19. Dr. Sebestyén Károly: Byron Héber melo-
di&ról. 

Balla lpAc : Hetedisiglen (költemény). 
Dr. Farkas Pál: Társadalmi mozgalmak a 

saidóaágban . 
.Febr. 16. Dr. Weissbug C-fntla: A miaztioismus n 

zsidóságban. 
Szil'oi Géza: Delila boszuja (költemény). 
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D1·. Me zei Ern 6 : Faj, nemzet, vallás. 
Márcz. 16. Dr: Bernstein Béla: A zsidók az 1 4 .-iki 

szabadság mozgalmakban. 
~"'eleki Sándor: Jakab zsidó doktor fia (költ.). 
H eves József: Tiberius Alexander gyfir{ije. 

A fővárosi felolvasásokon kívtil ezúttal teljes eredmény
nyel tartottuk meg az eliSirányzott három vidéki felolvasó 
estét és pedig, Baján, Sátoraljaújhelyen és Egerben , 
dr. Blau Lajos, Szilágyi Géza, dr. Weiszburg Gyul8í, Oerö 
Ödön, dr. Kiss Arnold és Mezey Sándor közremiiköil ésé
vel, újolag iga,z lelkesedést keltve az odagyűlt vendégsereg
ben és fokozva azt a meleg ét·deklődést, melyet társula
tunk a vidéki közönség széles rétegeiben eddig is éb
resztett. 

J 909 november hó. 
Lenkei. Ht'm·ik 

a felolv. biz. elöndójn. 

3. 

A J11'0J)agc"nda bizottsúy. 

A propaganda bizottság hálás érzéssel emlékszik mog 
azokról, Bkik a főváros ban és a vidéken n taggy(ij tés 
1nunk~jában segitségére voltak - els6sorban és különösen 
Kohlbach Sinton honvéd:zázados úrról Munkácson, ki 
egy maga többet szerzett 50 tagnál. Meleg köszönetünk 
illeti meg továbbá a következő urakat HwtaJW~ft•n : 
Dr. László Berthold, Fritz Manó, Dr. Hevesi Simon, Dr. 
Frisch Ármin, Dr. Balkányi Miksa, Dr. Farkas József, 
Deutsch Zsigmond, Bineter József, Szende Fülöp, Dr. 
Heller Bernát, Lenkei Henrik, Weisz Henrik, Herz 
Ármin, Kohn Arnold, Klauber és társa, Morgenstern 
Emil, Spitzer Marcell, Dr. Stadler Jakab~ Dr. Schwarz 
Vilmos, Dr. Gyulai Noé Hugó. 

Vidélaflt a következök köteleztek le bonnünket : Dr. 
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Freund Ede gyűjtött Ujvidéken Roth Jakab Csurogon, 
Deési Béla Szegeden, Dr. Steiner János Lippán, Wolf 
Samu Bodzáson, Weltmann Sándor Mezdkászonyban, 
Tachauer Adolf Datkon, Brassóban, Baján és Győrött 

.. ' 
Vajda Miksa Galgócon, Urményi Antal Nagyszentmiklóson, 
Molnár József Kisvárdán, Mányokon és NyirlövBn, Schatz 
Henrik Jászberényben, Miklós Ben<$ Soroksáron, Fried
mann Majer Turjaremetén, Reszler Adolf Zilahon, Kun 
Lajos Baján, Feldmann Lajos Ujpesten, Borostyán Lajos 
Hódmezővásárhelyen és Szegeden, Dr. Linksz Izsák Dave
cserben, Klauber Frigyes Egerben, L<Svy Mór Iglón, 
Dr. Haaz Simon Szucsányban, Dr. Bánde Zoltán Csongrá
don, Dr. Weisz Károly Szatmáron és Balmazujvárosban, 
Ger<> Antal Zila.hon, Frankl Miksa Kolosvárott, Zucker 
Imre Szolnokon, Dannenberg József Székesfehérvárott, 
Reichard Ármin Sátoraljaujhelyen, Simon Márton Feleken, 
Gyergyóhollón és Gyergyótölgyesen, D1·. Heller Zsigmond 
Máramarosszigeten, Stern Mór Szilágysomlyón, ~árkus 

Miksa Székesfehérvárott, Dr. Schiff Ernő Nagyváradon, 
Komstein Hermann Nagyszalontán, Fischmann Jakab 
Rákospal o tán, Laendler Ferenc N agyvárado n, Singer Mór 
Brassóban, Weltmann Lipót - lakik Tutrakán Bulgáriá
ban - Csurogon, Deutsch Gábor Vácott, Dr. Borsodi 
József Nagyatádon, Büchler Gyula Mindszent, Hermann 
Sándor Bicskén. -

Ez a hosszú névsor is mutatja, hogy az Imit ügyét 
az egész felekezet immár a maga közös ügyének tekinti. 
Ez a körülmény pedig bizonyára ösztönzőleg és buzdító~ 
lag fog hatni a propaganda·bizottság minden tagjára. 

Budapest, 1909 november. 
lJtr. JJczsu Sá1nuel, 

a propag. bizottság előadója. 
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IV. 

Zárszámadás és költségvetés. 
Zárszámadás 19013 november 1-töl 1909 október 31 -ig . 

Tartozik. 

Titkári fizetés __ _ __ __ _ ~ 

J egyzöi fizetés _ _ __ _ _ 
Kezelési és postaköltség _ _ .... 
Nyomdai kiadás és expeditió : 
a Franklin-Társulatnál t artoztunk 

19075•34 
az idén teljesitett fizetésünk 6000.- 13075.34 
ebből tavalyi tartozás ·-· __ __ _ 4049.42 
!rói díj ak _ _ _ __ _ ~ 

Szépirodalmi pályadíjra _ ___ _ 
Irodalomtörténeti pályadíj II. fele 
Budapesti felolvasások _ __ _ _ 
Vidéki felolvasások _ .....,. _ _ 

500.-
1000.-
2000.-

600.-

1000.-
1000.-
3018.28 

90!5.92 
1577.-

3077.-

2600.-
Magyar-Zsi.dó Szemle subventiója __ 
Kolozsvári felolvasó egylet « 
Az . Orsz. Rabbi-Egyesület « 

800.-
100.-
300.- 1200.- 20921.!0 

Egyenleg mint ezidei eredmény 

, Követel. 

1909. évi tagsági díjakért befolyt _ t4005.92 
ezidei mérlegbe vagyontételnek fel-

véve _ · _ _ _ _ _ _ _ 100.- 14105.92 

H átralékos tagsági dijakért befolyt 4988.69 

41 1.54 
21332.74 

tavalyi mérlegbe vagyontételnek fel-
véve ....... _ _ - · _ _ 2000.- 2988.69 17094.61 

Kamatok: 
Foly6számlakamatok __ _ _ _ 300.53 
Záloglevelek szelvényei _ _ _ 17 45.50 
Le a költségvetési előirá.nyzat sza-

rint vásárolt záloglevelek folyó 
kamatjáért _ _ __ __ _ _ 319.- 1426.50 1727.03 

Társulati kiadványok és kötésekért- - 795.10 

• 
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Secrélyek : 
Pe:ti I zr. Hitközségtől 
A Magyar Iz1·aelita Közalaptól 
Értékpapil'ok árfolyamnyeresége 

Budapesten 1909 novembe1· 1-én. 
1\fegvizsgáltam és rendben találtam. 

l OOO. 
öOO.- 1600.

--fl([=. 

2 1332.74 

Beck Dt-t.nes s. k. 
ellenőr. 

~ékely fi'erenc a. k. 
pénztáros. 

Az Izraelita-Magyar Irodalmi Társulat vagyonkimutatása. 

Vagyon: 

Folyószámlabetét : 

Pénzkészlet a Bel-városi takarék
pénztárnál) __ _ ·- ·-- . . __ 1997ö.30 

Központi Kereskedelmi és Iparbank 
r.-t.nál _ _ _ _ _ _ _ 50.-

É't·tékpapirok : 

K 36900.- ' 1/t ~o -os Belvárosi Taka-
rékpénztári záloglevél a 98.- - 36162.-

K !OOO.- 41/•%-os Belvárosi Taka-

~0025.30 

rékpénztári záloglevél a 94.- -- 1880.
--380, 2.

Betétkönyvek: 

A Belvárosi takarékpénztár 10821. 
szám ú takarékkönyve (Kunewalder 
alapitvány kamat ai) _ __ _ _ 2560.-

A Budapesü takarékpénztár és orsz. 
zálogkölcsön r. t. XXVTII/13667. 
sz. takarékkönyve (Tencer dij ) __ 2500,- 5060.-

1550.-

' 

A lapítvány hátralékolí _ __ . 
Tagdíjluitralékok (becslés szerint) __ 100.- 64777.30 

6i777.HO 
Teher: 

Törzsvagyon _ _ _ _ _ _ 35!00.-
Rendelkezésre f.l16 vagyon 4759.58 399f)9.r,8 
Alapihányok ~B hagyatékok : 
Kunewalder M. Pülöp-f.Sle hagya~ék 8000.-



J•:ötvös K!'u·oly-alap .... , .. , .. . .... 2:JOO.
Her~mann Bertalan éA neje alapit. 200.-
Gerson Mátyás felék. a lapitvány - 50. 1 075().-
1909. évi tagsági díjakért befoJyt 96. 
Imka javára befolyt ÖHszeg ~·· ·-· 484.84 
Franklin-Tár.sulat követelése... .... 13075.84-1 3656.1 8 f;4365.7fj 
Egyen leg mint ezidei eredmény 41 t.rJ-4. 

Budapest, 1909 november 1-én. 
Megvizsgáltam és rendben t aláltam. 
Beck Dénes s. k. 
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. 'zékely Fe,·ettc s. k 

Költségvetés 1909 november 1 -től 1910 október 31-íg . 

Fedezet. 

1. Pénztárkészlet 1009 október 31-én .... .... ., .. K l !J975.30 
2. Rendes tagok járulékai .... __ ·-· __ ___ c 10000.-
3. Hátralékos tagok járulékai ·-· ·-· -· __ .... c 100.-
4. Folyószámla és szelvénykamatok __ ___ -- • 1500.-
5. Társulati kiadványok eladá.sá.bóL.. ·-· _ __ • 500.-
6. Pesti izr. hitközs-égtől évi segély ___ _ ~ • 600.-
7. • c c felolvasásokra __ _ • 400.-
8. Orsz. magy. izr. közalaptól vidéki felolvasásokra • 600.-
9. Herzmann Bertalan és neje alap. II. részlet • 200.-

K !3875~3lJ 
• 'zük.<séylet. 

1. Titkári fi zetés ·- ___ -· ·-· __ .... _ K 1000.-
2. Jegyzői fizetés _ _ _ _ ___ _ __ _ • 1000.-
3. Kezelés és postaköltség _ _ __ __ _ _ • :1500.-
4. Nyomdai kiadás és expedíció .... _ __ _ • 10.000.-
5. Irói díjakra -· . ~ _ _ _ __ _ _ _ • 3000.-
6. Oklevéltár II. kötetének előkészítésére • 500.-
7. Budapesti felolvasásokra _ _ __ ·- - - • ~~.-

. Vidéki felolvasásokra _ __ _ _ _ _ • 600.-
9. Magyar-Zsidó Szemle subventiója _ __ - • 800. -

10. Kolozsvári felolvasó egylet subventiója • 100.-
ll. Az orsz. Rabbiegyesillet Havi KözL-nek c 300.-
12. Kunewalder·alapitvány kamatai _ _ • 320.-
13. Egyenleg mint fölösleg __ _ _ _ - • 8i5.30 

Budapest, 1909 november 1-én. 

. b INIT Évkötlfllle 11110 

K !3875.30 

'zékely Ferenc s. k., 
pénnároi . 
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v. 

A Társulat alapszabályaiból. 

~. §. Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat czéljai: 
u) a. ~zenthá.s magyar fordítlisának kiadása és terjesz

t őse; 

b) a szentirásnak és későbbkori vallásos irodalomnak 
és általában az izraelita vallás és erkölcstannak ismer
tctésére és megvilágítására szolgáló művek kiadása és 
terjesztése; 

t} a szentirásra és a zsidóság történetére s irodalmára, 
valamint a zsidóság jelen életére vonatkozó nyilvános 
felolvasások rendezése a fővá1•osban és a vidéken ; 

d) ugyancsak c körbe tartozó tudományos és népszerű 
munkák kiadáss és terjesztése; 

e) a társulat céljaival összefüggő pályakérdések kitü
zése és jutalmazása. 

3. §. A társulat tagjai lehetnek: 
a) izraelita bitközségek, b) egyéb testületek, c) magánosok. 

A tagok lehetnek: 1. alapítók, kik egyszersmindenkorra 
legalább 1 OOO koronát adnak, mely összeget hitközségak és 
egyéb testületek öt egymásután következő évi 200 koronás 
részletekben törleszthetik : 2. pártfogók, kik egyszer s min · 
denkorra legalább 400 koronát adnak; 3. pártolók, kik egy
szersmindenkorra legalább 200 koronát adnak; 4. 'rendesek, 
kik hat éven keresztüllegalább 8 korona évi tagdíj fizetésére 
kötelezik magukat. 

2 l. §. A tagok, feltéve hogy évi járulékaikkal hátralékban 
nincsenek, a. cselekvő és szenvedö választásijogaik élvezetén 
kívül tagilletményben részesülnek, még pedig az alapító 
tagok a Társulat összes kiadványaiban, a többi tagok az 
igazgatóság által meghatározott mértékben. Az utóbbiak 
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azonfelül a többi kiadványokat kedvezményes áron nyer
hetik. 

A rendes tagság megszünik halál esetén. továbbá ki
lépés által, a mely úgy válik érvényessé, ha a kilépni 
kivánó tag ebbeli szándékát legkésőbb a h atodik év első 

• 
felében a titkárral irásban közli; ha ezt elmulasztaná: 
tagsági kötelezettsége újabb hat évre érvényben marad. 

Az alapító tagok a 14. §. értelmében a vála.sztmánynak 
tagjai. 

VI. 

A Társulat képviselete. 

L IGAZGATÓSÁG. 
Tisztviselök : 

Elnök: 
Társelnök: 

Báró HATVANY-DEUTSCH J ózsEF, nagybirtokos. 
Dr. BACBER VILMos, rabbiképzői tanár. 

Titkár: 
Pénztáros: 

Dr. BiNóczr J ózsEF, tanitóképzöi igazgató. 
SzÉKELY F ERENC, bankigazgató. 

Ellenőr: 

' Úgyész: 
BEcK D ÉNES, bankigazgató, 
Dr. HALÁSZ FRIGYES, ügyvéd. 

Az igazg. többi tagjai : 

Dr. ÁGAI ADoLF, író. 
Dr. ALEXANDER BERNÁT, egyetemi tanár. 
Dr. KoBNER ADoLF, földbirtokos. 

10 Dr. M.&ROZALI HENRIK, egyetemi tanár. 
Dr. MEZEY FERENC, az orsz. iroda titkára. 
Dr. RtTBY MóR, műegyetemi tanár. 
Dr. SIMON JózsEF, kir. tanácsos, ügyvéd. 
STEINER JózsEF, tőzsdetanács os. 

t r; Dr. STILLER MóR, ügyvéd. 

24-* 
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~. VÁLASZTMÁNY. 

A) .Föwit·osi tagot.· : 

Dr. ÁGAI AooLF, író. 
Dr. ALEXANDER B ERNÁT, egyet. tanár. 
Dr. BAKoNYI SAMU, ország gy. képv. 
Dr. B ALABBA JózSEF, gymn. tanár. 

~ Dr. BALLAI L AJOS, min. tanácsos. 
Dr. BlNócZI J ózsEF, tanítóképzői igazgató. 
Dr. B.iRoN J óNÁS, egyet. m . taná1·. 
BBeK DÉN~s, ba~kigazgató. 

Dr. Buu LAJOS, rabbiképzői tanár. 
10 Dr. DBzsó S.iMUEL, ügyvéd. 

Dr. FARKAs EMIL, ügyvéd. 
Dr. FrsoBER GYULA, rabbi. 
FLEISCHL S.iNDoB, főkonzul. 
Dr. FRISCH ÁRMIN, hit~ná.r. 

t(j GoLDSCHMIDT LIPóT, kereskedő. 
Dr. GBAUER VILMos, gyáros. 
Dr. GUTTMANN MnúLY, tanár. 
Dr. HAL.isz FRIGYES, ügyvéd. 
Dr. HELLER BERNÁT, tanár. 

to Dr. HBVEsi SIMON, rabbi. 
Dr. IUnM.iN MóB, egyetemi tanár. 
Dr. Kiss ABNoLD, rabbi. 
Kiss JózsBr, iró. 
Dr. KoHNEB ADoLF, földbirtokos. 

n Dr. KuNoss IGNÁc, keleti akad. igazgató. 
LAJTA BáLA, mdépitész. 
Dr. LA.sz BAMU, tanár. 
LBN'IBI HENRIK, reáliskolai tanQr. 
Dr. Mi&LEn EnE, egyet. tanQr. 

ao Dr. M4LNAI MmiLY. tanár. 
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M ANnr, Bl!lRNÁT, tanár. 
Dr. MAROZALI H ENR-IK, egyet. tanár. 
Dr. MEZEY FERENc, az orsz. iroda, titkár a,. 
Dr. MEZEI MóR, ügyvéd. 

:1~ Dr. MuNKÁOSI BERNÁT, hitk. tanfolügyel ő. 
DT. PAP DÁviD, ügyvéd. 
Dr. RADÓ ANTAL , író. 
RADó VILMOS, tanítóképzői igazgató. 
Dr. R ÉTHY MóR, műegyetemi tanár. 

4o Dr. RosENBERG GYULA, ügyvéd. 
RuTTKAY MmsA, iró. 
SÁNDOR PÁL, országgy. képv. 
Dr. ScH.A.CHTER MIKSA, egyet. m. tanár. 
Dr. ScHILLER ZsiGMOND, sze1·kesztő. 

M1 ScHöN DÁVID, hittanár. 
Dr. S cHWARZ VILMOS, ügyvéd. 
Dr. SEBESTYÉN IU.aoLY, tanár. 
Dr. SIMON JózsEF, kir. tanácsos, ügyvéd. 
S xNGER ZsiGMOND, főszerkesztő. 

&o Dr. BTAM'MBERGER FERENC, kir. közjegyző. 

STEINER JózsEF, tőzsdetanácsos. 
BTERN Á.BRAHÜ!, hitk. iskolaigazgató. 
Dr. 8TILLER BERTALAN, egyetemi tanár. 
Dr. STILLER Món, ügyvéd. 

56 SzA:l30Losr MIKSA, szerkeszW. 
Dr. WALDAPFEL J!Nos, gymn. tanár. 
Szurdai WErsz BERTHOLD, udv. tanR,csos. 
Dr. WEISZBURG GYULA, hitk. főtitkár. 
Csepeli WErsz MANFRÉD,' gyáros. 

•o WILLHEIM ARTHUR, cégvezető. 

B) Vidéki tagok : 

ADLER EMIL, cégvezető . Nagykikinda,, 
Dr. BALKÁNYI Mri(Lós, ügyvéd, Debrecen. 

373 
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Dt._ BERNS'l'ElN B.tr"A, ntbbi, Nyiregyhá~ n. 
Dr. BucHLER SiNDOR, 1·abbi, Keszthely. 

" BücHLER P., 1·abbi, Moór. 
Dr. ErsLER MÁTYÁS, rabbi, Kolozsvár. 
Jánosi ENGEL JózsEF, földbirtokos, Pécs. 
Dr. FmoHER MmÁLY, rabbi, Zombor. 
Dr. FLEScH ÁRMIN, rabbi, Mohács. 

10 FREUND JózsEF, földbirtokos Óbecse. 
FRnmLXNnER Grou, Dés. 
Dr. FirB:RER SIMON, ügyvéd. Ujpest. 
GoLDSCHMIED- JÓZSEF, Sárvá1·. 
Dr. lliLLER ZsiGMOND, ügyvéd, M.-Sziget. 

t() Dr. HERZOG MAKÓ, rabbi, Kaposvár. 
Dr. HEvEs KoRNÉL. 1·abbi, Szolnok. 
Dr. KEcsKEMÉTI ÁRMIN, rabbi, J\tfakó. 
Dr. KEcSKF.MÉTI LIPóT, rabbi, Nagyvá1·ad. 
Dr. KEr.EMEN ADoLF, rabbi, Fogaras. 

to KuUBER FRIGYES, tanár, Eger. 
Dr. KLEIN JózsEF, rabbi, Kassa. 
Dr. K r.EIN MóR, rabbi, Nagybecskerek. 
KoHLBACH SntoN, százados, Mtmkács. 
Dr. KoniTSCHONER LIPóT, ügyvéd, Pápa. 

:u, KÚN LAJos, tanár, Baja. 
LÁsZLó AnoLF, könyvkereskedő, Miskolc. 
LEOPOLD Si..'IDOB, Szekszá.rd. 
LIPPE Vn.Mos, kir. táblai biró, Szolnok. 
Dr. Löw IMMÁNUEL, rabbi, Szeged. 

:.o Dr. Löv.-y FERENc, rabbi, Marosvásárhely. 
LöWY MóR, iskolaigazgató, Igló. 
}fEsTITZ }fóR, kereskedő, 1\farosvásárhely. 
Dr. NEUM.L'iN EDE, rabbi, Nagykanizsa. 
Dr. PlmLs ÁR.mN, rabbi, Pécs. 

st Dr. Ptu.rrz BENő, orvos, Veszprém. 
Pr~-riR GYULA., Abony. 
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Dr. PoLLÁK MrKsA, rabbi, Sopron. 
Dr. PROPPER JózsEF, Eperjes. 
REroH MiRTON, birtokos, Kalocsa. 

40 RmsNER EnE, Gyula. 
Dr. RÉvÉsz DEZső, ügyvéd, Balassa,gyarmat. 
V ár helyi Dr. RósA Izsó, ügyvéd, Szeged. 
SoHRElBER IGNÁc, (Győr) Bécs. 
ScHWARZ JAKAB, rabbi, Csáktornya. 

&li Dr. ScHWARZ Món, rabbi, Győr. 
BELTMANN LAJos, rabbi, Hódmezővásárhely. 
Dr. SINGER JAKAB, rabbi, Temesvár. 
Dr. SINGER BERNÁT, rabbi, Szabadka. 
Dr. SzÉKELY ALBERT, ügyvéd, Sátoraljaujhely. 

;;o SztLL MmÁLY, földbirtokos, Kisvárda. 
Dr. STEINHERZ I., rabbi,. Székesfehérvár. 
STERNTRAL SALAMON, földbirtokos, Temesvár. 
Dr. VAJDA BÉLA, rabbi, Losonc. 
Dr. VJilNETIANER LAJOS, rabbi, Ujpest. 

M WEoBSLER ADoLF, hitk. elnök, Nagyvárad. 
Dr. WEisz KÁROLY, orvos, Szatmár. 
Dr. WELLEsz GYULA, rabbi, Nagybiccse. 
WEBTHim ÁBMm, Székesfehérvár. 
MucSINYI WoHL-Rmn AnoLF, Losonc. 

C) Tagok alapító tagsági jpg on: 

Dr. FREUND IsTVÁN, Budapest. 
Báró GUTMANN VILMos, Nagykaruzsa. 

.. 

Néhai HATVANI DEUTscH BERNÁT alapítvány képviselője: 
Báró lliTVANY-DEUTSOH Sbmoa, Budapest. 

5 Báró fuTvANY-DEUTSCH JózSEF, gyáros, Budapest. 
ffEBZMAN BERTALAN, Budapest. 
Néhai KoBNER ZsiGMOND alapítvány képviselője. 
Néhai MEGYERI lillAosz LAJos alap. képviselője. 
NAGYKANIZAAI rzR. HITKÖZSÉG képviselője. 



ao AGYVÁRADI IZR. lliTKÖZSiG képviselője. 

PEsTr IZR. BITRózsÉG képviselője: AnLER L AJos, előlj. tag. 
PESTI cHEVRA·KADISA képviselőj~: WEISZ MANó J. n.lelnök . . 
Néhai ScHWEIGER MÁRTON alapitv. képviselöje. 
SvÁB H.AROLY, főrendiházi tag, Budapest. 

t6 Néhai 8vÁ.t:s SÁNDOR alapitvány képviselője. 
SzABADKAI IZR. mTKÖZSÉG képviselője. 
SzÉKEr.y FERENC, bankigazgató, Budapest. 
Néhai TAUB SALAMON alap. képviselé>je. 
Dr. WEINMANN F ÜLöP, Budapest. 

2u WINTEMERG GYULA, Budapest. 

3. SZÁMVIZSGÁLÓK. 

ADLER LAJOS, nagykereskedő, Budapest. 
BREITNER ZsiGMOND L. , nagykereskedé>, Budapest. 
DEuTscH SÁMUEL, háztulajdonos, Budapest. 
NAGYSÁROSI SzrRKAI OszKÁR, bankigazgató, Budapest. 
" 'oLFNER JózsEF, gyáros, Budapest. 

~· vm. 
Állandó bizottságok. 

l . Biblia-bizottság : 

Elnijk: Dr. Hacher Vilmos. Előadó: Dr. Blau Ijajos. 
Tag : Dr. Bá.nóczi József. 

2. Oklevél-bizottság: 

El ru1J.· : Dr. Ma.rczali Henrik. Előadó : Frisch Ármin. 

Dr. Bacher Vilmos. 
Dr. Bemstein Béla. 

Nyíregyháza. 

Tagok: 

fl Dr. Bloch Henrik. 
Dr. Büchler 8., Keszthely. 
Dr Gábor Gyula. 
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Dr. Máinai Mih ci,ly. 
Mandl Bet·nát. 

Dr. Vajda Béla, Losonc. 
Vajda György. 

1o Dr. Pollák M., Sopron. 
' Stern Ahrahám. 

Dr .. Venetianer Lajos. 
15 Dr. Weisz Mór . 

3. Felolvasó-bizottság : 
, . 

Elnök : Dr. Aga1 Adolf. Előadó: Lenkei Henrik. 

Tagok: 
Dr. Adler Illés. 
Dr. Balassa József. 

s Balla Ignác. 
Dr. Blau Lajos. 
Dr. Edeistein Bertalan. 
Dr. Feleki Sándor. 
Dr. Fischer Gyula. 

to Gábor Ignác. 
Ge1·ő Ödön. 
Dr. Hevesi Simon. 
Dr. Kiss Arnold. 
Komáromi Sándor. 

t5 Dr. Mezey Ferenc. 

Dr. i\1ezey Sándor. 
Palágyi Lajos. 
Dr. Patai József. 
Radó Vilmos. 

~o Ruttk'ay Miksa. 
Dr. Sebestyén Károly. 
Szabolcsi Miksa. 
Szilágyi Géza. 
Timár Szaniszló. 

~6 Ujvári Péter. 
Dr. Venetianer Lajos. 

· Dr. Waldapfel János. 

4. Muzeumi bizottság : 

Eln ök : Székely Ferenc. Társelnök : Dr. Mezey F erenc. 
Előadó: Lajta Béla. 

Dr. Alexander Bernát. 
5 Dr. Bacher Vilmos. 

Dr. Bánóczi József. 
D.r. Blau Lajos. 
Dr. Fabó Bertalan. 
Fép.yes Adolf. 

w Keszle1· József. 
\ 

Tngok: 
Dr. Kohner Adolf. 
Dr. Kohlbach Bertalan. 
Dr. Mahler Ede. 
Mandl Bernát. 

15 Dr. Marczali Henrik. 
Spitzer Mór. 
Dr. Stiller Mór. 
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Surányi Béla. 
Szabolcsi Miksa. 

2u Telcs Ede. 
Dr . . Venetianer Lajos. 

5. Propaganda-bizottság: 

Elnök: Steiner József. Előadó : Dr. Dezső Sámuel. 
Tagok: 

Barber I. Zsigmond. Kohlbach Simon, Munkács. 
Dr. Bernstein Béla, Kun Lajos, Baja. 

Nyíregyháza. László Adolf\, Miskolc. 
5 FriedHinder Gyula, Dés. 20 Löwy Mór, Igló. 

Dr. Frisch Ármin. Dr. Neumann Ede, Nagy· 
id. Dr. Glass Izor. kanizsa .. 
Goldmann Emil. Dr. Schwartz Vilmos. 
Goldschmidt Lipót. Schweigér Imre. 

10 Dr. Grauer Vilmos. Szabolcsi Izidor. 
Gyulai Noé Hugó. 25 Szabolcsi Miksa. 
Hegyei László. Dr. Vajda Béla, Losonc. 
Dr. Heller Ber.nát. Dr.VenetianerLajos, Ujpest. 
Dr. Heller Zs., Máramaros- Wechsler Adolf, N.-várad. 

sziget. Dr. Wellesz Gyula, Nagy- -
tr: Dr. Heves Kornél; Szolnok. biccse. 

Dr. Klauber Frigyes, Eger. ao Dr. Weiszburg Gyula. 

vm. 
A társulat kiadványai. 

1. Evkönyv. Szerkesztik dr. BACHER VILMOS és dr. MEZEY 

FEBENCZ. 1895. 
2. Évkönyv. Szerkesztik dr. B.AOHER Vu .. Mos és dr. MEZEY 

FEBENCZ. 1896. 
3. Talmudi életszabályok és erkölcsi tanítások. Héberből 

fordította és bevezetéssel s jegyzetekkel elláttRI dr. KRAUSZ 

~ÁMUEL. 1 R9fl. 
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It.. Ales..andriaj Philo jelentése a Cajus Caliguiánál járt 
küldöttségről. Legatio ad Oajum. Görögből forditotta ScHILL 

SALAMON. 1896. 
5. Évkön yv. Szerkesztik BAoHER VILMos és BÁNóczr JózsEF 

1 97. 
6. A zsidók története Sopronban a legrégibb időktől a 

mai napig. Az Izr. Magyar Irod. Társulat által jutalmazott 
pályamű. Irta: dr. PoLLÁK MrsKA soproni rabbi. Huszonöt 
kiadatlan okirati melléklettel. 1897. 

7. Évkönyv. Szerk~sztik BACHER VILMOS és B!NóoZIJózsEF 
1898. 

8. Szentirás. Első kötet. - A tóra. Mózes öt könyve. 
1898. 

9. Évkönyv. 8zerkesztik BAOHER VILMOS és BÁNóoZI JózsEF 
1899. 

1 O. Az 1848/49-iki magyar szabadságharcz és a zsidók. 
Irta dr. BERNSTEIN BÉLA azombathelyi r abbi. JóKAI MóB elő
szavával. 1899. 

11. Évkönyv. Szerkeszti B!NócZI JózsEF 1900. 
12. Bzentírás. Második kötet. - Az első próféták. 1900. , 
13. Evkönyv. Szerkeszti BÁNÓCZI JózSEF 1901. 
14. A zsidók története Budapesten. A legrégibb idők

től 1867 -ig. Az Izr. Magy. Irod. Társ. által a Tencer-dijjal 
jutalmazott pályamű. Irta dr. BüoHLER SÁNDoR. 1901 . 

15. Évkönyv. Szerkeszti BiNóczr JózsEF. 1902. 
16. A zsidóság szervezete az európai államokban. Az 

Izr. Magyar Irod. Társ. által jutalma~ott pályamü. Irta 
dr. VENETIANER LAJOS 1902. 

17. Évkönyv. Szerkeszti BÁNÓCZI JózsEF 1903. 
18. Szentirás. Harmadik kötet.- Az utól~ó próféták 1903. 
19. Évkönyv. Szerkeszti Bí.Nóozr JózsEF 1904. 
20. Évkönyv. s~erkeszti BÁNóCZI JózsEF 1905. 
21. Évkönyv. Szerkeszti BÁNÓOZI JózsEF 1906. 
22. Rasi élete és működése. Irta dr. \VELLESZ GYuLA 1906. 
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23. É vkönyv. Szerkeazti BÁNóczr J ózsEF 1907. 
24. Szentírás. Negyedik kötet . -- A szent iratok. 1907. 
25. Évkönyv. Szerkeszti B!Nóczr J ózsEF. 1908. 
26. A zsidó iroda,lom története. Az Izr. Magyar Irod. Társ. 

által jutalmazott pályamíí. Irta dr. KECSKE:&IÉTI ÁRMIN. 1908. 
27. Magyar Zsidó Oklevéltár. I. k. 1092- 1539. Dr. WErsz 

Món közreműködésével · sze1·kesztette dr. F ruson ÁRMIN. I. k. 
1903. 

28. Évkönyv. Szerkeszti BÁNóczr J ózsEF. 1909. 
29. A zsidó irodalom történ ete. Az I zr . Magyar Irod. 

Társ. által jutalmazott pályamii. Irta dr. K ECSKEMÉTI 
' ARMIN. II. k. 1909. 

30. A négy fiú. Elbeszélés a serdültebb zsidó ifjúság 
számára. Az Izr. Magyar Irodalmi Társulat által jutal
mazott pályamű. Irta. MtsziRos ZsiGMOND tanító. Előszó -, 
val AGAI Anor..Ftól. 

31. Évkönyv. Szerkeszti BÁNóozr J ózsEF. 1910. 
32. PATAI J ózsEF. Héber Költők. I. k. 

IX. 

A társulat tagjai. 

l. ALAPÍTÓ TAGOK. 

Né h. özv. hatvani Deutsch 
Bernátné, Budapest. 

Dr. Freund IRtván, Bpest. 
Báró Gutmann Vilmos, 

Nagykanizsa. 
Herzmu.n Bertala.n, Bpest. 

,. Báró Hatvany-Deutsch 
J ózAef, Bu<la.pest. 

Néhai Kohne1· Zsigmond, 
Budapest. 

Néhai Megyeri Krausz 
Lajos, Budapest. 

Néh. Machlup Adolf, Bu
dapest. 

Nagykanizsai izr. hitközs. 
to NagyvÁtradi izr. hitközség. 
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Pesti Chev1·a-Kadisa. 
Pesti izr. hitközség. 
Néhai Schweiger Márton, 

Budapest. 
Sváb Károly, Budapest. 

t 5 özv.Sváb Sándorné,Bpest. 
Szabadkai izr. hitközség. 

Székely Ferenc, Bpest. 
Néhai Taub Salamon, Bu

dapest. 
Dr. W einmann Fülöp, 

Budapest. 
to Winterherg Gyula, Buda

pest. 

~. PÁRTFOGÓ TAGOK. 

Néhai Bródy Zsigmond, 
Budapest. 

Dr. Chorin Ferenc, Buda
pest. 

Deutsch Sámuel és neje, 
Budapest. 

Néhai Löwy Mór, Bpest. 
5 Néhai Báró Schossberger 

Henrik, Budapest. 
Schreiber Ignác, Wien. 

Néhai Steinfeld Antal, 
Debrecen. 

Néhai Steinfeld Mihály, 
Debrecen. 

Néh. Sternthal Adolf, Bp. 
to Sternthal Sal., Temesvár. 

Dr. Stiller Bertalan, Bpest. 
Schwarz Ferenc, Bpest. 
Szu1·dai W eis z Berthold, 

Budapest. 

3. P ÁR TOLÓ TAGOK. 

Adler Lajos, Budapest. 
Aradi izraelita hitközség. 
Eaeher Emil, Budapest . 
Beck Dénes, Budapest. 

s Néh. Boschan Jakab, 
Budapest. 

Braun W. Arnold, Meran. 
Breitner Zsigm. L., Buda

pest. 

Budai izr. hitközsé~. 

Deutsch Sámuel, Bpest. 
to Elek Lipót, Nagykanizsa. 

Néhai Ehrlich Mózes, 
Budapest. 

Néh. Frank Antal, Bpest. 
Tószegi Freund F., Bpest. 
Tószegi Freund Salamon, 

Budapest. 
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16 Tószegi Freund Vilmos, 
Budapest. 

~aróthi ~rst !Jászló, 
Budapest. 

N éh. Garai Kliroly, Bpest. 
Horváth Zsigmond,l3pest. 
Kecskeméti izr. hitközség. 

tc) ifj. Katser Henrik, Tren-
csén. 

Kobner Agost, Bpest. 
Néh.BáróKornfeldZs.,Bp. 
Megyeri Dr. Megyery I., 

Budapest. 
Leopold Bánd., Szekszárd. 

!ll Lindenbaum Mór , .Bpest. 
Linzer Béla, Budapest. 
Losonci izr. hitközség. 
Marcali izr. hitközség. 
N éh ai Markbreit Adolf, 

B pest. 
110 Dr. Misner Ignác, Bpest. 

Nemesvidi izr. fiók-hit 
község. 

Ifj. N cumann Adolf, Arad. 
Beocsini. Ohrenstein H., 

Budapest. 
Ókanizsai jzr. hitközség. 

llfi Pécsi izr. hitközség. 
Dr. Pillitz Benő, V esz

próm. 

Popper István, Budapest· 
Reich Márton, Kalocsa. 
Dr. Rosenberg Gyula, 

Budapest. 
' o Dr. Ság Manó, Bpest. 

Dr. Simon József, B pest. 
Steiner Farkas, N agy

kőrös. 

Steiner J ózsef, Budapest. 
Báró Tornyai Sehoesber

ger Lajos, Budapest. 
' 5 Dr. Schuschny H., B pest. 

Néhai Schweiger Adolf, 
Budapest. 

Néhai Stern Ignác, 
Budapest. 

Dr. Stiller Mór, Budapest. 
Szekszárdi izr. hitközség. 

50 Temesvár-belvárosi izrael. 
hitközség. 

Tolnatamási izr. hitközs. 
Néhai lovag W echseimann 

Ignác, Budapest. 
Dr. Weinmann Fülöp, 

Budapest. 
Csepel i W eis z Manfród, 

Budapest. 
55 Weisz Manó J. Budapest. 

W e liisch Sándor és Gyula, 
Budapest. 

' 
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4. RENDES TAGOK. 

a) Fővárosi tagok. 

Ábel József 
Abeisberg Lajos 
Acsády Jenő 
Adler Ernő 

5 Adler Gyul.a 
Dr. Ad! er lll és 
Dr. Adler Mihály 
Adler Sándor 
Adler Sándor 

10 Dr. Adler Zsigmond 
Dr. Ágai Adolf 
Ágoston Kálmán 
Agulár Ede 
Alapi Béla 

15 Dr. Alapy Henrik 
Áldor Frigyes 
Dr. Alexander Bernát 
Dr. Áron Géza 
Ágoston Gyula 

!o Auer Béla 
Auer Róbert 
Bache1· Miksa 
Dr. Bacher Vilmos 
Dr. Bakonyi Samu 

,., Dr. Balassa J ózscf 
Balázs Annand 
Bálint Gyula 
Dr. Balkányi Miksa 
Dr. Ba.llay Lajos 

so Bán Dezső 

V. Dorottya-utca 9. 
\~ Géza-utca 9. 
lX. L ónyai-utca 16. 
v. Lip-ót-körút 16. 
V. Sas-utca 25. 

VIL.Király-utca 35. 
V. Nádor -u. Jelzáloghitelb. 
\: Fürdő-utca 7. 
V. Akadémia-utca G. 
\~ .Mária-Yaléria-utca 14. 
V. Kálmán-u tea 9. 1 

Vll.Király-utca 85. 
Yll.Rá.kóczi-út 44. 
l\~ Kígyó-tér 1. 
\~ Honvéd-utca 3. 
V. Nádor-utca 15. 
\~Ferenc .József-rakpart 27. 
J\~ Ferenciek-tere 7. 

vm.Rökk Szilárd-utca 39. 
r Nagykorona-utca 2. 
\: Géza-utca 7. 
n. Király-utca 8 . 
Yll.Erzsébet-körút 9. 
\: .1:. ádor-utca 43. 
\~ FerencJóz~ef-1·ak11art 27. 
\: Tőzsdepalota. 
Y J. Csengery-utca 58. 
Yl. Hajós-utca 15. 
\'ll.Erzsébet-körút 19. 
Vll.Huszár-utca 10. 
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Bánó Gyula 
Dr. Bánóozi J ó zs ef 
Dr. Baracs Marcel 
Barber J. Zsigmond 

s5 Bárdos Lipót 
Barna János 
Dr. Barna Károly 
Dr. Barsi Dezső 
Dr. Báron Jónás 

J.o Bató J. Lipót 
Dr. Bátori Dániel 
Dr. Bane1· Mór 
Dr. Baumgarten Izidor 
Baumhorn Lipót 

45 Beck Oszkár 
Beimal Sándor 
Békés Márton 
Béke si József 
Dr. Béla Pál 

50 Benedict Gyula 
Benedict Miksa 
Benyovits Adolf 
Benedek Károly 
Dr. Berezeller Imre 

55 Berényi Miksa 
Dr. Berényi Sándor 
Berger A. Lipót 
Berger Lipót 
Dr. Berger Miksa 

.;o Bergmann Mór 
Bing Gyula 
Birnbaum Imre 
Birnbaum László 
Özv. Bmeter Józsefné 

rm.Föh. Há.ndor-utca 7. 
YU.KiTály-utca 99. 
\: N agykorona-utca 12. 
\~ BR.thory-utca 9. 
f\~ Bécsi-utca 3. 
r váci-körút 26. 
YL Gyár-utca 62. 
l. Alkotás-utca 7. 

V. Nagykorona-utca 2. 
lll. Lajos-utca 203. 
VII.Stefánia-út 15. 
V. Széchenyi-utca 10. 

VlLErzsébet-könlt 41. 
VII.Izsó-utca 8. 
Il. Fő-út 60. 
V. N agykorona-utca 19. 

VU. Rózsa-utcza 45. 
\ll. Almási -utca l. 
V. Arany Jáno~-utca 32. 
vn.Rákóczi-út 32. 
V. V écsey-utca 4. 

Yll.Damjanich-utca 44·. 
\: Lipót-körút 5. 
l\~ Deák-tér. 
Vll.Károly-körút 9. 
Yl. Podmaniczky-utca 15. 
\: Sas-utca 7. 
\: Báthory -utca 19. 
r Nagykorona-utca 11. 
r Szabadság-tér 6. 
Vl. Szondy-utca 37. u. 
\: Nagykorona-utca 21. 
\: ~l ária Valéria-u teS~ 19. 
\l. Szerecsen-uton 6. 
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65 Biró Henrik 
Biró Károly 
Bisalichess Mózes 
Blau Adolf 
Blau Gyula 

70 Dr. Blau L ajos 
Bleier J ónás 
Bleier Kálmán 
Bloch Ignác 
Blocb J ózsef 

75 Blücher J ózsef 
Böhm Emil 
Boross Miksa 
Boscbán Arthur 
Boscb án Péter 

8o Boskovitz Sándor 
Dr. Brachfeld Lajos 
Braun Ignác 
Ifj. Braun Ignác 
Breuer Mihály 

85 Breuer Mór 
Breitnet· Károly 
Breitner Imre 
Bricht Lipót 
Dr. Brichta. Bódog 

eo Bródy József 
Bródy Miksa. 
Bródy Sándor 
Bruck Arnold 
Dr. Bruck Miksa 

95 Bruckner Henrik 
Brust Dávid 
Brück Károly 
Dr. Brüll Ignác 

Az IMIT É vtön1111 1910. 

V. V é csey-utca 4. 
YII.Akácfa-utca 57. 
\ 'l Teréz-körút 27. 

Pesti Magy. Keresk. Bank. 
Vl Délibáb-utca 23. 
VII.Rákóczi-út 68. 
Vll.Akácfa-utca 62. 
\"1. Lázár-utca 3. 
\ 1. Eötvös-utca 34. 
YLAradi-utca 31. 
vn.Sip-utca 12. 
VII.Király-utca 9. 
Vll.Wesselényi-utca 72. 
X. Kőbánya. 
X. Kőbánya. 

Gabonacsarnok. 
\~ Perczel :Niór-utca 2. 
\~ Széchenyi-utca t. 
\Z Hold-u tea 23. 
\1. Nagymező-utca 43. 
J. Karátsonyi-utca 19. 
\~ Váci-körút 8. 
N. Kígyó-utca 5. 
V. Keresked. Akadémia. 
VT. Révay-utca 8. 
VI. Podmanicky-utca 21. 
L Krisztina-körút 39. 
\~ Alkotmány-utca 16. 
v. Váci-út 64. 
V. Akadémia-utca 6. 
Gabonatőzsde. 

V. Sas-utca 13. 
\~ Lipót-körút 32. 
\~ Váci-körút 26. 
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Buchwald Béla 
100 Bnchwald Gyula 

Burger Lajos 
Büchler Mór 

Chevra-Kadisa Budai 
Chevra-Kadisa Ó-budai 

t06 Dr. Czigler Ármin 
Csáki és Herbs~ 
Csáki Ró b ert 
Dr. Csató Gyula 
Csengeri F erenc 

uo Dr. Csobádi Samu 
Dr. Da.lnoky Béla. 
Daróczi Rezső 

Daróczy Vilmos 
Darvas Adolf 

t 15 Danneherg Miksa. 
Dr. Dékány Géza 
Denhof Mór 
Dr. Déri Ferenc 
Déri Izidor 

110 Dr. Deutsch Antal 
Dr. Deutsch Ernő 
Deutsch Frigyes 
Deutsch Frigyes 
Deutsch Ödön 

au Deutsch Sámuel 
Deutsch Vilmos 
Deutsch Vilmos 
Deutsch Zsigmond 
Detsinyi Károly 

111\l Dezsényi Gyula 
Dr. Dezső Sámuel 
Dirsztai Direztay Béla 

\ll.Botond-utca 7. 
n. Andrásby-út 14. 
\li.Síp-utca 12. 
\: Akadémia-utca lG. 

Widder )I. és Steiner e;.;u - ~ 
ll. Ontőház-ntca , 

JU. O buda. 
\~ Váci-körút 54. 
\: Kálmán-utca 21. 
Yl.Dávid-utca 4. 
VU..Erzsébet-könít 8. 
\llJósika-utca 24. 
Ill.Zsigmond-utca 6 . 
\: Lipót-körút . 
L Krisztina-körút 123. 

VJ.Podmanicky-u. 1. 
vm..J ózsef-utca 33. 
ll. Corvin-tér 13. 
\~ Lipót-körút 13. 
V. Bálvány-utca 13. 

YU. Gizella-út 59. 
Lujza gőzmalom. 
YI.Bajza-utca 26. 
\~ Erzsébet-tér 16. 

VU.Erzsóbet-körút 7. 
U. ~fargit-kö1·ut 5, a. 
V. Árpád-utca 8. 
\: Arany János-utca 25. 
\:Tükör-utca 2. 
V. Tőzsdepalota. 

":Deák Ferenc-utca 3. 
\~ Erzsébet-tér 2. 
V. Arany János-utca 25. 
\~ Bank-utca 7. 
V. Akadémia-utca 5. 



Dóczi Ignác 
Domány József 

135 Dr. Domokos Lajos 
Domokos M.ildós 
Dr. domonyi Domony 

Móric 
Dr. Dömény Lajos 
Dósa Kálmán 

1.0 Dukász Jakab 
Duneitz Vilmos 
Dr. Ed elstein Bertalan 
Egressy Arthur 
Ehrlich Emil 

~~ Ehrlich G. Gusztáv 
Ehrmann Leon 
Eichner Árpád 
Eideles Manó 
Eisler Samu 

tso Elfer Dániel 
Éliás Mór , 
Enge! Armin 
Engel Emő 
Cser]rnti Engel Miksa 

tss Engelsmann Vilmos 
Enyedi Simon 
Eppinger Károly 
Dr. Erdélyi Lajos 
Ernst Emil 

160 Ernst Vilmos 
Dr. Ernyei ~fór 
Dr. Eulenberg Salamon 
Dr. Farkas Emil 
Dr. Farkas József 

166 Faludi Gábor 

387 

A.nglo-bank. 
1\: Deák-tér 3. 
\1. Teréz-körú 37. 
\: zabadság-tér t 5. 

\: )fária \ aléria-nk.a 14-. 
\: Erzsébet-tér 7. 
1\~ Károly-körút ~~
'll.Dohány-u. 20. 
'l.Kmetty-utoa 14. 
Il Lukác-s-utca L 

\11.\\es ... elén yi-ute-a 35. 
'l.Bajza-utca 30. 
\li.Fogarassi-út 6. 
Yl Andrássy -út 119. 
\ll.Damjanich-utca 2 a. 

X. Gergely-utca. 
"\: Erzsébet-tér 15. 
Tőzsdepalota. 

': Sas-utca 17. 
\: Pozsonyi-nt t l. 
\~ Nádor-utea 16. 
\: Váei-kön1t 24. 
ll Retek -n tea 3 . 
n: Kaplony-ut>Ca 9. 
\: Sas-ut{}a 14. 

\li.Rákóczi-tlt 61. 
\: Lipót-körút 13. 
\: Zrinyi-utca 12. 
n. Fő-út 66. 
1\: Semmelweiss-uten J 3. 
\lJ.Dohány-utca 1 . 
\1I.Dohány-utca 36. 
r1. Andrássy-út 122. 

25* 
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Dr. Fazekas Oszkár 
Fehér Mór 
Fejér Márton 
Feldmann Lajos 

110 Dr. Feleki Béla 
Dr. Feleki Sándor 
Fellner Leó 
Fenyő Sándor 
Zalai F enyvesay Adolf 

t i& Fényes Dezső 

Dr. F ényes Mór 
Fillenz Zsigmond 
Fischer Dezső 
Fischer Emil 

180 Dr. Fischer Gyula 
Fischer J án os 
Fischer J en ö 
Fischer Mór 
Fischer Zsigmond 

t M Fla.chs Oszkár 
Fleischl Bándor 
Fleischl Izsó 
Dr. Fleischmann Hugó 
Dr. Fleiscbmann illés 

t9o Dr. Fleischmann József 
Fleischman.n Sándor 
Dr. Fleischma.nn Sándor 
Dr. Flesch .Jenő (dr. Ko-

vács Jenő irodáiában) 
Fluss József 

u,& Dr. Fodor Ármin 
Fodor Zsigmond 
Földesi J o achim 
Dr. Frank Salamon 

V. Báthory-utca 3. 
VI. Mozsár-utca 14. 
YJ.Nagymezö-utca 66. 
n .Podmaniczky-utcá 27. 
VJ. Teréz-körút 19. 
VLLDob-utca 51. 

'~ Váci-út 4. 
Yf.Lehel-utca. 10. 
rr.Bajza-utca 4. 
\~ L ipót-körút 4. 

YJ. Izabella-utca 65. 
\~ Arany János-utca. 25. 
X. Halom-utca 25. 
~(Vigadó-tél· 1. 

\-UJ.Rákóczi-út 19. 
HLKertész-utca 33. 
ll. Csalogány-utca 12. 

VI. Podmaniczky-utca 2. 
\( Kárpát-utca 19. 
V. Vécsey-utca 5. 
J. Városmajor-utca 26. 
\: Lipót-körút 11. 

YU.Erzsébet-körút 21. 
v. váci-körút 64. 
Yf. Lázár-utca 20. 
Vf. Andrássy-út 46. 
Yf. Vörösmarty-utca 41. 

Andrássy-út és Csengery-
utca sarok. 

\'JI.Károly-körút 5. 
VI. Városligeti fasor 43. 
IV. Váci-utca 24. 
n. Retek-utca 38. 
\~ Báthory-utca 5. 
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Dr. Fraenkel Sándor 
!00 Dr. Freiwirth Sándor 

Dr. Freund Lajos 
Dr. Fried Leó 
Dr. Fried Vilmos 
Dr. Fried Samu 

! 05 FriedHinder Izidor 
Friedmann Bernát 

Dr. Friedmann Bernát 
Dr. Friedmann J ón ás 
Friedmann Károly 

uo Friedma.nn L. Lajos 
Dr. Frisch Ármin 
Frischmann I. F. 
Fritz Manó 

Fröhlich Vilmos 
!tó Fnchs Ignác 

Dr. F\Ichs Lajos 
Füredi Gyula. 
Fürst István 
Maróthi Fürst Bertalan 

uo Maróthi Fürst László 
Gábor Bertalan 
Gábor Ignác 
Gallia Vilmos 
Gara Emil 

tts Garai Emil 
Gáspár Fülöp 
Gátapár Izidor 
Dr. Gerber Béla 
Gergely Ede 

ao Gergely Hugó 

\~ Alkotmány-utca 16. 
\"1. Izabella-utca 85. 
YI. Váci-körút 16. 
Y l. Gróf Zichy J enö-utca. 27 . 
\: Aulich-ntca. 4-6. 
\: Erzsébet-tér . 
vmXenyérmező-nt~a G. 
\11.Erzsébet körút 26. Zi.on 

egylet. 
\: József-tér 1. 

\li.Akácfa-utca 5. 
\~ Béla-utca 5. 
\: Arany János-utca 29. 

rn. Erzsébet-körút 12. 
\~ Al·any János-utca 25. 
\: Vigadó-tér 1. Pannónia 

bízt. társ. 
ll. Margit-rakpart 52. 
ll Zsigmond-utca 21. 
\: Alkotmá.ny-ntca. 27. 
\~Nádor-utca 7. 
\: Pannónia-utca 2 b. 
\: Sas-utca 20- 22. 
\: Sas-utca 20-22. , 
\~ Arpád-utca 6. 
VI. Munkácsy-utca 21 . 
\l V:í.ci-körút 3. 
\: Nádor-utca 16. 
VJ.Podmaniczky-utca. 29. 
\1. Aréna-út nyugati p. u. 
Yr. Aréna-út nyugati p. u. 
\~ Hold-utca 4. 

\li.Rákóczi-út 30. 
VI, Eötvös-utc& 46. 
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Gerő Mundi 
id. Dr. Glass Izor 
Glasner Gyula 
Dr. Glasner Samu 

!85 Dr. Glücksthal Samu 
Dr. Gold Simon 
Dr. Glück Gyula 
Goldberg Simon 
Goldberg Zsigmond 

~o Budai Goldberger Bertalan 
Budai Goldberger Gusztáv 
Goldberger J en é> 
Goldmann József 
Goldschmied Bernát 

us Goldschmidt Lipót 
Dr. Goldschmied Mór 
Goldschmied Ödön 
Goldschmiedt Sándor 
Goldstein Mór 

150 D r. Gosztonyi Ármin 
Goldzieher Géza 
Dr. Goldziaher Vilmos 
Gömöri Jenő 
Göndör Károly 

55 Görög Gábor 
Dr. Grauer Vilmos 
Grei.J:ier J aka b 
Dr. Grosz Lipót 
Grosz Nándor 

uo Groszmann Leó 
Grünbaum Arnold 
Gr1iD ba um Leó 
Grönbaum Miksa 
Griinfeld Hiba 

, 

n .Eötvös-utca 34. 
n .Andrássy-út 25. 
YI.Baj za-utca 30. 
\: Széch enyi-utca 1. 
\: Akadémia-utca 3. 

\1LErzsébet -körút 9-11. 
Yl. V árosligeti-fasor . 
nr.Miksa-utca 8. 
YIJ.Damjanich-utca 23. 
\~ Sas-utca 27. 
' : Sas-utca 27. 
n: Semmelweiss-utcn. 21. 
\'li.Istvá.n-út 23. 
YLEöwös-utca 32. 
\~ Nagykorona-utca 15. 

\ll.W esselényi-utca 41. 
\: Honvéd-utca 8. 
\: Béla-utca 4. 
\: Bank-utca 7. 
1\: Muzeum-körút 35 
\: Báthory-utca 7. 
r Báthory-utca 5. 
\~ Tőzsdepalota. 

Vll.Dohá.ny-utca 10. 
\: Arany János-utca 25. 

Ylll.Rákóczi-út 45. 
l. Kemenes-utca 12. 

\l. Váci-körút 45. 
n. Munká.cdy-utca 24. 
\: Széehényi-utca 1. 

Yl.Dalnok-utca ~2. 
1\: Kristóf-tér t. 
VU. Szövetség-utca O. 

------~------~--------~ 
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165 Grünstein Adolf Vfl.Erzsébet-körút 9-11. 
Grünwald Miksa Yll. Garay-utca· 5. 
Gussman Simon VI. Váci-körút 59. 
özv. Guttmann Jakabné 

és fiai V. Hold-utca 10. 
Dr. Guttmann Mihály VillRökk Szilárd-utca. 26. 

110 Guttmann Sándor 
Guttmann Tamás Vll.Nyár-utca 16. 
Guttmann Zsigmond V. Sas-utca 4. 
Gyömrői M. Manó VL. Teréz-körút 46. 
György Arnold IY. Váci-utca 36. 

!75 Dr. Gyulay Noé vm.J ózsef-körút 81. 
Haas Zsigmond VI. Dessewffy-utca 21. 
Hacker B ertalan \'L Munkácsy-utca 3. 
Hacker L aj os lll. Zsigmond-utca 23. 
Dr. Halász Frigyes V. Alkotmány-utca 3. 

!So Halász Manó '~ József-tér 14. 
Halász N á tán vn.Sip-utca 10. 
Halász Sámuel \1. Felső erdősor 1. 
Halbrohr Adolf \1. Dalszinház utca 10. 
Halmos Salamon VI. Aréna-út, nyugati p. n. 

!85 Handel I. Tódor '\ 1. Podma.niczky-u tea 43. 
Handelsmann Arnold VII.Rottenbiller-utca 54. 
Handler J ón ás '~ Erzsébet-tér 19. 
Hansbrunner Vilmos, Vlll.Rökk Szilárd-utca 26. 
Báró Hatvan y-Deu.tsch 

Sándor '~ Nádor-utca 3. 
!eo Havas Dezs6 V. Béla-lltea 5. 

Havas Zsigmond 
Hay Gyula V. Bálvány-utca 21. 
Dr. Hecht Erné> LX. Ferenc-körút 39. 
Hecht Gusztáv V. Arany János-utea 21 

te5 Hecht Samu m Ferenciek-tere 6. 
Hein Samu '~ Sas-utca. 25. 
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Heidlberg Imre 
Dr. Heidlberg Márton 
Heidlberg Ödön 

soo Heidlberg Vilmos 
Dr. Hegedüs Gyula 
Hegyei L ászló 
Heller Á.nnin 
Dr. Heller Bernát 

soo Herz A.rmin 
Hercz Józsefné 
Herczeg Zsigmond 
Herzfeld Frigyes 
Herzfeld Zsigmond 

sto Herzma.n Bertalan 
Hermann Antal 
Hersch Samu 
Dr. Hetényi József 
Dr. Hevesi Simon 

a15 Hirsch Nándor 

Hirschfeld Arnold 
Dr. Hirschfeld Manó 
Birschi Mátyás 
Dr. Hirschler Henrik 

no Hochstö.dter József 
Hoffer Béla 
Hoft'er Mihály 
Hoffmann Ármin 
Hofimann Béla 

1t1 Hollós Oszkár 
Dr. Horváth DezslS 
Horváth Sándor 
Dr. B11ltl Htimér 

Dr. Botfai Htivöa Józaef 

V. Pozsonyi-út 27. 
r Fürdő-utca 1. 
'~ Pozsonyi-út 27. 
V. Nádor-utca 16. 
V. Nádor-utca 18. 
V. Géza-utca 7. 
V. Váci-körút 62. 
n. Fő-út 77. 
'~ Nádor-utca 8. 
V. Mérleg-utca 2. 
lY. Vigadó-tér 1. , 
'~ Arpád-utca 7. 
m Kossuth L ajos-utca 14. 
V. Perczel Mór-utca 4. 
'~ Akadémia.-n tea 6. 

Vll.Khály-utca 47. 
YL Nagymező-utca 21. 
VIt Dohány-utca 20. 
V. Árpád-utca 7. 

Sclu:eiber D. és fiai cég. 
VItRákóczi-út 28. 
VILDamjanich-utca 41. 

V. Sólyom-utca 18. 
V. Nagykorona-utca 34. 
''~· Izabella-u tea 7 6. 
V. Lipót-kön'lt 3. 

YII.Jávor-utca 11/a. 
v. Lipót-körút 13. 
V. Árpád-utca 2. 

Vl. Dávid-utca 8. 
Yl. Aradi-utca 31. 
VII.Rákóczi-út 32. 
IV, Molnár-utca 22. 
\lLKertész-utca iO. 
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980 Igmándi Mihály 
Ignácz L ajos 
Irsai Ignác 
Dr. J ac o b i Béla 
Jármai Gyula 

ss5 Dr. J anovitz Ber talan , . 
J ón ás Arm1n 
J ón ás Bertalan 
Kada Sámuel 
Kádár Imre 

:1' 0 Kain Alber t 
Dr. Kaiser Emil 
Káldor Marcell 
Kamrner Benő 

Dr. Kann Sándor 
s~6 Kántor Oszwald 

Kardos Ernő 
Dr. Kármán Mór 
Kassai Ignác 
Katona Gyula. 

sr;o Katzburg Fülöp 
Kaufmann Sándor 
Dr. Kecskeméti Adolf 
Kecskeméti Árpád 
Kelemen Bernát 

865 Kell Hugó 
Keller Antal 
Keller Arnold 
Keneli Antal 
Kertész Bódog 

8&o Dr. Kiss Arnold 
Dr. Kláris Fülöp 
Klauber és Társa 
Klauber Samu 

\~ Széchenyi-utca 1. 
\~ Mérleg-utca 9. 
\~ Lipót-körút 22. 
V. Váci-körút 46. 

Vll.Wesselényi-utca 31. 
\~Nádor-utca 24. 
\ 1. Izabella-utca 77. 
V. Nádor-utca 3J. 
\~ Béla-u. :vr. Ált. Hitel bank. 
\1. An<h·ássy-út l. 
\ 1. Vörösmarthy-utca 66. 
\: Fürdő-utca 10. 

Vll.Erzsébet-körút 9- t 1. 
\1. AndTássy-út 34.. 
V. L eszámitoló Bank. 
V. Él·téktőzsdc. 
\~ Csáky-utca t 2. 
n. Bimbó-utcft 10. 
Yl. Podmaniczky-utcft 1 O. 
IT. Tudor-utca 6. 
\: Nagykoronft-utca 15. 

\1H.Csokonay-utcn n. 
\'ll.Rákóczi-út 30. 
\~ Lipót-körút 7. 
V. Bank-utca 5. 
\~ Váci-körút 80. 
\~ Árpád-utca 12. 

\1l.Bethlen-utca 8. 
J\~ Károly-ut.oa 2. 
\~ Báthory-utca 9. 
n. Fl>-utoa 12. 
V. Nádor· utca 7. 
V. Váci-körút 80. 
V. Váci-körút 80. 
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Klauber Simon 
sss .Klein Dávid 

Klein Dezső 

.Klein Géza 
Klein J. D. 
Klein József 

s;o Klein Lázár 
Klein Lipót 
Dr. Klein Samu 
Klein Sándor 
Klein Simon 

s;5 Klein Zsigmond 
Kleinmann Adolf 
Klug Lajos 
Knöpfler Vilmos 
Kohn Arnold 

sso Kohn Dávid 
Kohn J aka b és fiai 
Kohn József 
Kobn Lajos 
Kohn Vilmos 

886 Dr. Kohn Sámuel 
Dr. Kobner Adolf 
Kolisoh Adolf 
Konta Arnold 
Kónyi Manó 

190 Koppély Géza 
Kopstein Lipót Emil 
Kopstein Zsigmond 
Korach József 
Kovács Róbert 

n5 Kozma Rezsi) 

' 

Kőbányai izr. hitközség 
K6bl.nyai polg. serlözl) 

\~ Váci-körút 80. 
IV. Váci-utca 16. 
r. Krisztina-körút 1 7. 

V. Nádor-utca 28 . 
V. Arany János-utca 19. 
IV. Károly-körút 26. 
V. Géza-u tea 9. 
V. Zrinyi-utca 17. 
VI. Teréz-körút 48. 
V. Nádor-utca 28. 
\ : Aulioh-utca 8. 
V. Alkotmány-utca 15. 
YI.Bajza-utca 27. 
,1. Podmaniczky-utca 77. 

• 
U. Szegényház-utca 18. 
Yl. Teréz-körút 40-42. 
YU.Baross-tér 17. 
\ ( Aulich-utca 4-6. 
lV. Király bérháza. 
IX. Üllői-út 30. 

YJIT.Aggteleky-utca 1 O. 
YU.Holló-utoa 4. 
n: Deák-tér 1. 
L Lisznyai-utoa 7. 
'l. Felsó-e1·dősor 12. 
n. s~allag-utca 9. 
\ : Nádor-utca 3. 
\~ Honvéd-utca 11. 
V. Bank-utca 4. 

YU.Erzsébet-körút 2. 
YU.Károly-könít 15. 
\111Népszinház-utca 59. 

X. Kőbánya. 
X.K6binya. 
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Dr. Kövér Soma 
Krakauer ·La j os 

, 00 Kraka.uer Samu 
Kramer József 
Kramer Marcel 
Kra.mer Rezső 
Krausz Adolf 

405 K.rausz Dezső 
Dr. Krausz Ede 
Kra.usz József 
Krausz Miksa. 
K.remer J ó zs ef _ 

4 to Kreutzer J en ő 
Kriegler Miksa 
Dr. Kriszhaber Adolf 
Krishaber és Schlesinger 
Kronberger Zsigmond 

4.15 D1·. Kunos Ignác 
Kürschner Ernő 
Küszler Henrik 
Lager Samu 
Lajta Béla 

uo Landauer József 
Landeberger Izidor 
Láng József 
Langer Simon 
Langfelder Ede 

n 5 Langfelder Károly 
Langfelder V. 
Lányi Emil 
Lányi Norbert 
Dr. La.sz Samu 

""o László Béla 
Dr. László Berthold 

\~ Lipót-körút 21. 
YU.Dobány-utca 10. 
Yl. Főthi-út 25. 
Yl. Király-utca 52. 
VU.Síp-utca. 2. 
V. Lipót- körút 10. 

YU.Eizsébet -körút 24. 
rr. Hajós-utca 25. 
\~ Nádor-utca 17. 

Yll.Király-utca 9. 
YUI.Üllői-út 18. 
\1L Wesselényi-utca 11. 
\: Dorottya-utca 3. 
lY Királypalota. 
II. Margit-körút 3. 
\: Géza-utca 9. 
V. Tükör-utca 2. 
r Lipót-körút 13. 

YIH.Rákóczi-út 7 ~ 
IX. GrófHaJler-utca,hüMház. 
Yl. Stefánia-út .W. 
YII.Pálma· utca 1 O. 
\'ll.Rottenbiller-utca 5 a. 
\: Józseí-tér 1 t. 

1\: Deák Ferenc-utc& t 9. 
\ ri. Teréz-körút 44. 
n.Andrássy-út 36. 
\-1. 56: sz. póst,abh·atal. 
\1. Figyelö-utca 14. 
\li.Erzsébet-körút 24-. 
\: Erzsébet-tér 13. 
l. Attila-utca 14. 

\1. Andrássy-út 6. 
\ll.Tökölyi-út 21. 
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Latzkó Károly 
Latzkó Rándor 
Laubentra.eht Ignácz 

• ,~ Dr. Laufer Lajos 
Lázár József 
Lazarus Adoll 
Ledermann }fór 
Leitersdorfer Dávid· 

"•J ifj. Leitersdorfer Lipót 
Dr. Leitner Adolf 
Leo1>old Rudol( 
Lévai Samu 
Dr. Lichtenstein 8alam. 

46tí Lichtig Samu 
TJicbttJchein Mayer 
Dr. Línksz Ármin 
JJittmann Lajos 
Lítzmann Ignáo 

",o Dr. Loránt Leó 
Dr. Löbl Vilmos 
Löw S'ndor 
Dr. Löwenstein Arnold 
Löwy Károly 

~ Löwy Sámuel 
Lukács Emil 
Lukács J ózaef 
Lukámt LajoR 
Magy. ízt. kózmíi és 

földmív. egyl. 
... , Major Ármin 

Dr. Máinai Mibály 
M.andel Bernd.t 
Dr. Kandel Dániel 
Mudel Mikaa 

YLAndrássy-út 7. 
\lAndrássy-út 7. 
VlLNagydiófa-utca 7. 
V. TJipót-körút 22 . 

VItDob-utca 20. 
\1L Rákóczj -út 20. 
Yf. Andrássy-út 12. · 
\'ff.Dohány-utca 42. 
\11.Károly·körút 15. 
\1.Pctőfi -utca 3. 
V. Visegrádi-utca 3. 
V. Béla-utca 5. 
\'1. Váci· körút 1 7. 
V. Csáky-utca 3. 
IX. Sorokaári-út 8. 

l 

V. Dorottya-utca 3. 
V. Arany ,J án os-utca 24. 
V. Erzsébet-tér 13. 
rv. Kossuth Lajos-utca 10. 
vr. Vörösmarthy-utca 53. 

vur,Józscf-körút 8~ 
V. KAlmán-utca 2. 
X. Hölgy-utca 16. 
\'1. Teréz-körút 22. 
V. Akadémia-utca 9. 
V. Hitelbank. 
Y. Lit>ót-körút 8. 

\'II.Damjanicb-utca 42 . 
V. Lipót-körút 13. 
\'1. Teré~·körút 30. 
\'II.Rottenbiller-utca Gtt .. 
VI.Dalszinbám-utca 1 O. 
lll. Zaifrmond·utoa 51. 
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,ss Dr. ~{angold A.rmin 
}fanheit Henrik 
Dr. Marczali Henrik 
Marer S. 
Dr. Markbreit Gyula 

670 Dr. Mátrai Gábor 
M.autner Adolf 
Dr. Mauthner Aladár 
May Dávid 
Dr. Mayer Bándor 

" s Medgyes József 
Dr. Medvei Béla. 
Dr. Massinger Lipót 
Y essinger Lipót 
Dr. Mészöly Jenő 

•so Mezei Ernő 
Dr. Mezei Ferencz 
Mezei Lajos 
Dr. Mezei Mór 
Miklós L ászló 

'"5 Milch Géza 
Milch Oszkár 
Molnár Jenő 
Dr. Mohr Béla 
Dr. Mohr Mihály 

4-9o Dr. Molnár Mór 
Morgenstern Emil 
Dr. Munkácsi Bernát 
Musquitter Lajos 
Müller Mór 

•e& Müller Vilmos 
Nágel Ignác 
Nagy Andor 
Nyári J ó zs ef 

V. Szabadság-tér 10. 
LX.. Boroksári-út 33. 

VIIIJózsef-körút 59. 
\1. Gyár-utca. 25. 
\: Báthory-utca 20. 
\1. Andrássy-út 50. 
\: V écsey-utca 4. 
\~ Nádor· utca 32. 
' : Gresham-palota.. 
\: Nádor -utca 5. 
YI.Hunyady-tér 3. 
\'llErzsébet-körtít 9. 
\: Bálvány-utca 26. 
V. Fürd6-utca 10. 
n .Podmaniczky-utc& 31. 
\~ N agykorona-utca 13. 
\'1. Laudon-utca 3. 
\: Nagykorona-utca 13. 
\~ Nagykorona-utca 13. 
\: Nádor-utca 3. 
\~ Rudolf-rakpart 3. 
\: Dorottya-utca 14. 
\~ Kárpát-utca 19. 
Vl. Aradi-utca. 32. 
\1l.Erzsébet-körút 39. 
\~ N ádor·utca. 19. 
V: Nádor-utca. 3. 

\1. Szondy-utca. 9. 
\~ Nádor-utca. 23. 
\~ Váci-körút 60. 
\1. Teréz-körút 6. 
\: Aulioh-utca 8. 
\: Bálvány-utca 19. 
\~ Tőzsdepalota 
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Nemes MaTeell 
&no Özv. Neuberger Ignácné 

N eugröaohl Sándor 
Dr. Neuberger Árpád 
Dl'. N eumann Árminné 
N e uman Artur 

5<i5 N eumann Béla 
Dr. Neumann Miksa 
Neumann Samu 
Neumann Sándor 
N eumann Simon 

~so Neumayer Fülöp 
Neuwirth Rezső 

Dr. Oláh Dezső 
Beocsini O h renstein H. 
Oppenheim Emil 

515 Orsz. izr. tanítóegyesület 
Orsz. izr. tanítóképző int. 
Orsz. ra.bbiképzö-int. 
Pál Henrik 
Dr. Pap Dávid 

i !O Dr. Patai József 
Dr. Patai Samu 
Dr. Pátkai Dániel 
Paul Lipót 
Pauncz Sándor 

6!5 Perényi Ado J f 
Perls Vilmos 
Pesti izr. hi tk. fiú.rva.háza 
Phoonix irod. r. t . 
Pick Ignác 

630 Pi n tér Imre 
Pintshof J. Mór 
Plataebek Vilmos 

\1. Andrássy-út 3 . 
\: V é cs ey-utca 5. 
\1. Váci-körút 27. 
V. Széchtinyi-utca 1. 
\'!.Andrássy-út 15. 
\~ Pozsonyi-út 1 O. 
\Z Tőzsdepalota 

V. Nádor-utca 7. 
Y. Erzsébet-tér 12. 
\1.Andrássy-út 8. 

"~ Gizella-tér 4. 
V. Váci-körút 2- 4. 
\~ Lipót-körút 15. 
\Z Rudolf-rakpart 3. 
V. Alkotmány-utca 10. 
V. Nádor-utca 6. 

V ll. W esselényi-utca 34. 
Vfil.Rökk SziULrd-utca 26. 
Vlll.Bérkocsis-utca 

V. Sas-utca 17. 
\~ Sas-utca 5. 
\1. H ajós-utca 15. 
rtf.Dohány·utca 42. 
IV. Károly-körút 24. 
\~ Béla-utca 5. 
Y. Erzsébet-t ér 
r. Attila-utca 1. 

n. v árosli ge ti fasor 
\11.Damjanioh-utca 30. 

# 

\~ Arpád-utca 11. 
YI.Gróf .Zichy Jenő-u. 37. 
\~ József-tér 19. 
IV. Központi városház 



A TÁBSULAT TAGJAI il 99 

Plesz Mór 
Poliezer Ignác 

535 Poliezer Sándor 
Poliezer Sándor 
Pollacsek . Henrik 
Pollacsek J en ő 
Pollak Jakab 

6io Pollák József 
Pollák és Schifi 
Dr. Polyák Béla 
Poór Jakab 
Pór Jené> 

r,.,r; Popper Hugó 
Popper Károly 
Popper Mór 
Dr. Porosz Mór 
lovag Posner Alfréd 

65o Preiser Miklós 
Rácz Ferenc 
Rada. Dezső 
Radnai Károly 
Dr. Radó Antal 

655 Radó Viktor 
Radó Vilmos 
Dr. Rakonitz Mór 
Ranschburg Gusztáv 
Rechtnitz Ödön 

5so Redő Ignác 
Reich Jenő 
Dr. Reich Miklós 
Beimann Lázár 
Dr. Beiner Ede 

66& Reiner Miklós 
Reisz D. J. 

rv. Deák F erenc-utca 5. 
X. Kőbányai-út 51. 
V. Aulich-utca 3- 5. 
LX. Csarnok-tér 3 4. 
VI.Szondy-utca 45. 
V. Széchenyi-utca 14. 
L Krisztina körút 1 7 

V. Váci-körút 78. 
'~ Árpád-utca 4. 
V. Kálmán .utca 10. 
V. Dorottya-utca 1 O. 
V. Szemere-utca 7. 

~ 

rv. Koronaherceg-utca 10. 
V. Nádor-utca 20. 

ni.Wesselényi-utca 2. 
V. Váci-körút 64. 
Yl. Bajza-utca 11. 
V. Nádor-utca. Hitelbank. 
Yl. Podmaniczky-utca 57. 
'~ Dorottya· utca 1 O. 
'~ Váci· körút 80. 

Vll.Károly-körút 15. 

'~ Lipót-körút 3. 
,1. Délibáb-utca 6. 
JU.Kórház-utca 14. 
rv. Ferenciek-tet·e 2. 
\~ Balaton·utca 1 f.. 
IX. Tüzoltó-utcSt 6. 
'~ Nádor-utca 20. 
m Muzeum-körút 2. 
'~ Arany János-utca 25. 
'~ Arany János-utca 25. 

Yll. W esselényi ·u tea 4. 
\: Váci-út 2. 
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Dr. Renner Adolf 
Réti Benő 
Dr. Réthy Mór 

570 Révész Adolf 
Révész Vilmos 

Richter Gedeon 
Dr. R.ichtmann Mózes 
Rigócz Zsigmond 

ois Rockenstein .Sándor 
Robeim Károly és Fia 
Róna József 
Rónai Gyu1a 
Rosenberg Henrik 

680 Rosenberg Mór 
Rosenfeld Ede 
Rosenieid J án os 
Roseth Gyula 
Dr. Rothbart J. 

585 Rothberg Vilmos 
Rothmüller Ti vad ar 
Dr. Rott Jakab 
Rózsa Béla 
Dr. Rózsavölgyi Manó 

svo Ruttkay-Rothauser Miksa 
SaJgó Izsó 
Dr. SaJgó József 
Salz berger József 
Dr. Sámuel Lázár 

r.es Sándor Fülöp 
Sándor Pál 
Szepesváraljai Sarbó Leó 
Sarkadi Ignác 
Dr. Schichter Miksa 

Vll. Valéro-utca 4. 
VII.Peterdi-utca 35. 
VII. Baross-tér 17. 
YI. Kemnitzer-utca 15. 
Vl. Nyugoti p. u., Gáspár és 

Révész cég. 
LX. Üllői-út 105. ' 

VIII.Rökk Szilárd-utca 26. 
Yl. Andrássy-ú t 94. 
n. D ék án -utca. 
V. Nádor-utca 20. 
Yl. Szabó József-utca. 
vn.Károly-körút 3. 
UI.Akácfa-utca 16. 
\~ Bálvány-utca 5. 
'~ Lipót-körút 13. 
\: Lipót-körút 13. 

YJ. Kmetty-utca 14. 
Vll.Erzsébet-körút 16. 

V. Akadémia-utca 16. 
\1. Gyár-utca 20. 
\1. Gróf Zichy Jenő-utca 3. 
V. Arany J ános-utca 25. 
Yl. ;podmaniczky-utca 6. 
'~ Mária Valéria-utca 12. 
\: Lipót-körút 17. 

Yill.J ózsef-körút 3. 
X. Ha.lom·utca 15. 
Yl. Andrássy-út 2. 
V. Szabadság-tér 5. 
IY. Eskü-tér 5. 
V. Sas-u tea 1 O. 
\ '1. Hajós-utca 25. 
lV. Muzeum·körút 19. 
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fill<> Dr. Sch;;-efer Zsigmond 
Soha.nzer Béla 
Dr. Scheimann Emil 
Dr. Schiller Zsigmond 
Schlanger Adolf 

l 

!'06 Schlanger Armin 
Schlesinger Gyula 
Schlesinge1· Sándor 
Schlesinge1· és Polakovits 

Schlichte1· Izidor 
1uo Schmidl Ignác 

Schöfier Bódog 
Schön Dávid 
Dr. Schön L ajos 
Schön Mór 

615 Schönfeld Ede 
Dr. Schöntheil Mór 
Schrecker Izidor 
Dr. Schreyer Jakab 
Schulz Vilmos 

l 

aso Dr. Schwarz Benjámin 
Schwarz Ernő 
Schwarz Ferenc 
Schwarz Gusztáv 
Dr. Schwarz József 

st5 Schwarz Lipót 
Schwarz M. 
Schw&l'z Rudolf 
Schwarz Simon 
Dr. Schwarcz Vilmos 

sao Schweiger Imre 
Schweitzer Henrik 
Sebes Géza 

Az IJIIT Étikönyve 1.910. 

n. Teréz-körút 27 . 
\Z Dráva-utca 16. 

Yl. Andrássy-út 50. 
\~ Má1·ia Valéria-utca 12. 
Ill.Lajos-utca 121. 
lll. Bécsi-út 9. 

Ylfl.Nagyfuvaros-utca 28. 
l. Rrisztina-körút 45. 
V. Szabadság-tér. Tőzsde

palota. 
YL Andrássy-út 23. 
\~ Sas-utca 6. 

Yll.Erzsébet-körút 39. 
vm.Rökk Szilárd-utoa 37. , 
X. Kozma-utca. Uj-temető. 

nr.Damjanich-utca .u. 
Vl. Vörösmarthy-utca 42. 
X. Cserkesz-utca 9. 
r Tükör-utca 2. 
V. Perczel Mór-utca l. 
\~ Nádor-utca 1-t. 

\11.Erzsébet-körút 42. 
Yl. Szív-utca. 18. 
\l Andrássy-út 118. 
UI.Erzsébet-körút 1. 
VItKirály-utca 41. 
\1. Ó-utca 6. 
\~ Báthory-utca 5. 
\ : Kálmán-utca 13. 
l\: Bécsi-utca 4. 
VII.Rákóczi-tít 30. 
l\: Irányi-utca 18. 
Vlll.Rökk Szilárd-u to a 17. 
\'1. Dávid-utca 1 b. 

26 
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Sebestyén L ászló 
ebestyén Manó 

635 ebök Albert 

Se bök József 
Seidler Vilmos 
Sarényi Samu 
Sessler Zsigmond 

a4o Silbermann Pinkás 
Simon Béla 
Dr. Simon Izidor ' 
Boglári Simon Jakab 
Simon Miksa 

A's inger Adolfné 
Dr. Singer Jakab 
Dr. Singer Mózes 
Singer Sándor 
Singer Zsigmond 

~60 Sipos Henrik 
Soltész J ózscf 
Somló Gyula 
Somlyó Mór 

Sommar Ignác 
n& Somogyi Albert 

Spitz Márk 
Spitzer József 
Spitzer Lipót 
Spitzer Miksa 

tM Spitzer Náthán 
Dr. Stadler Jakab 
Dr. Stamberger FCiren(• 
Dr. Stamberger Salamon 
Staropfer KtUmün 

nt.Da.mjanich -utca 28. 
\lU.Hunyadi-utca 14. 
rv. F eren ciek-tere, Hecht 

bankház 
\'l. Baj za-u tea 44. 
\: Lip ót-körút 22. 

1\: Eskü-tér 5. 
\'1. Vörösmarthy-utca 60. 
YII.Erzsébet-körút 15. 
\~ Bálvány-utca 2. 
\: Nádor-utca 23. 
\: Nádor-utca 23. 
\~ Nádor-utca 23. 
\'l. Dessewffy-utca 6. 
\: Hold-utca ~5. 

\'II.Garai -tér 18. 
\'!.Andrássy-út 10. 
\: Mária Valéria.-utca 12. 

IX. Ráday-utca 24.. 
YII .Jávor-utoa 11 /b. 

l. Logody-utoa 33. 
\: Akadémia-u. 16. Widder 

M. és Steiner. 
\'1. Podmaniozky-utoa 81. 
\'1. Sza hó József-utca 23. 
\'1. Hajós-utca 25. 
IX. Czuczor-utca 4. 
r Alkotmány-utca 1 ö. 
\'1. Gróf Zichy Jenő· utca 40. 
ll. Margit-körút 5 b. 
\: V écscy-u tos 5. 
\~ Erzsébet-tér 15. 
\: Kálm1\n-utca 16. 
ll. ~,ö-utca 1 l. 
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665 Dr. Stein Emil 
Stein Miklós 
Dr. Stein Miksa 
Stein berger J aka b 
Steinberger Zsigmond 

670 Steiner Ármin 
Steiner J en ő 
Stein er Jónás 
Dr. Stein er Lajos 

· Sterk Rikárd 
675 Stern Ábrahám 

Stern Alfréd 
Stern Gyula 
Stern Henrik 
Stern Izsó 

&so Dr. Stern J ózsef 
Stern J ózsef 
Dr. Stern Samu 
Starner Sándor 
Stiffson Emil 

ss5 Strelinger Gyula 
Dr. Stricker Mór 
Stomfai Lajos 
Strasser Alfréd 
Dr. Strasser Imre 

&9o Győrvári Strasser Rezső 
Strauss Mór 
Surányi Béla 
Szabó Ármin 
Szabó Rezső 

•nr. Szabolcsi ~fiksa 
Szalai Ödön 
Sz án tó Aladár 
Sz1isz Béla 

1\'. Koronabereeg-utca G. 
\l Vörösmarty-utca. 36. 
\'ll.Akácfa-utca 5. 
\: Kárpát-utca 9. 
\'. váci-út 6. 
1:\. Köztelek-utca 4. 
\'1. Szív-utca. 16. 
YI.Hegedűs Sándor-u. 17. 
L Albrecht-út ll. 
\: Nádor-utca. 5. 

YHT.Népszinházutca. 27 . 
\: E rzsébet-tér 9. 
\l Eöt\'ös-utca 'J.tf •• 

\liiLónyai-utca 17. 
lY Deák F erenc-utca 12. 
lll. Zichy-utca 7. 

lll. Lajos-utca 14 . 
\'1. Andrássy-út l . 
r Csáky-utca 27 . 
Yl. An dr~ sy-út 75. 
\'ll.Elemér -utca 19. 
\l Hajós-utca 25. 
r Nádor-utca 7. 
\l Munkácsy-utca 15. 
\l\ árosligeti fasor :10. 
\ '1. Teréz-körút 7. 

Királymalom 
YI.Váro. ligeti fa. ... or 2.t. 
X. Száll1is-utca 13. 
\: SzabRdság-tér 5. 
\'1. Lövólde-t~r ~ a. 
\ li.DRmjanich-utCR a0. 
\~ Ntidor-utca 7. 
'- Széchenyi-utcn. 2. 

~ti· 
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Szász Hugó 
100 Székely Ignác 

ifj. Székely Ignác 
Székely Miksa 
Dr. Székely ~fiksa 
Székely Mór 

705 Székely Simon 
Székely Ottó 
Szemere Jenő 

Szende Fülöp 
Szende L aj os 

HO Dr. Szenes Zsigmond 
Szepes Béla 
Szilas Nándor 
~ilárd Károly 

l 

Dr. Szili Adolf 
715 Dr. Szirmai Manó 

Nagysárosi Szü·mai Oszk~r . 
Dr. Tauber J aka b 
Ta.uszig Rúgó 
Tedesco Bernát 

ao Teichner Gyula 
Dr. Temesváry Rezső 
Tenezer Emil 
Timár Jenő 
Timár Rezső 

725 Toch Samu 
Tolnai Gyula 
Dr. T~lna.i László 
'forda Sándor 
Török Gyttla 

1so Trmnka József 
Trabitsch Miksa 

vr. Gróf Zichy J eu ö-u. 40. 
V. Lipót-körút 22. . 
V. Nagykorona-utca 32. 
\'1. Teréz-körút 62 . . 
rt. Liszt Ferenc-tér . 6. 
V. Arany János-utca 10. 
V. Báthory-utca 20." 

vn.Rákóczi-út 30. 
lY, Koronaherceg-utca 5. 

Herm es 
lY. Koronaherceg-ntea . 5. 

l 

vr. O-utca 5. 
\~ Váci-körút 60. 
V. Sas-utca 17. 
V. ·Lipót-körút 15. 
IX. Boroksári-út 33. 
V. Sas-utca 6. 
Yl. Hajós-u~ca 31. 
V. Perczel Mór~utca 4. 
V. Báiltlory-utca 19. 
VI. Sziv-utca 11. 
VJ.And.rássy-út 88. 
\~ Dorottya-utca 4. 

VU. Erzsébet-körút 32. 
'~ Báthory-utca 8. 
VItNyár-utca 14. 

V. Fürdő-utca 8. 
\( Nádor-u tea 34-. 

Leszámitoló bank fiók. 
IV. Koronaherceg-utca 18. 
\'II.Nefelejts-utca 59. 
l\~ Eskü-tér 5. 
\: Lipót-körút 16. 
\C Mária Valéria-utca 14. 
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rruróczi Sándor 
etényi Ulimann Gyula 
Dr. Unger Bet'Ilát 

í!lö Ungár Miksa 
Urbán Adolf 
Urbán S. L. 
Urbán Zsigm ond 
Vadas Rezső 

ao Dr. Vaisz Sándor 
Vári Dezső 

Varjas Adolf 
Dr. Várkonyi Kálmán 
Vasadi Gyula 

a 5 V enetü1ner Mól' 
Dr. Vermes L ajos 
V erő. H enrik 
Dr. Vidor Jenő 
Dr. Virág Mór 

750 Visnofszky Sándor 
Vitéz Gyula 
Waldner Mór 
W&hl Béla 
lovag W echseimann Ign. 

vakok intézet e 
756 W eidinger Miksa 

Weidlinger Zsigmond 
\Veimann G.éza 
Weiner Sándor 
W ein er Vilmos 

'"o W einreb B. 
Weiss Be1·nát 
Dr. Weisz Gyula 
W ei sz Henrik 
Dr. W eiss Hugó 

\: Nádor· utca J 4. 
r Bálvány-utca 22. 
r Gresham-palota.. 
\~ AI·a.ny János-utca 34. 
\~ Sas-utca l. 
V. Mérleg-utca. 2. 
r Szabadság-tér 5. 

YII.Hernád-utca 54. 
Yl. Andrássy-út 2f:>. 
\: Váci- körút 34. 
r Mérleg-utca 11. 
\ l Nagymező-utca 19. 
YI. Podmaniczky-utca 43. 
\T Andrássy-út 6. 
\l. Teréz-kör t.H 15. 
YI.Andrú.ssy-út 52. 
1': Koronabereeg-utca 1 O. 
\: Nádor-utca 30. 

rtLAréna-út 11. 
S. Martinovics-tér 1. 

\li.E rzsébet-körút 53. 
' : Bálván y-utca 26. 

rn.Mexicói-út 60. 
\: Nádor·utca 29. 

\11r.Aggteleki-utca 1 O. 

'~ B éla-utca 5. 
\: Nádor-n tea 4. 

\'Il.I stván-út 1 ~. 

rm.Kenyérmező· u tea (i. 
X. Bánya-utca 4. 
Y JM lvá.ny· utcA. 20. 
\l Teréz-körút ~O. 



i Oh 

1 .. r. \V<' i~~ lturr 
Dr. \Veisz ,J,~lmb 

\Voi sz l 1. Pttl 
'\Voisz l\Ianó 
l h·. \V cisz l\1 ilnm 

;w Dr. \Voisz 1\lt'lt· 
\Vei$Z 'rivaclar 
\Voi~s Zs i~mond 
" 'cisz borger An t<\ n il t 
Dr. \Voiszbnrg GyulA. 

775 \Ve iszmann N o é 
W üllisoh H u gó 
\Y clliso h IJ(IÓ László 
\Vidder Henrik 
Widder ~Iór 

j'() Willll iw Artur 
\\' immer Mór 
Wintc1· Herrmann 
\Virth Kálmán 
\Vitte n berg Ignác 

7S& \Yix Dávid 
\Vodia.ner Al.·thur 
Dr. Wolf Vilmos 
\Volfner Gyuln. 
\Volfnor József 

;uo \Volfncr Józ~~f 
\Volfner Lajos 
\Volfner Tivadnr 
\Yollák Somn 
W oliner },ülö p 

a& Zt\dor Félix 
7Jaln Adolf 
Dr. Zerkovitz Imre 

• 

Zi n~cnheim Zsigmond 

\I.S~ív - uLua 1 ~. 

\l Andr1\ssy-út l !>. 
\'II.Síp-ntca ~;">. 

\'11.1\crtész-uton. 4·3. 
\'1. Szondy-utoa 22. 
\. Szeut L1\.ezló- tér 19. 
\: Uorovo-utoa R 
V. A1·any J1í nos-utc~t 34. 
l. Fehérvth·i-út l O. 

\'1. Gróf 7Jiohy J ené>-utoa 20. 
ll. F6-út. 
\'1. J{ irály-uton 8. 
\'. N.tdor-utca 31. 
' : Arany J~~ nos-ntca 1 O. 
r Akadémia-utca tű. 

\'. N1\do1·· utca ::i . 
IX. Lónyai-utca 13, b. 
'~ Lipót-körút 16. 

\'ll. Wesselényi-utca 44 .. 
l. Pálya-utca l. 
\: Bálvány-uto& 20. 
r1. Anm·1\sey-út 21. 
Yl. Eötvös-utca 24. 
\ll.Károly-körtlt 3. 
rn.Károly-körtH 3. 
Yl.Andráasy-út 10. 
Y ll. Károly· körút 3. 
,.li .Kó.roly-körút 3. 
r Arany János-utca 13. 

Yli.Erzsébet-körtít j3. 
\: Perczel Mór-utca 2. 
Y. Lipót-körtlt 13. 
\: Akadémia-utca J 4. 
\: Aulich-utca n. 
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.Zoltán :Bóla 

800 zwack Miksa 
Dr. Zsengeri S~tmu 
Dr. Zsoldos Zsigmond 

\~ Nagykorona-utca 23 . 
lX. Boroksári-utca 92. 
\'U.Kazinczy-utca 31. 
\~ Alkotmány-utca 21. 

b) Vidéki tagok. 

Abádszalók. 
Gróf F. Gyula 

AbonJI· 

Dr. Blumgrund Naftáli 
s06 Hay Mór 

Dr. Hirn Márton 
Izr. hitközség 
Kopecki Ármin 
Lang Oszkár 

s1o Pintér Gyula 
Dr. Révész Géza 
Richter Béla 
Véli Miksa 

Adonv. 

Dr. Löwinger Sámuel 

A lb e?·tii1·sa. 
st& Bleier Gyula 

Levien Ferenc 
Dr. Pflug Sándor 
Tábor Gyula 
Ulmer István 

Alhó. 

Sto Dr. Reiner ~fiksa 

, 

-
Alsólendva. 

Izr. hitközség 

Ana1·cs. 

Din er Gyula 

A n tal{ alva. 

Dr. Fischer Miksa 
Dr. Klein Lipót 

Annavölgy. 

! 5 Dr. Mosonyi Albert 

Apc. 

Jongreisz Samu 

· 11pc-Zagy1'aszántá. 

Reinitz Béla 

A1·ad. 

Adler Andor 
Bing és Löbl 

'\So Frmnkel S. József 
Funkelstein József 
végvári Neumann Dániel 
Rónai János 
Dr. Rosenberg Sándor 
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&'15 Singer Izrael aeo Izr. nöegylet 
Dr. Steinitzar Pál Kaufmann Samu 
D1·. Vágvölgyi Lajos Dr. Kelemen József 

Klein József 

A1·a·nyosmcw6th. Krahl Géza ' 

Dl'. Ardó Sándor s5 Krausz J aka b 

Dr. Perl Antal Krausz Bernát 

s~ Pető Albert K1·ausz Károly 

Dr. Silberfeld J a.kab Kun Lajos 
Dr. Leinberget· ~rmin 

A1·anyosmegyes. 87o Lernberger Rezső 
Lusztig Ignác 

Jeremiás Som a Dr. N em es József 
Pollák Illés 

Bácsctlwtá8. Pollák Lajos 
Rosenberg Emil 876 Reich Salamon 

ifj. Reioh Vilmos 
Ba:fa. Reich Zsigmond 

Berger Salamon Dr. Reik Aladár 
M5 Dr. Brach Samu Rose n b erg J aka b· 

" Dr. Bruck Aurél sso Rosenberg Mátyás 
Chevra Kadisa Dr. Rosenberg Samu 
Deutsch Mátyás Somogyi Emil 
Diamant Lajos Somogyi Gyula 

s5o Dr. Dömötör Kálmán Schliesser Miksa 
Fendrich Sándor 885 Spitzer Ármin 
Fischer Adolf Spitzer Zoltán 
DY. Fischhof Zsigmond Szász János 
Fleischmann Benő fiai Szász Ottó 

S:.ó Dr. Fleischmann Mór Dr. Valentin Emil 
Grtinhut Míksa ~9o W eidingel' Gusztáv 
Goldschmied Zsigmond W eidinger Dezső 
Hesszer Gyula W eidinger Hezső 
Izr. hitközség 
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JJulas;o;c.tfJ?Ja·;·) na t. 

Barok József 
Dr. Feledi Jenő 

96 Felsenburg Gyula 
Felsenburg Ödön 
Dr. Grünbaum Aladár 
Hinunler Bertalan 
Hoffmann Hermann 

goo Klein Adolf 
Dl'. Kovács Lajo. 
Löwy Lipót 
Meissner József 
Pollaosek Rezső 

9C5 Pollaosek Sándor 
Dr. Révész Dezs6 
Salgó Gábor 
Schmidl Sámuel 
U ngar Zsigmond 

9 to Weisz Arnold 

B alatonszmttgyö?~gy. 

Dr. V árkonyi J en ő 

· BalmazU:jVá1·os. 
Fried Samu 

Ba?·anya111á.gócs. 
Dr. Stauber Hugó 

Bm·kn. 

GrünmaD.ll Arnold 

~ Bwro.~.c;házn. 

\lu Poliezer Sánc.lor 

.. 

JJál'l/ct. 
Dr. Árje Fülöp 

Békéscsul>u. 

Dr. Fáy Samu 
Kun Ede 
Kun Miksa és fia 

911 o Sch war z J ón ás és Fia 
W allerstein Mózes 
Wallerstein Sámuel 

Belény e!:. 

Veinstein Márton 

BPreg zá z. 

Balkányi Ödön 
u25 Fehér Emil 

Kont Manó 
Dr. Reismann Simon 
Róth Gábor 
Weisz Ignác 

Besztercr. 

9so Dr. Biss Kornél 
Grünfeld Adolfné 
Dr. Scherf Izraél 

Besztm·cebán.lJf'. 

Izr. hitközség 
Dr. Porgesz Samu 

9o6 Sonnenfeld Mór , 
Dr. Schönfeld Aron 
Dr. Szilárd Frigyes 

\ 

• 
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l:Jicske. 

Freud Arthur 
Freud Lajos 

e'o He rrmnnn Sándor 

Bodrogs'Sm ·d ah e~lJ. 
Gu ttma.nn Mór 

Boj cs. 

Grossmann Sam u 

Bonyhád. 

Fleischmann Lipót 
Hirschmann testvárok 

9u Honig Albert 
Möller Lipót 

Bozovics. 
Span-ger Ignác 

Brassó. 

Deutsch Ármin 
"J1jinzig Bernát 

ur;o Dr. Feiler Ignác 
Feiu Ármin 
Gál Nándor 
Hoffmann Imre 
Klein Sámuel 

DM Marer Benő 
Ritter Ármin 
Rosenfeld Dávid 
Singer Mór 
Taobauer Adolf 

\ 

BJ·eznóbánya. 
96' ' Izr. hitközség 

B1·ogyán. 

Pollltk Sándor · 

BHdabi.cske. 

b. Rosenfeld Henrik 

Buziás. 
BrA,sch Mór 
Erasch Simon 

Csaca. 

965 Klappholz József 

C ákova. 

Dr. Kohn Rezső 

CsáktOJ'H!J((. 

Heinrioh M. 
Mózes Bernfi.t 
Sobwar11 J. 

Csáklyó. 

H70 Mandel Rudolf 

( ;sá11!1· 

Dr. Uatlnai Manó 

Cso~ng·J·ád. 

Dr. Bándc Zoltán 

\ 

J zr. ifj. önképz() egyesület 
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Csm·gó. 

Biick Hermann 
~;5 I zr. hit.község 

Csw·og. 

Kahufi.r Arnold 
Kalmár Lipót 
Roth Jakab 
Weltmann Lipót 

Csu~. 

mm Honig Dtívid 

Cegléd. 
Bikur-Cholim ·Egylet 
I zr. h itközség 
Le bovits Ignác 
Dr. Váradi Sámuel 

Celldömölk. 

.. 86 Komlós Sándor 
Roseuberger M. Mikaa 

Cinlwtu. 

Jlol'ovitz Fülöp 

Dá·1·da. 

Bihari Benő 
Gellér Ottó 

• &9o Keszler Gábor 
Singer Emil 

natk. 
Hirschhorn Lipót 

l h•ln·ect'lt. 
Aufricht Alajos 
Dr. Balázs Bertalan 

\1!15 Dr. BaJ.kltn_ri Miklós 
Deutsch Ignác 
Dr. Fejér Ferenc 
Dr. Fl eisohmann Mór 
Goldberger Adolf 

lO(lO Gutfreund ámuel 
Hajnal Sámuel 
Izr. bitközség 
Izr. szantégylet 
Kardos Samu 

ttl(l5 KrRusz Vilmos 
Kohn Lipót 
Dr. Popper l\Iór 
Dr. Szá.ntó Sámuel 
Woiustein Jnkab 

/)(;~. 

toto Friedloonder Gyula 
Gfiloosi Satnu 
Hirsoh Vilmos 
Dr. HolJ:(Inder Sn.mu 
Jerémiás és Rosenbe1·g 

tO tG Rosenberg Lajos 
Dr. V'ajda Lipót 
Dr. '\Vettonstein Noá 

nt~f'(l . 

Blum Zsigmond 
Den tao h Miksa. 

to-!o Dr~ Diósi Sámuel 
Birsch Adolf 
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Köves Andor Dunaföldvá?·. 
Laufer Arnold Haaz Sámuel 
Laufer Miksa Kovács Jenő 

t 0!5 Dr. László Lázár 
Dr. Leitner Mihály Dttnasze?·dah el y. 

, 
1\IaJlllhei.m Armin Steine1· Sa.lamon 
Nnssbaum Hermann 
Dr. Schulhof Zsigmond Ecseg 

~ 

1030 Szirtes Henrik lOM> Gróf Sándor 
W ern er Ignác 

É cska. 
Dévavá nya. Braun Jakab 

Berkovits D. Dezső Folkmann Ferenc 
Grünfeld Ignác Dr. Messinger Károly 

DevecsPJ'. E'gm·. 

Juhász Dávid B ra un József 
l 

t oso Dr. Czigler H enrik 
Dévényuj fa lu. Greiner Arnold 

tO$ Kohn Sámuel Dr. Elek Oszkár 
Mittelmann M. és Társai Ernst Ede 

Dr. Heimler Ede 
Dicsöszent1)lárton. t 065 Kaufmann Alfréd 

Dr. Erdős Izor Mezei Dávid 
Rosner Jenő 

Dit1·ó. Dr. Schweiger Lázár 
Fábián Sándor W einberger Zsigmond 

Domb1·ád. EndTöd. 

Dr. Diener Mór tooo Roth Lajos 

Dombot'ár. Epe•rjes. 
ttW> Reinitz Gábor Dr. Böhm Aladár 

Spitzer Sándor Chevra-Kadisa 
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I zt·. hitközség 
Dr. Neuwirth Zsigmond 

106:; Dr. Propper József 
Dr. Sonnenschein Simon 

Jt?·hisfall(. 

Fischer J en ő 

É1·sekU;jvá1-. 

Kru·zweil Gáspár 
Singer Lipót 

~?·zsébet(a lva. 

1010 Gra.uer Sándor 
Dr. Pártos Henrik 

Eszék. 
, 

Friedmann Arpád 
Halász Sándor 
Klein Zsigmond 

to; & Dr. Kohlbach Oszkár 
Dr. Ungár Simon 

Etyek. 

Dr. Burger Simon 

Fa eset. 
Izr. hitközség 

Fadd. 

Grünwald Lajos 

Frhérgyannat. 

He<> Dr. Hunwald Izidol' 

FehéJ·lt' IHJl[ou1. 
Löwy Jenő 

FcJaetepttszla. 

Lonkai Ármin 

FelsöirPg. 

Dr. Fehér Soma 

Felek. 

ifj. Gerson l\1átyás 

F el.söszá llás patak. 

tm;s Schlesinger Adolf 

Felsövisó. 

Glanzmann Zsigmond 
Hoffmann József 
Dr. Lax Samu 
Dr. Mátrai Ignác 

Fenes. 

to9o Kassovitz Tivadar 

Fi w ne. 
Dr. Frank József 
Bartmann József 
Kirz Adolf 

Foga,·as. 

Enischhorn Eligyes 
to95 Dr. Kelemen A. 

Dr. Rosenberger .János 
Rotschild Lipót 



U 4 TÁRSULATI JCÖZLKMÉNY.EK 

Thiet·feld Henrik 
Valentin Arthur 

F ugyivá .. át·hf>l!l· 

u oo Nussbaum Sámuel 

Fultak. 

chwarcz Mór 

Galánta. 

Dr. Neumann niór 

(;a{ góc. 

Dr. Herzog .Jakab 
Dr. Hirschfeld :Manó 

at05 Izr. Leányok egyesülete 
Izr. népiskola 

GáL~;zécs. 

Dr. Dévai Ármin 
Dr. Budali IzraeJ 
Dr. Schwarz Jgnác 

Gm'flmSZf>ntbeneclf>h. 

1110 Dr. Krimer Béla 

Gat~am~zentkeJ•Pszt. 

Izr. hitközség 

GödölW. 

Blumenthal Manó 

(;öd.Prne~tP'-dláza . 

Bernstein Győző 

Gyergyóbékás. 

Simon Márton 

Gyer gy ó holló. 

tu5 Smilovits Selig 

Gym·gyószent1niklós. 

Stein Elek 

Gye1·gyótölgyr'$. 

Niszel Lőrinc 

VzJimesközéplak. 

Goldschlag Os!ás 
Ringwald Márk 

uto Smilovits Jakab 
Smilovits Márton 
Dr. W assermann Simon 

Gyorna. 

Hartenstein Vilmos 

Gyöngyös. 

Kercsk. csarnok 

Györ/,·p u. p . .lf. Bód. 

11~ Alexander Simon 

Gy ö,._ 
Chevra-Kadisa 
Dr. Erdély .Jenő 
Gy8r szabad kir. város 
Schefcsik Ferenc 
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1180 S:lcndrői Mór 
Török Adolf 

Gyula. 

Braun Mór 
Czinczár Adolf 
Czinczár Dezső 

u s5 Izr. hitközség 
Dr. Kohn Mór 
Dr. Major Simon 
Reisner Béla 
Reisner Ede 

tuo Schwimmar Adolf 

H aj duszo bo~zló. 

Adler Samu H. 

Hatá1'U;j{alu. 

Neudorfer Izidor 

HátSZf'g. 

Dr. Vajna .József 

Hatvan. 
Balázs Ödön 

tU5 Blumentha.l Béla. 
Hatvani József 
Löw Andor 

H~jöúáúa. 

Fried Miksa 

He1"1ládcsány. 
Glück Lajos 

H ndmezövásá1·hely. 

115o Dr. Aniszfeld Endre 
Aniszfeld Sándor 
Balla Sándor 
Beregi Lajos 
Feiner Mór 

Jtii5 Izr. hitközség 
Kiss Bertalan 
Pollák Sándor 
Seltma.nn Lajos 
Steiner L. József 

11so Dr. Wilheim Arnold 

Hosszúmező. 

Dr. Weisz Emil 

Hossz'tivölgypuszta. 

Buchwalder Jónás 

Iglú. 

Izr. hitközség 
Izr. iskolaszék 

u65 Izr. nöegylet 
Krausz Áron 
Dr. L áng József 
Dr. Lorber Adolf 
Löwy l\fór 

1110 Rauchwerger Ármin 
Hosenthal Vilmo 
Dr. Rottenberg Mártou 

, fl l ava. 

ifj. Donáth Manó 
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Dr. Pollacsek Simon 
lli5 Dr. Rosanthal Bertalan 

Ipolyság. 

Izr. hitközség 
Statusquo izr. hitközség 
Dr. Vámos Béla 

flo ba. 

Stern Mór 

I vánd á?" da. 

1180 Láng Hermann 

Izakonyha. 

Kaufmann Ignác 
Kis Károly 

Jáno halrnu. 

Dr. Hollmnder Adolf 

Jánosháza. 

Rosner Dezső 

JászbeNmy. 

tt8n Ch e vra-Kadisa 
Leitner Ármin 
Dr. Moller Bernát 
Schatz Henrik 
Dr. Weisz István 

Kalocsa. 

tt!IO Steinberger Bermann 
Dr. Szántó Lajos 

](ápo l? 1-ás. 

Taussig Sándor 

Kaposvá?· .. 

Dr. Herzog Manó 
1195 Izr. hitközség 

Kemény Samu 

Kaptevár. 

Dr. Frankl Illés 

Krwácsond. 

Klein Aladár 

Ka?·ánsebef\. 

Lukács Ferenc 
~ ~o Pető Leó 

Dr. Roth Ernő 

Kassa. 

Chevra. Kadisa 
Fris ch Sam u 
Izr. anyahitközség 

t!05 Dr. Kire z Viktor 
Dr. Klein József 
Korach Hermann 
Dr. Pap illés 
Poliezer Izsó 

1210 Dr. Sichermann Bernát 
'ryrnauet· Sam u 
Dr. Weiss Béla 
W eis z Izidor 

......___. __ Wolf Mór --~----~---'o...._.;._~-~~~ 
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Kecskernét. 
Feldmayer Ignác 

1t 15 Fischpán Mór 
Gross Simon 
Izr. hitközség 
Dr. Kecskeméti Adolf 
Dr. Kecskeméti L aj os 

1t2o Kohn Gábor 

Keszthely. 

Beck Sándor 
Izr. hitközség 
Mandl Pál 
Neumark Ignác 

tz!5 Pető Vilmos 
Dr. Schwarz Zsigmond 

Kézsrnát·k. 

Dr. Pollak Vilmos 

Kit·ály helmec. 

Fenyvesi' Kálmán 

Kis b ét'. 

Izr. hitközség 
ttso Kohn Lipót 

Dr. Neumann Jákó 

Kiskttnlacháza. 
Bleier Ferenc 

Kisköt·ös. 
Goróoz Aladár 

Az IJIIT Évkönyve 1910. 

Kiskunhalas. 
Grosz Adolf 

tts5 Dr. Hofmeiszter Juda 
Hofmeister Mór 

Kisküt·tös. 
W eis z József 

Kismat·ton. 

id. Wolf Lipót 
Wolf Sándor 

Kispes t. 
tM<> Chevra-Kadisa 

Herbaesek Antal 
. Herbaesek Bertalan 

Holzmann Ármin 

Kispm~uba. 

Haas Adolf 

Kisselnwc. 

1!45 Löwinger Lajos 

Kisszeket•e$. 

Fried Dezső 

Ki.stm·enne. 

Dr. Sohönfeld Mór 

Ki.svá1·d a. 

Dr. Földes Mór 
Grosz Benjamin 

27 
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t!&o HA.lasi Mór 
Iüílmán Sándor 
Kereskedelmi I\ör 
Molnár József 
Hadó Adolf 

t255 Száll Mihály 
Dr. Vadász Lipót 
Zuckermann Bernát 

Kolozsvái'. 

Abrahám Sándor 
Bergner Mór 

t~6o Binder Mór 
Burger Frigyes 
Csapó Lázár 
Dr. Eisler Mátyás 
Dr. Fenyő Béla 

t2n5 Fra.nkl Miksa 
Gárdonyi Imre 
G lasner J aka b 
Gombos Benl> 
Halász J en lS 

t2iO Izr. nőegylet 
Kemény Armand 
Dr. Klug Lipót 
Kun Bernát 
Lasz Lázár 

t !75 Mestitz Ferenc 
Neuberger Zsigmond 
PolJak Gaston 
Dr. Rosenberger Mór 
Orth. izr. hitközség 

• to.o Sz án tó BertaJan 
Dr. Szirtes László 

Vass Samu 
vV eisz Ármin 
Weisz Ignác 

t:.!B5 Dr. Weisz József 
Weisz Mór 
Wertheirner Samu 

K01náront. 

Chevra-Kadisa 
Fried Jenő 

t~9o Izr. hitközség 
Milch Dezső 
Spitzer Béla 

Komá1·om(ü · ·. 

Fiaischmann Dávid 

K61· >>l rnd. 

Gr ü n ba um Béla 
1!95 Izr. hitközség 

Kö?·möcbánya. 

Izr. hi tk ö z ség 
Dr. Langfelder Adolf 

Kö·J'ÖRtlWCMl. 

Hubert Károly 

Kiiszeg. 
Dr. Wiener Márk 

Léva. 

1aoo Izr. hitközség 
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L?p)Ut. 

Büohler Károly 
Deutsch Dezső 

Dr. Do b os Ignác 
Grosz J ózsef 

tso5 Dr. Stein er János 
Schwarz János 

Liptó ·zent1niklós. 
Bacher Á1·min 
Gansl Ignác 
Dr. H ertzka Gyula 

tsto Dr. Lefkovits Salamon · , . 
Stark Arm1n 

Liptóttivá1·. 

Blooh Mór 
' 

Lo one. 
Dr. Barta Mór 
Borsod - Miskolci gőz

malom losonci és 
hatvani gőzmalmai 

tst6 Dr. Fischer József 
Kimer József 
Lederer Antal 
ifj. Lederer Mór 
Löwy Adolf és Fiai 

tato Dr. Oppenheimer F er. 
Sternlioht Sá1nuel 
Dr. Vajda Béla 
m. Dr. Wohl Adolf 

Lugos. 
Dr. Fényes J 6zsef 

13!5 Iz1·. hitközség 
Klein Sámuel 
Dr. Lenke Manó 
Dr. Rosanthal Gyula 
Tyroler Emil 

1830 V értes Lajos 

Macla. 

Stein Salamon 

;\[ág ó c:::.. 

Honig Dávid 
Komlós Miklós 
Lebowits József 

~1Iagyarbodzá$. 

t835 Klein J aka b 

Magym·kaní~ a. 
Dr. Rosenberg Ede 

ltfaJ.ió. 

Dr. Adler Artúr 
Ch e vra.-Kadisa 
Dr. Dózsa Lajos 

tuo Dr. Dózsa Sámuel 
Dr. Dózsa Simon 
Iritz Gyula 
Iritz Sándor 
In. hitközség 

tua Dr. Kecskeméti Á. 
'!.7* 
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Krausz A. 
! fandl Zsigmond 
~farosi Hermann 
N eumann Zsigmond 

tB50 Pollak Sándor 
Dr. Sas Bernát 
Teltsch Adolf 

Jlrí.ndolt. 

Halász Mór 

JI á,·amarossziget. 

Altmann Ferencz 
1855 Dr. Grünwald Zsigmond 

Dr. Heller Zsigmond 
Dr. Kahan La.jos 
Dr. Lax Manó 
Oesterreicher Sámuel 

J360 Schnitz József 
Schöngut J aka b 
Schöngut Sándor 
Dr. Vidor Géz.a 

Jlarosillye. 
Kohn Jónás 

Jfarosludas. 

111s Dr. Havas Sándor 

JfllT(Jiti.,'ÚflÚrhPl!J. 

Balog Béla 
Bretter Vilmos 
Bórger Albert 
Cbevra-Kadísa 

u17o Czitrom Oszkár 
Farkas Aladár 
Fekete Bernát 
Fekete Izsák 
Friedm-ann Lipót 

t 3i5 Halász József 
Kállai Adolf 
László Albert 
Dr. L öwy Ferenc 
Mestitz Albert 

1380 Mestitz H enrik 
Mestitz Mór 
Mílhoffer Pál 
Mittelmann Ármin 
Révész Béla 

1s.ss Dr. Tischler },fárton 
V a. j da Zsigmond 

Mátészatka. 
Klein Andor 

Mátyásföld. 

Frey József 

Medgye.tJegyháza. 
Berkovíts Boriska 

ts9o Gonda Izidor 
Klein Vilmos 
Márkus Hermann 
Rosenthal Samu 
Wolf Samu 

r395 Znekennann Izidor 
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Mezőbe1•ény. u .H; Schracker 8 . L. 
Dr. Grünwald Dezső Dr. W enetianer J aka. b 
Izr. hitközség Dr. W ei sz Géza 

Züszmann Henrik 
Mezőhegye~. 

Auspitz L aj os Módos. 

/ 
Bárány Dávid Dr. Ernst Lajos 

uw Krausz Sándor Fiai 
Mezőkászony. 

1.00 Dr. Kis Béla Mohács. 
Dr. W eltmann Sándor Bl&u Rezső 

Dr. Flesch Ármin 
Mezőkövesd. Freund Sándorné 

Dr. Roth Dezső Halász Ármin 
t w lli. Löwy J aka b 

Mezötelegd. Dr. Miskolczy Gyula. 
Barta Béla Miskolczy Sándor 

Dr. Müller Samu 
Miava. Pauncz Zsigmond 

Dr. Roth Miksa uso Popper I. D. 
Rosenthal I zidor 

Afindszr~nt. Wolf Zsigmond 
t6<JG Grüner Géza 

Izr. hitközség Mohol. 

Dr. Bálint Lipót 
Mi8kolc. Bloch Samu 

Barneh Gyula u :!6 Horváth Emil 
Br6dy Gyula König József 
Chevra-Kadisa :M annbeim Simon 

l'tr Dr. Dohos József Dr. Ofner Jenő 

Dr. KBszegi Armand 
j\Jono't. László Adolf 

Dr. SidJauer Ármin Dr. l fu p pert .Jakab 
Hidlauer Ignác t•f<J Ker. Hitelbank 
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• l!óJ·. Kroó József 
Büchler P. Marmorstein Izidor 
Dr. Heumann J . 

~lfóJ'icfiihl. 

Dr. Donáth József 

jlfoson. 

Dr. Hofner Elek 
tu5 Izr. hitközség 

jlfun kács. 

Blum Géza 
Braun Sándor 
Dávid Ignác 
Dr. Deuneufeld József 

t660 Deutsch Béla 
Donner Gyula 
Fehér Samu 
Fisch Jenő 
Dr. Fisch József 

U5~ Fried Géza 
Fried ~anác 

/ 

Dr. Fried Soma 
Fullmann Manó 
Dr. Gergely Albert 

ueo Gottesmann Saul 
Grünstein Mór 
Katona Jenő 
Dr. Ka.tz Sándor 
Kiss Lajos 

IMI Dr. Kiss Lipót 
Klein BenlS 
Kohlbach Simon 

1470 Dr. Meisels Vilmos 
Dr. Molnár Jákó 
Reismann J en ő 
Rosenfeld Arnold 
Saphir Albert 

H 75 Sa p hir N án dor 
Szántó Samu 
Taub Gyula 
Tulipán J ó zs ef 
W einberger Benő 

J 48o W einberger Miksa 
Wittmayer Jakab 
Zahler Ignác 

jVagyatád. 

Dr. Borsódi J ózsef 
Dr. Grünbaum Ná.thti.n 

tws Dr. Kommar Elek 
Rotter Bernát 
Wimmer Ignác 

.Yugyappony. 

Hecht Jónás 

Nagybec.~ke?·ek. 

Friedmann Alfréd 
u9o Hille1· László 

Izr. hitközség 
Dr. Klein Mór 
Dr. Mangold Samu 
Temmer Sándor 

u~& Weisz Izidor 
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Nagy biccse. 
Deutsch Ede 
id. dr. Holzmann Lajos 
ifj . dr. Holzmann Lajos 
Izr. hitközség 

HiOO Sonnenfeld Gyula 
Schrechter Henrik 
Dr. Weisz Arnold 
Dr. W ellesz Gy. 

J\T agy kanizsa. 

Böhm Emil 
t~SO!S Fiaischmann Miksa. 

Fleischner Miksa 
Grünhut Henrik 
Heltai J ó zs ef 
Hirschler Sándor 

16t o Marton Ignác 
Dr. Miklós Dezső 
Dr. Neumann Ede 
Dr. Pillitz Sámuel 
Singer József 

1 öt 5 Sommer Ignác 
Stern Sándor 
W eiser József 
Weisz Tivadar 

Nagyká1·oly. 
Dr. Adler Adolf 

t5to Berger Ármin 
Bing Mór 
Diamant Samu 
Kaufmann J en l> 
Singer Mório 

N agy hihindu. 
15! 5 Feigl Gusztáv 

Fr an kl J aka b 
Hajtás Lipót 
Kálmán Géza 
Kalmár Jenő 

t 53o Dr. Kácser Zsigmond 
Molnár Károly 
Dr. Rosenstein Mór 
Dr. Sebestyén Emil 
Schwarz Gusztáv 

t&a5 Dr. Wolf Lipót 

l\Tagykörös. 

Dr. Dezső János 
Izr. hitközség . 
Dr. Révész Simon 
Rothbaum Sándor 

t54u Steiner Zsigmond 
Sz án tó Gyula 

Nagylak. 

Benedict J en ö 

f\'ágymihúly. 

Dr. Glück Soma 
Sterck Hermann 

tMs Dr. Widder :t. r árk 

Ságy ,·áska. 

Mandel Lipót 

Nagy:~w·á.ny. 

Balogh Jenő 
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Grün Mór ·f>.tagyvá?·ad. 
Werner MR.rci 1570 Dr. Adorján Ál·min 

Auspitz Adolf 
f\l agyszalonta. D1·. Barta Dezső 

1550 Dr. Barta Ferenc Dr. Bárdos Imre , 
Dr. Beoher Aron Dr. Berkovits Ferenc 
Izr. hitközség t 575 Bihari Endre 
Kurnstein He1·mann Bingler Jakab 
Sebestyén Sándor Farkas Izidor 

t555 Schreiber Izidor Fischer Sámuel 
Lévy Gyula Fényes Manó 
Nagy Báni 158o Fried Ferenc 
Sternthal Farkas Dr. Gerő Sándor 

Grünwald Jenő 
f t{ agy szék. Dr. Kecskeméti Lipót 

Dr. Pfeffer György Krausz Adolfné 
1585 Dr. Kurloonder Ede 

Nagyszentmiklós. Loondler Fer~nc 
Lakatos I. József 

tsao Friss Ignác 
Leitner Lázár 

Izr. hitközség 
Lőwy József 

Jászai Vilmos 
Ürményi Antal ' 1590 Löwinger József 

Markovita Sándor 

ftlagyszom bat. 
May Sándor 
Dr. Mihelfi Lajos 

", Diamant Samu Moskovits Farkas , 
IGM Dr. Juszth Armin 1595 Nussbaum Gyula 

Schlesinger Hermann Rácz Jakab 
Stein Miksa Reismann Mór 

Dr. Rezső Mór 
]\t agyszöllös. Silbermann József 

Guttmann Emanuel t6oo Sonnenfeld Adolf 
Dr. Krmmer Lipót Schifi Ernő 

Dr. V áJi Péter 
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Vermes Kornél 
W ecbsler Adolf 

tsotí Weisz Ernő 
Weisz Géza 

Nográdec3Pg. 

Dr. Znekmann Mór 

Nyi'rbátor. 

Mandel Dezső 

Nyiregyháza. 

Dr. Bernstein Béla 
t610 Fábián Ferencz 

Dr. Flegmann J en ő . 
]

1riedmann J aka b 
Dr. Haas Emil 
Klár Gusztáv 

1615 Morgenstern Dezső 
Rosenthal Ferencz 
Silb~rstein Miklqs . 
Statusquo izr. hitközség 
Zucker Henrik 

Nyi1·lövö. 
tsto Zuckermann Arnold 

Nyi1·ntada. 
Fried Béni 
Krausz Hermann 

Nyit1·a. 
' Izr. leányegyesület 

Óbecse. 
Freund J ózsef 

t6t5 Dr. ·Galambos Pál 
Izr. hitközség 
Dr. Székely Ignácz 

Oravic a. 

Dr. Baumann Izsó 
Belgrader József 

Orosháza. 

taso Singer Miksa 
Tafler Jakab 

Palánka. 

Rosenstock Sam u 

Pancsova. 

Blach Mór 
Dr. Graber László 

tss5 Izr. hitközség 
Dr. Weil Adolf 

Pápa. 
, 

Dr. Kende .Adám 
Dr. Koritschoner Vilmos 
Steinberger Lipót 

tuo Wittmann Ignác 

Pécs. 
jánosi Engel Gyula 
jánosi Engel József 
Dr. Fodor Ignác 
Fücbsl A~old 
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1141 Dr. Greiner József 
Hirschfeld Sámuel 
Izr. iskola 
Jacobi Fülöp 
id. .Krausz Béni 

1s6o Dr. Lóránt Lipót 
Dr. Perls Ármin 
Stern Károly 
Wertheim Jakab 

Péten·éve. 

Dr. Deutsch Adolf 
16M Fischer József 

Klein Arthur 
Schönfeld Leon t in 

Petőszinn y P. 

Weisz Vilmos 

(jriszentpé/e)·. 

Dr. Szilárd Lipót 

Pilis. 

aeeo Dr. Szigeti Ignác 
Schwarz Samu 

Pogányszentpétet·. 

Löwenatein Emil 

Polgárdi. 

Dr. M'rkua Sámuel 
• 

Pouony. 
Bauer Mikaa 

Pöstyén. 

H166 Dr. Neuwirth Nándor 

Pr i vigye. 
Freiberg Bernát 
Dr. Gömöry Zsigm"Ond 
Dr. Weil Zsigmond 

Puh ó. 

Brichta Emil 
1a7o Dr. Haas Lipót 

Löwy Nándor 

Pusztugyálu. 

Deutsch J en lS 

Pusztapaj ta. 

Diamant Lipót 

Plt .~zlapúltelf'k. 

W obistein J aka b 

Pusztapá{ka. 

te 76 Pátkai J ózsef 

PusztatepkP. 
Wohl Sándor 

Püspöhladány. 

Deési Rudolf 

RácJ..·eve. 
Berger J aka b 
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Rákoskereszt U?'. 

Oroszlán Vilmos 

11ákospalota. 

111so Kolmann J. Gyula 

R ozsnyó. 

Dr. Auer bach Lajos 
Bornatein Ignác 
Glatter Ignác 
Ganzfried Géza 

1&& Reich Pál 
Rosenblüth Jenő 
Roth Miksa 

• 

Roth Sándor 
Bohustek Zsigmond 

1&9o Strausz Árpád 
Dr. Strausz Lipót 
Dr: Tyroler Simon 

Rtuna. 
Dr. Fischer Mór 
Fried Izsó 

R 1t szkabánya 

t f.le& Dr. Stieglitz Mór 

Salgótarján. 

Gerő Nándor 

Sándo1•{alva. 

Dr. Gonda Mór 

Sá"~t'Úr. 
F leischmann Simon 
Goldschmied József 

" ' o Hatvany-Deutsch Béla 
Heller Mór 
Kelemen Alfréd 
Pick Samu 
Plesch Károly 

17l5 Rosenthal Izidor 
Spiegei Jenő 
Dr. Wessely Manó 

Sátoraljaujhely. 

Alexander Vilmos 
Barna Dezső 

1110 Dr. Buza Barna 
Dr. E rényi :Manó 
Dr. F ried Samu 
Dr. Friedmann Ármin 
Dr. Goldberger Izidor 

t ít5 Grünbaum Simon 
Haas Adolf 
Haas F ülöp 
Hirsch Albert 
Klein Izidor 

t i to Dr. Klein Károly 
Dr. Lichtenstein J en 5 
Neufeld J ózsef 
Reiohárd Ármin 
Dr. Reichárd Salamon 

t7trt Dr. Roboz Bernát 
Sohweiger Márkus 
Dr. Székely Albert 
Schön Sándor 
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Widder Gyula Klein Sándor 
11so Zimmer Adolf Dr .. Müller Józ~ef 

Zimmer Henrik 1750 Dr. Pollak Miksa 
Dr. Ro senfeld N á tán 

Segesvát._ Dr. Schwarcz Ignác 
Bretter Sámuel . Steiner Albert 

Selntecbánya. 
Dr. Ungár Kálmán 

n55 Vogl Antal 
Dr. Kapp József Dr. Winkler Adolf 

Selyp. 
SO?·oksá1·. 

Képes Ferenc 
Miklós Ben6 

1795 Varga Ignác 
Dr. Scbii.fer Adolf 

Siklós. Scheibner Felix 
• Dr. Klein Dezső 1760 Schreiber Sándor 

Dr. Sági Ernő Weiner Dávid 

Schwartz Ottó 
Szabadka. 

W e isz Ignácz 
Fürst Béla 

~iófok. Dr. Geréb Mihály 

tao Dr. Ney József Klein Géza 
1765 Kunetz Ignác 

Sió'HW1'0S. Kunetz J aka b 

Braun Dávid Löbl Salamon 
Reiter Károly 

Sobm·sin. Rottmann Imre 
Löwinger Samu n1o Dr. Singer Bernát 

Schaffer Adolf 
Sopron. Dr. Tauszig Izsó 

Braun István Dr. Wilheim Adolf 
Dr. Garai Gyula 

tua Dr. Gross Sándor Szabadszállás. 

ifj. Hacker Lipót Heisler Márton 
Izr. hitközség t 775 V aj na József 
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Sza1-vas. 
Dr. Déri Henrik 
Dr. Drechsler M.iksa 
Dr. Fisebbein Soma 
Dr. Fuchs Béla 

11so Grimm Mór 
Kerényi Vilmos 
Dr. Reiszmann Adolf 
Dr. Szemz6 Gyula 

Szász1·égen. 

Farkas Márton 
11ss Dr. Schwarcz József 

Szászseb es. 

Erdősi BaiersdorfNánd. 
Erdősi Baiersdorf Rich. 

Szatnlá1'. 

Bárány Samu 
Dr. Benedek József 

119o Dr. Farkas Jenő 
Dr. Fekete Samu 
ifj. Freund Sámuel 
Fuchs Bertalan 
Fürst Béla 

1795 Hirsch Sándor 
Dr. Jordán Sámuel 
Klein Vilmos 
Kra.ssó Miksa 
Cs. Mayer Károly 

1800 Cs. Mayer Sándor 
Dr. Rácz Endre 
Reiter J aka b 

Reiter Lajos 
Reiter Mór 

1sos Rohrlich Sámuel 
Dr. Ro senfeld József 
Szőke Béla 
Teitelba.um Hermann 
Dr. Weisz Károly 

z eged. 
1s1o Beck Jenő 

Dr. Biedl Samu 
Borostyán Lajos 
Csányi J án os 
Deési Béla 

tsts Dr. Engel Mór 
Dr. Goldschmidt György 
Izr. hitközség , 
Dr. Kompolti Abrahám 
Kovács Antal 

1sw Körmendy Henrik 
Lsndesberg Mór 
Dr. Löw Immánuel 
Dr. Löwinger Adolf 
Várhelyi dr. Rósa. Izsó 

18M Spiegei Lajos , 
Tanasig Annin · 
Vas Károly 
Wiener Fülöp 
Winkler J ó z se{ 

Székes{ehérvá1·. 

1sso Basch Adolf 
Bernstein Samu 
Braun Lajos . 
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J>onnenberg József 
,!i,cnyves J en ő 

tM6 Dr. Fris ch A doH 
Görög Kálmán 
Hirsohhorn Sándor 
Dr. Holló Jenl> 
Dr. Lukács Gyula 

tMo Dr. Löwy Márk 
.Márkus Miksa 
Dr. Perl Miksa 
Pet() Miksa 
Rechnitzar és Sohlosinger 

' "~ Sohützer Jakab é~ fia 
Dr. Steiner Jákó 
Dr. Steinherz Jakab 
Steininger Lajos 
Dr. Strasser J en() 

sMO Wertheimer Ármin 

zeksztu·d. 

Gonda Béla 
Dr. Gulyás József 
Leicht Lajos 
Dr. Leopold Kornél 

•w. Leopold Mihály 

• 

Dr. Müller Ferenc 
Pirnitzer J ózsef és Fiai 
Dr. Rubinstein Mátytís 
Balamon Ármin 

8 zé/,· t•l,tJh ld. 

T zr hitköz~;ég 

Szmn lak. 

t865 Spitzer Mór 

Szentes. 

Dr. Friedmann Gyula 
lzr. hitközség 

Szentgál. 

Hamburger Nándor 

Zi,peRó f alu. 

Dr. Bottenstein Zsigm. 
ts;o Dr. Klein Ignácz 

Dr. Schönfeld Lipót 

Sze J JCSszo1nbat. 

Dr. Szita Bertalan 

Szigetvá1·. 

Izr. hitközség 

Szilasbalhás. 

ifj. Deutsch Sándor 

Szilágysontlyó. 

• eo Bchmideg Mór 
Weiner J aka b 
Wolf Henrik 

• ss1r; Dr. Keller Samu. 
Zelekovits Ármin 

Dr. Zipser Jakab Szil(amajo1-. 

Leopold Lajos 
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Szi?·ák. 

Mehr Miksa 
Dr. Vajda Mór 

Sz latina. 

1880 Nádor Henrik 

Szolnok. 

Adler Ignác 
13éla Miklós 
Dr. Deutsch Adolf 
Elek Mihály 

1885 Fehér J ózsef 
Galam b os Miklós 
Gyárfás Béla 
Hay Róza 
Havas Lipót 

raoo Dr. Heves Kornél 
Holzar Vilmos 
Dr. Karczag Sándor 
Kaiser Márton 
Dr. Kerényi Samu 

t 89& Kalmár Miksa 
Klein Mór 
Kovács Béla 
Lippe Vilmos 
Moller Arnold 

tuoo Österreioher Lipót 
Polgár Gusztáv 
Polgár Simon 
Dr. Radnai Ferenc 
Re ich József 

liO& Sebők Nándor 

Szegő Adolí 
Dr. Tolnai Sándor 
Dr. V ámos Béla. 
Vig Gyula 

11uo Zucker I mre 

Szolyva. 

D I. Geiger Frigyes 

Szombathely. 

Dr. Dániel Ernő 
Dr. Dános Emil 
ifj. Deutsch Samu 

1916 Deutsch Ottó 
F eldmann Bódog 
Feldmann Gynla 
F ürst Dezső 
Dr. Haimann Miksa 

t9!o Dr. Heimler Ernő 
Izr. iskola 
Kemény József 
Dr. Kern Frigyes 
IJévai Samu 

t 9! 5 Mayer Lajos 
Pintér Ármin 
Beiner László 
Rainer Ignác 
Dr. Schwarz Bertalan 

t9ao Schwartz Ignác 
Stadler Izidor 
Szegő Benő 
Vajda Sándor 
Dr. Viola Ödön 

liUJ5 Dr. Weiner Mór 
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Wohl László 
Dr. W urmfeld Zoltán 
Zoltán Elek 

Szucsány. 

Dr. Haas Simon 
to' o Jellinek Bertalan 

Porges Adolf 
Schulz Lajos 

Tantás 'i. 

Dr. Hirsch Sándor 

1'anyrtpuszta (Zomba) 

Weiner Jakab 

Tápiógyör~gyc. 

1u•ft Hirn János 
Györgyei Dlés 

Tapolca. 

Izr. hitközség 
Dr. Hofimann László 
Pollák Béla 

toao Pollákné Frisch Adél 
Dr. Schönwald Károly 

Ternesvá?·. 
Dr. Bleyer Izsó 
Buziási Eisensbedter R. 
Fnedmann M. 

toa& Gerstl Géza 
D1'. Günsz Áron 
Gyárvárosi izr. hitközs. 

Dr. Hajdu Frigyes 
Dr. Kemény Gyula 

t96o Dr. Kovács Gyula 
Kunstaedter hirlapiroda 
Lénárt J aka b 
Neubauer Vilmos 
Patek Lajos 

t9ss Dr. Pór Dezső 
Dr. Rosanthal Mór 
Spitz Balamon 
Verl5 Adolf 

Tiszafii?·ed. 

Dr. Békefi Lajos 
t9io Halász Béla 

Dr. Kiss Aladár 
Dr. Poliner Izidor 

Tiszalök. 

Liszauer Ignác 

Tiszaörs. 
Klein Sándor 

Tiszaszenti~M"e. 

t97G Braun Ernő 
Wildmann Ignác 

Tiszolc. 

Frank Dániel 
Grünma.Qn Ármin 
Kohn Albert 

19 o Dr. Schwarz Márk . 
' 
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Tizsite. 

Frisch Dávid 

Tokaj. 
N eumann Albert 
Roseníeld Sámuel. 

Toldipuszta: 
Margalit Alfréd 

Tol~ta. 

• 1es5 Kr, usz ]3éla. 

T01·da. 
Lázár Mendel Simon 
Mendel serf6zde r. t. 

Trencsén. 

id. Donáth Manó · 
Héber képző-egyesület 

19no Dr. Lichtenstein Adolf 

' 11 ?·encsénteplic. 

Engel Károly 
Dr. Szépházy Emil 

1"u,i arc n wt e. 
Mermelstein Arnold 

Tu1·keve. 
Izr. Niiegylet 

1, . 
u ;·n,.c~l.'ct. 

1tl!t& Badar Samu 

Aa IM/T évk6nf1t'e 1910. 

Tu?~óczszentrná?·ten. 

Grosz Dezső 
Dr. W eiszkopf Arthur 

Ujkécske. 

Bloch Márton 
Epstein Gyula 

woo Id. Oppenheim Adolf 

Uj pest. 

Dr. Altve.r J ózsef 
Bak József 
Deutsch Béla, 
Ehrenwald László 

:toos Dr. Elek Pál 
Dr. Fadgyas Gyula 
Fischman Miksa 
Földes ÁYmin 
Földes István 

wto Frey Gusztáv 
Dr. Föhrer Simon 
Grünbaum Vilmos 
Hévizgyörki Dr. Héder· 

váry Sámuel 
Hoffer Mihd.ly 

tots Dr. Holló ArthUI" 
Inczédi Gyula 
Izr. hitközség 
Dr. Kálmán Ödön 
Kepes Ferencs 

~<no Dr. Kiss Sándor 
Klein lgnácz 
Dr. Kohlmann J. Gynla 



434 'rÁRSULATI KÖZLEMÉNYE.K 

Dr. Kont Iz01· 
Laufer József 

zoss Lernberger Ernő 
Leiner Miksa 
Dr. Lichtmann Mór 
Löwy Emő 
Meitner Miklós 

!oso Murányi Iván 
Nasser Samu 
Dr. Oszmann Mór 
Pintér József 
Reiter Lipót 

t03s Rosenbaum Gábor 
Schwarcz Jakab 
Schwarz Ignác 
Dr. Szab ó Béla 
Szemere Ernő 

s<Mo Székely Miksa 
Vágó Miksa 
Dr. Venetianer Lajos 
Dr. Wolfner Jakab 
Weisz Mór 

Ujvm·'bász. 

w4:r; Hirs.chl Manó 

U,jvidék. 

Ernst Bemát 
Forgács Benő 
Dr. Freund Ede 
Dr. Gál Ödön 

1050 Izr. hitközség 
Dr. Kovács Bódog 
Dr. Kubinyi Károly 

D1·. Lustig N án dor 
Roth Vilmos 

Ungvár. 

t055 Friedmann Mayer 
Guttmann Mihály 
Kulka Mór 
Mérö Vilmos 
Dr. Reismann Henrik 

toso Roth Sándor 
Rothmann Lipót 
Rozgonyi József 
Dr: Sajó Elek 
Szepesi Sándor 

Unin. 

t066 Katz József 

Üllő. 

Bogner Dezső 
Simonfi Jakab 

Vác. 

Chevra Ka.disa 
Deutsch Gábor 

t<,7o Deutsch Géza 
Izr. hitközség 
Kemény Bertalan 
D1·. Lengyel Soma 
Reiszmann Gyula 

!;075 Dr. ,Révész Béla. 
Dr. O berlander József 
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V águj hely. 

Berger Ernő 
Berger Mór 
Dr. Füredi Lipót 

!080 Izr. alreáliskola 
Izr. hitközség· 
Dr. Sonnenfeld Bernát 

Varannó. 

Blum Sándor 
Cséri Hermann 

!1085 Dr. Kasztreiner László 
Landesmann Mór 
Dr. Mande l Gyula 
Mandel Rudolf 
Rosenberg Márton 

W9o Rosenblüth Sándor 
Dr. Simonovits Ignác 
Dr. Török Vilmos 

Vári. 

Sárkány Jenő 

Vecsés. 

Herbaesek Vilmo! 

Versec. 

t095 Izr. hitközség 
Dr. Oppenheim Ármin 
Dr. Szidon Adolf 

Vestprém. 

Izr. hitközség 

Dr. Hoffer Ármin 
! tOO Dr. Spitzer Mór 

Villány . 

Badar Samu 

Zalaegerszeg. 

Laufer Lajos 
Dr. J ámbor Márton 

Zámoly. 

Vogl Sándor 

Zalalövő. 

!105 J us tus Izidor 
J us tus Sándor 

Zilah. 

Fried Dezső 

Gerő Antal 
J akabfi Izsák 

!u o Porjesz L. Lajos 
Ressler Adolf 
Terner J ak ab 

Zimony. 

Dr. Urbach Henrik 

Znióváralja. 

Wagner Artur 

Zólyom,. 

!t tri Havas Dávid 

18* 

43o 
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Zólyon1lipcse. 
Dr. Szilárd Frigyes 

Zombo'r. 

Bruck Ármin 
Dr. Fischer Mihály 

.. 
Zsarnóca. 

Izr. iskola 

Zsitvauj falu.· 
• !l!o Weisz Fülöp 

. . . 

Zsolna. 

Grün Gyula 
Izr.' hitközség 
Roth Jakab 

\ .. . 

Dr. Spierer Ignác 
~l~ D~. , Schlesinger Emil 

.. 

o) K ül földi tagok. 

Bécs. 

Harczos Ignác 
Untere Vi~duktg. 35. 

Prof. dr. 8. Krausz 
Taborstrasse 21. 

N e uberger J ózseí 
Kolomatring 9. 

B'ród Sz m. 

Brauner Ferdinánd 

J)olnja-Tuzla. 

uw Domány Hermann 
Englander Béla 

Hamburg. 

Dr. Leimdörfer Dávid 

J tn"lizsálem. 

Dr. Grünhut L. 

. ' 

London~ 

Dr. Büchler Adolf · 

Luxemburg. . 
ttS& Dr. Fuchs Sámuel 

Prossnitz. · 
Dr. Goldschmied Lipót 

Szera}evo. 

Kecskeméti Imre 
8erelmann Ede 

Tutrakau (Bulgária). 

Hirsehl Sándor 

Zvornik. 

:!ao Dr. Sehossberger S•ndor 
. . 
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AZ 1910. POLGABI EV SZAMARA. 

Januá1·. 
1 567{) Tébéth 20. . ~ 

· S~. Semóth 
8 S,z. Váérá . 

11 Sebát újboldja 
15 Sz.. B6 
2~ Sz. Beealiáeh . . 
~5 Sebát 15. 
~9 Sz. Jithró 

Február. 
5 .Sz; Mispátim 
9 Ádár újh.oldja 

10 Újhold 2. napja 
12 Sz. Terúma 
.19 Sz. Teczavvé 
23 Kis Púrim 
26 Sz. Ki-thisszá 

Március. 
5 Sz. Vajjakbél . 
ll Ádár s'ni újboldj a 

l 

12 Sz. Pekúdé, újh. 2. napja 
Sekálim 

19 Sz. Vajjikrá 
Zákhór 

!4 Eszter bőjtje 
2á Púrim 
~6 Sz. Cá.v. Sú,sán Púrim 

Április. 
2 Sz. Semfni. 

Pára 
9 Sz. Ta.zría , 

Hachódes 
10 Niszán újboldja 
16 Sz. Mecórá . 
23 Sz. Ácha.ré 

Sabbath Ha.ggádól 
Pésza.ch előestéje 

24 Pészac~ 1. napja. 
25 Pészacb. 2. napja 
30 Sz . .Pészach 7. napja 

Május. 
1 Pészach 8. napja 
7 Sz. Kedósim 
9 ljjár újboldja 

10 Újhold 2. napja. 
14 Sz. Emór 
21 Sz. Behár 
!7 Ómer 33. napja 
28 Sz. Bachukkótbáj ..,. 

J unius. 
4 Sz. Bemidbár 
8 Sdván újboldja 

11 Sz. Nász6 
12 Sábúóth előestéje 
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13 Sábúóth 1. napja 
14 Sábúóth 2. napja 
18 Sz. Behá.alóthekbá 
~5 Sz. Selá.ah 

.Julius. 
'2 Sz. K6raah 
7 Tammúz újboldja 

Újhold 2. napja 
9 Sz. Chukkatb 

16 Sz. Bálák 
!3 Sz. Pinechász 
24 Tammúz 17. b6jtje 
ao Sz. Matt6th 
A1~gusztm. 

6 Sz. Masszeé 
Áb újboldja 
t 3 Sz. Debáriru 

Obazón 
u. Áb 9. böjtje 
20 Sz. Váethohannán 

Náohamú 
'7 Sz. Ékeb 
~zepteml,m·. 

:l Sz. Reé 
.(. Ebil újhoJdja 
Zl Újbold 2. napja 

10 Sz. Sófetim 
17 Sz. Ki· thécé 
~4 Sz. Ki-tbábó 
~~, Szelich6th 1. napja 

OkMbt.,-. 
1 Sz. Niccábim 
:1 Rós-Hassána előestéje 

4 Rós-Hassána 1. napja 
5670 Tisri 1. 

r> Rós~Hassána 2. napja 
6 Gedalja böjtje 
8 Sz. Vajjélekh 

Súbá 
12 Jóm Kippú1· előestéje 
tB Jóm Kippúr 
15 Sz. Háazinú 
17 Szukkóth előestéje 
18 Szukkóth 1. napja 
19 Szukkóth 2. napja 
22 Sz. Ob ól Hammóéd 
24 llósána rabba 
25 Semini acéreth 
'26 Szimchath tóra 
29 Sz. Be1·ésitb · 

Novembe?·. 
2 Marebesván újboldja 
3 Újhold 2. napja 
5 Sz. Nóacb 

12 Sz. Lekh-lekhá 
HJ Sz. Vajjérá 
26 Sz. Ohajjé-Szára 

Decembe?·. 
2 Kiszlév újboldja 
3 Sz. Tóled6th 

10 Sz. Vajjéczé 
17 Sz. V ajjislacb 
24 Sz. Vajjéseb 
26 Chanukka 1. napjn 
31 Sz. Mikk~c 
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