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A FÖLD AZ EMBER. 

Felolvastatott az IMIT 1930. áprils 30-iki ülésén. 

Francia, feudális mondás ez ; jelentősége körülbelül 
az, hogy ~nnyit ér az ember, amennyi földje van; jó 
magyarsággal: ki a fö~dön ül, nem esik le. Nem akarunk 
ennél tovább menni, csak azt igyekszünk kimutatni, 
hogy annyi válságos és sok százados szorongattatásokon 
át mennyi jutott ebből az áldott földből eleinknek. 

Bizonyos, hogy a honfoglalás első századában csak 
kevés értéke lehetett a földnek, hisz a magyar még 
nagyrészt nomád volt, pásztorkodás, halászat, vadászat 
volt főfoglalk_Q_zása. Ez egyaránt állott turkra, kabarra 
nézve. Ha volt is földművelés, ez arra a gabonanemre 
szodtkozott, mely legrövidebb idő alatt érik meg. 
<<Fizet mint a köles)>, igen régi mondás. Csak a megyék 
berendezése óta, Szt. István által, lehetett szó állandó 
megtelepedésrőL De ez is főkép a várakra, mint a 
megyék központjára vonatkozott. Épp így központi 
jelent5sége volt a még igen gyér püspöki városoknak. 
Hogy a föld még nem nagy érték, kitűnik abból, hogy a 
bírságokat ökrökben fizették. Oly bősége volt a föld
nek, hogy minden évben a határnak osak egy részét 
IPfívelték. (Fű-rés_z m'(ivelés.) Ily viszonyok közt való-
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színű, hogy a hazában levő, csekélyszámú zsidók 
minden akadály nélkül szerezhettek földet. 

Hosszú belső zavarok és külső támadások után Szt. 
László és Kálmán uralma alatt megszilárdult, hódítóvá 
emelkedett az ország. Már nemcsak gabona és bor 

' hanem len és kender után is kellett fizetni az egyház 
tizedét. A népesség szaporodott, a belső rend oly teljes, 
hogy igen tekintélyes külföldi tudós szerint hazánk volt 
akkor, 1100 körül, Európa legjobban igazgatott országa. 
<<Ha valaki másnak földj ét saját birtokául bitorolta, ha 
elítélik, ugyanannyit veszt a maga földjéből és azon
felül 10 penzát (bizánci aranyat) fizet.>> A földnek tehát 
már van értéke. De az is kitűnik e törvényből, hogy a 
pénzgazdaság kezdetét veszi. Első zsidó földtörvényünk 
így szól : <<Zsidó ne merjen keresztyén rabszolgát venni, 
vagy eladni, vagy azoigálatban tartani. Ha azonban 
a határidő leteltével el nem adja, a rabszolgát elveszti. 
lia pedig valakinek közülök van szántóföldje, azt 
pogány rabszolgákkal műveltesse. Ha birtokot vásárol
hatnak, legyen nekik, de csak püspöki székhelyen szabad 
lakniok.>> 

Pogány rabszolgákban éppen nem volt hiány: a 
hódítás emberzs~kmányolással is járt, különben is volt 
még pogány magyar is elegendő. Szt. László első tör
vénye szerint az, ki kutaknál áldoz vagy forrásoknál 
és köveknél tesz felajánlást, bűnét egy ökörrel váltja 
meg. De még Kálmán első zsinatjában is olvassuk, 
hogy senki se kövessen pogány szertartást, de ha mégis 
teszi, ll napon szorosan böjtöljön, ha előkelő, ha pedig 
szegény hét napig, de veretéaseL Ami pedig a püspöki 
azékhelyen la}rá~t illeti~ nem s~abad elfeledni, hogy 
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vásárnapok voltak és az egyházfők a helypénzből 

tekintélyes jövedelmet nyertek. Igen valószínű, hogy 
egyenes adóval vagy ajándékkal is tartoztak. A pogány 
magyar még ökörrel fizet. 

Ez a már törzsökös, bennlakó zsidók törvénye. De 
éppen Kálmán idejében kezdődött a keresztesháború 
és a zsidó, különösen Németországban, kegyetlen 
üldözésnek lett martaléka, úgy, hogy aki csak tehette, 
Magyarországba menekült. Kálmán, királyaink közt 
tán legeszesebb, megvédte őket. De az új jövevények
ről szóló törvényében már nincs szó földművelésről, 
csak vásárlásról és zálogról keresztyén és zsidó közt. 

Hogy a főpapok hasznot húztak a zsidók letelepedé
séből , kitűnik III. András 1291-iki okleveléből, melyben 
Pozsony városnak kiváltságot ad. Keresztyén és zsidó 
egyaránt élvez szabadságot, de a zsidó <<az esztergomi 
érsek és a pozsonyi prépost jogainak fenntartásával». 

Egy századon át úgy látszik megmaradt a Kálmán 
alkotta állapot. Csak IL András áldatlan uralma oko
zott változást. A király szertelen tékozlása, a megyei 
birtokok elajándékozása, ezek következtében a pénz 
hamisítása általános elégedetlenséget okozott. Mivel 
pedig pénzre szükség volt, a fejedelem pedig tovább 
költekezett, igen kétes értékű eszközökkel kellett pénzt 
teremtenie. Az izmaelitákat - volgai bolgárokat -
a királyi kincstár kereskedőinek nevezték ; ők voltak 
a bankárok. Az első pénzverő Magyarországon muha
medán dirhemeket vert. Melléjük most zsidók is 
kerültek, mint a kamara grófjai, mint a financiális el
nyomás eszközei. Ezért rendeli el az aranybulla, hogy 
a pénzügyet nemesekre bízzák, ne izmaelitákra és 
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zsidókra. A-z ez időben szereplő Theka, cseh zsidó 
' volt akkor a főfinancier. Nem szabad valami nagy 

gazdasági tudományt keresni náluk: a bajon többnyire 
hivatalos pénzhamisítással akartak segíteni, mi akkor 
a francia királyoknál is előfordult . Az ilyen <<plus
macherek>> okozták a nagy gyűlölséget. The ka is, utóda 
Henuk IV. Béla korában is, ehhez a fajtához tartoztak. 
IV. Béla is rászorult a zsidókra. IX. Gergely pápa, 
egyike a legerőszakosabbaknak, el akarta tiltani a 
királyt zsidó pénzüzérek alkalmazásátóL Béla azt 
felelte, hogy ha nem átkozza ki e miatt Portugália 
királyát, őt sem lehet. Az ilyen tőzsérek, akár zsidók, 
akár nem, vak és szarencsétlen eszközök voltak, arra
valók, hogy a nép dühe ellenök és ne a fejedelem ellen 
forduljon. Szerenesés Imre, Süss Op penheirner Württem
bergában és Efraim zsidó, ki Nagy Fridriknek volt 
hivatalos pénzhamisítója, e rendhez tartoztak és a 
zsidóságnak nincs oka velök büszkélkedni. 

Bizonyos, hogy bár a kánonok ellen volt, a zsidók 
még elnyomottak nem voltak. Van adatunk, hogy 
Trencsénben házat, telket vásárolhattak, Pozsonyban 
pedig még III. András korában is egyforma szabadságot 
élveztek a keresztyénekkeL Mivel pedig akkor és még 
sokkal később is, a város gazdaságának jelentékeny 
része szőlőművelésből állott, bizonyos, hogy nekik is 
nemcsak házuk lehetett,, hanem szőlőjl:ik is. Épp olyan 
szabadságot adott Sopronnak Róbert Károly király 
1824. Sőt abban szó sincs érsek vagy prépost jogá
nak fenntartásáról. 

Nagy Lajos uralkodása kezdetén rmg az atyja által 
kijelölt úton haladt. Kötelességévé tette a város minden 
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rangú és állású háztulajdonosának, egyháziaknak, 
világiaknak és zsidóknak, hogy egyenl() módon járul
janak hozzá a város megerősitéséhez, mert a háború 
veszélye mindenkire egyenl(); kell tehát, hogy a_ város 
épségben tartása és 5rzése körül felmarült költséget a 
háztulajdonosok közösen viseljék. Itt tehát meg volt 
az egyenlőség -legalább terhek dolgában; úgy látszik 
a zsidók voltak akkor is a f5hitelez6k. A király meg
erősíti az országnagyok által kötött kölcsönöket és azo~ 
biztosítását. De már 1360-ban kiűzte 5ket ; egyvallású 
katholikus birodalmat akart. Mint a krónikás mondja, 
uzsorán szerzett kincseiket megvetette,. azokhoz nem 
nyúlt, de mint az oklevelek bizonyítják, ingatlanaikat 
lefoglalta és eladományozta. Mid5n visszatértek, e 
városokban a zsidók uccájában templomukat és a fő

urak és főpapok házait is ott találták. 
Ha tehát házaik voltak, lehettek kertjeik, szőleik, 

szántóföldjü~ is. De Mátyás király úgy rendelkezett 
Pozsonyra nézve 1475-ben, hogy házakat, sz515ket, 
szántóföldet zsidó kézbe nem lehetett elzálogosítani. 
Egyáltalában a XV. századtól fogva igen labilis volt 
a z~idók állapota. Német példára a királyi kamarának 
voltak szolgái. Ha meg is er5sitették régi~ még IV. Bélá
tól eredő szabadságukat, abban kevés a haszon. A kirá
lyok a magok érdekében tartják ()ket, hisz a zsidó 
szivacsnak szolgál, kit kifacsarhatnak, mikor tetszik. 
Ezért nemcsak az uralkodó, hanem egyes f()urak is -
mint Garay Miklós nádor - felhasználják ()ket arra, 
hogy pénzt szerezhessenek, míg ezt ~s el nem veszik 
tőlük. A zsidó tehát hasznos házi ~llat - míg van 

l 

pénze. El kell azonban ismerni, hogy király és főúr 
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aránylag csinján bánik velök. Igazi ellenség~k ne . 
á . l . lll l S 

a papság, hanem a v ros~ po gá~s~g. Az szítja ellenük 
a gyűlöletet . Az, hogy a kuály ele Járulhatnak ezüsttel . 
az~ hogy zsidó prefektus van, ne vigyen minket téve~ 
désbe. Mindennap bekövetkezhetik a <devélölés>>, vagyis 
a zsidó hitelezők tönkretétele, minden este el kellett 
készülve lenniök arra, hogy reggelre csak a vándorbot 
marad nekik. Amíg a közigazgatás rendben folyt, ez a 
bizonytalanság mégis enyhébb, de Mátyás után, a 
Jagellók alatt, ugyancsak erős protekeióra van szük
ségük. Az ilyen alak, mint Szerenesés Imre éppen nem 
volt alkalmas arra, hogy felőlük kedvezőbb véleményt 
teremtsen. Egyáltalában a zsidónak, mint elnyomott
nak természetévé válik,- tán mai napig is úgy van -
hogy bitfelei közt főkép azokat becsüli meg, kiknek a 
másvallásnak előtt is van tekintélye. Ez is sárga, vagy 
vörös folt. 

Sokszor, különösen a XVI. században szerették össze
hasonlítani a magyar sorsot a zsidóévaL Mobács csak
ugyan fordulópont mindkettőnek történetében. A ma
gyar <(nemzeti nagyságának gyásztemetőjét>> siratja, a 
zsidó a teljes, reménytelen függést, a gbettóba záratást, 
a világgal érintkezésről lemondást. Áldva legyen emléke 
őseinknek, kik vallásban, családban, jótékonyságban 
nehéz, gyakran gyümölcstelen munkában találtak 
vigasztalást. 

Miből tengették mégis életüket, ha ez u,gyan életnek 
mondható? Házalással, tót, rusznyák földön kocsmá
zással, pálinkaégetéssel, bérléssel: A módosabbak ezüst
pénz váltásával a lengyel határon, ha ugyan el nem 
csípték őket. A városokból ki voltak zárva. Mint fakto-
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rokat - lengyel módon- találjuk őket a Homonnayak 
és Andrássyak birtokán. Sok bajuk volt az osztrák
morva határon a vámosokkal. A török háborúkban 
szállítással, kémkedéssel is foglalkoztak. Közben oly 
katasztrófákra is el kellett készülve lenniök, mint a 
bazini volt 1529-ben. Nagy istenáldása, hogy herceg 
Esterházy Pál nádor hét községbe befogadta őket, 

kelléS földbéren és még évi 30 font borson. Abban is 
hasonló sorsuk a magyarral, hogy Kollonics bíboros 
mindenkép meg akarta őket semmisíteni. 

A XVIII. század elején mintha derengene. Főpapjuk, 
a hírneves Wertheirner Sámson sokat fáradt érdekük
ben. Eliás Oesterreichert, minden utódával nemesítette 
III. Károly király. A bécsi zsidó féSemberek bizonyos 
tekintélyre tettek szert : ha a császár már nem kapott 
kölcsönt Amsterdamban, vagy Belgiumban, a zsidók
hoz fordult. A nagy török háború idején egy zsidó 
bankot akart alapítani Pozsonyban, hisz annyi idegen 
úr járt akkor hazánkban háborút tanulni, hogy szükség 
volt váltásra. A császár helyesnek találta a tervet, 
kívánta is, hogy megvalósuljon - de ne zsidók által. 
N em is lett belőle semmi. Csak annyiban történt gon
doskodás fel öl ük, hogy Mária Terézia 17 46-ban e rendes 
kontribución felül még tolerancia-taksát is varrt a 
nyak uk ba. Világos, hogy háromszáz éven át zsidó 
nem lebetett földbirtokos ; nem nőhetett össze az anya
földdel. Minden mástól eltel,Untve, lehetetlenné tette 
ezt a kizár~lagos nemzeti jog. 

A változás csak II. József trónralépésével követ
kezett be. Ha minden elnyomott faj és felekezet emberi 
jogainak érvényesítőjét tiszteli a <<kalapos királyban)>, 
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különös hála és kegyelet övezi nevét a zsidó felekezetnéL 
Másoknak csak történeti jogokat adott vissza, rájuk 
nézve a középkori rabság súlyát kezdte enyhíteni. 
Amott az emberiség szempontja mellett a politikai is 
számbajő ; itt majdnem tisztán az első vezeti. A törvény 
semmi jogot nem adott nekik, de ha királynak, hatalmas 
f5úrnak védelmét élvezték, nem igen bántották őket 
keresetükben. Finomabb munkához is értettek. Mikor 
nádorválasztásra került a sor, Gróf Pálffy János pozsonyi 
zsidó meaterrel készíttette új pecsétes gyűrűjét . A jó 
Kolinovics Gábor feljegyezte azt is, hogy míg 1712-ben 
a diéta lefolyása alatt el kellett hagyni házaikat, 17~1-
ben Pálffy országbíró oltalma alatt ott maradhattak, 
avval a kikötéssel, hogy a rendeklakását ne zavarják és 
szegényeiket az országgyűlés egész tartama alatt a város
tól távol tartsák. A Váralja tudvalevőképPálffy tulajdon. 

Amint Magyarország erősödik, a zsidóknak is jobb a 
dolguk. Házalás, kiskereskedés volt f()foglalkozásuk. De 
Mária Terézia háborúiban már résztvesznek szállítások
ban a hadsereg részére. A nagyobb városokban ipart is 
űznek . A zsidók és- keresztyének közti ürt abban az 
időben nem hidalja át semmi. Igaz, hogy lealázó jegyet 
nem viselnek, mint Ausztriában. De politikából; mű
veltségből csak vajmi kevés jut nekik. Egész szellemi 
életüket lefoglalják hitük sajátos intézményei és községi 
életük. Még a kereskedés ben és bérlés ben is másod· 
rendű szerepre szorulnak. Számuk, hivatalosan 1786-ban 
46,166-ra rúg. Mi legfájdalmasabb volt reájuk nézve~ 
gyermekeiket meg azokták csellel erőszakkal keresz
telni. és azt vissza csinálni ne~ lehetett, mihelyt 
befeJezett tényről volt szó. 
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Alig védi őket más, mint jelentéktelenségük. tldözés 
alig fordul elő, ha igen, keresztelt zsidó okozta. Egy 
ilyennek feljelentésére 1764-ben 28 zsidót fogtak el, 
ama vád alatt, hogy résztvettek egy keresztyén gyermek 
meggyilkolásában. Kétszer is kínpadra vonták 6'ket, 
eredmény nélkül, aztán a kormány rendeletére 1765-ben 
26-ot szabadon bocsátottak. Egy meghalt a börtönben, 
a másik ottmaradt. 

Alig néhány nappal a protestánsoknak és görög
hitűeknek adott tolerancia után, a császár elhatározta 
e csüggedt népnek emberi bánásmód által hasznos pol
gárokká nevelését. Különbséget tesz a régi előítéleteken 
csüngő <<koldusnép)) és a mliveltebb rész közt. Az utóbbi 
részére lehetővé akarta tenni magasabb és tiszteltebb 
társadalmi állás kivívását. Május 13-án (1781) közli 
elveit az udvari kancelláriávaL Célja az, «l10gy a számos 
zsidó nemzet nagyo b b hasznára váljék ezentúl az 
országnak, kereskedése és felvilágosodása korlátozásá
nak megszűnése miatt.>> A kancellária előadásába saját
kezűleg. beiktatja, hogy a fennálló nyilvános iskolákat 
látogassák. Iskolai célokra fordítaná a taksa egy részét. 

<illogy végre szaporított és széleshített jövedelmi 
források által elvonassanak az uzsorától és csalástól, 
megengedendő nekik : 

l. A földmqvelés. Árendát bírhatnak húsz évre, ha 
a földet csak zsidók által műveltetik. Ha áttérnek, föld
birtokot szerezhetnek. 2. A fuvarozás. S. Szabó-, varga-, 
kőműves-, ácsmesterség. Az építészet is, ha mate
matikát tanultak. 5. Műasztalosság, festészet, szobrá
sza;t. 5. A gyáripar is, <<minthogy ta.Iálékonyak>>. A szövés 
és más ilynemű kéziipar. 

Az IMIT ~vkOnyve. 1930. 
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A császárnak éppen nem ·célja a. zsidósagnak, tnint 
akkor volt, szaporítása. Főcélja tanításuk, felvilágosí· 
tásuk, művelődésük. <<A szélesebbkörű kereset, karjaik 
hasznosítása, a gyűlöletes korlátozó törvény'ek és megve
tést keltő jelvénye.k eltörlése, jobb tanítással és sz.okott 
rossz ;német nyelvük . megszűnésével együtt, elő fogja 
segíteni sajátos eU5ítéleteik kiirtását, ezáltal keresz
tyének lesznek, vagy javul erkölcsük, úgyhogy az állam 
hasznos polgárai lesznek, mi ·legalább a jövő nemzedék
nél biztosan elérhető.>> 

Először az erdélyi kancellária nyilatkozik. A zsidók 
az egész országban kereskedhetnek, de csak Gyulafejér
várott telepedhetnek meg. Ez még Bethlen Gáborra 
vezethető vissza. Érdekes, hogy éppen az erdélyi püs
pök tesz ,ajánlatot, hogy zsidókat telepít le birtokaira, 
de ezt a gubernium visszautasítja <<a rossz példaadása 
miatt>>. A magyar kancellária kijelenti, hogy a zsidók
nak szabad bérelniök és mesterséget folytatniok, de 
esak a sz. királyi városokon kívül. Különösen sok a 
korcsmáros. Emlékeztet Mária Terézia rendeletére, 
mely szerint zsidónak soha sem szabad kamarai bér· 
letet adni. 

A zsidóság tudatára kezd jutni emberi méltóságának. 
Kérik, töröljék el a személyes vámot - egy forintot 
kellett fizetniök, . ha átmentek valamely határon. 
A kancellária a vám fenntartását javasolja, hogy a sze
gény zsidók túlságosan el ne szaporodjanak. A császár 
úgy döntött, hogy csak külföldi zsidók fizessék. 

Végre elkészül a magyar helytartótanács, majd a 
k~ncellária reformjavaslata. A helytartótanácsnak nincs 
kifogása a zsidók bérlete, sőt földbirtoklása ellen sem, 
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ha csak földjüket zsidó kézzel műveltetik. Még tovább 
megy a kancellária, mely annak sincs ellenére, ha 
szabadon kereskednek, fuvaroznak, keresztyén legé
nyeket tartanak. Annyira megy, hogy az előkelőbb 
zsidóknak még a kardviselést is megengedné. A külső 
külőnbséget úgy óhajtaná eltüntetni, hogy többé ne 
viselhessenek szakállt. Nagy Péter is azzal kezdte a 
reformot. De az . ellen az egész magyar zsidóság folya
modik. A Felség csak nem akar kényszert, a plebs 
pedig bántJa őket. A helytartótanács is ellene van a 
kényszernek. A császár e sza vakkal egyezik belé : die 
J u den sollen mich und ihren Bart ungeschoren lassen. 

Egyáltalában a kormányszékék nagy előzékeny
séggel tárgyalták a zsidó ügyet, miben nagy érdeme 
van gróf Apponyi Antalnak, a helytartótanács elő

adójának. Amint a megyék jelentései beérkeztek, 
világosan látt~:k a helyzetet. Nevezetes Ung megye 
jelentése, hogy ott csak négy zsidó kereskedő van, 

. a többi földművelésből zabkenyéren él. A fiumei kor
mányzó erélyesen szólal fel szabad kereskedésük érde
kében. Tudományos téren is egyenjogosultaknak tart
hatják magukat. Oesterreicher óbudai orvos a patholó
giai tanszékért folyamodik a pesti egyetemen. A kancel
lária ezt tudomásul veszi, de a kérésnek nem tehet 
eleget - mert azt ·az állást már betöltötték. Mindez 
okoknál fogva azt hitték, hogy a zsidók polgárjogot 
nyertek. A magyar kancellária a csehhez fordul út
mutatásért e kérdésben és csak ennek tagadó válasza 
után utasítja vissza a folyamodókat. 

Lényeges a változás, egy azonban nem változott: 
azok érzülete, ·kik károsítva hitték magukat. Ebben 

2* 
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Pozsony járt e151. A várhegyre kontárok telepednének, 
n polgárok kereHeLo caökkonne, ama házból, hol zsidó 
luJd k, elmcnnének a keresztyének. N&m igaz, hogy a 
polgári ron d kíván ja ozt az új í táRt. <<H olyeaen gondol
kodók olfonlulnak mindentől , mi a polgári l<ercsetnok 
l<tÍroR ÓB ártalrnaH.>> BJjáráHuknak nom t ürelmetlenaég 
az oka, hanern az, hogy rnegélhctéaüket Játják kockáz
f u. t va. ]~r. 5Hzint o boszéd : nern sz 61 országos vagy nem
z ·ti érdekekről. 

Huda is folyamodik ollc-}nök. De követelésének, hogy 
zHidó no vehessen ott házat, ellenáll a 1<ancellária. Az 
orHzág új f()vároaában a kereskedelem és forgalom 
t,(lrón azabad ól(·tnek kell uralkodnia. 

J~rdokea ellent.ét, hogy míg J ózsef annyi foglalkozási 
ágat nyitott rneg a zsid6k előtt, ellenlábasa, Nagy 
]

11ridril<, kizáró]ag koroHkedéaro Hzorítot ta (}ket, a 
fö1drnlivol6Htl>l pedig eltiltotta. Ebb()l következett, 
hogy PgyoH zsidó PoroRzországban nagy gazdagságra 
t,(· tt Hzort, do a zHidóRágot elválaRztja a nép zömét(~l. 

'r órjünl< vil;sza a földhöz. Meg volt az igyekezet, az 
ú pp nkkor, a galiciai bovándorláa által gyorsan szaporodó 
zHidóHág Pgy réazét fühhn{ivol()vé tenni. Ilovszky Pinkás 
aHzódi zRidó több hitHorHOHával együtt földmiívolésre 
nknrta ndni magát, ha olyan kodvol'írrtónyekben része· 
Hítik ()ket, rrtint a külíöldr<51 jövéS tPlopoddket. Nem 
akarnak kiilön falut, hanem koroaztyének közé kíván
koznak, hogy tdlük tanuljanak. Ahol 10- 12 család 
lu.kik , ongodjenok nekik magán iatontisztelotet, SO 
CHaJádnak podig tornplotnot és papot. Bzombaton fel 
lEJgyenek tnentvo robot éH fon~pont alól. l{ülönbon is 
nzon h•Hznek, hogy a robotot óa a kiloncodet, arnivel 
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a jobbágy tartozik a földesúrnak, pénzzel megváltsák. 
A kamarai igazgatóság kész volt megtenni a ldsérletet 
1- 2 családdal, de a helytartótanács elegendőnek tar
totta reájuk nézve is azokat az el6nyöket, melyeket a 
többi telepedő élv.ez. A kancellária magasabb szempont
ból ítéli meg az esetet. Módot lát egy jobbára uzsorá
ból és házalásból élő vándor népnek a földhöz kötésére, 
mi az államnak csak hasznára lehet. A földműves zsidók 
részére ingyen építési anyagot és háromévi adómentes
séget javasol. A tolerancia-taksa alól azonban csak akkor 
menti fel őket, ha három év mulva bebizonyul, hogy 
beváltak. Akkor parasztok le.sznek úrbéri tartozáss_al, 
de taksa nélkül. Szigorú feltétel azonban, hogy maguk 
műveljék a földet, különben minduntalan visszatérnek 
régi életmódjukhoz. A császár még továbbmegy. Megen
gedi nekik az első három évben keresztyén cselédek 
tartását, míg nem értenek a földműveléshez. 

A Bánság akkor lépett át a félig nomád életből a 
letelepedéshez, a földműyeléshez. Már érték/ kezdett 
lenni a föld és a kancellária joggal tiltakozott az állami 
javak tömeges, olcsó eladása ellen. Az új földesúr 
veszélyt jelent ennyi sok népű, erkölcsű, vallású földön. 
Az állam csak végrehajtás útján kaphatja meg a vétel 
árát és legtöbb esetben a jószág visszaszáll a kamarára, 
csakhogy teljesen leromlott állapotban. De, ha a fő
kérdésben helyesen gondoskodott is a kincstár, az 
orvoslás módját nem találta el. Árverés helyett kon
kurzust ajánl, melyben csak alkalmas vevők vehetnek 
részt. Úgy látszik itt személyes és osztályérdek is ját
szott közbe ; a polgári elem kizárásával. De a császárnak 
éles a szeme, átlátott a szitán. Az árverés sorsát azáltal . 
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akarta lelJ 'L{JlPg bizLoHítu,ni, hogy rnindonki oJ őtt, mug
Hyitot,ta, ~t~ t, , u, z~idók o J (5 t~ t is. Mog kell enged ni nekik 
iH az államjava]{nak éH a városi házaknak mega~orzéaét, 
vagy bérlését árveréR útján, nem bocsátkozva annak 
Jnüatásába, van-o vagyonuk, vagy nincs. 

NemcAak a vidékre R7íOrítkozott a caás~ár jóakaró 
figyelme, mikor a földmiívelés üzését és a birtokszerzés 
lehet6ségét tárta a ZRidók elé, hanem a városokra is. 
J ózsef nagylolküaégének köszönhették, hogy inkább 
foglalkozháttak nagykereRkedéasel, mint elé>bb. Meg
nyíltak elé>ttük a szabad kir. városoknak a polgári ell5-
ítélet által minden versony el()I elzár t kapui. Mihelyt 
lomond az áJiarn a városi kiváltságok fenntartásáról ; 
miholyt magánváJJalkozástól várta és remélte a keres
ked5k folvirágozáaát, világoa lé>n a zsidók elst5sége. 
IIivatalosan ia elismerték; jobban tudták nélkülözni és 
többet dolgoztak. De nehéz volt egyRzorro törni a régi 
rendszerroL A posti keroskod5k testülete 1786-ban folya· 
rnodik, hogy legfölebb 60 legyen a kiváltságos keres~ 

kod() ; ezek mutasaák ki, hogy van megfelel() té) kéj ük, 
zaidót pedig ogyáltalában ne fogadjanak be. A helytartó
tanács máskép ítél. A megszorítás éppen Budán és 
Posten nincs helyen, hol a forgalom emelése a fé>feladat. 
A monopoliumnak véget kell votni. Az üzleti szellem a 
pénznél is fontosabb, mort a hitel pótolja. Fontosabb 
a meaterlevélnél is, mort hátha valami apró helyen 
adták ki. Csak azt kell olutaaítani, ki valami haszon· 
talan apokulációra adja magát. A zsidóság kizárásáról 
pedig nom lohet szó, mort 5k a tolerancia-pátens ér tel· 
mében az állam hasznos polgárainak tekintend5k. Nagy· 
részt e felfogás érvényesülésének köszönheti Budapest 
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kereakodeluú felvirágozását. Megemlítendő, hogy a 
kiváltságoa testület 1787-ben a háború kitörésekor 
50,000 frtot ajánlott fel hadi célokra, ba a zsidókat 
eltilt ja a házaláaróL A válasz az volt, hogy ez ellen
keznék a Felség elvével, hogy minden alattvalónak kell, 
hogy szabad legyen bármi módon szerezni megélhetést. 

Bizonyos, hogy J ózsef uralma emelte a zsidóság 
önérzetét, mert megnyitotta előtte a szabad pályákat 
is. Az volt a kérdés, nem borul-e fel minden abban a 
nagy z{frzavarban, melyet halála idézett elő. Hogy csak 
egyet mondjunk, bevette a zsidót is katonának, mi 
természetesen az é>si szokásokhoz ragaszkodónak vissza
tetszett, de ez a vonakodas annál inkább ínyére volt , 
a prfmásnak. Hanem az akkor erősen fellángoló köz
véleinény is nagyrészt J ózaef befolyása ala. t t maradt. 
Zemplén megye követi utasitása mallettök foglal 
állást : A pesti kereskedők a zsidó nemzetet ki akarják 
zárni a kereskedésb()l. De a méltányosságnak és a 
keresztyén tolerancia-törvényeinek megfelelőnek látszik, 
hogy megengedjék nekik Pesten üzletük folytatását. 
Egészen más hangon szól Árva megye. <<Mindenki szem
tanuja, mennyire elterjedt a héber nép az országban. 
A mi földjeinken igen roszra fajult, egészen csaláara 
és rászedéere adja magát és igy más polgártársak 
verítékén és vérén azokott élni. A mallett amindennapi 
tapasztalás mutatja, mennyire szapora ez a nép, úgy
hogy csalásai és mindenféle üzérkedésa által már egész 
községeket tönkretett. Ennek a szaporodásnak tehát 
valamiképpen útját kell állani. De úgy kell eljárni, hogy 
egészen meg .ne semmisítsék, mert mégis segít a keres
kedés élesztésében és néha a földesurak is rászorulnak 
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a zsidóra, mintegy ellenméregre. Az ország javá1·a cél
szerűnek látszik, ha az alkalmasokat, a többi polgár 
módjára besorozzák a seregbe.>> Ismét másirányú Sopron 
megye, melyben sok a zsidó és érdekükben szólal fel. El 
kell törölni túlságosan magas türelmiadóját, de mérsé
kelten meg kell őket taksálni az országos pénztár 
részére. Ebben nagy közjogi változás foglaltatik. Eddig 
a királyi oltalomért járt a taksa, ezentúl az ország 
vegye át őket. 

Összeül a diéta koronázásra. A roppant vendégsereg 
elszállásolása rendben megy végbe. Feltűnő, hogy arány~ 
lag sokan vannak zsidóknál elhelyezve, köztük Pásztory 
Sándor is, a magyar közjog jeles, szabadelvű előadója a 
kancellárián. Később fiumei kormányzó. Ez a zsidóknak 
nemcsak jó módjára, hanem bizonyos kultúrájára is 
enged következtetést. A koronázási menetben, .midőn 

a menet visszament a várba, a vár alján Mózes két 
táblájával fogadja a _ zsidóság II. Leopoldot . Ezt a 
jelenetet megörökíti gróf Gvadányi József pennája: 

Ditsőséges kaput is ők itt építet tek, 
Melyre ezüst, a-rany kótát terftettek. 
Sok száz lámpásokat reá függesztettek 
Fent muzsikásoknak kart is helyeztettek. 

A «rabint mellett : 

Több zsidó asszonyok álltak a. baljára 
Fiizött mindenik.nek gyöngyöt nyakára. 
Rá.vá.gta.k Kamuka vagy Prokát ruhára, 
Nyuszttal prémzett mentét sok öltött magára. 

E nevezetes országgydlésnek meg volt az a foganatja, 
hogy II. József reájuk vonatkozó intézkedéseit meg
erlSsitették. Jogi ·állapotuk az, mi 1790. jan .. l -én volt 
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és ha valahol sértették, azt helyre kellett állíta.ni. 
További, részletes tárgyalás végett regnikoláris bizott
ságokat küldöttek ki, köztük a zsidó ügy elintézésa 
végett is. A bekövetkező hosszas háborús időszak miatt 
ezek az operátumok csak 1828-29-ben, egy egész 
emberöltő után jutottak behatóbb tárgyalás alá. Szá
muk morva és galiciai bevándorlás ál tal egyre sza poro
clik. Legnagyobb részük kisebb bérletekből és házalás
ból élt. Szegényesen, de a francia háborúk Gkozta erős 
forgalom már többeknek nyujtott alkalmat gazdaga
dásra és működésre is. A közvélemény az irántok köve
tendő eljárás~ illetőleg gyorsan változott. Mint a föld
birtokosok bérlői és ügynökei több kárt okoztak, mint 
hasznot, különösen oly megyékben, hol a pálinka dívott 
és oly férfiak, mint Kölcsey és Berzsenyi is ellenök 
nyilatkoztak. Az operátumok int~zkedést sürgetnek a 
betóduló zsidók ellen. Megkövetelik papjaik tudomá
nyos .nevelését, hogy rendesen vezethessék az anya
könyvet. Megengedik a zsidógyermekek keresztyén 
iskolába járását, kereskedés és ipar űzését, földművelésre 

pedig szigorúan utasítják őket. Szabad bárhol az ország
ban lakniok, kivéve a bányavárosokat. 

E javaslatok egyrészt kétségtelenül emelni akarták 
a nagyobbára középkori . baboriába és fanatizmusba 
sülyedt zsidóságot, de nem elégíthették ki azok igényét 
kik már elsajátították az európai műveltséget. E tekin
tetben, úgy magyarosodás dolgában is -a pesti, aradi, 
szegedi, pápai községek jártak elől. Az értelmiség köré
ben - ősi hagyomány - különösen mint orvosok 
tüntek ki és megkedveltették magokat előkelő dámák-
kal is.. . · · 
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De 1nihelyt általánosabbá vált Széchenyi nyomain . 
az a megg.yőződés, hogy az ipar és kereskedés minő 
fontos az ország haladására nézve, meg kellett változnia 
a közvéleménynek. A zsidók máris vetekedtek a görög 
és örmény üzletemberekkeL A hangulat teljesen meg
változott a liberális iránynak túlsúlyra jutásával. A 
konzervatívok is belátták polgári helyzetük javításá
nak szükségét. Az 1839- 40-iki diétán B. Eötvös József 
teljes emancipációjukat ajánlotta és a kormánypárti 
Gróf Dessewffy Aurél is erősen felkarolta ügyüket. 
<<Zsidó hazánkfiai ügyében elhatározó lépést ' kell ten
nünk, azt én hosszasan mutogatni feleslegesnek tartom · 
azért, mivel hála Istennek! úgy tartom e teremben 
senki sincs ki ily üdvös célzatot ellenezne. Nem osztozom 
a félelemben, hogy a zsidók felszabadítása nemzetisé
günk érdekeit fogja veszélyeztetni, mert úgy találtam, 
hogy ezen nemzet könnyen összeolvad avval a néppel, 
malynek közepette él. Azt is hiszem, mihelyt nem lesz
nek egyes egyedül kereskedésre szorítva, más élelmi és 
kereseti ágakra is adhatják magokat és ebben a nemben 
kevés b bé veszedelmes versenytársai lesznek a keresz
tyéneknek. Az ügyefogyott zsidóknak szarfölötti szapo
rodása sem az országnak, sem a honi zsidóságnak nem 
érdeke.>> Pest megye már is ajánlja a bevett vallások 
közé sorolásukat. 

De azért a főrendek ellenzése miatt csak vajmi keve
~et érhettek el. A. végleges rendezést a jövő ország
gyűlésre halasztották. 

Az országgyűlés berekesztése után Deák Ferenc, 
Zalamegye közgyűlésén baszámolva működéséről, a 
hosszú végjelentésben az izraeliták helyzetéró1 is nyilat-
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ko~ott. <<Az i~raeliták elnyomott hely~etét is figyelembe
vették a karok és rendek és mivel az igazsággal ellen-. 
kezőnek tartották, hiszen a nép, mely a közállománynak 
legkevesebb polgári kedvezéseivel él, ennek terheiből 
1ninden polgárok közt legtöbbet viseljen és a törvényes 
adókon felül türelmi adóval is terheltessék, feliratot ké
szítettek, bő okokkal támogatva, törvény által kívánták 
kimutatni, hogy ezt az adót töröljék el és az izraeliták 
az ország egyéb nem-nemes lakosai által gyakorolt jogok
ban a magyar szent korona alatt mindenütt egyaránt 
részesíttetnek. A főrendek ezt teljes mértékben nem 
fogadták el, hanem lépcsőnként való kifejlést javasol tak, 
hogy a türelmi adót töröljék el, hogy az ország minden 
városában és vidékein szabadon lakhassanak, mester
ségi céhekbe, kalmári társaságokba felvétessenek és 
nemcsak jobbágytelket, hanem minden királyi és 
kiváltságos városban polgári telkeket is szerezhessenek. 
De a királyi válasz csak részben volt kedvező, és csak 
azt lehetett törvénybe iktatni, hogy a bányavárosokat 
kivéve az egész országban lakhatnak. A többit a j övendő 
törvényhozás gondoskodásának adtuk át biztosan 
remélve, hogy idővel kedvezőbb körülmények és az 
izraeliták polgári s erkölcsi fejlőaése ki fogják azt lép
csőnként eszközölni, mi most elérhető nem volt.>> 

Az 1843-44-iki országgyűlés elé, melyen az alsó· 
házban nagy többsége volt a liberálisoknak, buzgó 
reménységgel néztek a zsidók. Már 1839-ben folyamo
dott a Magyarország sa kapcsolt részek izraelita lakosai 
nevében eljáró küldöttség, hogy a törvényhozás szívére 
vévén polgári viszonyaik megjavításának szükségét, 
részesítse őket a honfiúság jogaiban. Ezt a folyamodást 
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moat megismételték és ezen a diétán ugyancsak beha
tóan tárgyalták a kérdést. A városok rendezése, hogy 
a polgári elerp kelU5en érvényre jusson az országgyülésen 
ir;, volt ennek a diétának legf(5bb tárgya. 

Kubinyi Forene nógrádi követ kezdte azon, hogy a 
városi hatóságban képviselve legyenek az izraeliták is, 
a gyíilölségok eltávolittassanak, vallásos t ekintet ne 
legyen és a zsidók is jogokkal ruháztassanak fel (1843. 
okt. 9.). Ugyanazon hangon szól másnap a városi ügy 
legf(5bb el5mozditója, Szentkirályi Móric (Pest ro.). 
A tiborálisokkal erl5sen Azembe száll Komlóssy, Debrecen 
követe, éSket még csak el() kell késziteni a polgári életre, 
rnert náluk csak thookrácia dívik. Ellenök szól Lónyay 
Gábor, Zemplén, és Pázmándy, Komárom m. követe is. 
Elég ogyel6re mit 1889-ben elértek. Annál erélyesebben 
omeli mollottök szavát Beöthy Ödön (Bihar m.), a <<papok 
kalapácsa>>. Rosszalja a városoknak elfogultaágát a 
zsidók ellen. Simulnak a nemzethez. Megérik a dolog . 

.. Tagadja, hogy a zsidók erkölcsisége alantabb álljon, 
mint más vallásnak. Emlékeztet, hogy nem a zsidók 
voltak a büuösök a körmöci nagy sikkasztásban 1885. 
Bednarik (Pozr;ony városa): A zsidók nincsenek céhekbe 
osztva, kvalifikáció nélkül miiködnok és így a tisztes 
polgár nom állja ki velök a versenyt. I smét más húrokat 
ponget az öreg Palóczy LáHzló (Borsod). Ha elkülönítik 
rnagukat, nli vagyunk okai, kik éSket eltapossuk és 
öljük. Ha Rothachild tiszteleti polgára lehet Bécsnek 
és J.Jondonban több zsidó sherif, úgy hiszi, ha valamely 
zHidó britt diszpolgár és londoni f6bír6 lehet, talán 
csak lehet debreceni oivis is. 

Zsedényi Ede (Szepes), lassú átmenetet ajánl. Itt 
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az 1840-iki törvény, mely megengedi hogy úrbéri tel
keket vegyenek. Vettek-e? Erre Kállay (Csanád) rögtön 
megadja a választ. Csanádban van földmivelő zsidó. 
Klauzál Gábor (Csongrád m.), ki, minthogy Deák Ferenc 
távolmaradt, noha megválasztották, vezetője a szabad
elviieknek, megjegyzi, hogy nemcsak zsidó az uzsorás.· 
A gazdag zsidó fiá"t igen jól, hazafiasan nevelteti ; sok 
tekintetben magasabban állanak mint mi. Mindig fejős 
tehene volt a zsidó a tisztviselőkne'k . Kell, hogy városi 
polgár is lehessen. A zsidók kizárása nemcsak az ő 

jogaikat korlátozza, hanem a választókét is, kik bizo
clalmukat szabadon oszthatják, ha zsidókat nem választ
hatnak. Ezért a nevezett kivétel hagyassék ki. Somsies 
Pál (Somogy) is a zsidók mellett szól. A szavazásnál 
26 megye szólt mellettök, 21 ellenök. 

Majd a megyei választás jut napirendre. F ejérváry 
(Hont) fel akarja őket szavazati joggal ruházni. Beze
rédj István (Tolna) elfogadja az indítványt. Beöthy : 
Kell, hogy rnindazon jogokban részesüljenek, mint a 
többi nemnemesek. Jó reményben kell lenni. A zsidók 
emancipációja megkezdetett és meg fog szilárdíttatni, 
míg Jerikó falai le nem omlanak. Palóczy : Már is 
magyarul beszélnek. Adjunk nekik szavazatot, ha nem 
szégyeneljük, hogy a tisztújítás különben is az ő pén
zükön esik meg. Perczel Mór (Tolna) halasztást kíván ; 
külön törvényt hozzanak. Lónyay Gábor ellenök. 
Gr. Ráday: ha a városban megadjuk nekik, miért nem 
a megyében is? Beöthy: magyarul beszélnek. Ha 
németül beszélnek, annak az· az oka, hogy a ke
reske~és nyelve a német. Általános népképviseletet 
csak Bihar pendített meg. 1839-ben csak keveset kap-
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hl 1,, tn6gis iparkocHo.k a nou\zCithoz alkalmazkodni. 
Egy kövot : E'gyt'nlő jog, do Ausztriából be ne tódul
jnnHk. %sod(,nyi ellen: Föld t nOtn vott k, 1nort o. 
t ör\'t'nyjn.vnslntok neJ n on11ítotték 1n0g. Mttjláth György 
(Bnro.nyn), t\ k0Hl5bbi kancelh~.r és országbíró, o.~t ldvá.njo, 
hogy ~tz enutncipt~oiót 1nég t'7.0n n. diétán !fogadják . 
._ zN'(If,né tl.z id()t hít.ni, nlikor i\ zsidók fiai nádorok 
IN'nd<'n<'k ; <Ü t\ddig ptírt.oljo. a tervezetet. Bezcrédj : 
~~~z tt hnM.rozn.t spokt~íknltun, lYH?lly<'l lt:ét érdelret sér
tünk, a zsidólrét ós a 1nagunkét.. 

ZsNl ' nyi s?í rint n nép millióival jönnénk ollenkE'zésb0 . 
.,zcnt, )\Ü'~'lyi : zsidó is vett telket Pest 1negyében. NemNil 
birf okot 1nég úgy. o szorezhet. Szerenesi István, perszo
nális, ö. sz0foglahísában kifojti, hogy általános omanci
ptícióról tuég nen1 leh0t szó. Úgy is történt, bár Rad-~ 
v~ins7Jky ig0n hn.M.rozottan S?:ólt mellettök, a vármü 
követek tninrl €'llen€' voltak és határozat ldn, hogy It 

z .. iuó tnogyébcn választójogot ne tn kap. 
A eliéta vége felé, zept. 6-án ismét tárgyahís alá 

kerül n. z idó ügy. Lónyay Gábor szerint ők státus ft 

stát.nsbo.n. So.ját vallású bírák ítélnek fölöttük. SchachPr
krrcsk <lé t. (íznck. ~lég ha rne terségeket és föld
tnívelést gya.korolhatnak. l{lauzál : 240,000-et fogad
tunk be ; tnost kidobjuk őket? Jól nev~lik gyernle
keiket ; a státus érdeke is követ€'li az egyesítést. 
Állít ·nnal\ vidék<'n is jó iskolákat, tnint P0sten. Segí
tPni kell rabbijaik tu{latlnnságán i . A tanítá 1nagyar 
nyelven. Vukovics Sehő: rabbi-szernináriu1not ldván, 
clP közkölt ég0n. Minden néposztályt enu:)ljünk, csak a 
z~idókat nem. En1anoipáci6 : tnC'g kell ttdni nekik nzt., 
1ni I~ ten és NnhC'rek előt t igazságoH. 1\:oller (Pest 



A FÖLD AZ EM13ER. H1 

városa). Egyforma joguk legyen a zsidóknak a keresz
tyénekkeL Mihályi (Márarnaros) mellettök. Parniczky : 
Zsidók ne1nesi jószágot zálogba bírnak, mesterségeket 
folytatnak. Gyalázatos uzsora. Elég az 1840-iki törvény. 
Tfa a nmnnetneseknek megadatik a birtok és hivatal ~ 

lH~peRség, birtok és hivai1al a zsidók kezére j ő, 1ni a 
hn.za legnagyobb veszedelme lenne. 

Beöthy nagyon ti zteli a zsidót. Ahol parlament van, 
n1indenütt végbement a zsidók polgári jogának eliR
morése. Igaz szánalorrnnal van a magyar zsidó iránt. 
IIa kocsmát tartanal\, a földesúrnak van abból haszna. 

Végre is csak azt lehetett elérni, hogy mindenütt az 
országban lakhassanak, a bányavárosokban is (I{as a 
bt\nyavárosna,k jelentette ki magát, hogy zsidót ne 
kol1jen befogadni.) . A törvényjavaslat 37 szavazattal 
12 ellen megbukott. Háromszoros retortán ment át : 
kflrületi, ö szes és vegyes gyűlésen. Atn it nyertek a 
vámon, elveszett a réven. A nyárspolgárok azon voltak, 
hogy tovább is jogtalanok maradjanak a zsidók. Az 
új diéta bekövetkezéséig hírlapjában különösen l{o suth 
fogja pártjukat. El is készült a rég igért törvényjavaslat. 
E szerint a tninisztérium a zsidók meghallgatásával 
meg fogja vizsgálni helyzetüket és javaslatot terjeszt 
bH a lelkiismereti szabadság alapján. Addig i törvé
nyosnek i~merik el a kere ztyének és zsidók közt kötött 
polgári házasságot·, melyet a megyékben az ali pán, 
városban a polgármester köt. Az ily házasságokból szüle
tett gyennekek azonban a keresztyén házasfél vallásán 
neveltetnek. l{özvetlen előbb meghozták a honosítá ról 
zóló törvényt és a belügyn1iniszter köteles .. égévé 

tették az idegen zsidók bevándorlá"ának meggátlását. 
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De még ebbill az éppen nem radikális javaslatból sem 
vált törvény. Napirendre került márc. 31-én az emanci
pációs törvény, de maga Kossuth, ki annyira kívánta, 
kénytelen volt kijelenteni, hogy éppen azoknak, kik 
az egyenjogúsítás pártfogói, kell óhajtaniok, hogy jelen 
körülmények köz t e téren ne történjék semmi, mert 
vannak akadályok, mikkel bizonyos percekben az 
istenek sem küzdhetnek meg. <<Gegen Dummheit karo
pfen Götter selbst vergebens>>. Mert rendelkezni ebben 
a kérdésben azt jelentené, hogy e népfajta közül tömér
deket áldozatul vetni oda ellenségei dühének. A városi 
polgárság, mely Pozsonyban, Pesten, Fejérváron tá
madta őket, elérte célját. Midőn az országot a szabad
ság, egyenlőség, testvériség alapján akarták szervezni, 
a zsidók, kiknek túlnyomó része szóval, tettekkel csat
lakoztak az új eszmékhez, polgárjogot most sem nyertek. 
Az, hogy Vörösmarty és különösen Petőfi igen élesen 
kelt ki azok ellen, kik idejöttek mint az I, most meg 
olyanok mint az O, de a magyarságtól mindég távol 
maradtak, nem igen segített az üldözötteken. · 

Csak a szabadságharc legvégső szakában, közvetlen 
a katasztrófa előtt vált törvénnyé az emancipáció 1849. 
júl. 26-án. Szemere Bertalan miniszterelnök, kiemelvén 
a zsidók érdemeit, melyeket a háború idején szereztek, 
indokolva ez_ekkel teljes polgári jogaik megnyerését, a 
követ~ező törvényjavaslatot nyujtotta be, melyet a 
nemzetgyűlés egyhangúlag elfogadott. 

A zsidókról. 

l. §. A' hazának polgárai közt, ,alláskülönbség, jog 
és kötelesség tekintetében különbséget nem tevén, ezen 
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elv szerint kijelentetik, mikép a' magyar álladalom 
határain belül született vagy törvényesen megtelepedett 
mózesvallású lakos, mind azon politicai 's polgári jogok
kal bír, melyekkel annak bármely hitű lakosai bírnak. 

2. §. A' törvényes telepedésnek feltételei, ideiglenes 
rendeletnél fogva, a' kormány által fognak meghatároz
tatni. 

3. Keresztyén és mózesvallású közt kötendő házas
ság, polgári következményeire nézve, érvényesnek 
nyilváníttatik. 

4. §. Egyszersmind a' bel~gyminiszternek meg
hagyatik: 

a) A mózesvallásuak papjaiból és népválasztottjai
ból hívjon össze egy gyülekezetet, részint, hogy hit
ágazataikat nyilvánítsák 's illet61eg reformálják, részint, 
hogy jövendő egyházi szarkezeteikre nézve, a kor 
kívánalmaival megegyező javításokat tegyenek. 

b) E törvény foganatosítása azon utasítással tétetik 
kötelességévé, hogy alkalmas szabályok által a mózes
vallásuak a házi mesterségek és a' földművelés gyakor
latára vezéreltessenek. 

Debrecen, május 24-én 1849. 
Az indokqlásban igen virágos jelszavak is foglaltat

nak. Adjuk meg a zsidó népnek a szabadságot, vegyük 
le róla a megvettetést, ékesítsük fel az emberi méltóság 
és polgári önérzet nyilvános tudatával, nyujtsunk neki 
alkalmat ősi hajlék~t vizsgálat és javítás alá vehet.ni 
és örömet, boldogságat éppen magoknak a zsidóknak 
szerzünk, akik polgári életükben épp azon óság és rom
lott állapot miatt szenvednek, mellyet magok tűrtek 
legnyugtalanabb ul. 

Az IMIT ~vkönyve. 1930. 
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Érintve van már a zsidóság keblében elhatalmasodó 
szakadás is. A zsidóság kebelében az orthodoxok és 
reformóhajtók felekezete naponként mérgesb gyűlöletté 
fajul. 

Itt két szempont kelt figyelmet. Az első, hogy még 
két emberöltő után, ott látják ()ket, hová József császár 
helyezte : a föld művelésében látva anyagi és lelki 
boldogulásukat. A második, hogy a reform éppúgy 
hatott a zsidókra, mint minden más nemzetre. 
. <<Eljött az ideje a nép polgárosodásának ezer év után 
s' a magyar forradalom nem lehet ügyének veszélyez
tetése nélkül elveinek egyik legnemesbikéhez hűtelen.>> 

(Közhelyeslés.) 
Szép gesztus, de megkésett. A Kremsierben tartott 

birodalmi gyűlésen németek és csehek vetekedtek 
szabadelvűség dolgában. Valódi alkotmányt akartak, 
mi Schwarzenberg hercegnek, a szinte mindenható 
miniszterelnöknek éppen nem volt ínyére. A kápolnai 
csata után, mellyel Windischgratz hercegnek igen téves 
véleményeszerint vége a függetlenségi harcnak, szabad
nak látszott a vásár. Ezért siettek feloszlatni a biro
dalmi gyűlést és a március 6-iki proklamációval 
oktrojált alkotmánnyal boldogitani az egységes Ausz
triát. Ebben meg vannak állapítva az osztrák polgár 
sarkalatos jogai. A második cikkely igy szól : 

<<Minden osztrák polgár teljesen élvezi a vallás- és 
lelkiismereti szabadságot. A polgári és politikai jogok 
élvezete független a hitvallástóL Az állampolgári jogo
kat a hitvallás nem caorbíthatja.>> 

E7~ toljes egyenléSséget jolontett. Thinnfeld föld
mű vel6Hi miniszter aggodalmát fejezte ki a fölött, hogy 
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oly tartományokban, malyekben eddig zsidók nem 
tartózkodhattak, nagy zavarok támadhatnak. Stadion 
gróf, a belügyminiszter, osztozott ebben az aggodalom
ban, míg Kraus pénzügyminiszter a teljes egyenjoguság 
mellett kardoskodott. Ekkor Bach igazságügyminiszter 
nyilatkozott. Meggy()z()dése ezerint a politika és a jog 
egyaránt szól a zsidók és keresztyének egyenl() állapota 
mellett, annál is inkább, mert császári határozatok 
ennek már megnyitották útját és mert zsidók ültek 
már a birodalmi gy{ilésben is. <(Ha 'a zsidókkal úgy bán
nak mint páriákkal, igen , veszedelmes néposztállyai 
van dolgunk. Nagy szavuk van a sajtóban, népgyülé
Beken és sok pénz áll rendolkezésükre.>> Csak egy korlá
tozást tartott helyesnek, ha azt magasabb politikai 
tekintetek követelik: azt, hogy oly tartományokban, 
hol még nem fogadtak be zsidót, ne szerozhessenek 
földbirtokokat és honosságot. Elvben azonban el kell 
fogadni az egyenjoguságot . 

Magyarországon pedig már . törvényesen be voltak 
fogadva a zsid61c Éltek is e joggal, 1849-t()l 1851-ig 
szabadon szerezhettel{ földbirtokot. Mikor az álalkot
mányosság megszünt, 1851 végén, o jogtól olestek, do 
a birtokban maradtak. A <d<is szabadság>) idején (1861.) 
ezt a jogot visszanyerték és azóta éltek is vele. 

Budapest. Dr. Marczali Henrik. 

3* 
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l ' l ' ' ' " BANOCZI JOZSEF, A LEVELIRQ MUVÉSZ. 

A levél, mint irodalmi műfaj, rég kiment a divat
ból, de a levélírás művészei nem haltak ki. Mint műfaj 
unalmas volt a levél, mert termész-etellenes ; mint intim 
írásművészet mindig gyönyörködtetni fog. A levélíró 
a próza lírikusa: hatása annál nagyobb, minél inkább 
párosul benne stílusművészet érzelmi" gazdagsággal. 
Mint a lírai vers, úgy a levél is egészen az író lelküle
téből fakad és azt tükrözteti; de a költő mindenkihez 
fordul, a levélíró egy bizonyos személyhez. Ezért a 
vers az egyetemes emberi érzelmek ben keresi a vissz
hango t, a levél az egyén érzületében törekszik rezo
nanciát kelteni. Kisművészet mindkettő, mint még a 
mese is, de mindháromban nagy értékek férnek el, 
melyek az írót klasszikus művésszé magosíthatják. 

Bánóczi József a levélírás klasszikus művésze. Erre 
predesztinálja őt egész egyénis~ge : kultúrájának gaz
dagsága, érzelmeinek bensősége és őszintesége, jelle
ménak férfias nyíltsága, mély emberismerete és még 
mélyebb emberszeretete, derűs humora és ragyogó 
stílusművészete. Átfogó, nagy műveltsége készen tárja 
elébe az ismeretek tárházát, amelyből oly könnyűség
gel merít, hogy sohasem kelti a keresettség s még ke-, 
vésbé a nagyképűség benyomását, hanem mindig a 
közvetlenség és természetesség erejével hat. Szívének 
gazdagsága pedig magasrendű erkölcsi értékekkel gya
rapítja szellemének megnyilatkozását, hogy az soha
sem merő hideg csillogás, hanem a meleg hangnak 
megfelelő bens5séges érzések revelációja. A barátság 
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érzése iránt valóságos nosztalgiája van és már egyedül 
ezzel kelt maga iránt is rajongó baráti szeretetet. Ta
nítványai egyszersmind barátai, kiket szüntelen ösz
tönöz, sarkal, nógat, hogy dolgozzanak. S ezt annyi 
gyöngédséggel, szeretetreméltósággal és finom tapin
tattal teszi, hogy lehetetlen neki ellenállani. Annál 
kevésbé, mivel őmaga, akaratlanul is, a mintakép, 
kit a fiúk, mint később a férfiak is, ösztönösen követni 
igyekeznek. Így lesznek tanítványaiból munkatársai. 
Mint a Magyar-Zsidó Szerola s utóbb az Izr. Magyar 
Irodalmi Társulat Évkönyve szerkesztője egész író
nemzedéket nevel belőlük : sokszor valósággal sziklá
ból fakaszt vízforrást, hogy a maga meglepetésére mint 
cikkíró ébred a bátortalan kood() tollforgató. 
Ebből aztán egész életre szóló érintkezés fakad 

Bánóczi és tanítványai között, amelynek szíves baráti 
tónusát nem zavarhatja meg semmi, mart Bánóczi egy
általán nem tud haragudni, még neheztelni sem. A félre
értés ebben az érintkezésben múló felhő, amelyet Bá
nóczi fényes szellemének egyetlen játékos sugar~, arany
tiszta szívének egyetlen önkéntelen megmozdulása 
könnyen és gyorsan eloszlat. Mert Bánóczi jellemének 
lényeges vonása a derűs jókedv, amely sohasem hagyja 
el. Igenis, jellemvonása a humor, mert nemcsak szel
lemének játékos kedvtelése az, hanem szívének sugárzó 
megindulása is. Humora nélkül nem volna az az el
ragadó, bájos ember, akinek ezt a máskülönben oly 
férfias egyéniséget ismertük (emlékezzünk csak er6-
teljes kézfogására, tartsuk szem előtt markáns keze
írását), aki fascináló hatását jórészt ennek a tulaj
donságának köszöni. De csak azért, mert minden 
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tréfája szívéuől fakad s onnan nyeri netnes, nem köz
napi vagy alantia veretét. Derűje lelke tisztaságát 
tüluözteti, humora jóságot és bölcsességet revelál. 
Egyetlen szavának sincs fulánkja soha ; beszéde mindig 
nyílt, egyértelmű, határozott és egyenes, mint a nap
sugár vonala. 

Leveleiben ezek a vonások épúgy kiütköznek, mint 
a személyes érintkezésben; egyébként is levelei telje
sen az élő beszéd közvetlen benyomásával hatnak. 
Mivel a sablónnak esküdt ellensége, mondanivalói szá
mára nagyon változatos formákat talál. Hogylétet, 
egészséget ritkán említ, vagy kérdez. Ha mégis, ilyen 
humoros formában teszi: <<Reméllem, jól van - leg
alább is. Én ugyanis jelesen vagyok.>> Különösen gya
kori a humoros fordulat a levelek kezdetén és végén. 
Egyik levelének eleje : <<Vasárnap, ebben az esztendő

ben és az ágyban.» (Vasárnap kés{)n azokott felkelni.) 
8 a vége : ~Kézszorítással Bánóczi József m. kir. figyel
meztető.• (Figyelmeztet, hogy egy cikkem különlenyo
mata oly sokba fog kerülni, hogy küldjek utalványt 
a Nemzeti Bankhoz.) Sokszor ilyen a befejezés : <<Baráti 
és bakonyi kézszorítássaLt (Szül()faluja, Szentgál, a 
Bakony ban van.) Egyszer így ír : «J öttem (haza az 
iskolából), láttam (levelét íróasztalomon), gyiJztem (lus
taságomon vagy fáradságomon) s azonnal a malléklet 
olvasásához fogtam, másfélméteres szemeket meresztve, 
hogy Ön milyen jól ír németül, holott csak egy évig 
itta a komló levét.& S befejezésül: •Miért nem jön fel 
jusztament? Igaz barátsággal és nagy éhséggel vagyok 
az On igaz Bánóczija.t Mikor a Kossuth-centennáriuro 
alkalmából javasoltam neki, hogy az Évkönyv meg· 
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" felelő cikket hozzon, ilyen jókedvű sorokkal · folel : 
<<Szerda, ebben az esztendőben. Kedves Barátom! 
Igaza van: kérem sürgősen a Kossuth-cikket. Az lesz 
az Évkönyv első dolgozata. Úgy-e, egy héten belül 
meglesz? Bakonyi kézszorítással Bánóczi J ózsef úr.>> 

Az Évkönyv állandó gondja, mely még a vakáció
ban, külföldi nyaralása közben sem hagyja nyugodni. 
Egy képealapon a következőket írja: <<Várom a czikkét, 
melyet igért ; várom a terraszon és várom a könyöklőn. 
Úgy-e, küldi mieléSbb? Tán fel is lehetne olvasni? Ezer 
baráti üdvözlettel Bánóczi József.>> Alig jelent meg az 
egyik kötet, már gyüjti az anyaget a következ<S évi 
számára. Ime : <<Az Évkönyv már majdnem kész. Így 

·éppen jókor jut eszembe egy másik dolog : a jövő Év
könyv. Kapok-e abba valamit Öntől? Számitok rá.>> 
Hallatlanul buzgó és mégis a legszeretetreméltóbb szer
kesztő, akit csak képzelni lehet. Ime, mennyi megejt() 
udvariasság telik ki téSle : <<Második kérelmern : szíves
kedjék mielőbb megírni, hogy 4ajland6-e abbeli szíves 
fölhív~somnak eleget tenni, hogy a következő Év
könyv számára ír valamit és mit? Számítok az Ön 
közrem.űködésére.>> Más példa: <<Fogadja, kedves Ba
rátom, legezivesebb gratulácziómat az új év alkalmá
ból s ne vegye rossz néven, ba azt a kérelmet csatolom 
hozzá, hogy gondoljon az Évkönyvre.>> Fáradhatatlan 
a buzdításban, valóságos ezermester abban a művészct
ben, hogy a Pegazuara segítse, akitéSI cikket vár. Né
hány példa : <<Kedves Barátom! A czikket kérern az 
Évkönyv számára: nemcsak mert alkalmas és szép 
téma, hanem azért is örülök neki, mert így a szorzője 
Bürübben szerepel nálunk, ahogy az illik is.>> <<Az Év-
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könyv sí:já1n~íru. pedig mielt>bb kérem a czikkemet. Ezer 
s~ép üdvözlet,tel igaz embere Bánóczi József.>> Néha 
csak ennyit ír : <<Kapok-e valamit az Évkönyv szá
mára? N agyon kérném június 20-ig, hogy mielőb b 
sajtó alá adhassam.>> Vagy éppenséggel csak oda bigy
gyeszti egy más tárgyú leveléhez : <<Év könyv számára?>>' 
Szerkesztői gondja a legapróbb részletekre is kiterjed : 
<<Czikkénél oda fogom írni, hogy hol olvastatott fel? 
tessék értesíteni, mikor ; az is hadd legyen ott. Én 
meg hadd legyek továbbta is igaz barátja Bánóczi 
József.>> Mikor egy cikkemet túlszedés miatt kénytelen 
kivenni az azon évi Évkönyvbé51, alig tud eleget t enni 
magának a mentegetőzésben: <<Ellenben a másik do
loggal csak vonakodva és muszájból hozakodom elő : 
czikkét az Évkönyvből kénytelen voltam kivenni és a 
jövő évre halasztani. Önnel először esik ez meg s meg
esett már Krauszszal, Blauval stb. stb. Nem is Ön 
az egyetlen az idén - harmadmagával van. Olyan 
terjedelmes arnugy is az Évkönyv, hogy alig gyt>zzük 
fizetni. Kérem hát még egyszer: ne haragudjék ezért 
igaz barátjára : szegény Bánóczi Józsefre.>> Ha egy bi
zonyos cikket, melyre szüksége van, nem tud meg
szerezni az egyik munkatárstól, addig nem nyugszik, 
míg meg nem szerzi a másodiktól, vagy harmadiktóL 
Ha nincs téma, ő mindig tud, a kezdőnek pedig re~d
szerint ő adja meg. Néha még dispoziciót is csatol 
hozzá. Bánóczi a született szerkesztő : csupa ötlet és 
lelemény, finom ízlés és formaérzék csalhatatlan em-. ' 
bensmeret, mely azonnal megmutatja neki, kitől mit 
v~rhat, és nagy-nagy szaretet az ügyhöz, melyet kép
vtsel és az emberekhez, akik munkájá.bap segítik. Ha 
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egy cikket sikerültnek talál, jobban örül neki, mint 
tnaga a szerző. Példa a következő sürgöny : <<Egyik 
felolvasó lemondván, az Ön dolgozata került sorra igaz 
és általános tetszés mellett ; közben is volt éljenzés, 
a végén különösen. Üdvözlet, Bánóczi.>> Ellenben hiány
zik belőle a szerkesztők hírhedt önzése. Mert ő soha
sem a maga kedvéért, a maga hasznára vagy dicső

t;égére akar jó lapot vagy évkönyvet adni, hanem 
mindig csak az ügy és az eszme kedvéért, amelyeknek 
szolgálatába állította erejét. És még egynek : a munka
társnak kedv:éért, ~kinek érdemét nem tekinti kisebb
nek a magáénáL Innen van az is, hogy temérdek dolga 
közepett is időt szakít még a különnyomatokkal is 
bíbelődni. Ime : <<Üly szörnyű sok levelet kell pár hét 
óta írnom, hogy abazolute nem vállalkozhatom arra, 
hogy illő módon válaszoljak. Most is csak azért írok 
Önnek, igen t. Barátom, mert a dolog sürgős.>> És mi 
az a <<sürgős>> dolog? Egy cikkem különnyomata 6, 
esetleg 9 frt-ba fog kerülni, amiért <<direkt ott voltam 

· a Franklin ban megkérdezni. Beleegyezik-e?>> Hálása b b 
szívű szerkesztőt serrl. lehet elképzelni nálánál. 

Bármily munkát vagy tisztséget vállal - pedig sokat 
vállal - maradék nélkül teljesíti: fél munkát nem 
ismer, pongyolaságot, vagy pontatlanságot sem formá
ban, sem lényegben nem enged meg magának, mert 
erősen kifejlett művészi érzéke nem bírja el az egyenet
lenséget a munka vonalában. De sohasem dicsekszik 
a sok dolgá val és az olyan, szinte félénkhangu hivat
kozás nagy elfoglaltságára, mint az imént idézett 
példa, igen ritka nála. Mert munkáját kedvvel végzi, 
feladatát szívének tiszta derűjén át könnyűnek látja. 
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Az Irodaiuri Társulat, amelynek titkára, gondoskodá
sának állandó tárgya és annak ügyeire sokszor rátér. 
Egyik levelében felsorolván a tagokat, akik nem váJ
tották ki a postai megbízás útján küldött tagjegyeiket, 
kedves humorától enyhített komolysággal így foly
tatja: <<Ez kész katasztrófa. Nem tehetne-e kérem vala
mit a nagy romlás és megfogyatkozás ellen? A tagok 
tulnyomó rés~ét - ha nem valamennyit Kolozsvárott 
- úgy is Önnek köszönjük. E szerint van Önnek be
folyása és senki sem segíthet, csak Ön.>> 

A bözödújfalvi proselyta hitközség, amelynek érde
kében többször indított gyűjtést, a maga alapította 
Tanítóképzői Segélyegylet, amely különösen szívéhez 
volt nőve, hasonlóképpen mindig újra visszatér() tárgyai 
levelezésének. Az ezek érdekében elért legszerényebb 
eredményt is javamra írja és úgy tekinti, mint szemé
lyes szolgálatot, amely őt sokszoros viszontszolgálatra 
kötelezi. Segítő készsége nem ismer határt. Bármily 
ügyben fordulok hozzá, kicsiben vagy nagyban, olyan 
el()zékenységgel áll rendelkezésre, hogy szinte zavar
ban vagyok. Mint az I zraelita Ösztöndíjegylet eW
adója mindig kész pártfogásába venni a diákokat, kiket 
figyelmébe ajánlottam ; de bármennyire komoly ügye 
jó szívének a szociális segités, jóiz{í humora még ezek
ben az ügyekben is felülkerekedik. Egyszer pl. így 
válaszol kérésemre: <<Irtam dr. Wittmannak (a másik 
előadó) ; biztosítottam róla, hogy E. D. a kontinens 
egyik legelső gépészmérnöke lesz - föltéve, hogy az 
ösztöndíjat megkapja. Hát ne állja útját.>> Egy másik 
hasonló alkalommal : <<F. E.-t ajánlom ösztöndíjra, még 
pedig S. helyen 18 közül; ha most nem kap 200 ko-
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ronát, nincs igazság a világon.>> A részvét azonban, 
melyet a valódi szerencsétlenség, a sors csapásai kel
tenek malegen érző szívében, bár lelke gyökerébéH fa
kad, ilyen egyszerű szavakra indítja őt : <Szörnyü fáj
dalmas meglepetés szegény Szilasi (Móric, kolozsvári 
egyetemi tanár) állapotának reménytelen volta; a Vili 
(Szilasi fia) írta meg tegnap (ezt már 10-én írom; 
tegnap nem juthattam hozzá, hogy e sorokat befejez
bettem volna). Igazán borzasztó eset. Hét apró_gyerek h> 
Egy másik levélből : <Szegény Schillről (rabbiképzői 

tanár) ma felesége részéről azt az értesítést kaptam, 
hogy a férjének küldött Évkönyvet <<szegény uram nem 
élvezheti már, annyira gyenge.>> Igazán szomorú ten
gődés!>> Ritka kivételkép, melyet akkori, súlyosan szen
vedő álla po ta és hazulról való hosszas tá volléte magya
ráz, halk érzelmesség hangja csendül ki Berlinben (1891) 
kelt következő levele 'kezdő soraiból: <<Kedves Enyedi! 
(Bánóczi kívánsága volt, hogy magyar névvel jegyez
zem cikkeimet a M. Zs. Szemlében. Így választottam 
és használtam egy darabig ezt a nevet.) Örömmel vet
tem sorait; mintha egy darab kedves bpesti levegő 

szállt volna ide szobámba; tudja, olyan városligeti május 
elejéről, vagy zugligeti egy szép nyári alkonyatkor.>> 

Egyébként levelezésünk legnagyobbrészt irodalmi 
tárgyak és tervek körül forgott. Olykor aktuális zsidó 
közéleti kérdések és megfigyelések is szóba kerültek. 
Kayseriing halála után megírja, hogy <<helyébe sűrűn 
emlegetik Lőwöt.>> Mikor Halász Ignác egyetemi tanár 
elhúnyta után nem-hivatalos megbízásból kérdést in
t éztem hozzá, vajjon Szilasi Móric, akkor budapesti 
főgirnnáziumi tanár, aki már Halásszal egyid5ben 
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került szóba a kolozsvári egyetem magyar nyelvészeti 
tanszékének betöltésénél, hajlandó volna-e lejönni Ko
lozsvárra, Bánóczi ezt írta : <<Beszéltem Szilasival. 
ű pályázni ezuttal sem fog ; de ha meghívják, igen szí
vesen elmegy s azt nagy megtiszteltetésnek venné. Így 
kellene hát a dolgot megcsinálni - odalenn.>> 

A levélváltásunkat időnként megszakító szünetekért 
gyakran kárpótolt a személyes találkozás, mert a fő

városl;>an jártamkor sohasem mulasztottam el fel
keresni őt otthonában, vagy iskolájában, ahol mindig 
csókkal és öleléssel fogadott és bocsátott el. Hogy mi
lyen elbájoló kedvességgel tudott magához csalogatni, 
ime egy példa: <<Júniusban hát látjuk egymást; csak 
minél el()bb és minél sűrűbben és minél tovább! Mi 
csak június végén megyünk majd nyaralni St. Rup
recht a . d. R.-ba, ahol taval voltunk. A viszontlátásra! 
Én és feleségem szívesen üdvözöljük h> Egyidőben csa
ládi kötelékek fffzték Kolozsvárhoz s én abban a sze
rencsében részesültem, hogy nejével együtt megtisz
telte házamat. ilyenkor aranyos humora már jó előre 
reám vetette fényét. Még hazulról ezzel válaszol meg
hívásomra : <<A viszontlátásnak én is örülök. Ebéd lehet 
akármi - csak sárgarépa és schmarrni. ne, mart ez a 
két dolog, tudvalevőleg, határozottan butító.>> Máskor 
így ír: <<Az idén nem megyünk Kolozsvárra; a fél
ünnepeken szüleim sírját látogattam s szabad időmet 
Veszprémben töltöttem. Tessék megmondani Űnagy
ságának, hogy tudakozódtam itt egy kitűn() ügyvéd
nél, aki azt mondta, hogy űnagyságának ebédhez való 
meghívásának kötelezettsége ezzel el nem avult s ha 
pört indítanék, okvetlenül megnyerném. És fogok in-
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dítani, ha ... •> Ezeket a találkozásokat életem legszebb 
emlékei, legboldogabb órái közé sorolom, mert tele 
volt~k tanulsággal és gyönyörűséggel. Sziporkázó szel
leme csak úgy ontotta magából az ötleteket és humoros 
kedve derűbe vonta a társalgást. De mindenekfölött a 
szeretet levegőjét árasztotta maga körül, amelynek 
meleg aromáját belélegzeni hasonlíthatatlan öröm ér
zetét keltette. 

Levelezésünk keretében Bánóczit legközelebbről az 
én személyes ügyeim, hivatásos működésem és irodalmi 
törekvéseim érdekelték. Az íráshoz való kedvet és kész
séget süldő koromtól fogva nem szűnt meg állandó 
meleg buzdító szóval táplálni és éleszteni bennem. Mint 
egy jóságos és bölcs édesapa a fia, a felnőtt fia dolgát, 
annyi gyöngédséggel és tapintattal figyeli, dícséri vagy 
bírálja, amit csinálok, vagy akarok csinálni : hfzelgés 
és szentimentalizmus nélkül, de szókimondó nyíltság
gal és megindító jóakarattal. Nem titkolja, hogy kedv
vel, de nem is kapat el mindent helybenhagyásávaL 
Több is, mint édesapa : igaz barát, aki benne él lel
kemben és ezért teljesen megért. E mellett persze a mi 
barátságunk nem az egyértékűek barátsága, amely 
mindkét félre egyaránt gazdagadást jelent, hanein az 
a viszony, amelyben csak én vagyok nyertes. Volta
képpen tehát még barátnál is több ő számomra: tanító
mesterern marad mindvégig, akinek szavára még ősz 
fejjel is áhítattal figyelek. De ezt a tanítványi viszonyt 
ő a barátság fényével vonja be, hogy egyszerűbbé és 
elfogadhatóbbá tegye számomra a helyzetet.- Lehet-e 

·felejteni ilyen barátot? 
Háláro és hódolatom áldott eml ~ke iránt késztet 
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arra, hogy négy évtized folyamán hozzám intézett leve
leib51 egy bok1·étára valót, a megszabott tér arányában 
kiválogatva, közreadjak. Nem volt könnyű feladat válo
gatni a halom levélben, amely mint megannyi sápadt 
tónus ú gyöngyszem csillog a már távolodó időt(Sl nyert 
patinás fényében. De nem volt könnyű azért sem, mert 
Bánóczinak hozzám való megindító ragaszkodása olyan 
er5s világításba helyezi az én igénytelen személyemet, 
melyet az, elfogulatlan szemmel nézve, nem bír meg. 
A sűrű elismerés, amivel a levelek elhalmoznak, ma 
még inkább mint a maga idejében zavarba hoz és el
fogódottá tesz, s5t fájdalmas rezignáció érzetét kelti 
bennem, mert hiszen legnagyobbrészt teljesülatienek 
maradtak a remények és kivitetlenek a tervek, melyek
nek megvalósítására a dícsérettel ösztönözni akart. De 
közzéteszem a leveleket azért is, mert remélem, hogy 
mások is követni fogják a példát. Mert e levelek egy
részt ritka élethűségű portréját adják írójuk kiváltságos 
személyiségének, melyből az életöröm filozófiája és a 
szeretet és jóság kultuszán épülő világlátás megragadó 
erővel szól hozzánk, és mert a magyarországi zsidó 
szellemi élet kimagasló vezető egyéniségének ez az 
intim arcképe is közkincs értékével bír ; másrészt 
irodalmi érdek is az, hogy a levélírómüvészet e gyöngyei 
széles körben ismertekké váljanak. Mert ha kevés is 
bennök a kortörténeti adat, vagy egyébként közérdekű 
részlet, annál több a művészi értékük : iskolás példái 
lehetnek a tömör, szellemes és szivt51 szívig ható 
levélstílusnak, az istenadta írótehetség megnyilvánulá
sának az intim érintkezésben, a kis dolgok tükrözte
tésének a müvészi forma magas horizontján. 

----------~--·-----------------------
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1. 

Budapest, 1888. márc. 17. éjjel. 

Kedves Eisler! 

Ismeri még írásomat? Nézzen meg jól: én vagyok 
Bánóczi, a szentgáli, a bakonyi, testestül-lelkestül. 
Lusta vagyok, mert sok a dolgom ; szórakozott vagyok, 
mert fárasztó a munkám. S ha e két igaz paradoxon
nal be nem éri, akkor - lelke· rajta! 

Maga igazán különb ember nálamnál s ennek szí
vemből örülök. Ír, csak ír, meg ír - noha választ nem 
kap. Pedig én sajnáltam· mindig, hogy nem feleltem 
azon nyomban : akkor ment volna. De aztán egymást 
falják a napok, emésztik a hetek, nyelik a hónapok : 
innen-onnan a télnek is vége s csak most irom első 

levelem. Igazán, botrány. 
Oh Berlin, Berlin! Nem töltöttem ép boldog hó

napokat ott. Nélkülöztem sokat és eltemettem Tren
delenburgot, aki miatt oda mentem. De azért örömmel 
gondolok ifjúságom e korszakára a nagy tervekkel, a 
világrengető ezélokkaL Mi lett belőletek? Szerkesztek 
és evődöm; olylyal töltöm időmet, mi nem nekem való. 
Igazgatok és búslakodom; elfecsérlem eszem, elmém 
s a sok kongó oly· kopottas már, hogy azt sem tudom-: 
fél- ·vagy egész krajcár-e? Goethétől olvastam ~ minap 
egy levelében e sorát : Ich backe all meinen Weizen 
in Commisbrot. - Megijedtem; hii;z ez az én esetem! 

Mindegy; ilyen az élet. Csak gyüjtse Ön ott a tudo
mány és műveltség minél több anyagát és építsen ma
gának egy világnézletet, melynek alapja az ember
szeretet és orma az ideál ; minél több elnézésre haj-
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landó, annál igazságosabb lesz ; minél kevesebbet tö
rődik magával, annál boldogabb lesz. 

Ne higyje, hogy oktatni akarok. Úgy magamnak 
írtam csak ide e sorokat. Elmélázhatnék vagy elprédi
kálhatnék én erről akár meddig ; oly tele van vele a 
szívem. 

De most már ideje, hogy elkezdjek levelet írni. 
Ön szörnyű orthodox lett. N em baj ; de egy kicsit 

türelmetlen és heves is : ez már nincs egészen rendjén. 
De majd elsimul ez később. 

----------- -
Mindkét most küldött czikkét sajtó alá adtam; az 

egyik jönni fog. Ami a fordítandó füzetet illeti, nem 
biztathatom semmivel, sőt épen. Utánjárás eredménye 
e véleményem. Nálunk ilyesmire nem akad kiadó, mert 
nincs olvasó. A zsidók nem vesznek se német, se ma
gyar könyvet - pláne, ha héber a tárgyuk. Zsidó 
érzés kevés van, zsidó érdeklődés még kevesebb, zsidó 
műveltség. meg épen 0. Kinek fordítaná? Én akár
hányszor dühös vagyok magamra, hogy a Szemlével 
föl nem hagyok. Nincs, édes Eisler, az ilyenekben kö
szönet. És ha én belekeveradtern a csávába, miért ne 
volna Ön okosabb? Fordítsa inkább idejét egyébre, 
mint fordításra - a magyar zsidóság számára. 

Hogy Berlinben oly jól érzi magát, szívemből örülök. 
S természetes, hogy minél jobban érzi ott magát, annál 
nagyobb és bensőbb szeretettel kell gondolnia Magyar
országra. Én, ha rajtam állna, még a Nagy Frigyes 
szobrát is ide hozatnám Bpestre - vagy Pátyra*, na, 

• Az én szülöfa.lum. 
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csak ne haragudjék. Sohasem láttam vagy élveztem 
valamit külföldön, hogy előbb-utóbb azt a reflexiót ne 
fűztem volna hozzá : hogy lehetne ezt otthon rmeg
csiná1ni, vagy szurrogátummal pótolni? S hogy egye
nesen kimondjam, sajnálok és önz{) lelkünek, sivár 
elméjűnek tartok mindenkit, ki nem ilyen. Hogy le
hetne a haza nem az első? Hisz igazibb anyánk az édes
anyánknál ; nem hal meg és nem haragszik soha, nem 
kér semmit és ad mindent. 

Schreioer * czikkét, nagyon kérem, csak fordítsa le. 
Hagyja ki a Geiger dícséretét; az nem lényeges. A Jüd. 
Presse (melyet különben régóta a legjobb zsidó heti
lapnak tartok; az én közbenjárásomra abonnálta most 
a Szemináriumunk ·is) majd közli. Hadd lássák azok 
a fránya németek, hogy a magyarnak is van esze, 
nemcsak nekik. 

Feleségem és gyermekeim hál' Isten jól vannak. 
A Margit már kész gazdasszony és Laci oly kamasz 
gyerek, mintha már felső gimnáziumba járna ; azt is 
tudja már, hogy Muszkaorszá.g f()vá.rosa Petervár, 
Angolországá meg Lomdom: amit nem minden (ma
gyar) felső gimnázü~ta tud, ezt bizonyára elismeri maga 
is - úgy-e? 

Ha ez a levél meg nem érkezik! No, szép komédia 
volna. Kérem, írjon egy level~zőlapra 2 sort, hogy 
vette-e? Én meg elővigyázat kedvéért, szintén menesz
tek még el egy levelezőlapot: az egyik majd csak 
megérkezik. (Ez az ötlet Mihaszna Andrásnak is be
csületére válnék, nem igaz ?) 

. 
• Dr. Schreiner Márton csurgói rabbi, utóbb a Tanítóképző, 

majd a berlini Hochachule tanára.. 

Az IMIT ivkönyve. ll#30. 
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~fos t pedig Istrn tUdja ! Írjon minél többször és tninél 
t ö b bot. ; nagyon nwgörülök lov ol in0k nündig. 

Spirtít * t,iszteltot tn ; hogy van? Szegény, szegény 
Spitzcr !** De kár volt no ki oly l\orán tnoghalnia ; cgy
kétszt'r írt is Berlin b()l : lá gonelo !tn volna, hogy nem 
él 0ng n1 tul vagy 50 évvel legalább? 

Sorvus édes öcsén1! Bánóczi. 

Hogy utóirat se hiányozzék : írja 1nind n levelébe~ 

oun. lakl\sa czimét; épen 18 perczig korestem most 
jan. 4-iki levelét, a.hol ~1. czím0t szerencsésen meg
tnlálta.m. 

2. 
Budapest, 1888. jú l. ll . éjjel. 

Kedves Eisler! 

Nagy örömmel vettetn és nagy érdold()déssel olvas
tam levelét, melyre roméllem, nem érkezik válaszom 
nagyon későn. Hiszen tudja, rest levélíró vagyok ; de 
tudja a1.t is, hogy ebből magamtartására nézve nem 
köv0tkezik semmi - épen semmi. 

A Szcmle a miniszteri rendelet miatt ltésett. Hiszem, 
vette. A saját levelét Frigyes császár közbejött ba.lála 
miatt kellett rövidítenmn. IG volt szed vo szóról-szóra 
elo a 2- S heti id6köz eseménye lehetetlenné tette, 
hogy Vilmost parentáljuk el, midőn már a fia is a 
kriptában alussza örök álmát. 

Szegény .Frigyes! Bizony az egész világ szíve meg
dobbant halála hírére. - Berlinben létemkor majd 

• Dr. Spira. Salamon, utóbb losonci és miskolci rabbi. 
•• Spitzer Géza rabbijclölt, a. veszprémi rabbiholyottea fia. 



1ninden vasárnap láttatn apjával ogy kocsiban a tentp
lomha monni. Bizony al<kor még mind a hárman ~ 
fia talok voltunk! 

Dr. Berliner fu· referátuma római úLjáról rendkívül 
órdekes dolog volna, arnelyet kész örömmel közlök és 
ol6re is nagyon köszönöm. Persze : nem szabad, hogy 
oWbb németüllegyen meg valahol. Kérje meg Dr. B.-t 
nevemben - tiszteletem és szíves üdvözletem kifeje
zése mellett - írná meg relációját : annyit és úgy, 
ahogy és arnennyit akar, kegyed a MS-ot mindjárt 
magyarra fordíthatná és úgy küldi be esetleg a német
tel együtt. A cikk Dr. B. neve alatt fog megjelenni a 
Tudomány v. Irodalom rovatában (ahol, tartalma 
szerint, leginkább lesz helyén) ; egy Vegyesben fogom 
elmondani, hogy Ön a fordítója. -Igen kérem, intézze 
ol ezt mielőbb, közölje egyúttal a tanár úrral, hogy 
őhozzá fordultam volna egyenesen e czikk írására való 
kérelmemmel, de nem tudom adresszét s tartok tőle, 

hogy czímetlen levelem ·vagy elkésve vagy épen nem 
jutna kezei közé. Mert már a legközelebbi számban 
közölném a czikket . Magától érteté5dik : Ön szíves lesz 
velem lakásczímét közölni, hogy czikke vétele után 
i.r:hassak neki (ezt el ne mondja ám neki!) . . 

Ezzel kapcsolatban : lefordította-e Sebrainer czikkét? 
' Nagyon érdemes volna. Ha meg fog jelenni (egypár, 

a J. Pr.-be nem illő dolgokat kihagyhat) küldje el a 
lapot dr. Sch.-nek, ki nagy örömmel vette, midőn a 
minap itt járt, közlésemet az Ön. szándékáról. 

Már most a f()dolog : Berlinben , maradása. 
Föltétlenül helyeslem, hogy még egy évig künn 

marad, ha l) komolyan fölteszi magában, hogy az év 

4* 
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egy részét - törik-szakad --- Párisban tölti az ottani 
szetnináriurnon mint rendesen bejegyzett tanuló; ha 
ez nem menne, csak 2 hónapra megy ki, nehogy in
dexében ogy egész évet ki ne tudjon mutatni; ha to
vábbá 2) valósággal hazajön. Mert ha künn ·marad 
és olnémetesedik, vége a barátságunknak. Akkor még, 
ha berlini zsidó prímás lenne is magából, én többé nem 
ünnerem. Fáj a szívem, ha elgondolom, mennyi intel
ligencziát exportálunk 1ni magyar zsidók : Német
ors~ág előkeU5bb papi székeit magyarak foglalják el -
nálunk meg a müveletlen és tanulatlan rabbik bordája 
tartja annyi helyen sötétségbe fogva az elméket ; 
dics()ítik !{leint, a nagy német szobrászt - nálunk 
meg nálánál sokkal kisebb müvészek vezetik jál'Ó· 
szalagon a fejl()dő ízlést. S az a másik : a Geschichte 
deR DramaR írója beállt német tudósnak. Minek azon
ban szaporítani a példákat! Nem vagyunk, nem lehe
tünk mi arra hivatva, hogy a németek nagy tudomá· 
nyát és nagy kultúráját gyarapítsuk. Nekünk szük
ségünk van itthaD mindenkire, ki gondolkodni, Ielke
sedni és dolgozni tud. 

Szóval, fölteszmn, hogy Önb()l nen1 lesz renegát, hogy 
rnegmarau jó . magyar embernek. 

Maradjon hát künn és tanuljon. 
A1ui tárczáit illeti : igenis közölné a magyart a F6· 

vároHi Lapok, a nétnetE\t tán a Noues P. Journal. l-Ia 
írni akar, közölje voletn ; majd én 1ni:ndl<ét helyen lépést 
toBr.<'k az Ön éruekóbon . Tárgya lehetuo : ogy jelent6· 
H(\hh omber új szinn1üve, ogy hires könyv, ldállitás a 
ilycmfél~. Berlini életrtil írni, nehéz dolognak képzolem 
a Hok tárczairó után, ki egyobet sern tesz. De hát meg· 
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próbálbatná ezt is, talán elsül. A Főv. Lapok 5 frt 
fizet egy tárczáért, a N. P. J: 15 frtot. Nemzet 5- 10 
frtot. Budapesti Hirlap 5 frtot. Ide is írhatna. 

'Mint látja, még Bpesten vagyok. Feleségem beteg, 
de már jobban van s remélhetőleg jöv<S hét keddjén 
elmegyünk. Nagy-Marosban vettem nyári lakást, Vácz 
mellett. Bizton számítok rá, hogy ott fölkeres. 502 sz. 
a. lakom Nagymarosban ; különben a postán majd 
útbaigazítják. Ha reggel kijön, este már hazamehet. 
Hazajövet kiszállhatna talán, podgyászát nyugodtan 
engedheti Bpestig, ill. azt föladja idáig, jegyet pedig 
csak odáig vált; a vasútnál megvárnám. Élőszóval 
aztán megbeszélünk mindent apróra. 

J ó kívánságait köszönöm é~ őszinte szívvel viszon
zom! Isten áldja meg! 

Híve Bánóczi. 

Válaszát még itt várom Bpesten; lakczímem a jövő 
héten túl: B. J. Nagy-Maros; egyéb nem kell. 

Ked ves Dr. EisJer ! 
Tisztelt Barátom! 

s. 
Merán, 1891. március 20. 

Nagy örömmel vettern és nagy érdeklődéssei olvas
tam hosszú levelét ; óhajtanám, hogy oly bőven felel
hetnék rá, ahogy megérdemelné. Azon leszek, hogy 
legalább semmi fontosat el ne mellőzzek. 

Hogy lelkiismeretesen és buzgón fog Ön tanítani, 
tudtam; e tekinte~b~n nyugodtan t{fzbe tettem volna 
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Önért a ~ezeme~, hisz még cs~k az kellene, hogy eny
nyire se ISmernein az embereimet! 

A héber órák beosztása, sejtem már- régóta, nem a 
legszerencsésebb ; ezen bátran lehet változtatni, de az 
óraszámon nem : ehhez nem sza bad hozzáadni, tőle nem 
szabad elvenni egy félórát sem. Az a tanterv egyik 
integrális része, melyet a miniszter csak a tavali év 
végén szentesített. Egyébként bizonyos, hogy e kereten 
belül is sok a javítható. 

Ami részletet írt az intézet belső életéről, képzeli, 
hogy egyforma érdekkel, de nagyon vegyes érzéssel 
töltött el. Nagyon megszarettem ez intézetet - alkal
masint mert annyit veszödtem vele. 

Amit Dr. Málnairól* mond, nagy örömmel tölt el. 
Én azt hiszem, lehetetlen ezt az embert meg nem sze
retni. Annyi szakértelem ily szerénységgel, annyi köte
lességtudás ily kötelességteljesítéssel ritka emberben 
van együtt. O nem szaval, de tesz; mindig az intézet 
van szeme előtt, nem az ő tárgya, nem az ő nézete ; 
és mindig az egész intézet. Büszkeséggel gondolok arra, 
hogy minden praeparandiai dolgomat vele megbeszél
hettem és hálával, hogy tőle sok fontos útmutatást 
vettem. · 

A leendő tanárválasztás, képzelheti, mennyire érde· 
kel engem. 
------ ---
Ebből világos azon nézetem: bátran aspiráljon az 

állásra Ön is. Mondom ezt annál nyugodtabban, mert 
amit Ön Dr. Simon** úrról ír, ebben csak megerősít~ 

• Dr. Má.lnai Mihá.ly tan1t6képzöintézeti tanár. 
•• Dr. Sitnon József, az Országoa Izr. Iroda titkára. 
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het. ű nemcsak igen éleseszü, de emberismerő is 
az ő kedvező véleménye erős bizonyíték bármely ügy 
mellett. 

Üdvözli Bán6czi József. 

4. 
Nagym&ros, 1891. június 17. 

Kedves Doktor Úr! 
Nagy örömmel vettem sorait, melyek egészen várat

lanul adták kell~mes hírül, hogy választott pályája 
küszöbéhez ért. Szívemből kívánom feleségemmel egye
temben, hogy jogos ambicziója teljes kielégítésre talál
jon s oly boldog legyen s oly szerencsés, amint maga 
óhajtja. 

Igen sajnáljuk, hogy nem mehetünk be felavatása 
ünnepére. Azt tudja, hogy e napon is azok sorában 
vagyunk, kik őszinte baráti érzéssel gondolnak Önre. 

5. 

Híve 
Bán6czi J ó zs ef. 

Nagymaros, 1891. okt. 2. 

Főtisztelendő Barátom Uram! 
Legszívesebb gratulácziómat küldöm az újév alkal

mából. Kívánom és óhajtom, hogy nagy hivatásának 
annyi eredménnyel élhessen, amennyi sikert óhajtok 
Önnek kicsiben és nagyban, felekezetünk hasznára és 
díszére! 

Szíves sorait nagy hálával és igaz köszönettel vettem. 
Régi bar á ts ággal 

hfve
Bá1Wczi. 
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6. 
Budapest, 1891. dec. 11. 

l{edves Barátom! 

Ma <<hivatalos>> dolgo1n van ! A szemin.-ból kikerült 
összes rabbi urakat arra kérem, gyüj tsenek a chanukka 
alkalmából a b.-ujfalvi templomba szerzendő tóra
tekercsre. Minthogy 5 frttól fogva elfogadok, remél
hető, fölösleg is marad majd, amit szintén B.-Uj falu 
javára fogunk fordítani. A M. Zs. Szemiében fogok az 
eredményről beszámolni s még csak arra kérem, szi
veskedjék legfölebb 2 hét mulva fáradozása sikeréről 

értesíteni - s minden egyébről is. 

Baráti üdvözlettel s kézszorítással 

Báru5czi J ó zs ef. 

7. 
Budapest, 1891. dec. 13. 

Főtisztelendő és kedves Barátom Uram! 

Nagy örömmel vettem kimerítő sorait és nagy há
lával a 10 frtot, melyért a szegény tanulők nevében, 
kiknek szántam, külön is hálás köszönetet mondok. 
A levéllel úgy mint a küldeménnyel nagy lelki gyö
nyörüséget szerzett ! 

Sokat beszéltem több ismerőssel (részben közös isme .. 
rőssel is) mostani állásáról, melynek rninden viszonyait 
igen jól ismerem. Ha egyszer 'változásra okot, ~kedvet 
és alkalmat találna, mondanom sem kell, hogy ami 
rajtam áll, a legnagyobb örömme~ t eszem. 
---- -- - ----
Irántam való baráti figyelme és szíves érdeklődése 
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igen, igen jól esett. Ez a nedves, ködös idő itt nagyon 
bánt és én 1- 2 nap mulva ismét Meránba megyek 
pár heti tartózkodásra. Czimem ott : Hotel Hass
further; nagyon örülnék, ba oda írna; pontosan fogok 
válaszolni. 

Feleségem is küldi szíves üdvözletét . Én pedig va-
gyok ezentúl is, aki idáig voltam : 

8. 

régi barátja 

Bánóczi József. 

S. Ruprecht a. d. Raa.b, Steyermark, 1892, július 8. 

Főtisztelendő és kedves Barátom Uram! 

Nagy örömmel vettem már itt Ruprechtben szíves 
sorai t . 

Hogy dolgozik, jól teszi. Nem gondolhatna-e arra, 
hogy K.-ott habilitálná magát, p. o. héber nyel"9' 8 iro
dalomból2. Ez mindenesetre hasznára lehetne. Mit 
gondol? 

S most egy themát ajánlanék, amely amellett hogy 
zsidó, magyar is ; melyet irodalomtörténeti érdek kö
vetel 8 csak héber theologus csinálhatja meg. 

Apáczaival foglalkozván, látom, hogy van pár héber 
tárgyú levele. Ezeket méltatni kell az akkori tudás és 
a mai tudomány mértékével. Én nyomban szeretném 
aztán idézni az Ön dolgozatá t . Közölni pedig a M. Zs. 
Szemiében kellene - hogy a keresztény publikum is 
keressen és találjon ebben a lapban nekivalót. 

Apáczai encyclopaediája (Ultraj. 1653) megvan az 
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Önök könyvtárában ; annak a 16° kötet végiben, 457 
I. kezdődik az Ön thémája és tart végig 487. lapig. _ 
Úgy-e, megírja : megcsinálja-e? A vakáczióra okos és 
állandó becsü foglalkozásra nyuj tana alkalmat. 

Feleségem szívesen üdvözli s azt hiszi, mindenesetre 
házasodni kell! 

9. 

Baráti kézszorítással híve 

Bánóczi J ó zs ef. 

Budapest, 1892. november 5. 

Főtisztelendő Barátom Uram! 

Igen örültem a jó kilátásnak Csernowitzba s őszinte 
szívvel óhajtom, hogy minél előbb oda czímezhessem 
Önnek írt leveleimet . 

Dolgozatát illetőleg beszéltem a Fővárosi LapokkaL 
Válasz : mindent készek közölni, ami beválik. Tessék 
csak MS-á t oda egyenesen beküldeni s egyúttal meg
igérte Fejér szerkesztő úr is, ha nem vehetnék hasznát, 
visszaküldik a kéziratot. - Az utóbbi esetben majd 
néznék más után, de erről korán volna elmélkedni. 

A docantura jó hírét örömmel vettem, ez nagy er
kölcsi vivmán y volna s igen hasznos az eset ben is, ha 
valahová pályáz. Csern.-ban p. o. mint egyetemi város
ban, a docantura bizonyára nagyon imponált volna a 
híveknek. 

Az Apáczai-thémát kérem el ne ejtse. Ha úgy csi
nálja meg, hogy sikerültnek tartja maga is: akkor én 
azt be fognám mutatni az Akadémiában a nyilvános 
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hétfői felolvasó ülésen. Ez sem ártana Önnek, nem 
igaz? 

Karácsonyi látogatását örömmel várjuk. 
Üdvözli igaz barátsággal híve 

Bánóczi J ó zs ef. 

10. 
Budapest, 1893. deoember 5. 

Kedves Barátom Uram! 

Nagy örömmel olvastam sorait, köszönöm szíves 
megemlékezését és jókívánságait. De elsősorban is jól, 
nagyon jól esett igérete, miszerint neje őnagyságával 

nemsokára nálunk üdvözölhetjük. Ide is írom még
egyszer a czímet : Rökk Szilárd-u. 22., hátha addig el
felejtené! Szíves barátsággal és igaz örömmel várják 
e házban Önöket 

ll. 

Főtisztelendő Barátom! 

régi barátjaik 

Bánóczi meg a felesége. 

Görz, 1898. április 17. 

Oly rég nem beszélgettünk egymással, hogy az volta
kép kész skandalum. Ha histórikus volnék, érdemesnek 
tartanám e furcsa dolog pragmatikus előállását tanul
mányozni - 5-10 év alatt tán meglennék vele: bár 
képzelem, milyen nehéz lehet ott kutatni, ahol nincs . 
semmi. 

Igazán, nem is tudnám, hogy jutottunk igy szét egy
mástól. De mindent jóvá lehet tenni. Ime: megkezdem. 
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S pedig nemcsak azzal, hogy írok, hanem hogy kérek 
valamit. 

Czikket az Évkönyv számára. Lehet kicsiny, lehet 
1- 10 lap is az Évk. nyomása szerint. Akármi, arniről 
azt hiszi, hogy nagyobb közönséget érdekelhet. Meg
jegyzendő: kérelmern teljésítésa reményében fordulok 
Önböz. Úgy-e nem fog nemet mondani? Június 15-ig 
várom - nem a választ, hanem a czikket . 

Hogy van Ön egyébként? Annyit írhatna ·és annyi
féléről és tudja - minden érdekelne ! 

Én a busvéti vakácziót töltöttem itt : ma utazom 
haza. 

Baráti kézszorítással 

12. 

Főtisztelendő Barátom! 

igaz híve 

Bánóczi József. 

Budapest, 1899. okt. 29. 

Ezer a dolgom s csak azért írok hamarjában, hogy 
Ön előtt csodálatomat fejezzem ki azért a nagy sikeré
ért, melyet a kéthetenkint tartandó zsidó tárgyú fel
olvasások rendezésével elért. Mások és másutt előbb 
egy garmada czikket irnak s telilármázzák a félvilágot 
elvvel és elmélettel - Ön egész csendban szervezi és 
érleli és megvalósitja. Igaz, hogy ez csak Kolozsvárt 
lehetséges, amely, az én nézetem szerint az ország 
legműveltebb városa, mert, Budapesthez képest, alig 
van kultúrgyűlölő plebse. De Kolozsvárott Ön érte el 
ez eredményt! Ezért kalapot e'melek Ön elé> t t! 

Amennyiben oly felolvasás tartatnék, melyről Ön 
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azt ítéli, hogy az Évkönyvben helye volna : szíves
kednék nevemben a szerzőtől eikérni s én közölni fo
gom ; - fájdalom, az ideiből - malynek máris sok a 
<<túlszedése>> - már minden kiszorult ; de amennyiben 
sehol közzéadva nem lett, sem bő tartalmi kivonat 
sehol meg nem jelent, kiadom a jövő Évkönyvben. 
Hogy Gyalui * úr zsidó, ámulattal olvas tam. Ű is? 
Utoljára még én rólam is ki fog sülni, hogy zsidó va
gyok, meg. Önről is - ki nem zsidó Magyarországon? 
De jó, hogy tudom. Mihelyt az idei Évkönyv meg
jelenik, azonnal fel fogom kérni, hogy a jövő évit tá
mogassa. -A bibliafordítárst bátran beküldheti. Mieux 
vaut tard que jamais. 

A felolvasó estélyére vonatkozó nyomtatványt el
tettem ; ha más felhívás v. értesítés is megjelennék, 
kérem, juttassa azt is k~zemhez. 

Baráti kézszorítással régi híve 

Bángczi József. 

13. 
1900. május 21. 

Főtisztelendő Barátom! 

Kezdem a legfontosabbikon: ha mégegyszer igaz
gatóz, úgy megharagszom, .hogy ítéletnapig sem bé
külünk ki. Kikérek magamnak minden sértést. 

S most hozzáfogok a válaszadáshoz. 1899 utolsó 
napján írt levelét vettem, a legnagyobb érdeklődéssei 

olvastam s mindig készültem . f~lelni rá, de annyi a 
dolgom, hogy hiába vártam egy hangulatos óra beálltát. 

* Dr. Gyalui Farkas, kolozsvári egyetemi könyvtá.rigazgató. 
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A minap Győrött voltam, hivatalos kiküldetésben 8 
oda is elvittem magammal : de csak nem jutottam 
hozzá ott sem. Hazajövet itt találom második levelét 
is a lev. lappal egyetemben. De most már nem várok 
sem hangulatra, ·sem órára. Önt pedig kérem, igen 
kedves Barátom, ne vegye rossz néven, hogy ily későn 
jön válaszom. 

A biblia-revizió (Ezra, Nehemia stb.) mindig jókor 
érkezik s ha maga nincs vele megelégedve, abból nem 
következik, hogy (amint a magam részéről bizonyos 
vagyok benne) sok haszna vehető anyag nincs benne. 

A gy.-f&hérvári jegyzőkönyv teljesen meg fog az 
Okirattárban jelenhetni, melyet az IMIT. kiad ; most. 
az I. k. készül 1000-1540-ig. Szerkesztői dr. Frisch 
és dr. Weisz Mór, a Chevra liturgistája, aki most vég
zett; igy lemásolása nem vész kárba: az Okirattár 
díjazni is fogja. 

Azt hiszem, ne csak az Erd. Múzeumban mutassa 
be, hanem írja meg, aztán majd olvassa fel eló'bb ne
künk itt Bpe1:1ten a felolvasó esték egyik legelsején, 
akár a legelsőn. Úgy is feljegyeztem Önt már a télen 
azok közt, kiket okvetlenül meg kell a felolv. bizott
ságnak hívnia. Így feljön, megtérül a költség, kész 
dolgozatot hoz magával, melyet otthon aztán kiad. 

A kolozsvári zsidó felolvasások ügyét állandó figye
lemmel kísértems mondhatom, az Ön energiája nagyon 
imponált nekem. Okvetlenül támogatnia kell az IMIT
nek ezt az Ön dolgát. Írja meg külön : hogyan képzeli 
ezt a támogatást? Mennyi pénz kellene? <<A nyár 
eleje• körülbelül itt van az ajtó előtt : csak jöjjön fel 
s megbeszélünk s lehetőleg megcsinálunk mindent. 



Évkönyv. Az utolsó é az első hely mindig dí--zhely 
az Évkönyvben : hogy Ön ezek egyikére került, mu
tatja, mennyire bec ülöm az Ön közreműködését. Ha 
tet zik, a felolva ott gy.-fehérvári jkvről szóló dolgo
zatát az Évkönyvben közlöm - de akkor vagy nem 
lehetne felolva á az idén, vagy pedig c ak az 1902-iki 
kötetben jelenbetnék meg (nov.-ben már nincs szedés, 
az Évk.-t szept.-ben lezárom). Ezért ajánlottam én a 
má ik expedien t. Az Évkönyv számára írjon meg egy 
fejezetet az erdélyi zsidók történetébó1. J ól van? É n 
nem hiszem, hogy dr. Kohn megelőzze . 1.Iost Dr. Bücb
ler Sándorral együtt írja meg a Története 2. kötetét ; 
sohse hallottam, hogy akár egyik, akár másik direkt 
erdélyi zsidó dolgokat keresett volna. Aztán érdemes 
volna, más szerz6'k mintájára (Szilágyi p. o.) direkt 
' rd. zsidó tört.~-ét megírni, az ottani háttér é l evegő 
és előzmények külön feltünteté ével. 

Beszélnék Dr. Blauval, hogy küldje el Önnek a köny
veket, de akarlatban fekszik egyik gyermeke s nem 
érintkezhetill vele. Úgy tudom, a szemináriumba el 
·em jár. 

M.-Vásárhely re okvetlenül leránduljon jun.-ban : 
Koncz * igen derék ember, de Ön fiatal és gyors szem
me! látja és nézi a dolgokat s amiket az öreg úr nem 
tud megtalálni, úgy fordul, hogy Ön nyomban rá
bukkanik. S talál 3-4 cikkre és 2-S fejezetre való 
új anyagoti Örömmel látom, hogy érdeklődik az IMIT 
iránt; a legújabb választásnál -ha nincs kifogása -
belevesszük magát a választmány ba. 

• Koncz József, a marosvásárhelyi Teleki-könyvtár öre. 
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Hogy a Bibliát a Phil. Közlönyben ismertetni szán
dékozik, nagy örömmel olvastam. S nagy köszönettel 
venném, ha a czikket megír-ná. 

A Folklore biz. ívét vettem s a többihez tettem. 
Bizony nem sok érkezett vissza. 

Egyetemi felolvasása nagyon érdekel; kívánesi va
gyok, há~yan és kik jelentkeznek majd, hogy a be
vezetést a Talmudba meghallgassák. Nem lehetne vala
hogy elintézni, hogy a prot. theol. fakultás hallgatói 
mind beiratkozzanak? 

A Sze n tirást czimére adom <cl ehet{) olcsón>> ; ·I.-ből és 
II.-b{)l hány kellene? Drága-e kötetenkint 80 kr.? a 
postaköltséget is a társulat viselné. Ha drágálja : hát 
alkudjunk. 

Neje 5ngnak kézcsókomat, Önnek legszívesebb üd
vözletemet küldöm. 

' 

14. 

F5tisztelend() Barátom 

Baráti kézszorítással 

Bánóczi József. 

1900. szept. 13. 

Köszönöm a küldeményt, melyet már régóta vár
tam. Az Ön ozikkét még ma sajtó alá adom ; olvasni 
ráérek azután. Most csak nagyjából néztem át s igen 
érdekesnek találtam. S minthogy teljesen új anyagot 
nyujt, kétségtelenül igen becses is. - A kisasszony* 
ozikkét gondosan elolvastam s köszönöm az Ön sirni
tásait ; még itt-ott rövidíteni kell rajta ; p. o. <<Apa\czai,. 

• Az e16bb ia emUtett Weisz Elza. 
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kivanatát ki kell hagyni, minthogy azt az Évkönyv 
olvasói ismerik ; más helyen is ráfér egy kis rövidítés. 
Az egész igen ügyes. Szíveskedjék, kérem, a kisasszony 
pontos czímét megírni, hogy neki a czikket megköszön
hessem. 

A mallékletek szépek és érdekesek. Annak idején 
örömmel fogom elküldeni a honoráriummal ezt a pár 
frtot. Nem felejtem. 

Az Egylet alapszab.-it sietek visszaküldeni 2- S 
apró javaslattal egyetemben. A <<tiszteletbeli>> tagokról 
tudnivaló, hogy azokhoz a. belügyminiszter hozzájáru
lása szükséges. Minek ily nagy terhet megmozgatui 
arány lag csekély ezé l ból? 

Az oklevél-anyagot legjobb lesz Dr. Acsády Ignácz 
akad. tagnak beküldeni. ű bizonyára köszönettel veszi. 

Lenkeinek majd szólok, hogy lehet5leg novemberre 
tegye az Ön felolvasását. A théma igen érdekes és me
rőben új és magyar. 

A <<Kérelem a szül6khöz>> igen nemes kezdemény. 
Tapasztalatból tudom, hogy az ilyen lassan indul, de 
mindig áldást terjeszt - egyszer kevesebbet, egyszer 
többet, de mindig áldást. 

Ha az én írásom is oly nehezen olvasható, mint az 
Öné, akkor szidjuk ki egymást kölcsönösen. Jól van? 

Gratulálok leányához. Mi a neve? Hogy lehet ilyet 
meg nem írni? Maga varjú-apa! 

Baráti kézszorítással híve 

Bánóczi József. 

:U IMIT ltvkönyve. 1930. 5 
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15. 

Budapest, 1902. márc. 26. este. 

Főtisztelendő Barátom Uram! 

Nagyon köszönöm baráti figyelmének újabb jeiét : a 
különlenyomatot, melyet bár hallottam előadni, élve
zettel lapoztam át újra. 

Ma volt nálam Dr. Weisz* ügyvéd úr Kolozsvárró l, 
aki igen megtetszett. Nem csodálom most már, hogy 
ilyen nem átlagos tehetségű lányai vannak. 

W. Elza kisasszonynak kérem, találjon valami thé
mát, melyet képes feldolgozni az Évkönyv számára. 
N agyon szeretnék tőle vmit közölni - de kötelességem 
vele szemben is az Évkönyv színvonalának mértékét 
megőrizni. ~zonban az ő tehetsége mellett, úgy kép
zelem, a dolog elsősor ban a théma helyes megválasz
tásától függ - tehát Öntől függ! 

Hogy vannak a felolvasó egyletükkel? Hány a tag? 
A2 alapszabályok visszajöttek-e már? stb. stb. 

Főtiszt. Barátom! 

Baráti kézszorítással igaz híve 

Bánóczi J ó zs ef. 

16. 
1903. április 30. 

Kérem, írja meg, mikorra csinálhatná meg a héber 
tanulmányok történetét Magyarországo n. Lehet l O- ll 
ív is. Emlékszik, már egyszer megigérte, hogy e thémát 
feldolgozza ; aztán megigérte, hogy mielőbb elkészíti. 

* Dr. Weisz József, a kolozsvári ügyvédi kamara · elnökhelyet
tese. Leánya a.z alább emlitett W . Elza. 
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Most úgy fordult, hogy nemsokára kiadhatnók. Hát 
kérek sürgős választ ; tagadót nem fogadok el. 

Szíves baráti kézszorítással 

Bánóczi J ó zs ef. 

17. 
1906. XII. 17. 

Főtisztelend5 kedves Barátom! 

Itt küldöm a korrekturát, melyet végre kézhez ·vet
tem, épen ma délel5tt. Sietve küldöm azzal, hogy szá
mítunk rá, hogy itt Bpesten is felolvassa. 

Amit az Elnémult Harangok-ról* irtak, vagy ferdí
tés vagy tájékozatlanság volt. Pontosan és tisztessé
gesen ment ott minden elejétől végig. Úgy látszik, 
sajtónk egyre jobban eltér a régi tisztességes hagyo
mányoktól s többre nézi a <<szenzácziób> az igazságnál. 
De hát majd kiheverjük ezt a bajt is. Él magyar, áll 
Buda még. 

A régi barátsággal vagyok 

18. 

Kedves Barátom! 

igaz embere 

Bánóczi József. 

Frohnleiten, 1908. aug. 12. 

Mikor levele jött, nyakig voltam a munkában s úgy 
elcsigázva, hogy abszolute képtelen voltam minden 
okos dologra. Az iskolai ügyeket marzsoltam s jul. 

* Ilyen cfmü rágalmazó cikk jelent meg egy lapban a szemi
náriumról. 

5* 
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15-ike lett, amíg szabadulhattam. Így aztán azt gon
doltam : a késedelem úgyis megvan már, várok vele 

' mig egyszer levélíró kedvem lesz. Ha jól magyarázom 
mostani érzésemet, akkor ez az ünnepélyes pillanat 
beállott . Elég későn, úgye? 

Levelét igen nagy érdeklődéssei olvastam. A Debora. 
lapot ismerem. Néhai M. Zs. Szemle-szerkesztő korom
ban, nem tudom kitől, rendesen ka p tam s rendetlenül 
olvastam. Nem elégített ki. Olyan amerikai különle
gességnek tartottam, mely európai talajon és levegő· 

ben meg · nem élhetne. 
Berlinben is van Familienblatt-melléklete a Jü

dische Pressének, ha jól emlékszem. Ezt is néztem 
akkoriban; vmivel jobban tetszett, mert nem önállón 
j elent meg, hanem egy kitűnő, komoly laphoz simult, 
amelynek mintegy a giardinettója volt. 

Nálunk az Egyenlőség kezdett ilyesmit, de a 3-ik 
számmal elakadt. Vége volt és senkisem kérdezte, tuda
kolta, miért? hogyan? 

Ezeket a részleteket pedig nem fecsegés czéljából 
hozom fel, hanem példákúl, amelyekből induktive kö
. vetkeztetem a következendőket : 

l. Európában zsidó nőknek ilyen lap nem kell. Ha 
van is felekezeti és faji erős érzésük, általános művelt
ségüket más forrásokból merítik, zsidó műveltségnek 
vagyis : tudásnak hiányát nem érzik. 

2. Gyerekének azonban sok 100 apa meg anya szí
vesen járatua zsidó irányú lapot, ha volna; helyeseb
ben : ha lehetne. Mert nem lehet. Még pedig írók hiá
nyában. A régi Kis Lapot Ágainak meg kellett sziin· 
tetni, mert nem voltak munkatársai; az Én Ujságom 
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példája mutatja, hogy egy gyermeklapnál többet nem 
· tudunk produkálni. 

Már most honnan venne Ön írókat felekezeti czélra,? 
Egyetlen zsidó poéta nincs, aki 3 jó gyermekverset 
tudna egy esztendőben írni. Szépiróink meg egyáltalán 
nincsenek. A Kunewalder-pályaművek szomorú tanul
ságot nyujtottak arra, hogy akik írni tudnak, azok
nak nincsenek thémáik ; akik meg nem tudnak írni -
rninek írnak? Ki fogja azokat olvasni? Pedig, gondo-

' lom, 500 K volt 2 ívre ki tűzve . . A dolog nem megy. -
Most a Társulat újrakiírta a szépirodalrni díjat. A mun
kák Lenkeinél vannak, aztán hozzám kerülnek. Föl
téve, hogy van egy jó - bár lenne ! - mit bizonyít 
ez? Szóval : nincsenek zsidó szépírók. Még csak zsidó 
tudományos írók vannak. A többi író nem él zsidó le
vegőben, zsidó kérdés nem foglalkoztatja fantáziáját, 
nagyobb részük nem is ismeri a zsidó életet. Marad
nak a költők; azok hál' Isten vannak. De hát költe
ményt eleget ad minden héten az Egyenlőség. Mi ma
radna Önnek mint külön tárgy? 

Mert ami · külön tárgya Önnek és a zsidóságnak 
van, azt nep:t tudják még Magyarországon megírni. 
Nem a közönség, hanem az írók hiánya tenné lapját 
tönkre. 

I tt van a Rabbiegyesület lapja. Mennyi a pap, a 
théma! És Dr. Neumann utolsó levelében másodszor 
panaszolja, hogy nincsenek munkatársai .. Nem azért, 
mart nincs Budapesten; ha itt és nem Kanizsán volna, 
akkor sem lennének. Nem elég nagy a publiczitás ; 
épen a szakszerűség szegi az emberek íróked vét. Ez, 
kérem, magyar vonás ; a mi közéletünk tükröződése 
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ft' lt'k~zc ti ~}p {.ünkbt'n. mi lll'll1 polit.ikn .. hPrcz lnu·c1.n., 
hArcz t\s h~nnn., nt h eze n t. u d n1ogélni. 
Ez~k pedig állttudó t.ényo~ők nlind - poz.it.ivok 6R 

nrgn.tivt""~ k s t gyfortut~n dönt.ő súlynak. 
e szc rkosszen h1.pot. Bdebnkik a S-ik szt~. mntH,l. 

Anlit az Irodtthni Ttír ulat adlutt~ : n. pénz, az n. leg
kevesebb. Hn. írókat adhatun. - az nuís volnn .. 
. De tn hín tnás vah'tnlit le hetno. I ottőro gondolok. 

l. Ezt mtír Lenkoivol vagy 2 évvel ezt~l6tt 1negb0 .. zól
tmn ; nNn lett bolőle sen1111i, n1ort egyikünk sotu órt 
hozzá. Ön órt. Htít ehnondom. ' 

Z idó tárgyú füzetes vállalatot lehotn kiadni ; min
d n évben 10- 12 füzet, 25- SO ív, időhöz-naphoz 

neu1 kötve. 
Melyek volnána}{ ezek, tnifélék? Az Irodahni Tár

sulatban tartott felolvasások, nwg n. Kolozsvtíribn.n 
tartottak, meg megrendelésre írt 1- 2 ívos tanulmá
nyok. Előfizetőket kellone toborozni 10- 12 l{ évente. 
Mihelyt az első évet túléli a vállalat, az Irodalmi Társ. 
anyagilag segíteni fogja. Erkölcsileg azonnal lehetne -
ha haszna volna. 

Az Évkönyv szerkesztését ugyis megnehezítik a föl
olvasások ; ha én ezektől szabadulok, nyerok volo. Ön 
i.~ nyer - ké z kéziratot. Az író mog oda adja, roert 
On fizetni - fog, mihelyt lehot. Egyolőro csalt tisz
toletdíjat volna szabad igérni. 10-20 K felolvasáson· 
ként ; ha lehet, többet . 
. Ezt Ön Kolozsvárott jól intézheti. Ott nyomnák is. 

Ön úgyis egy speciális dolgot létesített : irodahui tár
sulatot. Hivatott arra, hogy a dolgot folytassa, foj
lessze. 
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Brr()l ón h 1H<'R goudollw dnitt - ha vn,n lwd VC' hozzá. 
[gp n httHi'.HO~ ügy ot, v i nm diltd ttlnt, h n. Hi l«'rü1. 

2. A ~{.-Zsidó Szomlót, ,u lwlleno nlnldtn.ni hu.vi l< ö:t.
lönnyó ; 1t gy0n bor nu Lu donuíny, polit.ilnt Hl, h. miut, 
uóhawtpjlin-hn.j(htJHÍll volL. Blo.u n, undu.pt HLj , Ön n. 
kolozKvtíri szerlwH:t.Lű. A'l,. Irod. '1\ínc Ltímogu.Ljn.. 

l~zt nt1hczcbb nwgcKin1ílni. A Szt'tnlo Bhtuó ; luHhu. 
<'gy od ül u.luu·jo. CHituiini? Vttgy nuís LÁrAAZ<1rkf'. z tő t 
óllll.jL 1? 8 aztá.n sok-Ro]< ozor koront\bn. lwrülno évrn
kéut, mort, <líjn.zni JwJlt'nO a lnnnkat~írKu.lutL. A'l,. n fü
:~.oLoK vtUhtlat a Szcmlób< olvndna bolo. 

f-Hb. Htb. 

Lát.ja, lov0le énlel<PH R válaHzoltam ní bc"láLthmnl é' 
igaz lolk01n szerint. Gondolja nwg é. frl0ljen. Há Uut 
együtt Itisütünk vahuuit. l ét olyan ol<oA (tn ber, n1iut 
nünk, mindenosetro tübbot lá t és tud, nlint <\gy olyan 
okos ember , mint nünk. Abból indulunk lá, hogy aka
runk csinálni vala1nit, hogy l{olozsvárnak illő előtérbe 
lépnio - lá~ ul\, 1nit tud unk. 

Én jól va,gyok s csak a~ bánt, hogy a vakácziónak 
n01nsokára vége. Nincsen ez a világ elég jólrnC'galkotva, 
higyjo ol nokern ; vagy a kalendárium van rosszul oleg
csinálva ; rnért no lohotne julius-augusztusnak 89- 41 
napja? Abszolute nen1 tudom belátni. Re tnéllotn, Ön 
sen1. 

Onagyságának adji:\ át l\ézcsókomat . 

Önt zeretettel ölE-li 

Bánóc~i József. 
' 
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19. 

1909. febr. 1. 
Főtisztelendő Barátom! 

Ön nincs jól informálva B.-Ujfaluról, sem arról, ami 
vele összefügg. Szomorú igazság, hogy a b. u.-i köz
ség sehonnan se kap segélytshogy e Iniatt hitoktatóját 
nem fizetheti. Még szomorúbb, hogy a község züllés
ben van. 

De miért? s mért nincs segítség? 
Azelőtt B. <<proselyta hitközség>> volt s mint ilyen 

kapott az iroda közbenjárására államsegélyt. Ekkor a 
lengyel eredetű Hirsch kivitte, hogy B. <<autonom orth. 
hitk.>> legyen. Az iroda azért tovább közbenjárt s B. 
tovább kapott államsegélyt. 

De aztán min~szteri rendelet úgy határozott, hogy 
a 2 iroda csak a saját hatáskörébe tartozó hitközségak 
érdekében tehet fölterjesztést. Tehát a mi irodánk ~l 
volt hivatalból tiltva attól, hogy B. érdekében vmit 
tehessen. Azt képzelem, hogy Hirsch erre az orth. 
irodához fordult, de nem kapott semmit. Nem tudom 
bizonyosan, de Hirsch elég leleményes fej, hogy azt 
higyjem, hogy ezt az utat megjárta. 

Az iroda nem tehet tehát semmit; az orth. nem 
akar tenni. Hát a közalap? 

A közala p Körösmezőn nem magyarságo t akar ter
jeszteni, sem zsidóságot megmenteni. Szó sincs róla. 
Hanem kultúrát akar terjeszteni. Az egész megyében 
ez az egyetlen zsidó felekezeti iskola, malynek czélja, 
azokat a szarencsétlen szülőket és szerencsétlenebb 
g!ermeke~et a ch édertől eJszoktatni. Végzi pedi~ e 
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mi szióját gyönyörűen. Én is jártam már ott s tapasz
talatból szólok. A közalap csak iskolákat segélyezhet, 
községeket nem. B.-nek pedig nincs zsidó iskolája, 
tehát legjo·bb akarat mellett sem tehet semmit. 

--------
Már most mit lehet tenni? Mert engem is érdekel

nek a b.-viak, már multamnál fogva is. 
Forduljanak az orth. irodához, eszközöljön ki állami 

segélyt. Ha pedig ez sem használna : váljanak neolog 
hitközséggé s forduljanak a mi irodánkhoz - okvet
lenül fognak államsegélyt kapni. 

Más mód nincs. - A Közalapból csak akkor kap
hatnak, ha iskolájuk lesz : nem zsidó kurzus, hanem 
iskola, iskolaszékkel, stb. Máskép a közalap nem tehet 
semmit. 

Az Emkéhez ne forduljon, mert a visszautasítás két
ségtelen ; semmiféle jogczimük nincs ·a b.-viaknak az 
Emke segítségére. Hiszen Hirsch még nem lengyelesí
tette el őket teljesen. Majd 10- 15 év mulva, akkor 
már bátran lehet - veszélyeztetett magyarságuk révén. 

Még egyet : H. ajánlott levélben fordult _pár hét előtt 
hozzám fizetése ügyében. Nem feleltem neki s ezentúl 
se fogok. llyen emberrel udvariassági érintkezést sem 
kívánok fönntartani. 
Űnagysága kezeit csókolja, Önt melegen üdvözli 

Bánóczi József. 
20. 

1910. jun. 12. 
Kedves Barátom! ' 

Az Ore (Országos Rabbiegyesület) lapjában meg
jelent hymnusát olvastam; ha valaki akkor főtt rák-
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nak néz s megesz, egy csöppet sem csodálkoztam volna. 
De bál' Isten, a mai nemzedék n em tud term~szet
rajzot - és megmenekedtem . 

E héten, ünnep után, kezdődnek a képesít()k ; ször
nyíi terhes napok lesznek. - A szeminárium érettRégi
jéhez én voltam a~ idén kiküldve. R ég nem történt 
olyasmi, mint ekkor : írásbeli alapján bukott egy, szó
belin bukott 2 : latinból, S hónapra. Pedig mindössze 
csak 14-en voltak. Azonban Ön tudja, milyen változó 
anyagat azokott a véletlen összesodorni. 

Hová megy a nyáron? Én megint Gratweinba s úgy 
fordul, hogy 1 heti kirándulást t eszek feleség~mmel 

Münchenbe, do ez még nem bizonyos. 
Űnga kezét csókolja, Önt azoretettel köszönti 

Bánóczi J ó zs ef. 

21. 

~,ő tisztolond ő Barátom ! 
Budapest, 1916. jan. 12. 

Dr. Simon Józsefről sürgősen kérek czikkot. S hogy 
így ajtóstul rohanok a házba, ime a históriája, : 

A czikkre Dr. Mozey vállalkozott. Do most, hogy a . 
Chevrát otthagyja, annyi sürg5s olintózni valója van, 
hogy nom jut hozzá. Ezért fordulok Önhöz, aki Azintén 
nlOgirhatja, aki ismeri Dr. Simon sokágú míiködését 
és nagy hatását a mai magyar zsidóaágra. N01n pan
egyris kell- ilyesmire én föl sem szóHtanám s Ön nent 
vállalkoznék - hanem roaleghangú méltatás. 8 Iehe
t6leg ne legyen több 8- 10 nyomtatott lapnál, do ba. 
12, az aern baj. 

----~----~~--------~-----
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"rájékozásul ide írom, ami h~unarjában az eszembe 
jut : ná la néllüll nem volna 

Izr. 1nagyar l<özalap, 
ösztöndíjegy lot, 
rabhiképz() sz0rvrzésében nagy b~folyá.s, vala.1nint az 

olső tauárok meghívásában ; 
a tanit.óképz6 újj ász~rvozésébon ; 
az a.nyakönyvi kerületok Inogállapítása ttnli a 

zAidóságnak J:6 vahuuely<'s közös szorv~zése volt -
legf<)kép az () müve ; 

rabbiképző segélyegyletc az () tnüve; úgy tudom, az 
ő oRzn1éje volt s lll('g is valósította. 

Az anyai<. kerülete]< : politikai n16ködéséhez tn.rto
zik ; valamint állandó u1unkájtt az orazágof1 irodában ; 

az( rop( a l<ongrosszuHban kezd6dik ; innt nt51 fogva, 
tehát ogész pályája, n. zsidó felekezeti polHika s~ol
gálatában. 

TiszaeEszlárl<or dönt() fontosságú 1nüköd6se. A kap
c~olato t a. külfölddol (Allianco) l> hozza létre (ozt ttthíu 
jobb not,n mlHoni) ; Eötvös l árolyt () szorú rnog 
védőül stb. stb. 

Imit alapíttisábftn is közr mül\ödött. 
Büszko, ZlÍrk6zott tonnősz te lllitttt a nagyltözön

Róg, a nyilvánosHtíg norr1 ismorto ológgó, do érezto h~
tá,sát. 

Ön órintlte~ott volo, hát orről többet tud n10udani, 
lllÍllL IlláS. 

Abban a tudatban irtatn o rósz) t~olrot ido, hogy Ön 
jóíorn1án mindenről tud annyit 1nint én, igon soluól 
többet, mort a községi és felekezeti polit. ügyokbon 
elég alkalma volt mélyebbon belolátni. 
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A czikket persze okvetlenül várom. Úgyis régóta 
nem írt. 

Változatlan barátsággal és ragaszkodással 

Bánóczi József. 

22. 
1917. febr. 19. 

Kedves Barátom! 

A 20 l{-t köszönettel vettem, de nem e miatt írok: 
. . 

maJora can1mus. 
Kell az új Évkönyv számára czikk, ünnepi czikk. 

AranyróL Ezt kérem· Öntől. Nem én vagyok az oka, 
hogyemiatt Önhöz fordulok, hanem Ön maga : miért 
csinálta meg oly jól taval a Simon-cikket. Úgy kell 
Önnek! Én, őszintén szólva, Arany százéves forduló
járól megfeledkeztem, de nálam járt Dr. Heller, aki 
magától értetődő dologként szólt a megjelenendő czikk
ről. Megjegyzendő : Hellertől van tanulmány az idén, 
különben nyomban szavánál fogtam volna. De meg
győződésem, hogy senki azt jobban meg nem csinálja, 
mint Ön. Elég 3-4 la~; amennyit ír és ahogy írja, 
úgy lesz jó ; t ehát lehet több is. 

Csak arra kérem, igen sürgősen tessék megírni. Má
hoz egy hétre várom a kész czikket. Ha muszáj , lehet 
velem alkudni s olcsóbban is adom. De kell, okvet
lenül kell. Tehát bizonyos vagyok benne, hogy küldi. 

Szeretettel 

Bánóczi József· 
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23. 
~arcz. l . 1917. 

Kedves Barátom! 

A czikk a nyomda miatt már nagyon sürgős . Keddre 
várom. J ó? 

Ezt meg akartam Önnek telegrafálni <<Válasz fizetve>>. 
S mi történt? 
Első felvonás. A postán: 
<<Ezt csak úgy vehetem föl, ha a főkapitányság 

aláírja .>> 
Második felv. A főkapitányságon: 
<<Ezt csak úgy vehetem föl, ha a katonai parancsnok

ság aláírj a>>. 
Harmadik felv. A katonai parancsnokságon: 
<<Minek ilyes apróságokat telegrafálni? Ezt levélben 

is el lehet intézni.>> 
Vége. Exit. 

Tanulság. : Igaza van a katonaságnak, mint mindig. 
Hát szót fogadok. Itt a levél. 

Önt pedig szeretettel köszönti 
Bánóczi J ó zs ef. 

24. 
.Budapest, 1917. dec. 23. 

Kedves Barátom! 

Tegnap este vett. sorait hálás szívvel, meghatottan 
olvastam. A gratulácziókat köszönöm. Tessék elhinni, 
az ilyen önkényt megnyilatkozó baráti érzelem jobban 
esik mindennél a világon. Ha én nyilvánosan jubilálok, 
akkor gipszet cseréltem volna be igaz ér ték helyébe. 
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A 10 koronát nagyon köszönöm Segélyegyletem ne
vében. 

S ha Ön már ily gn,11dagon megajándékozott, kérem 
" ' íolyLaHAa : l<üldjön az új :mvkönyv azámára valamit, 

ttkármit. Arnit Ön aláír, azt én közlöm. Nem volna 
jó oWkorosni a régi MB-ot a tengorr<51? Vagy eljöono 
fololvasásra februárban? A januári est már le van fog
lalva ; a doczolnberi omanczipácziós felolv. programmja 
ez : 

l. Mozei Mór : Visszaemlékezés az emancz.-ra. 
2. Lenl<ei Henrik : ünnepi óda. 
8. Vonotianor Lajos : az emancz. története. 
t) ntost I sLon Önnol kodvos Barátom. 

25. 

Í~uos Barátom! 

Szeretettel 

Bán6czi József. 

Budapest; 1917 deoember SO. 

Utolsó lovalénok hangja rendkívül jól esett : mit 
tagadjatn, örülök a ragaszkodásának. Igaz, mindig jól 
ösRzofórtünk, do oz nem kötelozi Önt som szeretetre, 
~e1n raga~:otzkodásra. Ennélfogva kétségtelen, hogy Ön 
ttzzal n.jándókoz tn()g, ami e világon a legbecsesebb. 
l~zt. köszönötn én Önnek. 

Lonkei nagy moglopetésmnre arról értesített, hogy a 
febru~ri ostóro kütolez(S igéretet t~ott . Minthogy pedig 
('Zl'n már nmn változtathu.tok, nincs n1ás hátra, roint 
nz Ön fololvtu-u\sát a jöv() évadra tennünk. NoveJnb.
tlil ft' brm\rig vannak felo lvn.sá~ttink ; szívPskedjék bár-
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mely hónapot választani; gondom lesz rá, hogy ily 
meglepetések engem ezentúl ne érjenek. 

Lenkei mondotta, hogy Önnek az én hevemben meg 
fogja ezt írni. Szeretném, ha az én levelem az övét 
megel{)zte volna. 

Ha tanulmányát a mostani Évkönyvben közöltetui 
akarja, örömmel fogadom, természetesen. Ha előbb 

fel a:karja olvasni, abba is ,belenyugszom. 

Kolozsvár. 

Igaz barátsággal és szeretettel 

Bánóczi J ó zs ef. 

Dr. Eisler Mátyás. 

l ' 

MAGYARORSZAGI UTIKEPEK 
l l 

A MULT SZAZADBOL. 

Útleirás igen sok van a világon, de nem nálunk zsidók
nál. Ami kevés e genre-ből a zsidó irodalomban létezik, 
többnyire a Szentföldre vonatkozik és igen nagy becs
ben tartják. Többször is összegyűjtötték őket. De 
Magyarországot vajmi kevés zsidó írja le. Régente is 
már közzétettem ilyne~ű iratokat; most jónak látom 
egyre felhívni a figyelmet, amely már azért is, mivel hé· 
berül van írva, meg azért is, mivel igénytelen mezben 
jelenik meg, aligha jut tudomására azoknak, akik ilyesmi 
iránt érdeklődnek. -

Ábrahám ben Salamon Meir Feuer (vagy Feier) 
nevét nem igen ismerik a zsidó irodalomban; nem is 
fogják ismerni és nem is érdemes rá, hisz nem produ-
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kált valami nagyot, értékeset vagy maradandót. Egy 
érdeme van csupán, az - hogy Amerikába jutott el. 
Itt jómódra jutott és ~emcsak költségét fedezbette 
kiadott ·munkájának, hanem kellemesen gondolhatott 
vissza régmúlt - keserves időkre. 

Könyve: emlékmű, címe Szefer Zikhron Abraham (New
York [5684], az évszám csak bent van meg egy jegy
zet alakjában - tehát 1924). Nyelve szép és fordulatos, 
távol van az ismert kusza, rabbinikus floskuláktól. 
De tartalma is érdekes és változó ; mindenféle élmény 
és tapasztalat leírása. Emberünk a galiciai Delyatin
bőllépi át a Kárpátokat, és itt válik magyar szempont
ból először érdekessé. Persze, zsidó kocsissal utazik, 
aki csak úgy jószívűségből viszi magával a szegény 
bachurt, aki világot látni megszökött szüleitől és mes
tereitől. Nem győzi eléggé magasztalni e szimpla kocsis 
jámborságát és józan, természetes eszét; beszédjük 
a legfenségesebb dolgokról folyik : világegyetem, csilla
gok, biblia, Izrael hivatása. Feuer Ábrahám mindezek
ről helyes nézeteket vall, és a romlatlan szívű ember 

·ott az oldalán nagyon hálás neki. De elsősorban nagy 
mesteri ügyességre vall a kárpáti hegyvidék fenséges 
romantiká-jának leírása; az- ember megkedveli e hegye
ket lá.tatlanban, csupán a leírás alapján ... 

Az els<S - akkori -magyarországi hely, melyre el
jutnak: Borkút. A kocsis előre figyelmezteti utasát 
e kút csodás. minőségére. Persze, magyar ember szemé
vel kell nézni e leírást, hogy a héber burkolat alatt rá
ismerjünk a; Iielyes magyar névre. Mindjárt a második _ 
helynévre - K vassi, vagy ilyféle, nyilván nyomorult 
falu - nem ismerek rá. Az öreg zsidó asszony, akit 
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mulatságosan ír le az utazó, a betér() vendégléS tulaj
donosa, ráismer a <<Reine>> fiúra, kit, gyermekkorában 
egykoron karjain ringatott. Jól kezdéSdik tehát a 
kaland, és Ábrahám csakugyan mindenütt jó embe
rekre talál. 

A hegyek lassanként ellapulnak, a völgyek tágulnak, 
a látókör szélesbül. Így jutnak el Mármarosba. <<Itt 
új világot láttam>> - mondja utasunk. A mármarosi 
zsidó meréSben különbözik a lengyel zsidótól; álnokság, 
színlelés, pénzsóvárság és csalás itt ritka eset ; derekas
ság és egyszerűség jellemzik itt a zsidót. Szép vallomás 
a - lengyel zsidó részéréSl. Mindjárt megadja rá a pél
dát: egy süvegsapkás ember, ki széles bugyogókba van 
öltözve, melyekre bokáig hullanak le ciciszjei, hatalmas 
k()halmon ül és darabokra vagdalja a köveket. <<Oda
lépvén hozzá, széles beburkolt tenyerével megadja ne
kem az üdvözlést: sálom; mire én: <<Jó uram, nem há
borgatlak munkádban ?>> <<Éppenséggel nem, - volt a 
válasz -én általányban dolgozom és perceim felett én 
rendelkezem,. · Polóniából való vagy? Minden évben . 
oda azoktam utazni, hogy felkeressem a Visnicé-ben 
lakó caddikot.>> Következik az egyszerű kéSkalapáló 
zsidó szájából a caddik rajongó magasztalása ; a zarán
doklők élete és hogy mi történik a caddik lakásán -
koltúrtörténeti kép. A hachur maga is beáll kéSkalapáló
nak, facsúsztatást is végez az erdéSben, de nem igen 
bírja a neki nehéz azokatlan munkát. Érdemükül rója fel 
a mármarosi zsidóknak, hogy nem riadnak. vissza semmi 
munkától, ők nem üzletekbe me.rülnek, hanem kemény 
munkába : a facsúsztatást senki oly jól nem érti, mint 
<Sk, de a földmívelésben is jeleskednek. Űk tehát a ma-

Az IMIT i vkönyve· 1930. 6 
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guk példájával meghazudtolják\ elleneink rágalmát 
hogy a zsidók csak mások szen~eményéb()l élnek .. ~ 

Híres vchos :Mármarosban ....- Sziget. Itt látta a caddi
kot, Zoln1an Léb Teitel_baumot, és boldognak érzi 
magát. Egé zen 1násnemíí. ember persze a charif (éles
eszű tnJmudtudó ) reb Judel Módel e városban, aki 
a híres Chatham Szófer pozsonyi rabbinak volt tanít
ványa. Így tanulunk megisrnerni egyéneket és viszo
nyokat régmúlt id5kb()l.. 

Utasunk már nem emlékszik arra, hogy mi keresni
valója volt Szipinke faluban ; elég az hozzá, hogy ottan 
is megfordult és megismerkedett J ékele. Kleinfeld vejé
vel, József :Meirrel, aki a munkácsi dajjannak volt :fia. 
Vagy huszonöt éves volt ez ember, aki - elmélyedve 
talmudtanulásban - mitsem tudott és akart tudni 
a világ folyásáról. Bá1nulatos ez ember talmudtudása; 
c ak említeni kellett előtte valamely szugje-t, ő már 
elmondta annak egész tartalmát, a vita végpontját, 
minden belőle származó adatot. Érdekes a tanmódszer 
kifejtése ; <<nálatok, Polákiában - úgymond - a fiút 
rátanitják egy egész traktátusra, elej étől végig, mely 
traldatus, persze, sok heterogén anyagat ölelvén fel, 
megzavarja a :fiú elméjét és utoljára nem tart meg sem
mit. Másképp mi, magyarak; a Chatham Szófer új mód
szerre oktatott bennünket ; szugje-ket kell tanulni, a 
szugje pedig természetesen más t raktátus ban is föl
nlerül, ezáltal utána kell járni, összevetni, kommen
tárokat megkérdezni, míg végre az em ber ro integy be
ra.ktározza elméjébe az illető tárgya t . N em tudom, 

t hogy ~gaza van-e módszerével, de tény az, hogy a ma
gyar Jesivá.kon csakugyan így tanulnak. Az a rnárroa-
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rosi talmudista egyúttal kabbalista is volt, erészt is jó 
iskolákba járt és measze hatolt - de err51 már nem hi
szem, hogy közönséges jelenség volna a magyar tal
mudis táknál. 

Utasunk egyik megjegyzését, mint jellemzőt,, szóról
szóra átvesszük : <(Harminc év múlott el, mióta arcula
tát láttam ez embernek ; íme, egyízben, Oroszországból 
jövet, kérdeztem egy mármarosi zsidótól: Hogy van 
József Meir Szipinké-ből? ű azonban furcsán nézett 
rám : Ugyebár, az a caddik az, akihez ezrével járulnak 
a chaszidok, és te úgy beszélsz róla, mintha társad 
volna? Tény az, hogy nincs többé e világon. Ezt hallván, 
megdöbben tem, elkeseredtem, hogy elmulasztottam 
őt mégegyszer felkeresni életemben. Vele nagy vesz
teség érte népünket, pótolhatatlan veszteség. De nem 
ő veszett el. Úgy vagyunk vele, mint a midras-beli 
gyönggyel ; ezt elveszíti a tulajdonos, de a gyöngy maga 
azért valahol megvan; így veszett el a szipinkei tudós 
is, de csak a világnak veszett el; őmaga ott rejt5zi~ 
a mennyekben és élvezi a túlvilági boldogságot.>> 

Szigetről Szatmárra . utazik Ábrahám Feuer ; útköz
ben érintette «Bánya>> falut is és leírja kincseit. Ötszáz
ezerre becsüli ~ mármarosi (és podkárpáti?) zsidók szá
mát, ami teljesen lehetetlen; a fele lehet igaz. Fiatal 
ember létére érdeklődik a nők iránt is ; egészségesek 
és munkabírók, ka pálnak, gyomlálnak, kendert nyűnek, 
szóval a természet ölén élnek, tehát erősek : holott az 
orosz- és lengyelországi zsidónők kiaszottak, vérnélkü
liek, és mint a babák, festik és ékesítik magukat ; azért 
is korán rájuk üt az öregség dere : .. Itt is a magyarokat 
részesíti előnyben. 

6* 
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útközben találkozik snorr-bachurokkal és szíve el
H~omorodik láttukra és beszédeikre. Ebb51 () nem kér. 

Most igon érdekes élménye következik : az anti
szemita német tudóasal, vagy, ro int (5 amerikai-angolosan 
rnondja: a germánnaL Egy vendégfogadóban tör
tént a találkozás ; föltiin5 volt az idegen e környezet
ben minden tekintetben : magaviselete, nyelve, ruház
kedása által ; kitünt, hogy kémikus és vándórolni jött 
ide a Kárpátokba, hogy tanulmányozza növényzetét. 
Kár, hogy no vét nem tudjuk meg. A két utas kényte
len-kelletlenül beszédbe ereszkedik egymással. A német 
kérdezi: Ön ÍR német? - Nem, én zsidó vagyok. -
Schillernek az volt a szokáaa, hogy minden ocsmányra 
azt mondta: zsidó. - De lássa Ön viszont Lessing 
magasztaláaát! - A T órában én csak egy árnyékot 
látok: minek ~ s11entélyben a Hiszerek füstölése? Értem 
a véres áldozatokat : legalább van a papoknak enni
valójuk; de a szentélyben, mely mintaképe legyen 
az isteni bölcsességnek, füstnek ereszteni drága hol
mit - mirevaló az? (Fogas kérdés, haragudott is a ger
mánra a vondégfogadó zsidó asszonya : ez a ben 
hanidda akarja megérteni ami tóránk titkos értelmét? 
Jargonul volt ez mondva, melyet a német nem értett, 
da azt látta, hogy az asszony szörnyen haragszik ;· de 
miért? - kérdezi). Nos, egyenes feleletet a bachur se 
tudott a kérdésre adni; beszél, a kémikusnak érthe
tt>en, a tárgyak bens{f mivoltáról, beszél az Egyistenrl.Sl, · 
~zemben a görög sokistenséggel, arról is, hogy szemben 
a kereflztény hittol, a zsidó a Tórát örökérvényíinelr 
tartja - egész szép kis vallásos disputáció, de a dolog 
lényogét alig találta el és ellenfelét alig győzte meg. 
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A két utas mégis megérti egymást, és midőn a 
kutató felszólítja az ifjút, hogy együtt tegyék meg a 
nehéz utat a Kárpátok rengetegeiben, az ifjú szívesen 
rááll, kapva kapván az alkalmon, hogy ő is láthatja 
a Kárpátokat egész fenségükben. És most következik 
a kaland dramatikus fordulata: a két járatlan utas 
letér a helyes útról, elvész a hegység tömkelegében, 
rájuk borul a sötét éj , éheznek, fáznak, hallják az erdei 
ragadozók ordítását, a zsidó nem minden élc nélkül 
fejtegeti a német tudósnak : mi a különbség szabatudós 
és az élet embere között - oly úton, melyet minden oláh 
paraszt tán könnyedén megtesz, ők ketten elvesznek, ir
galom nélkül. A protestáns német, az istentagadó, a ször
ny{i benyomások alatt keresztet vet és elájul; a zsidó 
fiú erősebbnek bizonyul, ébren marad, élesztgeti amazt, 
sikerül neki és megmenti életét. Oly kellemes őszinte .. 
séggel beszéli elmindezt vagy ötven évvel kés6bb, hogy 
hinni lehet neki és nem kell szavaiban dicsekvést látni. 
V égre elérkezik a várva-várt reggel, kétségbeejtő. kiabá
lásukat meghallja néhány erdélyi oláh, föltörnek hozzá
juk, nyelvüket ugyan nem értik, de intéseiket ·követik, 
lejutnak a völgybe és a bírótól meghallják, hogy a baj 
az volt, hogy egyenesen nekimentek a hegynek, ahe
lyett, hogy a taposott, habár hosszabb úton jár
nának. 

Útjaik most elváltak. A német, ki sok pénz felett 
· rendelkezett, kényelmesen hazautazott; a szegény 

hachur azonban továbbvándorol, először Erdély némely 
falvába, aztán újra Szatmárra megy. 

Leírja a várost, lakosságát, ruházatukat, foglalko
zásukat, keresztényeket és zsidókat egyaránt. A zsidók 
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két pártra oszlanak : hithükre (így) és reformerekre 
(így), majd leírja Munkácsot és Ungvárt . 

Ungvárott igen nagy elragadtatással beszél egy reb 
Dávid Feigeles nevű jámborról, aki t itokban végtelen 
sok jót tesz a szegényekkel. Egyik tette az volt, hogy 
minden pénteki napon nagy csomó fehérneművel és 
felsőruhával állitott be a rituális fürdőbe, és ha azt 
látta, hogy az egyik vagy másik fürdőző piszkos vagy 
tépett fehérnemű t vet le, titokban felcserélte a másikkal, 
a jobbal ; és így felsőruhával is, amiből sokszor igen 
mulatságos jelenetek következtek be. Én is érdemesnek 
találtam e jámbornak nevét kiírni, annyira meghatott 
e tett engem is ... 

Ungvárott látogatta Rabbi Ohajjim Hirsch Mann
heitmer jesíváját és nem győzi a meatert és tanítványait 
eléggé dícsérni. Ganzfried Salamon dajjanról is megemlé
kezik. Mindkettő ismertnevű ember. 

Nagy-Károly (vagy Károli, ahogy ő nevezi és volta
képpen minden külföldi nevezi) nem tetszik neki ; 
sík és homokos a földje, nincs benne semmi jellegzetes
ség. Tehát dícséri - a bivalyt ; ilyen gyönyörűen ki
fejlett típusát ez állatnak sehol egyebütt látni nem 
lehet . Ámde hagyjuk ezt. Érdekesebb a rabbiház ; 
a híres, nevezetes rabbi Meir Perles háza. Első láto
gatásakor elbűvölő ének és zene üti meg fülét ; ki az 
énekes ? ki a zenélő ? A rabbinak bübájos leánya ! 

Az itteni jesívának egészen más jellege van; a bachu
rok öltözete csinos és <<Vasalb>; ők modernül viselked
nek és ilyen a beszédjük is. De azért nem kevésbé jele
sek a tanulásban; és a gaon maga - nincs többé párja! 

Innen Debrecenbe kerül. Látja, hogy a város tiszta 
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magyar; igen lelkesen szól a cívisekrőL Még bajúszukat 
sem hagyja ki, úgy, mint amott, Károly ban, nem a 
magyar paraszt szitkozódó szokását. 

De nézzük, minő ka.landja van Debrecenben. Akkor 
folyt éppen az orosz-török háború (1877). Persze, hogy 
a magyar rnind törökpárti, és így a zsidók is. Mohón 
lesik az újságak híreit és örülnek, ha a török győz. 
Az újságkihordó fiú már előre kiáltja: A török győzött 
itt meg itt ; az orosz hátrál itt meg itt. Az öregek a 
zsidók közt még emlékeztek 48-ra és mind a rosszra, 
mit Paskiewicz herceg rajtuk, a magyar népen, el· 
követett. A fiatalok villogó szemekkel és feszült ököllel 
fogadták : Bosszút állunk rajtad, átkos Russia ! Uta
sunk nem állhatta meg, hogy szomszédjától megkér
dezze : Miért e nagy harag az oroszra? Nem tett a török 
Szalimán alatt százszorta rosszabbat? Hja - ezek rég
múlt idők ; Zrínyi Miklós Szigetvárott nem hiába vér
zett el ; mi csak a nagy emlékeket őrízzük. De az orosz
ütötte seb -ez még friss, ez fáj! A beszélő hozzáteszi: 
Lám, én tanár vagyok az itteni gimnáziumban, kenye
rem nem a háború, fegyverforgatáshoz nem értek, de 
Isten látja lelkemet, hacsak lehetne, fegyvert ragadnék 
és az orosz ellen indulnék; sajnos, Ausztria nem en
gedi . . . Közben valaki figyelmes lett az idegen utasra ; 
egyszerre fölemeli rá öklét és torkát fojtogatja, kiál
tozván: Halál, pokol! nem vagy te is muszka? Mit 
keressz itt? Csak nagyneheze:p. tudott ifjúnk a dühöngő
től menekülni, írással igazolván magát, hogy ő galiciai 
zsidó ... <<Nem szándékozam beavatkozni a nagyhatal-
mak harcába ... )> · 

Ez a török-barát hangulat jól és igazul van leírva, 
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mint mindenki a történetből tudhatja. De sokan még ma
guk is éljeneztéka törököt azokban az években. Jómagam 
is életben voltam akkortájt. Legyen szabad itt a magam 
élményét elbeszélnem. 1877-ben úgy 10- 11 éves fiú 
voltam, midőn hallottam és ért8ttem a népek lelkesedését. 
Persze a zsidókét leginkább, hisz azok között éltem. 
Szüleim akkor Tapolcafőn laktak, Pápa mellett. Zsidó
betűs lapot olvasott az apám ; nem maga tartotta, 
hanem kölcsön kérte egy jómódú hittestvértől, ki a 
pápai országúton, Simonházán lakott. Én voltam 
az újságkérő küldönc. Míg a húszpercnyi utat meg
tettem, mentemben az egész újságot kiolvastam, örülve 
és lelkesedve a török győzelmén. Hiszen maga amaz 
újság, mely Budapesten jelent meg, szívesebben kö
zölte a török győzelmét, mint vereségét, és én hittem 
neki ... Semmit se tudtam azokban a napokban jobban, 
mint a helységek neveit, malyekben a csatározások foly
tak, és a csekély primitív térképeket, malyeket ama 
zsidóbetűs lap közölt (ugyan honnan vette a jámbor?), 
otthon lemásoltarn és megőriztem. Soha azután nem 
másoltam ily szaretettel térképeket .. . 

De térjünk vissza Debrecenbe és utasunkhoz. Ama 
lármás jelenet után persze nem -jól érezte magát Deb
recenben; egyébkéntis-úgymond-nem láttam ott 
zsidó ember szinét, kivéve a kávéházban, a vendéglő
ben és a reformer templomá ban)). J ól beszél! 

Onnan Tokajra utazott, melynek leírja áldott föld
jét és bortermelését. A zsidókról itt már nem beszél. 
Hanem inkább a világ folyásáról; úgylátszik, hogy 
magyar földön é) is politizálásba esett ... Látta ott 
a. magyar és orosz hősök sírjait, a kőtáblát, mely emlé-
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keiket őrzi. Hazugság! - így fakad ki - az orosz <<hő
sök>> nem az igazságért harcoltak, hanem a cár paran
csára, de még ő is csak játék volt Paskiewicz kezében, 
aki harcot akart, hogy örök dicsőséget szerezzen magá
nak; akarták a pénzmágnások is, mert nekik nyeresé
get hoz a há ború . . . 

Még csak Pozsonyról emlékszik meg utasunk és mint 
. ismerkedett meg a vonaton egy pozsonyi bachurral, 
aki titokban világi tárgyakat is tanult és most gimná
ziumi érettségi bizonyítvánnyal tér vissza szülei há
zába. Ez a vonás is az életből van véve ... A fenkölt
lelkű ifjúval élénk szóváltást folytat napról, holdról 
és egyéb világtestekről ; emberünk kedvelt témája ez. 

Még csak azt említjük, hogy Pöstyén-fürdőró1 is 
beszél és hozzáfűzi gondolatait. Egy józanul ítélő, 

világlátott ember. gondolatai ezek. Magyarországról, 
malynek azonban csak egy fejezetet szentel könyvében, 
mindenütt nagy szaretettel és elismeréssel emlékszik 
meg. Ez annál is inkább méltánylandó, mivel a pollák 
zsidó beszél hozzánk, és tudvalevő dolog, hogy a pollá.k 
zsidók bizonyos fölényt vindikálnak maguknak -
a magyar fölött. A magyar ~mazzal szemben ugyanezt 
teszi; úgyhiszem, több joggal; tanú rá, amit a 60-70 
évvel előtti utas róluk vall. 

Bécs. Dr. K rausz Sámuel. 
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' ' ZSIDO HITTERJESZTES. 

<<Jaj nektek, ti képmutató írástudók és farizeusok, 
bejártok tengert és szárazföldet, hogy megtérítsetek 
egy megtérőt>>, - így szól egyike a vádaknak, malyeket 
Máthé evangéliuma (23, 15) Jézussal a farizeusokra, 
tehát vallásbeli őseinkre szórat. Zsidók mint féktelen 
térítők! A mi korunkban meglepő egy vád. Megszok
tuk, hogy a zsidóság csak áldozatja a térítésnek. Ma 
inkább az a kérdés vetődik fel : Mikép történhetett, 
hogy, rníg a zsidóságból kisarjadt kereszténység és 
iszlám szinte osztozik a föld meghódításában, maga a 
zsidóság meg sem kísérli, hogy a maga körein túl ter
jedjen? Vajjon nem vol~-e meg a zsidóságban, vagy ki
veszett belőle az egyetemesség gondolata? Vajjon saj
nálja-e a többi emberiségtől azt az eszmét, azt az erőt, 
azt a megnyugvást, melyet a maga vallásában talál? 

Sorra akarjuk venni a zsidóság tanításait a hitter
jesztésről, valamint a történelem tanuságát a zsidó 
hittérítésről; majd pedig vizsgálni akarjuk, mi szegte 
ennek a hitterjesztésnek szárnyát s végül fontolóra 
venni, mi a zsidóságnak ma a föladata a hittérjesztés 
dolgában. 

l A zsidóság tanításai a hitterjesztésrlSI. 

l . A Szentírásban. A Szentírástól az egyetemesség 
eszméjét elvitatni nem lehet. Az őskorról szóló bibliai 
elbeszélésekből mindig legerősebben az az okulás csen
dül ki, hogy az emberiségnek közös a származása, azaz, 
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hogy az emberiség egységes. Nem akad az ókorban 
mása Szentírásunk I. könyve 10. fejezetének, mely az 
összes ismert néf>eket Noetól származtatván, vala
mennyiöket egységbe fogja. Ámosz, Jesája, Jirmija, 
Jechezkeél könyveinek egész beszédsorozatai idegen 
népekről szólnak; korholják őket nemcsak azokért a 
bűnökért, melyeket Izrael ellen, de azokért is, melyeket 
egymás ellen elkövetnek. Jechezkeél (47, 22, 23) az 
Isten eljövend() birodalmának kifestésénél az idegene
ket egyformán részesíti még földbirtokban is ; a~ em
beri erkölcs eszményeit Noeben, Dánielban, Jóbban 
tiszteli (Ez. 14, 14, 20). Szentírásunk maga hatalmas 
művet, legtökéletesebb költői alkotását Jóbnak szen
teli, a nemzsidó jámbornak. Maleáchi könyve (I. ll) 
hirdeti, hogy napkeltétől napnyugtáig nagy az Isten 
neve a népek között, kik tisztább áldozatot hoznak, 
mint maga Izrael. Az exilium nagy vigasztaló prófé
tája pedig világosan kitűzte népe hivatását: Csekély 
föladat volna Istent avval szolgá.lnia, hogy helyreállítja 
Jákob törzseit, - nem, népek világosságává kell lennie, 
hogy Isten üdve a föld végeig elhasson. (Jes. 49, 6) ; 
a föld népei nemes áldozatot hoznak Istennek, maguk 
is kohanjtákká, levitákká lesznek (Jes. 66, 21). 

2. Tannák és arnórák. A biblia utáni kor korántsem 
marad mindig a próféták egyetemes tanításának ma
gaslatán. A gondolkodás hullámzott. A gyászos tapasz
talat9k, a templom elhamvasztása, Jeruzsálem romba
döntése, a bárkochbai szabadságharc leverése sokak
ban bizalmatlanságot, sőt gyűlölséget ébresztettek az 
idegenek iránt. A zsidóságba fölveend5k iránti külön
böző magatartás már a Hillél és Sámmájhoz fűződ(), 
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iskolaszerte ismeretes mondá.kban is megnyilatkozik 
' amelyekben a megtérni készülő sajátságos kívánsággal 

fordul majd az egyik, majd a másik rabbihoz; tanítsa 
meg a zsidóságra, míg féllábán áll; tanítsa az írásbeli 
tórára, de nem a szóbelire; vegye föl a zsidóságba és 
tegye meg menten főpa p nak. Sammaj türelmetlensége 
még nem vall a térítést5l ':aló idegenkedésre, csak arra, 
hogy különösnek találta, ami csakugyan különös volt. 

Iszonyodás a prozelitáktól kétségtelenül és szenve
délyesen kitör Eliezer b. Hyrkanos második századi 
tannából, aki, a monda szerint, még Akylast is, a ké
só~bi jámbor bibliaforditót, mereven elutasítja s aki 
a nemzsidókat kizárja az örök üdvösségből (Szan
hedrin 105 a). Ez az iszonyodás legnyersebben Chelbo 
IV. századi arnóra szavában szólal meg: A prozeliták 
oly végzetesek Izraelnek, mint a bélpoklosság a bőr

nek (Jebamoth, 47 ab és párhuzamos helyek). 
Ámde Sammaj indulatoságával szemben áll Hillél 

kimeríthet etlen hosszantűrése, Eliezer b. Hyrkanos el
keseredettségével szembenáll vitatársának, Josua b. 
Cha.nanjának megértő egyetemessége, aki Akylast sze
retettel fogadja és a zsidóságon kivüli jámborokat is 
belefoglalja az örök üdvösségbe - ez lett a zsidóság 
uralkodó gondolkodása,- Chelboval szemben áll saját 
tanítványa, Berechja, aki merő ellentétben meaterével 
a verset: Kivül nem marad az idegen (Jób, Sl, 32) 
akkép értelmezi : Eljövendő időkben idegen megtértek 
mint kobaniták végzik a azoigálatot a szentségben (Ex. 
R. XIX. 4). Már a tannaita Szüra tanítja: Az idegen 
is, aki teljesiti a Tórát, fölér a flSpappal; nem azt ol· 
vassuk : Tárjátok fel a kapukat, koha.niták.nak, levi· 
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táknak, izraelitáknak, - hanem igenis azt : Tárjátok fel 
a kapukat a jámbor nép (Goj) részére; (Jes. 26, 2; 
Szifra Achare lS p. 86 a, Baba K, 38 a, Synh. 59 a). 
A későbbi Numeri Rabba (VIII, 2) továbbfejti : Ko
hanitává, levitává nem lehet az, aki nem annak szü
letett, de jámborrá akárki lehet, még az idegen is, ezért 
áll : Isten szereti az idegent (Deut, 10, 18.). Ris Lakis 
III. századi arnóra úgy vallja : az idegen, aki zsidóvá 
lesz, Isten előtt kedvesebb, mint őseink, kik Szinaj 
hegyén állottak ; emezeket, dörgés, villámlás, hegyek 
rengésa győzte meg, amaz önmagától jő és egészen 
Istennek adja oda magát (Tanchuma Buber I., 63). 
Példázat is szól erről : Nyájhoz őzike csatlakozik, velök 
legel, velök tér akolba; a nyájbíró király az őzikét 

kiváltkép gondoztatja, eteti, itatja, mert az megszokta 
a pusztai szabadságot és most mégis hozzá törődik a 
nyájhoz, akolhoz. Épp igy az idegen : Elhagyja család
ját, népét, a világot, hogy Izraelhez, hogy Istenhez 
csatlakozzék (Num. R . VIII.). 

Jozé b. Chalafta, II. századi tanna azt a reményt 
nyilvánítja, hogy az eljövendő korban a világ népei 
mind Isten hitére térnek (A boda Z. S b). 

A hitterjesztés kötelességét ahhoz a bibliai vershez 
fűzték, hogy aki nem tesz vallomást az igazság mellett, 
bűnhődik (Lev. V., 1). Ezt így értelmezték : Ha Izrael 
nem hirdeti az egy Istent, Isten megtoralja az ellene 
elkövetett mulasztást (Lev. R. VI., 5). Eleázár b. Pedáth, 
IV. századi arnóra tarutja: Isten azért szórta szét 
Izraelt a népek közé, hogy prozeliták csatlakozzanak 
hozzájuk, mint ahogy Hóseá.ban áll : Magként vetem 
el őket a földön (Rós. II. 25) ; azért vetnek el egy 
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vékát, hogy sok vékát gyüjtsenek be. (Pessachim 
87 b). 

S. A zsidóságba való felvétel. A követelés a prozelita 
iránt néha enyhe, néha szigorú. Általában a megtért 
az egész zsidó törvényt vállalta. Ámde a tannaita kor
ban még fölhangzik oly elv is : Aki megtagadja a bál
ványimádást, mintha már az egész Tórát vallaná. 
(Szifre, Deut. 54. §. Chul. 5 a) ; Aki megtagadja a bál
ványimádást, az zsidónak tekinthet() (R. Méir Meg. 
lS a) . 

Lelkiismeretesen márlegelték és értékelték az áttérés 
motívumait : Ha férfiú azért tér zsidó hitre, hogy el
vehessen zsidó nőt, nő azért, hogy zsidó férfiúhoz me
hessen, - aki azért tér át, hogy zsidó királyok asztalá
hoz ülhessen, azért, hogy Salamon király szolgálatába 
fölvétessék, - az nem igaz prozelita (Jebám. 24 a). 
A fölvétel módját ekkép állapitották meg : Ha idegen 
jön, hogy zsidó hitre térjen, kérdjük tőle, vajjon mi 
indítja erre. Nem tudod-e, hogy Izraelt zaklatják, há
borgatják, sanyargatják, nyomorgatják, hogy szanve
dések szakadnak reá? Ha azt feleli: Mindezt tudom, 
tudom, nem vagyok reá méltó, akkor befogadják és 
megértetnek vele nehány könnye b b és nehány súlyos 
kötelességet : hogy a szegények számára ott kell hagyni 
a lehulló kalászt, az elfelejtett kévét, a mez(}nek szélét, 
a szegénytizedet ; azután megtanitják a vétkekért járó 
bűnh5désre (Je ham. 47 a). Ezek az intézkedések átkerül
tek a gáonok korabeli Gérim-traktátusba. Vallástör
vényi érvényük mindmáig fönnáll. 
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n. A történelem tanusága. a. zsidó hitterjesztésr<Sl 

Zsidó forrásaink hallgatnak arról, hogy a zsidóság
nak külön szarvezete volt a hit terjesztésére. Ámde 
maga Harnack, a keresztény ősmisszió történetének 
(imént elhúnyt) alapvetője, az egyhá.z apostoli intéz
ményét a zsidóságból eredezteti. !faga az <apostoloSJ> 

- szó ma ismert értelmében a klasszikus görögségben ki 
nem mutatható, hanem megfelel, amiró1 Jeromos egy
házatya vilá.gosan tanuskodik, a héber saliach-nak. 
Ezeknek a kiküldötteknek, a hivatalosan avatott emisz
száriusoknak az volt a ·föladatuk, hogy a papi osz
talékat (teruma) és tizedet beszedjék, hogy a. patriar
chai enciklikákat széjjelvigyék, hogy a fegyelmi föl
ügyeletet gyakorolják, hogy a patriarcbának tanács
adói legyenek. S most halljuk magát Harnackat : 

<<A keresztény misszió az őt megelőző zsidó misszió
nak köszönhet először is birodalomszerte előkészített 

talajt, mindenütt a városokban már megalakult val
lásos közösségeket, tov:ábbá már kiképezett segéd
személyzetet, valamint a bibliai előismereteket, ehhez 
még kitünő katechetikus és liturgikus utasításokat, 
amelyek csekély módosítással át voltak vehet6'k, azon
felül a szabályos istentisztelethez és a magánélet 
ellen5rzéséhez azokott fegyelmet, továbbá a monotheiz
mus nyomatékos apologetikáját, a történelmi teleola
giát és az ethikát, végül pedig a hitterjesztés köteles
ségének tudatát. Ez annyi, hogy bízvást mondható: 
A keresztény misszió nem egyéb, mint a zsidó propa
gandának folytatása.)> Ehhez Harnack hozzáfűzi még 
Renanból: <tFanatikusoknak egy nemzedéke megrabolta 
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a zsidóságot a maga jutalmától s meggátolta, hogy be. 
takarítsa azt az aratást, melyet pedig ő maga készített 
elő.>> (Harnack: Die Mission und Ausbreitung des 
Christentums in den ersten drei J ahrhunderten, 1924 4 

' ' I . 20.). Most pedig következzenek itt Harnack legsajá-
tabb szavai : <<Eine solebe Ungerechtigkeit, wie die der 
Heidenkirche gegenüber dem Judentum, ist in der 
Geschichte fast unerhört. Die Heidenkirche streitet 
ihm alles ab, nimmt ihm sein Heiliges Buch, und wah
rend sie selbst nichts anderes ist als transformirtes 
Judentum, durchschneidet sie jeden Zusammenhang 
mit demselben: Die Tochter verstösst die Mutter, nach
dern sie sie ausgeplündert h> (I. 76.). 

A zsidó hitterjesztésnek megvolt a maga j elent{)s 
hatása. A zsidóság elterjedt a Földközi tenger egész 
vidékén, Mezopotámiában, Médiában, kivált Egyp
tomban ; úgy számítják, hogy Egyptom nyolo millió 
lakója közül egy millió vallotta a zsidó hitet, Alexand
riában 500,000 közül 200,000. 

Római birodalomszerte egyre többen tértek zsidó 
hitre. Juvenalis sürün lövöldözi gúnyjának nyilait a 
terjeszkedő zsidókra (főkép Satir. XIV. 96- 106.) 
Seneca panaszkodik, hogy szartartásuk <<per omnes iarn 
terras recepta>> az összes országokon végigterjed, hogy 
<<"rieti victaribus leges dederunt>>, a. legyőzöttek (zsidók) 
szabják a törvényt a győzöknek (rómaiaknak). Ezt az 
I. századi vádat Rutilius Namatianus az V. században 
versben ismétli: 

Victoresque suos natio victa premit. 
Nem egyszer egész közösségek, sőt államok tértek 

zsidó hitre. Ezeknek az áttéréseknek története nem 
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mindig áll a történelem világosságában. Pl. az abesz
sziniai falasáknál, az afghán és kínai zsidóknál. Itt át
futjuk a tö~ténelmileg világosabbakat. 

l. Adiabene. Id()ben és jelentőségben első helyen áll 
az adiabenai királyi család zsidó hitre térése az I. szá
zad elején. Adiabene, a Tigris partján, Mezopotámiá
ban ütköz{) állam volt rómaiak és parthusok közt. 
Helena királynő és két fia, Izates és Monobazes (zsidó 
forrásokban Munbuz) zsidó hitre térnek és ezért Helena, 
férjének halálBt után, Izatest téteti meg királynak, ám
bár nem 5 a legid()sb. Zsidó gondolkodása megóvja 
attól, hogy (keleti közszokás szerint) testvéreit meg
ölje, csak 8rizetben tartja. Az első század negyveneR 
éveiben Helena királynő Jeruzsálembe költözik. Itt 
nevelkednek Izates gyermekei is. A család tagjai ké
sőb b hősiesen résztvesznek a rómaiak elleni kemény 
harcokban. A 45. évi éhinség alkalmával Helena és fiai 
Kyprosból és Egyptomból gabonát hozatnak az insé
gesek részére. Jótékonyságuknak, valamint szentség 
iránti áldozókészségüknak emlékét a következéS agáda 
őrzi: Megtörtént Munbuz királlyal, hogy azétosztotta 

· inség idején a maga és <Sseinek kincseit ; testvérei, 
atyai háza intik : a te atyáid gyűjtöttek és gyarapí
tották azt, ami az () atyáiké volt, te pedig elvesztege
ted. Munbuz igy felelt : Atyáim itt lenn gyüjtöttek, 
én odafönnre gyüjtöttem. Atyáim oly helyre gyüjtöt
tek, ahova emberi kéz fér, én oly helyre gyüjtöttem, 
ahova nem fér; atyáim olyat gyüjtögettek, ami nem 
terem gyümölcsöt, én olyat gyüjtöttem, ami gyümöl
csöt terem; atyáim pénzkincseket gyüjtöttek, én lelkek 
kincsét gyűjtöttem ; atyáim másoknak gyüjtöttek, én 

Az IMJT ltvkönyve. 1930. 7 
~~--Í-~---
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magamnak gyüjtöttem; .atyáim a világi életre gyüj
töttek, én az örökkévalóságnak . . (Baba B. 12 a, ha
sönlóan Pal. Pea I. 15 b, Tossifta Pea IV.). 

2. A himjarita délarab királyi család zsidó hitre 
térése nem hagyott a történelemben mélyebb nyomot. 
Dzu Novasz arab zsidó .király, felbőszülve azon, hogy 
Bizáncban a zsidókat sanyargatják, bosszút állt Nad
zsrán keresztényein ; Bizánc és Abeaszinia egyesült 
hadai megsemmisítették a rövid életű himjarita zsidó 
.államot. 

3. A kazárok megtérése előttünk, magyar zsidók el()tt 
jól ismert esemény. Hozzá fűződik az a mese, hogy a 
kazár király a kereszténységnek, az iszlámnak és a 
zsidóságnak képviselői között lefolyt hitvita meghall
.gatása után lett zsidóvá. A mese a történelmi való
ságot tükrözteti : Három vallás versenyzett a királyi 
házért és ámbár a kereszténység mögött ott állott a 
.hatalmas Bizánc, az iszlám mögött a kalifátus, mély 
épp akkor meghódítja egész Északafrikát és részben 
Déleurópát, ebben a vitában mégis a zsidó hit diadal
maskodik. 

·4. A szombatosok. Ámbár szombatosok Csehország
.ban, Sziléziában, Lengyelországban és Oroszországban 
.is keletkeztek, mégis a szombatosság par excellence 
székely ·vallás. Példája annak, mit jelent a Szentírás· 
hoz való visszatérés. Ennek az útnak állomásai : ka· 
tholicizmus, protestantizmus, unitarizmus, szombatos
ság, zsidóság. 

5. Egyeseknek zsidó hitre térése. Az ókor százezernyi 
megtértjei közül kevésnek a nevét őrizte meg a ha· 
gyomány. E kevesek közé tartozik Flavius Clemens, 



ZSIDÓ lUTT.ERJESZTÉS. 99 

Domitianus császár atyafia és az ugyancsak előkelő 

származású Akylas, Szentírásunk görög fordítója.; a 
másik két fordító Symmachos és Theodotion áttéré
sének ügye nem világos. Későbbi korból még néhány 
példa: Járobor Lajosnak egy diaconusa (Bodo) Spa
nyolországba szökik, 839-ben zsidó hitre tér, felveszi 
az Eleázár nevet, zsidó nőt vesz el és vitára száll 
Pablo Alvaro-val a zsidó vallás igazáért. 1222-ben 
egy angol diaconus, 1270-ben a ferencrendiek egy 
német perjele szenved vértanuságot zsidóságáért, 
1632. április 20-án Genfben viszik · vesztőhelyre Nicolas 
Antoinet. 

Antoine katholikusnak született, jezsuita kollegiu
mokban nevelkedett, 20 éves korában Paul Ferry, 
neves teológus ösztönzésére református lett és refor
mátus teológus. Metzben zsidókkal érintkezik, hason
lóan olasz útján Velencében és Páduában. Panaszkodik : 
Izrael népe nem akar engem befogadni, azt mond ván, 
hogy mindenütt, bármely nemzet közepett élhetek az 
Isten félelmében. Küzd magá val. Visszatér a theolo
giára. 1630-ban kinevezik ref. papnak Divonneba, dél
keleti Franciaországban. Életében látszólag a ref. hitet 
gyakorolja, de beszédeit kizárólag a zsidó Szentirásra 
alapítja, imájában, exhortációjában kerüli J ézusnak 
még nevét is. Súlyosan megbetegszik. Kórházból bör-

~ tönbe hurcolják. Fölszólítják revoká.cióra. ű inkább 
meghal, kivégeztetése napján aláírja reánkmaradt bit
vallomását, amelyért a vértanuságot szenvedte. 

7* 
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ill. A zsidó hitterjesztés megakadása és ma.i 
feladata. 

Régt61 fogva akadtak a zsidó hittérítésnek ellenzői : 
Eliezer b. Hyrkanos és Chelbo. Döntően hozzájárult a 
hitterjesztés megbénításához a történelmi helyzet. ~fár 
a római államhatalom is üldözte a zsidó hitre térteket. 
A kereszténység, mint államvallás, halállal sujtja a 
zsidó hitre térést. A francia, az angol diaconus halál
lallakol és még a XVII. században veszt6'helyen múlik 
ki Antoine. Míg Bocskay István végrendeletének (1606) 
három végrehajtója közül kettő szombatos, és a Beth
len Gábor és II. Mátyás közt 1615-ben megkötött nagy
szombati szerz<Sdést négy erdélyi megbízott közül há
rom szombatos írja alá, már 1638-ban Thorotzkay 
Jánost szombatosságért kivégzik, Péchi Simont pedig 
márlíréletre kárhoztatják. Hozzájárult egyuttal, hogy 
idővel erősbödött a bizalmatlanság a megtérés mo
tivumai iránt. Már a Talmud korában panaszkodnak, 
hogy nem szeretet hozza a megtérőket, hogy még .a 
hét noahida parancsot (mely a bálványimádástól, faj
talanságtól, vérontástól, kegyetlenségt61, erőszaktól el
tilt) sem tisztelik. (Jebám 48 b.). 

Csakugyan a kereszténység is, az iszlám is hódításai 
folyamán számos engedményt tett a hódoló népeknek 
az egyistenség rovására. A kereszténység is beolvasz· 
tott számos mitikus elemet ; az iszlám is, heves 
ellenzés után bár, mégis megbékült a velik, a-szantek 
kultuszával. 

A zsidó hittérítésről is kiemeli Eduard Meyer (Ur
sprung und Anfange des Christentums, II. 854.), hogy 
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az elmélkedőket ugyan megnyerbette az eszményi 
zsidóság, a bálványkép nélküli istentisztelet, Isten 
mint a világ teremtője és kormányzója. Ámde a töme
geket más vonzotta : az a babona, az a mágia, melyet 
a zsidósághoz fűztek ; a szombattisztelet a napok közti 
babonás megkülönböztetést erősítette; a meg nem ér
tett Istennevektől azt remélték, hogy azokkal démo
nokat idézni is, űzni is lehet. Érthető a tannaita kor 
panasza : a félelem hozza az idegeneket a zsidóságba 
(Jebámoth 48 b). 

De hiányzik főkép a leghatalmasabb lendítője min
den hittérítésnek: A lélekmentés meggyőződése. Mi nem 
tudunk egyedül üdvözítő vallásról, mi nem féltjük 
másvallású embertársainkat az elkárhozástól, gyehenna
lángjától. Már a tannák kora kimondta : :Minden nép 
jámborainak részük van az örökkévalóság boldogsá
gában. Ez az elv még a középkorban is továbbélt. 
Juda Hachaszíd (a jámbor, XIII. század) színtén ta
n~tja, aki a hét neahida törvényt tartja, részese az 
örök üdvösségnek. 

Ma nem sujtják többé halállal a zsidó hitre térést. 
Térítsünk-e? Halállal nem sujtják. De visszaszorítással, 
gyötréssel, megalázássaL Ám reméljük; hogy a törté
nelemnek ez a szennyes hulláma is csakhamar lefolyik. 
Vajjon a;kkor újra kötelességünkké lesz-e, hogy má
sokat térítsünk? 

Ma kényesebb a fölfogásunk a hitcserérőL Árulást, 
zászlóhagyást látunk benne. Nekünk az a kötelessé
~nk, hogy saját közösségünket tökéletesítsük. A zsi
dóságot kell fönntartanunk, megtisztítanunk. A zsidó
sá-gnak már puszta fönnállása is nagy történelmi ha-
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tásúnak bizonyult. A waldensek csak zsidó bibliai bi
zonyítékokat fogadtak el. Wycliff, Husz, Servet, Péchi 
Simon a biblia neveltjei: A ~ai ~r?testáns tudomány 
elmagyarázza a keresztenyseg m1t1kus elemeit, a leg
többet, ami az egyházat a zsidóságtól elvileg elvá
lasztja. 

Missziónk : tántoríthatatlanságunk. 
Lerontja a missziót, aki zsidó nem tölti be emberi 

hivatását. 
Misszionárius, ha magát zsidónak vallja: a mester

ember, a munkás, aki lelkiismeretesen végzi, amit vál
lalt ; a kereskedő, aki nehéz időben is becsületes ; az 
ügyvéd, aki nemcsak felét, hanem az igazságot kép
viseli; az orvos, aki gondos, folytonos továbbképzéssel 
a földi fájdalmak összegét csökkenti ; a tanító, ki sze
retettel és hozzáértésseJ oktat s a kötelességteljesítés 
boldogságára nevel; a művész, író, aki nem rabja a 
pillanatnak, a haszonnak, nem csikland érzékiséget, 
nem hízeleg hatalomnak, szenvedélynek, elfogultság-
nak. Misszionárius minden zsidó, aki magát zsidónak 
tudva és vallva, becsülettel áll pályatársai mellett vagy 
előtt . 

Ily értelemben legyünk mindannyiunk misszioná
riusok. 

Dr. Heller Bernát. 
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EGY KIS IMAX.ÖNYVBE. 

EGY KIS IMAKÖNYVBE. 

Ma még oly kicsiny vagy, nem érted meg a szót, 
De jönnek majd idők, múlnak napok, évek ... 
Ha majd egyszer - Istent keresve - kérdezel, 
Imádkozni akkor tanítlak meg téged . 

. . . És határok nyilnak majd a végtelenbe, 
Az utat keresed, hová szemünk nem lát. 
Célok, sorsok, utak örök vége : Isten, 
Világító lámpás Hozzá az imádság. 

Majd egykor az élet ezernyi csodáját 
Forró vággyal szívja magába .a lelked, 
Napsugár, csillogás, álmok játékában 
Oh, állj meg egy percre és Istent keressed. 

És keressed őt az utak fordulóján, 
Akadályt hol gördít fájó kétség, bánat; 
Talán elhagyatva, talán üldözötten 
Nála gyötrött szived nyugalmat találhat. 

Keresd őt az élet hajnal-óráiban, 
Mikor harmat csillog ragyogva fdszálon, 
Keresd akkor is, ha rád borul az alkony, 
A boldogság elszállt, mint a tűnő álom. 

lVIert Istennél a kezdet, Istennél a vég, 
Az örök kérdésre Nála a felelet. 
:Én kicsiny gyermekem, imádságos szóval 
Indulj el utadra, kezdd az életet! 
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FENSEGEDET ZENGI. 

,M~:-tM y~,N -,~N 
(Jom Kippuri pijjut.) 

Fenségedet zengi égnek magassága, 
Elcikkáz6 villám vakitó szikrája 
A világür minden titokzatos lénye -
És a könyörgés halk, suttogó zenéje ... 
~1indez - Uram - érted! 

... És kedves Előtted a nagy hálaének 
~!ikor Téged eseng remegőn a lélek. 
~Iinden erő Nálad; az élet, a halál ... 
Ha mi gyarló voltunk kegyelmedre talál, 
A Te dicsőséged! 

Fenségedet zengi a Lét örök titka, 
A lágyan elsuhanó angyalok kara -
Egeknek csodái; varázsos kherubok, 
Végtelenbe száll6 tüzes lángoszlopok, 
~Iindez- Uram- Érted . 

. . . És kedves Előtted a nagy hálaének, 
Porszem, mit dalol az örök Mindenségnek . .. 

. . Hogyha földi vándor - napjai számlálva, 
Inséges, bús lelkét Előtted kitárja, 
A Te dicsőséged! 

Fenségedet zengi messzi szellemvilág 
Távlatok és multak, hová szemünk nem lát. 
Mennyei seregek minden pompás éke, 
Csillagmiriádok káprázatos fénye . .• 
Mindez, Uram, Érted. 



SlESS ÉN KEDVESEM. 

És kedves Előtted a. nagy hálaének, 
Szivét, mikor ember odanyujtja Néked, 
Bizakodó hittel irgalmadat várja, 
Elhaló ajka is mindörökké áldja 
A Te dicsőséged! 
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SIESS ÉN KEDVESEM ... 

(B'ráoh daudi) 

Peszáchi pijjut. 

I. 
l 

Siess én Kedvesem, 
Hozd vissza oh újra rég múlott időknek 
Bűbájos szerelmét, 
Mert lám elsorvadunk, hogyha nagy irgalmad 
Többé mÍilket nem véd. 
Idegen uralom gonosz elnyomása 
Rabságban szorongat, 
Oh távolítsd már el szentséges földünkről 
Mind a. bitorlókat. 
És úgy, mint egykoron, épitsd fel im' újra 
Oltalmazó várad, 
Ahonnan majd jövő nemzedékek szava 
A távolba szállhat: 
Lássad - a mi Urunk! - Lássad - im' az Isten, 
Ű van itt mivélünk, lakozik körünkben. 
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II. 
8ioHK 6n Kodvt~Som, 
Miglon felénk röppen a nagy megváltásnak 
CHodáH látomása. 
Oh j6jj, hadd t<ínjön el minden szenvedésnek 
01álkod6 árnya! , 
'roud ogyszar m6g naggyá, emeld a magasba 
Megvotott, bús néped, 
Oh hadd logyen boldog. Nemzetek döbbenten 
Csodáljanak 1'éged. 
'l'áruljon ki elénk szentséges karodnak 
Segitő hn,talma. 
s~állj on az ujjongás: Ime Kedvesemnef. 
llalla.ts:ák már hangja. 

III. 
S ioH~ én Kedvesem 
:E1ürgén, akár szarvas. Könnyes szenvedésnek 
s~nkadj on már vége. 
Hn,bsó.g sötétjéből, magasztald fel néped 
])iosőaégea fénybe : 
Szépaégos földünket elnyomás igája 
'l'ördoli, morzsolja. 
N om támad próféta : veszendő sorsunkért 
l3átrrm lü haroolna . . . 
'.reugernyi sok kínunk, annyi keservünket 
Győgyitad meg oh végre. 
s~égyonbon piruló gúnyos ellenségnek 
KiMtank s~emébe : 
Im újrl\ enyém örökös hűséggel - · · 
Ki mugvá.lt nu1.jd - l edvesem, 
Lelkomn k meghittje, mindeneknek Ura, 
En ~dcs Istenem! Héberből forditotta : 

Dr. Wi·nkler Ernőné 
Mu~ Noémi. 
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AZ EGYENLOSEG ES A MAGYAR IRODALOM 
F elolvastatott az I~IT 1930. január 29-iki ülésén . 

Irodalmunk fejlődésében rendkívül nagy az id6szaki 
sajtó szerepe. Mióta II. Rákóczi Ferenc ~1ercuriu 
Hungaricusa, a legrégibb magyar hetilap, beszámolt a 
Rákóczi-féle szabadságharc eseményeir61, azóta a bír
lapok a történelem eseményeinek hírvívői. A sajtó be
számol a történelemről - és segít történelmet csinálni. 

A híradó irodalomnál fiatalabb az irodalmi közlöny. 
Az egész magyar időszaki sajtó három korszakra osz
lik : az első korszakban, a mult század 40-es éveiig jó
formán csak hírközlés a feladata, a negyvenes évek
ben politikai a jellege, ezután pedig iiellép a társadalmi 
és belletrisztikai j elleg. Természetesen voltak belletrisz
tikai jellegű törekvések előbb is, de a túlnyomó a hír
adó, illetve politikai szempont volt.* 

Term·észetes volt az is, hogy egyes sajtótermékek fe
lekezeti jelleget öltöttek. Bár a kimondottan felekezeti 
sajtó megalakulása csak a 80-as évek folyamán megy 
végbe, mégis már előbb is voltak határozottan ka
tolikus- és protestáns-jellegű sajtótermékek. 

A magyar sajtóból azonban hiányzott a zsidó iro
dalom hangja. Ez pedig annyit is' j elentett, hogy nem 
volt olyan orgánum, amely ben a tehetséges költ()k, 
szépírók felléphettek volna, vagy, ha legy5zve sok bal
ítéletet, elfogultsá.got, mégis felléptek, távol kellett 
tartaniuk önmagukat a zsidó milieutó1 és a zsidó olvasó-

• V. ö. Ferenczy József, A magyar hirlapirodp.}OJD törtk.slete, lJp., 
J887. 18. J~ 
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közönségnek csak egy kis részével találkoztak a zsidó
ság részére mit sem j elentő hasábokon. 

Nem szólunk most azokról a politikai és társadalmi 
tényezőkről, amelyek szükségessé tették a zsidó fele
kezeti sajtó megalakulását. Csupán az irodalmi okokra 
szorítkozunk. Szükséges volt egy olyan szépirodalmi 
orgánum, amelynek hasábjain zsidó költők, zsidó írók el
belyezzék zsidó-tárgyú költeményeiket és nov.elláikat -

.egyrészt, mert más helyen érdeklődés t ném keltettek 
velük, ·másrészt, hogy olvasóközönségükül megtalálják 
az egész olvasnivágyó hazai zsidóságot, amelynek szel
leme már magyar volt, hiszen apái a szabadságharc 
honvédei voltak, ők maguk az önkényuralom korában 
nőttek fel és a Deák-féle tiszta liberálizmus korának 
levegője adta számukra a magyar levegőt. E mellett 
pedig megvolt e nemzedékben a ragaszkodás a zsidó 
tradiciókhoz, amelyektől nem akart eltántorulni egy 
lépésnyire sem. Ez a magyar-zsidó olvasóközönség ol
vasta a magyar lapokat, élvezte a magyar irodalmat, 
amelynek e korban még megvolt Arany Jánosa és 
Jókaija, olvasta a német lapokat is, - de egyikben 
sem találta meg azt, amire igazán, talán öntudatlanul 
vágyakozott, nem találta meg önmagát. Lelkesedett a 
magyar szellemű irodalomért, de érezte, hogy aktív 
része még nincsen ebben az irodalomban, érezte, hogy 
még nem illesztett téglát abba a fényes épületbe, 
amelynek neve magyar irodalom. Ehhez még önneve
lésre volt szüksége. A másik irodalmi ok a zsidó bel
letrisztikai közlöny megindítására az volt, hogy ez a 
nemzedék, amely már-mint az imént említettük
magyar légkörben n()tt fel, élvezni akarta a héber köl-
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tészet remekeit magyar nyelven. A héber szent nyelv 
maradt részére tovább is, ám még egy szent nyelve 
volt, a magyar, és mivel a gondolatai, az ízlése magyarrá 
formálódtak, e második szent nyelvén akarta élvezni 
első szent nyelvének alkotásait. E munkát későbben 
teljessé teszi felekezeti sajtónk, amely a középkor nagy 
zsidó költl5it hazai nyelven szólaltatja meg. 

Ezek voltak azok a tisztán irodalmi tényez5k, ame
lyek szükségessé, sé)t elodázhatatlanná tették a 70-es 
évek végén egy· magyar szellemben, magyar nyelven 
és egyúttal zsidó tradíciókban a zsidó-magyar ohrasó
közönség számára szerkesztett belletrisztikai közlöny 
megindítását. 

A másik szempont, amely még mindig a magyar iro
dalom szempontjából érdekel minket : a tudományos 
szempont. Hazai zsidó tudósaink érvényesítették tudá
sukat a különböző szemlékben és önálló műveikben,
ám hiányzott a zsidó tudomány szócsöve. Ezt még a 
80-as években két helyen is megkapja a hazai zsidó 
tudomány. El{:)ször annak a tudománynak nyílik tere, 
amely a nagyközönségnek szól, amely népszerű hangon 
tárgyalja a tudományos igazságokat, majd annak a 
tudománynak, amelyik a szakközönség számára fejti 
ki rendszeresen a tudományos kutatás eredményeit. 
1882-ben indul meg az Egyenlőség, amely a politikai 
és szépirodalmi cikkek mellett a magyar-zsidó tudo
mány népszerűsítését is programmjába. vette és 1884-
ben a Magyar Zsidó Szemle, amely a tudományt a szak
közönség számára tárta fel. 

Az Egyenlőség tehát irodalmi szempontból avval a 
célzattal jött létre, hogy helyet adjon a hazai zsidó 
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iróknak magyar-zsidó tárgyú költeményeik, novelláik 
számára és e mellett kaput nyisson a zsidó tudományt 
népszerűsítő cikkeknek. 

Voltak kísérletek zsidó felekezeti orgánum megindí
tására már a XIX. század . közepét61 fogva,* Ezek 
azonban kísérletek maradtak s e lapok hosszabb-rövi
debb fennállás után megszűntek. 1842-ben indult meg 
a Der Ungar, Klein Herman lapja. Ez zsidónak a lapja 
volt, de nem volt zsidó felekezeti lap. Az első zsidó fele
kezeti lap Lőw Lipót Ben Charranja-ja volt, melynek 
-1844-ben jelent meg Lipcsében egyetlen száma. Német
nyelvű lapnak indult. Későbben 1858-.ban ismét meg
indult mint havi, utóbb heti lap. E mellett több rövid 
multú közlöny jelent meg a század derekán. 

1861-1864-ig működött az első zsidó lap, amelynek 
magyar volt a nyelve. Ez a Magyar Izraelita, amelyet 

. egy időben Mezei Mór szerkesztett. 
Több társadalmi és szaklap megjelente és rövid idejű 

virágzása után 1882-ben a tiszaeszlári per idején te
remti meg egy kicsiny írói gárda az Egyenlőséget . 

Az Egyenlőség megindulásakor nem volt irodalmi 
lapnak nevezhető. Közölt tárcát, ez legtöbbször, de 
nem mindig, szépirodalmi jellegű volt, a lap legnagyobb 
része azonban harcos organum, amely politikai és 
társadalmi harcot folytatott . Már az első évfolyam 
munkatársai között ott látjuk Acsády Ignácot, a jeles 
histórikust, Kayserlinget, a tudós rabbinust, Keszler 
Józsefet, a finomtollú esztétikust, Szatmári Mórt, a 
publicistát, V észi Józsefet, a keménytollú harcost és -

.. • ~· ö. Groszmann Zsigmond: A magyar zsidók a 19. század 
kozepen. (Egyenlőség, 1917. II. 3., 14. lap.) 
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last but not least - az alig 25 éves Szabolcsi Miksát, 
aki csakhamar a szerkesztőség lelkévé lesz. A szer
kesztő Bogdányi Mór volt, a Budapesti Újság egykori 
zerkesztője. 

A tiszaeszlári nagy per elfoglalva tartja jóformán az 
egész lapot. De mégis feltűnik Kiss József novellája, 
Jokli, amely egy kis sváb faluból közöl rajzot. Ám a 
szépirodalmi keretben is néha társadalmi vádakat ver
nek vissza az Egyenlőség írói : 1 tunn Albert, akinek 
nevét ismertté tette a Buda Halálának németre for
dítása, az ellen a vád ellen, hogy a zsidó tolakodó, egy 
novellát ír, Szabolcsi Miksa egy szegény metszőnek 
pályafutását rajzolja. Székely Ferenc derűs hangon ír 
a zsidó nőró1 itt és ekkor tűnik fel Strausz Adolf, a jeles 
orientálista tudós - politikai cikkéveL 

Sok tennivaló volt a népszerűsítés terén. A nem-zsidó 
Prém József ír zsidó képzőművészeinkről; a német
or~zági zsidóságról Tábori Róbertnek van úti levele. 
Radó Antalnak, a kiváló műfordítónak, aki rövid ideig 
a budapesti rabbiképző intézet tanára volt, kis novel
lája, A vörös Izsák, egy kis diák ·odisszeáját rajzolja 
meg. 

A kezdet kezdetén álló Egyenlőség Mikszáthnak, a 
nagy magyar írónak anekdótáiból is közöl, ami annak 
a jele, hogy már ekkor az Egyenl6ség faktora a magyar 
irodalomnak. 

1884-ben tűnik fel szellemes megjegyzéseivel, ame
lyeket Friedlander beszédéhez kapcsol, Venetianer 
Lajos rabbijelölt. Ugyanő ír elmés tanulmányt a ma
gyar irodalom zsidó alakjairól, különös szeretettel írva 
Jókairól és Vas Gerebenr61. 
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1886-ban megválik Bogdányi a lap szerkesztését61 , 
egy hónapig Fekete szerkeszti, majd 1886 novemb es 
28-án Szabolcsi Miksa veszi kezébe a szerkesztést. :: 
új vezet6t Eötvös Károly üdvözli. 

A következő évben megindul a Gyöngyszemek so
rozata, ahol a talmud bölcs és elmés mondásait for
dítja le és magyarázza a szerkesztő. 

Kiss József Énekes könyvéből közöl költeményeket, 
sok szép dal jelenik meg először az Egyenl6ség hasáb
jain. Feltűnik Haber Samu, későbbi nevén Komáromi 
Sándor, az Egyenl6ség egyik legjelesebb nevellistája 
és a lap segédszerkesztője. Novellákon kívül balladá
kat ír a zsidó életből. 

Rút György népszerűen ismerteti a kor legkiválóbb 
két zsidó költ6jét : Kiss Józsefet és a széppróza mes
terét, Agai Adolfot. A két illusztris költ() gyakran ír 
a lapba : Kiss József f6'kép vallásos dalait adja ki, 
Ágai pedig képeket ád a magyar-zsidó életbó1 (ilyen 
Húsvét, A chéder, majd egy ciklusa: Lakodalom, 
Paszita és Temetkezés). 

Nem hanyagolja. el azonban lapunk a tudományos
jellegli cikkeket sem. Strausz Adolf ír a szaloniki zsidók
ról és ekkor tűnik fel a fiatal esztétikus-költő : Palágyi 
Lajos, aki 1887-ben ír esztétikai tanulmányt a zsidó 
költ6kről. A nagytudományú J(lein Mór nagybecs
kereki rabbi pedig magvas filozófiai tanulmányt irt 
A tévelyg6k útmutatójáról s ezt ismerteti Spigler 
Gyula. Vörösmarty Szózata is megjelenik az Egyen
IlSség hasábjain - héber nyelven, mint a hazai zsidó
ság ha.zaszeretetének szimbóhuna. 

A tnagyar tudósok egyik legkivá.lóbbika, Gold~iher 
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Ignác itt teszi közzé tudományos előadását : A rabbi
nismusról. Mint minden tanulmánya, ez is mélyenjáró 
és a mellett könnyen érthető. 

1888-ban tűnik fel az Egyenlőségben az- akkor 18 
éves rabbinövendék: Makai Emil. Egy ismeretlen héber 
költő himnuszát fordítja magyarra. Az őt jellemző 

verselő virtuozitás már ekkor megvan fordításaiban. 
Jogi tanulmányával, annak alaposságával válik fel

tűnővé Eulenberg Salamon, aki A régi zsidó büntető 
eljárás és a Jézus-per című értekezésében nemcsak tör
ténelmi, hanem összehasonlító jogtörténeti tudományát 
is csillogtatja. 

Ekkor ir Kayserling 1\fájer a barcelonai ~sidókról s 
megmutatja, hogy a spanyol-zsidó történetnek mestere. 

Feleki Sándor nagy munkát végez : ismerteti a n~uy 
magyar-zsidókat. Először a nyelvészeket veszi sorra ; 
Körösi Sándor, Halász Ignác, Munkácsi Bemát, Kunos 
Ignác, Balassa József, Szilasi Mór, Kardos Albert, 
Füredi Ignác és Goldziher Ignác tudományos múkö
dését vázolja, majd a zsidó. művészekre tér át, a festő
művé z Horovitz Lipótnak, Goldmarknak, a híre'"' mu
zsikusnak, Róna szobrászművésznek, kutetzkynek, a 
festőnek alakját rajzolja meg. 

A 90-es évek eleje Afak{li szereplését61 hangos. Makai 
Emil érti és érzi a héber nyelv szépségeit, de érti a magyar 
nyelv szépségeit is - írja róla Palágyi Lajo . Halé\i. 
Gabirol, Ma.nuello mellett eredeti vallá o költeménT"e-

- ket ír a fiatal papnöT"endék, aki ké őbb .Antholoiiát 
nyujt a zsidó klassziku költ<>kből, miután előzóen bó 
i "mertetésük után egy pár költeményüket . magyarra 
fordit.otta. 1\Iakainak, mondhatjuk. ö "zeo-- T"alláso" köl-

Aa lMlT :tvkön)'Te. 1930. 
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teményei elsőízben az Egyenlőségben vagy a Magyar 
Zsidó Szemiében jelentek meg, úgyszintén költészeté
nek legpompásabb darabjai, a héberből való fordítások 
és átköltések. Szerelmi költészete, a Margit-dalok 8 

drámái későbbiek. Brilliáns technikáját már fordításá
ball csillogtatja. 

Feleki Sándor a 90-es években a magyar-zsidó tudó
sokról rajzol képet. Egyik-másik valóságos írói arckép, 
nagy alapossággal és kiváló hozzáértéssel írva. E cso
portba tartozik [(óbor Tamásnak Kiss Józsefről írott 
írói arcképe is, amely rendkívül szellemesen ismerteti 
a legnagyobb magyar.-zsidó költőt. Meg kell állnunk 
egy pillanatra Feleki írói arcképei között Bródy Sándor 
arcképénél, amely a2; ekkor egész fiatal naturalista író 
első esztétikai ismertetése. 

Feltűnést kelt e korban Háber Samu számos novel
hija, V enetianer tanulmánya : A Mózes-monda a zsidó 
irodalomban és Szabolcsi Miksának Graetz Henrikről 
írott igen roaleghangú nekrologusa. 

Értékes alkotás még Palágyi Lajos Belsazar-a é.s 
Makkabeusai, amelyekben a líránál jóval elhanyagol
tabb zsidó epika virágzását látjuk. 

1891-ben tűnik fel Makai mallett az Egyenlőségbe 
író poéták legkiválóbbika : J(iss Arnold. Dalokat, 
elégiákat, ódákat ír ; telivér lírikus egyéniség. Eredeti 
alkotásain kívül bibliai fordításai is vannak. Regényei 
kés()bb indulnak meg, lírája teljesen kontemplatív, 
vallásos jellegű. 

E korból valók ](óbor Tamás zsidótárgyú rajzai, 
visszaemlékezések gyermekkorára, amelyek már-már 
magukban hordják a 1\i a ghettóból! tárgyá t. 
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Drámát is ka punk ez idéSben az Egyenlőség mellék
leteként : Makai Absolon című verses tragédiáját. 

útleírást is olvasunk lapunkban Becsky Lászlónak, 
a jónevű utazónak tollából, éS amerikai tapasztalatai
ról számol be, az ekkor még zsidó Gáspár Ferenc Koreá
ról ír. 

A komoly tudomány is megszólal. Bernstein Béla 
mutatványt ád a szabadságharc zsidó hőseiréSl írott 
nagy művéből, Herzog Emil pedig a liptószentmiklósi 
zsidóság történetét dolgozza fel jeles monografiájában, 
amely 1895-ig halad. 

A 90-es évek közepén t ö b b tartalmas tanulmányt 
találunk az Egyenlőségben. Sebestyén l{ároly verseit, 
Silberstein Ötvös Adolf esztétikáját, Ignotus tanulmá
nyait és verseit és Szomaházy I stván novelláit ismer
tetik ezek - minden részrehajlás nélkül. Róna Béla 
írja a legtöbbet közülük. A jövéS egyik legnagyobb igé
retének Kóbor Tamást tartja, s megállapítja róla, hogy 
filozófus elme, aki önmagába mélyed és mindennek 
pszichológiai alapot keres. 

Igen népszerű a bölcsész-költő : Palágyi Lajos. Böl
cselő költeményei, bibliai tárgyú epikus alkotásai je
lennek meg az Egyenlőség hasábjain. Ugyanezidőben 
kezdi meg zsoltárfordításait Telekes Béla s nagy mun
kássága évtizedekig tart. Ekkor lép fel a népszerű ifjú
sági író és költő Roboz Andor, aki talmudi meséket ültet 
át magyarra, de önállóan is ír. 

Ez időben adja ki alapos tanulmányait Büchler Sán
dor, a zsidó történelem nagynevű tudósa. A régi magyar 
rabbik jövedelmérdi s más érdekes tárgyról ád ki ér
tékes adalékokat, majd Bazin és Nagy zo1ubat privi-

* 
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légiumairól értekezik. Munkássága teljesen töretlen 
úton haladt előre. 

Szellem~s v:rs~~vel t~!k ~ Heves Ko~él és Nagy 
Endre, aki meg Joval keso'bb IS az Egyenloség munka-
társa. ~ovellákat is ír és útleírást a híres Verhovináról. 
A 90-es évek végén tűnik fel egyik legkiválóbb zsidó 
novellistánk: Hazai Hugó, aki a régi k. ·u. k. had
seregból ír gyakran tragikus, de mindig jóízű katona
históriákat .. 

1899-ben mégegyszer visszatér lapunkhoz Makai 
Emil s ciklust ád a spanyol-zsidó k_öltészetb61. Útja 
azonban már elhajlik a felekezeti sajtótól, rövidesen 
más környezet be kerül. 

Bár nem tisztán szépirodalmi jellegű, ragyogó ma
gyar stílusa miatt is ki kell emelnünk a magyar zsidó
ság későbbi vezérének, Mezey Ferencnek művét : Uta
zás külíöldi temetők körül. 

Makainak más irányba fordulása nagy vesztesége 
volt nemcsak az Egyenlőségnek, hanem az egész hazai 
zsidó literaturának. Azt az űrt, amelyet maga után 
hagyott, egy alig húsz éves ifjú tölti be és pedig a leg
nagyobb sikerrel: Patai József. Zsidó költőket fordít, 
eredeti dalokat ír. Első fellépése 1902-re esik s először 
ő is az Egyenlőségben szólal meg. Ugyanez időben ír 
Gábor Ignác irodalmi tanulmányt a héber irodalomból. 
Ugyanő fordításaival is kiválik. 

Bár nem tartoztak a zsidó valláshoz, mégis az Egyen
lőségbe írott nemesveretű költeményükkel sikert arat
tak ketten is, egyik Váradi Antal, A bosszúálló zsidó 
című költemény írója és a másik Abrányi Kornél ügyes 
zsidótárgyú balladájávaL . 
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~fég egyszer megszólal Makai lantja : az oláhországi 
zsidóüldözéskor , amikor Harsog a kürt ! címen még 
egyszer fenségeset alkot. 

Nem hanyagolja el az Egyenlőség a népszerű zsidó 
tudományt sem : EdeZstein Bertalan a biblia és a modern 
felfedezések címen értekezik és bebizonyítja, hogy val
lás és tudomány nem áll egymással ellentétben ; Pásztor 
~fihály a más?dik esászárság nagy muzsikusát, Offen
bach Jacques-ot ismerteti avval a közönséggel, amelyik 
élvezte a Szép Heléna s az Orpheus az alvilágban zenéjét. 

A 900-as évek elején kezdik forditani a nagy zsar
gon-költőnek, Morris Rosenieidnek költeményeit s 
Roboz Andor,_ majd Kiss Arnold a hivatott fordítója. 
Midőn 1907-ben álhíre jár halálának, Peterdi Andor 
verset ír hozzá. Későbbi fordítói közül kiválik Túróczi 
József. Legtöbbet bel61e Kiss Arnold fordított és pedig 
lirájának legjava term~sét. 

1903-ban. megrázó erejű balladát ír Caesar és a rabbi 
címen Hevesi Simon, lugosi rabbi. Nyelvének ereje, 
hatalmas, szívb61 jövő pátosza van e balladában. 

1903-ban tűnik fel fordítói termékenységével az eddig 
elég szűkszavú Patai. Sokat fordít héber költőkből, a 
zsoltárokból és virtuóz módon adja vissza Alcharizi 
makamáját. Ismerteti a 19. századi héber költőket. 

Az .Egyenlőségben kezdi meg írói működését Gábor 
Andor, a népszerű kabaréíró. 

Az irodalomtörténet aránylag ritkán szálalt meg az 
Egyenlőségben. PolZák Miksa részeket közöl Arany 
János és a biblia című nagyobb tanulmányábóL 

Néha-néha egy-egy költeménnyel, novellával meg
szólal Lenkei Henrik és Révész Béla. 1905-ben tűnik fel 
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S:ép F~rnő, az t"'gészon fiatal kezdő poéta, akinek kés6b
b~n nu\ .. téren szép ik r i volt.ak. Ugyanebben az év
bt~n jel~nik meg zabolesi }.fik a zontföldi útinaplója, 
nmely terjedeln1 útleírá . Mindvégig élénken, érdek
fe .. zítően 1nondja. el pale ztinai élményeit. 

r e-igelsberg Hugó a bibliából merít, amikor Jeremiás 
sirahuniból ültet át magyar versekre részeket. A költ6 
nH\r ekkor a Nyugat szerkesztőj e volt. 

Tréfá hangú költeményeiben felcsillanó kómikumá
val t{inik ki Heves l(ornél, aki egy népregát ad elő. 

Ez időben lép fel Ujvári Péter, a későbbi j eles novel
li ta i . Impre szióinak ad versben kifejezést Balla 
Ignác, a jeles olasz fordító, impresszióinak, amelyek a 

biblia olvasásakor fogják el. 
Szabolcsi Miksa a német z időságról ír igen érdeke

sen, vegyítve a történehni elemet az ethnográfiaival. 
Seltm.ann Lajos ö szehasonlító tanulmánya, zsidó volt-e 

hylock, nagy olvasottságával és elmélyedő alapossá
gával tűnik ki. 

A fiatal héber költő, Bolgár Mózes, Perecből fordít 
egy kötetre való elbeszélést, am elyekb61 lapunkban is 
megjelenik néhány. 

1907-ben tűnik fel az Egyenlőség hasábjain Szabolcsi 
Lajos, aki érettségi vizsgálatáig álnéven, azontúl sajtít 
neve alatt fordít héber és zsargón nyelv ből költőket, 
ir az újbéber költészetről tanulmányt. 

Valósággal irodalmi szenzá.ciószámba megy, amidőn 
Patai Bialik költeményeit kezdi visszaadni. A nagy 
héber költő legszebb darabjait olvassuk egymásutá.~· 
?sakhamar a másik nagy új héber költöt, Csemiobovszktt 
18 forditja. 
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Ez időben írja első költeményeit az Egyenlőségbe 

Somlyó Zoltán, a későbbi évek termékeny lírikusa is. 
A tudományos prózában érdekeset alkot Büchler 

Sándor, aki a 78-as ok~upáció zsidó hőséről, Schweitzer 
Ede főhadnagyról emlékezik meg, aki 1909-ben már 
altábornagy volt. Blau Lajos magasabb szempontból 
tekintve, képeket ád a zsidó történetrőL E magasabb 
szempontok a zsidó történelem magyar. művelőinek 

rendkívül szükségesek voltak. 
A finomtollú esztétikusnak, Sebestyén Károlynak 

vannak fordításai az angol Byron héber melódiáiból. 
• E sorozatból sokan fordítottak rajta kívül is, de az 

eredeti költőiességéhez Sebestyén fordítása áll a leg
közelebb. 

Irodalmi eseményt jelent, amikor l(iss József verses 
regényéből, A Legendák a nagyapámról-ból közli az 
Egyenlőség az első részt. Ű maga is hangsúlyozza, hogy 
e könyv korszakalkotó a felekezeti irodalomban. 

1911-ben kezdi meg Kiss Arnold Emlékezések címen 
költői önéletrajz-regényének kiadását. A zsidó élet 
kaleidoszkópja e munka, amely élvezetes stílusban 
vetíti elénk a zsidó papi életet. 

A következő évben itt tűnik fel, az Egyenlőség ha
sábjain, Ligeti Ernő, a ma népszeríi erdélyi költő is. 

1913-ban indul meg Szabolcsi Lajos nagy regénye, 
A föld, amelyet a magyar zsidóság irányregényének 
mondhatunk. Érdekes meseszövése, jól megrajzolt jel
lemai teszik a regényt élvezetes olvasmánnyá. 

Singer Jakab azt kutatja, minő részük volt a szabad
ságharcban a temesvári zsidóknak. Műve jeles szolgá- · 
latot tett az újabb zsidó történetnek. 



.. 1~0 CSETÉNYI IMRE 

újvári Péter, mint regényíró mutatkozik bo az Egyon. 
Iőség olvasóinak. 

Eaeher Vilmosnak, a rabbiképző rektorának elhúny. 
tak or Hevesin ek, B launak és Mezeynek egy -egy re
mekbekészült szónoklatát · közli az Egyenlőség. Az 
1914-es év első felében még sok novella, vers jelenik 
meg Timár Szaniszló, Kiss Arnold és Somlyó Zoltán 
tollából; július végén kitör a nagy háború. 

A háború megváltoztatja az Egyenlőség beosztását. 
A szépirodalmi rész szűkebbre szorul és háborús jel
legűvé lesz. Kiss Arnold írja A háború legendáiból 
című rovatot, háborús novellák, versek jelennek meg. 
Ezek között -nehéz a választás -talán a legsikerül
tebb Szabolcsi Lajos misztikus balladája: A dob. Sok 
költeményt ír Emőd Tamás, Peterdi Andor, egy meg· 
ható szép versével (Ki tud róla?) válik ki Alba Nevis. 

1915-ben éri a legnagyobb csapás az Egyenlőséget,
meghal Szabolcsi Miksa. A főszerkesztő 1915. június 
17 -t61 fogva Szabolcsi Lajos lesz. A nagy mestert meg· 
ható versek, szónoklatok siratják el. 

A világháború teszi aktuálissá ismét Hazai Hugó 
katonahistóriáit és egy régi zsidó szabadságharc ernlé
két, a Bar Kochba-félét, amelyről Szabolcsi Lajos ír 
A csillag fia címen regényt. Ilyen háborús regényt ír 
Szabó Imre és újvári Péter is. 

Haditudósításaiból közöl egyet Molmxr Ferenc. 
Kaczér Illés ókori zsidótárgyú novelláival arat sikert. 
A tudományos irodalom azonban a háború alatt sem 

szünetel. Büchler Sándor, firossmann Zsigmond és Fabó 
Bertalan ir történelmi tanulmányokat, f(Skép a 19. 
század történetéb(fl, Schönfeld Lázár Nagykároly tör-
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ténetét búvárolja, Weisz Miksa pedig a budai basák 
magyarnyelvű levelezéséről ír beható recenziót. 

Megkezdi a magyar zsidó történet feldolgozását 
Büchler Sándor, 1526- 1848-ig akarván haladni. 

1917-ben írja meg J{iss Arnold a Fehér Szegfű-t . 

E regény Makai Emil pályafutását adja és hű képet 
mutat a rabbiképz() , intézet hőskoráróL 

1918-ban Mohácsi Jenő novellái találnak olvasó-
. közönségre. Mellette Újvári Péter kedvelt zsidótárgyú 

rajzaival, novelláival. Érdekes jelenség a nemzsidó 
J{osztolányi Dezső fellépése, aki Rilke verseihdl fordít 
és részletet közöl Stefan Zweig JeremiásábóL Ekkor 
kezdi közölni az ekkor már jónevű írónak, Lakatos 
Lászlónak novelláit is. Feltűnik zengzetes nyelvével, 
bájos humorával Mezey Ferencnek egy ifjúsági elbeszé
lése. A háború hangja csendül fel Szabolcsi Lajos köl
teményében : az Unbekannter Izraelit-ban. 

A tudományos irodalom több nagyobb tanulmányt 
produkál : ekkor írja (}rünwald Lipót, a jónevű mű

velddéstörténetíró munkáját : A chaszidizmusz törté
netét Magyarországon, ekkor jelennek meg Grossmann 
Zsigmond tanulmányai a 19. század magyar-zsidó tör
ténetéből és ekkor ír Szabolcsi Bence zenetörténeti cik
keket, amelyeket a maguk nemében úttöröknek nevez
hetünk. 

1919-ben jelennek meg Fábián Béla hadifogoly
feljegyzései. Mintegy most megjelent regényének elő
hangja ez. 

Az Egyenlőség az 1919-es <<rettenetes év>> egy részé
ben szünetel és csak szeptemberben jelenik meg újra. 
Kevés novellát, kis szépirodalmi részt közöl, amelyben 
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:abolcsi Lt\jo .. RtíchC\l cín1\í tör téneti elbeszélé e, IGss 
Arnold rap zódiája, a Rajta hát és Bródy László versei 
a legbec e~ebbek. Igen értékes TVei.sz Miksa művelődés
története, az Élet a ghettóban. A középkori zsidó élet 
elevenedik meg ~• t udó szerző művében, amely az első 
igazi zsidó művelődé történet magyar nyelven. 

A 920-a években, amikor fokozódik a közönség ér
zéke a mi ztikum iránt, kezdi az Egyenlőség a Bál 
ám-legendák közlését. Értékes adatokat tartalmaz a 

Mit tett a zsidó ág a magyar nemzetért? cím ű sorozat, 
amely tudósoknak és művészeknek pályáját rajzolja 
meg. 

Irodalmi szenzáció ismét a Reb Májer Litvák újabb 
ré"zlete és Kiss J ózsef más, kisebb költeményeinek 
megjelenése. Feltűnik ezek mellett a kiváló stiliszta, 
Rosenákné Behr Blanka J u dit cím ű érdekes regényével, 
Kiss Arnold verseivel és ifjúkori visszaemlékezései vel, 
amelyek mallett ekkor írja a F ehér szegfű Epilógusát. 

Az egész magyar irodalom gyászolja a legnagyobb 
magyar zsidó költőnek, Kiss Józsefnek halálát. Az 
Egyenlőségben Sebestyén Károly siratja el a nagy 
poétát. 

Szabolcsi Lajos drámai jelenetei az Egyenlőség leg
népszerűbb darabjai. A nyolcadik láng, Salamon király 
halála., Bubi s a többiek méltán szereztek a szerzőnek 
elismerést. A komikumot is megtalálja púrimi báb
játékában. Ezek mallett regényt is ir, A hazátlanok-at. 

Irodalomtörténeti adalékot nyujt Dombóváry Géza 
Petőfiről és Weiss Záliról, a Varróleány hősérőL . 

M~lnár JenlS mutatja be ami nagyjainknak, Marczali 
Henriknek, Katona Nándornak és V ázsonyi VilmoS .. 
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nak pályafutását. A bécsi levéltárak adataival vi.lágítja 
meg a 48-as szabadságharc zsidó hőseit Tábori KornéL 
Kiemelkedő eseménye az egész zsidó közéletnek Hevesi 
Simon főrabbi jubileuma ; ez alkalomból közli az Egyen
lőség Molnár J en ő ódáját. 
Midőn 1924-ben, majd 1926-ban Szabolcsi Lajos út

leírásait közli Rómából, Itália más helyeir61, Afriká
ból és Spanyolországból, méltó követője lesz Szabolcsi 
Miksa útirajzainak, amelyekről fentebb beszéltünk. 
Ugyanő írja A Föld című nagy regényének epilógusát 
is, majd A bujdosó királyfi lelke című regényt. Sok 
legendát ád az Egyenlőség ez idó'ben 

Kevés mondani valónk van még hátra. Hiszen már 
a jelenről beszélünk szinte, amikor 1926-hoz érünk. 
Régi emlékek elevenülne~ fel Tencer Pál és Palágyi 
Lajos visszaemlékezéseiben, Kardos Albert Gyulai Pál
ról írott cikkében, Molnár Jenő Makai Emil halálának 
25 éves fordulójára írott tanulmányában. Ertékes ada
tokat kapunk Max Grunwald tollából: A nagymartoni 
ghetto életéről értekezik Bécs főrabbija. 

Megünnepli az Egyenlőség Bánóczinak, Blau Lajos
nak és Vészi Józsefnek jubileumát. 

Novellák jelennek meg Nádai Páltól, a jeles művé
szeti írótól, versek Sornlyó Zoltántól, Gyémánt Istvántól. 

Az utolsó években új rovatot nyit az Egyenlőség 
A legszebb zsidó történetek címmel. Érdekes és értékes 
olvasmány Sándor Pál útleírása. Eredeti komikumá
val kelt feltűnést Gálosi Soma, amidőn a hitközség 
humorát mutatja be. Rosenákné Behr Blanka novellái, 
Szaholesi Lajos, Feleki Sándor, Heves Kornél és Pap 
Izsák versei nyernek népszerűséget. Igen nagy hatása 
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volt Szabolcsi Lajos legszebb alkotásának, a Leutnant 
Schwarznal{, amely a zsidó lélek legmeghatóbb raJ·z a. 
Ugyanőneki a legutolsó évfolyamban is számos nagy. 
sikerű költeménye jelent meg. 

* 
Tanulmányunk végéhez érkeztünk. Az Egyenlőség 

mindmáig betöltötte és ma is betölti irodalmi hivatását 
is. N em csak hajlékot á d a magyar-zsidó irodalomnak, 
nemcsak nagy tehetségek izmosodtak kebelében, hanem 
szolgálatot tett a magyar nemzetnek is és beváltotta 
azt, amit még a millennium évében fogadott : 

Esküszünk az Egyistenre 
Ki láthatlan köztünk áll itt, 
Hogy tehozzád, Magyarország, 
Hivek leszünk mindhalálig ! 

Dr. Csetényi Imre. 

, , .. ' 
PALAGYI LAJOS UJ KOLTEMENYEI. 

A rettegök. 

Retteg a föld parányi bujdosója, 
Hogy ő rá Isten még ügyet se vet -
És csak a maga nagy műveit ójja: 
Napot és Földet, csillag-ezreket . 

• 

Oh gyáva féreg, - ő hozzá ha méred, 
Csak törpe, mint te, valamennyi nagy -
És ha magadban az ő lelkit érzed, 
Nagyok között is legnagyobb te vagy. 
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Egy úton. 

Titokzatos, fenséges hatalom 
Ezer világot egy irányba kerget, 
Egy pályán futnak végig, egy nyomon 
Földek és férgek, napok és naplelkek. 

És minden arc mindég csak arra néz 
És nem fordúlhat soha, soha hátra, 
És odatör mind, ahol nyoma vész, 
Hol művét Isten önmagához váltja. 

Egy út - lcét szél. 

Én is mindenben kételkedtem, 
Mint a hitetlen cinikus had, -
De én csak azért kételked tem, 
Hogy végre sz en t igazhoz jussak. 

, 

, • • l l , l 

A ZSIDO TORTENETIRAS IRANYELVEI. 

F elolvastatot t az IMIT 1929. december 25-iki ülésén . 

A tizkötete~ <<Weltgeschichte des jüdischen Volkes~ m~gjelenése 

a.lkalmából.) 

l. A főbb irányelvek. 
Il. Dubnow t ízkötet es zsidó v ilágtörténete. 

L ' 

Kissé hálátlan közösségünk, könnyen felejt . Pedig 
a zsidó történelem lapjainak sokat köszönhet. Történel
mének, mely kétségkívül dicsőséges , köszönheti öntuda-

' 
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tát, jogos büszkeségét. De ehhez járul, hogy a vezetők é 
irányítók a zsidók történetének feljegyzői, megszerkesz~ 
tői, ismertetői voltak. Valahányszor a <<hálás utókor>> meg
szokot t kifejezését hallom, kiérzem mellette a negatív 
tagadást is. Mintpa vele együtt rögtön a <<hálátlan jelen
kor>> kifejezést is alkalmaznák. És mintha e megállapí
tás ismét alkalmazható lenne akkor, mikor korunk zsidó 
histórikusairól van szó. Kétségbe kell vonnunk a <<hálás 
utókor>> kitételének jogosultságát, midőn látjuk, hogy 
az új csillag feltűntével, az új mű megjelenésével túlsá
gosan hallgatnak a régiről, a Dubnow történetének 
megjelenésével a <<hálás utókornak>> megérdemelt ke
gyelettel kellett volna emlékeznie arról a Graetzről, 

ki utat nyitott históriánk rengetegében, utat nemcsak 
a kutatók, de ugyanakkor a nagyközönség számára is. 
Mert amily szaretettel írt, oly szeretettel olvasták őt, 
és e kiváltott hangulatávallelkesedésre bírta a könyvet
forgaták táborát, ami a histórikusnál a tudományos 
eredmény felmutatásamellett majdnem egyenrangú, az
zal felérő érdem és siker. De mintha a <<hálátlan jelen
kor» is igaz lenne. Mert nemcsak tudományos esemény 
egy tíz vaskos kötetben kiadásra került új zsidó 
történet, éppen mert históriai mű, túlmegy egy tudo
mányos igazság megállapításának szűkebbre szabott 
keretein és az olvasók lelkeinek ki.alakulására is hatás
sal van. Mert a könnyen, olva~mányszerűen írt történet 
nemcsak tudományos célokat szolgál, katedrát és szó
széket helyettesít, a lelkeket is formálja, alakítja, gyúrja. 
~ubnowról is kelleténél jobban hallgatnak, a kiadó cég 
hudetésein kívül, meg a megrendelt hivatalos kritikán 
kívül egyebet nem is látunk, mást róla nem is hallunk. 
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Behelyezni a m9dern zsidó történetírás menetébe őt 
és ezzel együtt az újkor zsidó historiográfiájának fej
lődését és kialakulását mutató grafikonját megrajzolni: 
e néhány oldal célja. 

Megszakottan tragikus jelenség köreinkben, ha álta
lában jogosult studiumról szó lehet, hogy sajátos tanul
mányi köreink kutatásának mikéntje kisiklott a zsidó 
kezekből. A biblia és · misna ma - tudományos szem
pontból szólva - hasonló mértékben, helyesebben 
még fokozottabban, nem zsidó studiumok. A talmud 
jellegzetes sajátosságánál fogva maradt még majdnem 
kizárólag zsidó kézen. Bizonyítékul a bibliatudomány 
terén csak ·a göttingai körre, a misna irodalmának 
kutatásában a Toppelmann-féle vállalatra utalok és 
Strack-. Billerbeck nagy művét is a talmudi studium 
kezünkből való kiesésének primitív bizonyítékául ho
zom fel. Érdekes, hogy a zsidó história is, an
nak első, teljesen átfogó feldolgozása nem zsidó uta-

. kon indult. És hogy így nem tartotta magát, vagy 
legalább is nem teljes mértékben, annak okát abban 
kell keresni, hogy részben nélkülözte azt a lelkesítő 
és lelkesedő szeretetet, mely a történettudománynak 
elenged~etetlen kelléke és ismérve, másrészt, mert his
tóriánknak kés()bb is felemlítendő nagy területe a nem
zsidó teológia minden vonatkozásának területén kívül 
esett. Részére a zsidóság csupán addig létezett, míg 
a kereszténység attól teljességgel el nem vált, utána 
már nem tartozott érdekl5dése körébe. Mind hitüknek, 
mind pedig tudományos érdeklődésüknek középpontjá
ban vallásuk alapítója áll, az ő kora kedvéért foglalkoz
nak a zsidó irodalommal, bibliával, misnával, talmud-
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dal és a történelemnek oda is vonatkozó részével. 
A második szentély és a szentély pusztulása korának 
legkülönb monografusai, Büchler Adolf kivételével, 
nem zsidók. És e keresztényszellemű történetírás, en
nek világlátása indítja meg annak a históriai láncolat. 
nak menetét, melynek egyes állomásai a teljes zsidó 
történet új szempontból való megírásának külön fázi
sai, számszerint négy, nevezetesen : Basnage, Jost,. 
Graetz, Dubnow. 

Basnage keresztény pap volt. Államférfiú és his
tórikus egy személyben. 1653-ban született és 1725-
ben halt meg. Életét Franciaországban, majd Hollan
diában tölti. Elsősorban vallástörténész : megírta a re
formátus vallás és a keresztény egyház történetét. 
1706-ban hozzáfogott a zsidó történet megírásához : 
L'histoire et la religion et des Juifs depuis J esus Christ 
jusqu'a présent címmel. Munkája úttör() és nagy tu
dást árul el, ha forrásait nem is metítette első kéz
ből , nem tudván héberül. Azáltal, hogy könyvét nem
csak l'histoire des Juifs-nek, hanem l'histoire et la 
religion des Juiis-nek nevezte, történetlátásába a kez
det kezdetén bepillantást enged. A zsidók vallása tör
ténetüktól elválaszthatatlan, a zsidó történet egy
szersmind vallástörténet is. Oly szempont, roely mind 
a mai napig érvényben van és követésre, alkalmazásra. 
talál. Érdeme úttör() munkásságában rejlik, abban, 
hogy elsőnek vállalkozott arra, hogy áttekintően tár
gyalja az egész zsidó történetet. 

A problémát, noha a lelkekben élhetett, Basnage 
megadta. A hosszú és tartalmas zsidó történet feldolgo
zóra vár. Talán olyanra, ki maga is a zsidókhoz tarto-
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zik, aki saját közösségének históriáját írja. Mert ez 
ninc·sen ellentétben az elfogulatlansággaL Meg lehet 
így is látni a hibákat, lehet így is helyes jellemzést adni. 
Az első kísérlet nem sikerült s ezt ~ korviszonyokból, 
abból a környezetből kell megmagyarázni, malyben 
a mű keletkezett, a korból, melybén a mű írója élt. 
Ez a. Heine kora volt, az ókori asszimmilációra, a görög
zsidó időkre emlékeztető készségé, mely régen a Zeus
kultuszba, ez időtájt kevés kivétellel a keresztel6-
medencébe torkollott. Ebben a korban élt az új his
tórikus, az újkor első zsidóhitű, a teljes zsidó históriát 
feldolgozó történésze : I. M. Jost, aki tizenkét kötet
ben írta meg történetünket ezzel a teljes címmel: 
Geschichte der Israeliten eeit der Zeit der Maccabaeer 
bis auf unsre Tage, nach den Quellen bearbeitet von ... 
Lehrer und Erzieher in Berlín. Berlin , 1816. Tehát 
hiblia utáni történelem, melyet jellemzően nevez is
mételve a bírálat <mnkritisch>>-nek. Ezen nem az ér
tendő, hogy mindent a zsidóság javára aknáz ki, an
nak feje fölé históriai glóriát akarván vonni, hanem, 
hogy minden adatot elfogad, köztük a zsidóelleneseket 
is, úgyhogy eredményképen kusza és igaztalan kép 
rajzolódik elénk munkája révén. Kritikátlanságában 
túlzó, tagadó és szeretet nélkül való, úgy hogy sem 
igaz, sem lelkesítő történet nem áll eltsttünk. 

lly teljes feldolgozású történetek után köszönt reánk 
a zsidó tudomány megszületésének ideje, mely meghozta 
a szükségszerűen eljövendő históriát is. A zsidó tudo
mány nem tekint nagy időbeli multra vissza : a fel
világosodás századának, a tizennyolcadiknak terméke. 
Keresni az igazságot pnAztán az igazság kedvéért, ez 

Az UUT :B;vöknye. 1930. 9 
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. a mai értelemben vett tudomány, amilyen a régiek 
kutatása nem volt. És ez igazságkeresésnek me . 
vannak a maga módszerei, ku.tató eszközei. V áltozh! t 
és különbözhet a kutatók lelkesedése, útjuk az igazság 
megtalálása felé megegyezik. S kevéssel ez új gondolat 
zászlóbontása után, a zsidóságra és a zsidóságról szóló 
tudományra elsőnek ezt az irányelvet Leopold Zunz 
alkalmazta. Azzal a kijelentésével, hogy amodern tudo
mány kutatóeszközei alkalmazandók a zsidó tudomány 
igazságainak megállapításánál is, megalapitotta a zsidó 
tudományt, vagy a zsidóságról szóló tudományt. (Nem 
annyira die Wissenschaft des .Judentums, inkább die 
Wissenschaft vom Judentum.) Mert ez nem volt sajá-
tosan a zsidóságé ; csupán a zsidóságról szólott min
denek számára. Megismételhetern a más helyütt más 
vonatkozásban mondottakat, hogy Zunz e gondola
tát, mely szerint a zsidóságról szóló tudomány is 
a tudományok összességének szerves része, kifeje
zésre juttatta már könyvének címében is. Egyik mun
káját ily címen jelenteti meg : Zur Geschichte und 
Literatur, noha csupa zsidó vonatkozású dolgozat volt 
benne, és nem Zur jüdischen Geschichte und Literatur, 
mondani akarván ezzel, hogy a zsidó történet és iro
dalom az egyetemes történetnek és irodalomnak szer
ves része, hasonló kutatóeszközökkel, szempontokkal, 
cél okkal. 

Szükségszeruen kellett Zunz kijelentése szerint je
lentkeznie annak a férfiúnak, ki ilyen zsidó történetet ír. 
Basnage-é és Jost-é nem volt az. Szaretet és tárgyilagos· 
ság, hevülés és igazságkeresés, lelkesedés és tisztán
látás : ezek azok a követelmények, amelyeknek a zsidó-

• 
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ság tudományos történetírójának eleget kell tennie. 
A férfiú, ki e feladat megoldására sikerrel vállalkozott : 
Heinrich Graet~ volt. Fel volt vértezve a kívánt tulajdo
nokkaL Szeretet, hevülés és lelkesedés az egyik oldalon, 
történeti képzettség a másikon. A negyedik kötettel 
indult, végül is tizenegy, sőt tizenhárom lett belőle. 

A később negyediknek jelzett a talmudi kort tárgyalta 
és a kusza anyagba rendet vitt. Történetlátása az első 
pillanattól ugyanaz volt; amit bevezetl5nek írt az első 
könyvhöz, joggal megismételbette az ismételt kiadások 
és fordítások bármelyikénéL A zsidóság külső törté
nete - úgymond - szenvedések története, amelyet 
ily magas fokban, ily átláthatatlan kiterjedés~en egy 
más nép sem élt át, bels{) története pedig egy hatalmas 
szellemi tevékenység története, mely az istenismeret
b{)! kiindulva, a tudomány minden ágát felöleli, amint 
ez csak ennek a páratlan népnek tulajdona lett. Ku
tatni és vándorolni, tűrni és tanulni, gondolkodni és 
szenvedni, ez tölti be a hosszú tartamot. A gondolko
dás éppoly jellemző alapvonása lett a zsidóknak, mint 
a szenvedés. Ez örökszép sorokban a zsidó történet
írás két irányát jelölte meg Graetz, azt a két irányt, 
melyet a német ad vissza pregnánsan : Leidensge
geschicbte und Geistesgescbichte, szenvedés- és szellem
történet . Graetz akaratlanul is túlnyomó többségben 
az els{) úton haladt. Benne- biába bukott meg nega
tív szónoki képessége folytán egy rabbiválasztáson -
talán e kudarcnak köszönjük a Geschichte der Juden-t 
- s hiába nem írt, legalább tudtunkkal, szépirodal
mat - egy szépíró és szónok veszett el, kinek mese· 
fűzési hajlama, illetdleg orátori készsége kikibúvik . 

9* 
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nem is nagyritkán, a hist~ória lapjain is. Gondol
jlmk c nk vissza a "z n v dést li idé>k graetzi jelleu1• 

zésér vngy l\ mendelssohni poch~ patét.ikus beve
zet5jéro - mintha oráto1·t és szépírót hallanánk, 
olvnsnánlc E készs ge a.dta n ki a Lc:idensgeschichtc 
tn~glá.tú t\t é kif jezé beli l\ész ég, költ6i fantázin, 
lll(:\ ly o hi tóriailng hiányos, adatszegény korok nlf'gfesté
sénél is 1negnyil á,nul, tett.e könyvét egye ek szarint 
a zsidók t.örtén t l't'gényévé, olvasmányává.. Graetz 
ikere páratlan, de nemcsa.k v tték, hanem fordították 

és olvash\ k is. A kijelöl t G ist sgesohiobte útját nem 
járt~n. , 1n rt nen1 j árhatta, a,z csak 1ninclen 1nogírnndó 
hi tória utá.n kövC'tkezh tik el. Érd 111ei így is f('l
bec ülbotetl nek. Úgy zólván el6n1unkúlat nélkül fo· 
gott m\h·éhez. I utatásainak a.pparát usát kötC'tei v~

gére függesztette, l(auftnann Dávid szavá.vo.l s~ólva: 

nra.nyfod zotül a.z ért.ékpapíroknak, nl ly utóbbin a 
tulajdonk · pcn va.Ió törtán t et ért,ette. Grat't,zct leg
talfllóbban sírfelirata és 1 anfnlfu1n profess1.or nekro
lógjn. jclletuzi. Az előbbi ldmondottan ld etnoli szent 
hevülésót és lolkes dését n~pünk in~nt : Dio Liebo zu 
seine1u Volk hat st'in(;'n un terhlichen Griffel g fübrt,. 
Valóban, halhn.tatlan voU íróké zsége, valóban hnádta 
népét, és róla n1a hallgatni : egyet jolentene étde· 
1ue sé l nni a <<luHátlan utókor» j lzl>re. 8 áhítnttal 
kell vógezotül ideiktatni l(auftnann sorait,, ld tah\· 
lóan alkalu1azza roá a nu)ltán megérdenlelt ltépot : 
W enn die zwölf Stanu110 noch bestü.nden, so wiir Rein· 
rich Graot.z es wort gowesou, dass ihro Vt.'rtrC' t~ t.'r, oiu 
jt'der Pinen Hand Hoinor OoRohiobt.o in Hiindc,n. lwnt·t' 
~<\iner Bahre gofolgt wi\.rf\n. 



Atni utá.1ut köv t,kez tit, va.gy v~le t'\.z új kiadúsokknl 
~gy időbon jolent 1neg, o,z az ő n1ogi métlé volt. A 1 elj(\s 
törtőn tek inlníbb ta.ukönyvt-ennészotű k voltak, szonl
pontokban és A.dn.tokba.n n n1 hoztak úja.t, n1egl pőt.. 
A. hnszkn.Ia.-nlozun.Ionl feltl\rta. a.z orosz-z idó szellonli 
kinostt~J: ka.puit, hol órh\si 1nonuyi égit pot ncióli~ szel
leuli en rgia volt felba.huozvo .. Innen sztUlítot.ta u. zsidó
st\g n. 1na.ga sz~ll tni érték~it has ~ú ideig lllt~l't. n zsidó 
tndonlt\.ny képvist-,lői v6rrs6 "l<:nnz \ b n tárhl,\zból 
}\tWült k ki. A Gnt t.zot követő lUtUlk~Hkodt~si idöt. 
a. nlonogrA.ill~.k kon~.na.k lC~hetn(' nevezni. ]jj., <'Z oz 
egészsérr fejlődtss. Egyongt-'tni nz ut~l.t az ~tt. tt~kiutJlt't ő
~éghe?.. !\l[onogrn.:fiü,-t.ég h\.ka.t hord n. ni a n n t'J'y. egy st g ~, 
.mögt(lrvozoU épülotb<?~. Grnet,z - lllondhnt.nók - 11 

1nu)ga. ntódjú.t t,aJtHtn. 1neg ll. (t'V~Ugfl"chiohto dt"S jüdi
sohén VolkEis>> szorzl>j 'bt\n Dnbnowbnu. Az oro~z kin s
tárból került l i s B rlinbon tC'lep d t.t. l . E körül1néuy 
is, hogy Gra.etlz is Dubnow is u nwt óg nlnt.t {rjt\lt t\ zsidó 
históriát, n1int.ha tt l\ont.inuii.á.st akarnJ\ jl' l ntt'ni. A 
Dubnow vilt~.gn IUtís, de 1uégis vno11 bon no grnct zi : n SZl'
retet., a lollwsedés n. lwviU~ a. nép it·t\nt.~ a.nü nélkül nin
osen történot.ínl.s. ű 1na.gn. n. t .örtéllOlt'nu·ől alkotott. fdío
gtís~.tt, oltérőon a, heve.' U· szoln\sold.ól, külön köt(ltbt'll adt n 
ki <(Dio jüdisoh Gesobiohtű E'in g<' ohioht.sphilo~ophi~rhl'r 
Vorsuoh» obnn1€\l. N{"~ht~ny gondolat.n. un.üttt.óbtln nu'g
vilá.gító fényt. vet tört.énoun,tó.sth·u .. ]i'őtntu11\t\jt\ t, tn{ ly 
t.íz vaskos kötflt,ből tUl~ vV ltgeschiohte d 's j\idi~('ht'n 
Volltes cin1mel h\.tjll! I, ntort s11nriut.o n zsidó história 
a világtörténelon\nlel egyidő~ folytutu\.t., 1noly ln('g· 
kezdése óta, pt\.rlnlzl'uuos fonálk~nt halad n világhi~tórit\ 
útjának tn€\utéu. Élos mt'giigyl"lésre vall nz, hogy töt-
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téuetünket centrális és hegemoniális epochákra osztja 
be, vagy egységes szarvezet vagy valamelyik ország 
zsidósága viszi a főszerepet és alkotja egy-egy időben 
a zsidó história gerincét. Az előbbi csoportba tartozná
nak a bibliai, második szentélybeli és talmudi idők, az 
utóbbiba pedig a keleti, a spanyol, a német-lengyel 
és a nyugati epocha. Ily találó, jeles éleslátásról, biztos 
históriai pillantásról tanúskodó megállapítások egész 
sora van Dubnow írásaiban. 8 ami művét szükség
szerűvé tette időben, az az a körülmény, hogy úgyszól
ván minden dgyes kor történeti anyaga jeles márték
ben bővült s ezt az egységes, új történet számára fel 
kellett dolgozni. Így is történt. Dubnownak olvasmányi 
részébe, - nála is van függelék graetzi mintára, ha 
nem is oly nagy kiterjedésű, mint elődjénél - be van 
dolgozva az újabb kutatások minden eredménye. Tör
téneti éleslátása, teljes anyagfeldolgozása és az a vélet
lenül felette szerenesés körülmény, hogy oroszul írt 
műve páratlan fordítóra akadt Steinberg német szépíró 
személyében, kárpótolnak a belőle hiányzó pátoszért. 
Dubnow könyvének Allgemeine Übersicht címet viselő, 
korbevezető fejezetei egészen különleges történetlátásról 
tesznek tanúságot, s azok egymásutánja az egész 
művet magyarban el nem bíró hazai könyvpiac részére 
is lefordítandó lenne. E részekben közeljár Dub
now a zsidó szellem történetének megírásához. Ez a 
munka ezideig nem létezik, mert míg Graetz műve több
nyire fájdalom- és szenvedéstörténet volt, Dubnowé 
inkább gazdaság- és politikatörténet a diaszporális 
időkben is. 

l?átoaz és nyugodtság, szélesség és mélység, fantázia és 
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hűség kettejük ellentétes tulajdona. S e párhuzamos 
jellegzetességek sugárképén a zsidó nép szareteté
nek végtelenjében találkoznak. Ha Graetz mond is 
sok nemjót a <<Stocktalmudist>>-okra, ha Dubnow kritikai 
késével sok régi, beidegződött gondolatot és hitet tesz 
semmivé, igaz tudományuk mellett élő szeratetük túl
zásaikat abszorbeálja. Űket olvasni egyet jelent közös
ségünk szeretetével, imádatával, róluk emlékezni 
annyi, mint zsidó hűségünkről tanúságot tenni. 

II. 

Zsid<? könyvszerető, könyvforgató embereink könyv
polcain újabb tíz kötetből álló sorozat díszeleg : a 
Dubnow története. Megírása a tudós szerző életének 
erejébe került ; több évtizednek munkája, munkásságá
nak eredmény.e. A mű megjelenésének befejezése is 
öt esztendő várakozásának végső állomáshelye. A zsidó 
közösség imádatos könyvszeretete nem mellőzheti el 
az alkalmat, hogy ehelyütt is a <<he van fejezve a nagy 
mŰ>> idején néhány vonással oda ne rajzolja az olvasók 
és érdeklődök elé Sinion Dubnow életét, hogy meg ne 
rögzítse azokat a tudnivalókat, melyeket zsidó ismere
teink tárházába róla és főművéről el kell helyeznünk. 

Simon Dubnow orosz zsidó, eredeti neve : Semjon 
Markowitsch és 1860-ban született. Történész és poli
tikus, foglalkozik tehát népe jelenével és multjával egy
aránt. Pályája kezdetén monogra:fiákat írt, folyóirato
kat szerkesztett, társulatokat alapított és hírlapi cikkei
ben iparkodott a mult század utolsó évtizede orosz
zsidó :fiatalságának szellemiségét, gondölkodásbeli irá-
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nyát befolyásolni, irányítani, a clubnow-i politikai 
jránynak hivőket zerezni. Ennek az irányzatnak meg
van a maga sajátossága s beolvadó készsége a clubnow-i 
történetlátá ba, me1yet kiolvashatunk tör téneti mun
kájáb61 s jelentékeny történetfilozófiai dolgozataibóL 
Pályája kezdetén racionalista, aki támadja a talmudot, 
meg hazája ebéder-rendszerét s természetszerűleg az 
egész mul t századbeli haladó orosz zsidóságot jellemző 
haszkala-mozgalom hívének vallja magát. Kiforrott 
és véglegesnek tekinthető politikai elve pedig az, 
hogy a. zsidóság kulturális közösség, azzal a jellegzetes-

. séggel, hogy megé>rzi a diaszporális iét ideje alatt is 
szervezetek segítségével autonómiáját s szellemiségé
nek sajátosságait átmenti a történelmi időkön keresz
tül. Az autonómia védelmére azoigáltak a paleszt inai 
időkben a szinhedrion, a babiloni világban a szurai és 
pumbaditai főiskolák, a személyes hivatalokban a 
palesztinai életben a patriarkátus, a babiloni területen 
viszont az e:xilarchatus és gaonátus. A spanyol, lengyel 
és litván országos gyülések és testületek is végső elem
zésben mind ezt szelgálták s a Népszövetségben fel
vetett nemzeti kisebbségek gondolata is ezt jelentené 
a zsidóság számára. A nacionális gondolatnak, a nem
zeti eszmének ily merész hangsúlyozása lágyabbá, eny-: 
hébbé, halkabbá lesz a nagy történelmi műben, mely tíz 
kötetben látott napvilágot, közel 5000 oldal terjedelem
ben. 

Ami e müvet a zsidó historiografusok munkálkodási 
eredményeinek so rá ban oly el5kelő helyre illeszti, sőt 
egyesek szerint, ha nem is elsőrend{i források felkuta
tásának eredetiségében, de más szempontokból bizo-
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nyos mártékben a Graetz <<Geschichte der Judent-ja 
elé helyezi : az a felfogás újszerű égében, a beosztá 
eredetiségében, az előadás és megszerkesztés mű

vésziességében, az inkább pártatlan állásfoglalásra, 
mint az elfogult patetizmusra való hajlásban, a vonzó 
nyelvben és a könnyű áttekinthetőségben keresendő. 
Ezúttal nem szembeállításról van szó, csupán a dub
nowi értékek megvilágításáróL Nem azt kell eldönteni, 
ki a nagyobb, a régiek-e vagy ő, hanem azt, hogy rui
ben áll az ő kiválósága. 

A felfogás újszeríísége. Dubnow egyik történet
bölcseleti kísérletében, mely nagy műve elméleti be
vezetéseül tekinthető, a <<Die Aufgabe)> című részben 
problémákat vett fel, malyekre meg is adja a maga 
sajátos feleletét. A felvetett kérdések és megoldásaik 
teszik Dubnow felfogásának újszerűségét . 1. Mi a zsidó 
történet? 2. Mit nyújt mindenekelőtt mennyiségi és 
minőségi vonatkozásban, terjedelmében és tartalrnában ? 
3. Miben különbözik e két előbbi viszonylatban más 
nép történetétől? 4. Mi a, tulajdonképen való értelme, 
mi a szelleme a zsidó történelemnek? 5. Mely általános 
eredményekhez vezetnek tényei összességükben, nem 
egységükben, hanem egymásutánjukban, mint fejlődés
állomásai a zsidó nép öntudat- és művelődésmenetének? 
A zsidó történelem az izraeli közösségnek históriája, 
tehát az egyéni élet beleilleszkedik a közösségbe és 
a szétszóródottság is a régi, közösségi világ ba megy 
vissza. Ez Achad Haam-mal közös, hogy t. i. mindenki 
csak egy a népből, ereje és energiája a népi erő és energia 
egy része, töredéke és folyománya. A zsidó nép törté
netének terjedelme időben és térben egyaránt a pálmát 
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viszi el, mindenütt és mindig játszik. Más nép egy he
lyütt él és egy bizonyos ideig: vagy ó-, vagy közép-, 
vagy újkori ; vagy európai, vagy ázsiai, vagy amerikai 
stb., stb. <<A zsidó történet azonban - úgymond Dub
now - terjedelme, helyesebben tartama folytán a maga 
nemében egyedülálló jelenség. A történéseknek leg
hosszabb sorát tartalmazza, melyeket valaha is fel
jegye2tek egyazon nép annaleseiben, röviden negyedfél 
évezrede t foglal magában. 8 ezen kimérhetetlen kiterjedt
ségében egyetlen ponton sem tört meg, mindenütt élet, 
telve komoly tartalommal.>> És e nagy terj~delmet 
és tartalmat, legalább is második, hosszabb felében 
történelmének, állam és ország nélkül szerezte és töltötte 
meg értékkel. Történelmünknek jelentősége pedig : ket
tős : nacionális és univerzális. Az előbbi öntudatban 
jut kifejezésre, mert sem állam, sem faj, csupán hit 
tartja össze, öntudata is idők folyamán vallási öntudattá 
formálódott. Az univerzális jelentősége más volt a mult
ban és más a jelenben. «A zsidó történelem feladata 
éppoly magasztosnak fog mutatkozni a jövendőben: 
mint a zsidó nép küldetése a multban. A missziója 
a világegyetem egységéről szóló tan terjesztésében 
állott, a feladata pedig az emberi nem egységéről szóló 
tan elfogadtatásában.» A zsidó történet végül nemes 
tanításokat rejt magában. A zsidóság .elsősorban szel
lemi életet élt sa zsidóságnak elsősorban szelleme élt 
a maga tökéletesedésére. És ez a szellemi élet kötelezte 
az erények gyakorlására a történelem veteránját, a 
z~idó népet, azt a népi közösséget, mely hivatva van 
kiengesztelő szerepet vinni a népek között. <<Erős a 
hitünk, - így zárja Dubnow kicsiny terjedelmű, 
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nagyértékű könyvét - hogy eljő az a kor, mely
ben a zsidóság történetének második fele a gondol
kodó emberiség nemesebb részére ugyanazt fogja 
jelenteni, amit e történelem első fele a hivő emberiség 
egy részére már régen jelentett : magasztos erkölcsi 
igazságok forrását. Ebben az értelemben a zsidó 
történet a maga összességében a zsidó és a többi nép 
között való szellemi egyesülés zálogát jelenti.>> 

A beosztás eredetisége. A jó történet a jó be- és fel
osztás révén válik könnyen és tartósan memorizálha
tóvá. S végül is a történelmet megjegyezhatni - a his
tóriai tudomány bevallott céljai közé tartozik. Dubnow 
a zsidó történelmet alap- és kombinált korokra osztja 
be. Alapkoron érti azokat az időszakokat, melyekben a 
zsidóság szellemisége 5si eredetiségében és teljességé
ben, hatásnélküliségben jelentkezett; kombinált for
mákan pedig az alaptanokat fejleszt{) id5ket, illetőleg 

azon korokat, malyekben a nagy és teljes szétszóródott
ság mallet t is a szellemi hegemóniá t egy -egy - minden 
korban más-más- diaszporális centrum vallja magáé
nak. Ennek megfelelé>en a zsidó történetnek szerinte 
való klasszifikálása ily képen alakul : 

A) A három alapforma. 

a) A primer vagy bibliai periódus; 
b) a szekunder vagy szellem-politikai periódus (a 

második szentély kora, 538 k. i. e. - 70 k. i. u.); 
c) a tercier· vagy vallás-nemzeti periódus (a talmudi 

kor, 70- 500). 
A b) pontot tartom csupán vitásnak, mert abban 

az időben a hellenista asszimilációt látom majoritás-
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nak, noha meg kell engedni, hogy a csupán később meg
rögzített misna ekkor már kialakulófélben van. 

B) A kmnbinált formák. 

a) A gaoni periódus vagy a keleti zsidók hegemó
niája {500--980) ; 

b) a rabbinikus filozófiai periódus, vagy a spanyol 
zsidók hegemóniája (980--1492) ; 

c) a rabbiniko-misztikus periódus, vagy a német
lengyel zsidók hegemóniája (1492-1789) ; 

d) a modern felvilágosodás periódusa (XIX. század). 
A régi beosztás szempontjából, mely leginkább volt 

köztudomású, a Dubnow-féle kombinált formákban az a 
feltűnő, hogy a gaoni és a rabbinikus kort is ideveszi, 
noha azokban az időkben csupán a minoritás a hatás 
alatt álló és élő közösség. A dolgok summája tehát 
Dubnow szerint az, hogy a talmud lezárása a legfonto
sabb fordulópont a zsidó históriában, végül az, hogy 
a diaszporális létben sem szűntek meg a zsidóság szelle
miségének hegemoniális centrumai létezni. 

Nem lehet teljességgel érdektelen és cél nélkül való, 
ha e tízkötetes standardworknak vázlatos beosztását 
ismertetem, ez is igazolni fogja a tudós történés~nek 
felette jeles beosztó-készségét. 

Legrégibb történet. (I. kötet= A zsidó nép legrégibb 
története = a zsidó nép keletkezésétől a judeai 
perzsa uralom végéig; XX. század -382 k. i. e. 
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A zsidó nép világtörténete. 

Keleti periódus. 

Régibb történet. (II. kötet = A zsidó nép. régibb törté
nete= a judeai görög uralom kezdetétől annak 
a rómaiak által való megszüntetéséig ; SS2 k. i. e. -
73 k. i. u.) 

Régi történet. (III. kötet = A zsidó nép régi története = 
Judea bukásától a keleti autonóm centrumok meg
szűnéséig ; 73-1099.) 

Európai periódws . 

.A kora középkor. (IV. kötet = A zsidó nép története 
Európában = a nyugati diaszpora kezdeteitől a 
keresztes hadjáratok végéig; 1215.) 

.A késői középkor. (V. kötet= A zsidó nép története 
Európában = a XIII. századtól a XV. századig ; 
127 5- 1498.) 

.Az uj kor. 

Első periódus. (VI. kötet = A zsidó nép története az 
újkorban= a XVI. század és a XVII. század első 
fele ; 1498- 1648.) 

Második periódus. (VII. kötet= A zsidó nép törté
nete az újkorban = a XVII. század második fele 
és a XVIII. század; 1648-1789.) 

.11 legujabb történet. 

Az első emancipáció kora. (VIII. kötet = a zsidó nép 
legújabb története= az első emancipáció kora; 
1789- 1815.) 
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Az el~ó reakció és a második emancipáció kora. (IX. kö
tet= a zsidó nép legújabb története= az első 
reakció és a második emancipáció kora; 1815-
1880.) 

A nuisodik reakci/J lwra. (X. kötet = a zsidó nép leg
. újabb története= a második reakció kora; 1880-
1914. Epilógus, 1914-1928.) 

Az előadás és megszerkesztés művésziessége. A his
tóriai mű, különösen az összefoglaló, részben s~ónoki 

munka. Különösen a régebbiek. Az újabbak iparkod
nak a hagyományozott formai beállítástól mindjob
ban szabadulni. Helyesen: a tudomány javára és 
a tudomány szempontjából, de az érzékeltető történe
lem szempontjából a pátosz csökkenése az eredményt 
is, az öntudatnevel~st, mint végcélt nehézzé teszi. 
Graetz Leidensgeschichte-t és Geistesgeschichte-t szán
dékozott írni, - az el5bbi teljes mártékben sikerült is 
neki, az utóbbi kevésbé - a kiemelkedő részeknél 
pátosza is jogosan a maximumra fokozódik. Ne fe
ledjük a keresztes hadjáratok korának befejezését vagy 
a mendelssohni korét. Dubnowban, mint racionalista 
histórikusban, nincsen meg a patetikus ér, noha nem 
hiányzik \elj ességgeL Felfedezhet() ugyanis a történelmen 
kívüli részekben, jelesül els5sorban a X. kötet végén, 
mikor búcsúzik témájától és kitekint históriánk jövendő 
ismeretlenségébe. Ez a rész álljon itt mutatóban és oku
lásui: 

«Évszázadokon keresztül való hosszú vándorlás után, 
visszatekintve a zsidó történelem négy évezredére, meg
engedhető a kérdés felvetése : Quo vadis, Israel? A tör
ténelem veteránja most, miképen a világháború 
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viharaitól megrendített emberiség, válaszúthoz érke
zett el. Fájdalomban születik egy új világ. A vérözön 
után a láthatáron a béke szivárványa tűnik fel: a nép
szövetség, a leszerelési gondolat, a nemzeti kisebbségek 
védelme, P-áneurópa eszméje. Ugyanekkor a pacifizmus 
még hatalmas ellenségekkel néz szembe : egyrészt 
a militarizmus hagyományozott nézeteivel és a bosszú
vággyal, másrészt az államélet két új pólusával, a 
bolsevizmussal és fascizmussal, melyek a maguk 
uralmain belül erőszakkal tartják fenn a bal-, illetó1eg 
jobboldali diktatúrát és kardot suhintva fenyegetik 
a nemzetközi békét. A világ dilemma előtt áll: foly
tassák-e a népek és osztályok a kölcsönös megsemmisí
tés politikáját, vagy törekedjenek az államok között 
való, egy államon belül a népek között való, egy népen 
belül az osztályok között való békére, a szociális igaz! 
ság és az igaz demokrácia alapján való békére? Az em

beriség előtt csak két út van, az életé és a halálé. Ha rálép 
a béke ösvényére, akkor a háború is, melyet évszázadok 
óta viseltek a fegyvertelen nép, a zsidó ellen, véget. 
fog érni. 

Ha fölvirrad egyszer a földön az örök béke kora. 
akkor az egész megelőző történelmi időre, melyben az 
úgynevezett kultúrnépek egymást pusztítani szándé
koztak, mint vad barbárság idejére fogunk visszaemlé
kezni. Az új ember előtt a mi történelmünk az állati 
állapotból alig kikerült antropoidák özönvíz előtt való 
fejlődéstörténetének fog tetszeni, szellemi művelt égünk 
pedig nevére nem méltónak. De ha egyszer a ké~ö jö
vendő gyermekei az elsárgult, a.z utol ó vízözönt hu
szonhat századdal megelőző könyvet. felütik, meg-
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találván benne a zsidó próféta hirdetését, hogy az iddk 
végén nem gondolnak többé háborúra és földmíves
eszközökké kovácsolják át a kardokat, el fogják is
merni, hogy már kora ősidőkben legmagasabb erköl
csiséggel bíró em berek él tek és ezek az em berek ama 
népből támadtak, mely a régi világ utálatossága miatt 
legtöbbet szenvedett. Ha Izrael végzetében az vagyon, 
hogy e boldog időt elérje, részese lehet annak a teljes 
öntudatnak, hogy nem hiába küzdött a legősibb paci
fizmus gondolatával, az emberszeretet eszméjével, a 
béke és igazság ideáljával - az idők végéig való fenn
maradásáért.>> 

De azok az <<Allgemeine Űbersicht>>-ek, melyekben 
egy-egy koron bevezetően végigtekint, ebből a szem
pontból is igen vonzóak, a históriai adatokkal rendel
kező szakember előtt pedig egyenesen a legértékeseb
bek. Érthetetlenül, pedig Dubnow nem szekott követ
kezetlen lenni, az utolsó kötetekben ezek az általános 
áttekintések, mint külön fejezetek elmaradtak. És áll
jon itt végül az el5adás művésziességének esztétikai 
bizonyítására páThuzamképen az egész zsidó történet 
bevezetése Graetz és Dubnow szerint. Az elsőé lelkesí
több, az utóbbié jellemzőbb ; Graetz zsidó és bistórikus, 
Dubnow histórikus és zsidó. 

Graetz. 

Oly ország, mely a háborgó tenger par~ján fek
Hzik, tuflly magasbatörő hegységel\nek, don1boknak, 
hegyi Riksá.goknak és 1nély völgyeknel\ foglalata, oly 
h'ttekrt' k~ztet.i a lakos ágot, hacsak nen1 teljességgf\1 



A 1.SlDÓ TÖRTÉNETÍRÁS 11tÁNYELVEl. 145 

érzeketlen, melyek a köznapit jóval meghaladják. És 
ha ez az ország még külön t ermészeti sajátosságokat, 
szabályszerű esőlecsapódásokat és szabályszerű év ... 
szakokat, egy átlagban magas hőmérsékletet és ezáltal 
jeles . termékenységet mutat és pompás növényzete t, 
kevés felhőt, az év legnagyobb részében állandóan 
derűs és áttetsző levegőt és ezenkívül egyéb oly jelen
ségeket, .melyek az érdeklődést felkelt ik, felkeltik 
ezáltal a lakossálg egy még magasabb lelkesedését és 
tulajdon szellemi -életének kialakítására ébresztik. Ha 
ily nép benseja már ·gyermekkorában szellemi magvak
tól termékenyült meg, él benne a tudat, ha homá
lyosan is, hogy nagyra van hi:vatva, hogy különbözik 
más néptömegektől és föléjü'k emelkedik - végül is 
vezetői arra nev-elik, hogy ez a homályos tudat ki
törölhetetlen meggyőződéssé ·erősödj ék és így nem 
maradhat el az, hogy az ilyen nép ilyen környezetben 
sajá tos, eltörölhetetlen ~ gellemvonásoka.t vegyen fel. 

· Dullnów. 

A világtörténelem hajnalbasadásakor, azon a föld
nyelven, hol a Földközi-tenger területén Ázsia és Afrika 
találkoznak, hol a legrégibb keleti civilizációk kezdőd
tek, vonul egy szemita-fajú néptömeg, melybőllassan

ként mint elkülönült egység lép elő Izrael törzse, az a 
törzs, melynek oly sajátos történeti sorsa volt. A keresz
tény időszámítást megel6ző XX-XIII. század az 
Eufrátes és Nilus között levő földnyelv, Babilónia és 
Egyiptom között Palesztina - ez Izrael születésének 
ideje és helye. 

Az JMIT lhkönyve. 1980. 10 
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Amott csupa pátosz, itt a pátoszban is · adat : ez 
Dubnow és Graetz. Samily művészies az előadás, olyan 
marad a megszerkesztés is. A kötetek könyvekre oszla
nak; a könyvek ismét fejezetekre, a fejezetek végill 
paragrafusokra. Egy -egy paragrafus nem hosszan ter
j edelmes, alig félívnyi a nem nagy tükrű szedésben, 
s ezáltal könnyen olvasható kerek egész. A könyvek 
első fele mindig a tulajdonképen való história, a máso
dik pedig szellem- és művelődéstörténet. Mindkettőt 

megelőzi a már említett <<általános áttekintés>>. Muta
tóban hadd álljon itt a harmadik kötet második 
könyv~, melyben a felette sikerült talmudi művelődés

_történet is található. Másod~k könyv. A. palesztinai-
babilóni hegemónia a keresztény Róma, Bizánc 
és Perzsia uralma alatt (315-638). 

Első fejezet. Palesztina a keresztény Róma első századá-
ban (315- 429). · 

31. paragrafus. Nagy Konstantin és a keresztény 
állam kezdetei (5 oldal). 

32. paragrafus. A gali~eai felkelés. II. Hillel patriarcha 
(6 oldal). 

3J. paragrafus. Julianus Apostata (5 oldal). 
34. paragrafus. l. Theodosius és az egyházatyák 

-(7 oldal). 
35. paragrafus. II. Theodosius kora (10 0ldal). 
36. paragrafus. Az utolsó patriarchák Palesztinában 

(7 oldal). 
37. paragrafus. A diaszpóra a keresztény Keleten 

(6 oldal). 
Második fejezet. Palesztina és a di~szpóra a bizánci ura

lom utolsó évszázadaiban (429-638). 



A ZSIDÓ TÖRTÉNETiRÁS IRÁNYELVEI 147 

38. pararrrafus. Összeütközések keresztéhyek és zsi
dók között és Justinianus törvényei (10 oldal). 

39. paragrafus. A perzsák Palesztinában és a fel
kelés Heraklius alatt (5 oldal). 

40. paragrafus. A szellemi élet és a palesztinai tal
mud lezárása (8 oldal). 

41. paragrafus. A <anidrasim>>-irodalom és az egyház
atyák művei (9 oldal). 
Harmadik fejezet. Az autonóm centrum Babilóniában 

a perzsa uralom végéig. 
42. pararrrafus. A politikai helyzet a szaszanidák 

alatt (7 oldal). 
43. paragrafus. A babilőni akadémiák működése a 

IV. században (4 oldal).. 
44. pararrraf'us. A talmud összegyűjtése és lezárása 

(V. és VI. század [6 oldal]). 
45. paragrafus. A talmud történelmi jelentősége (8 

oldal). 
N egyedik fejezet. Életmód és szokások a palesztinai-

babilóniai hegemónia idején talmudi források után. 
46. paragrafus. Gazdasági viszonyok (12 oldal). 
47. paragrafus. A családi élet (9 oldal). 
48. paragrafus. Iskola, tudás, irodalom (12 oldal). 
49. paragrafus. A községi szervezet (9 oldal). 
50. paragrafus. A vallásos életmód és a néphit 

(21 oldal). 
Ez a felosztási módszer vonzóbb, mint a széltében 

elnyúló és ezáltal át nem tekinthető előadásmód. 
Kolumbusz-tojásnak tetszik, de 5000 oldalas míiben 
való következetes keresztülvitele bizonyító adalék az 
előadás és megszerkesztés művésziessége mellett. 

10* 



148 .FRIEDMAN DÉNES 

Inkább pártatlan állásfoglalás, mint az elfogult pate
tizmusra való hajlás. ·Dubnow racionalista író, aki 
elé>tt, mint histórikus elé>tt nincsen szent és profán, 
hanem csupán a való. Ez a körülmény, meg az, hogy 
a pátoszt is nélkülözi, sokhelyütt kegyetlenné teszi 
a rideg való elé>adásában. A hitbeli Dávid nála a való
ság nomád királyává lesz, nem zsoltárok költé>je, ha
nem ókeleti hadvezér. A bibliakritikai részeknél még 
talán szélsőségeseb b, mint Graetz, s a gúnyos kitételek
té>l sem ment. A mondottak azonban nemcsak a bibliai 
histőriára vonatkoznak, vázolják a továbbiak külső 
formáját is. 

Végül a vonzó nyelv. Az orosz eredetiben írt könyvet 
mindenki úgyszólván a megközelíthető német fordítás
ban olvassa, élvezi. S ha a nyelv jelességeiről szólunk - ' 
ké éges önmagunk előtt . : a jelesség a szerzőé-e, vagy 
a fordítóé, Steinbergé. A fordítás német stílusgyakor
latnak is megfelel, lehet6vé teszi a miscere utile dulci 
elvének alkalmazását azáltal, hogy élvezetesen tanít
németül és históriát egyaránt. 

Dubnowban kétségkívül történetírásunk fejlődésé

nek új fázisát láthatjuk, aki haladt elődeivel szemben 
s kit túl fognak szárnyalni, éppen a szellem történeti ré-
zek ben, utódai. Tartózkodó nyelvére, ömlengésre nem 

hajlamos stílusára, szempontjaira, vezérlőelveire, vala
mint további terveire, illetőleg az utódoktól megkívánt 
munkásságra egyaránt jellemzőek nagy műve bevezeté
sének záró sorai, melyekkel mi is végezzük e róla szóló 
tanulmányunkat ~ 

<<Most, hogy művemet abban az országban adom át a 
nyilvánosságnak, melyben egy évszázaddal ezelőtt a zsidó 
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történetírásnak alapjait vetették meg, nem hallgat
batom el azt a megjegyzést, hogy én ebben a folytonos
ság jelképét látom. Ha én elődeimtől különbözöm is, 
roind az általános felfogásban, mind pedig több kicsiny 
részben, mindig tudatában maradok annak, hogy a 
Zunz, Geiger, Frankel és Graetz iskolájából kikerült 
tudósok teljes egy évszázadig tartó munkája nélkül 
a zsidó historiografia mai stádiuma el nem lett volna 
érhető. Ami a legrégibb idő történetét illeti, különösen 
nagyra kell értékelni e téren a német keresztény tudó
sok, Wellhausen, Kittel és Schürer érdemeit, kik itt 
zsidó kartársaikat az anyag kritikai rostálása terén 
jóval megelőzték, noha kritikájuk a teológiai fel
fogástól sohasem tudott szabadulni. Ha mi ma a zsidó 
történelem egész fejlé>désmenetét egészen más néz5-
pontból vizsgáljuk, mint a Graetz iskolájából való elé>
deink, végső elemzésben mégis csak az{) munkájuknak 
köszönhetjük ezt, kik kutatásaink kiinduló pontjai vol
tak. Viharos kor történelmi eseményei gazdagítot
ták historiografiai tapasztalatainkat. A szellemi mun
kások két utolsó nemzedéke maga tette meg ezt a tör
ténelmi utat, melyen megvilágosodott mind a középkor 
mély sötétsége, mind pedig annak a fogalomzavarnak 
következménye, mely a legközelibb multat jellemezte. 
A történetíró ma elődeinek munkájára támaszkodik 
s így a történelem távlatába tekinthet inkább, mint 
amazok, s ebben utódai viszont rajta fognak túltehetni, 
feltéve, ha történettudományunk normális fejlődés
manetnek néz elébe.)> 

Újpest. Dr. Friedmw:n DéTJR,S. 
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, ' , 
ITEJJETREHIVAS. 

Felolvastatott &:G IMlT 1930. április 30-iki ülésén. 

Doktor Szovátai Áron egyik erdélyi bitközségnek 
főrabbija volt, akiben elválaszthatatlanul összeforrt 
a zsidó szívvel és lélekkel a magyar szív és lélek és gon
dolkozás. Annyira egy volt benne e kettő, hogy gyöke
ressé vált lelkében a meggyőződés, Magyarországon jó 
zsidó csak az lehet, aki vére minden cseppjével jó ma-. 
gyar ts. 

Reb Chájem Léh Davidsohn meg Bukarest egyik 
imaegyletének rabbija volt. Egyszerű, jelentéktelen 
ember, akit egyletének tagjain kívül alig ösmertek má
sok is a városban. Hittestvérei közül is csak kevesen, 
hát még a másvallásúak, a nemzsidók! 

Doktor Szovátai nem tudott reb Chájemró1 s reb 
Chá.jem nem tudott az előbbiről. Csak Buziáson ösmer
kedtek meg egymással, ahol mindkettő gyógyulást 
keresett. 

Reb Chájem persze nem tudott magyarul, Szovátai 
meg nem tudott oláhul, ezért németül társalogtak egy
mással; Azaz : csak Szovátai rabbi beszélt németül, 
reb Chájem a jiddis nyelvet használta. 

- Hát milyen ott maguknál az élet? - kérdezte 
doktor Szovátai a másikat, s mit felelt erre re b C bá jim? 
Ferdére húzta a félvállát és jobbjával jellegzetesen 
gesztikulált.- Élet? Hát élet az, amit mi élünk? Havi 
~yoleva.n leu jövedelem: élet az? Csak úgy jöhettem 
ide, hogy feleségem eladta a nyakláncát. S ha nyolcvan 
helyett havi nyolcszázat keresnék, akkor sem beszél-
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. 
betnék életről. Hát életet él Oláhországban a zsidó? 
Hát emberszámba megy romuny földön a zsidó? .!z 
utcán kimúlt ebet nem rúgja félre az oláh, de az élő 

zsidóha bizony belérúg. Es - nevessen ki, kolléga úr,
mégis csak szeretem azt az országot, mert szüló'hazája 
volt felmenőimnek és nekem is az. 

-- Kinevessem? - . viszonozta Szovátai. - Inkább 
még megbecsülést érdemel. Lám, Egyiptomban milyen 
rossz dolga volt a zsidónak, mégis milyen kimélettel 
beszél nem egy helyen Egyiptomról a Szentírás. ~Iert 
hazája volt a zsidóknak több mint négyszáz éven át. 

Így beszélt a magyar rabbi az olábhoz, s nagyon 
megbarátkGzott 9gymással a két ember. S mikor el
utazáskor elváltak egymástól, az oláhországi kolléga 
a lelkére kötötte a - magyarnak, hogyha valamikor 
Bukarestbe vetődik, tisztelje meg látogatásával, na
gyon örülni fog. Lakása a temploma udvarán van, 
a templom pedig Sztrada Lemnilor nyolc alatt van. 

* 
Három évvel ezután kitört a világrengető nagy há

ború. Doktor Szavátai is bevonult, hadosztályának 
zsidó tábori-papja lett és megjárta előbb a déli, utóbb 
az északi. harctereket S csak valahol Galiciában érte· 
sült levél útján, hogy otthon mi történt. Az oláh 
szinte . hadüzenet nélkül rohanta meg a mitsem sejtő 

' , országot és ahová csak eljuthatott, pusztította a 
szarencsétlen Erdélyt. Hitközsége templomát is a föld
del tette egyenlővé az oláh. És Szovátai is felja,jdult 
a költővel : Felh()gomoly az éj felett, virraszt~e Isten 
odafenn?! . 
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o de, csakhamar · megfordult a kocka, a németekkel 
egyosült bős magyar sereg - minden katona egy-egy 
bosszútlihegő oroszlán volt - kiebrudalta a bocskort 
az országból, measze visszakergette saját macsarába 
a rumunyt és Szovátai megérte, hogy hadosztályával 
ő is bevonult az ellenség földjére, mindig tovább, min
dig beljebb, és végül is - óh, mi ünne~nap volt -
Bukarest be is. 

l{éső délután érkezett a városba és a hálatelt Szo
vátai egész éjszaka csak egyre gondolt : t emplomba! 
Reggel első útja egy templom lesz, nemcsak azért, hogy 
végre, annyi idő után, templomban imádkozhassék, 
minjánnal, hanem leginkább azért, hogy Isten szent 
házában adhasson hálát az Istennek, amiért győze
lemre segitette a magyart és méltóan megbüntette a 
latrokat. 

És eszébe jutván a buziási ösmeretség, a Sztrada 
Lemnilor nyolc alatt lévő templomba ment. Igényte
len kis imaház volt, inkább nagyobb szoba is csak, mint 
templom, mely a lengyelföldi bész hámidrásokra emlé
keztetett. 

~fikor belépett az ajtón, még csak kilencen voltak 
a teremben, s ahogy meglátták, hogy jött a tizedik, 
valaki azt mondta: kezdhetjük. ~fár vette is az elő
imádkozó a táliszt és sietve az ómud felé igyekezett. 
Ekkor történt valami, ami megdöbbentette doktor 
Szová.ta.it. 

Felállt a rabbi, reb Chájem Léh Davidsohn, lerántotta 
az előimádkozóról a táliszt és harsogva rá.kiabált: Nem 
kezdheti! Majd közelebb jött és Szovátaira rontatott : 
Kilenc bennszülött zsidót nem egészíthet ki minjánná 
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~ ez az ellenség. S ha még százan jönnének bennszülöttek 
a templomba, akkor sem engedném meg, rebojszem, 
hogy ez az ellenség ittmaradjon a templomban. És 
fanatikusan folytatta : Hogy itt adjon hálát az Isten
nek, amiért segített nekik leverni a hazánkat ; hogy itt 
mondja a bróchót: zajkéf kefüfim, aki a görnyedteket 
felegyenesíti, hogy itt nézzen az ég felé ; hánajszén 
lájóéf kajách, aki az elgyöngülteknek erőt ád, s hogy 
a győzelmükre vonatkoztassa az imát és itt, a mi 
templomunkban zengje el: löfichoch ánáchnü chájóvim 
löhajdajsz löchó, ezért kötelességünk, hogy dícsérjünk 
téged, óh Istenünk?! Én, a ti rabbitok, ezt nem enge
dem meg, s addig nem is lesz itt imádkozás, míg őt itt 
látom. Menjen is, maga . . , - fordult most Szavátai
hoz reb Chájem- imádkozzék a szállásán vagy akár
hol, de itt, az én templomomban, nem tűröm meg. 

- 8 nem fél, - kérdezte a magyar - hogy 5rjára· 
tot küldetek magáért és átadatom a hadbíróságnak, 
amiért így beszél t? 

- Nem félek, - felelte reb Chájem. - Vagy azt 
hiszi, nekem nem szabad, hogy fájjon megpróbáltatott 
hazámnak balsorsa? 

Ez a kérdés lefegyverezte Szovátait. Lefegyverezte, 
mint magyart is, mint zsidót is. Nagylelkűen meg
bocsátott a magyar, a zsidó pedig azt gondolta magá
ban: 

- Íme, Jeremiás próféta szavamost is él. Aki a. lel· 
kére kötötte a zsidónak : amely országba vet jó vagy 
rossz sorsod, azt anyádnak tekintsd és szeresd. 

Es Szavátai elgondolkozva, hazament és elhallgatta. 
a. templomi incidenst, mely - jóllehet - személyére 
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sértő, de alapjában mégis csak felemelő volt. A sárba
tiport, a megrúgott zsidó! Mihelyt hazájáról van szó 

' elfelejt minden egyéni bántalmat. Nem a megvettetés 
és a sok ütleg, nem a gyűlölködés és a kezébe kénysze
rített kolrlusbot, csak a hazáját ért balvégzet fáj neki ! 

* 
És megint csak fordult az idő. Szovátai csak most 

kérdezbette igazán, hogy virraszt-e Isten odafenn? 
A felvidék a cseheké, a délvidék a rácoké, és Erdély 
meg a Kőrösvidék az oláh é lett! A megőrülés ·környé- · 
kezte e csapásra; az oláh legyen az úr, a beszívárgott, 
a betolakodott oláh, ahol ezer évig a magyar volt a 
gazda ; Romániának hívják a szent földet, amit ezer 
éve Magyarországnak híttak, és Budapest helyett most 
már Bukarest legyen a főváros? Úh, irgalom Atyja, 
ne hagyj el! -

Mehetett volna rabbinak meg nem szállott magyar 
területre, kétszerakkora községbe, mint az övé volt, 
ahová még a háború alatt kapott meghívást, de Szo· 
vátai, noha örömmelment volna, ha a háború másképpen 

· végződik, most nem hagyta el hív5it, hanem ottmaradt. 
Itt élned, halnod kell! Most értette · csak meg igazán 
a nagy költő csipkebokor-lángszavát. És bármennyire 
gyötörte is szívét a fájdalom fojtogató görcse : itt élned, 
halnod kell! Élni a magyarrá lett zsidónak, hogy magyar 
maradjon még a gyehenna torkában is, és ha úgy akarja 
az Isten, meg is halni érte a vértanú lelkével. 

Mikor együtt volt a pénz és a lerombolt istenháza 
helyébe fel lehetett építtetni az újat, doktor Szovátai 
eltér.t a. szokástól és nyugat felé épittette a templomot. 
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Nyugatra nézett a tóra~zek.rény és a szent asztal. 
Keletre tőlünk van Románia,- fejtette ki a hitközségi 
elnöknek - mi pedig nyugatra fordulnnk, arra van 
Magyarország és Budapest. Arrafelé fordulva zokogjuk 
el naponkint az imánkat : röé nó vöonjénn, vörivó 
rivénu, ugöólénu möhéro lömáán sömechó . . . tekints 
le sanyarúságunkra, védd meg a mi ügyünket s válts 
meg mihamarabb szent Nevedért. 

És nemcsak az elnökség, de a hitközség minden más 
tagja is megértette a rabbit és követte a megjelölt 
irányba. Magyarul dobogott a szívük, magyar volt 
és magyar maradt a lelkük. 

8 az a felhőgomoly az éj felett mind sűrűbb és feke
t~bb és vészthozóbb lett. Jöttek a basáskodó prefek
tusok, akik se törvényt, sem igazságot nem ösmertek, 
hanem üldöztek mindent, ami magyar volt ; jöttek 
a f{)szolgabíró-primprétorok, megdühödött knvaszai a 
kormánynak, akik beleharaptak mindenbe, ami magyar 
volt, és jöttek a pincérekbó1 lett bírák, akiknél annak 
volt igazsága, aki több pénzt adott. írott törvény és 
paragrafus? Ej h,. ostobaság! A törvény kutyája hadd 
ugasson ; a pénz beszél akkor is, ha fekete. 

8 egy reggel, a halk sömónó eszrónál, mikor Szovátai 
rabbi a hosivó saufténu kövorisaunóhoz ért, keserű
ségében megfeledkezett magáról. Fájdalmas-hangosan 
jajdult ki a kebléből az imádság, szinte kiáltozva 
mondta: hosivó · saufténu kövorisauno, vezesd vissza 
ami régebbi biráinkat, vöjauácénu kövátchilo, és taná
csosaitikat, az előbbieket, vöhószér m.imeno jógaun 
vöánóchó, és távolítsd el t61ünk a fájdalmat és a zoko
gást. 
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Eddig csak a lömáán jirbut mondta el péntek este 
fennhangon, attól a naptól fogva a hosivó saufténut 
s hangosan mondta el. a templomban, sqt három
szor s mindennap, reggel és mincha- és máárivkor. 
Mintegy izelepnyitás volt a magyar fájdalmának ez 
a hangosság is szinte pillanatnyi megkönnyebbülé· 
sére is szolgált, mint a gyötrődő beteg embernek a 
feljajdulás. 

Egy reggel, ahogy a sömónó eszro után megfordult, 
a hátulsó padok egyikében valami idegen embert vett 
észre, aki előtte oly ösmerősnek' látszott . Fényes kürtő
kalap volt a fején és drága szőrmebunda védte a hideg
től . .. reb Chájem Léb Davidsohn lenne? De hiszen 
az a lévitáknál is szegényebb. Havi nyolcvan leu a 
jövedelme az embernek, ennyib(}l csak nem telt ilyen 
ruhára? 

Es mégis reb Chájem Léh Davidsohn volt. Templom 
után meglátogatta a rabbit és előadta, miért jött a 
községbe. Hogy az oláh kormány kiküldte őt Erdélybe, 
minden j elentékenyebb zsidó hitközségbe menjen el 
és szónokoljon a zsidóknak, hogy térjenek meg. Nyu
godjatok bele a ténybe, hogy megfordult a történelem 
kereke ; magyarok voltatok eddig, most legyetek jó 
oláhokká, testvéreim. 

Ahán, tehát innen az a bunda, ami egymaga vagy 
száz dollár lehetett ! . 

- :És hol akarna beszélni, reb Chájem? - kérdezte 
doktor Szovátai úgy. félvállról. 

- Mindenekel()tt is jegyezze meg magának:: nem· 
csak úgy egyszerüen: reb Chájem, hanem n;téltóságos 
rabbi Davidsohn grand rabbin, Erdélybe küldött biz-
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tosa a kormánynak ... s a templomban fogok beszélni, 
doktor úr. 

- Azt mondja, hogy fog? Nos, mondok magának 
valamit, reb Chájem. A város piacán, a szabad ég alatt 
beszélhet ; doboitassa össze a zsidóka.t s ha a dobszára 
elmegyen csak egy is, akkor hirdetheti neki az új igét ; 
a szálloda nagytermében is beszélhet, megfizeti kor
mánya a költség~t, de templomomban maga sohasem 
fog beszélni. _ 

- Értsen meg, - viszonozta reb Chájem. - Nem 
akarok mást, mint Jeremiás prófétát idézni, aki azt 
mondta a zsidóknak : amely országba vet jó vagy rossz 
sorsod, azt anyádnak tekintsd és szeresd. 

- Maga tévesen magyarázza a prófétát, - tört ki 
doktor Szavátaiból a keserű szó. - Minket idevetett 
~ sorsunk, mondja? Mi itt voltunk már eddig is, re b 
Chájem, csak magukat. vetette ide a. mi balvégzetünk 
és az Úristen haragja. 

- · Mi, micsoda?! - forttyant fel reb Chájem. -
A m-agas kormány küldöttjével maga így beszél? Vi
gyázzon magára, mert a kezemben van. Tudok én min
denről, .jóllehet, még senkivel sem beszéltem. Temploma 
nyugatra fordul, mert arra van Magyarország és Buda
pest ; . .nem Ferdinánd a maga királya, hanem Károly, 
jóllehet, most tudom is én, mely országban van, és a 
hosivo sajfténüt sem ok nélkül mondta el hangosan. 
Visszasírta vele a magyarok erdélyi uralmát. 

- Úgy van, reb Chájem, - válaszolta doktor Szo
vátai és sóhajtott. - S most nézzen ki az ablakon, reb 
Chájem. Ott megyen két fegyveres zsandár ; hívja be 
5ket és ha úgy tetszik, fogasson el. 
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S most megint csak valami történt, ami megdöbben
tette doktor 'Szovátai főrabbit. Re b Chájem Lé b David
sohn ·nem nyitotta ki az ablakot, hogy szóljon a két 
rablóképű ~sandárnak, hanem megragadta a Szovátai 
kezét, maj d körülkarolta és magához ölelte. 

- Büszke vagyok magamra is, magára is; büszke 
arra, hogy . zsidók vagyunk mindketten. Ahogy én
nekem fájhatott megpróbáltatott hazámnak balsorsa, 
úgy magának is fájhat, hogy darabokra törték a hazá
ját ; én patrióta voltam, mert otthonom nékem az oláh 
föld, és maga is hazafi, mert otthona önnek a magyar 
föld ; én nem engedtem meg, hogy ön templomomban 
imádkozzék, főrabbi úr, maga nem engedi meg, hogy 
templomában beszéljek ... ilyenek vagyunk mi, zsidók. 
S ha a sárba gázolnak minket, akkor is. És maga nem 
jelentett fel engem, mert bizonyára csak helyeselte 
tettemet, és én nem jelentem· fel önt, rabbi úr, mert én 
is csak helyeslem, hogy ön így beszélt. Isten önne!, dok~ 
tor Szovátai főrabbi úr. 

Ezzel csöndesen kifordult a szobából, doktor Szovátai 
elkísérte az ajtóig s reb Chájem Léh rabbi, mikor búcsú
zául megcsókolta a mezuzát, mégegyszer mormolta : 
Zsidók vagyunk, zsidók vagyunk, zsidók! 

És szavában olyasvalami csengett, mint ítéletre
hívása a világnak.· 

Csermely Gyula. 
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Felolvastatott az IMIT 1930. április 30-ilti ülésén. 

Az ókorban a zsidóság a Földközi-tenger keleti part
jától a Jor.dánon át az Eufratesig terjed() területen· fej
tette ki áldásosan a benne rejlő sajátos erőket. A kö
zépkorban pedig a Földközi-tenger nyugati partjától 
északra a Pirénéi-félszigeten. Történeti megfigyelésre 
méltó életbírása, magas színvonalú tömegszereplése 
egyedül ezen határok közt húzódott meg abban a két 
időszakban ; ami ezeken kivül esett, -arra az Oswald 
Spengler-féle jelző alkalmazható : fellahélet - ami nála 
az elsatnyulást, teng6dést, kisszerűséget, a magasabb 
lendület hiányát jelenti. Einstein professzor bejárván 
Toledót, elragadtatással így szólt vezetőjéhez, egy 
Madridban megtelepedett magyar újságíróhoz: szent
földi tájék. De nem csupán ez a gránitsziklára épült, 
mély benyomást keltő város, hanem egész Spanyol
ország is, nem a vidékek sceneriáját véve tekintetbe, 
hanem a zsidó történeti szempontokat, hű mása a Szent
földnek. Mert ami az ókorban megszakadt Palesz
tinában, az a középkorban folytat~dott Cataloniától 
Andalusiáig. ~findkett{) klasszikus földdarabja a te
remtő zsidó géniusz nagyszerű megnyilvánulásainak, 
melyek ma is számottevő tényezt>ket 'képviselnek s 
tiszteletet gerjesztenek. A barcelonai hatalmas arányú 
kiállitást a Montjuiclien, a középkori Mons judaicuson 
rendezték a mult esztendőben ; ennek a helynek~ a 
«Zsidó hegy>>-nek kiválasztása az ipar, kereskedelem, 
müvészet, a káprázatos találmányok bemutatásának 
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céljára, a nélkül, hogy a tervezők gondolták volna 
Hzimbolumként hatott. Annak kifejezőjeként,hogy ~ 
jolen életrevalóságának, csodás alkotásainak humusza 
az az örök érték és érdem, melyet valaha zsidók hoztak 
létre az emberi j ólét s haladás javára Spanyolországban. 

N em vol t ismeretlen az elé> t t se, hogy a zsidó agy, lélek, 
ügyesség, szargalom mit adott a Gibraltártól a Pro
voncig. De hogy tulajdonképpen makkora méretű volt 
a spanyol zsidóság tevékenysége, m.ilyen volt belső 

élote, tninő megbecsülésben részesült, közelebbről az 
ndatok tömegének megvilágításában a mult esztendő 
ótn tudja a tudományos világ, a berlini Akadernie für 

dio Wi senschaft des J udentums kiadásában 1929-ben 
n.e~delent vaskos forrásmunka közvetítéséveL Cime : 
Dio Jnden im christlichen Spanien, szerzőj e Fritz Baer, 
ki notn folületes dilettantizmussa!, ami a zsidó történet
iníRbn.n annyi hibát okoz, hanem alapos iskolázottság 
~~ft.kavatottságával, lelkiismeretes gondossággal gyüj
t.ötte összo a spanyol archívumoknak zsidókra vonat
kozó tartn.hn~ít, ruelybé>l az érdeklődést lépésr61-lépésre 
ft~lcsigázva bontakozik ki, hogy mit végzett a zsidóság 
n~ E bro, Tajo, Guado.lquivir mentén . R égi króniká ok 
tnose1nondása a zsidókat Bécs környékére, N émetor· 
s~~\gbt\ n bibliai korban költözteti és Spanyolországban 
szintt\n nu\ r So.ln.Inon király uralkodása alatt talál zsi· 
d 6 kat. A történeti tény, hogy a feslettségtől tartózkodó 
f'gészség(\s vér(í z időnép emberfölöslegét, melynek nagy 
~~ánu\t~ Ferrero, a híres olasz történetíró, a vallási tör· 
vényt1kből eredő szigorú erkölcsösségnek tulajdonítja 
tungnszt.n.lólag, Spanyolországba i .. elhelyezte már akkor, 
lnidőn ~ nu\sodilt jeruzst\Jmui te1nplo1n mt?g a zsidóság 
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központi kultuszbelye volt. Róma dicsőségének fény
korában vert a zsidóság itt gyökeret és ahogy a Palesz
tinát méghódító csá zárság egyre gyengül, annál in
},ább terebélye edik a Hispaniába ültetett palánta., 
m lynek megizroosodását a középkori költő igy jellemzi : 
victoresque suos natio victa premit. A székelyek szerepe 
hazánkban, őrségül zolgálni a végeken, jutott ki fel
adatul a zsidók egy részének is Spanyolországban ; 
katonáskodva báritották el a Pireneus-hegységben az 
idegenek betörését. Fegyverrel kezükben, de még in
kább a szabad polgár békés szarszámaival állták még 
a spanyol zsidók helyüket a középkorban, maradandót, 
ha znosat alkotva. Miniszterek, diplomaták, az állami 
közigazgatás tekintélyes funkcionáriusai, kincstárnokok, 
királyi titkárok, tolmácsok, tudósok, költ()k, irók, a 
kultúra közvetít()i Kelet és Nyugat között, zsidók sorá
ból kerültek ki Spanyolországban, épúgy, mint a száraz
földi és tengerikereskedelem el()kel() irányítói, a bank
üzletek vezéremberei, földesurak, gazdálkodók, trouba
durok, a királyi udvar hangszerkészítői és hegedűjáté
kosai. Drágaköveket, korallokat, aranyat, ezüstöt, a 
fűszerek különböz5 nemeit, indiai gyömbért s borsot 
hoztak az országba ; a gabona, selyem, posztó, bőr pia
cán az élénk forgalom leleményességükhöz f(iz()dött. 
A zsidó festő, építész, k()faragó, gobelin- és csipke
készít(), a hajóács, nyerges, szappanos, könyvkötő; a 
zsidó fazekas, szűcs, kovács, fegyver- és páncélműves, 
késes, órás, szijgyártó, esztergályos, asztalos, ványoló, 
gombkötő, tükör-, selyem-, posztógyáros; a zsidó 
szabó, halász, pék, dob- és kockajátékkészítő, b5r- és 
kelmefe tő, arany- és ezüstműves hires volt éppúgy, mint 

Al IlflT t"könrn. 1931). 11 
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a zsidó orvosok, csillagászati műszerek előállítói és 
asztrológusok. Királyné>k gyöngydíszítői , királyi udva 
drágaköveinek s pecsét j einek faragói zsidók voltak~ 
uralkodó és hitvese lábára ők készítenek fino~ 
.sarukat, zsidó szerzi be királyi udvarok fényéhez, 
a háztartáshoz szükséges eszközöket, őrzi a király 
oroszlánseregletét ; háborúban s békében rábízzák a 
financiák lebonyolítását ; a pápa Rómából Avignonba 
csak zsidó kölcsönnel költözködhetik ; titkos, kényes 
küldetésekben a zsidó eszességet veszik igénybe. 

Zsidó ezüstműves remekl() kezéből került ki 1388-
ban egy raliquiatartó a barcelonai augusztinusok prior
jának megrendelésére. A dominikánusoknak 1287-ben 
Jativában J omtob zsidó a tanára. A zsidó doktor pedig 
úgyszólván familiarisa a királyi családoknak; ennek a 
meghitt viszonynak és hálás ragaszkodásnak tanusága 
IV. Pedro köszönőlevele Jucef Abenarduthoz, a királyné 
háziorvosához, amiért arról értesítette, hogy a királyné 
és az infans egészségi állapota javult. 

Az Árpádházat spanyol királyokhoz rokoni kötelék 
kapcsolta. Imre király felesége, Constancia, II. Alfonz 
aragoniai király leánya, kinek fivére II. Péter volt. II. 
Endre Jolánta leányát, Szent Erzsébet nővérét pedig 
I. Jakab (Jaime) ültett e Aragonia trónjára. Talán nem 
alaptalan feltevés, hogy ebben a korban a zsidóüldözé· 
sek teljes hiánya ~fagyarországon, valamint IL Endre 
és IV. Béla alatt a kedvezések a zsidók javára a spanyol 
kormányzati szellemnek tudhatók be, mely hatását 
nálunk is éreztette. II. Alfonz tárnokmeatere (bajulus, 
baile, héberül gizbár) Bonafos ben Juda Tarragonában 
és Jafia ben Dávid Leridában, kinek szolgálatait külön· 
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böző majorokkal jutalmazta; háza a királyi palota 
szomszédságában állott. A király oklevelein mint tanu 
írta alá nevét. Ugyancsak kedvelt alfacbimja és bajulusa 
volt Profet (Perfecti de Pratis dilecti nostri) Séseth ben 
Izsák ben József Benvenist héber költ(:) Saragossából, a 
király utazásainak kísérdje. Ezen család másik hozzá
tartozója orvosa, tolmácsa, politikai tanácsadója volt 
az uralkodónak. 

Imre magyar király sógorának oklevelein gyakran 
fordul elé> a tanuk sorában Alazar judeus repositarius 
regis Aragonie et de Catalonia. Alighogy elfoglalta a 
trónt, védelmét biztosította a zsidók s javaik számára ; 
Marokkó királyához zsidót választ követi mindségben. 
A meleg rokonszenv, melyet II. Péter a zsidók iránt ér
zett, megmaradt Jolánta férjénél is ; pártfogása állandó 
s széleskörü volt, megoltalmazta szokásaikat, privilé
giumokat adott hitközségeknek. Bailejei Bondia Gra
cian, Salamon Bonafos - utóbbi az általa aláírt ok
levélen héber neve mellé a Dávid pajzsot alkalmazza 
ennek közepébe helyezett ponttal - Vitalis Salamon, 
Benvenist de Porta. I. Jakab uralkodása alatt tűnik 
fel az a ben La vi nemes zsidó család a de la Ca valleria 
jelzővel, mert a templariusok loyagrendjének volt bíi
bérese. 

A zsidó, ki fontos tényezdvé vált a közügyek terén, a 
kereskedelemben, iparban, a pénzügyek vitelében, a 
művészetben, bár a legmagasabb ranguak kegyét élvezte, 
nem lett közömbös a J udaria, a zsidó negyed mozgalmas 
élete iránt. Hangsúlyozni szükséges, hogy a külön zsidó 
városrész abban az iddben még nem volt megalázó, 
kiközösítd jellegli Spanyolországban ; aminek bizonyi-

11* 



téka, hogy 1391-ben maga az egyik zsidó gyülekezet kéri 
a királytól, hogy zsidók közt keresztények ne lakhassa
nak és pedig azért, mert minden nemzet s nép a 
saját hozzátartozói közt kívánt szokásai szerint zavar
talannl élni. A gazdag, a kitüntetett zsidó szívesen vál
lalt tisztséget hittestvérei gyülekezetében, az Aljarná
ban ; sokat adott rá, ha beválasztották az adelantado 

' az előljárók közé, ha polgári perekben ítélkezhetett, 
vagy a büntető bírói székben ülhetett, mert a hit
községeknek önálló bíráskodási joguk volt. A köz
szerepet vivő jómódú zsidó dús alapítványokat tett 
jótékonysági és Tóra-művelési célokra ; templomot épí
tetett, büszke volt, ha Isten házában funkciója lehetett. 
IV. Péter 1385-ben elrendelt~, hogy orvosa June9 Trigo, 
az udvar körül szerzett érdemeinek elismeréséül a 
saragossai nagy zsinagógában bizonyos ünnepen felol
vashassa a Szentírást. A vallási tudomány kitűnőségeire 
a zsidóságon kívül állók nem félv.állról, hanem tisztelet
tel tekintettek; 1390. szeptember 2-án a királyné a 
zsidó irodalom Chászdáj Crescasát így szólítja meg 
levelében : qui inter ceteros judeos dicionis regie atque 
nostre non solum scientia legis mosayice sed -etiam 
racione naturalis fulcitus existis. 

Barcelonában a gót stüben épült gyönyörű székes
egyház közelében szorongó utcák a spanyol zsidók közép
kori történetének számos jelenetét s alakját, köztük a. 
nagy Adret Salamont és Izsák bár Sésethet, a zsidó 
tudomány világosságait idézik emlékezetbe. A Plaza 
del Reyről intézték a zsidók sorsát az aragoniai királyok ; 
itt van a zsidók multjának hírmondója könyvekben, , 
hártyán, papiroHOn : az aragoni archívum ; a szomsze-
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dos gótikn templomban a tartományi lfúzeum héber 
felírású régiségekkeL Figyelemmel vizsgáltam az idó'k
től fekete, felnyúló házakat, melyek közt gyakran nincs 
hely kocsiút.ra. Bennük vitatták a középkori z idók, hogy 
ártalma -e a filozófia a vallásos léleknek, megengedhető-e 
a szabad tudományos kutatás? Ide címezték azokat a 
gyönyörű zsidó kijelentéseket a középkorban, hogy 
minden tudomány az isteni szellem kinyilatkoztatása, 
hogy a zsidóknak tudományos törekvéseikkel kell do
knmentálniok, hogy fogékonyak az igaz ág, a szép s jó 
iránt. E komor épületek egyikében élt a XI. szá,zad 
végén és a ·XII. elején J u da ben Barzillai a Széfer 
há-ittim szerzője, kinek kéziratgyüjteménye, melyet 
másfél évvel ezelőtt tanulmányoztam a British ~Iuseum
ban, említi először József ben Áron Kóhén kazár király 
levelét .Abdurrachman kordovai kalifa zsidó minisz
teréhez, Száprut Chászdáj ben Izsákhoz. Éles kritikai 
meglátással J u da ben Barzillai vonta először kétségbe a 
kazár levél hitelességét. Előttem bizonyos, hogy József 
k,azár király a neki tulajdonított levelet sem nem íratta, 
sem nem küldte el, hanem Spanyolországban, vagy 
Egyiptomban készítették azt a zsidó közönség szóra
koztatására, önérzetének emelése végett. Az egymástól 
teljesen eltérő szövegek tartalma bizonyítja, hogy nem 
egy, hanem több szerz6je volt ennek a. héber levélnek, 
mely ahhoz a műfajhoz tartozik, melyet a középkori 
német irodalomban Kurzweilige Geschichtenek nevez
tek. Már sevillai Izidor korában, a VII. században, te
hát jóval a kazárok megtérésa előtt a spanyol zsidók 
közt az a hfr járta, hogy messze keleten Juda nemzet
ségbeli király uralkodik (regem ex genere Judae in 
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ex t remi Orientis partibus regnum tenere ). Azóta a zsidó 
képzeletet egyre élénkítette a bh· és szenzációkéht hatott 
midőn zá prut Chászdáj a nála megfordult konstantiná~ 
polyi követektől nem pontos, csupán felületes informá
ciót kapo tt a zsidó vallás elterjedéséről Kazárország 
legfelsőbb rétegeiben. 

Toledóban, melyet századok rohanása se mozdított 
ki középkori voltából és amely ma is az, ami volt, mint 
amikor még Toleitelának hívták ,Cid Alcazarjának lá
bánál a szűk sikátorokban kíváncsian kopogtattam be a 
mór korszakból fennmaradt erkélyes házakba, hogy be
nyomást nyerjek, mily lakásban olvashatta a város 
híres szülöttje : Juda Hálévi a nagy zsidó költő, Száp
rut valódi és a kazár király költött levelét, malytől 

fellelkesülten, gondolkodásában megtermékenyítve ve
tette papírra Kuzri címü vallásbölcseleti munkáját. 
A közmondásos spanyol előzékenységben volt részem, 
lekötelez() szívélyességgel tárultak fel az ajtók. Ahova 
beléptem, elmagyarázták a különös bútorelrendezést, 
mutogatták a keskeny alacsony szo bá kat egymás 
fölött, hova lépcsőkön juthat az ember . Az egyik lakás
ban az utolsó szobából kijövet létrát állít elém a 
háziúr, a végső fokon hosszú dárdával megüti a tetőt, 
mely széjjel bontakozik és a lapos fedélre érünk, a 
család üdüló'helyére alkonyatkor. Feledhetetlen a lát
vány, mely onnan a szem elé tárult . Az őszi napfényben 
sütkérez() Tajo, rajta ívelve a rómaiak hídja a Puente 
del Alcantara; a lombos erdőkkel borított hegyek ; 
a Santa Cruz de Mendoza középkori ispotály, benne 
zsidó szarkofágok héber felírásokkal ; a remek 
kathedrális, mely a mórok flSmecsetje volt, amely körül 



~észlet a. tol, dó i Santa Maria ]a BJa.nca~ katholikus templomból~ 
~eir _ ~ közó~korban zsinagóga v~lt~ 
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a spanyol zsidók annyi eseménye játszódott le ; a 
Cervantestől megörökített Zocodover, hol Ábrahám 
ibn Ezra, Alcharizi, Ásér ben Jechiél rabbi sétált hajda
nában. Fűszeres illatot árasztott a víz, mező, olajfa. 
Talán ezen a tetőn állott Juda Hálévi is a Keletről, az 
ősök hazájáról álmodozva és talán itt született meg 
költeményének verssora : 

Chájjé nesomósz ávér árcéch, 
Umimór dorór ávkász áforéch 
Venófesz cuf nehorájich 

Üdvöt lehel a lég ott, a por myrrha, 
És telve színmézzcl a folyamok. 

P atai J ózsef forditása. 

A meghatottság, mely erőt vett rajtam a világháborút 
megelőző évben, midőn Laj taújfalun megtaláltam a hely
ség határában a magánosan álló kis Rókus-kápolnát, 
mely a XVIII. század első felében zsinagóga volt, foko
zottabban ragadott meg Toledóban a katholikus temp
lomokká vált Transita és Santa Maria la Bianea zsinagó
gák pompás falai közt, melyeket áldozatkészséggel 
együtt zsidó műízlés létesített. A századok óta itt el nem 
hangzott Jiszgádál vejiszkádás semé rábo imát marzsol
ták ajkaim, amint odaléptem az egykoron tórákat ma
gába foglaló fülkéhez. Hosszas időzés után megindult 
lélekkel váltam meg tőlük , ahogy bizonyára az 1492. év 
Áb 9. bőjtnapján a toledói zsidók, midőn Ferdinánd 
száműző rendeletére t estvéreik tömegével Spanyol
országtól búcsúztak és amikor újra beteljesedett J ere
miás siralma : 
Eltűnt Ción leányától minden ékessége, olyanok let

tek nagyjai, mint a szarvasok, melyek legelőt nem talál
tak, s mentek erőtlenül az üldöző elől. 



-.....; 

Részlet a toledói Transito katholikus t emplomból, mely a középkorban zsinagóga volt. 
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Spanyorországi utazásom célja volt, hogy részt vegyek 
a Barcelonában tartott nemzetközi historiai kongresz
szuson, melynek ó-, közép- s újkor tagozata volt. Tárgy
körömnél fogva engem egyedül a középkori szakcso
port vonzott, melynek előadásait az egyetem olvasóter
mében világi kitűnőségekkel és számos katholikus pap
pal együtt hallgattam. Egyik este az ülés végeztével a 
túlforgalmas Plaza de Gatalufián sétálgatva, beszélge
tést folytattam a kongresszusnak egyik tiszteletreméltó 
tudós paptagjávaJ, kinek fogalma se volt, hogy zsidó s 
rabbi vagyok. A kiállításra terelődött társalgásunk, 
mire megjegyeztem, hogy feltűnő, hogy a katholikus 
missziók nagyon látogatott s fölötte lekötő pavillonjá
ban, mely felsorakoztatja az egyház hatalmas térítő 
munkáját, az inkvizíció emlékei hiányzanak, holott meg
van benne, hogy az ausztráliai gyarmatoktól Grönlandig 
a bennszülöttek és Palesztinában a zsidók közt ho
gyan buzgólkodtak a szerzetesrendek. 

- Betegséggel - felelte - nem szokott az ember 
dicsekedni; a családi vitrinbe senki se teszi a lázcédulát. 

- Ön tehát mint historikus a spanyol nép beteges 
állapotának tartja az inkvizíció hajdani működését? -
kérdez tem. 

- Kétségtelen, hogy az volt -válaszolta. - Nem 
volt ann~k semmi haszna, csak kára, mivel jelentékeny 
húsdara bot, a zsidókat marta ki a spanyol nemzettestbó1. 

Sajnáltam, hogy nem hallhatta szavait néhai Ballagi 
Aladár egyetemi professzor, ki évtizedekkel ezelőtt 
mérgelődve panaszolta előttem, hogy a Magyar Tudo
~ányos Akadémián tartott előadását, melyben amellett 
ervelt, hogy az inkvizíció a spanyol politika szükséges 
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eszköze volt, má nap Vé zi József éles~n támadta lap
jában. Ballagi meggyőződhetett volna, hogy spanyol 
katholiku pap é kon1oly történettudós se osztja fel
fogását. 

A történeti kútfőkből megtudható, hogy a spanyol 
uralkodók se nézték kezdetben jó zemmal az erő. zakos 
z idó téríté eket, az inkvizíció térfoglalását. Nincs örö
möm az olyan zsidókban - hangzik egyik királyné ren
del te - kik netn . za bad akaratból veszik fel a keresz
tény hitet. Alfonz infans a Derocában végzett z idó 
megtérítésekről értesítvén atyját, így fakadt ki : Ime, 
láthatja Felséged, mily nagy volt az üldözés é miként 
jártak el, csakhogy elmondhassák, hogy a ·szentlélek 
felvilágosító rejének következménye a megkeresztelke
dé ük. Ugyanő kívánja atyjától, hogy proklamációban 
tiltsa a zsidók megtámadását, mert nem észszerű, se 
Istennek, se a pápának, se a király tetszésére való a zsi
dók belekényszerítése az anyaszentegyházba. Érdekes 
a királyi rendelet, mely hangsúlyozza, hogy a zsidók 
kizárólag a király és nem az inkvizíció joghatósága alá 
tartoznak, még akkor se, ha a katholikus hit ellen kö
vetnek el vétséget ; az inkvizíció egyedül az esetben jár
hat el ellenük, ha a zsidó vallásba ütköző cselekedet 
vádja merült fel. 

A spanyolban, amennyire tapasztalhattam, nem ma
radt semmi a régi elfogultságból a zsidókkal szemben, 
ami csak későn, mesterségesen tenyészt ve támad t fel 
benne. A magyar útlevél feltüntette ugyan zsidó vallá
somat, de ahol vele megfordultam, .vagy akik e nélkül 
tó1em tudták meg, emiatt hiivösséget, alkalmatlanságot 
nem éreztettek. Ha beszélgettünk, hogy a svanyollélek 
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1no t miként reagál a zsidó témára, megerősítették, hogy 
ajnálja a mult igazságtalanságát és rokonszenvez a 

z idók vi szatérésének gondolatával. 
A spanyol vér a középkorban sűrűn kaveredett a zsi

dóévaL U tc án, társaság ban gyakori az olyan alak, arc, 
melyről bízvást állítható, hogy zsidó ős leszármazottja. 
De vajjon az egykori conversos utódai a külső jellegen 
kívül megőriztek-e valamit az elődök vallásából, mely
hez - amint az oklevelekből kitűnik - főkép a nők 
ragaszkodtak, hitüknek kényszerű megváltoztatása után 
is? Tájékoztatást nem kaphattam, hogy vannak-e még 
Spanyolországbari marranók. Mert Portugáliában ma 
is léteznek Cristaos novos elnevezéssel ; külszín szerint 
keresztények, megtartanak azonban egyes zsidó szertar
tásokat, némi emlékeket, vallásos énekeket a multból. 
Ott a marranók -spanyol és portugál zsidók utódai -
már hitközségbe tömörültek, első gyülekezetük Porto
ban alakult. Szervezőjük az 1887-ben született Arthur 
Carlos de Barros Basto kapitány, kinek atyja ~arrano, 
anyja katholikus volt. Regényíró tollára kívánkozó tárgy 
annak leírása, hogy mint igyekezett érvényesülni ata
visztikus hajlama, mily módon kereste a kapcsolatot 
a zsidósággal. Nála a szó szoros értelmében beiga
zolódott a történetfilozófus szava : Das Blut ist alles. 
Felvéve a zsidó hitet, kiadta a <<Hálápid)> lapot, 
ennek a héber szónak magyarul Fáklya a fordítása, 
benne marrano testvérei közt a zsidó vallási tanokat 
terjesztette és tudósításokat közölt a marranók álla
potáról. 

A száműzött spanyol zsidók maradékával, akik 
nem conversos, hanlm zsidók voltak, a barcelonai ki-
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állítás területén találkoztam. A marokkói pavillonban 
szőnyegeket kínáltak megvételre. Kijelentésemre, hogy 
szűken állok pe.seták dolgában, avval akartak megnyug
tatni, hogy elég, ba esekket írok alá, a pénzt elküldbe
tem Reszthelyről az árú megérkezése után. A főnök, 
látván, hogy vonakszom vásárolni, odaszólt emberéhez 
héberül: ne nógasd őt, mert keménynyakú. Ölelő ka
rokkal ugrottak hozzám, midőn megtudták, hogy aki a 
héber szavakra héberül kezdett. velük beszélni, zsidó 
testvérük Hágar országból. Űdvözlésük után a marok
k6iak els(} kérdése volt, hogy mit szólok a nyári szent 
földi pogromokhoz? A zsidó közösség meleg szeretete, fáj
dalma, részvéte, a rajongás a feltámadó Erec Jiszráelért 
volt kiérezhető az egykori spanyol zsidóknak Marok
kóban megtelepedett utódai beszédjébőL Nem hittani 
órák se kélyes történeti anyaga, hanem a zsidóság eleven 
történetébe való belekapcsalódás nevelte őket mély
érzésű, öntudatos zsidókká, kikben semmi se tántorít
hatja meg a zsidó lelket s gondolatot. 

A Madridban felhalmozott mesés értékű festmények 
sorában az egyik Don Izsák Abrabanelt ábrázolja, amint 
katholikus Ferdinánd király és felesége castiliai Izabella 
előtt közbenjár a zsidókat bontalanná tevő rendelet 
visszavonása végett. A királyi pár a képen nyugodtan 
hallgatja, ami már félsikert jelent, de ott van Torque
mada főinkvizítor is, szemeiben gyűlölettel, mozdulatai
ban fenyegetődzéssel, ami utját állja a jóindulatú meg
értésnek és megpecsételi a spanyol zsidók tragikus 
sorsát. 

Történeti tény, hogy Ferdinánd eleinte ellenszegült az 
egyház egyre terjed(} hatalmának, mely a zsidót áldoza-
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tául szemelte ki, de végre képtelen volt vele megbir
kózni. Engednie kellett a jelszavaknak, melyek végig
harsogtak Spanyolországon és amelyek mögött mint 
indító ok, ahogy egy katholikus történetíró művében 
megjegyzi, önzés, anyagi érdek lapult, a zsidó vagyonek 
megkaparításának szándéka. Vasárnap forró délutánján 
bikaviadalt néztem végig Barcelonában. A nép ujjon
gott, tapsolt, ahogy az állatokat izgatta, majd leszúrta 
a torreador. Ehhez a kegyetlen, az emberi jó érzést 
felháborító népmulatságokboz hasonló látványosságot 
rendezett valamikor az inkvizíció az autodafék kereté
ben és a zsidó lakosság kiutasításának keresztülviteléveL 
A terreador ez alkalommal is busás jövedelmet rakott 
zsebre, amiért a hevülékeny népet szórakoztatta. A 
sötét terv sikerült, végrehajtásával egyesek meggazda
godtak ugyan, de maga a spanyol nép, bár az Újvilágig 
terjesztette ki akkor területét, hosszú időre elszegénye
dett, mert roppant gazdasági vérveszteséget okozott 
neki a zsidók kiűzése és az áttérteknek mint eretnekek
nek nyomorgatása. 

Egy id6öe esik Kolumbus Kristóf hajóra szállása mar
ranők kíséretében az Indiák megkeresésére és a szefárd 
zsidóság távozása SpanyolhonbóL Az azóta lezajlott 
négy és egyfél század alatt a száműzöttek messzire ve
tődve bár hazájuktól, szívósan megóvták egykori azo
kásaikat templomaikban, otthonaikban és még ma is 
szívesen használják a spanyol nyelvet. Az arisztokrata a 
hagyományokat híven törekszik megtartani és ariszto
krata zsidóság volt az, mely a legnemesebb energiákat 
szantelte annak a Spanyolországnak, mely ma restel
kedik és jóvátenni óhajtja, amiért valaha jelszavaktól 
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felbujtva, önfeledten érdemes, hozzá még minclig meg
ható vonzalommal ragaszkodó gyermekeit dobta el 
magától. 

Dr. Büchler Sándor. 

l ' 

FOLKLORE A ZSINAGOGABAN. 

<<Nyissátok meg a kapukat, 
hogy bemehessen a szent nép, 
amely ragaszkodik a hitéhez.•> 

8 föléledt az Évkönyv! 
S folytatom a munkát, amelyet Bacber és Bánóczi 

égisze alatt végeztem ; leszállok a zsidó néprajz mély
ségeibe és felhozom onnét ama sok gyöngyöt és füzér 

• 
alakjában kínálom hittestvéreimnek els6sorban, hadd 
ismerjék meg vallásunk formáit, szartartásait és ne 
álljanak tanácstalanul, sajnos, gyakran fitymálva, mo
solyogva, ha keresztény felebarátjuk tudakolja szim
bolumaink és szertartásaink értelmét. 

Ha olykor közre is játszik a babona, - hiszen nem 
a próféták szintjén áll a zsidó népélet, nem a XIX. és 
XX. század alkotása - a zsidó életnek takargatni 
valója nincsen ; fejlé>désen ment keresztül és a leg
különbözé>bb népekkel érintkezvén é>skorától kezdve, 
primitív képzetekkel jártak primitív formák IS. 

I. A zsidó templom. 

Bibliai korra megy vissza az imádság ideje ; ugyan 
a bibliában találunk utalást arra, hogy mind a nyilvános 
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hitvallás:(vidduj), mind a magánember imája szentélyben 
hangzott el. 

Termésének zsengéjét elhozta volt a földműves arra 
a helyre, amelyet isteni törvény rendelt. (:Móz. V. 
26, 1- 10.). Hanna a silói szentélyben ontja ki keservét 
(~ám. I. l , 11.) és ugyanott hangzik el ajkiról a fel
harsogó hálahimnusz. A mÍC'pai szentélyben imádkozik 
'ámuel próféta a népért (u. o. 6, 5- 6.), I sten házá
ban mondja el hálaadó imáját Dá vid (Sám. II. 7, 
18-29.) ; az általa felavatott jeruzsálemi szentélyben 
mondja el avató beszédjében Salamon király a vallás
tudomány ismérte imáknak egyik leghatásosabbját 
(Királyok I. K. 8, 28-· 52.), amelyben az egyetemes 
emberszeretetnek is állít örök emléket: <<De még az 
idegen Í.<;, aki nem népedhez tartozik, aki eljön messze 
földró1 a te kedvedért ... és imádkozik ebben a házban, 
hallgasd meg őt az égből, székbelyedb61, és teljesítsd 
azt, amit az idegen tőled kér, hogy megismerje nevedet 
a föld minden népe és tiszteljen t éged úgy, amint meg
teszi néped, Izrael, és értsék meg, hogy ~ te nevedről 
kapta nevét e ház, amelyet felépítettéll ... » 

A frigysátort felváltotta Salamwn temploma, az exililum 
után, a babyloni fogság alatt a jeruzsálemi szentélyt 
pótolták az exilium templomai, a visszatérés után az 
Ezra és ~ebemia felépítette jeruzsálemi, u. n. bajisz 
SJéni, a második templom. Korának egyik legszebb és 
leggazdagabb temploma volt az I. Heródes megkezdte 
és II. Agrippa befejezte szentély, amelyet 70-ben meg· 
Bemmisített a győztes Titusszal betörő római katonaság. 

Ez egyetemes nemzeti szentélyek mellett mind a 
Szentföldön, mind külföldön voltak gyülekez5 helyei a 
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zsidóságnak. A legnevezetesebb ilyen templom az · 
ó nias-templom Heliopolisban, Egyptomban (kb. 160. 
K. e.). 

De amíg az óhel móéd, a frigysátor, a silói, gibeóni, 
béthéli, jeruzsálemi stb. t emplom az áldozati kultusz
szal függ össze, minket itt, e helyen, az Vm.aház vagy 
zsVnagóga érdekel. Err()l a legrégibb adattal szolgál 
nekünk Egyptom a K. e. VI. században, mert 
az elefantinai aram papyrus szerint zsidó határőrség 
állomásozott, amelynek szente1ye volt. 

(A zsinagóga (auvaror~), héberül béth harknészeth 
a pogány ókorban nz lepa, az araboknál al-kanísz 
vagy al-dzsamia, Rómában schola, németül : Schul, 
zsargónban: Schűl) a diasporában többnyire magán
épület volt. A misna pl. még nem szól sem az alakjá
ról, sem a berendezésérőL Csak azt tartja helyénvaló
nak, hogy kimagasló legyen a helység tö b hi háza közill 
és azért épüljön a helység legmagasb helyén, esetleg 
dombon. 

Az első szabályt betartotta a zsidóság, a másodikat 
lehet etlenné tette az intolerancia. Elrejtv e a zsidó ne
gyedben, külseje többnyire tömbalakú, amilyen pl. a 
wormsi vagy a prágai u. n. Alt-Neuschul. Lehetett tető 
néküli, felülvilágított épület, de a görög-római tem· 
plomtól eltérően ablakosnak kellett lennie ; a hagyo
mány Dániel könyvére (6, ll. v.) hivatkozik, akinek há
zából ablakok nyíltak J eruzsálem felé. A zsinagóga 
alakját sokáig a milieu írta elő : a zsidót befogadó tár
sadalom szűkkeblűsége és zsidógyűlölete, a hitközség 
anyagi helyzete és végre a beépitend() telek alakja és 
fekvése. Az ú. n. mór stilus önkényes, tájékozatlansá-

Az IMIT ltvköoyve. 1930. 12 
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gon alapuló szeszélye az építészeknek, mert bizony 
majdnem két évezred óta a zsidó mint szociális lény, 
zömében a nyugat kulturköréhez tartozik, ha vallása 
keleti eredetű is. A mór stílushoz való ragaszkodást a 
tájékozatlansága a zsidó történelemben váltotta ki; 
azt hitte, hogy a középkorban csak a kereszténység 
volt vele szemben türelmetlen, pedig a muhammedán 
világ (almohád, hanbali ta, siita és még a hanifita európai 
török) sem becsülte többre a zsidót, mint a XIII
XVIII. század beli német vagy francia. 

Van hazánkban görög stilusban épült nemes arányú 
zsidó templom, pl. Úbudán, Liptószentmiklóson (1878 
előtt !), van román, gót stb. zsinagóga ; a reichenbergi 
(Böhmen) olyan, mint a katholikus t emplom. 

<<A stílus, a művésú forma se nem egyházias, se nem 
profán. A jellege gyakorlati alkalmazásától függ .. , 
Egy dolog kell, hogy az oltárt kelet felé, tehát a fő· 

kaput a nyugati oldalon helyezzék el.>>* (Fieber Hen· 
rik, Modern művészet, Budapest). A talmud Dániel 
könyvére hivatkozik, amely szerint az emeleti lakás 
ablakai Jeruzsalern felé nyíltak (Dan. 6., 11.). Magam 
ennél régibb utalást találok Salamon király avató· 
beszédében: <<Ha háborúba indul néped . .. és imád~ 
kozik az Úrhoz ama város irányában . .. és ama ház 
felé fordulva, amelyet neved dicsőségére építettem, 
hallgasd meg az égben imájukat . . . (Királyok I. K. 
8, 44 45.). 

Baba ba.thra 25 a alapján a Tur Or~ch-chájjim 

• A azentföldön forduljanak J eruzsálem felé ; J eruzsálemben 
a azentély felé, végre a jeruzsálemi templomba n magában a belső 
ezentély felé. (Bcrách6th 30. a.) 
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94. §. 2. jegyz. helyesebbnek tartaná a délkeleti irányt 
az európai zsinagógákban, hogy az imánál elfoglalt 
irány ne keltsa látszatát annak, mintha mi nyugati 
zsidók a felkelő napot imádnók. 

* 
Számos régi templomban a padló alacsonyabb a föld 

szinénél ; a zsinagógába egy-két lépcső vezet ; hiszen 
látni ezt a prágai Alt-Neuschulban épp úgy, mint 
hazánkban sok. régi templomban, pl. Hőgyészen is. 
<~A mélységből hívlak Téged, Uram>> (lSO. Zsoltár 1.) 
realizálódott a jámbor hívő alázatosságában; a hely 
szimbolikájához fordulva alacsony helyr61 imádkozik 
mennyei atyjához. A zsoltárköltő swképét realizálta 
már a talmudkorabeli babilóni zsidóság, de csak úgy, 
hogy a <<sliach cibbur>> a község megbízottja - kerü
löm a magyartalan (<el5imádkozó>> szót - nem az 
almemoron, hanem az almemor jobbján némileg mé
lyített <1,~)) helyen állva imádkozik. 

Ami végre a zsinagóga bels() berendezését illeti, van 
szentély és előcsarnok. Az utóbbiban, a <<polis»-ban -
Berliner Ábrahám* megállapítása szerint polisch kö
zépfelnémet nye~ven : el5szoba - a legfontosabb fel
szerelés a mosdókészülék (kijjor), az ala.mizsnagyüjtő 

szekrény (mattan baszeszer) és a halotti mécses-állvány. 
Azt jól tudja minden zsidó ember, hogy a. kézmosás 

a szartartásban rendkívül fontos szerepet ját zik. De 
míg a muhammedán a mecset előtti udvar csezméjében 
megnedvesíti kezét, de meg az ajkait, a1nelyek az 

• Abraha.m Berliner, Aus dem Leben der deutschen Juden im 
Mittela.lter, Berlin, 1900. pa.g. 116. 

12* 
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imádságot kiejtik és a fület is, amely hallgatni kész 
az igét ; amíg a keresztény hívő újja hegyével érinti 
a s'Zentelt vizet és vele keresztet vet, a kézmosás 
azonban csak a miséző papot kötelezi, a zsidó temp
lomban és otthonban is részint a reális higienikus 
tisztaság, rés_zint pedig a szimbólikus lelki tisztaság -
erehac benikkájón kappai: ártatlanságban fürösztöm 
kezemet - nélkülözhetlenné teszi a kézmosást ; oly
kor elegendő az ujjak lemosása. (Orach chájjim 157-
165. §.) 

A vizet pótló ledörzsölésa az ujja~ak inkább a 
daemonológiában szerepel, hogy ledörzsölje újja. he
gyéró1 ama parányi sértő lidérceket és szellemeket, 
amik éjjel meglepik az alvót (Orach chájjim 4. §. 2, 
9, 12--14.). Egy pár évvel ezelőtt egy szellemes kutató 
látni vélte ebben a baboná-s formában a bacillus-elmélet 
ismeretét a régi zsidóknál. 

A zsidó jótékonyság páratlan. <<Rachmőnő libbo boe& 
Az irgalom atyja a szívet kéri - hangzik a bölcsek 
szava; a cedáka méltányosság, igazságosság, jámbor
ság elvesztette a fogalom abstract voltát; coneretum 
lett, realitást nyert és ezentúl a jótékonyság fogalmá
nak kifejezője. 

De ne gondolják, hogy a cedáka fogalma alá tar
tozik a templomban kihirdetett adomány. Községeink 
szegénysége, nyomora, egyházi javakban való teljes 
negációja belevitte a rítust az emberi hiúság legyez
getésébe. Megszületett a <<Senőder . . . >)-ral kezdődő han
gos kikiáltás, amely a modern etikus zsidó lelkét 
annyira elszomorítja. 

A valódi cedáka a mattan baszészer. Odamegy alá-
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zatosan, szemérmetesen a hívő és észre\étlen becsúsz
tatja a fémládába vagy a falba épített pénzszekrénybe 
az adományát.* 

Zsidóknak írjak az elhúnytjaink iránti kegyeletról? 
Nem! ~fegnyilatkozik az otthon, a ház négy fala 

között, meg a templomokban, a humanitás és karitás 
intézményeiben: kórházban, aggok házában, árvaház
ban stb. és végre megnyilatkozik temetőiben a római 
zsidó kata~ombá~ól kezdve a Via Appián, a legkisebb 
zsidó község béth-ólamjáig. 

De vannak hittestvérek, akik a hitért vértanuságot 
s~envedte):r, martírhalált haltak, akik szellemi vagy 
anyagi áldozatokkal fenntartották az illető községet és 
intézményeit : a zsidó hála mécset gyujt nagyjai, jó
tevői emlékére ott a templomok előcsarnokában, a 
névtelenekéi-t jomkippurkor az almemar rácsozatának 
párkányán. <<Ner előbim nismath ódom>>, Istennek egy
egy fényforrása az ember lelke ; a libegő-lobogó olaj
mécses vagy az egyfontos gyertya szimboluma az el
húnyt lelkének. 

Mécset gyujt a sírokon a keresztény kegyelet is, 
requiemet ismer az egyház is, amikor az elhúnytat 
szimbolizáló ravatalon kigyulnak a gyertyák ; mécsest 
ismer a muhammedán is, amidőn szentjei és dervisei 
türbéjén pl. a sarajevói Szinnan-tekke kolostor udvarán 
kétoldalt kamrákban kísértetiesen pislog emitt-amott 
is a katafalk fejénél a mécs vörösfényű lángja. 

• A berlini reformtemplomban, ahol ninosen a tóra elé való 
szólltás, ünnep után pl. 1896-ban sok sok ezer márkát- 10 ~s 20 
márkás aranyat - szedtek ki a falba illesztett faJádá.kból; nem htval
kodás, hanem lelki szükséglet szólalt meg az ada.kozóban, 
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Nagyobb templomokban az előcsarnokból karnrák 
nyílnak a szartartási Lárgyak : esketési mennyezet 
(chuppa), circumoizió alkalmával használt pámás szék 
vagy pamlag (kissz~ sel élija : Illés próféta széke), igen 
régi községekben egy falóoa, amelyen különösen erev
jomkippurkor lefolyik · a malkuth-procedura, amennyi
ben a bíinbánó vagy vezeklő hívőre a szentírás (Móz. 
V. k. 25, S.) eU5írta és a Makkoth talmudi tractatus 
szabályozta 39 ütést szíjjal rámérik. Ma még ott is, 
ahol ezen szokás dívik, a <<malkuth>> inkább szimbó
likus, mint tényleges deresre feszítés. 

Az u. n. neolog templomok úgy épülnek, hogy az 
almen1ortól jobbra és balra kis szobák nyílnak a szer
tnrtást végző rabbi és kántor rendelkezésére ; egyes 
helyeken itt folyik le az esketést bevezető rész, az ara 
befátyolozása és zord téli iddben a minde~napi isten
tisztelet stb. 

* 
Maga a templom belseje kéttagoltságú : a hívők 

padsoraival és konzervatív községekben a középen 
almernorral ellátott hajó, és a keleti fal közepét el
foglaló emelvény (bíma, almemor) a frigyszekrénnyel 
(Aron hakkódés.). 

Erről szólni itt felesleges, hiszen hány dolgos női líéz 
azorgoskodik különösen vidéken a sok hímzésen, füg
gönyök (pórauchesz), kárpitok (kappóresz), tóraköpeny
kék és övek varrásával és hímzéséveL 

Szefárd és konzervatív askenáz u. n. orthodox temp
lomokban a frigyszekrényhoz lépcsók vezetnek fel ; 
t' felső lépcsőfokon a tóra kivétele1 bemutatása és 
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visszahelyezése és a kóhanim áldása megy végbe. A 
sliach cibbur részére, mint említettem, a frigyszekrény
től jobbra van a sivvit hi-táblával* díszített, hímzett 
takaróval fedett álló pulpitus. 

Az almemor a templom közepén van ; ezen olvassák 
fel a tórát, itt avatják a szombatot a <dechő dődi>> (Jer 
arám ! ... )-dallal ; innét hangzanak el a ri tus t és a 
községi ügyeket illető kihirdetések. 

A bíma- vagy almemarnak a templom közepén váló 
elhelyezéséhez konzervatív hittestvéreink, különösen 
Maiiliuni Mózes, Jod hachazáka, Tefila XI, 3. alapján 
ragaszkodnak ; a nem-szefárd zsidóságot ebben Isserlesz 
Mózes rabbi, a XVI. század egyik legtekintélyesebb 
kodifikátorának és novellisztikus (chiddúsim) mesteré-

1 J 

nek határozata vezeti. 
A templom építési tervét - reform-templomok ki

vételével - irányítja a nemek elk'ülönítése. A legtöbb 
zsinagóga emeletnyi, karzatos. Ha egy szinten van 
férfi és nő, akkor a választófal vagy elfüggönyözött, 
vagy sfuű rácsozatú- korlát. 

A jeruzsálemi templomban volt külön csarnoka a 
nőknek (ezrath nósím); valószínű, hogy a tisztasági ren
deletek hatása alatt (Móz. III. k. 12, 1- 8. v.) külön 
helyre kerültek a férfiak, külön helyre a nők. Maimfrni 
még ntsknek fenntartott helyet nem említ; a középkorban 
a ceni~sz (szemérmetesség) és a kavvónó (áhitat) volt-

• Sivvithi-táb!a üveg alatt többnyire írott és iparmüvészi díszf-· 
tésü lap, amely a község megbizottját tisztjének szentségére figyel
mezteti; hadd tudja, hogy Isten előtt tolmáosolja megbízóinak, 
a község imáját. Nevét' megadja a 17. Zs. 8. v. elsó szava. tsivvíthi ...• 
Magam ~lé képzelern mindig az Örökkévalót. 
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az irányelv ; hozzáj rulhatott a nemeknek . a templom. 
ban való elkülönítéséhez a muhammedán szokás; a 
már említettem Színnan-tekke mecsetjében a nők kes
keny, sűrű rácsozatú fülkékben vettek részt az isten
tiszteleten. 

ll. Zsinagógai szertartások. 

A templom ajtaja előtt megáll a sammesz és rnielőtt 
a ' lakat ba dugná a kulcsot, hogy az ajtót kinyissa, a 
ka put háromszor megüti a kulccsal. * 

8Úpa(.s K~pst; hangzott a görög áldozár szava : 
<<Menjetek ki, kéresz (a daemonok, akik mindenünnen 
ráleseikednek az emberre), és botokkal kiverte az 
Anthesteriák ünnepén az elhúnytak kóbor lelkeit. Még 
világosabban szól azon szokásról Porphyrios **, hogy 
a papok a levegőbe suhintva (ilca r~s roű dépos r.l7Jr~r,), 
kikergetika megrontó daernonokat és szellemeket, hogy 
ezeknek távozása után megjelenbessen az istenség. 

Wuzarorscv a görögöknél, Manes elicare a rómaiak· 
nál az elhúnytak lelkeinek kikergetésa és bizony a 
sammesz ma is megkopog\atja a templom ajtaját, hogy 
távozzanak el a templomból az imádkozó lelkek, mi· 
előtt a szentélybe belépnek az él() hívek. 

Másrészt meg megkopogtatja a legmodernebb nő is 
az asztalt, hogy elhessegesse a káros szellemeket. 

* 
• Ugyanez szokásos a eidduk-haddin kapujának nyitásako~. 

•• Pauaanias VIII. 153, és Porphyrios Eusebius Pr~eparatio 
Evangelica-jához IV. 22. Az elhúnytak lelkei- az egész vilá~on el
terjedt hit ezerint - az élőket az örömnélküli, szamorú túl~ilá~~a 
hivj,k. E gondolatot kifejezi Ovidius is, Fasti, II. 545. es kov. 
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Hogy zsinagógáinkban úgy, mint a többi felekezetek 
templomaiban igen fontos az etiquette, azt külön em
lítenem nem kell. A keleti uralkodók és udvarok cere
moniellje, szertartása volt a minta ;.jövet-menet a meg
hajolás, a test helyzete, az arc irányítása, a leborulás, 
stb. Az ima bevezető része a captatio benevolentiae, 
a kegyhajhászás, feldícsérése az uralkodónak bóruch
séomártól az ~gyetemes dicshimnuszig (150 zs.), a rá
utalás, hogy nem vagyunk méltatlanok Isten kegyére, 
mert hiszen Ábrahámtól Mózesig kegyes volt irán
tunk stb. 

Külön fejezetet igényel az ima, de ez nem tartozik 
a zsinagóga Folklore-ja néprajzához. De igenis a nép
rajzhoz tartozik a ruházkodás, még pedig a tóra meg
személyesítése és ebből kifolyólag a felszerelés, másrészt 
az imádkozó férfilnak - ez az istentisztelet támasza -
viselete, ruházata. 

A mi képnélküli istentiszteletünk nem illusztrálja 
képekkel, szobrokkal a vallás tanait, történetét. A zsi
nagóga fala nem a <<biblia pauperum>>, a hívők szemiéi
tető és így nevelő eszköze. Igen régi zsinagógákban 
a leggyakoribb imádságokat és dícsérő mondatokat fes
tették a falra. Ilyen templomot láttam én még rom
jaiban Liptószentmiklóson 1877-ben. 

Szemiéitető ornamentum a hexagramm, mógén dó
vid, az egy isten szimboluma* olykor magán a temp
lom kupoláján, a kapuk fölött, a belső falakon, a 

* Az ölelkező háromszög a. fölfelé törekvő a világosság ura 
(Ormuzd) és a csúcsával lefelé fordított háromszög a. rombolás 
istene (Ahrimán szimboluma) t. i. Adonaj, a. világosság és sötétség 
alkotója, a. béke. megalkotója. és a. rossznak a teremtője. 
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frigyszekrényen 1 függönyökön és tóra-köpenyeken, a 
Tíz-ige kettős táblája, mint a tóraszekrény vagy tóra
vért (klé -kódes) díszítménye. Az ujvidéki régi zsina
gógában a belső fal szalagdíszén (friz) ott voltak a 
jeruzsálemi szentély felszerelési tárgyainak, oltár, 
gy~rtyatartó stb. ábrája. A Bauillhom tervezte temp
lomokban mint fa:Jdísz szerepel a tallisz-motivum. 

Nincs kép, nincs szabor a templomainkban; az orna
mentikájában szerepel az oroszlán, a kherúb és betűk
ből összeállított angyal. 

S mégsem szűkölködik zsinagógánk egy intenzív 
s;zemléltető eszközben, biszen még a falusi minján 
magánházban felállitott faszekrényben i·s ott van a 
zsidóságnak, hitéletünknek legszentebb jelvénye, a 
tóra-tekercs, a Széfer-tóra. 

A Pentateucbust, a tórát nem zárjuk a• kívül-belül 
kidíszített, t0bbnyire csillagos, kék szekrénybe tekercs 
alakjában, mint pl. Eszter könyvét, a megilláht, nem 
könyvalakban, mint a machzort, banern ott áll, várva, 
hogy szeretettel, gyöngédséggel, szent áhítattal ki
emeljük, felmutassuk a községnek : vezósz hattóra ... 
<<eZ ama tóra, amelyet Izrael gyermekei elé tett vala 
Mózes az Örök_kévaló parancsára, Mózes útján és a 
belőle való tanítás, felolvasás után, megint öltöztetjük 
és visszahelyezzük szent helyére. 

Ami más vallásokban a gyermek Hórusz, Adónis, 
Bambino stb., az Ezra óta, de különösen a gáluth
zsidónak a Széfer-tóra. 

Felöltöztetjük ; varratunk, hhpeztetünk neki hét
köznapi, ünnepi és gyászruhát. Feketébe öltöztetjük 
Áb hó 9-én, fehérbe a bünbocsánat és kegyelet nap-
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Jain, selyembe, bársonyba, brokát ba szombaton . és a 
zarándokün·nepen. Feldíszítjük trébelt, vert, zománcos 
ornamentumos ezüst vagy aranyozott tóradísszel- klé 
kódesseL 

Ha használhatatlanná (pószul) lesz vagy barbár, 
.istentelen gazok - L Várad, Kolozsvár - az 1389-iki 
prágai példát követve, azétszaggatják a szent tekercset, 
sírba teszik, eltemetik ritualéval. Berlinben, a Schönhau~ 
ser Allee zsidó temetőjében két rabbi sítja. között van 
egy kis márványsírkő és a felirata? :-t,,M '""1~0 t~~~ :-t~ 

<<Itt rejtettek el egy széfer-tórát.>> 

* 
Az áldozati kultusz megkövetelt idővel egy külön 

papi rendet, külön ruházattal. A Szentírás, különösen 
Mózes II. 28, 39, 40,13--14, III. 8,7_ 13, Ezékhiel 42,14 

4411s-19 rendelkezései és- értesítései egész halmazát kel
tették a vallástudományi és archaeológiai értekezé
seknek. 

Az áldozati ' kultusz a jeruzsálemi templommal meg
szűnt és vele együtt eltűnt a papi' ornátus. A mai talárt 
<<chukkasz haggój>> zsidótlannak tartja a konzervatív 
zsidóság. 

Mindamellett va:n még külön viselet a rítussal kap
csolatban: a tallisz (imalepel) a hagyományos bojttal, 
amelynek alapja Móz. IV. 15,37-40 és V. 22,12 ; a 
tefiUin, a bőrbó1 készült homlok- és karszalag (Móz. 
V. 6,8) és a fehér ruha (Móz. III. 16,4., Ezekh. 44,17-18 

és negativ e : Zecharja 3,4--5). * 
* V. ö. Die Gebetstracht bei den Juden c. érte~ezésemet & Ztsch. 

d. Vereina für Volkskunde Berlin, 1926. I. füzet. 
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A tallisz az állati bőr után legprimitívebb öltöny
darabja az embernek és az ősruházatban szerepel ; 
rendesen az egész testet takarja. Konzervatív nős fér
fiak a fejüket is betakarják ; a szefárdoknál .a· tallisz 
osak a fejet és a vállat takarja. A nem-konzervatív 
zsidóság stólaszarűen összehajtva veszi fel a többnyire 
selyemből készült talliszt. A tallisz ·négy csücskéről 
lelóg a nyolc-nyolc szálból sodrott rojt -· cicith, ami 
egyptomi eredetre vall : Isisnek volt ilyen bojtos kö
penyege és helyén van, hogy e bojt Izraelt az Egyp
tOlDból való kiszabadulására emlékezt eti. Különben 
Assziriában is divatos volt a ruhaszegélyen a bojt ; * 
o ak díszítását a lepelnek látja a cicitbben Ábrahám 
ibn Ezra ~16z. IV. 15, 38. verséhez) : <<Ama szálak, 
amiket bele nem szőttek>>, t ehát olyan szálak, mint pl. 
az úgynevezett kasmirkendé>k szélén vagy keleti sző
nyegeknél ; az öltözködési célra szolgáló oláh katrin
cá.náJ. 

A z időságban a oioith sacrá.lis jelleget kap a bíbor
szl ,~a fonal révén. 

* 
Ti z tán St\oráli~ jellegű a tefillin; ** e jellegát ki

domborítja az, hogy osak konfirmált férfi, tehát t izen
háronl év~ t()l kezdve, veheti fel, hogy a földre leej tésa 
V(\zekléssel, b6jttel jár és hogy halottra osak szim
boliee (üre tok) teszik, holott a tallisz a halotti lepel is. 

• Y. ö. l. von F&lke. Costümgesohiohte der Kulturvölk.er, Stutt
gart, S~mann~ 36. l. 6s A. Orlowszki, Costume of Persia.; a. seik
nlia lt\m kabátja. fek&t(\.fehér sávos. 

•• V. ö. puNm der Tt.towiel'ung im Judentume. Globus, Br&un
soh~ig 1910. 6a Gebetatraoht der Juden i. h. 
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Érdekes, hogy az abesszíniai fallasa-zsidó a tefillint 
nem ismeri ; a szentírás szövegéhez ragaszkodva az 
<<ó tb» és <<tótáfóth>> j egyet a homlokon és a karon festett 
jegynek· veszi, amilyen a hindu bomloksáv. Olyan fes
téket - úgy érvel a faliasa - nem ismer, amely az 
emberi bőrön megmarad. 

Roshasaónó és jomkippúr napjain a viselet általános 
szine a fehé/r: vászonköntö~ (Kittel) az olykor ezüst 
csattos vászon- vagy selyemövvel és az ezüst paszo
mántos vagy selyemszalaggal szegélyezett vászon- vagy 
selyemsapka (Kittelhaubel) .. 

A köntös er,edetileg ünneplő volt ; csak a XIII . . szá
zad óta a rítus előírta halotti ruha is ; * ez a rendel
tetése teszi meg a fehér ruhát (alba) a komorság, meg
térés és megbánás szimbolumává. Míg a talmud korá
ban az öröm színe volt a fehér (Sabbath, 114 a és jerus. 
Ros hassónó I. 3.). 

De fehér szín ben megjelent a nő is ; hiszen el vétve 
ma is látjuk a fehércsipkés fehér-tüllös vagy ezüst
szürke főkötőt. 

* 

Az istentiszteletnél kötelező viselet legegyetemesb 
formája iL fej betakarása föveggeL 

Európában legelőször a ronhammedán Hispániában 
követték e rítust, hiszen még a XIII. század elején 
Franciaországban hajadon fővel mondták el az étk~zés
nél a szokásos benedikciókat é-- szimchasz-tórakor a 

• V. ö . .Abraham Berliner .Aus dem Leben der deutschen Joden 
i.Jn Mittelalter, Berlin, 1900. pag. 69. 
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kiskorú fiúk (Kol ha-neórim) hajadon fővel járultak a 
tóra elé. (Ismar Elbogen, Der jü.dische Gottesdienat in 
seiner Entwicklung, Leipzig, 1913. pag. 500, 501.) 

* 
V égre a viseletnek egy negatív j elenségérdi kell meg .. 

omlékeznünk. Mózes az égő csipk~bokorhoz közeled
vén, hallja l sten szavát : <<Vesd le sarudat lábadról, 
mert a hely, amelyen állsz, szent talaj.» (Móz. II. k. 
S, 5.) Amid<Sn Józsua Jericho eldtt. táboroz, megjelen 
előtte I sten hadsegédje és szól: <<Vesd le sarudat lábad
ról, mert ama hely, amelyen állsz, szent! ... >> (Józsua 
VI. 5, 15.) 

Bock Ferencnek (Geschichte der li turgischen Ge
w&nder de.s Mittelalters I. Bonn, 1859. 327. l.) feltűnt, 
hogy a biblia, amely oly. részletesen leírja a papok 
ruháját, a lábbelit nem említi. Valószínüleg a papság 
n. szentélyben cip()t vagy más lábbelit nem viselhetett, 
hanem mezitláb végezte tisztjét, amit a midrás rabba 
is említ (Exodus 2 §. végén.). 

A zsbagóga szartartásában a kobén-nemzetség a 
nagy áldás osztásakor leveti cip()jét és többnyire fehér 
harisnyában lép az almemorra. A közönségre kötelező 
n cip<$ levetése jomkippurkor (Misna Jóma VIII. l. -
Orach chajjirn 614. §. 2., S., 4.). 

Már nmn a hely szontségével, hanem a gyásszal, a 
lelki tnogtörtaéggel és megalázkodással függ össze ez 
utóbbi és az Ab 9-iki szokás (Öra.ch chájjim 514. 
~- 16.). 
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A zsinagóga keretébe tartozik az ünnepi ciklus vá.l
tozatos szertartá.saival : erubé chacéroth szimboluma 
a maccó (laska), a szukkoth ünnepi csokra (lúlab és 
ethróg) és a fűzfacsokor (hósánah). 

Valahányszor ötven év óta Hőgyészen a keleti falon 
az ingaóra pereme mögött látom a maccát (laskát), 
hallani vélem a hangot is, amellyel a rabbi a maccát 
mint a helység egységének a szimbolumát felavatja. 
Ez a roacea a község tagjainak hozzájárulásával készül, 
hogy jelképezze az egyes háztartások, udvarok, uccák, 
sikátorak egybekapcsolását, hogy szombaton és ünnep
napon vihessenek ruházati cikkeket, mint pl. zseb
kendőt és szartartási cikkeket, pl. talliszt, machzort, 
stb. otthonukból az uccára, házakba, templomba, vagy 
élelmet, pl. sóletet a péktőL 

Peszach előestéjén behozzák a maccát a templomba 
és az esti ima (máaríb) előtt avatja a legtekintélyes b 
tagja a községnek, rendesen a rabbi benedikció mellett. 
az erubot: <<Ezen erub révén legyen megengedve nekünk 
kivinnünk és bevinnünk uccákról udvarokba és udva
rokból az necára és mindkettőből házakba és házakból 
azokba az év minden szombatján és ünnepjén nekünk 
és mindazoknak, akik ebben a városban. laknak.>> 

A laskát a templomban védett helyre teszik, hogy 
el ne vesszen, vagy hogy meg ne egyék az egerek. 

:Érubin tractatusban folyt a vita, minek ~révén kap
csolják egybe valamely lakott hely egész területét, és 
tnegállapodtak abban: 11~~ N~M J"~~P~ J"N M,~~M ~,~ .. p 
az udvarok érubja csak kenyér lehet, még pedig egész
szel (~~~) és e célra legalkalmasabb a tnacca, amely 
nem súlyos és mégis egész. 

*-----------------------
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A szukkóth-ünnep osokrárói (lúlab és ethróg) csak 
nnnyit, hogy e csokor szin1 boiurna Palaestina foglal
kozásának é tennéaénok : egyrészt a pálma - arahul 
didzslat, arameus nyelven dikla kathexochén a fa, 
n.tnely táplálékot, ruhát (háncs), épületfát ád és más
részt a f11zfa, amely az 6sfoglalkozáshoz visz bennün
ket : a pásztor ebből készítette a cserényt, a csdsz
kunyhót, a lugast, az asszony a líosarat és még régibb 
korban a sütőteknőj ét,* n1íg az ethróg a gyümölcs
t.ennés szünbohuna. 

* 
Növényi alkatrésze a zsinagógai folklorenak a 

<<Chibbut arubim>>, a fűzfacsokornak leveleitől való meg
fo ztása. Ma a bűnbocsánati rítushoz tartozó szirn
bolutn : miként leütjük a f{ízfa levélkéit, úgy rázza le 
rólunk Isten bűneinket és a vele járó <<ár>>-t, átkot. 
Valahogyan a l{eleten a szarencsétlenség képzete fű
ződik e fához. Ha jól emlékszem, Szaadi Gulisztánjá
nak egy helyét úgy fordította le nekünk Vámbéry 
Ármin, hogy <<ha majdnem szomjúságtól éhenveszel, 
ne idd azt a vizet <<ez bum musevvet», amely a fűz
fáról lecsepeg. 

De e magyarázat nem elégít ki. Hiszen a chibbut 
oly fontos mozzanata a hósánah rabbá-nak, hogy 
n kalendáriumi meghatározás :'DM, ,.,M M" (nem lehet 
roshasaónó első napja sem vasárnap, sem szerda, sem 
péntek), e szerint vasárnap nem lehet roshasaónó elsd 

• Későb~ kitapasztották az ősi, fonott kosarat, agyaggal, hogy 
folyadékot 18 befogadhasson ; a tiizön elégett a. vesszőfonadók és 
megvolt az ös tál. 
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napja, mert akkor hosánnah rabba azorobatra esnék, 
amikor pedig tilos a levelek leütése. 

Talán babylőni ritusra megy vissza és fényt derít 
erre valamelyik zsidó assyrologosunk. 

Dísz és nem folkloristikus a növény : virág és ág 
bevonása a tavaszi ünnép, a sabuoth, rítusába. Nem
csak a t emplomba varázsoljuk az erdő, mező és kert 
illatát, hanem otthon, nagyanyánknál, minden foto
gráfia, tükör, fali gyertyatartó mögé tűztünk fenyő

gallyakat, különösen kijutott nagyapának, rabbi Ber 
mi-Miklósnak és a <<Kszáv szófer>>-nek. 

Budapest. 
Dr. J{ohlhpch Bertalan. 

l ' " UTRAVALO KOL NIDRE ELOTT.* 

Megyünk a templomba, édes fiam. Hívja, várja Kol 
Nidre szantestjének fehér halottas-ruhája apádat, hívja, 
hívogatja vezeklés fehérsége vándorait, zselléreit nagy
világ kisfalujának. 

Lobog-ég sápadtan ünnepi asztalunkon Jom Kipur 
Rudaras fehérláng-fáklyája, tövében lélekmécs olaja -
jajszavas emlékink sóhaja . . . Hallod-e, édes Fiam, 
ezeresztendők J om Ki pur-üzenetét? 

Megyünk a templomba, én vérem, magzatom ; te 
viszed édesapád és édesanyád imakönyvét. Édes, boi-

* Zsidó kultúrelőadásra (zenei illusztrálással). Az előadás joga 
fenntartva. 

Az I MI T ltvkönyve. 19SO. 13 
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dog poggyász. Fehér asztalkendő lágyan öleli . 
gatja az ünnepi machszarokat és édesapád ~~~o
halottasruháját, - oh, nem tudod, nem sejted : ér 
életnek-halálnak örök útravalójával sietsz az 'h~~ 
házába. 

Peregnek a porszemek - én édes Fiam - homok. 
óránkon, járjuk keserűségnek országútját, járjuk lomb. 
hul19ttó ősznek avarját. J önnek-jönnek fehér szárnya. 
kon emlékvendégeink. Mennél távolabbról jönnek, 
annál színesebbek, annál frissebbek. Már el se válnak 
t()lünk. J ópaj tások : fehér szárnyuk fehérsége békéltet 
bennünket a fehér ruhával, amelyben majd utolsó 
útunkra megyünk. 

Oh, nem most találkozunk először elmult tavaszok 
bárányfelhőiveL Angyalfejes, drága bárányfelh()k sétál· 
tak a fejünk fölött, amikor métáztunk és szaladtunk 
a domb tetejéró1 és sárkányt eregettünk és amikor még 
nem könnyezt ünk. De újhold táj án, Elul sófárfúvó reg· 
gelein, Jom Kipur Kótajnok délideji bűnvallomásain 
mégis mintha láttuk volna napoknak, időnek rohanását . 

. . . A v.irágot, a drágát,, az emlékezetest és emlékez· 
tetőt, a páfrányt, az akáclevelet és fűszálat falusi kis 
temető sírhalmairól, legszebb könyvünkbe préseltük. 
Miért akartuk hosszabbítani réti virágnak, fűszálnak, 
falevélnek életét? Velünk marad tán így, ami roulandó? 
lllat, szín, napsugár? Vagy vágyakoztunk, hogy cs~k?l· 
hassuk az imakönyvet, amelynek könnyes lapJall'a 
fonnyadt virágok, száraz fűszálak új meg új Hallelt 
lehelnek ... 

Fonnyadt virágok .•. 
De a mi kertünkb(Sl valók. 
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Az istenes mezőkró1. A kiskertünkbé>l, ahol édes
apám nyesegette, oltotta a rózsafákat és felfuttatta 
a verandára a szőlővenyigéket. Űnnepeinkre, domb
tetőn sárgálló kis templomomra és szeretteinkre gon
dolok, akikkel együtt mondtunk áldást ünnepi ka
lácsra, ünnepi sátorra, édes gyümölcsre és sanyarúság 
kenyerére. 

Szeretteink! - ah, elmentek már régen? Elmentek, 
de velünk vannak. Örök útitársaink. Látjuk az arcu
kat, érezzük közelségüket, halljuk a .szavukat, zengően, 
bánatosan. Halljuk üzenetüket, és nézzük-nézzük őket, 
valahányszor ráriadunk a valóságra, hogy napok és 
évek szaladnak-száguldanak fölöttünk. Elalvás előtt, 

álom partján milyen jó, milyen édesen nyugtató, ami
kor szólitjuk őket, amikor beszélünk velük ... 

Űszidő ez, édes Fiam. Még melegedni szeretnénk el
röppent tavaszi csillogás és búcsú nélkül elfordult nyári 
delelő verőfényén. 

Ebben a verőfényben miénk a kis ház udvara, kertje, 
az öreg körtefa. Miénk a füstös jégcsap az eresz .alatt . 
Miénk volt a tav~szi olvadás, a kisárok az utca szélén. 
Csatakos vize sebesen vágtatott és azt hittük, hogy 
rohan, rohan egyenest messzi Sós-tengerbe, Sós-tenger 
vizében a Nilussal meg a J or dánnal találkozik ... Forgó 
bácsi kisegyszeregyes irkájából hajót készítettünk, kis 
hajónkat bedobtuk tavaszi olvadás csillámló vizébe, 
hogy vigye-vigye üzenetünket messzi szent városba, 
Karmelre, Kanaánba, Machpela barlangjába, Rabbi 
Meir Baal Hanesz sírjához, Rabbi Simeon ben Jóchaj 
lagbeómeri táncos ünnepére, vigye üzenetünket kis 
hajónk Galileába és Jabné be, csipkebokrához isteni 

13* 
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csotláknak, olajfák ligetébe, vigye üzenetünket szent 

111ezőkre, távolközelségbe, rossebirodalomba ; Csoda
ország csodapalotáit, csodapaloták tornyait, gránát
nhuájtít és páhuáját kisbibliánk fametszetes ábráin 
hl ttuk ... 

A u1iénk volt a berek, sok-sok sóska, rekettye, vad
Yirág a réten . És a miénk volt az iskolaudvar, a miénk 
volt a kis templom dísze, cirádája : a borszínű, kopott 
oltárt erítő , a régi, a fakó porajobesz ; de oh, a miénk 
volt az oltár új bársonya is, fehér kárpitjának puha 
fonalá t ünnepi sugár ezüstje öleli. 

R ét, mez(), kishajlék nagyuccán, iskola, . templom, 
hajnali Szelichosz, őszi lomb a sátorhoz, dércsípte fűzfa

levél Hajsájnóra, kék-sárga-piros gyertyácskák minden 
Tórák vigalmára, tavaszi pászkaillat vörösszájú kemen
cék körül : bódító, mámoros tavasz virágja, fűszere, 

széder-est sok kis borospohara, sok-sok jó ember, régi
vágá ú hívő lélek : 

- ez az én Kilem ! ez a mi Kilenk! 
Egy e gé z nagy világ ! 

Az én Ki l em! Város és anya Izráelben! 
Életében, T órájá ban, köznapjaiban, ünnepei ben, imád

ságaiban, vele való törhetetlen, bonthatatlan elkötele
zett égünkben újból meg újból, örökkön-örökké virá
goznak einlékeink! Sóhajok szárnyán suhanó emlékein
ket mámor és igézet könnyeknek szentségével harma
tozza ... 

Hallod -e apai-anyai ház ba röpülő lelkeknek zengő 
muzsikáját? 

Xézd, nézd! Látod : a mestergerendás szobában va
gyunk. 
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Otthon vagyunk: a fehér asztalterítőn fehér kalács, 
rniénk a szornbat üdve, miénk Sabbosznak nyugalma, 
büszkesége - és megáld bennünket két kezével az 
apánk .. . Tudjátok-e gyerekek, hányadik a Perek ma 
délután? .. . 

* 
Zsellérek vagyunk e földön. A pá dat : -édes Fiam -

a földi vándort a nagy Talisz ba és a Zsoltáros verseibe 
burkolják. A Tehilim aranyfonállal átszőtt köntösébe, 
örök útravalóul szőtte ezt számunkra a Pásztorkirály. 
<<Aki a legfelsőnek rejtekében lakozik, a Mindenható 
árnyéká.ban honol . .. >> 

Elmondjuk majd akkor a Nagy Kapuban bibliai 
nevünk bibliai vers~zetét. Pajzsunk, _ vértünk és címe
rünk ez. Velünk van egész életünkön át : tizennyolcas 
áldásnak háromlépéses békefohásza előtt, nap-nap után 
háromszor ismételjük, hogy el ne hagyjuk, el ne veszít
sük bibliai versezetünknek, drága szép Pószükünknek 
egyetlen betűj ét sem. 

<<Táborozik az örökkévaló Angyala az ő tisztelői körül 
és megszabadítja őket . .. >> Chauneh Maloch Adonáj 
szoviv lijreov vajhalcém.>> 

Ez a te Poszüköd, Chájim fiam. 
Chájim .. . Élet ... Röpítsen az Ige vitorlája Isten· , 

nek és Embernek tetsző szép élet vizein . . . Röpítsen 
az Ige vitorlája ... 

Lepereg az utolsó porszem homokóránkon, három
szor koppan a Chibbut Hakéver, a Nagy Cséplés vas
v-esszeje. És édesapád : Ábrahám fia - a Vígasztaló, 
Menachem .ben A vróhom elmondja Pószükjét : <<Sze· 
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meknek tiszta tekintete szívünket vidítja és becsületes 
név acélozza izmainkat . .. >> 

Így van. Rendben. Édesapád a Nagy Kapuban iga
zolta magát. Vagy csak a nevét igazolta? · 

(Mert az életünk tévelygés, fogadkozások feledése, 
tülekedés - gyarló portéka a szívünk, kicsiny önzés
sei kicsiny körre adagalja mártékes szeretetét. És álom .. 
parton álmodjuk, hogy jóság, oh, talán jóság is lakozik 
bennünk .. . ) 

<<Az Örökkévaló az én Mécsesem - és Világossággá 
fényesíti az Örökkévaló a sötétséget>>. 

Harmadszor koppan a J óangyal vasvesszeje. 
Hinéni! Itt vagyunk, Uram! 
És hazaérkezünk az örök Kehilába. 
Otthon vagyunk! 

* 
Dombtetőn sárgálló kis falusi templomba : apánk, 

anyánk Istenházába visszaszáll a lelkünk őszidőtáj t ... 
Elmult id(}k aranyfátylának ködéből virágok illata 
száll felénk . . . 

Házam népeért, fiamért, érettem is pislákol úgy-e 
ott öröklámpásunk kis mécsese . .. ? Tüzére úgy-e vi
gyáztok, nem fogy ki az olaj soha-soha ezüstös pohará
ból . .. ? Látom-látom imbÓlygó kis lángját. Nem is 
tudom, mi van azon sírnivaló, hogy őszi délutánon 
bűnbánó tíz nagynapnak alkonyatán sápadt, fénytelen 
fénye piciny, halk aran:ysávot dob aranydíszes Oraun 
fakószép függönyére ... 

<< ••• Üdvösség házad lakóinak, akik Téged dícsérnek. 
Udvösség a gyülekezetnek, amelynek Istene az örökké-
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való .. ,>> Mi van azon sírnivaló, hogy nap-nap után, 
kora reggel és alkonyat táján hitet tesztek a Zsoltáros 
bitével! 

Ugy-e, értem is imádkoztok? Fehér halottas ruhá
ban ... Sófárnak, ítélkezésnek nagy napján ... 

Ítélkezésnek nagy napja előtt, Kol Nidre szentestjén, 
ekképen áldotta réges-régen az édesapa gyermekeit. 

<<Oh, vajha feléd fordulna Égi Atyánk kegyelmes 
tetszésével, vajha szívedbe plántálná Istennek szere
tetét és szerelmesévé tenne szent Tóráp.knak: a jóerköl
csökben való t iszta életnek ! Szemednek világa, oh 
forduljon váltig e csillagzat felé, ajkadat csak józan szó 
hagyja el és legyen váltig erős a szíved ! Kezed Isten
nek tetsző cselekedeteket végezzen, lábad légyen gyors
járatú Isten akaratának véghezvitelében: forrásod 
légyen kiapadhatatlan áldásokban. Adjon néked a 
Jóisten igazságban és zavartalan nyugalomban jólétet, 
becsületes megélhetést az ő atyai kezéből és ne húsból 
és vérből való kéz kölcsönébőL Oh, jegyeztessél be Izrael 
jámborai és szentjei sorába szerenesés és áldásos életre! 
Ámen h> 

Megyünk már a templomba, édes :Fiam. Hallod-e, 
hallod -e ezeresztendőknek J om Ki pur-üzen e tét? 

Budapest. Dr. Hajdu Miklós. 



200 GOLDBERGER ~IDOR 

, 
ADALEK OK 

A MAGYAR ZSIDÓK TÖRTÉNET-~HEZ. 

Az emancipáció az 1861-iki országgyülésen. 

Marczali Henrik <<Recepció>> című cikkében (Egyen
lőség jubileumi száma 97., Budapest, 1930 február 7.) 
a következőket írja : Midőn, 1861-ben, Magyarország 
törvényhozása újra felemelbette szavát, nem feled
kezett meg határozatba .iktatni a középkori hűbére-· 

rendszer nyomainak eltörlése. mellett a zsidók törvénye$ 
egyenjogúságát . 

Venetianer Lajos <<Az emancipáció története>> című 
tanulmányában (IMIT 1918-as Évkönyv 49.) ezt ol
vassuk : Az 1861-iki országgyűlés csak a felirati vitá
ban merült ki, melynek során Széchenyi Béla gr., 
Podmaniczky Frigyes br., Szalay László, Trefort Agoston, 
és J ó kai Mór lelkes nyilatkozatai után Tiszr;t [{ál mán 
javaslatára legalább határozatilag· kimondotta a ház: 
hogy a munkájában megzavart országgyűlésnek tervé
ben volt az izraeliták politikai egyenjogosítása i . 

A kés5b b i utókornak .legalább is annyi kötelessége 
van, hogy akkori nemesgondolkozású támogatói ern
lékét ·azzal tisztelje meg, hogy a szabadelvűség ezen 
fenkölt heroszait úgy ünnepelje, hogy gyönyörű sza
vaikat egy csokorba kösse zsidó évkönyvei egyikében, 
különösen mivel ezek a zsidóság ügyét előrevivő b~
szédek alig szerezhetők meg. A képviselőházban ugyanis 
az 1861-iki országgyűlési naplóból csak egy példán~ 
maradt meg és a szabályok szerint azt onnan elvinnl 
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nem lehet . Kajdacsy Ferenc képviselőházi könyvtári 
s~akaltiszt volt szíves részemre a beszédeket lemásolni, 
amiért ezennel nelü köszönetet mondok. 

Az első, aki témánkat felvetette Tisza !{ál~mán volt. 
1 61 május 16-án a XXIII. ülésen tartott beszédében 
a következő szava.k is elhangzottak ajkain; A har
lnadik szempontból indulva ki : Vannak több kérdések, 
tnelyeket meg kell említenünk mindazért, hogy be
bizonyítsuk, miszerint mi egy valóban szabadelvű 

politikát óhaj tunk követni, mind pedig azért, hogy 
hazánk 1ninden lakosait legnevezetesebb érdekeik irá
JJyában megnyugtathassuk. Kettő ezek közül s talán 
a két legfontosabb az indítványban röviden bár, de 
igrn helyesen említve van. Ugyanis a hazánkbeli 
nemzetiségeknek és hitfelekezeteknek a teljes jog; 
egyenlőség alapján megnyugtatása s ezzel ellenkező 

törvényeink meg.változtatása. 
Mindkét tekintetben pártolom én az indítványt, 

mert valóban alig lehet valami kívánatosabb, mint
hogy hazánk minden lakosa. mind nemzetisége, 1nind 
vallása tekintetében tökéletesen egyenjogú legyen, s 
ezek miatt semminemű politikai jogok gyakorlásából 
ki ne zárassék. (Helyeslés.) 

A továbbiakban az úrbériség eltörléséről beszél. 
Ugyanebben az ülésben közvetve Tisza J(álmán után 
szólalt fel Szalay László is, igen hossszú, sok lapra ter
jedő beszédben fej tvén ki mondanivalóit és úgy közepe 
táján a következőket mondja : 

Azon kezek, melyek az ország integritásán ejtettek 
sebet , az ország összes alkotmányát is feldulták, s e 
tekintetben is még távolról sinc;s helyreállítva a tör~ 
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vénye állapot. A magyar miniszteriumot s a saj tó
ügyet tárgyaló 1848-iki törvények felelevenítése nélkül 
alkotmányos állásunk valóságos gúny! (Úgy van.) Igaz! 
az ezeket pótoló instituciók egyike azon abszolutisz
tikus állambölcsesség n1aradvány~, mely mint Tox egy 
ízben mondá, azokat kik által gyakorolta tik, őrültekké, 
azokat kik fölött gyakoroltatik, hüly.ékké teszi (helyes
lés), a másik pedig mint az 1848 előtti viszonyok or
gánuma, nem fér meg a parlamentáris kormánnyal. 

De nem elég az 1848-i ki törvényeket élet be léptetui ; 
szükséges azokat, amennyiben a polgárok teljes jog
egyenlőségát nem mondanák ki, kellő szabatassággal 
pótolni. (Úgy van.) Istennek nincsenek többé választott 
népei, ővé az egész emberiség. (H elyes, igaz, éljen.) 
ű azt nem osztályozza úgy, hogy az egyiknek a szabad
ság jusson osztályrészül, a másiknak járom! (Igaz.) Hogy 
az egyiknek halántékai körül polgári cserág szövődjék, 

a másiknak homloka a föld felé görnyedjen. (Igaz, 
helyeslés.) Nem szabad tehát egy népességet sem azon 
eszközöktől megfosztanunk, melyek elkerülhetetlenül 
szükségesek, hogy mind emberi, mind egyéni hivatásá
nak teljes öntudatára jusson ; s az utóbbinak elérésére 
n1ajdnem egyedüli eszköz a nyelv. Ennek használatára 
tehát minél tágasabb tért kívánok nyujtani a Magyar
országban lakó valamennyi népiségnek, csak az ország 
egysége ne menjen veszendőbe. (Helyeslés.) Élesebb 
szemek, mint az enyém talán már látják közeladni az 
időt, midőn e föld, melyet eddig Magyarországnak 
neveztünk, nem tudom miféle dunai közbirodalom 
részét fogja képezni; én, még nem látom s minden 
esetre ráma nélküli kép formájában fognám !áthatni, 



ADALÉXOX A MAGYAR ZSlDÓK TÖBTÉNETÉREZ. 203 

melynek tárgyai, színei egymásba folyván, nekem 
bizony csak a káoszt tüntetnék elő. Az a Magyar
ország, melynek én, mint eddiglen, úgy ezentúl is 
egyik gyenge, de hű napszámosa fogok maradni, (él
jenzés) Szent István Magyarországa ezer évi történel
mének és jogéletének rámájában; (közhelyeslés, éljen
zés) e keret oly nagy, hogy miatta nyomás egy népiséget 
t;ern éri s ezé1·t nincs is ok rést nyitni e keretben egyes 
részek kihullatására. De az ország. egységén mint sine 
qua non kondici'ón belül kész vagyok minden népiség 
j?gainak teljes megismerésére. Kész vagyok továbbá 
valamint minden népiségnek, úgy valamennyi hit
felekezetnek ' is politikai jogosultságát megismerni, a 
politikai jogot valláskülönbség nélkül minden honfira 
kiterjeszteni. Kész vagyok ezekre nemcsak azért, mert 
az emberiség, az igazság parancsolják, hanem azért is, 
rnert a ·politika tanácsolja. 

Szemefényét nem szereti inkább a magyar, mint a 
függetlenségét, s méltán. (Úgy van, igaz.) A függet
lenség dicső, megbecsülhetetlen dolog ; de van egy 
igen veszedelmes neme a függetlenségnek : az elszige
teltség, az izoláltság. Az izolált ember is úgy isten 
igazában független, nem érintkezik senkivel, sem jobb
ról, sem balról, sem alulról, sem felülről ; nem függ 
ő senkitől ... , de nem is támaszkodhatik senkire! 
(Igaz !) Mi tehát vigyázni fogunk, hogy midőn függet
lenségre törekszünk, izoláltságra ne tegyünk szert, a 
függetlenség ama gyilkos nemére, malyben elvész ok
vetlenül, ki az európai szolidaritást kifelejti a kalkulus
ból. Az európai ázolidaritás a teljes jogegyenlőséget 
tűzi ki iránytűül, mint más államoknak, úgy a mienk-
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nek is ; hozzuk tehát törvényhozásunkat minél előbb 
összhangzatba annak elveivel, ha erkölcsi támaszát 
akarjuk magunknak biztosítani. 

Ennyit S zalay László a nemzetiségről, é~ bár sehol 
sem beszél expressis verbis zsidókról, de mikor az 
egyenjogúsítást minden vallásra követeli, ebben már 
politikai jogokban is bele értette a zsidókat is. 

Trefort Ágoston a XXVI-ik ülésben, május 22-én 
szintén igen hosszan szól a felirathoz, a jogegyenlő~ 

séggel pár szóval végez, de ez azu tán annyira világos, 
hogy ő már expressis verbis nevezi meg az <<izraelitákat». 
Ennyit mond : 
Előadásom folytán említérn : miszerint a jogegyenlő

ség elvét a nemzetiségekre kell alkalmaznunk - kell 
azt egyszersmint a vallásokra nézve is akként kiter
jesztenünk, hogy ne legyen e~en o:.;szágpan semmi nép-_ 
osztály, mely vallásos tekinteteknél fogva polgári s 
politikai jogok gyakorlatából ki Jegyell zárya -.. értem 
az izraelitákat. 

Gróf Széchenyi Béla másnap, május 23-~n a XXVlJ-ik 
ülésben rövidebben beszél ~lőtte szólóknál, de , jóval 
többet a felénél a zsidó emancipációnak szenteli ; 

Ismétlésekben vergődni nem óhajtván, kiváltkép a 
hazánkban lakó más vallásfelekezetek egyenjQg~.~ágra 
helyeztetéséről akarok még jelenleg, már előlegesen is 
némelyeket elősorolni, (halljuk!) annyiban . ink~ bb, 
mivel a javaslat ezen pontja még alig volt megérintve, 
Indokolásaim talán nem lesznek újak, de annyival 
fogok törekedni átsiklani azon, ami már csinált út, 

A sok lényeges kérdések egyike tagadhatatlanul a 
zsidó emancipáció. Közölök Magyarhon ha.tár~i:p. be~ül 
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körülbelül 400,000-en laknak. Náluk intelligencia és 
pénz nagymértékben található, melyek oly eré>k, Iniket 
szem elé>l hagyni bizennyára képtelenség volna. A pénz 
uralkodója a világnak, s a pénz-vásárok urai a zsi
dók. Nincs oly nagyobbszerű pénzesvállalat, nincs oly 
financiális krizis, melyben é>k ne volnának a fé)té
nyezé>k. 

Visszatekintve a zsidó népfaj történetének azon kor
szakára, midé>n Titusz légiói lerombolták J eruzsálem 
falait, elszóródottan, mindenki által üldöztetve, minden 
térré>l leszorítv.a, nem maradhatott nekik hátra egyéb, 
mint az üzérség mezején törtetni elé>re, s ezen körbé>l 
ki nem léphettek elébb, míg az elé>rehaladottabb nem
zetek az e tekintetben elavult rögeszmék utolsó romjait 
is szét nem morzsolták. 

Részemré>l Magyarhon zsidóit szabadlábra állíttatva 
látni óhajtom (helyeslés), kívánom a toleranciát a jog 
terén; mert alkotmányunk principiumával nem látom 
1negférhetőnek azt, hogy bárm~ly felekezet is politikai 
jogainak élvezetéből ki legyen zá,rva, (közhelyeslés), sőt 
azt hiszem, hogy bárkit is politikai jogától megfosztani, 
morális gyilkolás. Ez még keresztényi elveinkkel i 
ellentétben áll, melyek a legliberá.lisabb alapokra he
lyezvék ; és még magára . a keresztény égre is sokkal 
nagyobb veszélyt látok én azon éppen nen1 keresztényies 
érzelmekben és tettekben, melyek egy igazságtalan 
üldözést pártfogoinak. 

Ezért már napjainkban minden érettebb né'p a tole
rancia magasztos elvét hordozza zászlaján. Tekintsünk 
Angolhon vagy Belgium viszonyaira, nincs ott oly ága 
a tudománynak, ipar, művészet, vagy kereskedelem 
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v{d l ~da~.aina J<, rnely bon no küzdenénok ~Aid ól< a91 els6 
Hor lm n. 

Hóg fo] ad ták ()k a~on OSZí mét, hogy bekövetkezend 
a~ a~ id(), rnid ()n t.örnog Hen fognal< viss~avándorolhatn i 
Palm;~ t.ináhu. ; mindon eHc t re mint jó polgárok CRendoAen 
hrv•trand jtíl< 1t11t, httHonlóttn rn i ni, mi koreRz tényBk i~ 

<'gy jnhh él<'t,IH n l>í~unk ; d( n~ért rnégis érdPkkPJ 
ntgttH~ l<od un k a Widgöm bh ü~, rn<-'llynol< göröneljei he~ 
anny i ('doH- lwHor (i mn Iók CHa tol. 

<<Vagy (,tín a~éd>>, így H~ól Macaulay : <<Civil dis
l\hili tioH of t.he j ewH>> novíi iratában : <<vagy tán azért 
zára.tt,u.HHék l<i egy <tn her, 1; legy n kevésbbé alkalmas 
laírmoly hi vnt,ttl vit;elésére, .rnert HzakáU hord, sonltát. 
HNH oHzik, H nt< rt tt helyett, hogy vasárnap a tetnplom
hn.rl, Hzo mlmton a ziüuagógában imádja mel(lgebben 
l H t.<-m(~t? Ezt uon1 órt.jük.>> 

J lt~j dttná lntn l•'ntncino1·~~ág hugonottái Anglia R(\g~

lyétj hív t.~i l< f( l lw,tjolilntH fojt d0lnH ik oll0n ; lh·ankhon 
luüolil<nKtÚ podig Spanyolhonból kért(-\k Hegélyt egy 
hugonot,i kiníly mogdüntésór( , R l<ÓH~< l\ voHal\ hit,ükért. 
hon uk l( ga~ontt hu érdol<oiL l<ookáz t .• t t,ni. t) nm l•'ntncia· 
m·Kzág prot.<'Hf,tínHn.i Porosí'l- vagy Angolhontól Hügélyt. 
fo~m\nak-o ltúrni, hogy vnllt\~nlutt prt\t1dotnituíusstí 
t Pgy(lk. Biv.onyárn nom! H nüór t,'l MPrt üldö~t.pt. t.t'k 
f'~Y 1Hlron , K no'l n üldüz t,ottu 1< nwHt.. 

lJgyatH V. t\ll t.iHZt·<'lt. J ( pviHol(~ht\. í'l n ZRidóluól is, 
l<'~ytn\ ·~z polit.ilu\.1 t'gyt,njogúHt\got. ill~t{) ; nu~rt, csttk 
uymuiÍH Hz ill l l h nlmt.t\.Ht.. Hol n.11 ily akndtUyok ~lg<>r
tlft.t' it,uk, tU<'~H11Ünf,t'k {)k tíllnnmt. képozni tíllntnbnn: 
IJt\t.juk, ho~y r. ivilizt\Un.hh, tn\ívt"~H<"'bb tH'HlZ<'f·<'k zHidót 
mikt\nt. l'(hunhml< új ht~~tíjol< K~uluíKniho~ . l•1zt, h'gjohbn.n 
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bizonyítják Amerika statisztikai adatai, malyekből 

kitünik, hogy az ott lakó Mózes utódainak csak nagyon 
csekély része foglalatoskodik pénzüzérséggel, míg a 
túlnyomó többség eke után keresi kenyerét. 

Állitsuk Magyarhon zsidóit a jogegyenl<Sség terére ; 
H tnagyar zsidókká lesznek, éppen annyira hordozván 
R~ívükün honuk előrehaladtát, mint hazánknak bár
rnely tü;zta, szittyavérü sarjadéka ; hozzánk hasonlólag 
lti)vetelni fogják jogaink respektáltatását, sarkalatos 
t,örvényeink csonkítatlan elismerését. 

Ha eddigelé Hunnia irányában a magya.r zsidók nem 
viseltottek gyermeki kegyelettel, ez azért történt, mert 
mcstohaanyaként bánt velök ; mert elismert dolog 
a~, hogyha bármely faj vagy felekezet kifelé gravitál, 
logyen az bármely oltoknál fogva is, az mindig egy 
hitvány, szifkkebHí belkormányzatnak gyümölcse. 

Mid<Sn t ehát a zsidó emancipációnak ügyére a tisztelt. 
!{épviselőház figyeimét már előlegesen is vonni bátor 
valék, ne1n kegyeletn esdé az, hanem egy igazság
H~ül te követelés. 

Tegyünk félre eldítéletet, ellenszenvet, s keresztényi 
vn.llásunkl\al össze nen1 férhető érzelmeket, s cseleked
jük azt, rni ernber s en1ber között csak méltányos és 
jogos! 8 ha 1najdan tnegpillantandjuk azon kormányt. 
tn~ly eldt.t az int~olerancia hideg, sötéten huzanlló fel-
1(\gei 1:\~ét,us~landanak : akkor fogjuk leginkább telje~ 
tnért~kben követni n1agasztos t.ana.it, annak, ki a szf'
r< tot dics() elveit hirde té! 

Cróf Széchenyi Bélára vonatkozóh'tg ez~n közlenlény 
v~g~n t f'RAzük tn t? g lnf'gjegyzé einket. 
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Má.snap, 1nájus 24-én, a XXVIII-ik ülésen Jókai Mór 
szélalt fel és a következőket mondotta : 
L~gnehezebb része a határozat elleni vádnak kétség

kívül az, hogyha ez országgyűlés sikertelenül ·szét
oszlik, azon esetben sok hozzákötött remény magában 
az országban meghiúsulva marad. · 

Mert én is tökéletesen egyet értek azon tisztelt 
képviselő társaimmal, kik mu,lhatatlannak tartják 
annak kimondását, hogy a magyar nemzet a vele 
együtt élő nemzetiségeket a legszab'adelvűbb bőkezű

séggel kívánja ,részesíteni mindazon áldásaiban az alkot
mányos szabadságnak, amiket saját maga élvezni óhajt, 
és ahol viszályok forognak fel közöttünk~ inkább akar 
nemesen engedékeny, mint hatalmas.kodó lenni, .(köz
helyeslés) és mindenesetre be akarja bizonyítani, hogy 
a közelmult kesérű napok alatt e t árgyban is tanult 
valamit. És itt ki kell mondanom azon egyéni néze
temet, miszerint én egy népet azért5 mert kicsiny és 
szegény, megvetni nem tudok, (helyeslés), sőt annyival 
többre becsülöm nála nemzetisége szeretetét ; hisz 
ellenünk i& sokszor felhozták azt, hogy kevesen vagyunk, 
azok kik jogot véltek találni egy nemzet sokaságában 
arra, hogy a nálánál kisebbeket semmivé tegye. (Úgy 
van,. igaz.) 

Továbbá, hogy a magyar nemzet semmiféle osztály, 
nemzetiség vagy vallásfelekezetre nézve kizáró vagy 
bezáró jogokat el nem ismer·, hogy alkotmánya jó
tékonyságában mindenkit egyformán részesít, mert ön
magát megboszuló véteknek tartanám azt, ha bármely 
osztályt vagy vallásfelekezetet előb b kizárnánk a polgár
jogok teljes élvezéséből, s azután polgárerényeket kö· 
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vetelnénk tőle, s ha azok min hibáink miatt annál 
hiányzanának, min vétkünkért őt ítélnők el (helyeslés). 

A továbbiakban arról beszél, hogy a magyar nemzet 
teljes szabadelvűségger kívánja megoldani mindazon 
kérdéseket, melyeket az újabb idők szültek és még 
eddig alkotmányosan tárgyalva nem voltak. 

Jókai Mór után ugyanazon napon és ülésben báró 
Podmaniczky Frigyes a következőket mondja : 
Midőn arról van szó, hogy vallás ne korlátozza többé 

a jogegyenlőséget, név. leg megemlíteni kívánom az izra
elitákat, mint akik irányában helyre pótolandók apáink 
mulasztásai .. 
· Sem a pénz, sem az értelmiség értékei nem szolgálhat
nak vezérelv~! ott, hol egyedül az emberiség mind
nyájunkra nézve közös jogigényei szabhatnak irányt 
tetteinknek (közhelyeslés). 

Nem tagadhatjuk ugyan, hogy nem ritkán méltó 
panaszaink lehettek volna a hazánkban lakó izraeliták 
ellen ; - de vajjon ő nekik nem voltak éppen oly 
jogos· panaszaik ellenünk? hisz. mi kényszerítettük 
őket; megfosztván őket a más polgárok által élvezett 
jogoktól, - hogy elkülönözzék magukat t61ünk, hogy 
érdekeik,. foglalkozásuk a mienkétől eltérő legyen. 
Nekünk a nem keresztény vallásúak irányá ban sem 

\ 

szabad. türelmetleneknek lennünk, miután mi vagyunk 
·azok, kik tapasztaltuk, hogy ugyanakkor, midőn hazánk 
ausztriai befolyás alatt álló tészében keresztényt el· 
térő hite miatt. a v~rpadra hurcolt, hogy· ugyan akkor__.. 
moridom- az izlam hatalmában lévő országrészekben 
mindenki a maga· hite szerint meneszt~é fohászait 
Istenéhez (közhelyeslés). 

M IMIT :Bvkönyve. 1930. 14 
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Továbbiakban a még meglévő úrbéri anomáliákról 
valamint több akkor aktuális kérdésről beszél. ' 

Mindezek eredményeként az országgyűlés utolsó
előtti, azaz a 67-ik ülésben Tisza J{álmán a követ
kezőket mondja : 

Számosak és fontosak voltak a teendők, melyek 
midőn e terembe léptünk 12 évi szünet után, reánk, a 
nemzet képviselőire nebezed tek. Éreztük azok fontos 
voltát, de az ádáz sqrs- nem akarom másként nevezni 
- úgy akarta, hogy az országgyűlés a törvényhozás 
terére ne léphessen, hogy új törvényeket ne alkot
hasson, mert meg volt fosztva attól, ami nélkül azt 
tenni nem lehetett : nem vala kiegészítve, nem valá. 
nak meg a törvényes kormány közegek, amelyeknek 
tétele nélkül az országgyűlés törvényhozási teendőit 

teljes mértékben nem gyakorolhatta. Egyetlen, ami 
az országgyűlésnek ily viszonyok között fennmaradt 
vala, az országnak legszentebb joga, ősi joga azon 
törvényeket, melyeket atyáink bölcsességükben al
kottak - védeni. Ezen kötelességet, hogy miként 
teljesítettük, miként előttem szélott igen tisztelt kép
viselőtársam mondotta, majd küldőink megbírálandják 
Én azonban mind a mellett, hogy mindazon fontos 
tárgyakra nézve, amelyek iránt intézkedni óhajtottunk 
volna, törvényeket készíteni, törvényeket alkotni nem 
lehet : óhajtanék ezek közül egynémelyre, első fontos
ságúakra nézve, a ház által még egy határozatot 
hozatni, amelyben mintegy fejezné ki azt, hogy ezen 
nagyfontosságú ügyekben intézkedni óhajtott, (helyes
lés) nem lehet azért, - hogy én ezen tárgyak közül 
épen hármat leszek bátor a tisztelt háznak ajánlani-

/ 
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azt mondani, mintha ez által a többi nagyfontosságú 
tárgyak mintegy elmellőzve, vagy pedig feledékeny
ségnek átadva volnának. Egyedüli oka, miért részem
ről ezen három tárgyat kiválasztottam az, mert az idő 
egyes nagyfontosságú kérdések részletesebb megvita
tását többé nem engedi; tehát csak ezen hármat 
lehete kiválasztanom, amely amellett, hogy fontosság 
tekintetében egy kérdést is maga elé nem bocsát, 
egyúttal már a ház kebelében bővebben kifejtve volt, 
sőt egy részben a felett a tisztelt ház már nyilatkozott 
is, · csakhogy nem oly tisztán és elkülönítve egyéb más 
fontos tárgyaktóL 

Ezekre nézve leszek bátor a tisztelt ház engedelmével 
határozati jav~slatot olvasni fel, s azt a tisztelt ház 
asztaláTa letenni. (Halljuk, halljuk, olvassa.) 

Határozati indítvány. 

Jog és törvény ellenes ki nem egészítése, valamint 
a törvényes kor~ányközegek hiánya által gátoltatván 
a képviselőház abban, hogy a hazánkat érdeklő fő

fontosságú kérdések s ezek között az alábbiakra vonat
kozólag törvényjavaslatokat készitbessen ; addig is 
míg erre képesítve lenne, az általa már elfogadott vagy 
kebelében többszörösen kifejezett elvek folytán ki
jelenti a képviselőház, hogy : 

1-ször. Az ország ban lakó minden nemzetiségek az 
ország területi és politikai integritásával nem ellen
kező, bármely igényeinek, a feliratokban kifejt(ltt elvek 
alapján kielégítését ; 

2-szor. A különböző vallásfelekezetek közötti polgári 
---------------------------------------------------------A~· 
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és politikai teljes jogegyenlőségnek életbe léptetését , 
az izraelitákra kiterjesztését ; es 

3-szor. Az úrbérrel rokontermészetű mindennemű 
birtokviszonyokra vonatkozó -kátrpótlás, megváltás kö
vetkezik. 
Ennyiből áll tisztelt ház e javaslat, melyet a tisztelt 

ház asztalára letenni óhajtok. Hosszabban indokolni . 
nem szándékozam azt; hiszen mind a három olyan 
fontos, hogy a tisztelt ház minden indokolás nélkül 
befogja e nyilatkozat szükségét látni. (Közhelyeslés; 
éljenzés. Elfogadjuk!) -

Hazánk a mult század második felében legj elentőség
teljesebb vezető, politikai egyéniségeinek gondalatme
nete talált feljegyzést a leközölt beszédekben, amelyek 
nemesen fénylő tükörként tisztán varázsolják elénk fen
költ egyéniségük magasztos alakjait, akik életük végéig 
hűek maradtak szilárd férfiasságuk megingathatatlansá
gával eszméik mallett az idők minden változata elle
nében. Országos nagyjelentőségük folytán minden ol
vasának médjában áll karakterük szeplőtlenségéről meg· 
győződni, mart életrajzuk szűkebb-bővebb feldolgozásra 
talált tudományos cikkekben vagy külön könyvekben, 
és a kézikönyvek, lexikonok útmutatást adnak további 
felvilágosításra, kutatásra. Mivel azonban mindegyik 
beszédet fölülmnl zsidóbaráti szempontból a' fiata~ 
gróf Széchenyi Béláé, ráutal~nk azon közleményein~r~ 
amelyek tájéli:oztatják az olvasót a nemes főúr zs1do 
tanítójára vonatkozólag, aki olyan jótékony hatással 
tudott lenni fenkölt gondolkozású, eszményi magasság· 
ban élt, nagyértékft tanítványára, hogy neki idegen 
elnyomott felekezetünk javait, egyenjogosítását' olyan 



HERMINÁNAK ;KOMOLY U;DVARLÓJA VAN. 213 

meleg ,szeretettel óhajtotta felkarolni (l. Magyar .Zsidó 
Szemle XLVL évfolyam 121- 126. Egyenlőség L. év· 
folyam, 20. .szám ~l. old. Mult és J öv ő XX . . 300-' 
320, old.). 

Tata. Dr~ Goldber:ger Izidor. 

' , 
liERMINANAK KOMOLY UDVARLOJA VAN. 

A husvéti vakációra· boldogan uta~tam haza. A bizo.
nyítványommal a nagyréti zsidq, hitközség minden tagja 
meg lesz elégedve· .... 

Az állomásunk hí:rneves bársai lombosadtak már és 
az állomásfőnöknek különbe~ .hivatalos arca boldog 
~pai mosolyra nyílt, midőn fiát a diákcsoport között 
iölfed~.zte. Csókolta, s~mpgatta a kövér gy~rmeket,. 

mintha-~zínjeles bizonyítványt vinne papáj~nak, pedig 
terhes volt az leg~lább négy csikóvah Így neveztük mi 
a s~ekundát. 
, Az utak mentén zöldeit már a vetés. Az árok szélén 

• • 
o~yan sűrűn sárgállott a · mocsári gólyahír, mintha zöld 
sző~yeg~t ·sár gá val öntött volna le valami pajkos 
óriát'fi ~ .. 

Bár az árk~~ mélyén az imént olvadt hó leve szívár
gott még, már az út köz~pén pq;rt. vert fel a nakkerünk. 

l\finden udvar telve kirakott holmikkal. A keresztény 
.és zsidó huewét összeesett akkor. Anyámat és testvé
reimet alig tudtam megcsókolni, annyira telve volt 
arcuk, kezük mész- és festékcseppekkeL 
Szok~tlan derült volt Hernilnánk képe! A takarító-, . 
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dresszben is - régi, rongyos szoknya, szakadt blúz 
fején fehér kendő, hátra kötve - feltűnt ma nekeU: 
karcsú, magas és mégis telt alakja. 

- Herminának komoly udvarlója van - súgta 
anyám, mialatt cók-mókomat letettem a szobasarokba. 

- És még hozzá egy miivelt, fiatalember, intelligens 
és zen em ű vész ! 

Már a <<miivelt>> és <<intelligens>> jelzők is csodálattal 
töltöttek el, de a <<zenemű vész>> szó egészen elkábított! 

- Beszéljen róla, anyuskám! Oh, mennyire örülök! 
De hogyan jön mihozzánk int~lligens fiatalember s 
még hozzá zeneművész? Hisz' az utolsó kereskedősegéd 
sem vizitel nálunk, mert tudja, hogy nővéreimnek ho
zományuk nincsen, de szépségükkel veszélyesek a há
zasulandó legényekre nézve ... 

- Pestről jött, távoli rokonunk. A társulatával a 
Társalgási Egyletben játszik. Az egész város el van tő

lük ragadtatva. Lajosnak hívják, ő a karmester és a 
prímás. Milyen ruhában játszanak! Az apja, két öccse, 
és két unokaöccse is. A többi tag idegen. Ha hallanád, 
fiam, hogy énekelnek! Lajos nálunk lakott. Állandóan 
telve volt a házunk vendéggel! Herminának éjjeli zenét 
is adtak és az emberek úgy sétáltak házunk előtt, mintha 
vásár lett volna, pedig akkor még jó hűvös volt künn. 
Ez a drága ember megszerette Herminát! 

- Juci néni! - mondta nekem - husvétra ismét 
jövök társulatommal és eljegyzem Herminkát, az én kis 
Pipikémet és olyan boldoggá teszem, amilyen nagyréti 

• 
zsidólány még nem volt ... 

- De majd megismered Te is! Téged, a kis sógorát is, 
szeretne megismerni. Engem már sokszor szólit anyá-
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nak. Hogy hogyan imádja Herminát, azt látni kell, 
azt el beszélni nem is lehet ! 

Közben Hermina is bejön, összenéznek anyjával. 
Lesi, szólt -e már szerencséjéről nekem. Aztán jelentős 
pillantással adva értésemre, hogy róla volt szó, nagy 
buzgalommal meszel tovább. 

Este hazaérkezik Móric. Róla is érdekes hírt hallok. 
Soká nem járt lányos házhoz, mert félt . Végre horgon 
akadt. Linka né.ni Hanna lánya, akinek segített a laskás 
ládát hazatolni a targoncán, mégis csak becsalta őt. 

Most aztán nem lehet a szaknyája melUH elcsalni más 
lányos házba, akármilyen nagy hozományigérettel sem! 

Igaz, hogy szép leány. Mórichoz illik. A homlokáig ér. 
Világos, szőke haja majdnem a földet éri, ha kibontja. 
Hozománya is van, nem sok. Azt is az anyja húsz esz
tendős özvegysége alatt, a sütőkemence mellett asza..
lodva, gyüjtötte össze. 

Ott ül többnyire a kemence előtt csinált lyukban. 
Fonnyadt arcára piros fényt vet a parázs. Körülötte 
számtalan szakajtó kenyérrel, tepsi kaláccsal és rétes
sel, kuglóf mindenfaj ta formájú és ő rakja, rakja gon
dos türelemmel a jól átfűtött kemencébe. Linka néninél 
nem marad semmi félig sülve! 

Ha együtt látjuk anyát és lányát, nehéz elhinni, hogy 
Linka néni szülte a ragyogó gyermeket. Pedig e.?; a jó 
gyermek naponta többször is lemossa arcáról, kezei
ről a kormot, amit az anyjával való csókolódzással 
szerez. 

A tiszta szobában Hanna kelengyéjét hímezi. E köz
ben támadt gondolatai hatása alatt anyjához fut, be
fogja annak szemeit, aki épp most kukucskál be a ke· 
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menceajtón, hogy jól sül-e minden , és kormos, ráncos 
homlokát csókokkal halmozza el. 

- Találd ki, anyuoim, ki vagyok? 
- Hanelem, az én egyetlen kincsem ! De ha nem 

hagysz dolgozni, baj lesz a bevetett holmikkal. · 
- Nézd csak ezt a hímzést! Mit gondolsz, anyukám, 

tet zem-e neki így?- Odailleszti az inghímzést keblére, 
ahova majd kerül .. . 

- A Weisz Móricnak? Meghiszem azt ! Kicsi korá
bau verést kapott, ha a felesége nem hordott ilyen 
bín1zésű ingeket ! 

Azzal vette a hosszúnyelű Japátot és dolgához látott 
az öreg. Hanna is folytatta a hímzést és sz.őtte képze
lete fonalából a boldogsága puha, sokszínű szőnyegeit : 
1najd amikor Móricé lesz, a legszebb fekete legényé 
N agyréten! ... 

Nagypénteken megérkezett Lajos társulatával. Nagy
szombat délutánján körsétát tett a város főutcáin az 
Első Magyar-Szerb Tamburazene És Daltársulat szerb 
nemzeti viseletben. Piros fez, égkékszínű selyemblúz, 
fehér térdnadrág, barna kamásli és félcipő . Elől járt 
Lajos. Magas, szőke férfi, mosolygó, kék szemekkel, 
fehéren villogó, ép fogsorraL Nem csoda, hogy Her
mina, aki eddig alig beszélt fiatal e1nberrel, pláne pesti
vel, pláne művésszel, pláne Don J uannal, aki még zenél 
i~, tenor hangon dalol is ; teljesen a füle hegyéig benn 
ült a boldog zerelen1ben! 

De honnan is vettük mi e tambur ásokat, a szerbül 
daloló magyarokat? 

Licbtig Manó valarnikor vándorló e ernyőkészítő volt 
~agyréten . Szépen énekelt és sok házba h~vtáJí eseJ:· 

• 
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.nyőt javítani csak azért is, hogy énekét hallgassák 
esernyőfoltozás közben~ Rossz nyelvek azt állítják, 
hogy sok paraszt menyecske csak azért is eltörette .a 
széllel a piroscsíkos, öreg családi esernyőt, hogy Manót 
bebívhassa. Az is megtörtént, hogy a gazda a nyelét 
újból eltörte a menyécskéje hátán, de nem a Manóval 
,csinálta,tta· meg-. .. 
. Egyszer aztán ő is megnősült. Feleségül vette anyám
nak egy kistermetű, kispúpú unokatestvérét, aki halá
losan szerelmes lett az esernyős dolnokba. Pestre köl
töztek. Harminc évig nem hallott róluk semmit, míg 
.most, mint impresszárió, vendégszerepelni jött szülő
városába. 

Gyermekei örökölték apjuk jó hangját és olyan zenész
tehetség volt mindegyik, hogy tanulás nélkül is bármely 
hangszeren tudott játszani. Az a ·király-uccai nagy ház, 
meJynek földszinti, egyszabás lakásában Lichtigék lak
tak, állandóan visszhangzott a fiúk művészetétó1. Játék
cimbalom, szájharmonika, oboa, gitár, hárfa és trom· 
bita, síp vagy fuvola, mind egyará.nt engedelmeskedett 
nekik és ha unokatestvérei is, akik szintén jó zenészek 
:voltak, beálltak a bandába, még a házmester sem sza~ 
kította meg őket az ingyen gyönyörködés miatt. 

A hat elemi után Lajos nyomdászinas lett, a. másik 
kettő szabó meg kereskedő. Lichtig Manó apai gonddal 
buzgólkodott, hogy családját eltartsa, de a jó időjárás 
~latt sokszor éhe~tek. Ekkor éhségüket dallal kergették 
el. Boldogoknak tartotta őket az egész ház. Egy szom
bat este Lichtig Manó családjával elment szórakozni a. 
<<Kék macskába>>, ahol egy tambura-társulat is fellépet~. 

ltt egyszerre támadt az a gondolat az apában és fiai. 
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ban, hogy ezt a művészetet ők szebben tudnák 
csinálni. A gondolatot tett követte. Űk négyen~~· 
unokatestvér, egy Handel nevű szabólegény, aki ekt 

l, . h . l ne 
pompás ua1 tenor angJa vo t és két igazi bácskai 
szerb. Az egyik a nagybőgős. Ez zeneértő és olyan mél 
hangú, hogyha belebőgött a karba, nem volt hallhat~ 
a hangszere. Pár hónapi esti próba után Lichtig bácsi 
szövetkezeti kölcsönt vett föl, megcsináltatta a már 
említett szerb dresszt, körútra indulnak és sikereket 
érnek el. Csakhogy most a zene és dal nyomában járó 
szerelmi sikereket nem az apa, hanem Lajos, a prímás, 
akinek boszorkányos gyorsasággal j árt a keze a tambura 
acélhúrjai felett, aratta le mindenütt, ahol megfordultak. 

Mindenütt volt egy menyasszonya és több imádója. 
A menyasszony szüleinél bő ellátást szerzett és meny
asszonyát elkápráztatta azoknak a szerelmes levelek
nek az olvasásával, melyeket imádói hozzá írtak. Her· 
minának is olvasott fel ilyen leveleket, amelyek lázba 
hozták tiszta testét és hajtották feltartózhatatlanul 
Lajos karjaiba. Lajos azonban beosületes volt, nem 
akarta a menyasszonyai beosületét. ű kosztot, finom 
ellátást, fehér ágyneműt, gondos kiszolgálást és ingyen· 
reklámot akart. Az eljegyzést is megtartotta, amelyen 
ő szolgáltatott bandájával ingyen zenét és dalt. 

Nálunk is így volt és a föld kerekségén nem volt Her· 
minánál boldogabb lény. Egész Nagyrét ott volt az 
eljegyzésen. Fogyott a fekete kávé. Szerenosére, akkor 
még csak fekete kávét szalgáltak föl az eljegyzési ven· 
dégeknek. Abból meg volt olyan fazékkal, hogy attól 
egész Nagyrét álmatlanul töltbette volna az éjszakát. 
Tény az, hogy Hermina nem sokat aludt, de nem a 
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fekete kávétól, hanem attól, hogy Lichtig Manó, a papa, 
úgyis mint a daltársulat impresszáriója, úgyis mint 
zenész, úgyis mint dalnok, hiányzott. 

Lajos ugyan az est folyamán bizalmasan megsúgta, 
hogy a p·apa nem jó szemmel nézi ezt a bozománynélküli 
házasságot, de ő inkább megválik apjától, kedvelt 
tamburájától és ismét nyomdászsegéd lesz, de az ő 

hűséges menyasszonyá t el nem hagyj a. Az öreggel nem 
kell törődni, anyja pedig áldását küldi frigyükre. 

Lichtig Manó igazi lantoshoz illő becsületességgel 
figyelmeztette anyámat és Herminát, hogy ne bízzanak 
Lajosban. Többet nem mondhat, mert hisz a fiáról van 
szó. Az eljegyzésre azért nem jött, mert nem akart bűn
társ lenni felesége rokonának az elcsábításában és egy 
szegény özvegyasszony kifosztásában. Persze, nem 
hittek neki. 

- A vén gazember megrágalmazza saját fiát, hogy a 
menyasszonyát így elriassza tőle - szóltak a~yám és 
Hermina. 

Az ünnep utolsó estéjén búcsúzott Lajos könnyeket 
ontva és könnyárban hagyván Herminát. 

- Visszajövök, szerelmem, pünkösdre és megtartjuk 
az esküvőt! 

Aztán jött két-három szerelmi vallomással telt levél, 
aztán ritkult, aztán végleg elmaradt. 

Hermina úgy tudott sírni, ahogy más senki sem tu
dott. Hallottam azóta sok zokogást, jajveszékelést, de 
ahhoz hasonlót soha. Csak Niobe lehetett ilyen könnye
ket hullató, akinek gyermekeit nyílazta le sorra a ha
ragra gerjedt isten! 

Anyámat is akkor láttam először átokszóró szerepé-
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ben. Mikor Jaszai Mari t III. Richardban átkozódni hal
lottam, azt gondoltam, hogy anyám ezt a szerepet 
természetesebben tudná eljátszani, ha I. Lajosról 
volna szó. 

Mikor a nagy vakációra hazamentem, az a szomorú 
hír fogad, hogy Hanna, Móric menyasszonya, meghalt, 
másnap temetik. Ez a temetés a nagyréti zsidók életé
ben eddig soha nem látott keretek között ment végbe. 
A zsidó lányok és legények egész éj jel sírtak és tanács
koztak együtt, virrasztván a viruló szép leány szalmára 
helyezett teteme fölött, hogyan tudnák legméltóbban 
szaretetüket kifejezni. Úgy határoztak, hogy nem 

_gyászkocsin vitetik ki, hanem hatan-hatan felváltva 
három rúdon. Három leány, három legény egyszerre. 
Így vitték együtt, egymás mellett a drága testet Móric, 
a vőlegény, és Etelka, a megholtnak legjobb barátnője. 
A kántor a kórussal egész úton gyászdalokat énekelt. 
A sok keresztény gyászvendég riem értette a dalt és azt 
hitte, hogy egy gyönyörűséges zsidóleány elmulásáról 
énekelnek. Sohasem hittem volna, hogy Móric így tudjon 
sírni. A zokogás úgy megremegtette egész testét, hogy 
attól tartottak, hogy a koporsó egyensúlyt veszít. nyen
kor egy más legény lépett a helyére. űt, hol az egyik, 
hol a másik leány vígasztalta. Legjobban Etelka .tett 
ki magáért a vígasztalás terén. Már amikor együtt vit
ték a koporsót, vígaszt duruzsolt a támolygó, roskadozó 
legénybe. O vitte el gyöngéd erőszakkal a sírtól és ha
záig kísérte és csak akkor ment el, · mikor anyámnak 
lelkére kötötte, hogy vigyázzon a fiára. . 

Hermina pedig inkább elégtétellel, mint részvéttel, 
így szólt : 
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. _ _:_ Nevess hát, nagy h6s, Te is, mint nekem mon; 
dott~d, mikor Lajos elhagyott! 

- .Lajos· nem halt. meg ... 
:....- Ha meghalt . volna, siratnám, ő volna~ életem örök 

gyásza, de büszke öröme is. · . 
_ Bárcsak meghaJt volna, mielőtt megismertük azt 

a gazembert .-_ harsogta a mama. . 
- Bárcsak inkább én haltam volna meg Hanna he

lyett - sóhajtotta Móric. · 
- Bárcsak ne születne egy szegény lány se erre a 

világra - sopánkodott Hermina. - Mert a szegény 
zsidólány s·orsa. rosszabb, mint a legutolsó parasztszol~ 

gálóé. A. zsidólegény, ha még olyan nyálas, nyiszlett is 
és ha egyetlen jó naclrágja sincs, hozományt akar. Ha 
parasztleány volnék s úgy tudnék dolgozni, mint most, 
kapnának útánam~ Tudom,. hogy vagyok olyan szép, 
mint a . boldogult Hanna volt, de mert neki volt egy 
pár száz forint hozománya, Weisz M.óric most majd 
meghal utána ' bánatában ... 
· -.. Nem volt olyan sok hozománya a Hannának, 
mint gondolod. Nem hoztak volna többet össze tizen
kétszáz forintnáL És mi az Móricnak, akinek kocsija, 
lova és pár ezer forint ára portékája van? Ha akar, kap-
hat' ő . gazdagab h 'lányt is .. ~. _ · 

- Ne beszéljen a mama nekem házasságról, én soha
sem fogok mást szeretni s így nem is házasodom meg. 

- Azt nem mondom, hogy. ne házaso d jál meg, de 
addig -.- úgy éljek én - hogy nem· engedlek, míg .Her
minát ·férjhez nem adod .. Mert ha te egyszer megháza
sodol, még kevese b b kilátása lesz- a férjbezm~netelrel' 

l h ·· l..<ny marad 1 Az - S mit csinálok én ve e, a oreg. l.l> • 
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I ten inkább rögtön vegyen el, minthogy azt megérje 
hogy a leányon1 őszül() oopfokkal járjon nekem itthom, 

~Ióric ezentúl Etelkához j árt vígaszért. Együtt b:~ 
zélgettek a megboldogult, drága Hannáról. Etelka szor

galnlasan varrt és Móric sokszor befűzött a tűbe, hogy 
ezzel i megkímélje Etelkát, aki olyan jó és türelmes 
hozzá. A nyár végén azt beszél ték, hogy Móric már tel
je en megvígasztalódott és Hanna iránt való kegyelet
b()! ennek legkedvesebb barátnőjét, Etelkát jegyzi el. 
Etelka anyja terjesztette a hírt. 

Mikor ezt Hermina és mama meghallották, elájultak 
az ijedségtőL Móric mégis hozomány nélkül fog nl>sülni! 
Tragédia lesz ebből! Tragédia nem lett, hanem hosszú 
küzdelem Etelka ellen, aki olyan alaposan megvígasz
talta Móricot ... S mennél jobban vígasztalódott Mó
ric, a holt Hannát feledve, annál kevésbé feledte 
Herininánk az élő Lajost, a hűtlent, akimost más leány 
szívét remegteti tamburája bűbájos húrjaivaL A · sze
gény zsidóleánynak ilyen a szerencsé je! 

Rózsa Ignác. 

, , , •• , l 

NEMNrORSZAG ZSIDO KOZEPIS,KOLA.I. 

A háború kitörésének végzetes esztendejében Heller 
Bernát professzorral közös egyetértésben két tanul· 
mányt írtunk az IMIT Évkönyvében azokról a zsidó 
középiskolákról, melyek annak idején a Szentföldön, 
minálunk és a német birodalon1ban léteztek. Én a 
tárgyat azután németül is feldolgoztaln és a breslaui 
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M.onatsschrift 1914. évfolyamában összefoglalólag is
mertettem: <<Die jüdischen Realschulen Deutschlands» 
címén. Bemutattam Németország akkori hét zsidó reál
iskoláját keletkezésük kronológiai sorrendjében. Be
rnutattam a legrégibbet, a Samsonschule-t, mely Men
delssohn halála esztendejében, ezelőtt 144 évvel alakult 
a braunschweigi kis Wolfenbüttelben, a Bölcs Náthán 
születése helyén és eme két név örökségének tudatá
ban a korai felvilágosodásnak lett lelkes zászlóvívője. 

Akár párja, a SZOJ:r?.BZédos Beesenben virágzó Jacobson
sohule, mely kapuit csakhamar megnyitotta a más
felekezetűeknek is és 1810-ben épült híres Jacobson
templomában elsőnek szálaltatta meg a modern isten
tisztelet sokat támadott kísérőj ét, áz orgonát. A XIX. 
század elejen, szinte egy esztendőben létesült a követ
kező két iskola, a zsidó élet akkori (és mai) két cent
rumában, Frankfurtban és Hamburgban. Az előbbi 

Rothschildék köréből nőtt ki filantrópikus célzattal, 
azért Philanthropin a neve ; a másik kifejezetten sze
gények iskolája volt az Alster partján, a zsidó tanra 
akarta őket nevelni és máig büszkén viseli homlokán 
a Talnnud-Tóra iskola nevet. Ötven év múlik el, amíg 
Hirsch S. R., a német kultúrorthodoxia harcos vezére, 
a zsidó regeneráció jelszavával megalapítja a második 
frankfurti középiskolát, mely tavalyi, 75 éves jubi
leuma óta alapítója nevét viseli : Hirsch S. R.-iskow. 
Pár évvel később a Nürnberg malletti Fürth követi 
Frankfurt példáját és szerény eszközökkel bár, meg
teremti lsr. Realsch-ule-ját, a konzervatív bajor zsidó
ság nevelő-intézetét. Ismét ~l kell múlnia 50 esztendő
.nek, míg. a jelen század elején Leipzig ben, a keleti 
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zsidóság előretolt táborhelyén, anyagi és szellem·· h 

. l erok 
összetalálkozása megteremti egy I sr. Höhere Schul 
lehetőségát és azt hatalmas lendületnek indítja. Az í e 
felsorolt hét iskola mind gyakorlati irányú volt a g~ 
polgári iskaláinknak megfelelő ; hat osztályukkal ~em~~ 
képesítet~ek az e~~etem számára, csak az u. n. egy. 
éves önkéntességi JOgot adták meg végzett növendé
keiknek. Ű.k képviselték annak idején a németországi 
szellemi áramla toknak, árnyalatoknak szinte teljes 
spektrumát, -· mint dolgozatom végén mondám _ 
a Menorának hét lámpását, mely azonban mind egy 
irányban, egy cél felé mutatott. 

V eszteségek és gyarapodások. 

Azóta 16 esztendő mult ef, fél emberöltő alig, azon· 
ban a világváltoztató események akkora torlódásával, 
milyent máskor századok sem produkálnak. Én a német 
zsidó iskolákat azóta sem vesztettem szemern elől 
és - amennyire a lapokból értesülhettem - figye
lemmel kísértem fejlődésüket . Nagyon 'természetes 
dolog volt t ehát, hogy midőn az elmult nyáron matu· 
ránsaink kisebb csoportjával és két kolléga kíséreté
ben németországi tanulmányútra indultam, az emlí
tett iskolák székhelyeit sem hagytam ki gazdag ú~i
programmunkból. Hadd lássuk saját szemünkkel lS, 

mi lett a hit és tudomány szerény hajlékaiból a világ· 
háború vészes zivatarai között ! Sajnos, kettőnek a meg~ 
látogatásától ab ovo le kellett le lehetett- mondanunk. 
Nemcsak azért, mert a Harz-li~gység kies közepén fekvŐ 
Seesen és Wolfenbüttel útirányunktól kissé félte estek 
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és és~k időveszteséggel lettek ~olna megközelíthetők, 
hanem azért is, mert - mint az előzetes levelezésből 
megtudtam- mind a Samson-, mind a Jacobsonschule 
megszfult zsidó iskola lenni. Mindkettő kénytelen volt 
anyagi ok ok ból épületét és felszerelését, m11ltját és 
hagyományait áruba bocsátani és eladni a braun
sch~eigi államnak. A wolfenbütteli pompás iskola
palotában, melyet a Samson:-alapítvány közvetlenül a 
háború előtt emelt internátus céljaira, ma állami reál
iskola székel. Tanárait szélnek eresztették, öreg igaz
gatója a Jacobson-schuléban talált menedéket, a töb
bieknek mcstanában igérik nyugdíjuk 50 °/0-át -
két évre! Magánközlések szerint a berlini nagyhitközség 
részér{)! alkudozások indultak meg, hogy legalább az 
épületeket zsidó céloknak- terv be van vév.e egy nagy 
központi Landeserziehungsheim vagy Psychopathen
heim - visszaszerezzék. A seeseni, mely születésétó1 
fogva a szimultán, vagyis vegyesfelekezetű nevelésnek 
volt előharcosa , elméletben most is megmaradt mel
lette. A helyébe lépő állami főreáliskola 1925-26. évi 
Értesítőjének beszámolója szerint : <<A Jacobson-schule 
már rég elvesztette volt zsidó jellegét, bennlakó inté
zetből városi iskolává lett, melynek tanítványai 2/ 3 részt 
evangélikusok voltak és legnagyobbrészt Beesenből és 
a szomszédos községekből származtak. Mégis nehéz 
szívvel szánta rá magát az al~pítványi kuratorium, 
hogy 1921. december 15. megkösse az átvételi szerzé>
dést Braunschweig szabad államával.>> A szerződés ki
kötötte, hogy l . az iskola szimultán marad, vagyis 
keresztények-zsidók benne egyforma jogokat élveznek, 
a zsidó hitoktatásról is az állam köteles gondoskodni ; 

Az Ji\UT ~vkönyve. 1980 . 
• 



226 FÜRST ALADÁR 

2. az iskola címében mindenkorra benne marad . b 
' mals J acobson-schule; 3. az igazgató és az alu~ee e~ 

családapa választásánál a felügyelő bizottságnak ~rm 
lási joga van; 4. utóbbi öt szabad helyet tölthet baJ n-

. e az 
alumnatusban ; 5. a tanárok között mindig legyen két 
zsidó. Jelenleg még a régi igazgató, Oberstudiendirektor 
Dr. N. Friedland vezeti, azonban zsidó jellegát telje
sen elvesztette. Múzeumként mutogatják az érdekes 
építkezésű, tornyos Jacobsontempelt, ellenben - kóser 
kosztot a városkában már nem kapni. 

Ime két előkelő, valamikor k.itűnően megalapozott 
intézet, melyek 150, ill. 125 évi multra tekintenek 
vissza, szinte nyomtalanul eltűnnek a zsidó nevelés
ügy körébó1! Gondolkodóba ejtő tény! Nem szeretném 
a sokszor elcsépelt, sokszor megrágalmazott <casszimi· 
lációs>> jelzőt rájuk húzni és rámutatni arra, hogy ím, 
ez iránynak nincs létjogosultsága, mert hisz önmagát 
emészti, önmagát teszi feleslegessé. Ellenben meg kell 
állapítani, hogy tisztán anyagi eszközökkel, hatalmas 
alapítványokkal, dúsan felszereJt szertárakkal nem 
lehet iskolát fenntartani. Beesennek és Wolfenbüttel· 
nek kezaettől fogva nem volt meg a kellő szellemi, lelki 
Hinterlandja, egy közönség lelket adó érdeklődése, 
mely olyat vár tőle, mit más iskolákban nem talál. 
Mihelyt megszűnt tehát belső célszerűsége, megszűnt 
külső szükségszerűsége is, és az anyagi javak deval· 
vációja már csak a szellemi értékek hiányát jelezte és 
fedezte. 

Hogy valóban <ca szellem az, mely magának a te~tet 
építi~, - mint a német költő mondja - mi sem Iga· 
zolja meggy<Sz<Sbben, mint az a három új iskola, rnely 
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az elveszetteknek mintegy pótlásául a legutóbbi év
tizedben Köln, Ereslau és Bedin városoknak az előbbi
ekkel teljesen ellentétes miliőjében alakult . Mindhárom 
új székhelynek voltak zsidó iskolai hagyományai és az 
új intézmények részben azokba kapcsolódtak bele, 
azonban igazi zsidó jelentőségre csak a háborúokozta 
keleti invázió emelte e városokat. Ereslau mint <<be
törési hely>>, Köln mint nyugati határállomás, Berlin 
pedig mint a birodalom főv.árosa volt kénytelen ha
talmas tömegeket magába felvenni és azok - mihelyt 
talajt éreztek a lábuk alatt és száraz kenyeret a ke
zükben - szellemi táplálék után is áhítoztak. Egy 
esztendőben, 1919-ben, az Umsturzot követő legelső 

hónapokban, itt is, ott is megeredtek új zsidó is~olák 
gyökerei. Kölnben a zsidó tanítóképző építette maga 
mellé, maga alá a Jawnét, Ereslauban a Frankel
Gratz-féle rabbiszeminárium adta meg a légkört, Ber
linben pedig a Hildesheimer-féle Religionsgesellschaft 
vette védő szárnyai alá az új intézményt. Mindenütt 
azonban hitközségi kisebbségek mozgatták az ügyet, 
konzervatív kisebbségek látták szükségét a művelődési 
alapon való vallásos megújhodásnak, megerősödésnek. 
Ezzel pedig a német zsidó iskolaügy súlypontja nem
csak topografiailag helyeződött el az ősi, délnémet 
bennszülött községektől Kelet és Észak felé, hanem 
világnézet szempontjából is erősen el tolódott - jobbra! 

Ha ezen általános tájékoztató után immár hozzáfo
gok ahhoz, hogy beszámoljak az úton szerzett sze
mélyes tapasztalatainkról, valamint az utólag egyen
ként bekért hivatalos adatokról, legáttekinthetőbbnek, 
legkönnyebbnek igérkezik az az eljárás, hogy útunk 

15* 
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. or- é id5rondjét követem és minden iskoláról k·· .. 
l 1 · · l .1 · 1 · ulon 
\ll on tgy<' <s~ent monuan1va 61mat csoportosít · · . am. 

!sr. Realschule, Fürth if]3. 

ürnb rg városából, a német mult és müvés t . ze 
mmdásan gazdag múzeumából villamos. vezet a vele 
egybeépített Fürthbe, a modern iparvárosba, melyet 
nórinbergi árui, játékszerei, kártyagyárai tesznek világ
híressé. Csendes kis utcában találunk rá a házsorba be
Pkelt z(ík iako1aépületre, mely a kapu fölött az «lsr. 
Realschole» márványtábláját viseli. Szűk az udvar is, 
koru1os, szürke házfalak környékezik, csak a Hinter
hn.usban köszöntenek széles, szelléSs ablakok. Itt la
kozik a közel 70 éves, szerény, szegény bajor batosz· 
tályú reáliHkola, mely soha nagyobb igényeket nem 
támasztott, mint hogy meghitt, megbízható nevelő· 
iskolája lrgyen a délnémet, zsidó hagyományokban 
f<jlnl5tt és zsidó hagyományokért lelkesedéS kispolgári 
oHztálynak. Elénk gyenneksereg fogad bennünket az 

udvaron, Jiúk és leányok vegyest, mert ebben a szi· 
gorúan ortodox intézetben az első elemitől kezdve 
n. G. rrálig koedukáció folyik, kevésbé elvi olwkból 
pen;ze, mint fi nánciális kényszerőségbéSI. A másik do
log, u.nli felt{inik, a gyermekek testi fejlettsége, amely 
jóval tnügött.(l marad a mi fővárosi ifjúságunk kül.se· 
j('nPk. CHo.k ()gy szálas, barnaképíi legény válik ki a 
t übbiek kü~ül, rnarkoH öklei eUH csak ágy menekül .az 
*'J>ró had. Prdig meglátRúk, hogy kölcsönösen szereti~, 
lH•cézget.ik (~gyrnást. , az (S szava azonban rel<odt~e~, 
~urguláztmn.k , id€lgonHzer(inelt hangzik. Megt.udJuk, 
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hogy a nagy darab ember falasa-gyerek, az abesszíniai 
fekete zsidó~ egyik sarja, kit - másokkal együtt -
a buzgó Feitelovics dr. helyezett el ebben a német 
környezetben, hogy belőlük nevelőket neveltessen árva 
népük részére. Csengetnek. A körülbelül l 50 főnyi tömeg 
sietve rohan fel a három emeleten elhelyezett tan
termekbe, melyeknek ajtajában már várja őket a tanár. 
Hogyan is merne német tanár két percet mulasztani 
az úgyis rövidre szabott, 40 perces Kurzstundéből, 

mely ma Németországban szinte általános ! 
Bennünket elsősorban a hittani, ill. héber oktatás 

érdekel, mely a tanulők készültsége alapján összeállí
tott, összevont osztályokban történik : rendesen 2-2 
osztály kezdői és haladéi tanulnak együtt. A tanítás 
célját kevésbé látják bizonyos meghatározott terje
dalmű tananyag elsajátításábán, mint a <<Gesinnung>>, 
azaz érzületben: a tanuló <<tudjon megfelelni a~ epi
kureusnak>>, legyen felvértezve a tudomány, különösen 
a természettudományok esetleges problémái ellen, 
értse és élvezze a zsidóságot abban a S. R. Hirsch
féle szellemben, melynek Fürth egyik fióktelepe. En
nek következtében a tanárok vagy meggyőződéses, 
hithű, konzervatív zsidók vagy - keresztények. ·Utób
biakat a fegyelem szempontjából is szeretik alkal
mazni. Van is tekintélyük : az igazgató, fiatal, kezd{) 
ember, előttük mélyebben emelgeti sapkáját, melyet 
ő is, a hittanárok is, állandóan viselnek. Voltunk egy 
énekórán : bájos kis szombati dalt - modernet, nem 
zemíróth-t - · énekeltek, majd tréfás versikék kariil
tek sorra hegedűszó mallett és a kis nebulók a héber 
szöveget - horribile dictu - meg is értették. 



230 FÜBST ALADÁR 

Maga az intézet nagyobb megrázkódtatások nélk" 
úszta meg a háborút, melynek 35 hősi halottját .. ~l 
kítette meg emléktábláján. Most anyagi gondo~~:~ 
küzd, szegényes költségvetése kb. 75,000 márkára rú . 
annak legnagyobb részét az iskolafenntartó <Sch:l~ 
verein>> teremti elő ; hozzájárulásokkal támogatják 
Fürth és Bamberg hitközségeJ valamint a bajor hit
községak országos szövetsége. A tanulók létszáma leg
utóbbi (1913) statisztikám óta nem nagyon változott: 
a reáliskola hat osztályában van 59 fiú és 29 leány, ösz
szesen 88, az elemi négy osztályában 39 +38 =77 
tanuló, utóbbiak száma emelkedőben. A tanárok száma 
inkább fogyott, együttvéve csak kilenc rendes tanár 
látja el a két iskolát, köztük egy rabbi. A tanterv a 
bajor középiskolák tantervét követi, csak a hittani 
órák száma kötelezőleg 4 4 osztályonként, hozzájok 
még néhány fakultatív óra járul a talmudi tanulmá
nyok részére. 

S. R. Hirsch-Schule, Frankfurt a/M. 

Néhány nappal Fürth után alkalmunk nyílt meg
ismerni a <<fióktelep>> anyaintézetét is, a prototípus~ , 
úgyszólván, mely minden konzervatív németországi 
iskolának mintája, mestere. A frankfurti Religions
gesellschaft iskolaművére gondolok, mely az 1928-ban 
megünnepelt 75 éves jubileuma alkalmából a <<Samson 
Raphael Hirsch-Schule>> nevet vette fel. És méltán. 
Mert ennek a lánglelkii, erőshitii, töretlen energiájú 
férfiúnak minden szavát, gondolatát, minden írás· 
magyarázatát, mellyel olvasóit inkább megb{hrölte, 
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rnint felvilágosította, ebben az intézetben sze~tírás
ként idézik, szentírásk~nt magyar~zzák. ~z 1skola 
k ·· Isőleg is egészen máskep mutatkoz1k be, m1nt a sze-
~nyszagú fürthi iskola. Frankfurt előkelő negyedében, 

;Am Tiergarten)> emelkedik a kétemeletes, kétszárnyú 
épület, igen ügyesen úgy elrendezve, hogy az egyik 
szárnyban találnak elhelyezést a fiúosztályok, a másik
ban a leányok, míg a középső részt, melyben a tágas 
torna-, rajz- és zeneterem van, mindkét iskola felváltva 
használja. 

A háborús és háború utáni évekről szóló, szűkszavú 
beszámoló, melyet .az 1915-25. éveket felölelő utolsó 
Értesítő ad, régi, magas szintjén mutatja az iskolát. 
<<A helyzet bizonytalansága csak fokozta az anyagi 
áldozatkészséget, és a külföldiek száma sem csökkent.>> 
Az 1926-27 -iki birodalmi iskolatörvény azonban érzé
keny csapást mért rá, amennyiben megszüntette az 
előkészítő, u. n. Vorschulet, melyet antidemokratikus
nak nyilvánított.* Megmaradt a hat osztályú fiúreál
iskola mai 162 és a hat osztályú leánylíceum 172 növen
dékkel, ami mind az 1913-iki, mind az 1925-iki létszám
hoz képest elég erős hanyatlást jelent. A reáliskola to
vábbra is az <<Überrealschule irányát követi», azonban 

, • Régebben t . i. a jobbmódú szülók, kik gimnáziumba vagy l'e
al~a akarták járatni gyermekeiket, azokat már 5 éves korukban 
he1ratták az ezekkel a középiskolákkal szerves egységet alkotott 
Vorsohulékba előkelőbb környezetükkel, mig a szegényebb néposz
tá~yok a Volkssohulét kerestélt tel. Ez a különbség ma megszünt: 
mmden német gyermek köteles a nyolcosztályú népiskolának leg
alább négy osztályát, mint Grundschulét lá.togatni. A Hirsch-Schul& 
?lemi ~övendékeit átvette a Religionsgesellschaft régi, jóhirü elemi 
18~oláJa, melynek osztályai persze hatalmasan megduzzadtak. (Több 
nun t 700 tanuló.) 
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<:t tovcíbbképző tanfolyan1ait, valamint a leá 
.. electá-it - anyagi okokból - kénytelen volt t~o~ 
t.eni. Csak a <<kis j esiváját>> gondozza féltő szeret·:t~~;· 
ahol az önkéntes j elentkezőket UHeg az intézet tanár ~ 
képezik tovább délutáni tanfolyomokban. Általába~ 
elismerésre méltó ennek az egykor dúsgazdag, most 
válságokkal küzdő vallásközségnek lelkes odaadása , 
amellyel az oktatás ügyét felkarolja. Ezidei 717,000 
márkányi költségvetésének pl. több, mint 36 Of -át 

o ' 
kerek M 265,000-t fordít iskaláinak fenntartására. (Egy 
reálisk. tanuló 490 M-ba kerül a községnek, egy elemista 
kb. 100 M-ba.) 

Ám a külső küzdés bajai nem hagynak nyomot a 
belső élet mentalitásán. <<Kitaposott utakon járunk», 
mondja nekünk az intézet új igazgatója, Dr. Elias, és 
magyarázgatni kezdi ennek előnyeit és hátrányait. 
<Szép a Tóra Derech-Ereeeel együtt>> hirdette Hirsch a 
Misna szavaival és jelentette az . ő fogalmazásában a 
Vallás és Tudomány összeegyeztethetőségét, kölcsönös 
egymásrahatását és áthatódását. A mfiveltség, mint 
t'Jarepov nem mondhat ellent az ist eni eredetű Tan 
sem szavainak, sem szellemének, - csak meg kell az 
utóbbiakat igazán, egészen ismerni. 'Azért fordítják a 
Tóra urinél alaposabb, minél mélyebb megismerésére 
legfőbb gondjukat. Voltam egy hittani órán az O III
ban, mely megfelel a mi IV- V. osztályunknak. · A 
Papok könyvének egyik áldozati fejezetét tanulták, 
mi rendesen ki szoktuk hagyogatni. És az óra folyarná~ 
annyi hozzáértés és <damdonusz>> jutott felszínre, annYI 
jól elraktározott adatismeret, hogy az ember csak el
bámult rajta. Egyforma precizitással számoltak be az 
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eitáron felállított fahasábok rendjéről, a papi ruhák 
elkészítés! módjáról, vagy a liszt- . és gabonaáldozatok 
mértékeir{)l.. A <<minchá>> 'szót persze Hirschnek néha 
délibábos etimologizálása sierint magyarázgatták és 
abból egész csomó szimbolikus, sőt etikai tanulságot 
vontak le. Hirsch szelleme hatotta át - nem frázis
képpen mondva - az órának minden percét. Sajnos, 
politikája, ill. poltizálása is, mely tudvalevőleg az u. 
n. Trennungsorthodoxie elveiben jut kifejezésre. A kü-
1önben sokat tudó, értelmes tanár ·n em egyszer szinte 
dogmaként ·célzott erre az álláspontra. 

De hogy ennek a némileg szűkkeblű, ellenben követ
kezetes nevelésnek' mégis megvan a látszatja, mutatja 
az az érdekes stati.sztika, melyet az intézet egyik ér
demes' tanára, Prof. Schüler, állított össze és mutatott 
be a <<Volt iskolatársak>> ezidei februári közgyűlésén. 

60 év tapasztalatai alapján megállapította, hogy az 
intézet körülbelül 1 OOO végzett növendékének túl
nyomó töb hsége - a <<zártszellemŰ>> nevelés következ
tében - a legkülönfélébb pályákon és országokban 
megmaradt felfogásban, cselekedetekben hithű zsidó
nak. Sőt legmagasabbra emelkedett az arányszámuk 
a~okban az esztendőkben, mikor a megélhetési viszo
nyok legkedvezőtlenebben alakultak. 

Philanthropin, Frankfurt a/M. 

A Hirsch-schuletór csak néhány száz lépés a második 
frankfurti zsidó · középiskola, a Philanthropin. N em 
ver~enytársak, nem ellenfelek : az egyik a másikról 
nem~ vesz tudomást. Pedig a frankfurti nagyközség, 
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mely az autonon1 <<Schulrat>>~ja útján a Philanthropint 
fenntartja, tekintélyes arányszámban konzervatív, sőt 
tagjai közé sorozza a Hirsch-község számos tagját is, 
az u. n. Gemeindeorthodoxokat, kik az egységes hit
község kebelén belül kívánják és tudják követelmé
nyeiket megvalósítani. Újabban egyesek az iskolát 
egészen a hitközség kezelésébe szeretnék átvenni, ami
től viszont a képviselőtestület nagyobb fele fázik, mert 
<<a központi vezetésben nem látná biztosítva a feltét
lenül szü,kséges pedagógiai és iskolaszerű (schulmassig) 
szempontokat>>. Ellenben évek óta minden költség
vetési vitánál szó van arról, hogy a PhilanthrÓpin szer
vezetét fenn vagy lenn leépítsék, sokan sokallják, hogy 
a hitközség 1.300,000 M-nyi szükségletéből kb. 25 °/0-ot, 
azaz 330,000 M-t emésszen fel a Philanthropin! Egyéb
ként a Phil. 125 éves büszkesége ennek a városnak 
éppúgy, mint zsidóságána~. A társadalom vezetői, leg
jobbjai, élükön Goethevel, élénk figyelemmel kísérték 
fejlődését ez intézetnek, mely Mendelssohn szellemének 
letéteményeseképpen <<Für Aufklarung und Humanitat>> 
jelszavát véste épülete homlokzatára, tanítványai szí
vébe. 

Az iskolába az utolsó tanítási napon értünk el. Tíz 
órakor befejezték a tanítást, tán éppen a latin mondat 
közepén, hogy négy héttel később ugyanott folytassák, 
mintha misem történt volna . Hisz most nincsen <<Ver
setzuilg>>, (a félévnek húsvétkor, Ostern = O vagy ősz
szel, Szentmihálykor, Michaelis = M van vége), sőt 
a rövidke nyári pihen6re elég házi feladat is azokott 
akadni a legtöbb tárgybóL Zsong-zsibong hát a hatal
mas iskolapalota, széles folyosói megtelnek kipirult 
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arcú fiúkkal-lányokkal, kik sokan egyenesen az iskolá
ból sietnek a vonathoz. Meg is látszik rajtuk : egyetlen 
poggyászuk a hátizsák, mellyel most a szünetben be 
fogják járni a szomszédos Taunust vagy a Rajna vidé
két, esetleg <<Fahrt>>-ra mennek valami ifjúsági csoport
tal és SO éjszakát SO fillérjéért Jugendherbergékben 
töltenek majd : nekik természetes, kedves, megszakott 
hajlék, bisz tanáraikkal, igazgatóikkal, sőt főigazgatóik
kal együtt hálnak egy priccsen, a mi diákjainknak, -
mikor 1- 2-szer kipróbáltuk, - bizony kín és gyötrelem 
volt. Mielőtt elbúcsúznak azonban az alma matertől, 
még egy bájos, kis kézszorítás, pukkedli dukál a pro-

. fesszoroknak, igazgatónak, aminthogy a szombati 
istentiszteleteknek is sokhelyt igen kedves járuléka ez 
a közvetlen érintkezés tanár és tanítvány között. 

Mi is csak e defilée után jutottunk el az igazga
tóhoz, Studiendirektor Dr. 0. Driesenhez : félig al
német beszédű, porosz Beamter-típus, aki valóban a 
külső, a külügyminiszteri szolgálatból, ahol az Um
sturz idején érdemeket szerzett, került át az iskolához. 
Az egyetlen különben az összes meglátogatott direk
torok _között, .ki túl van az 50. életévén, a többi mind 
alig harmincas. Szintén jellemző tünet! Nagy lelkese
déssel beszél a Philanthropin multjáról, valamint fej
lődésének újabb étappejairól, amikor a régi hatosz
tályos Realschule teljes reálgimnáziummá épült ki, 
külön reáliskolai kurzussal, mellette a hat évfolyamú, de 
párhuzamos osztályú leányliceum, mely kétéves Frauen
schule-val nyeri betetőzését. Utóbbiban a lányok a 
gyakorlati, hivatalnoki és kézműipari élet, a háztartás, 
és főleg a Németországban újabban megszarvezett szo-
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ciális tevékenység irányában nyernek kiképeztetést 
. ' 

sőt az iskolával kapcsolatos gyermekkertben mint óvó-
nők (Hortnerinnen) is gyakorlatot szerezhetnek. Ily
formán a Philauthropin büszkén vallja magáról, hogy 
az egyetlen iskola Németországban, mely az óvodától 
az egyetemig elvezeti növendékeit. 

Különös nagy önérzettel beszél az igazgató arról a 
sikeres küzdelméről, hogy az elemi iskolát kivételesen 
megmentette a Philanthropinnak. Sajnos, - teszi hozzá, 
- felekezeti jelleggel. Mert a Philauthropin ideálja ma 
is az <<általános emberi>>, felekezeti különbségeket nem 
ismerő szimultán iskola. A gyakorlatban persze a közép
iskola 197 fiúnövendéke közt csak kett() <<freireligiös>>; a 
l 86 leány közt három evangélikus, egy szombatos és egy 
freireligiös van. Az ö·sszlétszám a háború előtti évekhez 
képest itt is némileg leapadt, valószínűleg gazdasági 
okokból. Az intézet valamikor több százezer márkára 
rúgó alapítványokkal rendelkezett ; ma l 000-5000 
M -s adományokkal ismét éledni kezdenek egyes ala
pok, némelyek mögött a Rothschild-Goldschmidt csa
ládok állanak. Tanítás dolgában a Philauthropin Frank
furt legjobb, legmodernebb iskolái közé tartozik, az 
els(), mely meghonosította a szomszédos .Musterschule 
pedagógiai reformeszméit*; felszerelése, laboratóriumai, 
sőt csillagászati obszervatóriuma els()rangúak. Tanárait 
a Schulrat Németország legjobb tanáraiból választja; a 
vakációban nagyrészük - úgy látszik, közköltségen 

• ;Éppen most olvasom, hogy a. Musterschule volt iga.zga.tója., 
Oehemu·at W a.lter meghivta. a. Phila.nthropin O II. osztályát, b ogy 
ta~~ vezetése alatt mintaleckét ta.rtsana.k az egyetemen a. direkt, 
audit1v nyelvm6dszerr61. · 
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vagy alapok kamataiból - tanulmányútra megy ; a~ 
egyik Török-, Görögországot, Tuniszt járta be, kettő 
Franciaországban, egy Islandban végzett kutatásokat, 
mások tudományos kongresszusokon képviselték isko-
4ájukat. 

Az intézet zsidó jellogér51 a kövctkez6ket mondjn 
egy jubileumi cikk: <<A ~élkül, hogy a tanulókra bár
milyen irányt ráer5szakolna, tanitja és éli a Philan
tbropin a zsidó világfelfogást a korral éR környezettel 
való összefüggésében. Tanítása életre kelti az ifjúság 
lelkében a zsidóság pozitív értékeit, távol tartván t51H 
a korlátolt látókörü kicsinyes intoleranciát éa fanatiz
must éppúgy, mint a zsidó önérzet túltrngését.>> A hit
tanórák közül kett() tisztán német tanitáa, háromnak 
a tantárgya a héber irodalom. Belsó hitközségi okok
ból 1917-t()l éveken keresztül kétféle csoportban íolyf. 
a hittan tanítása, hogy úgy mondjam, neolog és ortodox 
vezetés alatt. Driesen megszüntette ezt a pedagógiailag 
tarthatatlan állapotot : ma megint együtt a nyáj, azon
ban az óraszám meggyarapodott ötre, a Húk fején pedig 
ott a kis sapka, a béke kedvéért vá1lalt engedmény. 

Ennél á <<reformnáh> nagyobbszaháaú, általáno
sabb jelent6ségd az a másik érdekes kísérlet, mely~t 
az új direktor bevezetett és melynek Gesamtunterricht 
a neve. A hét bízonyos napján az igazgató két csoport
ban összegyüjti az intézet valamennyi növeodékét éH -
úgy látom a jelentésekbé51 - parlamentet rendezt~t 
velük. <<Itt nem tanulól<: beszélnek, hanem fiatal lények. 
Emberek kerülnek s~óhoz, kik egymás közöt.t és veled 
bensőleg egyenlő jogosultságuak. Akik ] Pszn~k, nő~ek, 
kü~denek, keresnek, kérdeznek, kétkednek, r~meny· 
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kednek, álmodnak, kik elmélyedők vagy cselekvésre 
baj lók. De valamennyien ifjak, a j övendőnek, az isme
retlennek feszültségével, valamennyien megigenlői a. 
j elennek, mégis a j övő ígéretei, egész emberek, kiket 
az órarend mesterségesen nem tagol szét tantárgyak 
és tanórák szerint . Töretlenek érzelmeikben, irígylésre
méltón egyoldalnak rokon- és ellenszenvükben. A Ge
samtunterricht azt mondja nekik : Itt ember vagy, itt 
ember lehetsz. És csakis ember h> Tiyen lendületes sza
vakkal írja körül az utolsó (1928/9) :Értesítő ezt az 
intézményt, melynek témáit is közli. Valóban bámu
latos gazdagsága az érdekköröknek, melyek az ifjú
ságat foglalkoztatják. Még egy a városban előfordult 

törvényszéki bűnesetet is letárgyalt ez a kis ember
község, melyben egy kilenc éves csepp leányzó állítólag 
szenzációs sikerrel viselte a védőügyvéd szerepét. És 
a sok között zsidó tétel is akad : a Dreyfus-ügy, a 
mezopotámiai ásatások, modern biblia-kritikai áram· 
latok, pásztorkultúra és pásztorkultusz (a sófar), Dániel 
és három barátja (dramatizálva két zsoltár éneklésével), 
héber nevek a németben stb., aminthogy a zsidó jelleg 
újabban az osztályok irodalmi olvasmányaiban és írásbeli 
dolgozataiban, sőt immár a francia érettségi tételben 
is jobban kidomborodik, mint azel()tt. * Sokat foglal
koztatta a tanulók érdekl()dését a mult évben Aimé 
Pallierenek, ama zsidóvá lett francia papnak és író
nak a Pbilanthropinban tett látogatása, mely az is-

• Legutóbb Zolának a Dreyfus-pörben való harcáról kellett irniok . 
Zenemíivészeti tanulmányokat végeztek a zsinagógai kórusok körül 
és volt egy kultúrtörténeti munkaközösség, mely a sok port felvert 
Herford •Pharisien-je nyomán a vallási előftéletekk~l foglalkozott. 



NÉMETORSZÁG ?.SIDÓ KÖZÉPISKOLÁI. 239 

kolának külön lapjában, a <<Philanthröpin>>-ban is több
szörös viaszhangot keltett. Egészében úgy éreztem, 
hogy ez az iskola áll legközelebb a mi pesti gimnáziu
mainkhoz, ámbár elveit - mint általában minden 
német intézmény - öntudatosabban, következeteseb
ben viszi keresztül. 

' 

Jawne-Schule, Köln. 

A következő iskola á kezdők, az ujoncok közül való. 
Székhelye Köln, a nagy ipari és kereskedelmi gócpont, 
valamikor nevezetes hitközséget alkotott a Rajna tulsó 
partján, Deutz-ban, sőt egyes vélemények szerint Köln 
az egyetlen európai hitközség, melynek neve: Kolonia 
a Talmud ban is előfordul. A környéke azonban éppen
séggel nem zsidó vidék és magában a színkatolikus vá
rosban szintén csak újabb időkben telepedtek le na
gyobb számban zsidók. Ám volt a városban egy cse
kélyszámú, különvált Adassz Jesurun és ennek egy 
lelkes, agilis rabbija a Carlebachok családjából, kik 
híresek energiájukról és szervező tehetségükrőL Az a 
legnagyobb viszontagságok és legmélyebb megalázott
ságak közepette látta elérkezettnek az időt, hogy meg
alapítsa a Jawné-t, nevében is kifejezésre juttatván 
amaz ó-kori zsidó bölcsnek hitét, ki Jeruzsálem pusz
tulása után csak azt kérte a római császártól : <<Add 
nekem Jawnét és tanházait !>> Dr. Cadebach Emanuel 
tulajdonképpen a kölni zsidó tanítóképzőt kívánta alá
támasztani evvel a középiskolá val, hogy a leendő zsidó 
tanítók már első ifjúságuktól kezdye vezettessenek be 
a héber tudományok és a zsidó életfelfogás megismeré-
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sébe. És hogy milyen áldásos volt a két intézetnek 
eszmei, ha nem is szarvezeti összekapcsolása, az Dr. 
Carlebach 1927-ben bekövetkezett halála után most 
derül ki, mikor az új közoktatásügyi törvény tudva
levó1eg beszüntetni készül az összes tanítószemináriu
mokat és a tanítókat szaktanulmányok céljából az 
egyetemekre utalja, pedagógiai kiképzésükre pedig 
külön akadémiákat állít föl. A kölni zsidó tanítóképző
nek ellenben egyelőre megkegyelmezett. 

A Jawne kezdettó1 fogva a tanítóképző vendégszere
tetét élvezi, ugyanabban az épületben talál elhelyezést 
a tanítóképző gyakorlóiskolája is, a Morijah; mindegyik 
iskola külön igazgatás alatt. A Jawne 1925-ben kapta 
meg az elismerést mint reálprogimnázium, egyúttal 
a félnyilvánossági jogot. (Mivel t. i. fenntartója nem 
hitközség, hanem Schulverein (E. V.), vizsgálatain a 
tanügyi hatóság egy képviselőjének kell elnökölnie . 
.A vizsgákat azonban ma Németországban általában 
<<leépítik>>, s így a Jawne is megkapta ezidén az enge
délyt, hogy egyszerű tanárkari határozattal megadják 
végzett növendékeiknek az <<Übersekundareife>>-t.) Eb: 
ben az esztendőben a reformreálgimn. hat osztályának 
90, a leánylíceum hat osztályának SS növendéke volt. 
Az alapítója hirtelen halálával azonban válságos hely
zetbe került az iskola és így 1928. ápr. 27. szerződést 
kötött az anyahitközséggel, me1ynek konzervatív rab
bija és eló1járóságának több tagja ezentúl a Schulverein 
vezetőségében helyet foglalt. Az intézet f6jövedelme 
azóta - a tandíjakon és adományokon kívül - az 
a 25,000 M, melyet a hitközség évről-évre költség
vetésébe beállít, valamint az a 20,000 :M-ás subvenqió, 
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melyet a <<Preussischer Landesverhand jüd. Syna.gogen
gemeinden>> - részben állami hozzájárulásból - sza
vazott meg a J a wnénak, elismeréséül éppen a tanitó
képzés körül szerzett érdemeinek. Mivel az országos 
szövetség feltételül kikötötte, hogy a Jawne teljes 
gimnáziummá alakuljon ki, ezidén megnyilt az első 
prima-osztály, mely jövőre tesz érettségit. 

Persze az egész iskolakomplexum szerény keretek 
közt mozog, olyasféle, mint a fürthi Hinterhaus, ki
mért osztálytermekkel, melyekben vagy koedukáció 
folyik, vagy fiú- és leányosztályok egymásba nyílnak. 
<<Természetes dolog, - írja az igazgató, a vérbeli peda
gógus családból származó Dr. E. Klibansky - hogy 
ez csak átmeneti álla pot és hogy az összes zsidó tár
gyakban, valamjut a biologiában, tornában, kézíroun
kában és énekben szigorúan el vannak egymástól kü· 
lönítve a :fiúk a leányoktóL Nehézségek csak a nemek 
szellemi fejlődésének külöfiböző tempójából és külön
féle érdeklődési irányzatuk ból adódtak.» Az iskola tan
terve az általános porosz reformreálgimnáziumét követi, 
csak a hittani órák száma kettő helyett hét és nyolc. 
Módszer dolgában az igazgató szabad kezet enged a ta
nár egyéniségének és képzettségének; a Sulchan Amch 
tanítását inkább a szülői házra kívánja bízni, az ifjú
sági istentiszteletet - . noha a Religionsgesellschaft 
temploma az udvaron van - <<céltalan játéknak• 
tekinti. 

Voltunk itt is héber órákon; különösen egy nőnek 
előadása tetszett nagyon, aki az úton megtalált isme
retlen· halott törvényét tárgyal ván, magyarázatába 
belevonta a Talmud híres következtetését is, hogy itne 

Az niTT ~vkönyve. 1930. 
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·• a községek kötelesek a vándornak nemcsak ellátásáról, 
hanem biztonságáról is gondosko~ni. A tanulók, kik
nek körülbelül 50 ° f 0-a keleti bevándorló, 40 .o; 0-a benn
szülött ortodox és 1 O 0/ 0-a bennszülött liberális szül{)k 
gyermeke, elég jártasságat tanusítottak, de korántsem 
annyit, mint pl. a frankfurtiak. Érdekes viszont, hogy 
az ottani ecclesia militans szelleme egyre enyhül, minél 
messzebb távozunk a majnamelléki központtóL A 
Jawnénak természetesen egész tanszemélyzete szigorúan 
konzervatív, mégis az igazgatója - a hitközséggel 
kötött említett alapszerződés értelmében, - ne~ lehet 
Austrittsorthodox. A felekezetközi megértés és egyet
értés szép jele, hogy itt Köln városa emelt a zsidó gyer
mekek ré zére tágas, háromemeletes elemi iskolát : 
délel5tt valamennyien tejes uzsonnát kápnak, <<hogy ne 
szégyenüljön meg az, kinek nincsen>>. Ám a felekezeten 
belül is megértik egymást az emberek, aminek legszebb 
megnyilatkozását az ifjúsági csoportok és szervezetElk 
terén tapasztaltuk. Tudott dolog, hogy a szervezkedés . 
a német nemzet egyik legnagyobb erőssége, a német 
embemek viszont ismert gyengéje. Ebben a kicsiny, 
alig 15,000 zsidó lelket számláló Kölnben pl. a követ
kező Jugendbundokat sikerült feljegyeznem : 1. Kamfl
raden, zsidó felekezetü németek, felvételkor tartoznak 
vizsgát tenni érzületükrc51, 2. Jüd. Turnverein, szintén 
asszirnilana ; 3. Gabriel Riesser, polit. indifferens, erős 
zsidó öntudat ; 4. Kadimah, zsidó nemz. cserkészek, 
5. Bar Kochba, cionista tornászok, 6. Ezra, ortodoxok, 
nem politizálnak, 7. Agudisták, poli t. ortodoxok, 8. Cei:re 
Mizrachi, ortod. cionisták, 9. Poale Cion, szacialista 
nemz. cserkészek. Mindezek az ifj. csoportok nyolc éves 
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koruktól fogva veszik fel a fiúkat és leányokat és meg
nevelik ()ket sajátos eszméiknek. Hozzájuk járul most 
még a három diákszarvezet : a V. J. A. az ortodox, 
a K. C. (Kartell-Club a Centralverein álláspontján) é. 
a V. J . St. cionista. Mégis a 12 csoport együtt fogadott 
bennünket, együtt dolgozik egy Soziale Arbeitsgemein
schafton belül és éppen ezidén a vatott fel egy közö. 
szép Jugendheimot, - az egységes Izrael nagyobb 
dics5ségére ! 

Talmud Tora Realschule, Hamburg. 

Hamburg a szememben a német nagyvonalúság, a 
kontinentális koncepció, az alapos, <<gediegem> munka 
reprezentánsa. Tán azért imponált nekem a hitközsége 
is mindenek felett. Pedig tán sehol német földön annyi 
küls() és bels() harc meg nem rázkódtatta a zsidó közö. 
ség alapjait, mint itt, e kiköt5városban. Altona, Ham
burg, Wansbeck hármas hitközsége néha három fejede
lem alatt állott, öt szervezetre is oszlott ; Hamburg körül 
vívta elkeseredett küzdelmét a ma egymás szomszéd
ságában pihen() R. Jonathan Eybe chütz és R. Jakob 
Emden pártja, itt folyt le a 19. század elején a hirheclt 
Tempelstreit, az egész reformmozgalom kiinduló Jnoz
zanata. Ma azonban egységes <<Deutsch-i r. Gemeinde• 
foglalja magába a városnak kb. 25,000 z idó lakosát. 
mellette csak - egy, a régi dic őségében é. páratlan 
érdekességű temet5jében sütkérez() kicsiny - Portu
giesische Gemeinde)> tengeti életét . Azonban a llitköz
ségnek nincsenek templomai, nincsenek i kolái, ninc"E:Ifl 
ritusa.. Egy konzervatívirányú ynagogenverband és 

---- ---~---
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egy kevesebbtagú Tempelverband tartja fenn és kezeli 
teljes autonómiával a különféle árnyalatú zsinagógá
kat. Éppen ily~n független a hitközség vezetőségétől 
a hamburgi középiskola is, mely most .ősszel készül 
megülni fennállásának 125-ik éves jubileumát. Büszkén 
és boldogan teheti. Mióta Németország demokratizáló
dott, azóta Hamburg városa, ill. állama felvette a 
Talmud Tora reáliskolát úgyszólván saját tanintézetei 
közé és egyre gyarapodó évi hozzájárulással teszi lehe
tövé fej lödését. Az 1923-ban első ízben megadott 
100,000 ~l, mely annak idején a tanári fizetések 85 °/0-át 
tette ki, ma 124,000 M-ra emelkedett, a személyi kiadá
sok 65 °/0-ára. Többre, mint a mi fiúgimnáziumunk 
egész évi szükséglete ! Tandíjakból tavaly 50,000 M 
folyt be, a hitközség hozzájárulásából 72,000 M. 

~feg is látszik az iskolán a jólét. A Grindel-negyed
ben, a Bornplatz-i főzsinagóga tőszomszédságában 

emelkedik a kétemeletes, a Philantbropinéval ver
. enyző iskola palota, melynek kibővítésére megvásá
rolták 1929-ben a szomszédos telket is. Előtte árnyas, 
illato fasorok, udvarában a természetrajz tanítására 
berendezett botanikus kert, folyosóin, tantermeiben 
nlindenütt virág, virág. Még az osztályok falfelületei 
is a természet virágos ölén mutatj ák be a német mese 
é a zsidó néptör ténet színes jeleneteit. A jubileum al
kaln1ából kiadott <<Felhivás a barátokhoz>> egész sor 
modern iskolai intézményt. és eszmét pendít meg, miket 
a Taln1ud Tora meg akarna valósítani; mert hiszen <<az 
i~kola nem láthatja feladatát ezen tú1 az értelmi erők 
egyedüli mi-ívelésében, banern a fiatal lélekben szuny
nyadú kedélybeli haj landóság. a teren1t.ő fantázia és 
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az egyéniséget létrebozó akarat általános kiképzésé
ben és gazdagításában. Aus Lehrschulen Lebensstatten 
der Jugend. A Talmud Tora jelszava is csak az lehet, 
hogy régi, hagyomány megszantelte céljait jobb, kor
s~erűbb eszközökkel közelítse meg>>. 

Magát az iskolá népét - sajnos - már nem élvez
hettük, azonban az igazgató, Dr. A. Spier - szintén 
27 éves zseniális fiatalember - és több kartárs be
mondása alapján elég tiszta képet szerezhettünk err61 
a kultúrotthonról is. Régi Vorschuleját szintén ki kel
lett bővítenie nyolcosztályos Volksschulévá, aminek az 
igazgató csak örül, mert sok nem a középískalába való 
elemet levezetett; viszont a hatosztályú reáliskola, a kor 
kövételményeinek megfelelően, ezidén á talakul t fő
reáliskolává, fakultatív latinnaL Tanítványainak száma 
kb. 400, csupa fiú, mert a leányok neveléséről két külön 
leány középiskola gondoskodik. Az egyik, a Dr. J onas
féle hitk. felsőleányiskola, melynek 56 éven keresztül 
Marcus Mary k. a. volt a ·vezet5je, ezidén leányreál
iskolának ismertetett el. Alapszabályaiba· felvétetett, 
hogy a hagyományos vallástörvény alapján vezetendő. 
A másik, a magyar születésű Dr. Spitzer főrabbi újab b 
kreációja, Philip F. k. a. igazgatása alatt áll.* 

A T. T. tanulóinak több mint 80 °/0-a a hamburgi 
konzervatív körökből kerül ki, a többi indifferens, 
főleg a szegényebb bevándorló és munkás néprétegek
b61, kik az iskolát szociális intézményei miatt szeretik 
igénybe venni. A háborúban elértéktelenedett alapít-

• Sajnos, az igazgatók távolléte miatt ezekbe nem szere.zhettünk 
bepillantá.st; részletesebb adatokat sem tudtam szerezm. 
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v H ny ok n~tgyrészt újraéledtok és folytatják ember
bttráti hivl:l.tÁ,sukat. * Tanári kara, az elemi és közép
iskolai egyaránt, teljesen homogén, szigorúan vallásos , 
keresztény nincs köztük. A hitközség eléSljáróságában 
vttló képviseletükre egy derék elemi iskolai kartársat 
kü1dtek ki, kinek hatszobás lakásában 1 O gyerek han
curozását nézhettük végig. Havi fizetése különben, a 
geometriai arány ban emelked{) családi pótlékkal együtt 
közel 900.- M. 

A hitoktat'ás rendszere - benyomásom szerint -
ebben az iskolában a legá.tgondoltabb, legmódszeresebb, 
évtizedes gyakorlaton megalapozott. Elv, hogy a hit
tani, héber t árgyakat csak középiskolai tanári vizsgát 
tett, tehát <<laikus>> tanárok taníthatják : a t$irgy tekin
télye és a tanítás komolyságá kívánja meg ezt -
mondják. ** A héber órák száma átlag 8. A Sulchan 
Aruch paragrafizált el{)frásai, az aprólékos bele- és 
agyonmagyarázás száműzve irodalmi oktatásukbóL 
Ellenben a legfelsőbb osztályig behatóan foglalkoznak 
a Bibliával, s()t a Pentateuchhal : minden zsidó tan 
és gondolat kimeríthetetlen forrásával. Természetesen 
a szóbeli hagyomány alapműveihez szintén elvezetik 
tanítványaikat, - a Misnát az V-ben (a mi II. oszt.), 
a Gemórót U III-ban (IV. oszt.) kezdik - s()t, hogy 
e téren is rendszeresen haladhassanak, maga a T. T. 

• Iil parenthesi megemlftem, hogy a hamburgi hitközség külön 
kis luaohban állitotta össze és adta. ki kultúrá.lis és humanitárius 
intézményeinek és azok vezetőségének szinte áttekinthetetlen név
sorát. 

•• Egyik ka.rl'1'8 irja.: tMind a. tant,rgy súlya., mind koncentrációs 
ereje oe&k növekszik, ha. a. hittan nem alkot izolált, néha. negligált 
tanmellDyieégett. 
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adta ki -• egyéb elemi és középisk. segédkönyvek 
mellett - a Talmudnak három traktatusát, könnyen 
olvasható, ízléses és kritikai kivonatban. Irígykedve 
néztük az iskola gazdag üjúsági és tanári könyvtárát, 
a modern zsidó és héber irodalom legértékesebb termé· 
keivel. Ha a frankfurti Philanthropinról azt mondtam, 
hogy célkitűzésé"9en, tanmenetében legközelebb áll a 
mi gimnáziumainkhoz, akkor a Talmud Tórára. vonat
kozólag az a kívánságom : bár ilyennek tudnám a mi 
zsidó középiskoláinkat! 

' Realgymnasium der Ada8 Jisroel, Berlin. 

A berlini ·iskolát sem láthattuk üzemben, igazgató
jával is Hamburgban ismerkedtünk meg. Dr. Schle
singer N. odavalósi ember, a komolyabb, filozófikus 
fajtájából ; három esztendőt a Szentföldön is töl
tött pedagógiai munkásságban. (Megjegyzem, hogy 
az eddig meglátogatott iskolákban alig akadt tantes
tület, melynek 2-S tagja Palesztinát és az új . héber 
kultúrát szemléletből nem ismerte volna.) A berlini 
iskola 1919. januárjában indult meg, mint magán
iskola, még pedig a Hildesheimer-féle rabbiszeminá
rium helyiségeiben, első vezetője Dr. Hildesheimer 
Meir, az Ada.B Jisroel hitszónoka volt. Alapitói előtt 
tisztán eszmei célok lebegtek, hogy <<nevelési centroroot 
alkossanak a nagyváros társadalmilag tagozódott hithű 

· elemei részére)>; . szinte tiltakoznak a feltevés ellen, 
mintha a zsidó tanulóknak a keresztény iskolákban · 
való . elhelyeződésének nehézségei szerepet játszott~k 
volna. Az iskola hamar fejllSdik.; már 1921-ben, mikor 
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az új igazgatót meghívják, kiépül nyolcosztályú reál
gimnáziumtná é ugyane ak teljes felsóleánylícelllnnlá 
melyek 1925-ben megkapják a hivatalos eli meré t: 
1923-ban meg zerzik a Ti ergart en közelében, elég jó 
vidéken az u. n. iegmundshofot, melybe- amint he
lyiségei fokozato an megürülnek - 1925-ben beköl
tözik a leányiskola, 1928-ban a fiúké is.* A birodalmi 
törvény értelmében külön fiú- és leányelemi alakul 
mellette, külön igazgatás alatt; a tanulók összlétszáma 
ma felülmúlja a 800-at, a középiskola el ő osztályaiba 
zá.zan jelentkeztek Berlin legtávolabb vidékeiről, sokan 

a nagyközség tagjai közül i . A tanárok száma is elég 
hatalmas : 23-an vannak a fiúiskolában, ugyanannyian 
a leánylíceumban, többen közösek ; keresztény tan
erők csak kisegítőkként működnek. 

Az iskolák fenntartója az említett ~\daB Jisroel val
lásközsége, melynek eló1járósága. a maga kebeléból vá
lasztja é küldi ki a Schulratot, az intézetek közvetlen 
felettes hatóságát. Az iskola költségvetése a község 
költségvetésének legjelentő ebb része (több mint 4:00/0-a), 
tavaly a tan<lijakból befolyt 100,000 M-án felül még 100 
ezer M -t forditott az iskola szükségleteire. Mivel az A daB 
csak a háború folyamán tett szert nagyobb úlym és 
elterjedt égre, tagjai közt azonban most is c ak gyéren 
akadnak a milliomo ok, azért érdekes módjá t találták 
ki annak, hogy a világváros előnyeit a maguk zámára 
ha znosít ák. Külön bizottságot alakítottak, mely 
olyan tanulők számára, kiknek szülei nem tudják meg-

• Aa udYaron való b vered'-s lehet6eégét olyképpen üad8.1~ 
IDei• hoo u óraköd aibletek a két intézetben nem egyidöre esnek . . 
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fizetni az elég maga tandíjat , Patenschaftot (magyarul: 
komaságot, keresztapákat) keresnek a jómódú, jószh-ú 
berliniek közt - lehetnek e etleg nem-zsidók is - és 
a «koma» az ő Patenkindjét végig taníttatja az i_kola 
osztályain. Így minden tanítvány után befolyik a tandíj . 
szélesebb körök érdeklődé-e fel van keltve az iskola 
iránt, a növendékei iránt is, kik félévi bizonyítványaj
kat szívesen mutatják be a Wertheim Yagy Tietz áro
ház főnökének ... 

Községi iskola lévén, a hitközség rabbijai is taní
tanak hittant, még pedig heti 6-9 órában 'az ös~z
órák száma a fiúknál 58, a leányoknál 43.) . A Rasival 
tanított Pentateucb kedTéért elhanracaolják a prófé
tákat, - a liceumban sok a zsoltár - a fóckl, hogy 
a fiúk javát előké .. zítsék tegy Blatt ~móró önálló 
előadására . á tanuJók a keletról ~zármazott berliniek 
javából valók ; mint az igaZooató mondta : szeretettel 
foglalkoznak a z'"'idó tárgyakkal ~ buzgalmukkal a 
tanítókat i" nagyobb buzgóságra ösztönzik. Polirikai 
tekintetben az iskola a Hilde-heimer-féle hagyomá
nyoknak megfelelóen hithű, de higgadt álláspont()t 
foglal el. «A különállá~ kidomborítása távol esik az 
iskolánk céljaitól. A történelmileg lett Trennungs
orthodoxie igazsága csak mint az egész nev-elés Tég
eredménye állhat elő, minden befolyástól menten.t Az 
i kola sikereiről még nehéz beszélni, ezidén fejezi be 
első tanfolyamát, első abituriensei igazgat.ójuk v-ezetése 
mellett Palesztinába készülnek. 
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Isr. Höhere Schule, Leipzig. 

Leipzigről inkább mesélni szeretnék, mint szárazon 
beszámolni. Mesélhetném, mint kerültem oda tanár
jelölt koromban, 30 évvel ezelőtt, mint ismerkedtem 
meg egy szintén fiatal rabbijelölttel a Carlebach dinasz
tiából, kit néhány jobbmódú, vallásos család odahívott 
volt, hogy gyermekeiknek, kiknek a hivatalos hit
oktatás nem volt elég, bővebb tanítást adjon a zsidó
ságból. Mint alapította meg ez az apostollelklí ifjú 
15- 20 kisebb-nagyobb diákkal a Religionsschulét, 
mint ugratott be engem is, hogy vállaljam a Religions
Iebre .tanítását - megírtam már ·a Mult és Jövő 1913. 
évfolyamában· (476. l.). Vázoltam ott az iskola további 
fejlődését is, mint építettek ennek az egyre, -terjeszkedő 
magánintézménynek pár év mulva négye~e~etes házat 
külön templommal, mint lett ez az iskolaalakulat idő
vel önálló konzervatív hitközségnek éltető magvá vá' és 
dicsőségévé, mely rabbijának és igazgatójának, Dr. 
Efraim ·carlebachnak, 1913-ban berende.zte az Isr. 
Höhere Schule :fiú- és leányközépiskoláját. Nem mese 
az, gyermek - bár annak hangzik. Sajnos, a fák itt 
sem nőnek az égbe. Miután az iskola kezdett61 fogva 
kettl>sen áldásos hivatást teljesített a Lipcsében sűrűn 
lakó litván, lengyel és orosz tömegek megművelése 
terén éppúgy, mint a valláshoz való visszatérítésük kö
rül, miután nagy anyagi és szellemi áldozatok árán 
végigküzdötte a háborút - mikor átlag 700 növen
déke volt és azokat magánúton egészen az érettségiig 
elvezette - néhány évvel azel()tt meghalt az intéze~ 
legb6kezdbb támogatója, az igazgató fivére, lübecki 
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bankár; a dekonjunktura is megtette a magáét és egy
szerre a fényesmultú iskola a tönk szélén állott. Ekkor 
az intézet volt növendékei, egykor kedves tanitvá
nyaim, mentették ki a válságból és - úgy hallom, a 

cionista szervezet égisze alatt - tették lehetővé fenn
maradását. Jelenleg 10 fiú- és 10 leányosztálya van, 
köztük négy Grundschule, összesen vagy 400 tanulóval ; 
ezidén 37 végzett az Obersecundából. A tanítványok 
túlnyomó többsége, közel 90 °/0-a külföldi illetőségű; a 
tanári karban hiányok vannak, mert nyugdíjjogosult-
ságuk nincs rendezve, 24 tanerő közül 12 keresztény . 

. Az iskola 150,000 M-nyi költségeinek nagyobb felét a 
tandíjak fedezik, l 0- 15,000 M itt is Patenschaftok
ból folyik be, a többi adományokból és a hitközség 
sz u bvenciój á ból. 

Höhere Jüdische Schule, Breslau. 

Szintén 1919-ben alakult az osztatlan boroszlói hit
község kebelében. Létjogosultságáról még mindig elmé
leti viták folynak, létéért erősen küzdenie kell a fenn
tartó Schulvereinnak, azonban az iskolamű egyre gya
rapodik és ma 10 elemi és hét koedukációs középisk. osz
tályból áll, összesen 430 tanulóval, köztük csak 80 a 
középiskolás. Ideiglenes igazgatója: Dr. Speyer. Kon
zervatív irányú, csendes, missziós munkásságáról még 
alig került hír a nyilvánosság elé, csak mostanában 
készül a 10 esztendejér61 szóló jubiláris Festschrift, 
melynek adatait azonban - sajnos - egyelőre fel
használni nem tudtam. 



Összefoglalás. 

Itnl' nyol élő, küzdő, küzködő ze1-vezet a háború 
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kiz \ro h\" t\ konzen '"ll.th· körök és közületek ügye lett. 
J?euntartojuk e "'Y~tlenegy ~et ben. éppen a liberális 
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A mi az iskolák belső szervezetét illeti, az egykori 
reáliskolák. melyek- mint dolgozatom elején megemlí
tettem - alig is voltak középiskoláknak mondhatók, 
amennyire körülményeik engedik, «<haladnak a korrau, 
azaz igyekeznek kiépíteni fel ő tagozatukat, mely az 
egyetemre képesít. .A hatodik osztály elvégzése, mely 
valamikor egyévi önkénte égre jogosított, ma elvesz
tette minden jelentőségéL legtöbb helyen zárórnsgála tot 
,em tartanak é-- a diákok nagyrésze vagy saját intézete 
tonibbképző tanfolyamaiban, \agy másutt feje-zi be 
középi k. tanulmányait. Tudvalevőleg a mai X émet· 
országban szinte áttekinthetetlen sokfélesége létezik a 
fiú- é leányközépí kolák.nak. állitólag 53-féle vált{)za
tát ismerik annak a három főtípusnak! amely nálunk is 
nle!n"an . .A. zsidó i~kolák közül a Philanthropin és Köln 
reálgimnázinmmá és leánylíceummá épült ki. a ham
burgi főreáliskolává bővül. a berlini. mely kezdettól 
fogva reálgimnáziumnak készült . ezidén tett első ére t
~tigit. a leipzigi csak a háború.s e-sztendőkben vitte idáig 
a növendékeit. Xagy bonyodalmakat okozott ID.inden
felé az alsó fokozatoknak törvénvben elrendelt lll€'Q"-. 
szüntet~e. ill. átszervezése. Csak Fürth tarthatta m 
- a külön bajor rendeletek értelmében - az elemijét. 
valsnlint a Philanthropin. bár utóbbi vánk--i jeDeget 
öltött : a má~ik frankfurtinak ki:- növendékeit a régi 
jóbini F~lk-f~le elemi i8kola vette át:- a kölninek gya
korló elemije ,an. Berlin. Hambu.rn-. LPipzig ~ Bte5lau 
külön nép~kolákat voltak kénytelenek emelni .. _ be
rendezni. 

Ami nekünk. honi ~Z(lmmcl ~ó látogatóbak 
l~eltuntlbb a né~tor--.:Dlsri ~idó ~-zépi,kOiákban. u. 
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hogy majdnem valamennyiükben kevert felekezet{i a. 
tanári testület. Bizonyára ott is akadnak állástalan 
zsidó tanárok, szívesen is állnának zsidó szolgálatba, 
hisz fizetésük az egész vonalon megegyezik az illető 

tartománybeli állami jövedelemmel" azonban az iskolák 
szigorúan vallásos j ellegát olyannyira féltik a fenntartó 
testületek, hogy csak olyan pedagógust engednek közel 
ifjaik lelkéhez, ki nemcsak születésére és érzületére 
nézve zsidó, hanem meggyőz5dés ből éli és tanit ja iR a 
t 

zsidóságot, <<kik álláspontjukat szaktárgyaik szellemébEl 
és hangulatába is beleviszik>>, és növendékeiknek a 
leghatásosabb nevelést azoigáitatják a példaadásban. 
A keresztény tanerő. nem dolgozbatik ugyan az iskola . 
egységes, homogén lelkületének kialakításán, de nem 
is ront rajta. Kivételt t esz e tekintetben a Philanth
ropin, mely a felekezetközi egyetértést írta ugyan zász
lajára, de ezt az eszmét kizárólag zsidó munkatársai 
útján kívánja megvalósíttatni. A. többi intézetben 
kisebb-nagyobb arányban vannak képviselve a nem· 
zsidó, inkább bejáró, mint végleges tanárok, Leipzig
ben pláne paritásos alapon 12: 12 müködik. 

Természetes folyománya az iskolák mentalitásának, 
hogy a hittan, ill. héber oktatásra rendkivüli súlyt. 
helyeznek. Általában <<laikusok>> tanítják a vallástár
gyakat, azaz világi szaktanárok, kik megfelel() talmudi
teológiai tudással is rendelkeznek. Csak Berlinben taní· 
tanak a vallástársulat rabbijai, valamint Lipcsében, 
ahol a község rabbija egyúttal igazgató is. A héber 
tantárgyakban elérendő célt meglehet5sen magasan 
tiizik ki («egy Blatt Gemore)) a kedvelt szólam), azon
ban az ehhez a célhoz vezet<$ utakat alig látom mód-
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szaresen kiépitve, bár az érdekelt iskolák képviseléSi 
több izben gyültek össze közös ezirányú megbeszélé
sekre. Így 1921-ben Frankfurtban és 1924-ben Ham
burgban, a Bund jüd. Akaderniker (orth.) ülésezésével 
kapcsolatban. Úgy tapasztaltam, hogy inkább embere 
válogatja, az illet() tanár egyéniségét()l teszik függővé, 
milyen tananyagat hogyan tanitson. Általában korán 
kezdik a Misna tanulmányozását és azt csakhamar 
felváltja a Talmud egyeA válogatott részleteinek tár
gyalása, többhelyt osztott osztályokban, néhol fakul
tatív kurzusokban. Ennek megfelelően a héber tan
órák száma rendkivül magas, itt-ott eléri' a heti 1 O 
órát. A pluszórák elhelyezése céljából általában Kurz
stundékban tanítanak, ami különben NémetorAzágban 
ma általános rendszernek mondható. 

Hogy ezt a nálunk elképzelhetetlen eredményt el
érhessék, annak egyik feltétele a szülői ház éR iskola 
lehető harmonikus együttműködése, eszméik és esz
ményeik közössége. Az persze könnyebb olyan kisebb 
városok szűkebbkörű közületeinél, melyek csak saját, 
homogén tagjaik iskoláztatási szüks'égleteiről kötelesek 
gondoskodni (Fürth, Frankfurt, Köln), nehezebb a bi
rodalmi fővárosban, a nagy kikötővárosban, vagy 
Breslauban, az egységes hitközség egyetlen iskolájá
ban, ahol elég tekintélyes számban látogatják az ÍR· 

ko)ákat <<szabadelvűbb>> s~ülők gyermekei is. Hozzá
járul ehhez még a ·<<keleti zsidók>> problémája is. Már 
Kölnben láttuk, hogy a tanulők nagyobb fele «Orts
fremd,>, újab ban bevándorlott családok ból valók. Még 
nagyobb ez az arányszám Ereslauban és főleg Leipzig
bap, ahol a háború odasodorta tömegek egy régebben 
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érkezett, vallásilag asszimilált, s6t züllött, · de nyelv
ben, viseletben, életmódban még honi azokásaihoz ra
gaszkodó réteget találtak, mely a zsidó iskolának szint€1 
~gyetlen híve volt. Bizonyos, hogy amint a j elen század
ban keletkezett iskolák valamennyien ez új honpolgá
roknak köszönik létüket, f~jlődésüket, úgy f6'hivatásuk 
is ezentúl az lesz, hogy a német tudomány és a zsidó 
tudásvágy, a nyugati fegyelem és a keleti tűz szeren
esés amalgamizációját létrehozza, hogy emezek is, 
amazok is gyarapodjanak értékben. <<Nem nevelni ken 
dket (a keleti zsidókat), - mondja a hamburgi Fami
lienblatt egy okos vezércikkírója - mert nem ala
c~onyabbrendííek, mint a német zsidók, csak mások J. 

ezt a <<másságot» pedig nem kell mindjárt <<elnevel
nünk)>. Inkább azt kell kérdeznünk, vajjon mindenhol 
rnegvolt és megvan-e a helyes m~gértés a másféle élet
felfogás követelményei iránt és a helyes lélektani vele
érzés (Einfühlung) különös emberi és zsidó értékeikkel 
Rzemben?)> 

Az egyes iskolák látogatottsági gö1·béjét, mely a 
háború folyamán és utána bizonyára jellegzetes hul
lámzásokat n1utat.ott volna, sajnos, nem tudtam el
készíteni, mert az iskoláknak ez időszak alatt - taka
rékossági okokból - alig j elent meg nyomtatott Érte
Rítőjük . A mai középiskolai létszám Fürtbben 88, a 
Philanthropinban S8S, a Hirsch-Schule-ban 834, a Jaw
D{)-ban 178, a Talmud Tórá.ban 410, Berlinben 810, Leip
zigben 200 körül, Eressauban 100. Meg sem közelítik te
hát n. pesti két gitnnázium közell800-as létszátnát. Az 
iskolák nagyrészt. egy épül~t.ben egyesítik a fiú- és leá.ny
o~ztft.lyokat. ; egy~s lwlyeken, pénzügyi kt?ny~zer(iségből, 
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koedukáció is folyik. Önálló leányintézetek csak Ham
burgban léteznek ; egyedülálló a maga nemében a 
Philauthropin Frauenschuleja, sokirányú, de gyakorlati 
nevelési célkitűzésével. A modern pedagógiai irányzat
nak megfelelően majdnem minden iskolának van külön 
Landbeimja, ahol a növendékek osztályonként felváltva 
4-6 héten keresztül a szabad természet környezetében 
élnek, tanulnak. Minden régebbi iskola megörökítette 
b()si balottainak emlékét : Fürtbben van 85, a Philan
tbropinban : 56, a Hirsch-Schule-ban : 68, Hamburg
ban : 49, Leipzigben: 88. 

V égezet ül még érdekelhet bennünket a kérdés, meg
feleltek-e az iskolák hivatásuknak, milyen az a közön
ség, mely beló1ük kikerült? Erre nézve fent a Hirsch
iskolánál idéztem egyik professzorának statisztiká.ját, 
mely teljesen kielégítő feleletet adott. A nevelés ered
ményessége mallett szóltak azonban a mi személyes 
tapasztalataink is, miket útközben sikerült szereznünk. 
Beszámolónkban, melyet a Zsidó Gimnázium Barátai
nak Egyesülete kiadásában megjelent 1929/80-iki Nap
tá.rba (luach) írtam, a következőkben foglaltam össze 
tanulságainkat. Hadd fejezzem be jelen soraimat is 
azok idézésével: <<Ha kis társaságunk szeme megnyílt 
a hazai és külföldi zsidók különbségei iránt, ha meg
tetszett neki a német kereskedő, ki az anyagiak mellett 
a szellemiekre is gondot fordít, ha tömegesen meg
ismerte a diplomás, előkelő embereket, kik nem res
tellik vallásukat, elmélyednek tanaiba, gyakorolják 
tanításait,, ha szép harmoniában élvezte a világfi külső 
fellépését és nemes belső tartalmát, ha példát vett a 
zsidó ifjúságtól, mely erős megszervezettségben esz· 

Az IMIT ~vkOnyve. 1980. 17 
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ményei tisztázásán dolgozik, hogy egy jobb, boldogabb 
jöv6t ké zítsen el() hazája, népe javára : akkor minden 
gond, zaretet és fáradság, melyet erre az útra fordí
tottam, b{) égesen megtalálta jutalmát.>> 

Dr. :Fürst Aladá;r. 

GOLD MARK. 

Felolvastatott az IMJT 1930. május 28-iki ülésén. 

Hölgyeim és uraim! 

· Május hó 18-án száz esztendeje volt annak, hogy 
Keszthelyen, a F6-utca, ma : Kossuth Lajos-utca, 
zsidóházában, abban az árkádos, tágas, emeleteR ház
ban, amelynek udvarán a zsidó t emplom is helyet talált, 
egy Kisel nevü kis zsidófiú született. 

A nevét később Karl-ra javították ki a keszthelyi 
anyakönyvben s ez a név, a Karl Goldmark neve, azóta 
igen-igen sok könyvben, újságban, színlapon, hang
versenyműsoron tűnt fel, s ma fényesebben ragyog, 
mint valaha. Ma minden nyugati mdveltségű ember 
ismeri ezt a nevet. 

Remekrodvét : a <<Bába királynőjé»- t, a mult század 
utolsó negyedében európaszerte mindenütt bemutatták 
s majdnem mindenütt sikerrel. Diadalútjának leg
fontosabb állomásai : Bécs, Budapest, Drezda, Ham
burg, Prága, Müncben, Stuttgart, Bréma, Berlin, Turin, 
a rnilánúi Scala, Róma, Génua, Velence, Trieszt,, Bo
logna, London. 
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Ez a dalmű az első magyar szftnpadi mű, amely 17ilág
sikert aratott, s aki írta : ai első magyar színpadi költ(), 
aki külföldön becsületet szerzett a magyar névnek. 

De Goldmarknak ez a híres dalműve nemcsak törté
nelroi .nevezetességű. Ez a zene nem a multé. Ez a zene 
roa is él. Ma is ezer színben szikr~ik, ragyog, kápráztat, 
az európai operarepertoárnak ma is egyik legnépszerűbb 
darabja, amelyet nemcsak Budapesten játszottak eddig 
mintegy 250-szer, hanem egész sor külföldi színpadon 
'is száznál többször került előadásra. Száz előadás, ha 
operárói van szó, annyi, mint operettnél ezer. 

Milyen ember volt, hogyan élt, akinek ilyen rend
kívüli siker lett osztályrésze? Megkíséreljük megrajzolni 
az arcképét. Azt hisszük, számot tarthat az önök figyel
mére, mert regényalaknak is beillik ez a zeneszerző, aki 
éppen olyan magányosan, éppen olyan rokontalanul, ős 
és utód nélkül, idegenül és árván járt a világban, mint 
amilyen idegen a hangja, rokontalan a mnzsikája. az 
európai operairodalomban, és amilyen rokontalan leg
híresebb h5snője : Sába igézetes szépségű királynője 

az európai színpadok operai hősnői között. 
Nagybajuszú, göndörhajú, kerekszemű, kis ember 

volt ez a magányos költ(), igénytelen, szerény, gyöngéd· 
lelkű, melegkedélyd, békés és bölcs emberke, aki három· 
azorosan megérdemli, hogy szeressük. 

E~()ször azért, mert művész volt. 
Másodszor azért, mert magyar volt. 
Harmadszor azért, mert zsidó volt. 

17* 
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l. 

Magyar volt-e valóban? 
Akik ezt kétségbevonják, arra hivatkoznak, hogy 

Goldmark már kora ifjúságában Bécsbe került. Kul
túrája német kultúra volt. Élete javát az osztrák 
császárvárosban, az európai zene fővárosában töltötte. 
A magyar szót teljesen elfeledte s ott is· halt meg, ahol 
élt : Bécsben. 

Ha az elmondottak alapján ki lehetne közösíteni 
Goldmark Károlyt a magyarság egyeteméből, akkor 
ki lehetne, ki kellene közösíteni például Liszt Ferencet 
is, mert ő is iijan került el szülőföldjéről, legalább annyi 
időt töltött külföldön, mint Goldmark, magyarul ő se 
tudo'tt többet, mint a Sába költőj e és, sajnos, az ő 

hamvai is idegenbe.n nyugosznak. 
De kinek jutna eszébe, hogy vitassa a Liszt Ferenc 

· magyarságát? 
Goldmark a miénk. Itt született. Édesapja : Szimche 

Ruben, aki a pogromok klasszikus hazájából, Bessz
arábiából származott magyar földre, itt hazát talált. 
Édesanyja: Krausz Mária, a pápai előimádkozó leánya, 
magyar leány volt. Goldmark szülei a magyar föld 
kenyerét ették. Gyermekévei itt teltek el, a Dunán
túlon. Első emléke őt a vármegyei hajdúhoz fűzte, 
aki - a magyar közigazgatás becsületére ! - 1832 vagy 
1833 tavaszán megjelent a keszthelyi zsidó kántor laká
sán, karjára vette a kétéves kisfiút és karján vitte a vár
megyeházára, hogy ott himlő ellen beoltsák. 
Reszthelyről Tábra, Tábról Németkeresztúrra köl· 

tözött a kántorcsalád, és Goldmark még 85 éves korá-
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ban sem tudta elfelejteni azt a zsenge mogyorófaerdőt, 
amely ott terült el a németkeresztúri határban s amely
.ben gyermekkorában oly sokat ábrándozott. Amikor 
nagyobbacska lett, a magyar országútat rótta. Sopronba 
járt be zeneiskolába, ott látott először színielőadást, 
ott lett késlSbb színházi zenész és zenetanító, ott lépett 
fel ellSször hangversenyen. 

De élt városunkban is, Pestbudán. A Vár egyik régi, 
földszintes házában lakott, albérletben, másodmagával. 
Lakótársa is muzsikus volt. Szobájuk bútorzatát könnyű 
elsorolni. Két bútordarab állt a szobában . .Egy zongora 
s egy szék. A szobában ilymódon tehát tulajdonképpen 
a zongora lakott. A két muzsikus a konyhában hált, 
szalmazsákon. Úszili is itt tanult meg, a Lágymányo
son. Itt szerette meg a barangolást a budai hegyekben. 
Télen a Várszínházban hegedült, - ott, ahol egykor 
Beethoven is hangversenyezett- nyáron pedig a Budai 
Színkörben, a fedett árénában. Fényes zenekar működött 
a színkörben : a zenekar tizenkét tagból állt és két szál 
hegedűs alkotta a hegedűsök <<raját)>. Az egyik volt az 
első hangversenymester, a másik a második hang
versenymester. Közlegények nem voltak ebben a had
seregben, ahol csak a gázsi volt közlegényi:- 20 forin
tot kapott Goldmark egy hónapra -viszont mindenki 
tábornoknak érezhette magát. 

Nem csak az elmondottak alapján valljuk mi őt a 
magunkénak. Nem. Hanem azért, mert szerette és soha 
el nem felejtétte a németkeresztúri mogyorófaerdőt, 
a budai kis házat, azt az óbudai kiskocsmát, a Lajos
utcában, ahol esténkint, színház után, egy forint barnline 
krajcárért hegedűlt1 a budai polgárokatt akiknek gyer-
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tnekeit zongerázni tanította, s akiknél haJ· na.lig rnur. ~ 
· ZSI-

kált táncmulatságok alkalmával. Lelkében sohasem 
halványodott el Németkeresztúr, Pest és Buda képe. 
Hazajött, ha idejött s itthon érezte magát. Magyar
országot mindenkor így nevezte : hazám. 

Ha magyar vonatkozásai közül azok, amelyeket fel
~mroltunk, nem győzték volna meg önöket, hölgyeim 
és uraim, Goldmark magyarságáról, engedjék meg, 
hogy elmondjam azt is, hogy élte végéig megtartotta 
tnagyar állampolgárságát, magyarnak vallotta magát 
mindhalálig. 

A hazaszaretet nem érdem. Az ember szereti hazáját, 
mint ahogyan szereti a saját kezét, karját, szemét, fülét. 
Az ember és hazája : egyek. Egymástól elválaszthatat
lanok. De Goldmark már zsenge ifjúságában elkerült 
Magyarországról. Érdekei életének második és har
madik harmadában egyenesen megkövetelték volna, 
hogy osztrák állampolgárrá legyen. Mégsem lett azzá. 
<Silány ember, - írja 80 eves korában emlékiratai
ban- aki valaha is el tudja felejteni azt a földet, ahol 
bölcsője ringott s amelyhez az ifjúkor emlékei fűzik.>> 
Ű nem tud ta elfeledni. 

Kell, hogy valami varázsa legyen a magyar földnek, 
hogy örökké m~gtartbatta fiának ezt a költőt, aki csak 
gy(\rmekkorát töltötte itt s ifjúságának néhány eszten
d~jét. S kell, hogy igaz legyen, hogy a hála és a hűség 
virágai seholsem virulnak oly pompásan, mint a zsidó 
lélek televényében. 
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2. 

Goldmark élete : zsidó-élet. Regényt lehetne írni 
bel 51 e. 

Édesapja kántor volt és jegyző. Kántor~ Jegyző! 

Hangzatos címek! Mindenescselédje volt Szimche Ru ben 
a németkeresztúri hitközségnek. De panasz nélkül vi
selte sorsát. Nem lehet megállapítani, hány gyermeke 
született. Goldmark azt írja, hogy 21 testvére volt, nem 
ehetetlen azonban, hogy 24-en voltak. Életben 12 
maradt közülök. Ember lett valamennyiből. Nem va
gyok ismerős Németkeresztúron. De nem hiszem, hogy 
irígylésreméltó állás ott hitközségi jegyzé>nek lenni. 
Hát még 1835-ben! Goldmark édesapjának 200 pengő
forint volt a fizetése. N ern egy hónapra. Egy esztendőre! 
A legidősebb fia azért mégis orvos lett Bécsben, még 
hozzá : közkórházi alórvos, a maga erej éből, s ő nevelte 
kisöccsét, Károlyt. 

Mondottuk : zsidó-élet a Goldmark Károly élete. 
A szülők gyermekeikért áldozták föl magukat, az idő
sebb gyermekek a fiatalabbakért, s valamennyinek az 
volt legfőbb törekvése, hogy tanult ember legyen belőle. 
Lett is. Éheztek, fáztak, kínlódtak, de elérték céljukat. 

Goldmark életregényének egyik mellékalakja az a 
fivére, aki neki Bécsben gondját viselte. Engedjék 
meg, hogy őt is bemutassam, Goldmark Józsefet. Meg
érdemli. Ez a fiatal orvos - tudósnak is kiváló volt. 
Ű találta föl az amorf-foszfort. Hasznát azonban nem 
látta. Belesodródott ugyanis a politikába, az 1848-i 
bécsi forradalomba, ahol az ifjúság egyik vezére lett, 
majd parlamenti képviselő. A reakció azzal vádolta, 
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hogy résztvett a Latour hadügyminiszter ellen elköve
tett n1e1·ényletben s emigrálnia kellett Amerikába. 
Tehetsége ott is érvényesült. De szíve hazahúzta. Hú z 
év utá.n hazatért, perújítá t kért, ügyét az osztrák 
bíróságak újra tárgyalták s ártatlansága fényesen ki
derült. 

Goldma1·k Károlynak nemcsak a szívóssága, a szor
galma, de a nyomorúsága is igazi zsidó-nyomorúság 
volt. Hogy gyermekkorában Inilyon volt az élete, ki
derül a következ() kis jelenetbőL 

Goldmarknál, Bécsben,. egyszer éppen látogatóbau 
volt az édesapja, amikor ajtaján valaki zörgetett. A lá
togató Inognevezte magát. S a következő párbeszéd fej
lődött ki a vendég s az ifjú Goldmark között. 

- Mit parancsol? 
- Sürgő en szüksége1n volna arra az összegre, aJue-

lyet legutóbb kölcsönadtam önnek, - mondta a lá
togató. 

- Sajnálom, de most nen1 rendelkezem ekkora ösz
szeg fölött. 

- Nagyon, nagyon kellene ... 
- Lehetetlen. Remélem azonban, hogy néhány nap 

mulva megadhatom. Mindent el fogok követni, hogy 
-ell>teremtsem. 

A látogató eltávozott. 
- Mennyi pénzr61 van szó?- kérdezte fiát a német-

keresztúri ká,ntor. 
Goldmark elpirult : 
- Két kra.jcárról, édesapám ... 
Keményen birkóztak az élettel a Goldmark-fiúk. 

Az élet elsodorta őket egy~s mellől, a testvérek közül 
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"bb csak nagy sokárn iRtnertélt meg gym(LoHt, do 
~~I tá~; a küzdelmet és soha n 1n halványult ol bonniik 

összetartozásuk tudata. .. 
A königgratzi csata után, például, egys~or HohoHult 

l{atona állított be Gold1nark lakáaánl!. 
_ Goldmark I{ároly urat keresem. 
- Én vagyok. 
- Személyesen? 
- Tetőtől-talpig. 
- Akkor ölelj n1eg, - n1ondta a katona. - Mert én 

az öcséd vagyok. 
- Melyik? 
- Az Ignác. 
Addig Goldmark sohasem látta ezt az öccsét, mert 

Ignác akkor született, amikor Goldmark már elkerült 
hazulról. 

Ebb61 a kis jelenetb()l az is kiderül, hogy egy Gold
mark-fiú ott volt a königgratzi csatában és meg is se
besült. 

Goldmarknak nem fájt a nyomor. Nem fájt, ha. egy 
árva krajcár sem akadt a zsebében. Csak egy fájt -
s ez is jellegzetesen zsidó vonás - hogy nem tanulha
tott kedve szerint. 

A mai ember számára elképzelhetetlen, hogy milyen 
akadályokat kellett legyl>znie, míg eljutott odáig, hogy 
komponálni kezdhetett. 

Kicsiny korá ban is teli volt a. lelke muzsiká val, de 
n?m volt hangszere. Képzeljék el: valaki piktor és 
nincs ecsete, vászna, színes palettája! Goldmark nem 
hagyta magát.Különbözl>képpen töltött vizespoharak
ból készített magának bangskálát s azon verte ki a 
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dallarnokat Tizenkét éves volt, amikor írni-olvasni 
megtanították. Tizenöt éves korában látott először 
zongorát. Addig csak hirből ismerte. 8 közel járt a 
harminchoz, amikor végre magismerkedhetett a zeneiro
dalom nagyjainak alkotásaival. 

Zsidó derűvel, zsidó hittel, zsidó optimizmussal, zsidó 
igénytelenaéggel, szívóssággal, szorgalommal, hévvel 
tört célja: a hangok földöntúli birodalmának meghódí
tása felé. 

N á la kevesebbel csak kevesen kezdték, de nála többre 
it; csak kevesen vitték. A hüvészinasból varázsló lett, 
a hangok fejedelme. · 

3. 

Nem ő volt az első zsidó, akit a hangok világa uralt. 
JoHeph Jakoba 1886-ban Londonban érdekes könyvet 

ado it ki, amely ben arra a kérdésre igyekezett meg
felelni, hogy rnilyen arány ban érvényesültek a külön
böző életpályákon zsidók és nemzsidók. Jakobs szarint 
az utolsó száz év folyamán a zsidók legjobban a zenében 
tűntek ki, azután a drámai művészetben, a költészet
ben, az orvosi tudományban, a mennyiségtanban és 
a nyelvészetben. 

Valóban! Sok kiváló zsidó muzsikusról tud a zene
történet. Az el8ő hely közöttük Mendelssohn :E'elixet 
illeti, a nagy Mendelssohn Mózes unokáját, aki az angol
~;zár;z világnak ma is egyik legnépszerübb zenekölt5je. 
Isten kivételes kegyelméb5l való alkotó-géniusz volt. 

, Számos müve, például : a Szentivánéji álom kísérts
zenéje, a hegedüveraeny, a skót a az olasz szimfónia, · 
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karrnűvei, a Hebridák-nyitány, stb. a XIX. század 
közepének legjava terméséből való. 

A francia restauráció s a második császárság korá
ban a francia operai színpadon egyszerre négy olyan 
~eneszerző aratott példátlan sikereket , aki zsidó volt: 
Herold, Halévy, Meyerbeer és .Offenbach. 

Herold Le pré au eleres című víg dalműve 40 év alatt 
1000-szer került színre Párisban. Herold írta a Zampa, 
avagy a márványmenyasszony című operát is, amely egy· 
kor Pesten is nagyon népszerű lehetett . Pesten ernlé
két már csak az a budai vendéglő őrzi, amelyet erről 

a dalműről neveztek el. 
Heroldnál nagyobb karriért futott be Halévy, polgári 

nevén : Lévy Jakab, A zsidónó szerzője, aki a francia 
akadémia, az Institut de France örökös titkára lett . 

De Meyerbeer, polgári nevén: Jakob Liebmann Beer, 
még Halévyn is túltett. III. Napoleon és IV. Frigyes 
Vilmos versenyeztek érte. Gyászjelentésében többek 
között a következ() ofmeit olvashatjuk : a Pour le 
merite tulajdonosa, porosz királyi f(}zeneigazgató, a 
francia becsületrend lovagja, az Institut de France 
tagja, a jénai egyetem díszdoktora, a berlini Szép
tnüvészeti Akadémia szenátora, a Németalföldi Aka
démia tiszteletbeli tagja, a Teutonia Dalosszövetség 
díszelnöke, stb., stb. 

Ha címek tekintetében nem is, de népszerűség dolgá
ban felvette a versenyt Meyerbeerrel : Eberscht Jakab, 
a kölni kántor fia, akit Offenbach néven ismer a világ. 
S hír dolgában majdnem túltett rajta Rubinstein. 

Vajjon milyen muzsikát írtak ezek a világhúíi zsidó 
zeneszerz6k? Zsidó zenét? 
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Szó sincs róla ! 
fierold és Halévy francia zenét írt. Mendelssob 

németet. Offenbach heinei muzsikát. Meyerbeern~ 
keveredik a német, a francia, és az olasz elem. De zsidó 
zenét nem írt egyikük sem. 

És nern írtak zsidó zenét a zsidószármazású kiváló 
magyar zeneszerz()k sem. 

Mert voltak ilyenek is, Goldmark fellépése előtt is 
voltak. 

A régi magyar zene nagymesterei közül zsidó volt 
például: Rózsavölgyi (Rosenthal) Márk, akiról nem 
kisebb ember, mint Pet()fi Sándor írja Rózsavölgyi halá
ltvra címíi megrázó ódájában azt, hogy <<Istenigazában 
tudtad te, hogy hol fekszik a magyarnak a szíve&; 
Rózsavölgyi míiködésének hatása alatt keletkezett a 
magyar körtánc, amelyb()l kés()bb a körmagyar fej
l6dött. 

Zsidónak született Reményi (Hoffmann) Ede, Görgey 
segédtisztje, az els() világhir(i magyar heged(im(ivész, 
aki Amerikát is meghódította és akit Mosonyi Mihály 
<ca magyar zene palatinusának>> nevezett. 

Zsidó volt Popper Dávid, a gordonka új irodalmá· 
nak klasszikusa ; zsidó a <<heged(ikirály>> : Joachim 
József, és tanítványai közül : Hauser Miksa és Auer 
Lipót. (Auer korunk leghíresebb hegedifsztárj~inak, 
Heifetz Jassá.nak, Zimbalist Efremnek, Misa Elman· 
nak, Nathaniel Millsteinnek a mestere. E négy hegedd
Az~á.r köztil ugyan egy sem magyar, viszont véle~~~nül 
mtnd a négy zsidó.) 

RózRavölgyi, Rem ényi, Popper, Joachim : ()k se zsidó 
zonét írtak, hanem tnagyar zenét, esetleg : európai zenét. 
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Zsidó zenét csak egyetlenegy zeneszerző írt : Gold
mark Károly. 

4. 

A zenetudósok bizonyosan tiltakozni fognak ez ellen 
a megállapításunk ellen és tiltakozásuk alapos. Mert 
zsidó zene, hölgyeim és uraim, a szónak történeti vagy 
faji értelmében : nimes. 

N em áll ugyanis rendelkezésünkre olyan zenei anyag, 
amelynek alapján fogalmat alkothatnánk arról, hogy 
milyen volt, milyen lehetett a palesztinai vagy akár 
a spanyolországi zsidóság zenéje. Nincs olyan zenei 
anyag, amelynek alapján meg lehetne állapítani a zsidó 
zene faji sajátságait, törvényszerűségeit. 

Amiket ma zsidó melódiáknak mondanak, azok német
zsidó vagy lengyelzsidó népdalok, egy-kétszáz évnél 
nem idősebbek s eredetük homályos, kétséges. Sala
mon király hárfásai és kürtösei egészen bizonyosan 
nem pengették, nem dalolták ezeket a dallamokat. 
Nagy általánosságban tehát el lehet mondani, hogy 
tudományos értelemben nincs zsidó zene. 

Goldmark zenéje azonban mégis zsidó muzsika. Gold
mark nem volt zenetudós. Zenetörténész sem. Űt a zene
tudomány problémái nem foglalkoztatták. Keleten soha 
sem járt. S a tudomány nem is igazolja zenéjének zsidó 
fajiságát . De igazolja őt az ösztön, az érzés. 

Muzsikája - és itt most elsősorban a Sakuntala
nyitányra, a Sába királynőjére s a Hegeddversenyre 
gondolunk - azzal lep meg, hogy semmiféle más mu
zsikához nem hasonlít. 

Különös, érdekes, eredeti, soha nem hallott dallamok 



... z.áJlnak fel Goldmark zenekarából s a zsidók s~, 
~rve 

biBzke éggel telik meg hallatukra. -·ekik ezek a dalla-
mok j m rősek. ~finden zc;idó, bármilyen nemzetbeli 
legyen i , akár művelt zenei tekintetben, akár mííve
}Ft)en, ha a Sába királynőjének zenéjét hallgatja, azt 
fotzja fr(:ozni, hogy anyanyelvén szóltak hozzá . 

. \z C~i z ídó roelódiák a dia. zpóra ideje alatt elmerül
t k a fel~df1; fenek~tlen tengerébe. Goldmark felszínre 
hozta az elvesrett dallamokat, és egyszerre mínden 
z idó emltkezni kezd, hogy valamikor már hallotta 
~<-zt a zenét. Valamíkor régen. Néhány ezer év el6tt. 

H&lgyeim és uraim! Szimche Ru bent, Goldmark 
édt apját üldözte a sors. Tudjuk azt is, hogy milyen 
nflkul<Jzt · ~k közepet t telt el az ifjú Goldmark élete. 
Tudjuk, hogy Bécsben éveken át rántottlevesen élt 
s k~-'nyfren, k6Rőbb rnég (~n nél is rosszabbul ment dolga : 
k~ny~rre már nem telt s másfél évig csak krumplit 
ev )t t VÍ7kt ivott rá. Tudjuk, hogy elájult az éhségtóL 
JJ~ a l·lke m~ly~n s az éd~sapja lelke rnélyén is ott élt 
f•gy álom, arnely elv~lh&tővé tette azámára a nyomorú
Hág-ot, rnínt ahogyan elvíRelbetővé teszi ez az álom a nyo
na(Jrt fs a szenv~d6Ht az ~géaz üldözött kel~teurópai 
zf;ídóság ~;zárnára. 

A Háha kírálynőjél><:n ez az á lom megval&mlt . 
Ebben a tk.dm{JJJtn Uljyanill az üldöziitt ZIJÍIM kánwr 
ld~J~é!Jf~tl küzM fil~ újjMpítette SauJ/11urn király ,Jeruzsále
mét, a ZKídt, boldogság jolképét, a nyornorús;ágos élctíi 
l-H:Rtw~rábíai z~tidt')k vágyainak n~továhhját, álmainak 
legrn~réH~bbjét, t1i a valóHág víga~ztalan sivárr~ága eUSl 
icl;~rtten&kült, ~ht.u~ a káprázatos ijz{~pHég(i világba, a ott 
élt f, a SalarnlJn király palotájában, kábít6 r6zHakert· 
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jeiben, színarany lemezekből, onixból, elefántcsontból, 
márvány ból épült, drágakövekt{)l szi1uázó templomában. 
Ott élt , nem a bécsi hónaposszobában, népkonyhán, 
szalmazsákon. A hazátlan, bolygó zsidó lélek egyszerre 
ottbon érezte magát ebben a csodálatos hangpalotá
ban, amely színben, fényben, ragyogásban túltesz még 
az Énekek énekén is. 

A zsidók szíve nagyot dobbant ennek a zenének a 
hallatára : 

- Ez a mi z enénk! 
B a nemzsidók azonnal kimondták rá a szentenciát : 
- Idegen melódia. De gyönyörű! 
Talán Dávid király szelleme szállta meg Goldmarkot, 

amikor szembekerült Európa közönség-Góliátjával. 
Dávidé, a lantos és parittyás ifjúé. Goldmarknak nem 
volt parittyája. Neki csak lantja volt. S kő helyett 
ő dallamokkal vette célba az idegen és ellenséges óriást, 
a közönséget. De a dallamok éppúgy levették a lábáról 
Európa zenei közönségét, mint ahogyan egykor a kő le
verte lábáról a filü;zteust. 

Tudományos alapon, ismétlem, nem mondhatjuk Pl, 
hogy Goldmark zonéje zsidó zene. Ve azt kétségtelen 
bizonyosRággal megállapíthatjuk, hogy olyan zene az 
.űvé, amelynek appercipiálására minden zaidó idegrend
szere fokozott hajlamot mutat. 
· ÉH itt el kelJ mondanom a legszebb - perdönt() -
történetet, amely a Sába királyn5jéhez f(íz{)dik. 

A pesti bemutatóra Goldn1ark elvittE' az édesany ját 
is, a némotkerea~túri özvegy kántomét, akitdl míívészi 
hajlarnait örökölt(~. Goldmark édeRanyja élt-halt a 
könyvekért, d~ a puritán kántor házában világi könyvet 
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olvasni bűnszámba ment. Szegény asszonynak a mű , _ 
szetből csak annyi jutott, amennyit férjétől kap~~ 
aki a templomban énekelts istentisztelet el5tt- kántor~ 
szokás szerint - otthon próbáigatta a hangját. 

Űlt, üldögélt az öreg asszony a Nemzeti Színház 
páholya mélyén s hallgatta a fia muzsikáját, míg a 
könnyektől el nem homályosult a szeme. A zene emlé
keztette őt valamire. A németkeresztúri fehérkemencés 
szobára emlékeztette, amelyben Szi~che Ruben dúdol
gatott gyertyagyújtáskor, templombamenetei előtt. 

S ekkor, a Nemzeti Színház páholyában, a Sába király
nője bemutatóján a németkeresztúri özvegy kántorné 
szinte önfeledten felsóhajtott : 

- Mintha csak Szimche Ru bent hallanám énekelni ... 
Ennek a zenének a családfája nem Meyerbeerhez, 

nem Wagnerhez, nem Verdihez vezet, hanem Szimche 
Rubenhez, aminthogy Goldmarknak sincs a muzsikusok 
között sem 5se, sem utóda. Magányos és idegen ez a 
költő, akiró1 egyszer egy nagyon előkelő szalőnban 
valaki tréfából azt mondta, hogy ő is, Goldmark is, 
udvari ember. Udvari zeneszerző : Sába királynőjének 
udvari zeneszerzője. Az volt. Csak eltévedt a világban 
és az évezredekben és itt ébredt fel, Keszthelyen, 
1880-ban, egy . meaébeillően szegény kántor házában. 

Goldmark maga azt írja, hogy ő ösztöne parancsát 
követte, ainikor ilyen zenét írt. Az intuició sugallatá
nak engedelmeskedett. Talán ez a magyarázata annak, 
hogy ez a lélek mélyéről fakadt zene oly gyorsan roe~
találja a szivekbe vezető utat. S az intuició sugallJ~ 
a közönségnek, hogy ebben a zenében a zsidó zenei 
szépségideál megtestesülését ismerje fel. 



GOLDXAB.X. ! 73 

Téves képet alkotna azonban magának a Bába király
nőjéró1 az, aki úgy képzelné a dolgot, hogy csak zsidó 
szempontból jelentős ez a mestermű. Nem. Mint dalmű 
is, a XIX. század remekei közül való. 

Legfó'bb erénye : ízzó drámaisága. Goldmark nem 
hiába volt tíz évig színházi zenész. A bangszereknek, 
a hangszerelésnek, a zenekari hatásnak, a színpadi é 
drámai hatásnak minden titkát, minden c ínyját-bínját 
kitanulta, tudta. 

Más a hangversenyzene és más a szinházi zene. 
A Sakuntala-nyitányban, a Hegedűverseny ben, a Falusi 
lakodalom cím ű szimfóniá ban Goldmark megmutatta, 
hogy mestere az abszolút, az önmagában is megálló 
zenének is. A Sába királynője azonban elsősorban mint 
színházi zene, mint drámai zene remekmű. 

Az operaírás legnagyobbjain, Mozarton, Beethovenen, 
Wagneren, Verdin és Bizet-n kívül senkitsem ismerünk, 
aki drámaiság tekintetében felvehetnéa versenyt Gold
markkal ; aki a tömegeket,. az énekkarokat úgy tudná 
mozgatni, úgy bele tudná kapcsoini a cselekménybe, 
mint ő ; aki -a zenei építőművészetnek, a drámai feszült
ség fokozásának hozzá hasonló mestere lenne, s akinek 
drámai hevülete, lendülete felülmúlná a Goldmarkét 

Melódikája· eredeti,_~ egyéni. Leleményessége szinte 
kimeríthetetlen. Harmóniái merészek, újszerűek, gazdag 
fantáziából fakadtak. A hangszerelésnek valóságos 
virtuóza. Csupa szín, fény, pompa, ragyogás ez a zene
kar! Ismerte minden hangszemek a lelkét és zenekari 
színei, színke~erései máig sem fakultak meg . 

. Tudta, hogy az operában a színpaa éppoly fontos, 
mtnt a muzsika. Volt rá gondja, hogy megfelelő szöveg-

Az lMlT lhkönyve. lliSO. 18 
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írót, megf elelő szövegkönyvet válasszon magának é 
miiveinek bemutató-eidadását rendszerint () maga ren~ 
d~zte . 

S ami végül zenéjének úgynevezett <<keleti koloritját>> 
illeti, bár a XIX. század második felének zeneszerz()i 
közül okan, így : David, Rubinstein, Verdi, Bizet, 
aint-Saens, Delibes, Massenet stb. megkísérelték, 

hogy - hasonlatosan az ezeregyéjszakai vará.zslóhoz, 
aki palackokba zárta a szellemeket - kottafejekbe zár
ják be a Kelet lelkét, ez oly mérték ben, mint Goldmark
nak, nem ikerült senkinek sem. 

5. ' 

De hát semrni mást nern írt {), mint a Bába király
nőjM? - kérdezhetné valaki. 

Írt. 
lHíveinek számát nyolcvanra tehetjük. Írt dalokat, 

kórusokat, zenekari és kamarazene-rniíveket. Hat ope· 
rá t. A kült6inél költlSibb alkotások egész sora bontako
zik ki az olvasó el()tt, ha ezeket a másfajtájú mdveket 
átlapozza. EzekrlSl a tn{ivekről azonban - kamara
zenenllivei kivételével - általánoHságban ellehet mon
da.ni, hogy meg sem közelítik a Sakuntala-nyitányt, 
a 8ábát, a Hegedűveraenyt, a Falusi lakodalmat, azo· 
kat a mliveket, amelyekre egyszer azt mondta valaki, 
hogy a zBid6 sz{v sz6lalt meg bennük. 

Hn. karnaran1iiveit kortársainak : Schumannak és 
Brahmsnak hasonló rnüvei mellé áll.ítjuk, az össze
haHonlítáH aligha válik javukra. Ha Götz von Be~
lichingen vagy Merlin cín1d zenedrán1áit Wagner míivei· 
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vel vetjük össze, milnd a Götzöt, milnd a Merlint fakó-

nak fogjuk találni. . 
De a Bába királynőjének pompáJát, ragyogását, nap-

fényes színeit nem tudják ~lhom~ly~sftani még Wa~ner 
és Verdi egyívású dalmiiveinek BZinei sem, ezek a sztnek 
roa is lángolóak, ma is elkápráztatnak. Goldmark 41 
éves korában fejezte be a Sába királynőjének partiturá
ját. Még 44 évet élt teljes szellemi frissességben, de soha 
többé ehhez a művéhez hasonlítható remekmiivet nem 
tudott alkotni. 

Ez nem véletlen! 
Goldmark az emancipáció s a recepció korának gyer

meke volt. ű azt hitte : elhatározás kérdése az, hogy 
zsidó akar~e lenni valaki, vagy nem. Űmaga mindig 
zsidónak érezte és vallotta magát, de mint művész : 
európai zenét akart írni. Írt is. Ezek a művei azonban 
szemlátomást öregednek. Gazdag érzésvilága, meleg 
kedélye, emelkedett és tiszta lénye ezekben is meg
nyilatkozik, de ha csak ezek a művei maradtak volna 
fenn, aligha ünnepelték volna meg most európaszerte 
születésének ce n tennáriumá t. 

Amint Katona József a Bánk bán, Madách Imr~ 
Az ember tragédiájának költője, azonmód Goldmark 
a Sábáé és ama miiveké, amelyek a Bábával közös 
lelkigyökerekből fakadtak. Amikor Goldmark Schu
bert, Schuman, Brahms vagy Wagner nyelvén akart 
megszólalni - idegen nyelven szólalt meg. Költőien, 
de mégis csak id(;\gen nyelven. És eszünkbe juttatta 
~a~ner Richárdnak zsidógydlölettől lángoló, hires 
0Piratát, amely a zsidóknak a zenemíivészE\tben való 
szer~pével foglalkozik. Ebben a röpira.tában, amelyet. 

--~~----~-------------~1~-----
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Wagner eredetileg nem a saját neve alatt adott ki h _ 
nem - mely irónia! - Karl Freigedank álnév alat; a:t 
írja Wagner, hogy a zsidó mindig annak a nernze~nek 
a nyelvét be zéli, amelyben él, de mindig úgy beszéli 
a nyelvet, mint egy idegen. 

Goldmark a zenei frakkot világfi módjára viseli, de 
még a nemz idó közönséget is akkor hódítja meg, 
amikor burnuszban vagy talárban áll eléje, amikor ma
radéktalanul, fenntartás nélkül adja, adhatja önmagát. 

Amikor zsidóságától, akárcsak a művészetben is, el
tá voledik : önmagá tól tá voledik el. 

Ezt ő maga is így érezte. Erre vallanak ezek a meg
ható sorai : 

Konnte ich nicht vora.ngehen. 
So wo ll te ir h doch mitgehen, 
Und so ging ich a.llein. 

AZZein l Ez a zsidó sors. Az árvaság. De ez a magyar 
sors és ez a muvész sorsa is. A művész is egyedül van, 
egyedül marad örökkéJ 

A limburgi krónikában olvassuk: 
((IV. Károly császár korában egy szerzetes vonult át 

a falvakon, aki oly csodálatosan énekelt, hogy dalától 
a fiúk s a leányok lelke mélységes boldogsággal _telt meg. 
A fiatalok elhagyták szobáikat, utánaeredtek, de amikor 
közelébe értek, borzadva látták, hogy az énekes testét 
szömyű betegség marja sebesre s márget lehel az ajka. 
Rémülten távolodtak el tőle. S ő ment tovább, egyedül. 
Senkisem fogta meg a kezét. Senkisem tudta a nevé~. 
Csak a dalai maradtak meg. És minden szerelmes akt
taszitott, magányos vándor dalait énekelte ... >> 

Tiyen a míivész sorsa a világon. Ilyen a magyar sorsa 
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az európai népek fiai között. S háromszorosan ilyPn 
a~nak a sorsa, aki zsidó is, magyar is, művész is egy
személyben, mint Goldmark. 

És azoknak a :fiatal zsidó művészeknek, akiknek ma 
itthon senkisem fogja meg a kezét, vígasztalásni azt 
mondhatjuk, hogy lesz ez még másképp is, mert volt 
másképp· is, s lám, a keszthelyi kis zsidófiú kezét szere
tettel magyarak fogták meg s nem a legrossza b bak. 

A monarchia külügyroinisztere: gróf Andrássy Gyula, 
és a zenei . világ fejedelme : Liszt Ferenc, akiknek 
oroszlánrészük van abban, hogy a Sába királynője 

Bécsben színrekerülhetett; a magyar kultuszminiszter: 
báró Eötvös József, aki tanácsosának : Kárffy Titusz
nak előterjesztésére ösztöndíjat adott Goldmarknak; 
a pesti intendáns ;: báró Podmaniczky Frigyes, aki a 
Sába királynőjét Pesten előadatta ; Hubay Jenő, aki 
tüneményes művészetét mindenkor odaadó lelk~sedés
sel állította a Goldmark-kultusz szolgálatába és aki 
QQldmark szeratetét átplántálta a tanítványaiba is, így 
Szigeti Józsefbe és Geyer Stefibe, továbbá Kálmán 
Máriába, akinek a legjobb Goldmark-életrajzot köszön
hetjük ; idő se b b báró Wlassics Gyula, akinek előterjesz
tésére Ferenc József a Pro -litteris et artibus-plakettel 
tűntette ki a 80 éves költöt. 

Magyarak voltak ők valamennyien, a ferencjózsefi 
aranykor gyermekei, eszményi célokért hevülő hősök; 
tündöklő példaképek, akik nem azzal voltak elfoglalva, 
hogy válaszfalakat emeljenek az emberek közé, hanem 
a~zal, hogy alkossanak, építsenek, s akik minden alko
tot, minden építőt testvérüknek éreztek, a magány9s 
költöt is. 
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Az ó kezs~orításuk jólesett a költőnek azt hi zem 
JWln tt:lYedek. ha azt Juondotn. hogy jóle ik még nekünk 
is. akik ruost itt ülünk - lllert a z idók az évezredek 
alatt ann~-i " bet kaptak, hogy a símogató kéznek 
hetedJzi<Tlen hálásak. De ha jóle"ett i a magyar kultúra 
e kimaQ'llsló kép'i" előinek segítőkeze Goldmarknak , 
társtalans~gán ez sem segített . 

Élete Yégéig vitte hárma terhét, annak tudatát , 
hogy egy maroknyi nemzet polgára, nemzeté, amely 
Europában idegen; egy tragiku orsú felekezet tagja, 
felekezeté, amelynek tagjait egy láthatatlan fal vá
la~ztja el a többiektől ; végül művész, olyan ember, 
aki a polgári társadalom falvaiban úgy jár-kel, mint 
a limburgi krónika imént idézett szerzete e. 

Társtalanságama már nem fáj Sába királynője udvari 
zeneköltójének, mert akik, mint ő, a halhatatlanság 
o~gútját járják, azok valamennyien magányos ván

dorok. 
Fodor Gyula. 

AZ 5689. ÉV. 

Felolvastatott as IMIT 1930. március 26-iki ülésén. 

Még mindig a régi ero'K hatnak kívülról-belülróla mi 
sor.;unkra, a régi mozgató tényezőkból adódik az ered· 

mény. Egy kis elnyomás, jogfosztás, .a~ i~gna!: 
u emberiességnek lábbal tiprása ; zs1dogyúlolet, , 

· 'tas, fogultság, ellenuenv ; hamis vádaskodás, VlSSz&SZOn, . 
meguéueníté&; belső közöny, nemtörődés, lanyha538' 
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kétségbeesés, kezek lehanyat1ása, elernyedés ; gyakran 
··nérzetes, bátor fellépés, nyílt szembeszállás a hatalom 
~ azságtalanságával, a nép indulatával; többször a 
:özösség szent ügyének önzetlen, tetterős védelme, az 
úgynevezett <<kaptár szelleme>>, az együttérzés, a sze
retet megnyilvánulásai, emberséges cselekedetek, jóté
konyság, csodálatos felbuzdulás, nemes készség és 
buzgalom. 

Mindezekbó1 az erőkből, baráti és ellenséges indító 
okokból, előmozdító és hátráltató tényezó'kből tevődik 
össze a mi történetünk az elmult esztendőben is. Az 
eró'k eredője még mindig nem halad nyugalomnak, jó
sorsnak, békének szilárd pontja felé, még mindig nem 
követ kétségtelenül egyenes irányt ; még mindig resz
ket az iránytű és kitér irányából. Vasnak, fegyvernek 
deleje tériti el rendes helyzetébó1. Európa keleti tájai
ról kell az idén is kündulnunk. 

Oroszországban anyagi és lelki gondok kínjai halmo
zódnak a zsidókra, fó1eg a városokba szorult volt kis
kereskedők, iparosok, az azelőtt ezer apró alkalmi 
munkából megélő szegény emberek nyomora elvisel
hetetlen. Az új telepeken gazdálkodó földmívesek sorsa 
irígylésreméltó, fönntartják önmagukat, családjaikat, 
még bizonyos túltermelést is megvált az állam tőlük. 
A városi zsidó lakosság kétharmad része segélyre szorul. 
Moszkvában és Leningradban a zsidók 50 %-a kény
t~len külföldi segélyt igénybe venni. Odesszá ban egyedül 
több Illint 40,000 mun.kanélkiili zsidót írtak össze. Közel 
e~ó azoknak a zsidóknak száma, kik foglalkozást 
kenyt-elenek cserélni s háromnegyed részüket a mezó
gazdaságra lehet és kelJ majd átterelni. A kormány 
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öt éven belül 11 ,OOO zsidó családot szándékozik le
telepíteni és dohány-, kávé-, zöldségültetvénnyel fog
lalkoztatni. Nagy vas- és ércgyárakban, melyeket Ho
melben most állítanak fel 11)000 munkás számára, _ 
a hasonló szám gyanús - szintén sok zsidó számára 
biztosítanak helyet. A zsidó segítőtársaságok cipő- és 
cukorgyárakat állítottak. A kivándorlás persze erősen 
fokozódik. 

A hideg tél a zsidó kolóniáknak is ártott. Az amerikai 
segítő egyletek a szavjet embereivel megegyezést kö
töttek egy hatalmas földterületre nézve s az Azóvi-tó 
partjai mellett 200,000 hektárt szereztek a Krim
félszigeten. Itt 40,000 zsidó család nyer majd elhelye
zést. A föld alkalmassá tételének költségeit a köztár
saság viseli, a telepítést a segítő egyesületek. Ezeknek . 
működéséről igazán csak a legnagyobb meghatottság 
és csodálat hangján lehet szólni. 

Zsidóellenes kihágások, zsidó munkások elkülönítése 
még a szellemi munkások közt is, vöröskatonák egyéni 
akciói itt is sűrűn fordulnak elő. Az emberélet itt nem 
féltett kincs. Az iskola nyugati országok magaslatán 
áll zsidószaretet tekintetében. Még egyetemi katedráról 
is marnek zsidó tanárt a diákok személyes inzultussal 
eltávolítani Voronezhben, igaz, hogy egész csomó hall· 
ga.tót ezért kicsaptak. Hivatalosan tényleg az antisze· 
mitizmus ellen fordulnak, s{)t Fehér-Oroszországban 
kijelentik, hogy az egyike a szovjet ellen irányuló 
három főbűnnek! llyen plakátokat ragasztanak ki: 
elvtársak, küzdjetek tudatlanság, alkohol és ·antisze
mitizmus ellen! De ez csak a személy védelmének szól. 
Mert a vallás üldözésében, vallási szartartások me~-
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gátlásában, biblia- és talmudiskolák bezárásában éppoly 
kevéssé ismer kíméletet, mint más vallások templomai
nak és iskaláinak megszüntetésében és mint a papok és 
vallástanítók megbüntetésében. Minden <<kontra>>-véle
mény ellenére itt a vallásos zsidónak ugyanolyan mar
tíromságot kell elszenvednie, mint a vallásos keresztény
nek. Sőt első alkalom az ilyen tekintetben való egyen
lőségre, mart hiszen a hosszú középkaron keresztül 
csak a zsinagógákkal szem ben és a zsidó tanház~kkal 
szemben állt fönn ilyen jogcsorbítás, amiró1 Spanyol
országban még most is sok zsinagógából alakított 
templom tanuskodik, a vallási dolgokban való szabad 
véleménynyilvánítást, a saját vallása szellemében való 
elmélkedést, a legfőbb dolgokról való bölcselkedést, ha 
nem egyezett a másik vallás dogmáival, az el5zetes 
egyházi cenzura megakadályozta. A templomok és 
ünnepek ellen kifejtett nagy agitáció ellenére, ünnepre 
mindenütt csordultig megteltek az imaházak. Bizo
nyára ilyen áldatlan viszonyok közt kett()sen érzik 
szükségét a vallás vigaszának, a lelki megerősödésnek. 

A kovásztalan kenyér ellen is felveszik a küzdelmet 
és a hazug <<Emesz>> c. lap elszörnyülködve állapítja meg, 
hogy még mindig a szemhatot tartják sokan, hogy 
van pék, aki laskát mer sütni s hogy a chéde1-ek, a kis 
vallási iskolák száma növekszik. A peszach-hetet kultúr
hétnek rendelik el, az els() széder-estét nagy koncer
tekkel és . népgyűlésekkel akarják jelent6ségét61 meg
fosztani, holott az egyiptomi rabság alól való fel
szabadulásból bizonyára az a megkinzott zsidólélek 
reményt merít ennek a rabig.ának azétzúzására is. 
Érdekes, hogy nem is annyira .a szavjet kormány, mint 
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inkább a helyi bizottságok s ezekben ís az ifjú zsidó 
titánok tiltakoznak minden ellen, ami vallás, ünnep, 
szertartás, hagyomány. A kormány külföldi testületek
nek még a laska behozatalát is megengedte. Megható, 
hogy öreg zsidók egyletekbe tömörülnek, melyek hi
vatalos közegeikkel mondatnak káddis-imát az el
húnytakért, hiszen kommunistákká vedlett tulajdon 
fiaiktól ezt nem várhatják el. A sechíta megakadályo
zására és megtiltására pedig egész városok zsidó női 

hússztrájkkal válaszolnak~ A sírkerteket kiveszik a 
chevrák vagy községek kezéből és a helyi szavjetnek 
adják át. Megkezdődik az öt évre tervezett küzdelem 
a vallások és intézményeik kipusztítására. Az atheista 
kongresszus örömmel állapítja meg, hogy a zsinagógák 
száma az Ukrajnában, mely 1914-ben 1400 volt és 
1917-ben l 034, most csak 934. A ra b b ik száma pedig 
1049-ről leapadt 830-ra. De elfelejti, hogy azótá ember
ezrek menekültek az orosz pokolból és szabad hazában 
építettek templomokat és iskoliikat Isten dicsőségére. 

A héber nyelvet külön is eltiltják. Nem használt a 
Tarbuth folyamodása és az amerikai zsidók fellépése. 
Tannyelvnek nem engedélyezték, csak kívánságra 'külön 
tárgynak tanítható. A cionizmussal szemben is ellen
séges álláspontot foglal el a szovjet. A bebörtönzött 
és száműzött fiatal legények közül tizennyolcan haltak 
meg az utolsó négy év alatt. 150 Szibériábá és Tur
keaztá.nba deportált chaluc-ot az idén szabadonbocsá
tottak. 

Az idegen segítőegyesületek nem tudnak elég pénzt 
fordítani az inség csillapítására, de főleg az egészségügy 
megja.vitására. A városi szegény zsidó lakosság gyer· 
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roekeinek majdnem háromnegyed része a tuberkulózis 
valamilyen alakjában szenved. Ezenkívül rémes mére
teket ölt a tisztaság és táplálkozás hiánya miatt 
főleg a Fehér-Oroszországban fellépő trachoma. A Joint
nak erre a célra kiutalt 430 ezer dellárja nem bizo
nyult megközelítően sem elegendőnek a betegségek 
leküzdésére. 

A legeslegérdekesebb adat, melyet nyugotibb orszá
gokban is t udomásul kellene venni, hogy míg 10 évvel 
ezelőtt a ko~munista párt tagjainak 10 °/0-a volt zsidó, 
most osak3 1/2 °/0-a az; a magasabb kormányhivatalok
ban pedig 417 vezető közül rnindössze 27 a zsidó vagy 
zsidószármazású. 

Lengyelországban a hivatalos zsidóság egész tevékeny
sége szinte kimerül az antiszemitizmus elleni küzdelem
ben s a tényleges törvényelőtti egyenlőség megszerzésé-

. ben. E mellett, a rettenetes gazdasági krízis a legsúlyo
sabb gondokkal terheli a lengyel zsidókat és kínzó 
aggodalmakkal azokat a boldogabb világtájra vetődött 
testvéreiket, akik segítségükre sietnek ugyan, de a 
kietlen nyomor kilátástalanná tesz minden gyógyítási 
kísérletet. Annyit Amerika nem tud megkeresni, mint 
amennyit Lengyelország el tud költeni. Azonban nehogy 
az a benyomás táma.djon, mintha a zsidók és nemzsidók 
közti viszonyt a nyomor rontaná csak meg. A lengyel 
évszázados hagyományokat követ, mikor a zsidósággal 
meg nem fér s vele körömszakadtáig folytatja a harcot. 
Az ellenszenv, sőt kíméletlen gyiilölet e magas fokát 
még az ottani zsidóság állítólagos elmara.dottsága és 
elhanyagoltsága sem igazolja, mert egyrészt ezek ál
talános lengyel tulajdonságok, malyekről a. nyugat-
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eurQpai népek körében nem egy közmondás támadt _ 
E:'lég a polni ebe \\irt chafb> szóra hivatkozni _ más
részt ott Í " többféle rétegre tagozódnak a zsidók 

8 
köztük is van úgyneT"ezett modern, életfelfogásában 
haladó. külső fellépésében a többi lengyelhez asszimilá
lódott, azután minden rétegben benne él a törekvés , 
hogy művelődjék s az államnak hű polgára legyen. Ez 
azonban nem nagyon változtat a zsidók iránt tanusított 
magatartásukon, aminthogy a parasztság nem a világi 
mű,eltség hiánya miatt nem rokonszenvez ott a zsi
dókkal, sőt épp az állítólagos művelt rétegek a m{ívelt 
zsidók ellen fordulnak. Egy orvosi nagygyűlésről pl. 
kizavarják a zsidó kartársakat, valószínűleg azért, mert 
mesterségüket kevésbé értik. Másutt viszont, Varsó
ban s BiaJysztokban az antiszemita orvosi listára .az 
összes szavazatoknak csak egynegyede esett. Igaz, hogy 
ott zsidó orvosok nem szavaztak ezekre a jelöltekre. 
Lodz ban gyári munkások nem akarnak együtt dolgozni 
zsidó társaikkal. A Rozvoj-szövetség zsidó bojkott 
felhívásait újra s újra kiadja, bár a kormány néha 
koboztat is. Lapok szabadon közölnek borzalmas rész
leteket soha meg nem történt vérvételekről, malyekben 
rabbik is szerepet játszanak. Különösen peszaoh táján 
halmozódnak ezek a vádak s alig sikerül a felizgatott 
tömeget lecsillapítani. Már zsinagógákat is támadnak 
és szentségtelenítenek meg, mintha csak a művelt 
Németországban volnának! Több helyen a zsidóházak 
és barakkok elleni támadásokat a cionista szarvezett 
ifjúság őrsége akadályoz meg. Lembergben végre olyan 
ráfogásokkal is izgattak, malyeket szemfüles agitátorok 
már egy évtizeddel előbb is importálhattak volna vá?l-
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roentesen : hogy t .. i. zsidó iskoláslányok ünnepi kör
meneteket kigúnyoltak. Egyetemi hallgatók gárdája , 
rneger5sítve a nemzet i demokrata ifjúsági szflrvezet 
tagjaival

1 
erre júniu S-án megrohanta a z idó negyedet. 

Rend5rség és ifjúság fölváltva kerekedtek fölül. Az 
ifjúság - ó lesz gyümölcs a fán, melynek ilyen a vi
rága! - azétrombolt két zsinagógát, szét szedte a zsidó 
napilap nyomdáját, kárt t ett a z idó f5iskola é a zsidó 
diákszövetség épület eiben . Hiába esküdözött a kör
menetet vezető pap és bizonyított.a később a vizsgálat, 
hogy semmiféle inzultus nem tör tént, az izgalotn az 
egész országra kiterjedt és messzemenő óvintézkedé ek 
váltak szükségessé, hogy a zavargásokat megakadá
lyozzák. A kormány a zavargásokban maga ellen 
irányuló polit ikai cselszövényeket látott a szabadelvű 

irány megbuktatására. Egészen hallatlan dolog, hogy 
a rend5rség 40 diákot el mer t fogni . A népnek azonban 
elég az· ürügy és a hamis vád s így nagyobb városok
ban bojkottálja a zsidó kereskedőket. 

A hivatalos saj tóirodáról kiderül, hogy zsidóellenes 
cikkeket helyez el a lapokban, a cikkek s a gondolat 
szerzője - egy kitért zsidó, aki így akarja meggy5zni 
új hittest véreit árulása őszinteségérőL Az is kiderül, 
hogy a posta zsidókat nem alkalmaz, 10,288 alkalmazott 
közül egyetlenegy a zsidó. Egy nemzsidó képviselő 
kérdésére a közlekedési miniszter kijelenti, hogy zsidó 
nem szívesen vállal nehéz szolgá.latot és Iiem akar 
c~e.kély béren szolgálni. Az ilyen vezetői elme még 
dthzsánszon közlekedik! Ha szükségét látják, még a 
régi cári törvényeket is érvényben hagyják s pl. ezek 
értelmében nem engedik, hogy egy városi bírónak meg· 
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vála~ztott z~idó a hivatalát. elfoglalja. De az adóteb 
java a z idókra, főleg a kere .. kedökre nehezedik s ne er 
használ .. ein tiltakozás. , e1n gyűlé" , e1n az itt is aj n: 
n1int a raaály elharapodzó öngyilko ság. A z idók 
yucryakozása n1ezőgazda "ági lehető égekre a kormány 
reszéről tt'lje.Jttetlen tnarAd. A ki ipa.r és a kereskede
lem ezer akadályra talál, ha hitelt kere . Ez a rette
neteo. helyzet okozta, hogy 1928-ban 1680 öngyilko 
közt 91 z idót találunk, tehát több mint fele z idó 

' holott a lako ságnak c ak alig több mint 10 Of 0-a az. 
A kedvezőtlE'n gazda ági helyzet természetesen kihat 

1ninden vallási é kolturális munkára is. Az egy év 
E'lótt lefolyt rabbigyűlé"' megállapítja, hogy 74 jesíva 
9000 tanulóval teljesen leromlott anyagilag és segít
~ éget kér, különben kénytelen kapuit zárni. A Tarbuth 
i"kola zövet..ég, mely 78 ovódát, 149 elemit, lS közép
l ·kolát és 5 tanítóképzőt tart fenn Lengyelországban 
24.660 növendékkel é" 991 tanítóval, csak 8 hónapon 
át tudja a költ éget fedezni és 40 Of0-os hiánnyal dol
~ozik. Ezzel szem~n c"'ekély jelentősége van annak. 
hogy a varsói E'gyetemen tanszékE't állítottak a zsidó 
tört~net és irodalom zámára. 

Ahol a z időkat kül ő erőszak nen1 bántja, ott ha1nar 
1u~gtalálják az okot belső perpatvarra. LeHországban. 
ahol a dorpati egyetemen hé~r tanszék nyílt, a jiddis
párt hív(li~ tehát a zsargonban be zéló konzervatívek, 
beadványt intéznek a szenátushoz : tiltsa el a héber .. 
nyelv tanítá~ t. vagyis á kálódnak az ifjúság s 3 

Pal~ztina-barátok munkája ellen. Itt bizonyára Mózest 
i kényszerítenék, hogy tanításait zsargonban adja elő. 
Kulönben itt L és a másik balt államban Litvániában-
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a harmadik : E zt hon - a u~n1Zf\t, i nyrlv PlégtPIPn 
tudása eimén sok z idó diá kot akadályoznak mPg 
tanulmányai folytatá ában. A régi tanítók iH Horra 
elvesztik állá "ukat é kenyerüket, s6t (lZ okból több 
z idói"kola is kénytelen n1ea zűnni. A l\ötele116 vasár~ 
napi munkaszünet n1éa vál ágo abbá teszi itt az amúgy 
i agyongyötört ki kere .. kedelmet. Az erdcHrtás állami 
kezelé be vétele sok z idóc aládat fosztott meg ke
nyerétől. Itt is van titko társaság a zsidók ellen, 
tehát ,·érvád is ~an. a rendőrök gyakran a rendzavarók
kal tartanak. 

Románuz. Bratianu kormánya alatt 150 ezer zsidó 
hiába fordul folyamod vánnyal a közoktatási miniszter
hez, hogy gyermekeiket mentsék fel a szombati írás 
é rajzolá alóL A. Maniu kormány, mely a parasztpárt 
diadala gyanánt jutott vezetésre, (az előző évi nagy 
erdélyi z időellenes tüntetések és csak még Oroszország
ban elképzelhető templomrombolások ellensúlyozása
k~ppen) kijelenti, hogy elsőrendű feladata lesz a rend 
helyreállítása és fenntartása, továbbá a román alkot
mányban foglalt ama szakasznak megvalósítása, mely 
a polgárok egyenlő jogáról szól, tekintet nélkül a vallási 
hozzátartozandóságra. A kormány tényleg rendeleteket 
ad ki azokra az i kolákra vonatkozólag, ahol tekin
tély(\ a z idó növendékek záma: az órarendet lehe
tóleg úgy állítsák ö"'sze, hogy szombaton ne irassanak 
az i kolában ; el i nyom a kolozRvári egyetemen 
egy z'"'idóellenes tüntetést, sőt a zajongás és rend
bontás színhelyét, az orvosi szakot be is záratja. 
A közoktatási miniszter pedig kijelenti, hogy az anti
szemita zavargá okban résztvevő diákok elvesztik a 
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katonai szolgálat alól való felmentésüket. Még az is 
megtörténik, hogy rend()rfőnököt mozdítanak el, mert 
nem akadályozta meg a zavargások . kitörését. Egy 
nemzsidó képviselő elpanaszolja a belügyminiszternek : 
alantas hatóságok jogtalanságokat követnek el zsidók 
ellen, nem is egy vidéki város ban s a miniszter egészen 
komolyan számon kéri -közegei t()!. Azt már nem tudjuk, 
hogyha pl. honosítási ügyek halogatásáról van szó, 
nem jár-e a nyilvános elítélés mellett négyszemközt 
dícséret. 

A különböz() pártárnyalatú zsidó képvisel()k keresik 
egymás közt a megegyezést, hogy felekezetük érdekeit 
védjék. Egy küldöttségük már át is adt.a a miniszter- · 
elnöknek a zsidóság követeléseit tartalmazó 6 po .n tot :. 
1. polgárjog, 2. hitközségek szervezkedése és ku1turális 
céljaik segélyezése állampénzekből, 3. ~ zsidó elemi 
iskolák fenntartásának fedezése, 4. zsidó ,magániskolák 
fenntartási jogának kiterjesztése, 5. zsidó tanítóképző,, 

6. a zsidó tanulők szombati felmentése. Egy másik 
küldöttség a közoktatási miniszternél járt és . meg
nyer.te hozzájárulását a következ{) kívánságokhoz : 
l. eddig működő zsidótanítók megmaradhassanak állá 
sukban, ha eddig a román nyelvb()l nem is tették 
le a vizsgát . 2. a zsidó magániskolák még egy évig 
működhessenek, 3. a héber és jiddis tannyelvű iskolák 
növendékei ezeken a nyelveken tehessék vizsgáikat. 

Arról is szó van, - legalább minis?:teri igéret van 
róla - hogy az állami zsidó iskolák újra megnyílnak 
és egy zsidó tanítóképz() létesül. 

A kormány egy zsidó hitközségi törvénnyel is lepte 
meg a román zsidókat.} Még a tulajdon pártjának zsidó 
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tagjait sem vonta b~le a tár~ya~ás~k.ba. Ez a törvény 
edig minden vallási vagy h1tkozseg1 alakulás bizton

;ágát lehetetlenné tette volna azáltal, hogy korláaan 
szárnú bitközség alakítását engedte meg mindenütt, 
ahol zsidók laknak. Tehát nem is lenne szükség a zsidó
ság egységének megbontása céljából értbetetlen és mit 
sem jelentő elnevezésekre, melyeknek soha semmiféle 
vallási jelentőségük nem volt, visszanyulni. Állítólag 
ez a bitközségi törvény a bukaresti szélső konzervatív 
körök befolyásának köszönhető . Ellene most pártállás 
nélkül az összes zsidóvallású képviselők összefogtak s 
az összes rendezett hitközségek, a nagyobb ·városok 
vallásközségei, melyeknek van mit félteniök, egyhangú
lag tiltakoznak ellene. 

A mult évi tél kegyetlensége folytán Romániában 
főleg a besszarábiai vidékek jutottak bajba, éhinség 
fenyegetett s Besszarábia zsidósága az amerikai jóté
konysági bizottságok segítségére appellált. Több mint 
40,000 zsidó emberen kellett segíteni és a segítő bizott
ságok kijárták, hogy a kormány az élelmiszercsomagokat 
vámmentesen engedte be területére. A Joint az iskolás
gyermekeket látta el élelemmel. Márciusban olyan 
magas fokra hágott a szükség, hogy a lakosság fele 
koldusbotra jutott s voltak városok, pl. Kisinev, ahol 
a zsidó lakosság harmada segélyből élt. Tavasz táján 
a kormány l millió leit juttat a besszarábiai zsidó ínsé
geseknek. A Tarbuth iskolaszövetBég héber tannyelvű 
iskoláit a nagy nyomor miatt majdnem be kellett 
zárni, de az Egyesült-Államok, a · délamerikai tarto
mányok és Kanada zsidósága az 5 hathatós segítségével 
megmentette a helyzetet. 

Al IMIT ltvkönyve. 1930. 
19 
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A balkán á.Ilamok közül Bulgáriában, ahol edd. 
zjdók a legtEllje._ ebb egyenlő ég é szabadság cs1·11 

1
g a 

agzata 
nlatt. zavortnlnnul éltek s amely büszke volt bá á _ 
1nódjára izraelita polgáraival zemben, úgyszintén~~
g~~~~át>iában, n.1elynek törz országában, ~zerbiában, olyan 
kulonlegesen JÓ bánásmódban volt m1ndig részük, az 
idén felYetődik a vérvád hazug rágalma. Bulgáriában 
t1 z idó konzisztóriun1 tiltakozik egy szófiai újság ilyE~n 
vádja ellen a korn1ány előtt. Januárban csak a rend
őrség erélye fellépése akadályozza meg zavargások 
kitöré .. ét a vérvád rniatt. Jugoszláviában pedig, a volt 
maayar Petrovo"zelóban tényleg ki is törtek ilyen 
1.avargá.sok. Itt nemcsak a hatóságok, hanem az egy
házak fejei is figyelmeztették a népet ily vád alaptalan 
é"' ro .. szindulatú voltára. Nagy kellemetlenségeket oko
zott egy 1nodernebb vérvád is, hogy t. i. a zsidók a 
had ereg repülőgéposztaga ellen készítettek elő me
rényletet. Ez természetesen légből kapott rágalom volt, 
tnindazonáltal egy titkos rendelet megtiltotta a repülő 
haderő tisztjeinek, hogy zsidónőket, vagy más <mem· 
zetenkívüli>> nőket vegyenek el feleségül, mert ily cse
lekedet által elveszítik <<nemzeti tiszb-jellegüket s a 
had ereg t.itkait kiszolgáltatják a zsidóságnak. A ren· 
delet ellen - melyet hivatalosan ugyan letagadtak -. 
a Xép zövet égnél a zsidó kisebbségek bizottsága til· 
takozott. A tiltakozást idők folyamán, ha más s~rg~s 
ügyeket ismételten levesznek majd a napirendrol es 
a repülőgépharc már régen céltalannak bizonyult már, 
való zinűleg el is fogják intézni. . ... 

A többi balkán állam mögött természetesen Gorog· 
ország s~m maradhatott vissza. Szalonikié az idén a 
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kétes dicsőség, hogy ott támadt a vérvád. A kor
mány bölcsesége a képviselőválasztások alkalmára 
a zsidóságot nemzetiségnek jelentette ki. Az előbbi 
választáskor 1923-ban a zsidók zöme ebből az okból 
nero szavazopt, de mivel a leadott néhány zsidó voks 
révén jelentéktelen emberek kerültek be a zsidóság 
képvisel6iként, most egyöntetűen leszavaztak, majd 
a választások után újra tiltakoztak e jogferdítés ellen, 
amit azután a képviselőház tényleg meg is szüntetett. 

Északibb és nyugotibb tájakra térve : Ausztria min
den bánata mellett sem feledi el az ő szívügyét, a zsidó
gyűlöletet . Amíg szó sem volt még a szecialisták el
hatalmasodásáról s a polgárság a liberalizmus zászlaja 
alatt ~gyesült, már megvolt a maga antiszemita 
pártja s azt igazán nem lehetett követelni, hogy csupa 
békiilékenységb()l a zsidók. ehhez csatlakozzanak. Most, 
hogy a polgárság rútul cserbenhagyta a szabadelvűség 

zászlaját s a vallást politikai jelszónak tette meg, a 
zsidóság nagyrésze az egyenl() elbánást igérő, vallási 
tekinteteket mellőző s.zocialistákhoz csatlakozott. Ezt 
a keresztény pártok rossz néven veszik, holott a kézne~, 
mely a korbácsot tartja, még hódolni s feléje csókkal 
közeledni, önérzetes zsidóságtól igazán nem várható 
el. Ennek ellenére szirénhangok hangzanak feléjük, 
hogy szavazataikkal mégis a legnagyobb polgári pártot 
támogassák s tekintsenek el attól, amitől a párt maga 
sem címében, sem cselekedeteiben nem kíván eltekin
~eni . Osztrák testvéreinknek politikailag és gazdaságilag 
18 súlyosbodott helyzete egyáltalán nem irígylésre méltó 
és nem csoda, ha külön zsidópártok és cionista pártok 
keletkeznek. Az antiszerniták gyűlölete nemcsak a 

J 9* 
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zsidók ellen irányul, aminek gylilésmegzavarásokk 
1 

cionista tanácskozások szétkerget ésével s fenyegető~~ 
:~.ésekkel adnak kifejezést , hanem már a Szentírás ellen 
is fordul, úgyhogy pl. a Bibl~ai Kutatások Nemzetközi 
Intézetének innsbrucki gyülését szétrobbantották, mert 
d ienezték az úgynevezett ótestamentumi könyvekből 

való felolvasást . A résztvev6ket tet tleg is bántalmazták. 
A vérváddal izgató népgyliléseket azonban a rendőrség 
betiltotta, a röpiratokat elkoboztatta. Egyetemi ügyek
ben Grác vezet; innen terjed tova a békebontás más
felé is. Az egyetemeket pedig majd nyitják majd zárják, 
míg a hatóságok a rend6rség segítségével rendet nem 
teremtenek. 

Cseh-Szlovákiában a mult évben diákság és polgárság 
még tiltakozik a tanszabadság megszorítása ellen. De 
azért itt is fordulnak el6, ha kis számmal is, zsidó
ellenes tüntetések, a rituális gyilkosság vádja is több 
helyen iehnerül, az ember a legsötétebb középkorba 
képzeli magát vissza ; viszont, mi1yen szegényes a zsidó
gyfilölök fantáziája, hogy rádió és rádium, repülőgép 
és röntgen idején még mindig a régi harcieszközökkel 
dolgoznak és nem találtak valamilyen szép, modern, 
a haladó kor szelleméből fakadó rágalmat. 

Németországban sajnos a háború elvesztése óta a 
legnemtelenebb indulatok ébredtek az úgynevezett 
nemzeti pártokban és az általuk befolyásolt ifjúságba.n, 
sőt a munkásság és polgárság némely rétegeiben 18: 

Főleg Bajorország kedvezd talaj Hitler és nemzeti 
azocialista pártja izgatása számára. Temetőket szent· 
ségtelenitenek meg, a sirköveket döntik ki és zúzzák 
szét, a zsidó. templomokat szennyezik be horogkereszt .. 
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. . k 1 , 'zléstelen gyülöletes feliratokkaL A kev~sbé Jeik e es 1 ' . . • 

d 't' k ezek közül : <<Schlagt die J u den wo 1hr nt e 
un on o 1 • t 

ff t .>> <<J u da verrecke l J u das den Tod. Die Rac he naht .» 
~r:zzel szemben a hatóság ~gészen tehetetlen. A b<inös~k 
kézrekerítésére kitüzött Jutalmak, a Central Veretn 
erélyes fellépése, a kormá~y pironkodó nyilatkozatai 

8 a rend6rség komoly nyomozása ellenére csak a leg
ritkább esetekben sikerül a tetteseket kézrekeríteni. 
Többnyire antiszemita ülésekr6l hazatérő foglalkozás
nélküliek és éretlen diákok fejezik ki ilyen alávaló, 
minden emberi józanságot és kegyeletet megszégyenítő 
módon a maguk érzelmeit. A bajor <<völkische>> pártok 
tagszáma egyetlen évben megkétszereződött, 100,000-re 
rúg - itt ezt a magyar kifejezést teljes joggal lehet 
használni. Münchenben a Hitler-párt elhatározza, hogy 
agitációját addig folytatja, míg a zsídó kérdés meg
oldást nyer. 1928-ban a Völkischer Beobachter meg
állapítása szerint 20,000 ' zsidóellenes gyűlést tartottak 
Németországban - valószínűleg a sör melletti csöndes 
apró barátságos kiszólásokat is beleszámítva. Ez a 
lap középkori zsidóüldözések leírását is közli és az 
1349-i kölni vérengzést a mai kor nemzedékének- pél
dául állítja elébe. A te1netők és templomok beszennye
zésével pedig magukat a zsidókat gyanusítja : hogy 
a nemzeti azocialista mozgalomnak, mely a zsidó szíve
ket annyira megfélemlíti, rossz hírét költsék. Egész 
összeesküvésnek jutottak nyomára, mely zsidótemplo
m?k ellen irányul, sőt újabban már imáról hazatérő 
~s1dó csoportokat is megtámadnak. Arensbergben az 
~8 megtörtént, hogy egy pártgyűlés izgatásától meg
Ittasodott tömeg-ki tudja: talán nemis csak ettől volt 
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ittas - tnegostromolta a zsinagógát istentisztelet alatt. 
Emlékezetes a brémai eset, malynek diplomáciai kel
lemetlenségek is jártak nyomában, mikor egy zsidónak 
Játszó sétáló csoportot támadtak meg Hit~er emberei 

' holott az a braziliai főkonzul volt a maga társaságával. 
Egy berlini nagygyűlés alkalm á val pedig válogatás 
nélkül mjnden barna és feketehajú t ki do btak, t ermé
szetesen számos ősgermánt is köztük, mert zsidóktól 
akarták megtisztítani a termet. Némely sajtóorganum 
még attól sem riad vissza, ismerve olvasóinak menta
litását és kényes ízlését, hogy a vérvádat is újra fel~ 

tálalja nekik, sőt a kölni Westdeutsche Beo bachter még 
arra is vetemedik, hogy a nemzsidó gyilkost ilyen célra 
zsidóvá léptesse elő . A kísérő képeket a rendőrség is 
sokaliotta és a lapot elkobozta. Egy hasonló bajor 
esetben a bambergi törvényszék hivatalosan jelentette 
ki hazugságnak egyes lapok híradását. Peszach idején 
több helyen merül fel vérvád-izgalom sa berlini rendőr

ség megállapítja, hogy minden egyes esetnek utánajárt, 
de csak elfogultság és elvakultság félelméből eredt és 
izgatásból táplálkozott az alsóbb néprétegek ilyen 
hiedelme. 

Az már igaz, hogy a mi vérünket vádolják. Más az 
összetétele, más az indexszáma s a fajgermán egyesü
letek egész jegyzékeket állítanak fel állítólagos testi és 
lelki tulajdonságokról, melyek a zsidót jellemzik, 
a~kalmatlanná teszik mindenféle hiva~ásra, állam
hivatalra, tanárságra, lapszerkesztésre stb. Így aztán 
nem csodálnivaló, ha a berlini egyetem hallgatói ez 
alapon az idegen vérb(:Sl származó diákok számának 
megszorítását kívánják. Érdekes, hogy ez a vér egy 
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kis vízzel higítva vagy lehűtve rögtön otthagyja 
indexszárnát, beleilleszkedik az ősgermán eszmekörbe 
és alkalmassá válik társadalmi szereplésre is. Az, hogy 
Arnerikában a heidelbergi egyetem épületeinek bőví

tésére gyüjtött félmillió dollárnyi ajándékhoz tekin
télyes részben a zsidók is hozzájárultak, távolról sem 

. zavarta a hősködőket , míg ők az egyetemek békéjét 
tüntetésekkel megzavarták. Még a repülőiskolákba is 
behatolt a zsidóellenes mozgalom, míg a Vorwarts 
Ieleplezései nyomán a közlelkedési miniszter meg nem 
rótta a felelős vezetőket. A porosz igaszságügyminiszter 
is talál kivetni valót néhány bíróság egyoldalú, elfogult 
eljárásán. Míg azelőtt legfeljebb azt gondolták maguk
ban : zsidó ugyan, de igaza van, most azt vallják : 
igaza van, de zsidó. A kormány különben is ~nden 
egyes alkalommal közbelép és minden polgárának jogát 
védi. Mikor az ő félhivatalosáról, a Wolff távirati iro-

. dáról kiderül, hogy egyik igazgatója a vidéki lapokat 
titkos és valótlan zsidóellenes hírekkel látja el, rendet 
teremt s a bűnöst elcsapatja. A zsidó ünnepnapok 
egy bizonyos számát hivatalnokai számára szünetnek 
elismeri. 

A zsidógyűlöletnek hevessége, a gazdasági viszonyok 
teljes leromlása a német hitközségeket súlyos meg
próbáltatásoknak teszi ki. Alkotó munkára alig is jut 
idő és pénz. A legjobb erőket a védelmi munka tartja 
lekötve, az antiszemitizmus elleni propaganda súlyos 
összegeket emészt fel, az anyagi helyzet mindenfelé 
ross·zabbodott, alig is képesek a hitközségek az ő intéz
ményeiket fenntartani. Mégis csodála.tos az a belső 
munka, amit a német zsidóság a hit erósítésében, a val-
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lá si i mcretek t<. rjesztésében, a jótékonyság m1velé ·~ 
az érdeklődé felkeltésében kifejt. A háború óta n, 
kisebb közö ségeknek is megvan a hitközségi Érte itő~ 
jük ; a női zövetségnek, a zabadelvü és az orthodox 
va.lláspártnak megvan a maga sajtója, hírszolgálata e 
tudományos lapja ; a Palesztina-barátoknak, az üjú
ságnak a maga zámo hetilapja és havi folyóirata. 
Netn hiába német ember találta fel a könyvnyomtatá t, 
a német zsidó i a betű segít égével táplálja a lelket éi 

lelke edést; alapo an végzi dolgát a maga szent ügye 
védelmében örömmel köszönti : mennél több oldalról 
világítják meg a z idó feladatokat, mennél több kéz 
és ehu€\ enl(llkedik ~egítségre. A német zsidó front
ka ton á k hango~an kiáltanak föld után ; a vegyesbáza .. -
ságok el zaporodá a ok gondot okoz ottani hitroko
nainknak. A bevándorlás megnehezítése folytán be
zárult az a nagy rezervoár, me ly új erőt, új ember
anyago t szállított a német z időságnak - a. háború 
alait betelepedettekkel különben még most is sok baj 
van, nagy nyomorban él legtöbbje és a sok e-gító
egyesület szinte összeroskad a súlyo teher alatt. A bei· 
lini hitköz ég minden zükség ellenére mégis elha: 
tározza, hogy a jeruzsáleuli egyetenlen német irodalnu 
és bölc észeti tan zéket állít fel. 

Angliában főleg a Palesztina-kérdés körül foro~ a 
vita zsidó é netuz"idó körökben egyaránt. Jostab 
W edgewood képvi "elő dontinionnak zeretné Pale~zt_inát 

• megtenni s ligát alakit e néven : «.A hetedik dollllruon•. 
Em5l könyvet is ad ki és hiveket toboroz az eszmének. 
Ezzel szemben Lord Rothermere az ő lapjaiban 31· 
landóan a mellett kardoskodik, hogy Anglia Olasz· 
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á á t Palesztina és az Irák mandá-országra ruh zza 

tumát. . 
B lső forrongás is támadt a J eWish Agency meg-

alak~tása körül, melyet tudvalevőleg ~ls~sorban az 
amerikai z idóság követelt, hogy a nemCionista Pale~z
tina-barátok is résztvegyenek az újjáépítés irányításá
nak rounkájában. Az angol cianisták ebbe nehezen 
akartak beleegyezni és lapjaik : a J ewish Chronicle 
,. a Jewi h World a leghevesebb küzdelmet folytatták 
a Jewish Agency ellen, melynek megalakítását azonban 
tudvalevőleg nem sikerült megakadályozni. Az orosz 
zsidóknak laskával való ellátásában is résztvett az 
angol zsidóság, úgyszintén állandóan tiltakozik az 
oro z vallásüldözés ellen . 

. Norvégiába:n a parlament törvényt fogadott el a 
sechita, a rituális vágás ellen. 

Svájcban viszont egyes lapok mozgalmat indítanak, 
hogy az 1898 óta eltiltott sechítá.t újra engedjék meg, 
még pedig gazdasági okokból, mert a zsidók a szoinszéd 
Lichtensteinb()l hozzák be a kóser húst. 

Franciaországban felmarült a terv, hogy déli vidékein 
besszarábiai vagy más keleti zsidókat telepítsenek le 
é foglalkoztassák 6ket mez6gazdasággal. Montpellier 
e~yetemén egy antiszemita lengyel professzor meg
hívatása elleni tiltakozásul 200 zsidó diák elhagyja 
a tantermet. Nemzsidó társaik egy része is csatlakozik 
hozzájuk. 

Olaszországban már 1928 óta a régi világi iskolákat • 
e~yházi befolyás alá helyezték. A népoktatási törvény 
~mondta akkor, hogy a katholikus vallás hagyománya 
alta] elfogadott tanítás minden elemi nevelésnek alapja 
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~~ cél jeL Án1 bár a zsidó ifj tLáa a Yallá '"' i gyak 1 ~ 'V or a tok 
alol fel Yolt lnentYe, illetÖlf\a az ilyen órákon nem k 1_ 
let t jelenlennie, mégi~ alá volt ve b · e a térítési kú:r. 
leteknek mert má tárgyakban is a katholiku zellem 
jutott kifejezésre . ..l kankordátum mo t még erő ebbé 
tette ezt a befolyást , úgyhogy z" idó ré zró1 erŐ" tilta
kozá .. han rrzott e) a polgári egyenjogosítás ilyen meg
$~rté~e ellen. Felmerül t az a ter', hogy külön z idó 
iskolákat állítanak fel, amelyek fenntartá ához az állam 
is hozzájáruljon, mf\rt hiszen viszont a z idó adófizetők 
p~nzéből is tartják fenn az elvben katholiku~ iskolákat. 

Térjünk át mo.., t a t engereken túlra. 
Il. a nadában évek óta tart a harc az iskolatör,énv • 

1niatt. mert egy "'zerűen a protestán i kolai szervezetbe 
foglalták bele a z id ó kat. Ez ellen a zsidók már évekkel 
ezelőtt tiltakoztak s önálló zervezetet kh~ánnak, mint 
a katholikusnak is van. Ezt érthetetlenül állami zem
pont ból nem tartják megadha tónak s most megegyezé t 
célzó tárgyalá okat folytatnak a zsidó kiküldöttek a 
protestán okkal - eddig vajmi kevés eredménnyel. 
A türelmesség mindig csak a többség számára nehéz 
feladat. 

Af'gBntinában 12,000 S gyűl egybe, pedig kevés a 
z ·idó ág száma, a bes zarábiai inség enyhítésére. 

Bf'aziliában az első z id ótemplom ala p kövét rakják 
le Sao Pauloban ; amerikai mintára egyúttal i kola 
és társadalmi találkozó hely, tehát zsidó központ lesz 
az épület. Első ízben gyűltek itt ebben az országban 
tanácskozásra a. zsidó tanítók. A kormány igéri, hogy 
a zsidó kolóniákna.k is karhatalmat bocsát rendelke
zésére a. banditák támadásai ellen. 
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Au.sztráliába.n heve" viták folytak z idó vezetők 
ecry ro zakaratú pap közt aki az európai keleti zsidók 
tudatlan ágáról ír és közben a kere ztény ég legnagyobb 
ellen égének mondja a z idókat. 

Dél-Afrikában z"idó nevelő-tanácskozá--t tartottak, 
to vá bbá. megalakult a Z i dó Történelmi Tár ulat ; 
azonban a beYándorlá i lehető égeket az ottani unió 
rendkí-vül megnehezítette . 

.A zsidóság szempontj á ból mind a lélek" Zárnot tuind 
az anyagi erőt s az erkölc i befolyá "t tekintve, a leg
nagyobb jelentő ég az Egyeült-Álhunoknak jut. 

Am.erika . l 77-ben az Egyesült-Allamckban még c ak 
229~000 zsidó élt ; 1927-ig. tehát 50 év alatt ez a zám 
fel zökött 4.22 OOO-re. Fó1eg 1890- 1907-ig a bor
zalmas orosz üldözések alatt és 1917- 1927-ig a háborúra 
köYetkező nagy nyomor idején növekedett zámuk 
ugrá "Zerűen. Ez természete en nen1 maradhatott hatá 
nélkül sem a hirtelen a börtön ötét "égéből a kápráztató 
világosságba jutott zsidóságra, setn a benn zülött 
amerikai z időkr-a, sem a nemz idó környezetnek vi-
zonyára a zsidókhoz. ~~ bennszülött szinte telje en 

a" zimilálódott, bár semmiféle kül ő nyomá erre nem 
kényszerítette, sőt a Yegye házas ágok s kitérések 
folytán, amire semmi ok nem forgott fönn, zinte fel
o zlásnak indult . elhanyagolta önmagát, hagyományait, 
lelki ja,ait. Rideg amerikai üzletember lett belőle, aki 
csak realitásokkal törődött. A bevándoroltak egy része, 
fó1eg az ifjúság is eleinte kedvet mutatott erre a vallá i 
közönyre. De a háború rémes nyomora, továbbá a 
Palesztina-gondolat, végül a tömegesen bevándorló 
konzervatívabb zsidóság a maga vallásosságával és 

" 
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talmudi tudományával, idején eszméletre ébreszt t t 'k 
az amerikai zsidóságot ; újra feladatokat látott : e 
l"t é 'k · ' l " ' aga e o t s amen a1 nagysti useggel sietett is megvalósítani 

azokat. 
A ~sidók tömeges megjelenése pedig valamilyen lap

pango ellenszenvet, még nem lehet mondani: ellen
ségeskedést váltott ki, amely már az üzleti életben, a 
társadalomban, sőt néha hatóságoknál is mutatkozik. 
Ha már New-Yorkban, ahol l és 8/ 4 millió zsidó lakik, a 
vérvád is felmerülhetett! - Golf klubok kitessékelik zsidó 
tagjaikat, egyetemeken bizonyos diákegyesületekbe nem 
veszik fel őket, de külön egyletet sem alapíthatnak. 
Georgiában az esküdtszék nem akar kebelében zsidót 
megtűrni. Ezek mindenesetre szimptomák, valami for
rongás előjelei.- A térítő missziók igen nagy tevékeny
séget fejtenek ki, de rabbik és zsidó egyesületek nyíltan 
marnek fellépni az ottani skótok s mások ellens a már 
kézrekerült zsákmányt is ki tudják szabadítani. Mind
ezekben az esetekben főleg Louis Marshall, az amerikai 
zsidók vezetőembere, védőegyesületeik kiváló elnöke, 
aki röviddel az őszi ünnepek előtt húnyt el váratlanul, 
lépett fel mint a zsidóság erkölcsi érdekeinek védője. 
szólalt fel és eszközölt ki elégtételt és igazságot szá
munkra. A térítőknek is megírja : sokkal fontosabb 
és sürgősebb feladatuk volna saját hívőiket vallásuk 
szellemében befolyásolni, és ha a zsidók jobb zsidókká, 
a keresztények jobb keresztényekké válnának, akkor 
meg volna oldva a béke és szaretet problémája. - A ka
lendárium tervbevett reformja veszélyezteti a szombat 
megtartását, ezért 25 zsidó központi- és országos sz.er
vezet megalakította a szilátrd szombat ligáját. A zsidó 



.AZ 5689. ÉV. 301 

bitoktatás számára orsz~~os e~ységes tanterv kés~l. 
A vallási iskolák fej leszteset erelyes~~ munkába ;ettek. 

A 
·dó nevelésügyi országos egyes ul et kezdemenyezé-

zsl , ' /( b. á l k' sére tanítóvizsgáztató és kepesitu 1zotts got a a 1-
tottak, mely bizonyos egységes készültséget követel 
a leend() hitoktatóktóL 

A jótékonyság tekintetében még mindig Amerika 
zsidósága vezet. A keleteurópai inség enyhítésére, 
Palesztina céljaira hihetetlen összegeket gyüj tenek ot t 
testvéreink. A J o int csodákat mível. Milliós kiutalá
sokat eszközöl a nyomorgók számára. Az orosz zsidó 
telepesek számára 10 millió dolláros alapot létesít, 
amelyhez különben a nemzsidó Rockefeller is félmillió
val járult hozzá. Más egyesület ipari nevelésre egy 
milliót, amerikai munkások szintén annyit gyüjtenek 
eszközökre. Szentföldi célokra 1928-ban az amerikai 
zsidók 2 1/ 2 millió dollárt adtak. Egyes emberek fel
ajánlásai is ámulatba ejtenek. Csak egy-két példát 
említek, hátha mi is felbuzdulunk raj tuk : Friedmann 
Salamon 11/ 2 milliót, Lavanburg Fred l j 2 milliót leány
otthonra és 1 1/ 2 milliót t elepítésre. Naumburg Áron 
11

/ 3 milliót, Brown Figyes a new-yorki egyetemnek 3/4 millió értékü épületet és 2 millió pénzt. A Scbüf, 
Speyer családok milliós adományokkal szerepelnek, 
Rosenwald Gyula 2.800,000 dollárt ad különböz{) 
tudományos · és jótékony célokra, még a japán és a 
heiruti egyetem céljaira is. Az egyik Guggenheim 
S milliót juttatott a párizsi egyetemnek és S, ha 
szükséges 4 milliót gyermekfogászati klinikák léte· 
sítésére. 

Ezekhez képest még az európai gazdagabb orszá-
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gokban élő testvéreink felajánlásai 1s úgy hatnak, 
mintha csak alamizsnák volnának. 

A Szentföldre, mint mentsvárra tekintett a világ 
zsidósága. A7. üldözött, mindenünnen kiszorított ; ha
zátlan pária ott remélt hazát, élet-munkát, nyugal
mat találni. Míg azel5tt öreg, jámbor zsidók rnentek 
oda meghalni, a háború óta - hogy török kézr51 angol 
kézre jutott az orAzág, - fiatal, lelkes zsidók indultak 
oda dolgozni, építeni és plántálni . A BaZfour-deldaráció, 
malynek alkotója épp e napokban húnyt el s akir(H m8g
illet6désAel és kegyelettel emlékezünk meg, új lehet.d
ségekot. nyitott meg a ?ísidók számára ; a népszövetség 
határozata, mely a Palesztina-rnandátumoti Angliára, 

, ruházta, vérrnea reményekkel töltöt,te Ell az egész vihíg 
zsidóságát, még azokat is, akik addig a cionista, rno'l.
galommal S?íemben ellentéteA vagy ellenséges álhíR
pontot foglaltak el - egy-két kivételt()} eltekintvr, 
~'tmPly a~ idmílokat. is anyagi Síí~mpontból ítéli meg. 
A rPrnényel< éH várt-tkozások nem voltak nJaptaluuok. 
Az ogyetJon évti~ed eredrnényej túlRztirnyaltál< a l0g
Rzéls(Jbb optirnü;t,ák ábrándnak t, <:~ tRz() álmait is. ZAidó 
munkn,, zsidó lolkoRedéH, ~sidó Hzellem, tudás, vA,llfd
ko~nH i kedv t.íz óv alatt, évH~á~adok tnuh1R~ta\sait pót.olt.n ~ 

úvo~ror; b(inölH t iparltodot,t, jóvá,tonni. Mo:;t, n, ,Jewish 
Agoncy ntHgn.lakultíHn által n vilt1,g tH'ntcioniHtn. ~Aidó
~ouíg{tt iH Hil«'riUt belovonni PaloH~t.inn. i'olópHóHónol\, 
knltúráj11 Í<',jl< Hzt}ér;ónok nm n kó.jó.bft. 8~ int<' naí r n.~ 
<•géH~ zrüdór;ág ó.ll oM, rnint~ n. gondolat, {)ro 6H a~ < ~ztuo 

nwgvalóHítója, and n. Hzont ügytH l< CAltlt oU)nyéro 1-lí'IOI· 
gálhat ÓH hatnltmtHnbb londüloi.nfl bi~tJ<>aít H~tínuírn. 

UW, hogy Ph bt n n~ ÜHHzof\iggérd)Pn llt<'g<'utl (l kflz~ünl\ 
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arról a férfiúról, akiben Cion felépítésének eszméje meg
fogant, aki a XIX. század végén a modern, vallásában 
elgyöngült, hagyomá.nya,iban gyökerét vesztett, régi 
eszményeitől elfordult zsidóságnak újra er6t, önérzetet., 
hivatást és életcélt adott. Az eszn1e grandiózu volt 
és a,z úgynevezett ro{'Ívelt országokban i állandóan 
napirenden lev6 zsidókérdés, a folyton kiütköző el
nyomá,s és 1negszégyenítő háttérbeszorítá volt kül őleg 

ennek a gondolatnak szülőanyja. Bel őleg bi7.onyára 
valamilyen tudat alatt lappa,ngó ő i zeretet , a népi 
összetartozandóságnak szunnya,dó érzé e, az elődök 

lelkében sarjadzott ne1nzedékek lelkületén át kopáran. 
gyümölcstelenül hordozott régi eszn1~nyek új hajtása 
kelt Herzl Tivadarban életre. Magya.r sőt pe ti "zület~"{i 

volt, ami anná,! csodála,to abb, 1nert éppen szi.üőföldj é

nek 11sidósága zá rkózott el legtovább a, Paleszt inn
gondolat el6l. Tollfo1·gat6 en1ber. akinek bájo" gyernlel\
rajzai, tárcái a, bécsi vilá.glapban, a ~nf\ Fr~iE~ Prf\~se
ben az os~t.rál\ olvn,sókö~önség s~él~~ k i)r~in()k t()t~ésM 
nyE'rték nw g. Már bf' l. ő nlunkA.tá.r:sa. volt a h\pn~' k. 
mil{(>r n bécsi ant.iszenlittt vt~ro házi urnlom, n zsidóst\g 
nyílt és t.itkos kis~oríbtsa, tUhtsokból s hiYntnlokbbl. n7. 
ok nélldil gyíHöHtüdő néphn.ngnln.t. <'gyrt: ~z t. nu~sr~~zt 
n. 11' 1'ft.tl CinorRz~~.gbn.n folyó Dreyfns-pör ki zük k('Ut <'t t ék 
n z~idóS~tiggu.l R11~1n ben to.nn:4ít ot 1. vi~r~lk('dt?s~böl. tl kü
zünyüRs~gblH, n N nt ör()d~sb(H, mt\lyt't zsidó sor~. zsid ú 
vn.lh\~közüsség, ZR i dó üssZ<'t.H.rt.oznndó$t~g ininyt~ l>~ln 
lnut.at~ot. t, nlint nkkor n lpgt.öbb, nz újkor nagy ludl\
th~sát.ól t1 lbódnlt., CRnk n. huh\~ht\n. tn\i t.'ltségbt.'n n 
költéR~oU>f\ll ~ irodnJorn bnn n z é} p t, ~z~p~(\g~t. kt rt.'~Ő, 
n It~lkt' f\gyflnsúlyozot,t.~t\w\t. nwgt.nhHni v~lö tnodt\~n 
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ember . . . Ezek nyugtalanító jelenségek voltak. Tehát 
e~ekben a~ országokban is meghurcoltatásnak volt 
k~téve a z~~dó.~ i:t is pirulás, mellőzés, társadalmi vagy 
hivatalos uldozes az osztályrésze? Mi történik akkor 

· műveletlenebb, sötétebb tájakon? Mi célJ'a akko . .
1
á . r az 

assz1m1 c~ónak,, a műveltség, szokások, nyelv, gondol-
~o~ás tekinteteben való teljes átalakulásnak, a saját 
enunk feláldozásának, hagyományaink, lelki saját
ságaink megtagadásának? 

Súlyos probléma volt, nyugtalan napokat, álmatlan 
éjjeleket szerzett Herzlnek. A megoldás pedig, melyre 
jutott : egy egész élet számára való feladatokat, meg
hurcolást és felmagasztosulást juttatott neki magának, 
de új csillagot, amelynek fénye után haladhat, új 
reményeket, új lehetőségeket jelentett az ő népének. 
Gion jelszava alatt a népi öntudat ébredése, az ősi 

birtok jogán szentföldi állam megalapítása, új hon az 
ősi hazában : ez volt Herzl szerint a probléma megol
dása. Első szóra a világ zsidóságának fele csatlakozott 
hozzá. A cári birodalom kohójában vért ízzó zsidóság 
a maga megváltóját üdvözölte benne. Eleddig hallatlan 
volt az a lelkesedés, melyet ez a gondolat a zsidóság 
rétegeiből kiváltott. Sorjában jelentkeztek emberi for
galomtól tá vol eső vidékek rég elfeledett és elhanyagolt 
zsidói, akiknek létezésértsl sem tudtak. Már az is egyik 
érdeme volt Herzl ideájának, hogy tudomást szerez· 
tünk a <<disjecta membra>>·ról, a szétszórt· tagokról, hogy 
mint Ezekiel látomásában, az egyes tagok újból egy
máshoz rakodtak. Beható, céltudatos munka kezd(Sdött, 
egyelőre egy testetlen álomképért, de me~hat?, a .. távol
álló számára is megindító eszményért . Ú J erd szakkent 
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a meggémberedett tagokba, új élet, ·virulás, ébredés 
támadt. Hangosan merték kimondani a <<zsidó>> szót, 
az <<eredj Palesztinába>> nem csúfszó volt többé, hanem 
áhít va óhaj tot t szív beli kívánság kifejezése. A zsidóság 
másik fele is megmozdult. Eszmélt reá, mennyire el· 
hanyagolta azt, amit ő vallott a maga zsidó volta 
tartalmának : a vallásról való tudást, a maga multjá· 
nak ismeretét, a saját irodalmát, az eszméi hirdetését. 
Amint akkor a Herzl-féle mozgalom egy nagytekintélyű 
ellenzője vallotta : Nemcsak az az érdeme, hogy a 
Szentföldért lelkesíti a zsidóságot, hanem az a kultúr
munka, amelyre a másik pártot is sarkallotta. 

Az első bázeli kongresszusok, világ csodájára, egy 
egységes akar.atú megifjúhodott zsidóságról tettek bi
zonyságot. Ha irány, mód és eljárás tekintetében ellen
tétek is mutatkoztak, de a célt a zsidóság több mint 
felének kiküldöttei szentnek vallották. Megindult a 
belső munka . . A régen csak az iskolákban, a könyvek
ben s az imaházakban a maga életét élő héber nyelv 
is e mozgalom hatása alatt új életre támad. Gyermekek 
ajkán, költők dalaiban, az eleven társalgásban, tudo
mányos művekben az eszme tudatos eszközévé válile 
Kelet-Európában tannyelvül használják, világi tárgyak 
tankönyveit e nyelven írják, a Szentírást és Talmudot 
nem többé a romlott német zsargon nyelven magyaráz
zák az iskolában, hanem zengzetes szefárd héberséggeL 
Herzl maga még hitetlenül fogadta a héber nyelv modern 

,nyelvvé való fejlesztésének lehetőségét ; akik eszméjén 
megittasodtak, az életben megvalósították. 

A belső munkán, az eszmének a zsidóság körén belül 
való megerősítésétl, fejlesztésén kívül, Herzl egészen 

Az IMIT ~vkönyve. 1980 . ...______ __ 20 
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komolyan hozzálátott ahhoz, hogy ez a gondolat az 
európai közfelfogáaba is átmenjen és megvalósítása 
érdekében - szinte mint az egész zsidóság megválasz
tatlan fejedelme - diplomáciai tárgyalásokat is foly
tatott államférfiakkal és királyokkal. A német császár
nak a Szentföldön magyarázta meg az ügy jelentőségét, 
a szultán elé formális tervezetet terjesztett, mely szerint 
kölcsön és készpénz fejében Palesztina bizonyos terü
leteit engedje át a zsidóknak. Egyéniségének bája, 
rendkívüli műveltsége , fellépésének roéltósága, diplo
máciai művészete előbbrevitték magát a szent ügyet is, 
malynek propagálója volt, de azért az még nagyon 
távol állt a megvalósulásnak még kezdetétől is. Az 
ell<épzelhetetlenül felszaporodott munka, mely most 
reá hárult, továbbá a kenyérkereset gondjai megren-

, dítették egészségát ; mint a bibliai Sámuel ő sem fo
gadott el népétől bért s büszkén visszautasitott minden 
<cnemzeti ajándék>>-ot. Az ő lapjával is kellemetlenségei 
voltak, választania kellett eszményei és kenyere között. 
A Presse, mely most szinte hétről-hétre közöl a Szent
földről cikkeket, akkor az eszme megemlítésétől i~ 

fázott : legjobb bizonyítéka annak, 1nily szükséges 
volt már a <<gáluth>> zsidóságába egy kis önérzete!. 
önteni. 
Mielőtt még vágyainak akár egy apró fénysugár is 

birdette volna beteljesülését - élete delén, férfikora 
legjavában kidőlt. Hadd iktassam ide, egyéb méltatás 
helyett , egy magyar orthodox rabbinak, a néhai kolozs
vári Glasner Mózesnek szavát : Nem tudom, jámbor 
ember volt-e Herzl, megtartotta-e vallásunk paran
csolatait és szartartásait vagy sem, de én csak azt 
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kívánom magamnak, hogy a túlvilágon az ő lábainál 
y zsámolyon jusson nekem is hely. 

eg Herzl sem sejthette előre azt a fordulatot, melyet a 
vilá,gbáború fog ennek az ügynek adni. Sajnos az angol 
kétfelé is tett igéretet . A zsidóknak odaigérte Palesz
tinát, az araboknak meg bizonyos tekintetben igéreteket 
tett egy több országra terjeszkedő birodalomra vonat
kozólag. Azonkívül a dolgokkal teljesen idegenül, sőt 
ellenségesen szembenálló hivatalnokseregre bízza a köz· 
igazgatást ebben az országban. Az arab maga mögött 
tudja a látható államhatalmat, közte kitért zsidókat is 
és tudatában annak, hogy Anglia, tekintettel az é) 
mobamn;tedán országokhoz fűzé>dé) érdekeire, nem akarja 
maga ellen uszítani az arabokat, vérszemet kapott s 
apró kellemetlenkedéseken kezdve, mind merészebbé és 
kegyetlenebbé válik. Megzavarja az istentiszteletet a 
szentély egyetlen megmaradt részénél, a nyugoti falnál; 
a hatóság gyors beleegyezésével új átjárőt építtet éppen 
a nyugoti fal elé>tt húzódó térséghez és itt a zsidók 
ájtatoskodásának idején egész karavánokat vezet át, 
vagy fent a falon zenekarral húzat mindenféle dalt s 
a zsidókat így nyugtalanítja, a békétlenséget szítja, 
az ellenségeskedést zsidó és arab közt kirobbantja. 
Gonoszlelkű emberekkel szemben a leghiggadtabb zsidó 
sem tu.dja közönyét megé>rizni s a végén az angol is 
szeret politikai okokból a zsidók bűnösségében hinni. 
Elmult nyáron azután, különösen a fé>mufti izgatására, 
fegyveres bandák törtek a zsidó házakra, raboltak, 
gyilkoltak, fosztogattak, sőt középkori kegyetlenséggel 
megcsonkították áldozataikat, amit az angol legjobban 
restel ét~ szeretne letagadni. A legnagyobb kegyetlen-

!0* 
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ségeket a hebroni talmud-iskola egészen védtelen és fegy
vertelen tanulóival és tanítóival szemben követték el : 
olyan gyá va és ocsmány módon, hogy a toll vonakodik 
leírni. Ahol az ifjabb gárdával, a chalucokkal s a föld
mfvel5 zsidó parasztokkal kerültek szembe, ott min
denütt csúfos vereséget szenvedtek. A mi hőseink 

makkabeusi bátorsággal küzdöttek és verték vissza a 
kolóniák ellen intézett támadásokat. <<Most végre vérrel 
is megszerezték az eddig pénzen vásárolt ősi bont,>> 
így vigasztalják ott a gyászba borult családokat. 

Pedig izgatás nélkül szépen megférne az arab és a 
zsidó egymás mellett. Az ország a zsidók egy évtizedes 
munkásságától minden tekintetben íellendült. A kopár 
földek újra zöldelnek, források oda vezetett vize ter
mékenyíti meg az új humuszt, melyet zsidó türelem 
és szargalom varázsolt oda, rendes országutak könnyí
tik meg a forgalmat, a villany ereje világít és hajtja 
a gépeket, az idegenforgalom, mely az arabnak is 
hasznot hajt, megtízszerez5dőtt, új városok nőttek ki 
a földből, a mérget lehelő mocsarakat kiszárították, 
pompás eukaliptus erdők, narancs- és olajfaültetvények 
teszik balzsamossá a levegőt, kikötő épül, a holt tenger
b()} vegyi kiaknázás folytán élet és megélhetési lehető

ségek támadnak - az arab nem veszített csak nyert 
a zsidók letelepülése révén, amit előbb-utóbb be is 
fog látni s hálásan elismerni. 

Azt az öreg zsidóságot az arab támadás csodálatos
képpon egészen felvillanyozta. Nemcsak, hogy Amerika 
horribilis összegeket gyüjtött az újjáépítés céljaira, s 
még a kőzönyös vén Európa is megmozdult, - az 
irgalmas szívünk mindig megvolt, csak bátorságra nem 
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tellett mindig - most nem hogy megriadt volna 
elcsüggedt volna a mi zsidóságunk, sőt ellenkezőleg. 
A. bevándorlók száma nő, chaluc csapatok kelnek útra, 
kellő gazdasági előképzés után, fiatal emberek serege 
indul, hogy karja erejével, homloka verejtékével, ifjú 
lelkesedésével hozzájáruljon a Szentföld felvirágoztatá
sához, részt vegyen az ország újjáépítésében, a maga 
testével is megvédje az ősi jogot az igéret földjéhez. 

A remény népe vagyunk. Remélünk és újra remélünk. 
A mi vallásunk optimista. Bízunk a lelkek nemesedé
sében, bízunk az igazságésszeretet végső győzelmében. 
Hiszünk az emberiség művelődésében, az állati ösztö
nök, a vad indulatok csillapodásában, az emberek 
megbékélésében egymással. Talán mégis csak egyszer 
át fogják kovácsolni a mi ellenségeink az ellenünk 
forgatott fegyvereket is a béke eszközeivé és a rágalmak 
nemtelen terjesztői is, meggyőződve tanaik téves 
voltáról, elnémulnak és nem fogják többé népek és 
vallások összhangját zavarni. 

Mi zsidók meg akarjuk tenni a magunkét; a haladás
ért, tökéletesedésért, lelki javakért folytatott küzde
lemből részünket ki akarjuk venni. 

A chaszideus legenda szerint: Edom kapuinál ül 
egy törődött alak. A messiás. És vár, vár. Kérdik az 
arramenők: kire vársz, hogy megjelenj, hogy meg
nyilatkozzál a világnak? Feleli : te reád emberfia l 
minden egyes emberre, hogy feladatát teljesítse! csak 
akkor jön el, csak akkor köszönt be a messiási kor. 
Népek tömkelegében, emberek tengeráradatában álljuk 
meg helyünket, szilárdan, megingathatatlanul. 

Budapest. Dr. EdeZstein Bertalan. 
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W ertheim er Adolf elnöki megnyitója. 

Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulatnak 1930. június 2!-ikén 
tartott közgyiUésén. 

Tisztelt Közgy{ilés ! 

Mielőtt a napirendre áttérnénk, őszinte fájdalommal kell 
megemlékeznünk azokról a hittestvéreinkről, kik utolsó köz
gy{ilésünk óta elhaláloztak. 

Elveszitettük: dr. Geréb József kir. ig., Hirsch Ottó, 
Kerekes Izsó vezérigazgató, dr. Lass Samu, kir. ig., Milhofer 
Vilmos, Molnár Frigyes ig., dr. Pfeiffer Fülöp, községkerü
leti elnök és Scheiber Hermann tagtársainkat, kik áldozat
készséggel és ragaszkodással viselték szívükön Társulatunk 
érdekeit és boldogulását. 

Kérem a mélyen tisztelt Közgyűlést, hogy emléküket 
mai jegyzőkönx:vünkben megörökitsük. 

Az elmult 1929. esztendő, mint ezt a titkári jelentés is 
részleteiben kifejti, Társulatunknak újabb haladását je
lenti. Haladást elsősorban azért, mert sikerült főleg vidéki 
hittestvéreink körében Társulatunk céljai iránt fokozottabb 
érdeklődést kelteni. Mid<5n ezt megelégedéssel állapitom meg, 
nem mulaszthatom el, hogy titkárunknak, dr. Hevesi Fe
renc főtisztelendő úrnak ez irányban való érdemeire reá ne 
mutassak. Hevesi dr. úr az év folyamán többször szállt ki 
a jelentősebb vidéki zsidó hitközségekbe és mindenütt 
sikeresen tudott Társulatunk érdekében propagandát ki
fejteni. Nagy örömünkre szolgál, hogy Hevesi dr. főtiszte
l~ndlS úr budapesti rabbivá történt megválasztatása folytán 
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székhelyét a fővárosba helyezheti át és ezáltal módjában 
lesz Társulatunk érdekében az eddiginél sokkal hathatósabb 
működést kifejthetni. Megragadjuk ezt az alkalmat, h'ogy 
pályafutásának ez újabb mérföldkövénél a zsidó közérdek 
szempontjából is minél nagyobb sikereket, minél eredmé
nyesebb működést és neki személyesen boldogulást és sze
rencsét kivánjunk. 

Utolsó közgyűlésünk óta el6ször adódott alkalom ne
künk, hogy a vidéken is felolvasó-üléseket tartsunk. Mult 
év december 8-án Szegeden voltunk és örömmel számolunk 
be arról a nagy sikerről, melyet előadásaink magas szín
vonalával elértünk és amely a hatalmas hitközségi nagy 
disztermet teljesen betöltő, sőt e keretet túlhaladó nagy 
látogatottságban és a szegedi hitközség elnökségének fel
olvasásunkat méltató szép levelében mutatkozott. Birjuk 
a szegedi hitközség elnökségének szives igéretét, hogy a maga 
részéről működésünket a jövőben -is meleg érdeklődéssei 
fogja kisérni és támogatni. 

Kiszálltunk 1930. febr. 18-án Újpesten, hol a dr. Vene
tiáner Lajos Közművelődési Egyesületben igen nagy láto
gatottság mallett felolvasást tartottunk. 

Örömmel jelentem a mélyen tisztelt Közgy{ílésnek, 
hogy mind a Pesti Izr. Hitközség, mind a Pesti C he vra 
Kadisa a tőlük megazokott szaretettel és jóakarattal kisérik 
figyelemmel működésünket és teszik lehetővé a mai nehéz 
gazdasági viszonyok között is Társulatunk céljainak meg-
valósítását. A hitközség a legközelebbi időben, mint ezt 
a Múzeumi Bizottság is jelenti, a Dohány-utca és 
Wesselényi-utca sarkán emelendő kultúrházában a tu
lajdonunkat képező zsidó múzeumnak díszes és minden 
tekintetben megfelelő hajlékot kiván nyujtani. Ez irányban 
már megindultak tárgyalásaink a Pesti Izr. HitközséggeL 
Stern Samu elnök úr és dr. Glückathai Samu elnök
helyettes úr a legnagyobb megértést és a legjobb indulatot 



TÁBBULA.TI XÖZLEMÉNYI!lK. 31& 

tanusitják múzeumunk ügye iránt. Meggy6ződésünk, hogy 
sikerülni fog tárgyalásaink folyamán oly alapot találni, 
mely a hitközség állandó érdekl6dését biztosít ja. majd 
e szép intézmény iránt. Felhatalmazást kérünk az igen 
tisztelt Közgyűléstől, hogy az elnökség saját belátása. sza
rint állapodhassák meg ez irányban a Pesti Izr. Hitközség
gel, legels() sorban a tekintetben, hogy milyen részt jut
tassunk a hitközség kiküldöttjeinek a múzeum ügyeinek 
vezetésében. 

Közgyűlésünk színe el6tt is megismételni kívánjuk ama 
szerencsekívánatainkat, melyeket a Budai Izr. Hitközség 
nagyérdem d elnökének, dr. Kriszhaber Adolfnak, Társula
tunk igazgatósági tagjának 70-ik születésnapja alkalmából 
átiratban kifejezni alkalmunk volt. 

Örömmel emlékezünk meg arról az ünneplésről, maly
ben fennállásának 50. évfordulóján az Egyenlőséget és 
annak kiváló f{)szerkeszt{)j ét, dr. Szabolcsi Lajost, az or
szág zsidósága és minden k~életi tényező részesítette. A 
magunk részét ez ünnepségekből egy ünnepélyes felol
vasóülés keretében vettük ki. Az elnöki bevezető beszéd
ben foglalt méltatást a lap és f{)szerkesztője ·érdemeit 
illetően ez alkalommal is újolag kifejezésre juttatjuk. 

Mindent egybevetve azt hiszem, hogy joggal élhetünk 
abban a meggyőződésben, hogy Társulatunk következetesen 
és eredményesen dolgozott kitűzött céljaiért. Ezt azonban 
csak úgy érhetjük el, ha Társulatunk vezetősége számíthat 
tisztelt tagjaink bizalmára. 

Ha ez a mai kö;gyűlésen is megnyilvánul, ernyedetlen 
azorgalommal fogunk buzgólkodni, hogy elérj ük azt a 
szintet, melyet nagynevű elődeinknek, igaz, hogy kedvezőbb 
körülmények között, elérni sikerült. 

Isten segítségét kérem e munkánkhoz. 
E percekben hulile a lepel Kiss József siremlékéről a kere

pesi temet6ben. Kiss József egyéniségében harmonikusan 
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forrt össze minden, ami társulat'Q.Ilk eszményi célkitüzése 
is: magyarsága zsidóságávaL Magyar nyelvezetének, hogy 
úgy mondjam, fajtisztaságával és mesteri kezelésével adta 
vissza azokat a megkapó és nemes érzéseket, melyek zsidó 
voltából fakadtak és melyek híven visszhangozzák .a szülői 
ház és a zsidó környezet lelki világát. Költészetének zsengéi 
is innen eredtek. Legelső verskötete 1868-ban jelent meg 
Zsid6 dalok eimmel. De az ifjú embernek szive-lelke ekkor 
ittas volt a reményektől, malyeket az ez évben a magyar 
országgyűlésen beterjesztett és a magyarországi zsidók 
emancipációját kimondó hires törvény keltett benne. Lel
kesen ir j a e versek egyiké ben : 

<<Megvirrad napod valahára hát, 
Zsidó, immár van neked is hazádh> 

Innen kezdve szakadatlan láncolata a szebbnél-szebb 
verseknek jelenik meg. Elsősorban balladái azok, melyek 
megkapják a magyar olvas6\(.özönség minden rétegét, de 
nagy hatással voltak költői elbeszélései, regényei is. Bennün
ket közvetlenül az is érdekel, hogy egy zsidó évkönyvet vrt 
és az Onnepnapok című imádságos könyvet. Az ötven évet 
jóval meghaladó irodalmi munkássága alatt azonban min
dig hű maradt zsidóságához. Számtalan munkáján vonul át 
igaz zsidó lelke és napjainkban is átérezte a tragiku
root, molyet fajunk és felekezetünk zivataros évezredeken 
keresztül akkor is elszenvedett, midőn teljesen összeforrott
nak érezte magát a befogadó nemzetek és népek eszményei
vel, érdekeivel és tradicióivaL Élete utolsó idejében úgy 
érezte, hogy irodalmi és tudományos életünkben is érvénye
sülni kezdenek a faji és felekezeti türelmetlenség kútmérgezői. 
A benne évtizedeken át csapongó optimisztikus hangulat 
mindinká.bb helyet ad az elégikus érzelmeknek, később a 
legsötétebb pesszimizmusnak. 

Egy jobb sors megkimélte őt attól, hogy átélje a numerus 
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claUS'US keserveit, a tanszabadság letörését és zsidóvallású 
tudományos és irodalmi ki'\;Tálóságaink kikapcsolását a ter
roelő szellemi munkából. 

Mi azonban, kik most fájdalmas megemlékezéssel néhány 
percet szantelünk az ő egyéniségének, mi tudjuk, hogy a 
nagyszerű magyar nemzet: a világ egyik legnemesebb érzésű 
népe és a mi magyar népünk a beléje csepegtetett mételyt 
nem engedi be az egészséges vérkeringés be, az új idők embe
ries felfogásával annyira ellenkező tévtanokat nem teszi 
magáévá, hanem befogadott és ezért a hála érzéseitől eltelt 
zsidó testvéreivel együit fog dolgozni sokat szenvedett hazánk 
felvirágoztatásán. Ha maj d ekkor Kiss József reánk tekint, 
látni fogja, hogy nmn vagyunk <<fáradt, kimerült, bolyongó 
hazátlanolo> e honban, hanem hogy ismét ünnep~t ülhetünk 
a boldog, dolgos, a megeléged~ttségben összeforrt Magyar
országban. 

Titkári jelentés. 

Mélyen tisztelt Közgyűlés! , 
Rövid jelentésünkben az elmult év eredményeiről az 

alábbiakban számolhatunk be. 
Társulatunk alapszabályszerű működését ez esztendőben 

is minden irányban telj es mártékben kifejtette, malyről a 
különféle bizot~ságok felolvasandó jelentéseiből méltóztat
nak értesülni. 

Taglétszámunk meglehetős gyarapodásról tesz tanusá
got . Az elmult évi 375 taggal szemben 1929-ik év végén 
485, ma pedig 600 tagunk van. 

Lehetővé tettük, hogy a rabbik, hitközségi tiszt,iselők 
és a zsidó vallású tanárok, irók és tudósok hat pengő tagdíj 
fizetése mellett a rendes tagsági jogokat élvezhessék. , 

Társulatunk életében kiemelkedő esemény volt Ev
könyvünk megje~enése, melyet dr. Szemere Samu társula-
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tunk igazgatósági tagja és felolvasó bizottságunk alelnöke 
szakavatotts_ággal szerkesztett. Megelégedéssel vehetjük 
tudomásul, hogy Évkönyvünket általánosságban rokon
szenvesen fogadták. 

ÖSzinte sajnálattal közöljük, hogy dr. Frisch Ármin 
tanár úr, ki az Okmánytár I. kötetének szerkesztését és az 
abban foglalt számtalan okirat gyüjtését végezte és aki 
ismét átadott nekünk 227 levélfejjel ellátott okmányt az 
1588-1724. évekből, egyébfokú nagy elfoglaltsága folytán 
nincs abban a helyzetben, hogy az okmánytár másoclik köte
tének szerkesztését, melynek anyagát, mint fentebb említet
tük, teljes mértékben összegyüjtötte, d~ amelynek kiadásá
ban anyagi eszközei fogyatékosságamiatt gátolva vagyunk, 
vállalhassa. 

Igyekezni fogunk dr. Frisch tanár urat elhatározásának 
megmásitására birni, de már most felhasználjuk az alkal
mat, hogy a Társulatunkra annyira fontos okmánygyüjtés 
és az okmányok kiadása körül eddig teljesitett kiváló és 
érdemes munkásságáért Frisch Ármin dr. úrnak Társula
tunk őszinte köszönetét és háláját kifejezésre jutta~suk. 

Pályázataink közül az egyik «Bevezetés a Bibliába a 
nagyközönség számára)) cimű lejárt, a pályabirálő bizottság 
fog jelentést tenni eredményéről a mai közgyűlés folyamán. 

Propagandánk széleskörű volt. Társulatunk titkárának 
vidéki propaganda-útjai szép sikerrel jártak. Nagykanizsán, 
Szombathelyen, Egerben és Szekszárdon tartott előadáso
kat. Ezek a vidéki előadások Társulatunk szempontjából 
igen jelentősek voltak, mert eredményük a mai nehéz 
\'iszonyok közt több mint hatvan tíj tag, és hogy a fent
nevezett városokban a propaganda tovább is folyik. A szom
bathelyi hitközségben ezzel kapcsolatosan mozgalom indUlt 
egy DflT helyi fiókegyesület megalakitására. 

Különös köszönet illeti meg dr. Glück Gyula község
kertileti elaök urat Bzombathelyen, dr. Gulyás József 
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ekszárdi, dr. Bród Tivadar nagykanizsai, dr. Hasznos 

Js~ sef szolnoki hi tk. elnök urakat, főtisztelendő dr. Winkler 
oz b' . 

:Ernő nagykanizsai, dr. Ru rnstem :Mátyáll szekszárdi fő-
rabbi urakat és Fábián ~1iksa nagykanizsai hitk. főtitkár 

urat. 
Ezekben volt unk bátrak jelentésünket benyujtani. 
Kérjük tudomásul vételét. 
Budapest, 1930. júni~ 22-én . 

Dr. Hevesi Fer ene. 

Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat zárszámadása 
1929. december 31-én. 

Kiadások: 

Kisebb kiadások, segélyek, zárlati tételek .... P 748.86 
Zsidó múzeum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . << 2,563.73 
Propaganda és titkársági kiadások . . . . . . . . . . « 720.60 
Segédtiszt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 720.-
Évkönyv szerk. költségek . . . . . . . . . . . . . . . . . . << 1,196.
Könyva.jándék . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . << 5~9.

Felolvasási költségek 1929. . . . . . . . . . . . . . . . . « 1,600.26 
Hátralékos költségek 1928. . . . . . . . . . . . . . . . . <i 150.-

p 8,223.45 

Bevételek: 

Tagdíjak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P 3,686.
Alapitótagsá.gi díjak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 1,000.
Évsegélyek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 1,000.
Különféle adósságok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 1,896.21 
Zárlati bevételek . . . . .. . .. . . . . . . . .. .. .. .. . . « 166.80 
Hitközeégi szubvenció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 3,000.
Pesti Chevra Kadisa szubvenció . . . . . . . . . . . . (l 2,000.-

p 12,749.01 
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Bevételi többlet P 4,525.56, mely összegből tar
tozásunkat a Franklin-Társulatnak az 1929. 
év könyv nyomtatási költségeire levonva . . P 3,845.-

Marad felesleg . . . . . P 680.56 

Fölösleg 1928. dec. 31. . ... . .. . ...... . .. .. . P 
Fölösleg 1929. dec. 31, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 

787.-
6 0.56 

p 1,467.56 

Vagyonkimutatás 1929. december 31-é·n. 

Követelés a Belvárosi Takarékpénztártól . . . . P 
Készpénzben : Felolvasó bizotts. előadónál . . . « 

Ti tká.rságnál . . . . . . . . . . . . . . . . . << 

Elnökségnél . . . . . . . . . . . . . . . . . << 

5,280.-
11.96 

240.66 
200.-

p 5,782.62 
Levonva t artozásunk a FrankJin-Tár-

sulatnál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P 8,845.-
Előzetes kiadások . . . . . . . . . . . . . . . << 167.44 << 4, 012.44 

p 1,720.18 

Értékpapírokban: 

K 5,000.- n. é. Magyar koronajáradék 
K 6,000.- n. é. 61/2°/0• H adikölcsön I- V. kib. 
K 25,000.- n. é. 51 / 2°/0 H adikölcsön VIII. kib. 
K 11,000.- n. é. 41/2°/0 Belv. Takp. záloglevél 
K · 600.- n.' é. 41/ 2°/0 Földhitelint. záloglevél 

Székely Ferenc a. k. 
pénztáros. 

W ertheimer Adolf s. k. 
elnök . 
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Az IMIT bibliabizottságának jelentése. 

Az Ifjúsági és Családi Biblia harmadik kötetének elő
munkálatai · ez évben is folytatád tak. Az anyagot a követ
kezőképpen osztottuk fel : 

utóbbi próféták : dr. Kecskeméti Lipót. 
Zsoltárok : dr. Friedman Dénes. 
Példabeszédek: dr. Weisz Miksa. 
Jób: dr. H evesi Simon. 
Énekek éneke : dr. Hevesi Ferenc. 
Siralmak: 
Kohelet : 

dr. H evesi Simon. 
dr. H eller Bernát. 

A bibliabizottság a beérkezett bibliai tárgyú pályatételt 
•Bevezetés a Bibliába a nagyközönség számára>>, a bíráló
bizottságnak adta Iri bírálat céljából. A bírálóbizottság 
tagjai : dr. Heller Bernát, dr. Szemere Samu és dr. Weisz 
l\liksa. 

Budapest, 1930. június 22. 
Dr. B lau Lajos, 

a. bib liabizottság elnöke. 

Az IMIT múzeumbizottságának jelentése. 

~iint az elnöki jelentésből hallani méltóztatott, a mú
zeum méltó elhelyezésének kérdése a Pesti lzr. Hitközség 
nagylelkűségéből döntő stádiumba jutott. -rrársulatunk 
elnökségének a Pesti Izr. Hitközség mérvadó tényezőivel 
folyamatban lévő tárgyalásai előreláthatólag teljes márték
ben biztositani fogják múzeumunk olyan elhelyezését, hogy 
nemcsak gazdag kincsek tárházává, hanem művelődési 
forrásává váljék mindazoknak, kik a zsidó tudomány, 
mdvészet, régészet és történelem terén kivánják ismereteiket 
gyarapítani. 

Az JMlT t vkönyve. 1930. 21 
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A mult évben is egyesek és testületek adományaikkal 
gyarapították múzeumunk fotográfia- és könyvállományát. 
Iskolák tanáraik vezetése alatt rendszeresen látogatták 
múzeumunkat. Alkalmunk volt több kü~földi érdeklődő

nek is múzeumunkat bemutatni. Több tudományos kérdés
ben is felvilágosítással szolgált a múzeum vezetősége. 
A múzeum kiválóbb tárgyait ábrázoló képes levelezőlapok 

forgalomba hozatala által próbálkozni akarunk hathatós 
propaganda előkészítésével. 

Budapest, 1930. június 22. 
Dr. W eis z M iksa. 

Jelentés az IMrr felolvasó bizottságának 1929-30. évi · 
működéséről. 

Az elmult évadban Társulatunk felolvasó ülései nagy
részt a visszaemlékezés j egyé ben folytak le. Visszaemléke
zéssel nyitottuk meg az évadot, amidőn l\fendelssohn M6zes 
születésének kétszázadik évfordulója alkalmából emlék
ünnepéllyel áldoztunk a korszakos hatású férfiúnak, aki 
példát mutatott a zsidó vallásnak a mödern nemzeti lnű
veltséggel való összeegyeztetésére s szinte minden időkre 
kijelölte az irányt, amelyben a német zsidóságnak, sőt 
minden ország zsidóságának haladnia kell. Ugyanakkor egy 
felolvasást szanteltünk Mendelssohn nagy barátja, Lessing 
emlékének is, aki vele ugyanazon év ben született és aki 
legszebb költői alkotásában róla mintázta azt az eszményi 
alakot, amely az embereket elválasztó korlátokon fölül
emelkedő nemes humanitás megtestesitője. És visszaemlé
kezéssel zártuk be az évadot, Goldmark, a nagy magyar 
zsidó géniusz emlékének hódolva születésének századik év
fordulója alkalmából. Három jubileumból is kivette részét 
Társulatunk : belekapcsolódott az Egyenlőség félszázados 
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fennállását méltató ünnepségsorozatba, megülte Palágyi 
Lajos félszázados költői és Csermely Gyula huszonötéves 
írói jubileumát. Fővárosi felolvasó üléseinket mindenkor a 
Pesti Izr. Hitközség székházának dísztermében, ennek le
foglaltsága esetén a székház valamelyik más nagytermében 
tartottuk. Társulatunk ezúttal is hálás köszönetet mond a .. 
Pesti Izr. Hitközség nagyérdemű előljáráságának azért, 
hogy székháza termeit rendelkezésünkre bocsátani szíves 
volt, egyben kérjük a jövőr~ is vendégszeretetét. Vidéki 
felolvasásokról is beszámolhatunk már. Két városban, 
Szegeden és Újpesten, rendeztünk felolvasó üléseket, mind 
a két helyen az előadó termet zsúfolásig töltötte meg a 
közönség és nagy érdeklődéssei és megértéssel hallgatta 
előadásainkat. E kedvező tapasztalatok csak még jobban 
ösztönöznek, hogy minél több vidéki várost vonjunk bele 
kultúrmunkánkba, s hisszük, hogy e teryünket sikerül is . 
majd fokozatosan · megvalósítani. 

Felolvasásaink teljes tárgysorozata a következő volt: 

1929. október 3 -án: 

l. Kóbor Tamás: Elnöki megnyitó. 
2. Dr. Hevesi Simon: Mendelssohn. 
8. Gál Gyula szavalata Lessing <<Bölcs Nátháru>-jából. 
4. Dr. Dénes Lajos: Lessing. 

1929. novembm· 27-én: 

Horvát Henrik, a Petőfi-Társaság tagja: :Magyar zsidó 
költők német átültetésben~ 

1929. decmnber 8-án (Szeged) : 

l. W ertheimer Adolf: Elnöki megnyitó. 
2. Dr. Szemere Samu: Bergson és a vallás. 

21* 
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S. Asche1' Oszká1·: Szavalatok zsidó költ6kb6l. 
4. l{ óbor Tarnás: Zárszó. 

1929. december 25-én: 

l. Dr. Friedman Dénes: A zsidó történetírás irányelvei. 
2. Lenkei Henrik : Bemutató az <<lsten tábora>> c. vers

kötetbőL 

1930. januá1· 29-én: 

1. W ertheim er Adolf: Elnöki megnyitó. 
2. Kóbor Tan2ás: Az EgyenlőségrőL 
3. Dr. Csetényi lnn·e: Az EgyeJ?.l6ség és a magyar iro

dalom. 
4. Dr. Szabolcsi Lajos: Az Izr. l\1agy. Irodalmi Tár

sulatróL 
5. Dr. Szemm·e Sam,u: Zárszó. 

1930. feb?·uár 18-án (Újpest) : 

l. Dr. Szemere Samu: Elnöki megnyitó. 
2. Dr. Hajdu Mikl6s : <<Hazafelé>>. 
S. Fehér Artur: Szavalatok. 

1930. február 26-án: 

l. Kóbor Tamás: Elnöki megnyitó. 
2. Palágyi Lajos: Versek. 

• 

S. Avigdor Ham'méiri : A magyar költészet a Szent
földön. 

1930. március 26-án: 

l. Dr. E delstein Bertalan: A külföldi zsidóság története 
az elmult évben. 

2. Rózsa Ignác: Részletek az <cÁron öt könyve>> c. 
rep;ényből. 
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1930. április 3-án: 

1. Kóbor Tamás: Elnöki megnyitó. 
2. Dr. Marczali Henrik: A föld az ember. 
S. Dr. Büchlm· Sándm· : Spanyol földön. 
4. Csermely Gyula: Egy novella. 

1930. május 28-án : 

1. Fodo1' Gyula: Goldma:rk. 
2. Szép E1·nő: A szoboszlai Opera. 
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Kérem a t . Közgyűlést, hogy e jelentésemet elfogadni 
mél tóztassék. 

Budapest, 1930. június 22-én. 
Dr. Szmnete Samu, 

a felolvasó bizottság alelnök-elóadója. 

Jelentés 
a magyar zsidó oklevéltár müködéséről 1929-1930. 

Nagy tervekkel állottunk elő az oklevéltár ~ejlesztése 
ügyében 1910-ben : célunk volt összehordani lehető teljesen 
az erre vonatkozó anyagot. Nemcsak a hazait - akkor még 
nagy volt e haza, - hanem a külföldit is. Velencében, Prágá
ban, Bécsben, Nikolsburgban, Konstantinápolyban készül
tünk kutatni. Működésünk köre azóta ugyancsak szűk kere
tek közé szorult. Pe a munkát nem hagytuk abba és bízunk 
a folytatás eredményességében. 

Mandel Bernát igazgató úr az 1651-1738-ig érő kor
szakra összegyüjtötte és regesztákba foglalta az országos 
levéltárban talált anyagot. Ezt kiegészítette a külföldi szem
lékben és hirlapokban szerzett anyaggal, úgyhogy biblio
grafiai szempontból is értékes munkát végzett. 

Ha nem is bő, de érdekes anyag került ki a Homonnay-
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és Gr. Andrássy-levéltárból, mely világot vet a földesúr és a 
megbízott zsidó-faktor kölcsönös viszonyára. Ebben a szom
szédos lengyel befolyás nagyon észrevehető. 

1Vlost legelőbb a megszállott területekre óhajtanók kiter
jeszteni a kutatást. Erdélyre nézve Bethlen Gábor fejedelem
nek a gyulafejérvári zsidók részére 1623-ban kiadott kivált
ságlevele volna a kiinduló pont. A bölcs uralkodó ebben 
mindenre gondolt. Azt is kijelentet te, hogy nem szabad 
zsidót büntetni más zsidó vétke miatt . 

Nevezetes, hogy midőn a katholieizmus a XVIII. század
ban hatalmasan előre tört Erdélyben is, a zsidók védelmét 
nemcsak átvette, hanem foganatosította is az erdélyi püspök. 

Eredményt várunk Makótól is. Oda személyes kötelék is 
vonz: dédapám 1780-ban ott volt rabbi. Arad, Temesvár 
sem mellőzhető . 

Bátor vagyok még a t. Bizottság figyelmébe ajánlani 
SzaJónokot (Schlaining) most Burgenland, továbbá a 
Batthyányak Rohonc városát (Rechnitz). A Felvidéken 
Trencsén és a szepesmegyei Hunfalu érdemlenének beha tó bb 
kutatást. 

Bizony nem sok, mivel most beszámolhatunk. De remél
hetjük, hogy Wertheirner elnök úr buzgó és céltudatos veze
tése alatt ismét terebélyes fává nőhet a kis mag. 

]k(arczali llenrik. 

Jelentés 
a •Bevezetés a Biblidba a nagyközönség számára• címen 

kitiizöü pályázat eredményéről. 

Társulatunk a mult év 6szén két pályatételt tűzött 
ki, ezek egyikének, a <<Bevezetés a Bibliába a nagy
közönség számára)> eimdnek határideje a f. évi április 
havában járt le. Örömmel állapitjuk meg, hogy e pálya-
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tételkitűzés szép eredménnyel járt. A beérkezett öt 
á,lyamű közül a bíráló bizottság, amelynek jelentését 

~r. Heller Bernát szerkesztette és olvasta fel az DHT 
!930. június 22-iki közgyűlésén, a kitűzött 600 P-s 
pályadíjat a <<"l',VJZ,V) 1l'i-,tt., .,~,~>> jeligéjű munka szer
zőjének, dr. Fényes. M6r szakfelügyelő hittanárnak ítélte 
oda, aki megbízást is kapott a Szentirás könyveit tár
gyaló népszerű kézikönyv kidolgozására. Ezenkívül a 
bizottság még a <<i"~".l:J>> jeligéjű munkát is dicséretre 
méltónak találta; szerzőjét, dr. Hirschler Pált a bizott
ság javaslatára a közgyűlés 150 P jutalomban részesí
tette. 

A TÁR"'SULAT V .Á.LASZTMÁNYA. 

A) Budapesti tagok : 

ADLER GYULA, a P esti Chevra Kadisa elnöke. 
Dr. BALASSA JózsEF, szerkesztő . 

Dr. BALLAGI ERNŐ, ügyvéd. 
Dr. BARACS MAROELNÉ. 

s Dr. BLUM ÖnöN, min. tan. 
. Dr. CijoBÁDI SAMU, ügyvéd. 

Dr. DEZSő SÁMUEL, ügyvéd. 
Dr. EDELSTEIN BERTALAN, főrabbi. 
Dr. ENDREI HENRIK, a Pesti Chevra Kadisa igazg.-főt. 

10 Dr. FARKAS JózsEF, körzeti rabbi. 
Dr. FEJÉR LIPÓT, egy. tanár. 
Dr. FELEKI SÁNDOR, orvos. 
Dr. FISCHER BENJÁMIN, f6rabbi. 
Dr. FRISCH ÁRMIN, az 01\fiKE kultúrtanácsosa . 

Iö Dr. FüRST ALADÁR, tanár. 
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Dr. GÁBOR GYULA, a Pesti Izr. Hitk. főtitkára 
GÁBOR IG.NÁC, igazgató. · 
GERŐ ÖDÖN, iró, szerkesztő . 
Dr. GERÉB JózsEF, igazgató. ~legh. 

20 Dr. GLÜCKSTHAL SAMU, a Pesti Izr. Hitk. elnökh. 
Dr. HoFFER ÁRMIN, rabbi, főisk. tanár. 
KRÁMER l\IIKSA, a Pesti Chevra Kadisa alelnöke. 
Dr. Kiss ARNOLD, vezető főrabbi. 
KoLBACH SIMON, alezredes. 

25 KoMOR ARNOLD, min. tan. 
Dr. KuNos IGNÁC, egy. tanár. 
Dr. LASs SAMU, igazgató. l\1egh. 
LENKEI HENRIK, tanár. 
Dr. l\IÁLNAI MIHÁLY, ny. tanitóképzőintézeti tanár. 

so }fANDEL BERNÁT, igazgató. 
Dr. ~l EZE Y SÁNDOR, ügyvéd. 
~IOLNÁR FERENC, iró. 
Dr. N AM ÉNYI ERNŐ, igazgatóhelyettes. 
Dr. PATAI JózsEF, főszerkesztő. 

35 Dr. RADÓ ANTAL, iró. 
SÁNDOR P ÁL, orsz. képviselő. 
Dr. ScHWARTZ VILMOS, ügyvéd. 
Dr. SEBESTYÉN KÁROLY, a szinművészeti főisk. tanára. 
Dr. STAMBERGER FERENC, kir. közjegyző. 

to STERN ÁBRAHÁM, ny. igazgató. 
Dr. SzABOLCSI LAJOS, főszerkesztő. . 
SzÁNTÓ JENŐ, bankigazgató. 
TuRÓczt-TROSTLER JózsEF, tanár. 
Dr. WALDAPFEL JÁNOS,' főisk·. tanár. 

u WIBTB KÁLMÁN, igazgató. 
SIÓAGÁRDI ZöLD MÁBTON, tábornok. 
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B) Vidéki tagok : 

Dr. BERNSTEIN BÉLA, főrabbi, Nyíregyháza. 
Dr. BIEDL SAMU, hitk. elnök, Szeged. 
BoDOR ZsiGMOND, hitk. elnök, Nyíregyháza. 
BoscBÁN ARTUR, hitk. elnök, Kőbánya . 

s Dr. BRÓD TivADAR, hitk. elnök, Kagykanizsa. 
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Dr. BücHLER8ÁNDOR, egy. m. tanár, főrabbi, Keszthely. 
JÁNOSI ENGEL JózsEF, udv. tan., Pécs. 
JÁNOSI ENGEL RóBERT, nagybirtokos, Pécs. 
FÁBIÁN ~IIKSA, hi tk. titkár, Nagykanizsa. 

10 Dr. FEJÉR FERENC, ügyvéd, hi tk. elnök, Debrecen. 
FoDOR MóR, hitk. titkár, Székesfehérvár. 
Dr. FRIEDMAN DÉNES, főrabbi, Újpest. 
SZERGÉNYI GEISZT JENŐ, nagybirt., konnányfőtanácsos, 

Szombathely. 
Dr. GLüCK GYULA, ny. fő törzsorvos, községkerületi 

elnökhelye t tes, Szombathely. 
1s Dr. GoLDBERGER IzmoR, főrabbi, Tata. 

Dr. GuLYÁs JózsEF, hitközségi elnök, Szekszárd. 
Dr. HASzNos JózsEF, hitközségi elnök, Szolnok. 
Dr. HERCZOG ~fANÓ, főrabbi, Kaposvár. 
Dr. HEUMANN JózsEF, ügyvéd, Székesfehérvár. 

20 Dr. HEvES KoRNÉL, főrabbi, Szolnok. 
Dr. HoROWITZ JózsEF, főrabbi, Szombathely. 
Dr. KÁLMÁN ÖDÖN, főrabbi, Kőbánya. 
NAGYECSÉoRI KÁNITZ DEZSő, nagybirtokos, Eger. 
Dr. KEcsKEMÉTI ÁRMIN, főrabbi, )lakó. 

ss Dr. Löw IMMÁNUEL, főrabbi, felsőházi tag, Szeged. 
Dr. LöWY KÁROLY, hitk. elnök, Székesfehérvár. 
Dr. PÉNER MnrLÓS, főrabbi, Baja. 
PFEIFFER FüLÖP, községkerületi elnök, Győr. Megh. 
Dr. PFEIFFER IzsÁK, főrabbi, ~Ionor. 

ao Dr. RoTScmLD LIPÓT, Nagykanizsa. 
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Dr. ScHWARTZ MóR, főrabbi, Győr. 

Dr. SPIEGEL ÁRMIN főrabbi, Esztergom. 
Dr. SPITZER MóR, községkerületi elnök, Veszprém. 
Dr. SzÉKELY ALBERT, tb. várm. ügyész, Sátoralj aujhely. 

35 SELTMANN LAJos, főrabbi, Hódmezővásárhely. 
Dr. WALLENSTEIN ZoLTÁN, főrabbi, Pécs. 
Dr. WINKLER ERNŐ, főrabbi, Nagykanizsa. 

, l ' , 

ALLANDO BIZOTTSAGOK. 

l. Bibliabizottság, 

Elnök: Dr. Blau Lajos. Előad6: Dr. Heller Bernát. 
Tag: Dr. Hevesi Simon. 

2. Oklevélbizottság. 

Elnök: Dr. Marczali Henrik. Előad6: Dr. Mandel Bernát 
Tag: Dr. Csetényi Imre. 

3. Felolvasóbizottság. 

Elnök: Kóbor Tamás. A.lelnök-elóad6: Dr. Szemere Samu. 
Jegyző: Dr. Csech Arnold. 

4. Múzeumbizottság. 

Elnök: Dr. Székely Ferenc. Igazgató: Dr. Weisz Miksa 
EZ6adó: Dr. :Mezey Sándor. 

Alapitó tagok. 

Deutsch Zsigmond és neje Stauber Borbála. 
nMlai özv. Hatvani Deutsch Bernátné. 
n6hai vágujhelyi Latzk6 Antalné nevére, Báró Hatvany

Deutsch Józsefné. 
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5 néhai Báró Hatvany-Deutsch József. 
Dr. Freund István. 
néhai Báró Guttmann Vilmos, Nagykanizsa. 
néhai Herzmann Bertalan. 
néhai Kobner Zsigmond. 

10 néhai Megyeri Krausz Lajos. 
néhai Machlup Adolf. 
Nagykanizsai Izr. Ritk. 
N agyváradi Izr. Hi tk. 
Pesti Chevra Kadisa. 

1s néhai Schweiger Márton. 
néhai gavosdiai Sváb Károly. 
néhai Sváb Sándor. 
Szabadkai Izr. Hitközség. 
Székely Ferenc. 

20 néhai Taub Salamon. 
néhai Dr. Neumann Fülöp. 
Wertheirner Adolf. 
néhai Winterherg Gyula. 

Pártfogó tagok. 

Bla.u Arnold. 
néhai Bródy Zsigmond. 
néhai Dr. Chorin Ferenc. 
néhai Deutsch Sámuel és neje. 

6 Fischer M. Marcell. 
K6nyi Hugó. 
Kovács Géza. 
néhai L6wy M6r. 
Lipótvárosi Ca.sino. 

to Lukács J 6zsef. 
Porges József. 
néhai báró Schossberger llenrik. 
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Schrei ber Ignác. 
Somogyi Albert . 

15 néhai Steinfeld Antal, Debrecen. 
néhai Steinfeld 1\IIihály, Debrecen. 
néhai Sternthal Adolf. 
néhai Sternthal Sal., Temesvár. 
néhai Stiller Bertalan. 

20 néhai Strasser H enrik. 
Schwarz ' Ferenc. 
Urbán Adolf. 
néhai csepeli Weisz Berthold. 
Wolfner Gyula és Társa. 

Pártoló tagok. 

Adler Gyula, IV., Kecskeméti-u. 5. 
Eaeher Ernő, VII., Erzsébet-körút 9. 
Bettelheim l\I., V., Szabadság-tér 16. 
Dr. Blum Ödön, V., Honvéd-u. 18. 

s Büchler Bertalan, V., Arany János-u. 24. 
Conrád Ottó, V., Gr. Tisza István-u. 2- 4. 
Dán Károly, VI., Bulyovszky-u. 18. 
Davidson Horace, IV., Lendvay-u. 2. 
Deutsch Arthur, VI., Andrássy-út 107. 

10 Deutsch Béla, VI., Andrássy-út 107. 
Drucker Géza, V., Wekerle Sándor-u. 10. 
Engel Emő, V., Béla-u. 3. 
Jánosi Engel József, Pécs. 
Fejér Lajos, V., Falk Miksa-u. 3. 

16 Fischi Ignác, V., Nádor-u. 4. 
Fleissig Sándor, VI., Andrássy-út 86. 
Dr. Freund Pál, VI., Benczúr-u. 48. 
Dr. Friedmann Ignác, VII., Stefánia-út 22. 
Gerber Miksa, V., Árpád-u. 10. 
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Gettler Izidor, Szolnok. 

20 
budai dr. Goldberger Leo, VI., Benczúr-u. 45. 
Graf Mihály, V. , Akadémia-u. ll. 
Gy 6 ri izr. hitközség, Gy 6 r. 
Halom Dezső, IV., Deák F erenc-u. 17. 
Halom Im:te, VI., Anker-köz l. 

25 Heidelberg Vilmos, V., Zoltán-u. 12. 
Hercz József, V., Mérleg -u. 4. 
Herczfelder Jenő, VIII., Eszterházy-u. 17. 
HiUinger Oszkár, V., Nádor-u. 16. 
Hirsch Ottó, V., Dorottya-u. ll. ~Iegh. 

3o Dr. Hirschler Hemik, IV., Petőfi Sándor-u. ll. 
Hoffer Béla, Il., Küküllő-út 14. 
Hoffmann Béla, V., Dorottya .. u. 8. 
Hoffmann Gusztáv, V., Báthory-u. 20. 
Dr. Holitscher Sziegfrid, VI., Andrássy-út l. 

as Horváth J en(), IV., Irányi-u. l. 
Káldy Jenő, V., Gr. Tisza István-u. 2. 
Kálmán Henrik, VII., Stefánia-út 69. 
Kaposvári Izr. Hitközség, Kaposvár. 

4o Özv. Kaszab Aladárné, V., Szabadság-tér 15. 
Kaszab Elemér, VI., Lendvay-u. 12. 
Ka sza b Gyula, Bécs. 
Kaszab Zoltán, VI., Teréz-körút 3. 

, Dr. Latzkó Vilmos, VI., Andrássy-út 7. 
45 Dr. Lustia Nándor Novisad. . o , 

Magyar Bertalan, IV., Kossuth Lajos u. 2. 
Dr. lVIakai Ern6, IV., Pet()fi Sándor-u. 2. 
Dr. Miesner Ignác , VI., Teréz-körút 41. 
~Iolnár Herman, V., Szalay-u. 2. 

50 ~1unk Péter, VI., Benczúr-u. 3. 
Nagykanizsai Izr. Hitközség, Nagykanizsa. 
Pajor Vilmos, V., Kossuth Lajos-tér 4. 
Richter Gedeon, IV., Ferenc József-rakp. 26. 
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Sándor Pál, VI. , Andrássy-út S. 
55 Schön Géza, V., Zoltán-u. 12. 

Schu1hof Lajos, IV., Bécsi-u. l. 
Schreiber Herman, IV., Gr. Károlyi-u. 14. l\1gh. 
Schwarcz Ábrahám, IV., Gerlóczy-u. ll. 
Stadler Benedek, VI., Bulyovszky-u. 18. 

eo Dr. Stein Emil, I., Lógodi-u. 28. 
Steiner :Marcell, V., Falk Miksa-u. S. 
Stem Alfréd, V., Deák-tér S. 
Stem Samu, V., Nádor-u. 28. 
Szegedi Izr. Hitközség, Szeged. 

65 Sz en tesi Izr. Hitközség, Sz en tes. 
Szücs Géza., VI., Andrássy-út 119. 
Ungár Albert, VII., Wesselényi-u. 2. 
Urbán S. L., V., Nádor-u. 12. 
Vágó József, V., Falk Miksa-u. 26. 

10 Vágó Miksa, VI., Lendva.y-u. S. 
Weisz Fülöp, V., Gr. Tisza István-u. 2. 
Weisz János, V., Zrinyi-u. 14. 

Rendes tagok. 

Budapestiek. 
, 
Abrányi Gyula., VI., Király-u. 54. 
Ádám Gyula, II., Csalogány-u. 42. 
Adler Szigfried, V., Báthory-u. 7. 
Alapi Béla, Petőfi Sándor-u. 2. 

6 Dr. Alapi Henrik, V., Honvéd-u. S. 
Áldor Adolf, V., Nádor-u. 27. 
Dr. Altmann LlSrinc, IV., Városház-u. 14. , 
Anyos Samu, VII., Wesselényi-u. 57. 
Aréna-úti templom, Dr. Weisz Miksa ifj. csop. VI., 

Aréna-út 55. 
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10 
Auer Gyula, I., Attila-u. 49. 
Augenfeld Lajos, VI., Hajós-u. 3. 
Dr. Eaeher Bodrogh Pál, V., Akadémia-u. 5. 
Bacher Emilné, V., Ujpesti rapk. 22. 
Dr. Bacher Vilmosné, V., Váci-út 4. 

15 Dr. Balassa József, IV., Ferenc József rakp. 27. 
Balázs Leó, VI., Báthory-u. 8. 
Dr. Bálint József, IV., Régi posta-u. 12. 
Dr. Ballagi Ernő, VII., Dembinszky-u. 34. 
Bánó Dezső, VII., Erzsébet-körút 9. 

20 Baracs Marcelné, V., :Mária Valéria-u. 12. 
Dr. Barna Károly, V., Rudolf rakp. 3. 
Bartos Ármin, II., Szemlőhegy-u. 12. 
Beer Béla, V., Vilmos császár-út 36-38. 
Behr Dezső, V., Sas-u. ll. 

25 Beimel Sándor, V., Wekerle Sándor-u. 19. 
Dr. Béla Pál, V., Sas-u. 9. 
Dr. Beneschovszky Imre, VIII., Teleki-tér 5. 
Bér Gyula, li., ~Iarczibányi-u. 12. 
Berkovits Hugó, VII., Thököly-út 10. 

ao Dr. Biró Géza, II., Zsigmond-u. 5. 
Biró Gyula, V., Kossuth Lajos-tér 16- 17. 
Dr. Blau György, V., ~Iarkó-u. 7. 
Dr. Blau Lajos, VIII., József-körút 27. 
Bokor Emil, V., Sas-u. 10. 

3I Bosány Arthur, X., Kőbánya. 
Breslauer Arthur, V., Akadémia-u. 5. 
Breslauer László, V., Báthory-u. 5. 
Breuer Oszkár, X., :Megyeri-u. 12. 
Büchler Lajos, V., Szabadság-tér 15. 

40 Cserhát Miksa, Il., 1\fargit-körút 20. 
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Dr. Csetényi Imre, IV., Veres Pálné-u. 16. 
Dr. Csobádi Samu, li., Zsigmond-u. 12. 
egerszalóki Dr. Czigler Árminné, VI., Szondy-u. 102. 
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Czilcer Aladár, II., Ilona-u. 9. 
45 Dános Ármin, II., Orgona-u. 4. 

Dr. Deutsch Ern6, V., Tisza István-u. 22. 
Deutsch Vilmos, V., Nádor-u. 27. 
Dezső Sámuel, V., Báthory-u. 9. 
Décsi lVIór, V., Nádor-u. 36. 

so Décsi Viktor, V., Gr. Tisza István-u. 2. 
Dr. Dénes Lajos, V., Sziget-u._ 40. 
Dr. Dési Géza, V., Báthory-u. 5. 
Dr. Endrei S. H enrik, VII., Baross-tér 12. 
Dr. Edeistein Bertalan, III., Zsigmond-u 49. 

55 Dr. Engelman J en6, V., Csáky-u. 23. 
Erdey Dezső, II., Házmán-u. 17. 
Erdey H enrik, II., Házmán-u. 17. 
Dr. Eulenberg Salamon, IV., Egyetem-u. 2. 1\Legh. 
Özv. Fabricky Lipótné, VII., Gizella-út 30. 

60 Dr. Faludi Ferenc, VI., Lovag-u. 20. 
Faragó Ödön, VI., Podmaniczky-u. 14. 
Dr. ~arkas József, IX., Tompa-u. 9. 
Fehér 1\Iiksa, V., Rudolf-rakp. 9. 
Dr. Fejér Gyula, V., Nádor-u. ll. 

65 Dr. Fejér Lipót, V., Falk Miksa-u. 15. 
Dr. Feleki Sándor, V., Deák Ferenc-u. 16. 
Fisch Farkas, II., Ostrom-u. 17. 
Dr. Fischer Benjámin, VII., Holló-u. 4. 
Dr. Fischer Gyula, VII., Dohány-u. 22. 

7o Fischhof Béla, VII., Jáva-u. 9. 
Forray Rezső, V., Mária Valéria-u. l. 
Dr. Fődi Károly, Közigazgatósági Biróság. 
Dr. Földiák Emil, V., Lipót-körút 19. 
Frank István, VIII., Rákóczi-út 11. 

75 Freier József, I., Krisztina-körút 10. 
Dr. Frenkel Gyula, IV., Deák Ferenc-u. 17. 
Frey Kálmán, V., Vécsey-u. 4. 
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b ger Béla IV., Ferenc J óz ef-rakp. 13-14. 
Frey er .' .. ~ 

. dl .. nder Emil, IV., Esku-ter 6. 
Fne a . B ' k ' . ~ t l~ 
D Frisch Arrom, VIII., la ocZl-u t. 

so r. ~ 18 
Dr. Fuchs Béla, V., Zol~an-u. . 
Fucbs Leo, VI., PodmaniCzky-u. 19. 
Dr. Fürst Aladár, VI., Teréz-körút 21. 
Dr. Gara Zoltán, VI., Délibáb-u. 33. 
Dr. Gábor Gyula, V., Berlini-tér 4. 

85 , • 8 
Dr. Gábor Ignác, VI., Munkacs1-u. 2 . 
Dr. Gaal A. Andor, V., Lipót-körút 30. 
Dr. Gedő Simon, II., Fillér-u. l. 
Dr. Gelenesár Miksa, VIII., József-körút 36. 

so Dr. Geréb József, M. G. H., I., Csend-u. 30. 
Gerő Andor, VII., Rottenbiller-u. 12. 
Gerő Ödön, II., Keleti Károly-u. 33. 
Dr. Glückstahl Samu, V., Akadémia-u. 3. 
Goldberger Salamon, VII., Abonyi-u. 7- 9. 

95 Dr. Goldschmiedt 1\Iór, VI., Andrássy-út 83. 
Gránát Samu, VII., Kazár-u. 3. 
Dr. Grauer Vilmos, VIII., Rákóczi-út 45. 
Gries Arnold, V., .Pannónia-u. 4fb. 
Grosner Simon, VII., Dohány-u. 71. 

too Grósz Nándor, V., Lipót-körút 13. 
Dr. Groszmann Gyula, V., Kálmán-u. 16. 
Dr. Grózinger ~I. József, .VII., Dembinszky-n. :12. 
Grünwald Fülöp, VII., Klauzál-tér 6. 
Dr. Gyöngyösy József, IV., l{ároly-körút 20. 

105 Dr. llaas Bertalan, V., Tátra-u. 4. 
Raasz Emil, V., Pozsonyi-út 10. 
Dr. Hajdu .Marcell, VIII., Főherceg Sándor-u. 19. 
Dr. Hajdu ~Iiklós, V., Aulich-u. 7. III. 
báró Hatvany Ber.talan V. Kossuth LaJ· o -tér -1. 

u H h ' ' 0 
e? t Adolf, . V., Sz t . István-tér 15. . 

Hem Sámuel, Il., ~Iargit rakp. 50. 
Alt IMJ1' ~vkönyve. l ~80 . ··~ --

33í 
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Dr. Heller Bernát, II., Bimbó-u. 5. 
Heller Kálmán, VIII., Bezerédi-u. 5. 
Herz Soma, VIII., Népszinház-u. 42. 

115 Herczog Alfréd, V., Zoltán-u. 13. 
galgóczi Heteés Mór, VI., Andrássy-út 110. 
Dr. Hevesi Simon, VII., Wesselényi-u. 10. 
Hirsch Nándor, V., Honvéd-u. l. 
Hirschl Sománé, II., Zsigmond-u. 9. 

120 bástyai Holzer Aladár, V., Szt István-tér 5. 
bástyai Holzei Emil, V., Szt István-tér 5. 
Dr. Horváth Béla, V.I ., Pannónia-u. 12. 
Dr. J acobi Béla, V., Kálmán-u. 24. 
Jusztus István, VII., Vörösmarty-u. 24/b. 

125 Dr. Kallós Pál, Erzsébet királyné szanatórium. 
Dr. Kálmán .Ödön, X., Cserkész-u. 7. 
Katona Gyula, II., Budai László-u. 6. 
Dr. Kecskeméti György, II., Szász Károly-u. l. 
Kelemen Ármin, V., Visegrádi-u. 9. 

1ao Kelemen Gyula, V.., Vécsey-u. 4. 
Dr. Kerekes Izsó, I., Ist enhegyi-út 8. Mgh. 
I{ertész Dezső, VII., Dob-u. lOS. 
Dr. Kiss Arnold, ll., Fő-u. 12. 

· Kiss Károly és Társa, IV., Kossuth Lajos-u. ll. 
135 Dr. Klein Henrik, VII., Izabella-u. 48. 

Dr. Klinger Zsigmond, V., Vörösmarty-tér 3. 
Kóbor Tamás, I., Magyarádí-út 61. 
Kolbach Simon, Rózsa-u. 16. 
Dr. Kohn Zoltán, Vll., Rákóczi-út 34. 

140 báró dr. Kobner Adolf, VII., Damjanich-u. 20. 
Komor Arnold, VII., Király-u. 81. · 
Konta. Arnold, VI., Felső erdősor 12. 
Kotányi Rezső, V., Lehel-u. SS. 
Dr. Kövér Soma., V., Falk Miksa-u. S. 

tu Dr. Kövesi Gézáné, V., Arany János-u. 16. 



TÁRSULATI KÖZLEMÉNYEK. 

l{rároer Adolf, ·I ., Lágymányo~i-u. 42. 
Dr. Krárner Emil, V., Báthon-u. 8. 
Krárner Miksa, VII., Király-u. 89. 
Dr. Krárner Tivadar, VI ., Bajza-u. 2. 

160 
Krausz Mór, II., Keleti Károly-u. 9. 
Kriegler Frigyes, IV., Károly-körút 24. 
Dr. Kriszhaber Adolf, II., Margit-körút 5. 
Kuliner Gyula, VII., Rákóci-út 44. 
Dr. Kunos Ignác, VIII., Eszterházy-u. 3. 

1ss Kuttn Gyula, l., Budakeszi-út l. 
Dr. Laj ta Ernő, VI.,. Hegedüs Sándor-u. 18. 
Lajtha Rezső, IV., Szervita-tér. 5. 
Lamm Mór, V., Honvéd-u. l. 
Láng Izsó, IV., Váci-u. 8. 

160 Dr. Lass Samu, Il., Margit -körút 64. Megh. 
, László Izidor, Il., Zsigmond-u. l. 

Dr. Lenkei Henrik, VII., Stefánia-út Sl. 
Levinter P: Géza, VII., Klauzál-tér 10. 
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Dr. Lichtenstein Salamon, VI., Vilmos császár-út 17. 
165 Lichtinger Sándor, V., Lipót-körút lS. 

Lindner Leo, II., Retek-u. 49- 51. 
Dr. Linksz Jenő, VI., Munkácsy-u. 4. 
Lisznyai Simon, VII., Károly-kö!út lS. 
Liszt Hugó, IV., Váci-u. 9. 

t7o Litzmann Vilmos, V., Arany János u. 27. 
Dr. Löw Antal, VI., Teréz-körút 5. 
Dr. Lőw Sámuel, V., Vigadó-u. 2. 
Löwy Samu, VI., Eötvös-u. 28. 
Dr. Mahler Ede, V., Széchenyi-u. l. 

175 Mandel Bernát, VII., Rózsa-u. 7. 
Dr. Marczali Henrik, VIII., József-körút 59-61. 
Dr. Máinai Mihály, VI., Bajza-u. 20. 
Márkus Zsigmond, V., Sas-u. ll. 
Messer Miksa, V., Falk Miksa·u. 22. 
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tso Dr. l\lezey Pál, V., Gr. Tisza István-u. 2-4. 
Dr. Mezey Sándor, V., Sas-u. 6. 
Miesner István, VI., Teréz-körút 41. 
~Iilkó Imre, V., Nádor-u. 29. 
Molnár Ferenc iró, Budapest . 

1ss }Jolnár Frigyes, VI., Vörösmarty-u. 34. l\fegh. 
Dr. Munkácsi Bernát, VII., Sip-u. 12. 
Dr. Murányi Ernő, V., Arany János-u. 9. 
Nádler Fülöp, VII., Hernád-u. 15. 
Dr. Naményi Ernő, Vl., Szondy-u. 102. 

100 Dr. Neugröschel Endre, VII., Damjanich-u. 54. 
Obláth Lipót, VI., Izabella-u. 36- 38. 
Dr. Offner Oszkár, VIII., Főh. Sándor-u. 9. 
Dr. Osztem Lipót, IX., Vámház-körút 5. 
Dr. Osztreicher Samu, V., Sas-u. 18. 

195 Pap Ármin. V., Vilmos császár-út 74. 
Dr. Patai József, VI., Podmaniczky-u. 6. 
Patai Mór, Il., :Margit-körút 3. 
Dr. Pfeiffer Gyula, VI., Teréz-körút 22. 
Dr. Pfeiffer Ignác, I., Szt Gellért-tér 4. 

200 Dr. Pick Jenőné, V., Arany János-u. 16. 
Plan Frigyes, V., Szabadság-tér 15. 
Pollák és Vécsey, V., Árpád-u. ll. 
Popper Károly, V., Széchenyi-u. 17. 
Preiser Miklós, V., Kossuth Lajos-tér 4. 

20s Dr. Raab :Manó, VI., Teréz-körút 21. 
Raab liór, VI., Délibáb-u. 21. 
Radnai Bernát, V., Vilmos császár-út 60. 
Dr. Radó Antal, VI., Vilmos császár-út SS. 

210 Reisner Béla, VI., Andrássy-út 81. 
Reiner Márk, VIII., Csepreghy-u. 2. 
Ribáry Lajos, VI., Andrássy-út 2. 
Rosenberg Sándor, IX., Ipar-u. 15. 
Dr. Róz J enlS, X., ~farczibányi-nt ll. 
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215 
ruszti Buszt Oszkár, V., Szt István-tér 11. 
Sándor Illés, VII., Rákóczi-út 56. 
Dr. Sebestyén Károly, X., Elnök-u. 10. 
Seroler J. cég, V., Deák Ferenc-tér 12. 
Soltész József, VII., Jávor-u. 11. 

220 Somló Gyula, Il., Logodi-u. 49. 
Sós Ármin, II., Margit-körút 50. 
Spitzer Herman, V., Vilmos császár-út 10. 
Dr. Spitzer József, V., Lipót-körút. 5. 
Sebeiber Endre, VII., Vilma királynő-út SS. 

225 Scbicbtanz Ármin, V., Lipót-körút 12. 
Schlesinger Rudolf, V., Percel Mór-u. 2. 
Schlicher Izidor, VI., Andrássy-út 23. 
Schultheisz Miksa, I., Naphegy-u. 45. 
Dr. Schwarc.z Vilmos, Vl., Hajós-u. 14. 

230 Dr. Stamberger Ferenc, V., Erzsébet-tér 15. 
Stem Ábrahám, VIII., Népszinház-u. 27. 
Dr. Stern Oszkár, Magyar ált. Hitelbank. 
Strasser Bertalan, · IV., Váci-u . . 78-80. 
Dr. Stricker Mór, VI., Hajós-u. 25. 

235 Dr. Szabolcsi Lajos, VI., Teréz-körút 25. 
Szántó Jenő, I., Verpeléti-út 26. 
Szegő Béla, IV., Kossuth Lajos-u. 
Dr. Szemere Samu, II., Zsigmond-u. 6. 
Dr. Szente Lajos, V., Visegrádi-u. 14. 

240 Székely Ferenc, IV., Petőfi Sándor-u. 2-4. 
Dr. Szilárd Bertalan, I., Horthy Miklós-út 56. 
Szóffer József, VII., Amerikai-út 27- 29. 
Szücs Zsigmond, VI., Teréz-körút 26. 
Tauber Emil, VII., Dob-u. 97. 

* Tausz V. Lipót, VII., Thököly-út 145. 
Dr. Temesváry Reze{), VII., Erzsébet-körút 82. 

_ Török Lajos, l., Gellérthegy-u. 25. 
Dr. Turóczi-Trostler József, VI., Munkácsy-u. 5. 
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• 
Tyrnauer Samu, V., Személynök-u. 25. 

250 Urbán Sándor, V., Nádor-u. 4. 
V ág6 Ferenc, V., Szt István-tér 5. 
Vermes Tibor, VIII., Teleki-tér 4. 
Vészi József, V., ·Honvéd-u. 38. 
Vida J en6, VI., Aréna-út 102. 

255 Vidor Emil, VI., Liszt Ferenc-tér 2. 
Dr. Vidor Jenő, IV., Ferenc József rakp. 27. 
Dr. Viiner Ferenc, VI., Kmetty-u. 8. 
Wahl Vilmos, V., Nádor-u. 81-SS. 
Dr. Waldapfel János, I., Villányi-út .18. 

200 Dr. Weigl Géza, VI., Korall-u . 81. 
Weisz Adolf, lX. Vásár-tér 5. 
báró Weisz Alfonz, I ., Kelenhegyi-út 88. 
Dr. Weisz Miksa, VI., Podmaniczky-u. 89. 
Dr. Weisz Sámuel, V., Ügynök-u. 17. 

265 Wellisch László, VII., Király-u. 82. 
Widder Salamon, VII., István-út 40. 
Wiener Mór, V., Gorove-u. 8. 
Wilheim Arthur, V., Nádor-u. 8. 
Wirkmann József, II., Szász Károly-u. 21. 

270 Wirth Kálmán, VII., Wesselényi-u. 71. 
sióagárdi Zöld Márton, VI., Eötvös-u. 22. 

Vidékiek. 

Abony. 

Dr. Hirn Márton. 

Baja. 

Bajai Izr. Hitközség. 
Goldschmiedt Lajos. 

275 Kun Lajos. 
Dr. P én er Mik16s, főra.b hi. 

Bonyhád. 

Izr. Hitközség. 

Cinkota. 

Weisz Márton. 

Csorna. 

Dr. N eumann J 6zsef. 
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Debrecen. 

280 Dr. Fejér Ferenc. 

Dorog. 

Dr. Mosonyi Albert. 

Edelény. 

Dr. Radó Gyula. 

Eger. 

Csillag Zsigmond. 
Dr. Cigler Henrik. 

285 Fiaischmann Vilmos. 
N agyacséri Káni tz Dezső . 
Kozma Errul. 
Lőw Béla. 
Polatsik Jenő. 

290 . Preszler Miklós. 
Preszler Zsigmondné. 
Dr. Schwa.rcz Sándor. 
Ungár Ignác. 
Weinberger Zsigmond. 

EsztergfYm. 

aes Ekstein Lajos. 
Izr. Ritk. 
Esztergomi !zr. Kultúr

egyesület. 
Zwillinger Ferenc. 

Győr. 

Győri Chavra Kadisa. 
800 Dr· Kallós Henrik. 

Pfeiffer Fülöp. Megh. 
Dr. Schwarcz Jtfór, fő

rabbi. 

Gyula. 

Dr. Keszt Béla.. 

Hajdudorog. 

Lengyel Miklós, Megh. 

H6dr.nezővásárhely. 

sos Hódmezővásárhelyi Izr. 
Hi tk. 

Seltman Lajos, főrabbi. 

Kaposvár. 

Dr. H erczog Manó, fő

rabbi. 

Keszthely. 

Dr. Büchler Sándor, 
főrabbi. 

Kispest. 

Kispesti Izr. Hitközség. 
s1o Dr. Ban de Zoltán, !6-

rabbi 

Kolozsvár. 
Dr. Eisler 1\fátyás, fdrabbi 

Lábod. 

Dr. Ber ko v i ts Emil. 
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l\lak6. 

Dr.. Kecskeméti Ármin, 
főrabbi. 

J1ezócsát. 

Dr. Grósz Ármin. 

Miskolc. 
315 Schwarcz Ábrahám. 

1.1ohács. 

Kongr. Izr. Hitk. Elől-
járósága.. 

l\Iohácsi Chevra Kadisa. 
Dr. Flesch Ármin, főrabbi. 
Rosanthal Ernő. 

310 id. Schwarcz Gyula. 
Vida. Béla. 
'ida Dezső. 
özv. Wolf Zsigmondné. 

l\1onor. 

~Ionori Hitelbank Rt. 
31S Dr. Pfeiffer Izsák, főrabbi. 

Nádudvar. 

Kon Vilmos. 

Nagykanizsa. 

Ádám Róbert. 
Ausch Ödön. 
Bacher Regina. 

ao Balogh Dezs6. 
Dr. Bartha István. 

Berger Lipót. 
Blau Izráelné. 
Dr. Bród Tivadar. 

33ó Domány Ármin. 
Fábián ~1iksa. 
Dr. Goda Lipót. 
Grünield Miksa. 
Guttenberg-nyomda. 

340 Hirschler ~1anó. 
HirschJer Sándor. 
Hoffmann Hermann. 
Hoffmann Izsó. 
Kasztl Andor. 

345 Dr. Kertész Lipót. 
Löwenstein Emil. 
Lustgarten Samu. 
lVlarosi Géza.. 
lVliklós Gyula. 

350 l\1üller Lázár. 
Izr. elemi népiskola. 
Izr. Jótékony Nőegylet. 
Neufeld Simon. 
Dr. Ney Hugó. 

356 Prager Ferenc. 
Rosenberg Oszkár. 
Dr. Rotschild Béla 
Sommer Ignáczné. 

seo Dr. Schiller Vilmos. 
Stein er J 6zsef. 
Weiser János. 
'Yeisz Emő. 
Dr. Weisz Lajos. 
Weisz Ti vada r. ' 

8I5 Dr. Winkler Ern6, főrabbi 
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Nagykőrös. 

Benedek László. 
Dr. Dezső János. 
Fenyves István. 
Dr. Fenyves Pál. 

370 G rósz Sándor. 
Nagykőrösi Izr. Nőegylet. 
Nagykőrösi Chevra 

Kadisa. 
Dr. Rosenieid Gyul~ 
Somló Imre. 

315 Székely Béla. 
Weisz Dezső . 

Weisz Rezső. 

Nyéstapuszta. 

Beer Henrik. 

N yftregyháza. 

Dr. Bernstein Béla 
főrabbi. 

380 Bodor Zsigmond. 

' 

Nyiregyháza.i Izr. elemi isk. 
Nyiregyházai Izr. Ritk. 
SebaHer Dezső. 
Vermes Oszkár. 

Nyí11TUJda. 

385 Klein H. Jakab (Izr. Ifjak 
Önképzőköre). 

Ókécske. 

Dr. Grüncz ~fór. 

Orosháza. 

Izr. Hitközség. 
Tafier J aka b. 

Paks. 

Fischer J ó zs ef 

Pápa. 

390 Blau Henrik. 
Somogyi Antal. 

Pécs. 
Jánosi Engel Róbert. 
Forbáth Arnold. 
Dr. Greiner József. 
Pécsi Izr. Hitk. 

ag.; Dr. W allenstein Zoltán, 
főrabbi. 

Pesterzsébe t. 

Fischel Jakab. 

Saj6szentpéter. 

Dr. Vidor Sándor. 

Sárbogárd. 

Braun Dávid. 

Sátoraljaújhily. 

400 Dr. Székely Albert. 

Szarvas. 

Dr. Keszt Armin. 
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Szeged. 

Austerweil Miksa. 
Beok Dezső. 

Dr. Biedl Samu. 
4os Déri Sándor. 

Faragó Lajos. 
Dr. Frenkel Jenő, rabbi. 
Hirsohfeld Lipót. 
bástyai Holzer Tivadar. 

410 Kaufmann Sándor. 
Dr. Lőw Immánuel, főrabbi. 
Neu Emő. 
Sebestyén József. 
86s Manó. 

415 Sohwaroz Béla. 
Szegedi Kenderfon6-

gyár rt. 
Varga Mihály. 
Vértes Miksa. 
Weisz Miksa. 

uo Wimmer Fülöp. 

Sztke3fehérvár. 

Bátori J 6zsef. 
Brust Ármin. 
Fodor M6r. 
Gr6sz Bernát. 

Cl6 György Oszkár. 
Dr. Heumann József. 
Dr. Hevesi Ferenc, 

főrabbi. 
Hoffmann Lajos. 
Klein Rezső. 

480 Köves Sándor. 
Dr· Lőwy Károly. 
Dr. Lőwy Márk. 
Márton Jakab. 
Dr. Neuhauser Imre. 

435 Pethő Miksa. 
Reobnitzer Ignác. 
Dr. Sohönheim Lajos. 
Dr. Sohönwald Károly. 
Schwaroz Dezső. 

440 Dr. Stein József. 
V értes J 6 zs ef. 

Szeleszár d. 

Acél József. 
Engel Béla. 
Fisoh6f Jakab. 

445 Dr. Fl eisohmann Ottó. 
Dr. Gyulás József. 
Dr. Krón Ferenc. 
Leopold Mihály. 
Lakos Adolf. 

450 Müller Jakab. 
Polgár József. 
Pimitzer Ede. 
Dr. Rubinstein Mátyás, 

főrabbi 
Schönatein Testvérek. 

Szolnok. 

455 Dr. Csathó Dávid. 
Dr. Hasznos József. 
Dr. Heves Komél, főrabbi 
Dr. Ho116s Dávid. 
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Horváth Gyula. 

460 
Horváth Zsigmond. 
Kálmán Elek. 
Kalmár Miksa. 
Dr. Krausz Lajos. 
Nádor Gyula. 

465 Rosenzweig Ede. 
Salgó Mór. 
Schwarcz Andor. 
Schwarcz Dezső. 
Dr. Tolnai Ernő. 

470 Dr. Török Lajos. 
Dr. U ngár Aladár. 

Szombathely. 

Baron Jakab. 
Dr. Bauer Jenő. 
Dr. Dános Emil. 

•16 Dr. Dános József. 
legifj. Deutsch Samu. 
Deutsch Ottó. 
Dr. Engel Sámuel. 
Dr. Freyberger Lajos. 

•so Friedmann Ferenc. 
Dr. Földes József. 
Szergényi Geist Jenő . 
Dr. Glück Gyula. 
Dr. Gránitz Géza. 

'86 Dr. Hacker Ignác. 
Himler Dezső. 
Dr. Horovitz József, 

főrabbi. 
Hoffmann Gyula. 
Izr. Szentegylet. 

490 Kongresszusi Izr. Hit. 
Kongresszusi Izr. elemi 

iskola. 
Kardos Samu. 
Dr. Kovács Ármin. 
Kovács Jenő. 

495 Láng Ármin. 
Lengyel Henrik. 
Mayer Lajos. 
Rosenberg B. Béla. 
Dr. Schwarcz Bertalan. 

&oo Schwarz Ignác. 
Dr. Viola Odön. 
Weisz Mór. 
Weisz Oszkár. 
Dr. Wiener Jenő. 

oos Wolf Sándor. 
Zol tán Elek. 

Tata. 

Dr. Goldberger Izidor, 
főrabbi. 

Tiszafüred. 

Dr. Békefi Lajos. 

Túrkeve. 

özv. Richter Béláné. 

Újpest. 

51o Forbáth Gábor, Deák 
Ferenc-u. 19. 

Dr. Friedman Dénes, 
főrabbi. 
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Veszp1·ém. 

Abelesz Jenő. 
Hirschfeld Béla. 
Dr. Lőwy Ede. 

TÁJÉKOZTAT ÁS. 

sts Dr. Pillitz Pál. 
Rosenberg Mőr. 
Rosenberg Zoltán. 
Dr. Spitzer :i\Iór. . 
Veszprémi Izr. Ritk. 

, l , 

TAJEKOZTATAS . 

. Alapszabályaink harmadik szakasza Társulatunk tagjai 
tekintetében következőképp rendelkezik: 

.A társulat tagjai. 

3. §. A társulat tagjai lehetnek: 
a) izraelita bitközségek, b) egyéb testületek, c) ma

gánosok. 
A tagok lehetnek : 
l. alapitók, kik egyszersmindenkorra legalább 400 

pengót adnak, mely összeget a hitközségak és egyéb 
testületek és jogi személyek két · egymásután következő 
évi 200 pengős részletekben törleszthetik; 

2. pártfogók, kik egyszersmindenkorra legalább 200 
pengőt adnak ; 

S. pártolók, kik hat éven keresztül 50 vagy 24 
pengót adnak ; 

4. rendesek, kik hat éven keresztül legalább 12 pengő 
évi tagdij fizetésére kötelezik magukat. 

A tagdijak a Tarsulat által beküldött csekklapok fel
használásával a Belvárosi Takarékpénztár R.-T.-.hoz 
(Budapest, IV., Petőfi Sándor-utca 2.) fizetendők be. 

Társulati ügyekben felvilágositást adnak a Társulat 
elnöksége (IV., Ferenc József-rakpart 27.) és a Társulat 
titkársága. (VIII., Rökk Szilárd-utca 26.) 



MUTATÓ 

AZ IZRAELITA MAGYAR IRODALMI 

TÁRSULAT HUSZONÖT ÉVKÖNYVÉHEZ. 
(1895-1918, 1929.) 

A következőkben az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat 
hus.zonöt évkönyvében [(1895-1929.), 191~-· 1928. nem 
jelent meg] megjelent dolgozatok jegyzékét bocsátom közre. 
Jó azoigálatot vélek ezzel az összeállítással tenni azoknak, 
akik gyakran munkájuk közben egy-egy dolgozat lel6he
lyére homályosan emlékeznek vissza. Az első rész az iro
dalmi munkálatok jegyzékét tartalmazza, a függelékes 
második a társulati hlrekéit. A dolgozatok felsorolása a 
szerzők neveinek alfabétikus egymásutánjában következik 
sorszámozva. l\Iegjelölöm természetesen az évkönyv dátu
mát, a kezdő és végső oldalszámot. F. D. 

Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat évkönyveiben 
(1895-1929.) megjelent irodalmi munkálatok jegyzéke. 

A 

l. Acsády Ignác: A magyar zsidók 1735-38-ban. 1897, 

178- 188. 
2. Acsády Ignác: Az egyházi szellem és a zsidók. 1900, 

52-69. 
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8. ·Acsády I gnác : A zsidók a magyarság multjában. 1902 
7--20. ' 

4. A,csády I gnác : Áttérések a multban. 1905, 75-84. · 
5. Agai Adolf: Régi naplók. Az én szüleim. I. Édes atyám. 

1900, 22--48. 
6. Ágai Adolf: Régi naplóból. 1901, 65-88. 
7. Ágai Adolf : Régi naplóból. 1902, 66--79. 
8. Ágai Adolf: Egy régi naplóból. 1908, 93-121. 
9. Ágai Adolf: Régi naplók. II. Az én édes anyám. 1905, 

18-88. 
10. ~gai Adolf: Régi naplók. (IV. Befejezés.) 1906, 7-25. 
ll. Agai Adolf: Az én dédatyámról. 1907, 26--42. 
12. Alexander Bernát: A millenniumi kiállitáson. 1897, 

43--49. 
18. Alexander Bernát: A velencei kalmárról. 1901, 887- 868. 
14. Alexander B ernát: Spinoza. 1910, S00-818. 
15. Avar Pál: A tanácsos úr. 1905, 156. 
16. Avar Pál: M6zes zsidó. 1906, 228--229. 

B 
17. Eaeher Vilmos: A francia zsidóság irodalmi társulata. 

1895, 404-421. 
18. Bacher Vilmos : Ezer év előtt . 1896, 1- 18. 
19. Eaeher Vilmos: Egy feltámadt régi héber iró. 1898, 

45--56. 
20. Racher Vi lmos: Három bibliafordítás. 1899, 349- 360. 
21. Bacher Vilmos: A héber Szirach veszélyben. 1900, 

16-21. 
22. Bacher V iZmos: Zsidó vértanuk a keresztény naptár· 

ban. 1901, 18-35. 
28. Bacher V iZmos : Az 6-zsidó iskola. 1903, 248-281. 
24. Bacher Vilmos: Basi és Maimuni. 1905, 7- 17. 
25. Bacher Vilmos : Neubauer Adolf. 1882-1907. 1908, 

85o-872. 
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26 .. Bacher Vilmos: A hagyomány bölcsei. 1911, 840-864. 
27. B akonyi László : Visszaemlékezés az első magyar zsidó 

kongresszusra. 1929, 251- 265. 
28. Balas$a J ózsef: :Magyar zsidó dialektus.1898, 114-117. 
29. Balassa J ózsef: A magyar zsidóság néprajzi felvétele. 

1899, 15-21. 
SO. Balkányi Kálmán: A kacérok. 1903, 48-54. 
31. Balla I gnác: Levelek. 1904, 264-266. 
32. Balla Ignác: A Faraó leánya. A <<Mózes)> című verses 

regénybőL (Egy Bernini szökőkúthoz.) 1907, 278-280. 
33. Balla Ignác: Michelangelo Rahele. 1911, 234--244. 
34. Balla I gnác: Péntek este. 1913, 282-235. 
35. Balla I gnác : Római karnevál. 1915, 115-121. 
36. Bán6czi J ó zs ef: Toldi és a biblia. 1895, 5-21. 
37. Bán6czi József: Magyar zsidók külföldön. 1896, 

145-155. 
38. Bán6czi József: Titkári jelentés. 1897, 8-12. 
39. Bán6czi József : Eötvös és az emancipáció.1918, 7-11. 
40. Bá1·ány József: A kecskeméti zsidók történetéb61. 1899, 

102-126. 
41. Barta M6r: Bibliai kifejezések és közmondások a ma

gyarban. 1913, 87- 106. 
42. B eck Mór: Az eredendő bűn a zsidó irodalomban. 

1896, 239- 246. 
43. Beck M6r: A zsidók jelenlegi állapota Romániában. 

1901, 40-65. 
44. Bernstem Béla: A zsidók az 1848-49-i szabadságharc

ban. 1895, 100-109. 
45. Bernstein B éla: Az ember tragédiája és a zsidó iroda

lom. 1896, 118-127. 
46. Bernstein B éla: Reformmozgalmak a magyar zsidóság 

körében 1848-ban. 1898, 251-265. 
47. Bernstein Béla: A türelmi adó Vasmegyében. 1902, 

184-207. 
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48. Bernste_in Béla: Jókai Mór (művei a zsidósá 
pontJából). 1905, 89- 121. g szem-

49. Bernstein Béla: A zsidók az 1848-i szabadságmoz al
~ makb~n Európaszerte. 1910, 150-185. g 
t.>Ü. Bernstetn Béla: Szabolcs vármegye utolsó f6 bb' . 

1915, 258-272. ra IJa. 

51. Blau Lajos: A biblia eszméi a theodiceáról. 1895 
181- 148. , 

52. B lau Lajos: Az emberi szenvedések. 1896, 78- 92. 
58. Biau Lajos: A régi és az új zsidóság. 1897, 150- 168. 
54. Blau Lajos: Erzsébet királyné. 1898, 7-18. 
55. Blau Lajos: Vallásunk jelenér61 és jövőjér6l. 1900, 

166-179. ". 
56. Blau Lajos: Izrael kiválasztásának eszméje. 1902, 

158- 180. . 
57. Blau Lajos: A zsidó alakja a XIX. század keresztény 

szektáinál. 1904, 266- 277. 
58. B lau Lajos: A zsidók és a világkultúra. 1906, 26-88. 
59. Blau Lajos: A felebaráti szeretet. 1907, 226- 241. 
60. Blau Lajos: A lVfegilla körül. 1909, 277-288. 
61. Blau Lajos: Zsidó katonai ·telep az egyip~om-núbiai 

határon 2500 év előtt . 1910, 7- 28. 
62. Blau Lajos: Bacher Vilmos. 1911, 7- SS. 
68. Blau Lajos: Ö kori papyrus leletek. 1914. SOS- 827. 
64. Blau Lajos: Ö kori zsinagógák Galileában. 1918, 

91-104. 
65. Blau Lajos: Mezey Ferenc és az Izraelita Magyar Iro-

dalmi Társulat. 1929, 11- 25. . 
66. Bloch Henrik : A francia zsidókongresszus története. 

Eredeti források nyomán. 1897, 235- 252. 
67. Bloch Henrik: Francia antiszemita hirlapok a nagy 

forradalom idejében. 1900, 124-188. 
68. Bloch Henrik: Orosz· államférfiak, főpapok és írók íté-

lete az orosz zsidókról. 1902, 42-.63. 
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69. Bloch Henrik: A bolygó zsidóról szóló monda. 1904 
35--46. ' 

70. Bodo,r Zsigmond: Horn Ede emlékezete.1914, 196-212. 
71. Bolgár M6zes: Az áruló. 1913, 223- 232. 
72. Bródy H enrik: A szerelern dalai a spanyol-arab kor

szak héber irodalmában. (Irodalomtörténeti vázlat.) 
I. A zsidók világi költésze~éről és fejlődéséről általá
ban. II. A szerelern dalai Jehuda Haléviig.III. Jehuda 
Halévi szereltni dalai. IV. A szerelini dalok jellemzé
séhez. V. További fejlődés. 1899, 136- 166. 

73. Bródy Miksa: Péntek este. 1901, 220- 221., 
7 4. Bródy M iksa: N ostalgia. 1909, 255-267. 
75. Büchler Adolf: A makkabeusok ünnepének elejei. 1895, 

191-200. 
76. Büchler Adolf: Az alexandriai zsidó bazilika. 1897, 

227- 234. 
77. Büchler Adolf: Áldozatok a római császártól a csá

szárért a j eruzsálemi templomban. 1899, 264-282.· 
78. Büchler Sándor: Egy magyar zsidó költő. 1895, 

387-403. 
79. Büchler Sándo?·: Az országos főrabbi hivatal Magyar

országon a XVII. és XVIII. században. 1896, 
271- 286. 

80. Büchler Sándor: Zsidók a magyar egyetemen. 1897, 
168-172. 

81. Büchler Sándor: A magyar zsidók viseletérőL 1898, 
117- 124. 

82. Büchler Sándor: De Judaeis. 1900, 277- 304. 
SS. Büchler Sándor: A magyar nyelv terjeszkedése a zsi

dók között. 1905, 259- 264. 

c 
84. Cserhalmi H. Irén: Lea. 1895, 48--62. 
85. Cserhalmi H. Ir~n: Eliezer. 1896, 63-77. 

Al IMtT 2\'köu~. 1930, 
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86. Gerőné Cserhalmi Irén: Efraim. Ghetto történet a mult 
századból. 1898, 266-287. 

87. Csillag liipót : Szünidőben. 1918, 251. 

D 

88. Dénes Tibor: Sziszera. 1902, 224-228. 
89. Dénes Tibor : Az arany borjú. 1903, 176-180. 
90. Dénes Tibor: Ruth. 1904, 168-174. 
91. Diamant Gyula: A zsidók története Horvátországban 

az egyenjogusitásig. 1912, 293-341. 
92. Diamant Gyula : A zsidók története Horvátországban 

az egyenjogusítástól 1910-ig. 1913, 284-333. 

E 

98. EdeZstein Be:rtalan: A zsidóság és kereszténység azét
válása. 1906, 145-170. 

94. EdeZstein Bertalan: Az Eszter-legenda. 1909, 20-40. 
95. EdeZstein Bertalan: Rúth könyve az agadában. 1915, 

81-115. 
96. EdeZstein Bertalan: Az 5675. év. 1916, 823-356. 
97. EdeZstein Bertalan: Az 5676. év. 1917, 303-354. 
98. EdeZstein Bertalan: Az 5677. év. 1918; 279-318. 
99. EdeZstein Bertalan: A külföldi zsidóság története a há

ború utáni évtizedben. 1929, 295-337. 
100. Eisler Mátyás: Apáczai héber tanulmányai. 1900, 

816-332. 
101. Eisler Mátyás: Az erdélyi országos főrabbik. Kiadat

lan kútfők alapján. 1901, 221- 244. 
102. Eisler Mátyás: Egy babérlevél a Kossuth koszorújába. 

Kossuth születésének századik évfordulójára, 1903, 
7-22. 

108. Eisler Mátyás: A női és a zsidó egyéniség. 1907, 
840-856. 
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104. Eisler Mátyás: A magyar zsidók emancipációja. Jubi
láris emlékezés. 1908, 304:-314. 

105. EisleT Mátyás: Ezra. 1911, 244-257. 
106. Eisler Mátyás: A tenger a biblia költészetében. 1914, 

109- 142. 
107. Eisler Mátyás: Simon József (1845--1915.). 1916, 

226-237. 
108. Elek Oszkár: Kiss József. 1915, 28---40. 

F 

109. Fab6 Bertalan: Tyroler József. A Kossuth-bankók 
· rézmetszőj e. (Vázlat.) 1910, 162-170. 

110. Fab6 Bertalan: Goldmark KárolyróL 1911, 189-194. 
lll. Fab6 Bertalan: A pozsonyi gyászos husvét. 1913, 

276-280. 
112. Fab6 Bertalan: Német zsidó k:rónikások 1\fária Teré

ziáról és az ő magyar huszárjairóL 1915, 237-251. 
113. Farkas Imre: Instancia az úristenhez. 1898, 165-173. 
114. Fa:kas József: A tudomány önzetlen művelése a zsidó

ságnáL 1905, 240-252. 
115. Farka$ J6zsef: Kohelet tanulsága. 1909, 102-114. 
116. Farkas J6zsef: Humor és elmésség a talmudban és a 

midrasban. A talmud és amidras humorának forrá
sai, kik voltak a híres humoristá.k, vitatkozók és szel
lemes prédikátorok. Elbeszélések és adomák. 1917, 
194-229. 

117. Fehér Jenő: Egy kis templom. 1904, 281-282. 
118. Fehér Jenő: Napkeletről. 1906, 129-133. 
119. Fehér Jeng: Súr leánya. Drámai költemény l · feh·o-

násban. 1908, 194-220. 
120. Feigl L. H.: Goethe és a biblia. 1905, 163-168. 
121. Feleki Sándor: Templomban. 1895, 189-190. 
122. Feleki Sándor: Mózes. Carmen Sylva. 1897, 188-190. 

23* 
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123. lt'olelc·i Sándo?': A pt H Li régi zHidóLmnpt,()bon, 189B. 
228 280. 

124. 11'(•leki Sáttdor: Szóp irnn,l<önyv. J S!Jü, B-14 840. 
12(). Helelei 8ándor : Az ürog dok tor. l űOO, 27 G 279. 
12(). Jt'(Jlclci 8ántlor: Az uf,o1Hó pi11mmt, t 90 l , 812- 314. 
127. 11'(:/cki Sándor: Oyonnoi<Jnos6k. BlHő w oHo: A ncltóz 

looko. M~sodik 1noso : 1~gi pósta. Jlurmadik moHo : 
Az abc-és könyv. 1902, 267- 272. 

12H. Fl' l l' ki Sríndor: (ly('rmol<m('IR(•Jc I. A ko]{wr;. II. Oy{uw;
fordnló. III. A go1tdoH l<is leány. l 903, 221- 221>. 

12!>. /l'olck'i Sánclor: l JÖ W rabbi, Pooli Bot ty. (Zsidó nóp-
nlOndu után.) l 004, 127 182. 

130. Felelei 8ríndor: Mt~dárdal a ton1plomban. 1905, 88- 84. 
l81. Jt'deki Sándor : ~~~~y Jda fnlub61. 1907, J26 1813. 
1 B 2. Jt'c•lelci Sá Ndor: P6nt.ok ost6n. l 908, 127 129. 
t BB. /11(•/t•k·i Sámdor: Andorhól doldor lrAz. J !>OU, 89 B !l. 
U3•1. }l'e/('ki, Sándol': )Jil.>nnoni c6drmo\ok. 1911 , 99 100. 
lBö. b'ololci Scínclor: Itnó.k. I. llarmntért. If. gng<'R9.LPI(> 

mtprn. III. Jl nlottn.inkért. 1912, 188 l91. 
l 8 ű. F el('ki 8á1tdof: Fnlum ból. A rabbi. A tomplom pnd

lú.Rán. 1918, 148 146. 
137. Fc•ll•ki Sándor: Pogndnlom. 1914, 22•1 226. 
188. Fell•ki, 8á?Lilor: V ~rRt'k. ('Rniaml'zőn . Sz6t.clltlt templo

mole 1016, 20() 207. 
IR H. Fell·ki Sánrlor: V t'rHok. Sok óv n tán. Az ntols6 Rzó. 

HH7. 107- 109. 
l W. Fc•l<•k·i Sándor: A 87.t'g{1ny zsidó. 19 J R, 188 l 90. 
1-ll. b'htyt•s 1\l ór: Bgy újonnan fölfPdezt't t nfrikni tPsLvér

n6pünk. 1907, 49 ()8. 
1·12. Fén!Jl'·~ l\ fór: tl'rngiknm nz agu.d{\lmn. 1929, 21 G 

250. 
148. P·isoher Gy'ula: lTigy régi kód ox Z$Ülng6gni rendje. 1897, 

108- 117. 
144. ~Fi.sc11 e1' Gyula: Egy zsidó ügyv·éd. 1907, 7-26. 
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145. fi1lesch Armin: Vendégszeretet a talmudban. 1899. 
226- 285. 

146. li'lesoh Arrnin: A zsidó a magyar közmondásban. 1908, 
176- 194. 

147. Ptesoh At'IWin: A halál zsidó szempontbóL 1911, 
122- 142. 

148. l ''odor Ármin: Mózos magánjogi törvényei. 1902, 
20- 41. 

149. Frenkel Bertalan: Egy ember tipusa a népdalban. 
1907, 298- 807. l 

150. ll'ridrich ~tivadar: Hirsch bárónáL 1896, 287- 294. 
151. Frisoh Arrnin: s~efard hatás Magyarországon, 1897, 

802- 820. 
152. Prisoh Át·rnin: Az egyházstatisztika jegyében. 1899, 

200- 215. 
158. J.?risoh Arnbin: Zsidó hitelvekrőL 1904, 206-222. 
154. Frisch At·nvim: Állam és felekezet. 1906, 268- 286. 
155. Frisoh Arnvin: Acsády Ignác. 1908, 837- 850. 
156. Frisch Árrnin: A városi hitközeégek teendői. 1909, 

127- 147. 
157. Frisch Armin: Vallásoktatás a középiskolában. 1917, 

122- 149. 
158. l!1ürst Aladár: Zsidó középiakolák. A hamburgi Tal

mud tóra reálisk ola . A frankfurti Religionsgesellschaft 
iskolája. A fürthi izr. reáliskola. A IIöhere Isr. Schule 
Lipcsében. Dr. Jung iskolái. 1914, 53-78. 

159. Fürst Aladár: Szombat és szombatosság. A bibliában. 
Az ókorban. A középkorban. Az új korban. Szomba
tosok itt és ott. 1915, 145- 179. 

160. Fürst Aladá1·: IIáborus mondák a bibliai hagyomány
ban. Az agadában. Josephus és Josippon. A széfer 
hajasár. 1916, 164- 204. 
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G 

161. Gábor Andor: Mózes. A-lfréd de Vigny. 1903, 133- 137. 
162. Gábm· Andor: Temetőben. 1905, 85-89. 
163. Gábm· (Lederer) Ignác: Nap és éj . (Juda alcharisi mun-

káiból.) 1895, 331- 384. . . 
164. Gábor Ignác: Ne légy te olyan, mint apáid voltak. 

1904, SS-35. 
165. Gábo1· Ignác: Ma~uello élete és költészete. 1906, 

292- 313. 
166. Gedő Lipót: Az én szombatom. 1912, 342- 844. 
167. Gelléri Mór: Az ezredéves kiállítás. 1895, 308-311. 
168. Gerő Attila: Talisz, t'filin. 1895, 305-307. 
169. Gerő Attila: Lech6 dódi! · Salamon Hallévi Alkabicz 

(16. század Palesztinában). 1896, 173- 176. 
170. Gerő Attila: N oa mámora. Genesis. IX. fej. 20-27. 

vers. 1897, 295-801. 
171. Gm·ő Attila: A cionistákhoz. 1899, 126- 128. 
172. Gerő Attila: Fiamhoz (vers). 1900, 242- 243. 
173.Gerő Károly: Az utcáról. 1896, 100-106. 
17 4. Gerő J{ áro ly: Száll néni. 1903, 56- 71. 
175. Gerő Ödön: Ágai Adolf~ 1918, 52-65. 
176. Glass I zo1·: Világtalanek világa. 1915, 272- 290. 
177. Goda Géza: A gyertyák. 1907, 262- 273. 
178. Goldberger Izidor: Luzzato Mózes Chajim (1707- 1747, 

születésének kétszáz éves évfordulója . alkalmából). 
1907, 252- 261. 

179. Goldberger Izidor: Zsidó búcsú Ujhelyen. 1908, 251-
256. 

180. Goldberger Izidor: L uzza to Sámuel Dávid. 1910, 29-40. 
181. Goldberger I zidor: Száz évvel ezelőtt. A zempléni zsi

dóság türelmi adó hátraléka 1808-ban.1913, 247- 257. 
182. Goldberger Izidor: Hegyaljai zsidók szövetkezése más

fél évszázaddal ezelőtt 1764-ben. 1917, 266-279. 
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183. Goldberge~t Izidot· : Eszterházyak szerződései a tatai 
zsidó hitközséggeL 1918, 228-242. 

184. Goldberger I zidor: A felvett hegedű. 1929, 5- 6. 
185. Goldbet·ger I zidor: Szófer Mózes. 1929, 201- 206. 
186. Goldschmied Lipót: Magyar zsidó művész~k~ 1895, 

335- 355. 
187. Goldschmied Lipót: A patriarkhák alakjai a középkor 

képirásában. 1896, 326-336. 
188. Goldschmied Lipót: ~ német renaissance és a biblia. 

1899, 74- 86. 
189. Goldschmied Lipót: Zsidó stilus. 1901, 92- 106. 
190. GoldschmÍedLipót: Két zsidó zeneszerző . l 907, 136- 145. 
191. Goldschmied Lipót: Zsidó műtárlatok. 1909, 311- 328. 
192. Goldschrnied Lipót: Régi rovás. 1911, 33-51. 
193. Grossmann Zsigrrwnd: Egy meghiúsult zsidó adó a 

mult század közepén. 1918, 243-251. 
194. GrünhutLázár: Jeruzsálemi állapotok. A magyarországi 

zsidók községe. 1899, 285- 298. 
195. Grünhut Lázár: A jeruzsálemi zsidó község és Palesz

tina zsidó gyarmatai. 1904, 135- 157. 
196. Grünhut Lázár : Lévi ibn Chabib. Egy palesztinai 

zsidó tudós jellemképe a XV. századból. 1908, 
111- 127. 

197. Grünhut Lázár: Mózes ben Josef di Trani. Egy XVI. 
századbeli jaffeti tudóec jellemképe. 1910, 129-141. 

198. Guttrnann Mihály: Az atya kötelességei és jogai a tal
mud szerint. 1907, 69-70. 

199. Guttrnann Mihály: Bloch Mózes. 1911, 101-110. 
200. Guttrnann Mihály: Idegen népek és kultúrák a talmud

ban. 1913, 259- 276. 
201 . Guttrnann Mihály: Izrael háborúi. 1915, 312-873. 
202. Guttrnann Mihály: A koronázás szertartása. Adatok 

és párhuzamok a bibliáb61 és a talmudbóL 1917, 
284-SOS. 
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203. Hajdú Mikl6s: Hivatalbeli emberek. 1903, 167-176. 
204. Hajdú Miklós: ~Iesemondó lányok. 1915, 44-56. 
205. Hajdú Mikl6s: Vallomás. Válasz egy barátom inter-

pellációjára. 1916, 216-225. . 
206. Hajdu Miklós: Az én templomom. Ünnepi emlékek 

egy kis városból. 1917, 151-166. 
207. Hajdú Miklós: Bús muzsika. A nagy világégés bús 

napjaiból. 1918, 128-141. 
208. Harmos Sándor: A azorobatos imakönyv névtelen írója. 

1913, 333-843. 
209. H arrnos Sándor: A rajongók. 1915, 291-310. 
210. Havas Adolf: Petőfi. 1900, 7-12. 
211. Hazai Hugó: Szombatos imádságok. 1900, 205-242. 
212. Hazai Hugó: Az utolsó szó. 1907, 163-172. 
213. Heller Bernát: lVIadách lVIózese és az Ember Tragédiája. 

1896, 230- 288. 
214. Heller Bernát: Eszter. 1898, 801-809. 
215. Heller Bernát: Tompa Mihály, az evangélium és az 

agáda. A költő és a pap. Jézus és a nép. A legenda 
eredete. Jé~us és a nép tendenciája. Rabbinikus elemek 
TompánáL 1900, 305-816. 

216. Heller Bernát: Hódolat Vörösmartynak Születése szá
zadik évfordulójára. Vörösmarty állásfoglalásának 
háttere. Vörösmarty itélete a zsidókról. Vörösmarty 
javaslatai a zsidó ügy elintézésére. 1901, 7- 17. 

" 217. Heller Bernát: A zsidóság a világkiállitáson . . Más fele-
kezetek az 1900. párisi világkiállitáson. A zsidó hitélet 
rolivei és emlékei az 1900. párizsi kiállításon. A 
zsidóság az 1878. párizsi világkiállításon. A Louvre 
zsidó terme. Egy jövőbeli világkiállítás. 1902, 229-
247. 

218. Heller Bernát: Viktor Hugó vallástörténeti és vallás-
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irodalmi tudományáról. A biblia tanai. A biblia mint 
irodalmi mű. A talmudizmus. A szertartások. A tal
mud történeti és irodalmi tartalma. Héber nyelv
ismeretei. A későbbi zsidóságról. Függelék: Victor 
Hugo Jezsajás prófétáról. 1930, 143- 164. 

219. Heller Bernát : Nemzetek és vallások mondáL Csodás 
alvókról, rejtőző szabadítókróL Körvonó Choni. Artus 
és Barbarossa. A mahdi. A messias. 1904, 242- 258. 

220. Heller Bernát: Az igaz gyűrűről szóló példázat. A pél
dázat gyűlölködő változatai; Lessing példázata. 
Lessing előz6i . A példázat zsidó eredete. 1906, 45-67. 

221. Heller Bernát: Szívet kiván az Isten. 1908, 239-251. 
222. Heller Bernát: l\1esék és mondák a farizeusokról. Kép

mutatók voltak-e a farizeusok? A szar tartások rabjai 
voltak-e a farizeusok? Vitatkoztak-e, gőgösködtek-e 

a farizeusok? 1909, 80-101. 
223. Heller Bernát: Legendák az elbizakodott jámborokróL 

Egybazi legendák. A mohammedán Barszisza le
genda. A j ámborok megkísértésa az aggadában 1910, 
44-50. 

224. Heller Bernát: Legendák a bukott angyalokról. Apo
krif zsidó hagyományok. A bukott angyalok az ag
gadában. Összefoglalás. 1911, 111- 121. 

225. Heller Bernát : Zsidó középiskolák. A vágújhelyi izra
elita reáliskola. Az. országos rabbiképző gimnáziumi 
tanfolyama. A jaffai héber gimnázium. Az izraelita 
község reáliskolája ~Iaj nai-Frankfurtban (Philantro-
pin). 1912, 88-108. · 

226. Heller Bernát : Eötvös J ózsef báró. Eötvös mint író. 
Eötvös mint államférfi és miniszter. Eötvös vallásos 
műveltségér61. Eötvös vallásos világnézlete. 1918, 
17- 55. 

227. Heller Bernát: Régibb és újabb zsidó középiskolák. A 
jeruzsálemi héber gimnázium. A jaffai Tachkemóni. 
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A wolfenbütteli Sámson iskola. A sesseni Jacobson 
iskola. Összefoglalás. 1914, 31- 53. 

228. Heller Bernát: A zsidók Firdusi Bah-namejában. Fir
dusi a zsidóságról. A kapzsi zsidó. A varázsló zsidó. 
Firdusi türelmessége. 1915, 216- 225. 

229. Heller Bernát: Kármán Mór 1848- 1915. Kármán Mór 
élete. Kármán Mór munkássága. Kármán Mór elmé
letének fővonásai. Kármán gondolatvilágának zsidó 
elemei. Kármán a vallásról. Kármán Mór a zsidóság
ról. Kármán lVIór a zsidóságért. Kármán Niór pályá
jának tanulságai. 1916, 251- 284. 

230. Heller Bernát: Messianikus mozgalom a régi Arábiá
ban. Antar és a chajbari zsidók. Regényes és törté-

. nelrni elemek. 1917, 229- 251. · 
281. Heller Bernát: Arany János viszonya a legendához és 

az agadához. Arany János a legendáróL Arany János 
legendai tárgyú költeményei. AranyJános és az agada. 
Adalékok Jóka ördögéhez zsidó forrásból. Frankl 
<<Hősök és rabok könyve>>. 1929, 62- 128. 

282. Hermanné Politzer Berta: Három alak. I. A házaló. 
II. A hordár. III. A forráskereső. 1899, 86- 99. 

288. Hermanné Politzer Berta: Szarvas Mór úr és neje. 1900, 
138-145. 

234. Hermanné Politzer Berta: Szarvas Mór úr gyermekei. 
1902, 93-106. . 

285. Herzag Odön: Tell-Hum zsinagóga tornyának leírása. 
Fekvés és építési alak. Tell-Hum (Kapernaum). 1918, · 
145- 171. 

286. Heves Kornél: L~togatás. 1895, 865-868. 
287. Heves Kornél: Három templom. 1902, 68- 66. 
288. Heves Kornél: Mindentudó Áron bácsi. 1908, 200- 204. 
289. Heves Kornél: Tűzhely mellett. I. Lagbe-omer. II. 

Pünkösd. 1904, 188-185. 
240. Heves Kornél: A rókák. Gordon Júda. 1905, 200-205. 
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241. Heves Kornél: Rege a jó szomszédról. 1906, 242-251. 
242. Heves Kornél: Zsoltár. 1908, 314-315. 
243. Heves K ornél: Vita. 1911, 216-218. 
244. Hevesi Ferenc: Bánóczi József és az IMIT. 1929, 9-11. 
245. Hevesi József: Márton bácsi hazatér. 1909, 295-311. 
246. Hevesi (Handler) Simon: Abigél I. Sámuel. XXV. 

2-42. után. 1897, 85- 89. 
247. Hevesi (Handler) Simon: Dániel. 1899, 309-311. 
248. Hevesi (Handler) Simon: Az eleven válólevél. (Gitin 

II. per. misna alapján) . 1900, 13S- 138. 
249. Hevesi (Handlm") Simon: Eliezer. (Berachot V. 2.) 

1904, 222- 223. 
250. Hevesi Simon: A nagy szószóló. 1908, 7- 41. 
251. Hevesi Simon: Tünődés köz ben. 1909, 45-59. 
252. Hevesi Simon: Az <<Egyenlőség>> 50 éves jubileumára. 

1929, 196-201. 

I 

253. Ignotus. A 137. zsoltárhoz. 1895, 149- 150. 
254.Ivánfi J en6: A konstanci zsidó. 1912, 278--292. 

l 

255. Jánosi Engel Róbert: Báró Eötvös József és a magyar 
zsidóság emancipációja. 1914, 7-27. 

K 

256. Kaczér Illés: Feljött az öldöklé) Babilónia. 1916, 
285-311. 

257. Kálmán László: Mózes. (Viktor Hugo.) 1901, 130. 
258. Kálmán László: Ima. 1902, 207. 
259. l(álmán Ödön: Steinschneider Mór. 1816- 1907. 1915, 

225- 237. 
260. Kármán Mór: Nemzeti és felekezeti élet. 1897, 29-41. 
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261. J(aufmann Dávid: Budavár visszavivásának egy szem
tanuja és leírója. 1895, 68- 92. 

262. J(ayserling M.: Századunk elejé ből. Kultúrmozzanatok 
a magyar zsidóság újab b történetében. 1896, 98- 99. 

268. J(ayserling ~I.: Egy zsidó államalapi tó. 1898, 105-
l 14. 

264. J(ayserling M.: Luzzato és a magyarországi zsidó tu
dósok. 1901, 815-333. 

265. l(eoskeméti Ármin: Az örök zsidó mondája a. magyar 
irodalomban. 1896, 819- 823. 

266. J(eoskeméti Ármin: A minek (minim). A keresztény 
minek. A gnostikusok. 1901, 144-163. 

267. J(ecskeméti Ármin: Asztrológia a talmudban. 1913, 
71- 87. 

268. K ecskeméti Ármin: I. Ferenc József és a magyar zsi
dóság. 1917, 7- 27. 

269. J(eosken~éti Árrnin: Graetz H enrik. 1817- 1891. 1918, 
105- 126. 

270. l(eoskenwti Ármin: Iviendelssohn kétszáz esztendeje. 
I. l\1endelssohn Mózes és a zsidóság. II. 1\IIendelssobn 
hatása és a zsidó újkor fejlődésa. 1929, 133- 162. 

271. J( eoskentéti György: Versek. V erőfény. Pianissimo. 
Csöndesen. 1918, 126- 128. 

272. J(eoskeméti Lipót: Zsidó költőkbőL Kéj meg kín (Sala
mon ibn Gabiról) . Elfogyott a bor (Salamon ibn Ga
birói). Plagium (Salamon ibn Gabiról). Izsák rabbi
hoz (Juda Halévi). Zsidó (Juda Halévi). Az alvó 
kedves (Juda Halévi). A távolba (Juda Halévi) . 
A sas tolla (Semtób ibn Palkira). A mátkához. Alle
gória (Izrael ibn Nagara). 1895, 822- 830. 

278. Kecskeméti Lipót: Hosea próféta és kora. (Vallástör
téneti tanulmány.) 1896, 128- 144. 

27 4. Keosk8tMti Lipót: Halottas szartartások az ősi Izrael
ben. 1897, 90- 107. 
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275. Kecskeméti Lipót: Isten szentsége Ezsajásnál. 1898, 
287- 297. 

276. Kecskeméti Lipót: Kanaáni bűvészalakok. 1900, 
100-124. 

277. J(eoskeméti Lipót: Ámosz próféta. 1902, 120--152. 
278. Kecskeméti Lipót: Az országos rabbiképz6intézet. 1903, 

'32-44. 
279. Kecskeméti Lipót: A prófétai erkölcsvallásnak legels6 

községe. 1904, 7- 22. 
280. K ecskeméti Lipót: A cionizmus. 1908, 221-239. 
281. Kecskeméti Lipót: Az exilium els() éveinek hatása Iz

rael vallására. 1909, 343-371. 
282. Kecskeméti Lipót: Deutero-Ezsajás prófétai egyénisége. 

1911, 59- 99. 
283. Kecskeméti Lipót: Löw Lipót. 1912, 7- 24. 
284. Kecskeméti Lipót: Hosea élete. 1917, 27- 55. 
285. Kelemen Adolf: Jeruzsálemi utam. 1906, 176-204. 
286. Kelemen Adolf: Jeremiás. 1914, 259-279. 
287. Kiss Arnold: Őszi hangulat. 1896, 324- 825. 
288. Kiss (Klein) A1·nold: A magyar Izrael éneke, amidőn 

az ezer év betellett. 1897, 25- 29. 
289. J(iss (Klein) Arnold: Neila. Engesztelő esti ima. 1898, 

809-310. . 
290. J(iss A1·nold: A hitehagyott . (Életkép.) 1899, 312- 344. 
291. J(iss Arnold: Herman és Rebeka. (Életkép.) 1901, 

247-291. 
292. Kiss Arnold: N em adom. 1903, 90-98. 
293. Kiss Arnold: Morris Rosenfeld. I. Cha.nuka mécses. 

II. A zsidó május. 1904, 92- 98. 
294. Kiss A1·nold: Vallomás. 1905, 51-58. 
295. J{iss A1·nold: On czion . .. (Juda Halévi.) Vers. 1906, 

313-315. 
296. Kiss Arnold: Mózes anyja. Legenda. 1907, 196- 225. 
297. Kiss Arnold: Jargon iroda.lom és költészet. Nyomor-
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ban. Csalogány a munkáshoz. Sirok mellett. Retor
tában. A fösvények. Félj tőlem. A virágokhoz. Fék
telenség. A csodahajó. Édes anyámhoz. Oroszlán 
ketrec előtt . 1908, 41- 80. 

298. Kiss A?·nold: Három vers. 1. lVIanistano. 2. A kehely. 
Frug. 3. A csillagok hol vannak. 1909, 123- 126. 

299. Kiss Arnold: A római verseny. 1910, 206-228. 
300. Kiss Arnold: A héber k?ltészet szelleme. (A sze~th·ás 

és midras költészete.) Enekek éneke. I. fejezet. Rész
let KoheletbőL 23. zsoltár. 137. zsoltár. 1912, 24-54. 

301. Kiss Arnold: Én, te. Keleti motívum után. 1913, 258. 
302. Kiss Arnold: A próféta anyja. l\1idras legenda Frankl 

Z. A. után szabadon. 1914, 290- 293. 
303. Kiss Arnold: Messianizmus. 1915, 193-215. 
304. Kiss Arnold: Mint a hollók .. . 1916, 225- 226. 
305. Kiss Arnold: Az énekek éneke. 1917, 56- 76. 
306. Kiss Arnold: Imádság. (Verhaeren.) 1918, 141-142. 
307. Kiss Arnold: A messiás regékbőL A széfer roaaszijót

ból és a peszikta rabhatibóL I. A Messias lakása. 
II. A Messias vendégei. III. A Messias panasza. IV. 
A Messias vigasza. V. A Messias szombatja. VI. A 
:Messias haragja. 1929, 124-132. 

308. Kisteleki Ede: Utolsó zsoltár. 1902, 91- 93. 
309. Kisteleki Ede: Éjféli nap. 1903, 142-143. 
310. Klein Gottlieb: A farizeusok és szadduceusok viszonya 

a makkabeusokhoz. 1896, 107- 117. 
311. Klein G. : Erkölcs és vallás. 1898, ·58- 84. 
312. Klein Miksa: Bacher utolsó nagy műve. 1916, 81- 89. 
313. Klein Mór: A zsidó pap helyzete a multban és jelenben. 

1895, 201-204. 
314. Klein Mór: Két vers. Jedaja Hapenini. Lemondás. 

Ember sorsa. 1900, 50-52. 
S15. Klein Mór: Két vers. Jedaja Hapenini. Összhangzat. 

Türtőztetés . 1901, 244-247. 
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316. Klein M6r: Chad gadja. Mese a gödö1yér61. (Korraj~.J 
1904, 228- 284. 

317. Klein M6r: Maimuni élete és míiködése. 1905, 85, 5~ · 
818. Klein M&r: Király korona. Részlet Salamon ben Ga L t· 

ról eredetijébőL 1907, 48-48. Vers. 
319. Klein M&r: Részlet Gabiról <<Király koronájM-b61. A 

nap. l\iferkur. Venus. A napfény. H oldtölte és fogyta. 
:Mars. Jupiter . Szaturnus. A tizenkét csillagkép . A 
kilencedik szféra. Csillagképek. 1908, 166-175. 

320. Kóbor Tamás: ~Iakai Emil. 1902, 79-88. 
821. Kóbor Tamás: Magyar nyelven írt idegen irodalom. 

1929, 58-62. 
322. l(ohlbach Bertalan: Állatvédelem a zsidóságban. Ada

tok a zsidó néprajzhoz. I. Az állatvédelem forrásai. 
II. Az állatvédelem formái. Az élő állat védelme éF. 
fizikai megkímélése. Az élő állat érzelmeinek meg
kimélése. A holt állat lelkének megkímélése. 1910 .. 
96- 129. 

323. J(ohlbach Bertalan: Tűz és fény. Adatok a zsidó nép
rajzhoz. I. A tűz teremtése. II. A tűz és a fény a 
~drasban. l. Isten tűz kíséretében 'Vagy képében. 
Abrahám áldozata; Mózes látomása. Izrael segítőj (l . 
2. Isten kegyeinek megnyilatkozása a tűzben. Ab~l 
áldozata. Gideon áldozata. Elijábu áldozata. Nehen1ia 
áldozata. Rabbi Johanan ben Zakkai utazá:'tl. R. 
Josua és r. Joszé, a pap (kobén) látomása. 8. A tíiz 
mint büntető eszköz és mint legfőbb jutalom. 4. A 
tűz és fény a theológiában. Tűzistenek és hiz t\ld l
zatok. l. Tűzáldozatok. 2. A glória és a .. zentl ,l~k. 
~· .. Az ~ngyalok. IV. Világítás a te1nplomban. 1. .. v. 
orok lampa. 2. A viaszgyertya-nyaláb (llnvdola . 
~· Fényhatása a sátorok ünnepi rendj ében. _\ ft\klYt\s 
unnep. Hosanna-rabba. A tóra ünnepe. 4. A C hrun .. lka 
mécses (1\fenora). 5. A fény a kegyelet zolgálatábau .. 
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V. Világítás az utcában. L A szombat. 2. A gyertya 
és mécses a családi körben. 1912, 191- 256. 

824. J(ohlbach B ertalan: Zsidó múzeum. 1911, 51- 59. 
S25. J(ohlbach Bertalan: Süteményak a zsidó szertartásban. 

Adatok a zsidó néprajzhoz. L A kenyérpár szertar
tása. (Lechem misna.) 2. Ünnepi és alkalmi sütemé
nyek.1. Ünnepi sütemények. 2. Alkalmi sütemények. 
1914, 144-162. 

326. J(ohlbach Bertalan: A kürt szava. Adatok a zsidó 
néprajzhoz. A sófar alakja. A sófar rendeltetése 
a biblia népénél. A sófar szerepe az ünnepi ezer
tartásban. A sófar és az egyházi átok. 1915, 121-
145. 

327. J(ohlbach Bm·talan: Vallásrégiségek a magyar-zsidó 
múzeumban. I. Templomi berendezési és szartartási 
szerek és eszközök. II. Szertartási és felszerelési tár
gyak és eszközök a családi életben lefolyó egyházi ün
nepeken. III. Szimbolumok és amulettek. 1916, 
237- 248. 

828. J(ohlbach Bertalan: Az égő tüskebokor. Adat a biblia 
néprajzához. 1917, 188- 194. 

329. Kohlbach Bertalan: Az országos rabbiképző-intézet első 

osztályábóL Az intézet tanítványai. Az intézet taná
rai. 1918, 66- 88. 

SSO. [(ohn Dávid: A zsidó népmozgalmi statisztika. Ismeret
terj esztő statisztika. 1895, 35- 47. 

SSl. J(ohn Sá?nuel: Vida András contra Velisch Józs f 
(1832.). Vida András, Velisch József. lVIagyar Zsidó 
tört. 1895, 95- 99. 

332. J( ohn Sámuel: Zsidó történelmi emlékek különös te-
kintettel Magyarországra. 1896, 52-62. 

338. [(ohn Sámuel : Elnöki megnyitó. 1897, 7-8. 
334. J(ohn Sá1nuel: Elnöki zárszó. 1897, 41-42. 
885. Komárom.i Sándo?': Az EgyenlőségrőL 1912, 54-70. 
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886. Kont I gnác : Egy francia zsidó költő és tanférfi ú. 
Eugene Manuel. 1900, 180-193. 

887. Körös Mihály: Kísértetek. 1895, 258. 
338. K örös Mihály: Elveszett világ. 1896, 295-296. 
389. Kova Feuerstein Avigdnr: Békeszinfónia. l. Nászaján

dék. 2. A láng körül. 3. Békülés. 4. Ima. 5. )lea 
culpa. Vers. 1916, 311- 315. 

840. K 1·q,usz Sámuel : Chanuka. 1895, 856-364. 
841. K1·ausz Sámuel: Képdíszítmények a zsinagógában. 

1896, 222-229. 
342. K rausz Sámuel : A nagy gyűlekezet férfiai. 1897, 

258- 276. 
343. K1·ausz Sámuel: Attila kardja. 1899, 298-309. 
344. Krausz Sámuel : Zsidó kéziratok a régi budai könyv

tárban. 1900, 193- 204. 
845. K ra u sz Sámuel : Római emlékek a pannon zsidókról. 

1902, 293-· 304. 
346. K rausz Sá1nuel : Az alberti-irsai ókori zsidó kő. 190-!. 

22- 33. 
847.·Krausz Sántuel: Zsidó apostolok. 1905, 181- 155. 
348. Krausz Sámuel : Régi városképek PalesztinábóL 1906, 

204- 228. 
849. Krausz Sámuel: Egy kis embertan. 1898, 815-337. 
350. Krausz Sámuel: Kutschera báró a kazárokróL 1911, 

829- 840. 
851. Krausz Sámuel: Bacher Vilmos 1850- 1918. 1916, 
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468. Patai József: A szentföld mai héber költészetébőL 
A vigdor Hammeiri. (Tel A viv.) versei ból. I. A messás 
árnyéka. TI. ~Iiért. Ill. Én nem jövök. Uri Cvi Grin
berg. (Jeruzsálem.) verseiből. l. Ébredés. Szállj, láza
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lll. ?t'Iosesville. 1895, 22-84. 
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588. Stem Lajos: A fajprobléma és a zsidóság. I. Bevezetés. 

II. A fajteoretikusok. III. Logikai és meteoroló
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546. Szabolcsi Lajos: Új költlSk. Abiság. Rainer Maria 
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Függelék. Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat év
könyveiben (1895- 1929.) megjelent társulati közlemények 
jegyzéke. 

IMIT alapszabályai. 
1895. 452- 464 ; 1898. 344- 346 ; 1899. 376-377 ; 1900. 

844-351 ; 1901. 402- 404 ; 1902. 331-338 ; 1903. SOS-
304; 1904. 316-317 ; 1905. 299- 300 ; 1906. 866- 867.; 
1907. 372-373 ; 1908. 395-396 ; 1909. 802- 808; 1910. 
370-871 ; 1911. 887--889; 1912. 885--887 ; 1913. 364-
366 ; 1914. 348-850 ; 1915. 895-396 ; 1916. 877--879 ; 
1917. 88Q-882. 

IMIT gazdasági ügyek. 
Zárszámadások Költségvetése 1{ . 

. 1895.441--446; 1896.844- 848 ; 1897. 835--336; 1898. 
336- 342, 844; 1899. 870- ; 1900. 838--839 ; 1901. 396-
397 : 1902. 326- 827 ; 1903. 299- 800 ; 1904. 314-315 ; 
1905. 294- 295; 1906. 368- 864; 1907. 367- 369 ; 1908. 
891--894 ; 1909. 388-391 ; 1910. 867--869 ; 1911. 384-
387 ; 1912. 388- 885 ; 1913. 862--864 ; 1914. 346-348 ; 
1915. 392- 895; 1916. 875--877; 1917. 878--380 ; 1918. 
884- 886; 1929. 858-. 

IMIT képviselete. 
1895.446--451; 1896.849-----854; 1897.886--340;1898; 

346-350; 1899. 377-882; 1900. 351- 355, 861-369 
1901. 404-415 ; 1902. 888-----341; 1903. 804- 312; 1904. 
817- 828; 1905. 800-809; 1906. 867-378; 1907. 874--
879 ; 1908. 896-401 ; 1909. 898-----899 ; 1910. 371- 380; 
1911. 889- 896; 1912. 887- 394; 1913. 366-404; 1914. 
850-857 ; 1915. 897-408 ; 1916. 879-886; 1917 . . 882-
889 ; 1918. 886-841 ; 1929. 854-858. 
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IMlT alakulása és működéséről. 
(Elnöki, titkári jelentések. Bizottsági jelentések.) 

1895. 425-439 ; 1896. 339- 342; 1897. 324- 336; 1898 
832- 334 ; 1899. 363-364 ; 1900.336--37, 339--344; 1901. 
871- 374,386- 896, 397- 402; 1902. 307- 309, 321--326; 
1903. 285-286, 287- 298, 300- 303 ; 1904. 298- 306, 
809- 314 ; 1905. 287--2S9, 291-294, 296- 298 : 1906. 
857- 358, 359- 363, 365- 366 ; 1907. 359- 363, 367- 370, 
372 ; 1908.375--379, 383- 391 ; 1909. 375- 379,385--387 ; 
1910. 359-362 ; 363- 366 ; 1911. 367- 371. 372--384; 
1912. 371- 375, 376- 382; 1913. 347- 351, 352--362; 
1914. 331- 339, 341-; 1915.,_ 377- 380, 389--392; 1916. 
859- 367, 369- 374 ; 1917. 365--369, 373--377; 1918. 
821- 825, 330--334; 1929. 342--352. 

IMIT izr. naptár. 
1895. 480-481 ; 1896. 369--370; 1897. 362--363 ; 

1898. 369-370 ; 1899. 403--4;04; 1900. 382--383; 1901. 
437-438; 1902. 365- 866; 1903. 329--330 ; 1904. 342--
343; 1905. 323-324; 1906. 391-392; 1907. 404--405; 
1908. 447-448 ; 1909. 451-452; 1910. 437--438; 1911. 
457-458; 1912. 459-460 ; 1913. 440-441 ; 1914. 412-
413 ; 1915. 436-437 ; 1916. 429-430 ; 1917. 395--396; 
1918. 347- 848. 

IMIT Tudományos és népszerű művek kiadása. 
1895. 439-440 ; 1896. 342-343 ; 1897. 367 ; 1898. 

850--353; 1899. 882--386 ; 1900. 337- 338; 1901. 416--
421 ; 1902. 341--348 ; 1903. 311--812; 1904. 323-324 ; 
1906. 373; 1907. 879-381 ; 1908. 401-103; 1909. 
898--400; 1910. 878--380 ; 1911. 396-398; 1912. 394--

' A.z 11\IIT i vkönyve. 1930. 2& 
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396 ; 191 J. 357- 359 ; 1915. 404-406 ; 1916. 387-389. 
' 1917. 390- 392; 1918. 342- 344. 

IMIT Pályamunkák. 
1895. 440-441 ; 1896. 342- 344; 1897. 332 ; 1898. 

335; 1899. 367--369; 1900. 337- 338; 1901. 374--386; 
1902. 309- 315 ; 1903. 286--287 ; 1904. 306-308; 1905. 
290 ; 1906. 358 ; 1907. 363-365 ; 1908. 380-382; 
1909. 880- 385; 1910. 363; 1911. 371; 1912. 375; 1913. 
351- 352; 1914. 840- 341; 1915. 381-889; 1916. 367--
3GH; 1917. 369-878 ; 1918. 325-380. 

IMIT tagjainak névjegyzéke. 
~ 

1895. 464-479 ; 1896. 356-370; 1897. 340-361 ; 
1898. 858- 368; 1899. 386-402; 1900. 370- 381 ; 1901. 
422--436; 1902. 848- 864; 1903. 312- 828; 1904.324--
841 ; 1905. 309-822; 1906. 374-390; 1907. 381--408; 
1908. 408- 446; 1909. 400--450; 1910. SS0--436; 1911. 
898--456; 1912. 397--458; 1913. 405--437; 1914.360--
411 ; 1915. 406-408; 1916. 389-391 ; 1917. 392--394; 
1918. 844-346. 
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