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TUDOMÁNY. 

Az agáda. 

I. 

A talmud ama részéről, mely n.gácla névvel jelöltetik ~zó 
volt már e füzetekben is. 1) A zentirás héber zava meleg ágyul 
szolgált ama különleges irotlalmi terméknek, mely miként a me
sebeli jerichói rózsa a szent iratok talajún mindeuüt~ gyük:r~t 
ver, virít és gazdag szinvegyülékben díszlő bimbókat haJt. c~lnt
zását és virágzását ép úgy mozdítja elő a békés fejlődé harmat
cseppje, mint a mor.galmas ülök förgetege - míg egyrészt a nép
élet derüs jelenségeit repkény múcljára. fonja körül. atldig mú.s
részt a tóra »védő kerítéséhez << is szolgáltatja. az ellentálló auy<tgot. 
Az agáda enyeleg a kiskoruakkn.l, nyájas illemtmlá ·sal inti a 
nőnemet, komoly szigorral pöröl a férfiakkal. birálj a a c 'ele kelle
teket, utbn. igazítja a tévedőket, Yigasztalja a szomorkotlúkat. 
értelmez, gunyolódik. élczel, mesél. ostoroz s kezében olyan a bib
lia szava, mint az »agyag a fttzekas kezében «, ha úgy tetszik. 
kinyujta, ha tetszik, összeszorítja, múr a hogy a forma megkövt>
teli, melyhez azt idomítani szándékozik. Az agúda előtt fültárul 
az ég boltozata, kinyilik a pokol kapuja~ parancsszavára angyalok 
szállnak le a földre, a földről meg emberek emelkednek égbe, sőt 
még magának az egek urának szúmára merészkedik előszabni a 
napi és égi rendet. S míg az agáda túlteszi magát a tér korlátain, 
OtthonoBilak érzi magát az Édenkert túlvilági gyönyörei közepette 
ép úgy, mint Babilónia szomoru flízfá.i árnyékában, a római világ

területén ép úgy, mint tulajdonképeni hazájában, 
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P
. l,~ t'n,;bon. oddl' o· milködése közben az iüő fogl1.lma is elmo-
<1 l '::lZ l n ·• . •• ::> 

,ódui látszik. :t meunyiben az élő nemzedék mozgató eszméit és 
érzelenwilágát, törekvéseit és vágyait a multtal hozván összeköt-
tetésbe. "z{tmukr::t ebben. illetve n, már rég elht1.ngzott s csak irás
ban őrzött isteni zóbrtn ismeri fel a már előre jelzett szentc-

sítést. 1
) 

Az agáda egy világra szóló dómra emlékeztet, melyen szá-
zadok sorá;_ át építettek. s melynek egyes részei következtetést 
enerednek 

1
omli az építészek tehetségeire és müizlésökre, r észe 

b van benne úgy a lángésznek, mely az épület tervét megállapította, 
mint a téglaletőnek ki ahhoz a nyers anyagat szolgáltatta. S e 
uagyszabásu eszmeépület alapkövét a biblia szava képezte. Ez 
szolg:1lt kiinduló pontul minden vallásos elmélkedésnél, habár 
nem tagadható, hogy az elmélkedés folyamán a kiimluló pont 
0'\akran csaknem szem elől tévesztetett s hogy néha a kötelék a 
b. biblia sza.va és az ahhoz fúzött eszmelánczalat között nagyon is 
meglazult. Hiszen ez képezi egyik jellemző tulajdonságát a tal
mud eme részének, hogy mig a halácha felett egy vallásos ható
ság, az iskolák és törvénytudók tekintélye, tehát illetékes fórum 
gyakorol ellenőrzési jogot: ~ddig az ::tgáda nincs korlátolva v::tla
mely tekintély által, mondásai nem függnek a döntő szavazatok 
többségétől, 2) általános elismerésöket egyedül a jóbiszemnek kö
szönik, és tekintélyt csakis az erkölcsösség szelleme kölcsönöz 
nekik, mely azokat áthatja. Ennél fogva tévedésen vagy félreérté
sen alapszik azon nézet, mely szerint az agáda szabad vásárt en
ged mindennemü ötletek és furcsaságok számára, sőt ellenkezőleg, 
gyakran az agáda maga tiltakozik kimagasló tekintélyei személyé
hén a vele és az ő révén elkövetett visszaélések ellen. 3

) S ha ::tz idők 
folyn,mán az n,gáda fája f::tttyuhajtásokat is hajtott, melyek szélti
tiben elburjánoztak a réO'i irodalom talaJ· án mindig tn,lálkozott 

b ' • 

got;tdos kéz, mely azokat megnyesni, sőt gyökerestől ki is ir.tam 
igyekezett, oly czimtáblávallátván el azokat, mely már messziről 

1) L. Zunz Gott.esd. Vo1·t. 59. - Weisz I. H. Zur Gesch. der jiid. 

Tra.dition. l. 206. - Sacl/JJ die rel. Poesie 150. . 
2) A >lét vagy nem lét« fölötti vitának (E rubin 13 b) a súlypontJa 

• k · ·netö-
18 csa az eredménybe (t. i. hogy az ember »kutassa cselekedeteit,« 

1 

leg ügyeljen tetteire) helyezendő. 
3) Szitré Selach 113. Debarim l - Mechilta BesaUách VI.-- Jel'· 

talmud, Chagiga n, 1. - b. Synhedri~ 6 7 b. 

AZ AGÁDA. 3 

vissz:arj asztotta a mi rosszat sem sejtő közeleclőt. 1) ?dint szülemé
nye az időnek, az agáda egyes részleteiben is magán hordj a az 
időjellegét, nem vonhatta ki m::tgát sem ennek, sem pedig a kör
nyezet befolyásai alól, melyben keletkezott és fejlődött, s az idők. 
viszonyok, vn,lamint ::tz uralkodó eszmék hullámzásával emelko
clett vagy sülyedt irodalmi értéke is. 

Volt idő, midőn az agádát egyenlő rangra emelték n, halá
chával, 2) sőt még ennek föléje is helyezték, a) míg ismét sürűn 
talá:kozunk ::tz agádát kicsiny lő nyilatkozatokkal is ; 4) de mily 
tartos nyomokat hagyott maga után, s mennyire hódított annak 
~ód~z~re a vele egykoru irodalom terén is, kiviláglik az evangé
liumi 1ratokból, ::tz apostolok leveleiből s az egyházatyák irat::ti
ból, 5) sőt Renan oly nagyra tartja n,z agáda befolyását, hogy 
egyenesen neki tulajdonítja Jézus inspiráczióját, nevezvén őt Hillel. 
továbbá az apokalypsisek és apokryphák szerzői mellett, agádistá
nak. 6), A tárgy fontosságánál fogva nem m::tradhatott el, hogy a 
tudomanyos kutatás folytonosan fokozódó ércleklőcléssel ne forelul
jon a.világirodalom emez ág::t felé, úgy hogy az utolsó félszázad 
ebbeh törekvéseinek nagybecsü műveket köszönhetünk, mik közül 
hogy cs~k egynehányn,t is megnevezzünk: Zunz, Rapoport: Fran~ 
kel, Gratz, Krochmal, Geiger, J ellinek Weisz Delitzsch SI'eo·-
f. l ' ' ' b 
r~ec stb .. clol~ozatai vonták magukra a közfigyelmet. Azonhnn 

ba,rmennyn·e IS hozzájárultak mincl ama mi.i1ek n,z ::tgáda tartal
manak helyes megítéléséhez, egyet még sem részesítettek kellő 

~~yele~ben, - ~rt~ük a histó1·iai irány követelményét, melynek 
eitelmeben az agadat ne csn,k tartalmára, jellemző főbb vonásair n. 
s kel.etkezésök ko~szn.kára való tekintettel kellett kutatás tárgyává 
tenm~ h~ne~ azt IS feltüntetni, hogy az agácl::t kimagasló mesterei 
s tamtvanya1 mennyivel járultak ez irocln.lmi (to· ~eo'teremtésé
h~z, mily ré~z esik a tannaiták és n.morák mincleg;ikér~ e szellemi 
kozvn.gyonbol, mely elszórtan hever n. talmud, vabmint a vele 

. l) Jer. talmud,Sabbath 16. U. o.Horá.J'óth Ill 7 ll' , ··~ I II M 
ch1lta, bevez. ' · ct.~· · · c-

3) Szitré haar.inn 48 és 30G. - Jcrns. ScklUim 8. l 
3) Je. Hórájóth III, 7. . 
:) Jer~s. Maaszéroth III, 1 o ; r, 2. _ Szofrim 1 G, 2 
) G1·atz Gesch. III, 316 _7 . Weir I H I l .. 

Religionsgesch. Stud 99 . ur.. ·h E'nl, . N • • • I ' 123; Gwlemann 

6 
• · • ' ' n UJtS( e l e1tuug m d. Midr. Rabb. 1. 

) Relwn Histon·e des origines dn christianisme III, G3. 
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egykoru későbbi kelet-il. <"Lgád:ü irodalom terén, s ha vajjo~ mi~d 
ttz, n, mi vn.hunel, iknek közülök tulajdoníttatik, joggal megület1-e 
őt? Szóval, a minek hiányábn.n voltunk mind idáig, az »az agáda 
története«, történet, mely úgyszólván a szerzők szellemi légkörébe 
bchn,tolván. feltünteti az okokat, mikuek hatása alatt nyilatkoz
tn.tták nézeteiket é mondásaikat; mely megjelöli az irányt, mely
beu az a,gáda tt száza,dok során át fejlődött, kimutatja a vissza
e'ést és sülíedé t, mely ~Lnnak virágzásit és emelkedését fölvál
totta, é így, kivívjn, számárn, azon helyet, me ly őt a világirodalom-

ban méltán megilleti. 
Tagadhatatlan, hogy a jelzettük vállalat nagy akadályokkal 

és nehézséaekkel jár. Lépten nyomon megbotlik a kutató lába 
b o 

törmeléken és töredéken, mikhez a kiegészítő részeket néha Járat-
lan mellék- és kerülő utakon kell keresnie, hogy helyre állítsa az 
alakot, melylyel egykoron mint egész ereeletileg birtak, s hogy 
ráismerjen a kézre, mely nekik azon alakot adta. :Mert tudni való, 
hoav nem rendezett s rendszerbe foglalt tudományos anyaggal 

o. 
van dolgunk, melyet csak föl kell clol9oznunk, hogy kezünk alatt 
tömör összefüggő egész váljék belőle. U gy tartalmára, mincl pedig 
n,lakjára és eredetére nézve teljesen elüt a t~lmucl-miclrásféle iro
dalom a világirodalom egyéb termékeitőL Elő szóval előaclatván, 
szájról-szájra szállt a nemzedék hosszu során, s csak idők multán 
lettek az úgyszólván lapidáris mondások különféle agáclai gyüjte
ményekbe foglalva. Innen magyarázható, hogy a talmucl-midrfts
féle irodalom nagyrészt egyes rövid vagy hosszabb monclásokból 
áll, mik között az összekötő-lánczszemeket egyedül a szükebb vagy 
tágabb értelemben vett tárgyi rokonság, és a tartalom dolgában 
való hasonlatosság képezi. Az ilyen monJasok nem csekély részé
nél megőrizte ugyan a kegyeletes hagyomány szerzőik neveit, 
azonban az egyes szerzőknek a talmud s hozzá hasontartalmu 
irodalom roppant nagy területén elszórtan heverő mondásait ösz
szeállítva egy összefüggő egész alakjában a tudományos világnak 
bemutatni, az efféle kisérlet az utolsó éveknek maradt- alapvető 

munkálatok nyomán - .fen tartva. Ilyen, mondhatni fényes, me rt 
a tudomány követelményeinek tökéletesen megfelelő kisérlet 
BacheJ' l'ilmos »A babylóniai arnórák agádája« (1878) czimíi 
müve, mely munkához most ugyanazon szerzőnek egy másik miíve 
járult, mely a hagyomány legrégibb képviselőinek, a tannait[tk 

AZ AGÁDA. 

agáclájút muLatja be. Eddig az el. ű kötet fek zik el<Jttüuk. mel~ 
Hilléltöl Akiba haláláig terjed. 1) 

lVIegvalljuk, hogy am:t vi zonyra Y<Llú tekintet. me ly a zerző 

és c folyóirat között fönnálJ, némi korlátot zab e mnnka tudo
mányos beese kellő rnéltatásf~nak, ele nzért még . em tehetjük. 
hogy, bár futólagosnn, rá ne utnljunk a tudományos szellemre, 
mely e müben nyilatkozik; ~LZ ernyeeletlen .·zorgalomra. melylyel 
a roppant anyagot összehordja; az előadá· c. injére. mely az jtt

ott rideg anyagot formai tekintetben i. <LZ olvasóra nézYe vonzóvú 
teszi; és az éleselmüségre, melylyel az egy8s szerzők vitá n<Lk lát
szó szellemi tulajdonát meggyőző okok alapján biztosítja. De 
ismerkedjünk meg a munka tartalmával, hogy ennek kapc::;án 
saját észrevételeinket megtehessük 

A zsidó tudomány egyik becsületbeli kötele ségének mondjn, 
a sz erző már a fent említett »A babylóniai arnórák <-Lgárláj<t« 
ez. munkájában, a századok homályát földeríteni, miclőn:az előkelő 
szellemek tévékenysége még nem nyilatkozott írott munkákbnn, 
hanem pusztán röpke szavakban: szóbeli előadá okban, melyek 
későbben Jeibővítve s körülirva terjedelmes gyüj teményekben let
tek megörökítve. S ez annyival is inkább lehet éges, mivel üz 
ekkép átszármazott irodalmi emlékek rend zerescn eléggé meg
bízhatók, ele felette hasznos, őt nélkülözhetetlen a halácha és 
agácla alapos megimerése tekintetéből. A kénlé. e· munbL nem 
tüzte ki czéljául, :tz egész tanmtitiL kor~zakbeli :tgáclát kimerítő 

előadás tárgyává tenni, hanem csak az egyes tn,unuiták agáclúját 
kronologiai egymásutánban nngyjából ukarjn i mertetni, mi kü
lönben máskép nem is lehet, minthogy nz e korszakból való ng;í.
dai közlemények közül ép oly ~zá,mosan fordulnak elő olyanole 
melyek mellett szerzőik nevei nincsenek felemlítve, miut <tzok. 
mik homlokon viselik előadóik nevét. A muuka febdata meghtL
tározni és pontosan körülhatárolni az o ztályré. zt. mely egye 
tannaitáknak uz tLgá<.bi irodalom megteremté ében jutott. S tt 
IDennyiben az agácltt nem egyéb, mint a szentirás értelmczé"o és 
alkalmazásu, helyeseu jelzi szerzőnk <L ütuuaiták agúdújút ttlb

léknak a régi zsidó exegézis és horniletika történetéhez. S h:t te
kintetbe vesszük, hogy az agácla a, vallásos ismeret és a hit kér-

1) Dic Agada der Tauuaiteu, I. Bd. Von Hillel bis Akiba. Yon 3 O 
vor bis 135 nach der gcw. Zcitrechnnug. Strassbnrg, 1884. 457. l. 

• 
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déseit it< vonja túrgya.lú.:::;:t l örébc, c muul a a zsülós:'tg vallásos 
nézetei tört('nl'tének is l' gYik ré 'z ét képezi. A b. ol egy s ugyan
azon bun:\tól s:t.únuazó :1.~úd~ü tételek va,gy lllOudatok kölönböző 
forrúsokhan egvmústól cllÓrö ~tl:t.kb~w Y<t.gy bővítve vn,gy rövidítve 
fordulnak dö.'-'ot.t na.gy goJHlot és körültckiutést tauusít szerzöuk 

:t ~z;öveg akkénti llll'g:\.it~ütús:'tra, hogy ann:tk eredeti volta mcl
ldt a legnagvobb ,~a.ló " zinüség szól. Ugya.na,z áll azon agádai 
IDondúsokról .._iu melyeket különböző fonások különböző szerzők
nek tulajdonítanak. az ily esetekben helye kombináczió utján 
r:'n-ezdt;tünk a valódi szerző nevére. 1) A mi pedig <1 forrásokban 
megnevezett szerzőket illeti, azoknak hitelessége a legtöbb eset
ben már a,zért sem ,ouha.tó kétségbe, mivel az agádában számos 
olv tétel é, moudás fordul elő, melyek névtelen szerzőktől szár
m~lZnak. s feltehető, ha a hagyomány azoknak neveit bármily 
okból. de hihetőleg azért hagyta el, mivel bennök nem volt telje
,en hiztos~ úgy ::tzou szerzők nevei is, melyeket megőrzött, hite
le,,égeu alapszanak. Ki,ételt szenvednek a talmudi korszaknál 
több századdal későbben keletkezett és terjesztetett agád:1i mü
vekben elöforduló szerzők nevei, melyek csupán ama mü.vek 
tekintélye emelésének czéljából lettek alkalmazva, a mint azt 
Zunz (Gottesd. V ort. 315), Rapopott (Bikkure haittim VIII. évf.) 
ellenében. nyomós érvekkel vitatja. Általán véve a Bacher leg
ujabb müve alapos ág és az igazság földerítését czélzó törekvés 
dolgában méltón szorozható a zsidó tudományos kutatás legjobb 
termékei mellé, valamint hogy méltó az ujabbkori zsidó tudomány 
Ne t01·ához, kinek 90-dik születésnapja alkalmából dedikálta :1. 

szerző munkáját. - Ennyit a mü tudományos irinyáról és ezél

jairóL 
Az agádában szereplő tannaiták sorát, bár kronológiai szem

pontból tanítóit Semáját és Abtáliont illetné meg az elsőség, 
liiilel nyitja meg, nemcsak azért, mert ő az első, kinek neve alatt 
szentirási helyek magyarázatai és agádai fejtegetések említtet-
nek, de különösen azért, mivel e téren mint a szent irás értelme
zésénél alkalmazandó »hét szabály« megállapítója valóságos kor
szakot alkot. Kár, hogy szerző abbeli helyes megjegyzését (1. l.), 

. 
1
) L. pe1d. 9: l., 1. jegyz. 28. L, 1. jegyz. 37. 1., 4. jegyz. 54. l., 

J~z. 6_7. L, 3. Je~z. 97. L, 2. j. 102, 4. j. 117, l. és 4. j. 121, 6 
122, 1. J· 124, l. es 5. j. 142, 4. j. 153, 3. j. 184, 4. j. 190, 5. j. 

3. éa 4. 351, 1. és 2. j. s. m. t. h. ' 
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mü;zcriut valószinü, hogy sok oly~m, mi vagy uévtelcuúl, vagy 
pedig későbbi törvénytanítók nevében van felhozv~t, Hilleltől ~zúr
mazik, e helyütt bővebheu meg nem okolt~t. A mi pedig Ra iuak 
H illel e mondására : »Ami előtted gyülöletes, ne teclcl felebarátoü
nak sem« föltün6 felfogását illeti (7. l. 2. j.), véleményünk szerint 
akként okolható meg, hogy Rasi a Hillel-féle negativ monclásban 
az egyisten hitére - mely azonos a tórával - látja a fősúlyt 
vetve H illel részéről az áttérni kivánkazó pogánynak :oki ten ·ég 
hitével szemben. Rasi szerint ugyanis Hillelnek a »legrövidebb 
idő alatt zsidóhiti.i.vé lenni« akaró pogányt minclenek előtt I ten 
tekintetében kellett fölvilágosítani, mert »az egyistenhit - mely
nek ellenkezőj e, a sokistenség hite, úgyszólván Istennek is ro szul 
esik - a tóra, a többi csak magyarázata.« A elolog érdemére 
nézve pedig egyetértünk szerzővel , hogy H illel a negativ mondá
sát bizonyára Lev. 19, 18-almotiválta. Azonban az esemény ter
mészetével okolható meg a bibliai vers elmaradása is. A pogány
nyal inkább vélte Hillel megkedveltetui az uj hitet, ha monti.Ü 
könnyebben elviselhetőnek mutatjn, azt be neki, mintha a biblia,i 
»szerescl felebarátoclat mint tenmagaclat«-féle soka t követelő pa
rmlCsolatot említi a zsidó hit sarkköve gyanánt. A pogány önzé
sére elrütszítólag hatott volna - Hillel véleménye szerint - a 
mózesi önzetlenség követelménye. S ezzel, nézetünk , ·zerint. elc::;ik 
Strack L. H. okosleoelása a, felebaráti zeretet privilegiuma tekül
tetében is. l'\1iclőn még megj egyezzük, hogy a 9. l. l. j. alatti mou
clás, mely »az önöntúlemelkeclés és önlealázás«-ról zól, némi mó
clositá.ssal Derech erez zutta IX. c. R. Eliezer ha-kappá.r neve 
alatt is icléztetik, s (a 12. l.) a Ben Hé-Hé és Bag-Bag prozeliták · 
neveire vonatkozó fejtegetést, mint egészen találót, mert az igüz
ságot leginkább megközelítőt különö en kiemeljük, áttérünk n, 
II. fejezetben tárgyalt Hillel és Sammái-féle i kolák agáclai mü

ködésére. 
Jelentékeny számmal vannak a ti z tán agádai mondúsok, 

melyek e két iskola vitái ból, hihetőleg lll ég a J eruzsá.lem fcuuúl
lása előtti időből átszármaztak, mivel bajosan föltehető. hogy 
ezen a gyakorlati élettől cltekintő tételek oly időben fentarthat
ták volna magukat, mikor múr mús púrtalakulá.sok és más nevek 
vouták magukra a közfigyelme t. Eze u majdnem kizárólago ' :tu 
vallásbölcseleti tárgyakkal foglalkozó viták mindruegannyi bizo
nyítványai a második tem}llom utolsó éveiben urn.lkodott i kola-



llL'~t'kkm'k, t' lw.h:í r a Yit:dot.t. lü,rdésck oxcget.il us ala. pon 6 , :t 

bihlin. ~t'gL'l~·L'Yl'l t:lq~ya.lt:ünak, mégis nagy ' Z 'rep L j(ttszik a. 

mPgoldá~nkrn. t.d.t. att'L'lt' k1sérlo1cluél a spelmlú.czió is. Az ilyen 
k('I~dé-sclm{'l a Yilá.gtcreuüés, :t f'lktmadás, a halál utáni felelő · 
.:('gre nmatás képezi a bi.Hl'~clcti elmélkedés t(trgyát, míg mások
n{\ 1~ péld ú ul a. mindcnnapi két bártmy áldozat jelentőségére vonat
kt)zó vita. nem anuyirn, :t dolog lényegéből, mint inkább a szó 
ért.elmC'zésL'böl indul ki (19-20. l.). Említést érdemel a Simon b. 
._lorhái (egy másik forrás szerint Izm:tel) által közlött vita 
Kohélet könyYét. illctöleg, melynck érdekes égét azon ténykörül
mény fokozza, hogy t'gy 'amma.ita, Oha.na.nj<t b. Ohizkia b. Go
l'Íon dl.jút iskolúj:.ha1 ellentétbc helyezvén magát, védi ama köny
Tet n, hillelitákkal egyetértve. a sammaiták támadásaival szemben. 
l gyanc .. ak ez időre esik a prófétai könyveknek fordítása, melyet 
Hillel egyik legkitünőbb tanítványa, J o nathan b. Uzziel kor
tár ai eLzörnyüködésére antlll nyelven eszközölt. Hogy abiblü 
tanulmúnyozá a lllily lendületnek örvendett e két iskola idejében, 
kitünik onmtn is, hogy (az apostolok eselekcdctei 8. f. 27. és 28. 
v. zerint) Kandakes ethiopiai királynő kolllornyikja és Adiabene 
királya l\!onobaz (Baba batbrá ll a) a, szentirásban jártasságut 
tanu ítanak. 

. .Nagy-Becskerek. 
}{LElN l\lóR. 

(Befejezö közlernény következik.) 

Az a nyakönyvelés fejlődéséről. 

Az ernber egyéni életének három fGmozzanata vau : a 'Zi.i.le
tés, házasodás és elhalás. E mozzanatok mindegyikc külön c 
c~élra szánt könyvbe - anyakönyv - irn,tik, mely anya,könyYck 
n bünt. tvk. 397. §-a szerint úgy er edetiben, mint hiteles alaku 
másolatban » közokiratot« képeznek. Az anyakönyvek veze t é ér e é: 
hiteles kivonataik kiaclásár~1. jogosított személyek pedig ezen r~e

lekményekre nézve közhivatalnokoknak tekintetnek ; miért is :"Lz 
idézett törvény ezeket, ha hivataluknál fogva az őrizetükre vagy 
vezetésükre bizott nyilvános könyveket meghamisítanák a köz
okirat hamisítóknt szabott szigorn büntetéssel ajtani rendeli. 
~Iár magában az anyakönyvek és másolataik közokin"ttokká, a 
vezetésükkel megbizott közegek köztisztvi előkké való minősítés
ben is, c könyvek messze kiható fontos ágn eléggé határozottau 
ki van fejezve és elismerve. De egé zen el i tekintve n, bünt. tvk 
ez intézkedésétől, az anyakönyvekbe c ak be kell pillantannnk, 
hogy kiváló fontosságuk azonnal szemünkke ti.i.njék~ Azonual 
~szrevc~zszük~ hogy mi em érinti oly közel az állami é egyéni 
elet szamos es legfontosabb érdekeit, mint ezek. A c aládok za
v:n·talail biztonsága, az egyének polgári állá a, politikai joo·aik 
vedelme az anyaköny 'k hitelén épülnek. Öröklési kérdésekbe: az 

azo~ból k~szült kivon:ttok a legkifogástalanabb jogi bizonyíték 
ereJevel bn·nak. A hn,dkötelezettek ne'-rrso1.:1nak o·· ~ze-'ill't' ' 

, , • • ' · ' n · 1 a sara., a 
nepesedes1 mozgalom kitüntetésére szolgáló hiteles é me(J'bizh~~tó 
adtttokat egyedül e forrásbóllehet meríteni. 

0 

Mindazonáltal az államok csak mvryon ke'so" }.'tt:k b k" k Í< ;:-:, n ,t <.t e o 
onyve ontosságát. Századokon keresztül vezettettek '1 'lk''l 

hog t" , h , , ' , ne u ' 
y a ·Ol'Veny ozasok figyeimét llUtO'ukra vontttk voln·1 A· . k" k b ~ L • • • z .tnya-

o~yve , erendezését kötelezőnek ki nem rnondották, a vezeté" 
~~?ozatat meg nem határozták, sőt n. már fennálló ~nyakönyvi 
: ezményt az állam .czéljaira fel sem használtak. Felhas~nálták 
'k·~ndom, mert az mmden kétségen felül álló tény hogy a ' 

()nyvek berendezését nem az álland, hanem a ke;·e , z anya~ 
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haJóst'~gok kez:deméuyezték. A keresztény egy~áz pedig s~k me:~s 
· t' t· ·' 1 eay1"1tt ·1 zsidóktól vette át. A zs1dok ugy ams, klk 
lllS l Ul'ZlOVa b ' c 

most az anyakönyveket állítólag oly hanyagul és szabályelleueseu 

vezetik, nemzeti önállóságuk idejében nagyon pontosan kezelték 

születési és házassági jegyzőkönyveiket (M~,SiM' tvn~:-t 'i~O, 
későbben ~~Oiii~~'O 11/}l.o~ rwi~élvG), vagy mint ~osep~us n~vezi, 
nyilvános táblaikat VIJ ,uoaw" Oé/t.rot) melyek nalok lS szamos 
fontos körülmény ·nyilvántartására és igazolására szolgáltak. 
Templomszolgálati, házassági, ingatlan vagyon visszaváltási, 
leszármazási, elszőszülöttségi és egyéb öröklési kérdésekben ezek 
szolgáltatták a legerősebb jogi bizonyítékokat. Ez anyakönyveket, 
melyeknek berendezését valószinüleg még Mózes rendelte el 
(Num. 1, 18), de a királyok idejében bizonynyal már léteztek 
(I. Kron. 5, 17), külön tisztviselők O~'itoitv kezelték (J ahn, 
Archaologie I, 473. Löw, Graph. Requisit. II, 101) s a többi 
közokiratokkal együtt a jeruzsálemi templomban őrizték. (J ah u 
u. o. I, 433.) Igy még J oseph us Flavius ~ fővárosban őrzött köz
okiratokból vezeti le nemzetiségi származását (l. Vita l.). -
Fontosabb genealógiai kérdésekben, különösen ha áharonidákat 
és levitákat, s így a templomi istenszolgálat rendét is érintették, 
a nagy synhedrion egy bizottsága intézkedett, mely üléseit az 
úgynevezett koczkás-teremben tartotta (l. Támid végén, Tószefta 
Chagigá II, 9.) Az anyakönyvek kiigazítása és ellenőrzése szin
tén e törvényszék hatásköréhez tartozott. A hitközségekhez tar
tozó tagok nyilvántartása végett nemcsak a fővároshan vezettet
tek e jegyzökönyvek, hanem Babilóniában, Egyiptomban és 
mindenütt, a hol zsidók laktak. (.J oseph. Contra Ap. I, 7.) Sőt 
Alexandriában a vezetés ellenörzését külön e czélra szervezett 
hatóság gyakorolta. (Tószefta Péa IV, 6. Kethub. III, L Bab. 
Kethnb. 25a .. ) A külföldi községek rendesen két példányban ké
szítették el anyakönyveiket; egyikét vissza tartották, a másikat, 
nagyobb biztosság végett, tanuk által hitelesítve J ernzsálembe 
köldték. (Jos. contra Apionem u. o.) Ugyanígy intézkedik hazai 
törvényhozásunk is. (1826 /5779. sz. kü-. rend. és 1827. 23. t.-cz.) 
Rz óvóintézkedés szükséges voltát mi sem bizonyítja jobban, 
mmt ~erodes példája. Herodesnek, a hasmonaeusok egykori 
~l~Jának . sohasem tudták alattvalói megbocsátani, hogy 

a róma.1~k segitségével juthatott a trónra. Folyton hangoz-
~~~ hogy 1degen származása miatt (L Deut. 17, 15) a kh·ályi 

AZ A::-IYAKU~YYELÉ:S FEJLÖDÉSÉRÖL. ll 

koronát nem vis~l~eti. _Unokája Agrippa ezt belátta. · midőn egy 
:.tlkalommal a bra.lyvalasztásra vonatkozó bibliai törvényt elol
vasta, oly keserveseu sirt, hogy magoknak a zsidó irá tudólmak 
kellett közbe lépni s őt megnyugtatni. (Szótah 41 a.) Ám Herodes
től az Agrippaféle lelkifurdalások nagyou is távol voltak. Azért is 
e szemrehányások ellensulyozásául azt ~írelte, hogy ő egy Babi
lóniából Judéába visszaköltözött előkelő zsidó csalidnak a sarja
déka. Szócsőül meghitt barátját, damaskusi Nicolaus szolgált 
neki, ki e mesét tovább adta (J os. Arch. 14, 1). Külföldön jólle
het elhitték e mesét, de saját alattvalóinál csak nem találhatott 
hitelre. Hisz a jerúzsálemi levéltárban őrzött anyakönyvekben ott 
volt az örökös cáfolat. Hogy tehát a vádlókat egyszer s minclcn
korra elnémítsa, az ellenbizonyítékúl szolgáló babilonüti anyaköny
vek másolatait a levéltárból kivette s elégette. (Eusebius, .J_1ist eeel. 
l, 7. P eszáchírn 62 b. Griüz, Geschichte III, 200, 3. jegyz.). De 
Hillel, ki jól tudta, hogy hazájában az anyakönyvek eredetije még 
meg van, haza utazott és az ottan ujból elkészített másolatot a 
jeruzsálemi közokirattár ba visszahelyezte (Kicldúsin 7 5 a; l. Ben 
Chan. Forschungen 1867 évi 22. sz. 112 L). - A mi a könyvek 
felosztását illeti, már a dolog természete magával hozza, hogy <L 

születési és házassági esete ket nem külön-külön, hanem egy és 
ugyanazon jegyzőkönyvbe írták. A halálozásokat meg oly móclou 
tüntették ki, hogy az elhalt nevét az »élők könyvéből « 13//no~ ri).; 

~w1]g liber viven ti um A poe. 20 15. kitörülték, a honnan az a gyak
ran előforduló metafórikus kifejezés származik : »Töröltessenek 
ki az élők könyvéből és az igazak közé ne irattass:.mn,lc« (ele W ette, 
Psalmen 381.). 

A jeruzsálemi templom romba előltével ez okiratok is örökre 
megsemmisültek. A zsidó vezérfér:fiak, tán tartvfL a császárok üldö
zésétől nem látták jónak - mint azelőtt háborúk után tör
ténni szokott- a veszteséget pótolni és a könyvek vezeté ét uj ból 
megkezdeni. Az öntudatra ébredő és mindinkább izmosodó keresz-

. tény egyház méltányolni tudván az ilyféle adatok jelentőségét, :.tz 

anyakönyvek vezetését foganatha vette. A vezetés azonbn.unem 
volt rendszeres és másoln.tai hitelességgel nem bírtak. Halálozási 
jegyzőkönyveket meg épen nem vezetett. A mint a zokást a zsi
dóságnálláttn., úgy vette át, nem változtatván rajta semmit. Csa.k 
a tridenti zsinn.t rendelte el legelöszőr kötelezöleg a könyvek veze
téSét és elkülönítését a következő szavakban: Parochus antequam 
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atl ba.pti~mmu coufcrcudum aceedat d~li~euter ~~b iis . ,' . . . ~ll 
libro eorum nomimt de cribat. A házassagi anyakonyvekről pedig 

így rendelkezik: liabeat parochu librum i~ quo ~onjt:~um et. tes
timu nomiua, dierotluc et loetlm contractl matrnnonn d esen ba t. 
Lt'crkésöbben remlelték el a halálozási anyakönyvek vezetését. 
Ez~kről az 1567. n,ugsburgi zsimtt ezeket mondja: Sit liber tertius 
in quo eorum. qui in ips<t parochia moriLmtur .... nomina et 
eognominn. cum adnotatione diei et anni descripta servantur. 

I{ésőbbi zsin~ttok e határozatokat megujították és a keze
lL'S módozatát részletesen megállapították De még mindig egy
házi intézmény volt. A 17 91. év volt hivatva ez évezred ek óta fenn
álló egyházi intézményt nemcsak az állam czéljaira fordítani, 
ha.nem egészen állami intézménynyé átalakítani. Francziaország 
adta az első példát, kivette a könyveket az egyházi férfiak kezei
ből és saját közegeire bizta vezetésöket. E példát követte Anglia 
1833, későbben Olaszország és Németország. Mindezen országok
bau az anyakönyvezés most már az állam közegei által vezetett 
s az állam felügyelete alatt álló tisztán álla.mi intézmény. Haza.i 
törvényhozásunk a szi\letési - esketési - és ha.lálozási anya
könyvek elkülönített vezetésérőlés kétpéldánybn.n való kiállításáról 
az 1827.13. tvczikkben rendelkezik. Ez azonban csak a keresztény 
egyházn.k anyakönyveire vonatkozik. A zsidó egyház anyakönyvei
nek berendezését csak az 1840. XXIX. tvcz. rendeli el. Az abszo
lut kormány uralma a.la.tt 1851. julius 4-én kia.dott helyt~trtósági 
körrendelet pedig :1 vezetést részletesen szabályozza. E körrende
letet am. k. vallás és közokt. min. 1871 ,i 26,915. számu rendeleté
ben minden tekintet1)en megerősíti és csn.k annyibn.n változtat r~tjt~t, 
hogy az anyakönyveire ne kötelezőleg és kizáróln.g német nyelven, 
hanem a kebelében szokásos nyelvek va.lamelyikén vezettessenek 

Kecskemét. 
PERLS ÁRMIN. 

A gadesi Herakles a jeruzsálemi talmudban. 

Adalék a görög-phönikiai mythologiához. 

Ra poport Salamon, a zsidó régiségtudomány uttörő mestere, 
tudtommal az első volt, ki (az Erech Millin 162. é 230. lapján) 
a jeruzsálemi talmudban, Abóda zára 39 d) található nehéz értelmií. 
adatot tudományosan megfejteni kisér li. Hogy a kisérlet bármily 
szellemes magyarázata philologiai fogyatkozásánál fogva nem 
sikerült, a.zt másutt, Aruch completum I. köt. , 199 b lapján, kimu
trtttftm. De a tárgy érdekességénél fogvft, jónak látom kutatá om 

ereclményét itten röviden előadni. 
A jeruzsálemi talmud említett helyén a tyrusi nagy Yásár-

ról lévén szó, említtetik, hogy Tyrusban a következő feliratot 
találták: »Én DiokletiantLS (Oi~~-,~~p~,) kirrí!y alapítottalll 

ezen nagyvásárt Tyrusban '~i1~ 0'~~0,~, ii'~,~~ nyolcz napi 
idűta?·tamTa.« Mielőtt a három eredetiben közölt szót, melyek közt 
a Herakles könnyen fölismerhető, lefordíta.nók, a Herakles-kultus
ról kell röviden megemlékeznünk Ez otthonos volt Egyiptomban, 
Phönikiában és Hellásban; mind a. három ország kultusairól igen 
részletesen értekezik Oreuzer (Symbolik II. 604-659.). Heradot 
állítása szerint a Herakles-kultus őshazája Phönikia és e mellett 
tanuskodik Claudius Julius is, kinek »phönikiai történetek« czimü 
feljegyzései nyomán az Etymologicum magnum felemlíti, »hogy 
a phönikiai Herakles volt Gades városának fölépítője.« Tisz-
teletének főszékhelye ugyancsak Gades volt. a későbbi Oadix. 
Innen magyn.rázható a még Hadrián alatt forgalomban volt érmek 
ezen feliratft: HERC. G AD IT. (a.zaz Hereuli Cbditano). 1\Iég a 
következőket szükséges a kérdéses talmudi hely m('gértése czéljá
ból szemmel tartani. A Herakles-mythosban ünnepelt 12 csoda
tett közill. egy az erymanthüti vadkan megölése, a miért is Mac-
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robius (Saturu. 3, ll.) zerint a t~Tru i H erakiesnek vadkant ál
doztak. Továbbá H eraklcsnek mint a legyőzhetetlennek, a folyton 
0'\Őzedelmeskedőnek (Hercule triumphalis, Plinius 34, 7.) örökös 

j~lvénye az élestűl'ii buzogá11y (görögü.l dxLr;). 
A mondottak alapjin lehetségesnek találom, hogy a magya-

r[tzandó három szót úgy fordíthatjuk »a buzogányos H eracles 
Gade~e zámára.« h~ t. i. szabad ~M~-t dxlr;-szal azonosítani. De 
akkor is. ha ezen azonosítás nagyon is merésznek látszanék és 
~n~-ban mást nem szabad látni, mint az ismert héber-aram jelen
tést: testvérem vagy barátom, ebben a jelentésben is nehézség 
nélkü.l Herakles jelzőjeként magyarázhatjuk a szót, miután hősün
ket amicus jelzővel is találjuk tisztelve ( dives amico Hercule, 
Horat. Sat. II. 6. 10), lévén ő a vándorok s kalmárak barátja s 
védöje. D1:ocletianus római császár, ki a talmudi feliratban beszél, 
ki.i.lönös jelentőséggel ~M~· amicus-nak nevezheti Heraklest. Róla 
ugyanis a római irók jelentik (l. Vopiscus idézve Ersch és 
Gruber I. sorozat 25. résznek 280-ik lapján) hogy az által nyerte 
el a császári bíbort, hogy a praetor Arrianus Ape?'t a római kato
nák szeme láttára meggyilkolta. Fiatalságában ugyanis az jósol
tatott Diocletianusnak, hogy egy vadkan (a per) megölése segítendi 
a trónusra. Ezen időtől fogva szenvedélyes vadkanvadász lett. (A 
midrás Gen es. rabba 63-ik fej. és a jeruzsalemi talmud Terumoth 
46 c Diocletianusról azt mondja, hogy disznópásztor volt.) 1\E
dőn az ezen idő után consullá kinevezett Diolectianus Oarus csá
szárt a perzsák elleni hadjáratha elkísérte s midőn a 284-ik évben 
villámcsapás következtében meghalt Oarus fiát, N umerianust, 
kit atyja nevezett még ki császárnak, a fent nevezett Arianus A per 
(Numerianus apósa), hogy a trónt bitorolja, titokban meggyil
kolta volt: ekkor eszébe jutott Diocletianusnak a jóslat, hogy egy 
aper (vadkan) leölése által nyerheti el csak a császárságot és a 
mint e gondolat agyán átvillant és a jelen volt Aper s a katona
ság elött Numerianus meggyilkoitatásában való ártatlanságát 
·bebizonyította vala, sajátkezüleg gyilkolta meg nyilvánosan Ape1·t, 
mire a római sereg császárnak kiáltá ki. 

Ezek u~án gyanithatjuk, hogy Diocletianus miért alapitotta 
Gpen a tyrus1 vásárt, melyn~k isteni tisztelet jelentése is volt és 
)DÍért tett a ga~esi Herculesnek fogadalmat. Ez által ugya~is, 
yéleményem szermt, akár hálából, akár trónrajutása megörökítése 
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czéljából épen a vaclk~n-álclozattal tisztelt g[tdesi Hercule nek 
imádását almrta a rómaiak előtt meghonosítani. vagy megkeclvel
tetni. '~M~' testvérnek azért is nevezhette, mert úgy mint Diocle
tianusnak, H erakiesnek is »vadkan« megölése volt egyik hőstette. 

Hogy pedig a rómaiaknál szokás volt, Herakiesnek fogadal
roakat tenni: rontatja Marcus Octavius Herenni11s példája, melyet 
Ma,crobius Sat. III., 6. bőven ismertet. Az idézett helynek csak 
vége álljon itt: Hunc (Octavium) in somnis Hercules docuit sua 
opera serv::ttum: cui Octavius impetrato a magistra,tibus loco 
aedem sacravit et signum, victorenique literis incisis appellavit. 
D edit e1·go epitheton deo) quo et aTgumentum veterrum victO?·iaTttrn 
.HeTculis et commernoratio novae historiae, quae recenti Romano 
sac?"O causam dedit contine?·etuT.« Ezekből látjuk, hogy a jeruzsá
lemi talmudnak állítása, , hogy az értelmezett szó Heráklesnek 
Rzentelt fogadalmi feliratot képezett, tényen alapulhat. 

N agy- V á1·ad. 
Konurr SÁNDOR. 

• 



IRODALOM. 

A SZENTIRÁS ÉS A ZSIDÓ TUDOMANY IRODALMA 
1884-BEN. 

A 1\Iagyar-Zsidó Szernle irodalmi rovatát ez évben is átte
kintettelnyitom meg, mely a mult évinek egyenes folytatása lévén, 
az 1884-hen külön vagy folyóiratokban megjelent irodalmi termé
keket ugyanazon szakok szerint sorolja fel, melyeket ott alkalmaz
tam. 1Iost is apróbb dolgozatokat mellőzők és csak elvétve mon
dok egy pár szót az egyik vagy a másik emlitett munka tartalmá
ról. Midőn arra szoritkozom, hogy kényelmes és czélszerüen csopor
tosított, de bizonyára nem tökéletes lajstromot nyujtok, az irodal
munk terén kifejtett munkálkodás könnyen áttekinthető képét 
kivánom adni az énleklődőknek, de némileg kalauzt is a tájéko
zódni óhajtóknak. A M.-Zs. Szemle első kötetében megjelent 
dolgozatokat nem vettem föl az áttekintetbe, kiváltkép azért, hogy 
még nagyobb mértékben ne kelljen igénybe vennem az uj évfolyam 
elsö íveit. • 

A sz e n t i r ás t b i r á l ó évfolyam körében az alapkénlé
~ekke~ .foglalkozik. ~önig F. E. műve: Die Hauptprobleme der 
1sraehtlscheu Rehg10nsgeschichte (Lipcse) ; ebben a szerző, a 
bibli~i kö?yvek i.r~dalmi kritikájára nézve az új irányhoz csatla
kozvan, k1mutatm 1parkodik, hogy Izraél vallásában már alapitá
sakor legalább csirában megvoltak azon eszmék és tendencziák 
melyeket későbben a prót'•t' k l l l , . .. ·' J . e a o y 1at 1atosan képvu;eltek. Kont.,lj 

. egy~temt prorektori beszédje e czimen jelent meo· : Das Altl'l' 
una dte EntstehunO'S T • l p b 

l 
,. , . ~ '"' "mse (es entateuchs (Freibura). Staele fo~ 

you·atában t ly czim" , t 1 , · t:> . . u er e \.ezest Irt TVu1•sfe1· P. : Zur Charakteri-
tlk und Geschichte des p . . ·t d ·u·oa . Ites erco ex und Heiligkeitsacsetz(·~. A 

.w. ern Review 1884 'k' , ~ 1 t:> 
-I 1 evto yamát megnyitotta Cha'rpente1' J. E. 
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tanulmánya: Through the prophets to the Law (a prófétákon át a 
Törvény hez.) 

A s z e n t i r á s i t ö r v é n y ek és t a n o k közül a mene
clékjogra egy angol és egy orosz munka vonatkoznak. Az eayiknek 
czíme : Bissel ~· P., T~e law of asylum in Israel, historic:lly and 
critically exammed (Lipcse). A másiknak, melyből csak az első 
rész jelent meg, Golubow N. M. a szerzője, és czíme, magyarítva: 
A meneclékhely intézménye a régi hébereknél, összekapcsolva a 
talmud büntető és állami jogával, és egybevetve a görög, római és 
kozépkori európai hasonló intézményekkeL Lyncker K. W. a 
Beweis des Glaubens czímü folyóiratban ír a mázesi törvény tár
sadalmi jelentőségéről; Leven M. a Société des Étucles J ui ves Év
könyvében az izraeliták hygiénájáróL Smend R. a Theolagisebe 
Studien und Kritiken czímű folyóiratban értekezik a jeruzsálemi 
templom jelentőségéről az ó-testamentomi vallásban. jJfontet E. ily 
czimü munkát irt: L es origines de la croyance a la vie future ehez 
les Juifs (Genf). 

Egész szeutirási kön y vek komm e nt á rj a i 
gyanánt említendő két franczia munka a GenesisrőL Az egyik 
már 1883. jelent meg és szerzője, L enor1nant F., azóta meghalt; 
czíme: Genése. Traduction d'aprés l'hébreu, avec distinction des 
éléments constitutifs du texte, suivie d'un essai de restitution des 
livres primitifs, donts s'est servi le dernier redacteur (Paris). A 
másik Chambrun de Rosemont műve: E ssai d'un commentaire 
scientifique sur la Genése (Páris). Angol kommentárt irt Da
vidson A. B. Jób könyvéről (London). Bickell G. a Prédikátor 
könyvéről való új hipotezise alapján fordította és magyarázta e 
műben: Der Preeliger über den vVerth des Daseins. \Viederher
stellung des bisher zerstückelten Textes (Innsbruck). Az Énekek 
énekének olasz fordítása jelent meg: And1·eoli R. Il Oantico dei 
cantici, recato in versi italiani (Oneglia). --A szeutirási könyvek 
Baer S. és Delitzsch F. eszközölte massoretikusan pontos kiadásai 
sorában megjelent Ezekiel könyve.- A Ha'rkavy által fölfedezett 
és ismertetett rhodusi bibliai kézirattöredékek, ha csak nem hami
sak, új adatokat szolgáltatnak a héber irás történetéhez, épúgy 
mint a szeutirási szöveg kritikájához. 

A s z e n t i r á s e g y e s k ö n y v e i r e v a g y s z a k a
s z a i r a vonatkozó értekezések nagy szá.má ból a következőket 
említem. Rosenberg S., a Brüll kiadta Populilr wissenschaftliche 

MAGYAn-Zsmó SzEMU:, 1885. I. Füz. 2 
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Monatsbliitterben: Dic cthische Terrelenz in der biblischcn Schöp
fnugsgeschichte. Laporte A. Histoire et litérature bibbques: la 
eréation (Púris). Bergmann F., J ako bs Tra um zu Bethel, J ako bs 
Ringkarn pf rnit Gott und B ileams Geschichte und W ahrsagun g 
erkiart (Strassburg). Lenannant F. munkájából: les Origines do 
l'histoire d.'aprrs les Bible ct les Traditions des peuples Orientaux, 
megjelent a második rész második kötete, mely a Mózes I . k. 10. 
fej. 2-4 verseiben említett népnevekkel foglalkozik. - Igen 
figyelemreméltó Condll 0. H. tanulmánya Staele folyóiratában: 
Die Com positiorr des Buches J esaia. Smend R. ugyanott hossza
san fejtegeti Jesája 24-27. fejezeteinek tartalmát és történeti 
hátterét. Ezekiás királyimájához (Jes. 38.) szövegkritikai fejtege
tést ád Klostennann a Theologische Studien und Kritiken ez. f. 
Az Expositor ez. f. értekezik Davidsan A. B. J esája második ré
széről; a l\fodern Reviewban lúwnen A. Ezekielről; ugyanarról a 
prófétáról Plurnptl'e E. H. az Expositorban. Nowack \V. ír Stade 
folyóiratában l\Iikhá könyvéről, Stade B. maga, ugyanott, a Birák, 
J esája, Jeremiás, Habakkük egyes szakaszairól. - A Zsoltár 
könyvét illető néhány általános kérdéshez szál Cmss J. A. miive : 
Some notes on the Book of Psalms (London). T1Vetzstein J. G. 
fejtegeti, a Zeitschrift für kirchliebe "\Vissenschaft und k. L eben 
ez. f., a 68. zs. 16. v. említett hegyneveket. Griitz H., a saját havi 
folyóirata legtöbb füzetén áthúzódó czikkekben, értelmezi a Példa
beszédek könyve nehezebb helyeit, a nehézségeket többnyire, is
mert merész modorában, szövegmódosítások útján elhárítva. Jób 
könyvére vonatkozik Claussen O. értekezése a z. für k. \V. uncl 
k. L. ez. f. : Das V erhaltniss der Lehre des Elihu zu derjenigen 
der drei Freunde Hiobs. Pótlólag említem F1·aidl F. már tavaly 
megjelent munkáját: Die Exegese · der 70 Wochen Daniels in der 
alten und mittleren Zeit (Graz). -Végül említem Rosin D. az 
egész szentirásból válogatott egyes helyeket magyarázó dolgozat:í.t 
a Zunznak ajánlt J ubelschriftban : Beitrau e zur Bibelexeo·csc. 

A b i b l i a i t ö r t é n e t köréből e~lítendő fVellh:usen E. 
. már régebben angolul irt és most Skizzen und V orarbeitcn ez. 
mu~kája l. részében (Berlin) megjelent vázlat: Abriss der Gc
_so-hiChte Izrael's und Juda's. Stade B. Geschichte des Volkos 
Istael ez. müvéből hosszabb szünet után új füzet jelent merr az 
Oneken-féle gyüJ"temé b S · .. , , . o . ny en. emeeke L. tortenetenek megJelent 
a másod1k része· G h" ·1 t 1 ·-. esc 1c l e t es V olkes Israel, vom Exil bis zur 
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Z erstörung ,J erusalem's durch die Römer (Göttingen). J11eyPr E· 
Geschichte de~ Alterthum ez. m. első kötetében, mely a persa hiro
clalom megnlapításáig terjed, kellő helye jutott Izraél történetének 
is. Rupel't·i J. ily czímü munkát irt: Licht und Sebatten aus der 
Geschichte des alten Bundes, II. Samnel und Saul, Prophet uncl 
Könjg (N orclcn). A Deutsche Rvvue márcziusi füzetében megjelent 
Brugsch H. értekezése: Pithom und Raamses. Trumbulltől fé
nyes kiállításban megjelent Kadesh Barnea ez. m. (Nm-r-York), 
mely a bibliai földrajz sok kérdését vitatja. Mosle1· H. Die jüdische 
Stammverschiedenheit ez. m. l. része (Lipcse) az egyes törzsek 
történetét és jellemzését adja, különösen Jákob áldása alapján. 
Fe1Tié1·e E. a régi Izraélben uralkodott pogányságot mutatja be e 
mü.ben: P aganisme des Hébreux jusqu' a la ca ptivité de Babylonc 
(Paris). Rosenz~oeig A. a következő tanulmányt írta Brülll\Ionats
blatter ez. f. : Das babylonische Exil und das J ahrhunclert nach 
clemselben, mit besonderer Berii.cksichtigung der religiösen Ent
wickelung des Juclenthums. A régi Izraél két főintézményének, a 
papság és a prófétaság történetét adja Stie1· J. müvc: Prio ter und 
Prop heten, l. rész (Bécs). 

A h é b e r n y e l v t a n h o z igen becses adalékoka t ú d 
Nöldeke T. a német keleti társaság folyóiratában: Untcrsuchuu
gen zur semitiseben Grammatik (az~ ,V-igéh·ől: még az 1883.-i é\7

-

folyamban, és a mult idő ragjairól). A gumbinneni gymnáziurn 
értesítőj ében megjelentRieder A. kettős értekezése, latin nyelven: 
a verbum :finitum előtt használt in:finitivusról, és a nifál és hit
páél nevü. igetörzsekrőL R eiche1·sohn héber nyelven irt héber nyelv
tanából (1. rész: hangtan 186-±, 2. rész : ige, 1873) megjelent a 3. 
rész a névszóról (Vilna). - A héber kiejtése tör ténetéhez fontos 
adalékot képez Siegfried K. értekezése Staele folyóiratúban: Dic 
Ausspraebe des H ebri.tischen bei Hieronymus. -- A Ilebraica 
nevü angol folyóirat, mely Chicagoban megjelenik, különösen a 
héber nyelvtudománynak van szentelve; az eddig megjelent füze
tekben írtak többnyire kisebb dolgozatokat: St?·ack H. L .. Felsen
thal B., Adle1· O., Bache1· V. s músok. Említenelő itten Jlfiilla D . 
H. mü.ve: Zur vergleichenden semiti chen Sprachfor "chung. 

A b i b l i a i a r am a i z m u s új és kimerítő grarnmatikú
ját adtn. Kmdzsch E. : Gnuurnatik des Biblisch-aramii ischen. rnit 
einer kritischen Erörterung der aramüischen \Yiirtcr im netwu 
Tt'st:nnent (Lipcse). nurrtl H. n, RvYUC' dC-. É .. T.-hen <;Ztllt t' ll;'> Ph ' 

~* 
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egylk vitás jelenségéhez: le passif d~ns, l'araméen bib:ique et le 
palmyréen. Ugyanott Ilalévy J. az 1ment. felfedez~tt. o-~raméus 
feliratok ala.p,ián meglepő eredményekhez JUt a Danwl cs Ezra 
könyveiben használt aramams nyelv eredetére, de a sémi nyelvek 

általános történetére nézye is. 
A h é b e r l e x ik o g r a fi á h o z említem TiVijnkoop D 

heható értekezését az ~Ml' szócska használatáról, az Israelietische 
Letterbode ez. hollandus folyóiratban. G1·iitz H., saját havi folyó
iratában, beszél VS~ igegyökrőL Stade folyóiratában ir Grill F. 
cSt:'~i~ nevéről. Baer és Delitzsch Ezekiél-kiadásához irt De
litzschFrigyes, a hírneves assziriologus, egy függeléket: G lossarium 
Ezechielicum-Babylonicum. F,inn J. S. kiád Varsóban Há-óczár 
ez. a. egy héber szótárt, mely a bibliában és misnában talált hé
her szókat és azoknak származékait is a későbbi héber irodalom
ban orosz és német nyelven magyarázza. 

B i b l i a i s e g é dm u nk a gyanánt említem itt Riehm E. 
jeles müvét: Handwörterbuch des Biblischen Alterthums, mely
nek befejező füzete megjelent a lefolyt évben. Hamburger J. Real
Eneyclopaedie für Bibel und Talmud ez. tartalmas müvébél meg
.jelent az első, bibliai résznek 2. kiadása (Strelitz). 

A r é g i b i h l i a i fo r d í t á s o k irodalma lényegesen 
gazdagodott Be1·line1' A. régen várt munkája által : Targum On
kelos, herausgegehen und erlautert (Berlin); az első részben e 
targum sz,övegét adja a hires sabionetai kiadás szerint, a máso
dikban pedig a számos kéziratból gondosan összeállított eltérő 
olvasásokat, a targumra vonatkozó tanulmányok történetét és sa
ját elméletét az onkelosi targum keletkezéséről. A szamaritánusok 
targumát kezdi kiadni héber hetükben Heidenheim J. a BibliothecR, 
Samaritana l. kötetében (Lipcse). Vollers K. Stade f. befejezi 
tanulmányát a 12 kis próféta görög fordításáról. Persisebe Stu~ 
dien ez. legujabb müvében egy párisi kéziratból kiadja De LagaTde 
P. a J esája Jirméja és Ezekiel egy részének zsidó-persa for~ 

· dítását. 

A régibb e x e g e t ik us i r o d a l o m kiadatlan kincseiből 
napvilágra hozta Ba'rgés J. J. L. fényesen kiállított kötetben a 

· karaita Jéfet egy müvét; ily czímen: Rabbi J epheth Abou Al y ibn 
Aly ~assorensis Karaitarum doct01·is sapientissimi in Canticum 
Cantlcor~~ commentarium Atabicum ed. (Páris). Margulies :FL 
B. SzáadJa gáon zsoltárkommentárjából kiadja az első husz feje~ 
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z etet (Boroszló). E gáón cxcgczisét, különösen <t vallás bölcsészeti 
főmunkája alapján, jellemzi Staele f. Tr"oljf l\I. Lö1ry J. bevezetés
sol kiadta Izsák Ibn Gaj~Lt arabs fordítását a Kóhélet könyvé
hoz. lfo1'owitz Oh. M. fölösleges munkát végzett, miclőn egy ha
misan Ibn Ezrának tulajdonított lYiislé-kommentárt, melyet múr 
l 880~ ban kiadott volt Driver, újonnan nyomatott ki, e czímen: 
Birkhath Ábrahám (Frunkfurt l\I. m.). A héber nyelvtudomány és 
a szentirásrnagyarázat történetéhez képez adalékot Bache1' V. a 
bécsi cs. akadémia értekezéseiben és kü.lön is megjelent müve: 
Die hebraisch-arabische Sprachvergleichung des Abulwalid l\1er
wan Ib n Gan ah (Bécs). 

A t a lm u cl keletkezését illető kérdéseket vitatja Bloch I. 
S. rnüve : Einblicke in die Geschichte der taJmudischen Literatur 
(Bécs). A .T ubelschriftben megjelent Bl'iill N. tanulmánya: Be
griff und U rsprung der Tosefta. A taJmudnak, különösen annak 
halákhai részének tanulását megkönnyíteni kivánja : Fischel' B., 
Talmudisebe Ohrestomathie mit Anmerkungen, Scholien und 
Glossar (Lipcse). A berlini Rabbinerseminar értesítőjében meg
jelent BeTliner A. müve: Beitrage zur Geographie und Ethnogra
phie Babyloniens im Talmud und 1\Iidrusch. jJfoscol.:iter 8. I. ter
jedelmes hollandus numkában egybeveti az nj testamentomat és a 
talmudot; a nnmka czime: Het Nieu\\-e Testament en de Talmud in 
beider voornaamste Zedelessen, Uitspraken, Gelijkenissen, Apho
rismen, Spreckwoorden, I{arakter en Strekking"(Rotterdam). Az Is
raelietische Letterbaele ez. f. hozza ugyanarról a tárgyról Trágenaw· 
L. értekezését: De Talmud en ele oudste geschiedenis van het Chri
stenthum (a talmud és a kereszténység legrégibb története). 
Rabbinawiez R. Dikcluké Szofrim ez. munkájából megjelent a 14. 
kötet, Zebáchim traktátushoz. 

Le 'l.; y J. nagy sz ó t á r á b ó l a talmudi és miclrá i iroda
lomhoz megvan a 4-ik kötet első füzete (~ betüvel). J(olwt 8. 
Árukh-kiadásából két új füzet jelent meg, a ~ betü végéig. 

A m i dr ás irodalmára vonatkoznak Reifnwnn J. s músok 
clolgozatai a Béth Talmudban. TVilnsch e .A. német midrásforclítá
sából (Bibliotheca Rabbinica) megjelent a Buber kiadta Pe ziktá 
fordítása. Sch~tfeJ' S. ily czimü értekezést irt: Das Buch Koheleth 
im T<thu.ud und l\Iidrasch (Lipcse). Giiclemann :JI. a .Tubehschrift~ 
han fejtegeti <t Haggacb és 1\Iiclra ch Haggacla fogalmút. fialél-y 

I. a Revue des É. J.-ban kimutatja, hogy suelelukén erecletll 
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a.g:tdúk maradtak rúnk a talmndlw,n. L evi l sr. ugyanott zsidó-ko
resztény ercdctií ag;í.oúkat mutat ki. B ack fj, a :0Ionatschriftbau 
befrjczt(~ mnnkájút: Dic :b-,ahcl jm 'falmud uncll\Iiclrasch. Bache

1
• 

V. ugyanott megjelent munkúja meg van most külön kiadásban 
is, c czimcn: Dic .Agada der ~rannaiten. Erster Band : Von Hillel 
bis Akiba. (Strassbnrg). - Itt említem Se li,rpnann 0. a Szirách 
könyvéről irt t'rtckczését: Das Buch der W eishcit J osus 8irach 
in scinem V crhültniss zu elen sal omonischen Sprüchen und seiner 
hist01·ischen Betlentung (Halle), Továbbá llfcwx G. H . értekezését 
:t Búba bathrá 14. l. olvasható baraithárói: Traditio rabbinarum 
veterrima de librorum V. T. ordine atque origine illustrata 
(Lipcse). 

A h a l á k h a köréhez tartozik bold. Löw Lipót hagyaté
kában talált nehány fej ezet a Beitrage zur jüclischen A lterthums
kunde ez. munkája harmnclik kötetéből, melyeket »D er synago
gale Rítus « fölirattal kiadott fia, Löw Imm. a Monatschriftban. 
Bloch l\1.: »Die Institutionen des Judenthums « mellékczimet vi
selő héber nagy munkájából megjelent a második r ész, mely az 
imákra és benedikcziókra vonatkozó intézményekkel és szabványok
kal foglalkozik. A második templom utolsó idejében hozott úgyneve
zett tizennyolcz határozatról ir Lerrne?' M. Berliner Magazin-jiban 
és GriitzH. saját folyóiratában.AHassáchárban megjelentHo1·owitz 
S. I. nagyobb czikke, R. Aki bá a házassági jogot illető nézeteiről. 
A gáónimról ir lYeisz I. H. a Béth-Talmudban. Ugyanott kiád 
gáóni döntvényeket (responsumokat) Milller J. SchoJT 0. H. a 
Jubelschriftban értekezik héber nyelven a Halikhóth gedólóth ez. 
gáóni munkáról. Ugyanott megjelent egy mutatvány a D errenbou.?'{f 
I. tervezte Maimuni-kiadásból, melyben M. misnákommentárj(mak 
eddig kiadatlan arabs eredetije a megigazított héber fordítással 
együtt fog megjelenni. Jeruzsálemben kiadták R. Nisszim (Rán) 
novelláit a Megilla traktátushoz. 

A z s i d ó k t ö r t é n e t e terén a lefo]yt év elég gazdag 
irodalmában első helyen nevezendő, épúgy terjedelménél mint j e· 
lességénél fogva, egy hazai termék, mely a külföldi irodalom ha
sonnemü termékei között is ritkítja párját: ](ohn S. A zsidók 
történe~e ~~gyarországon. Első kötet. A legrégibb 'időktől a 
mohács1 vesz1g. Nagyszabású és gazdag tartalmú munka szintéu 
Güdemann M., Geschichte des Erziehungwesens und der Cuitur 
der J uden in Itali en wahrend des Mittelalters. J(ayse1·ling M. 

m(ivéből: Hauclbnch der i racli ti chen Ge chichte von der Zeit 
dcs Bibclahschlusscs bis zur Gegenwart, új kia(lá, jelent meg. 
Locb I.-tól való a zsiclók tör ténetének rövid vázlata a Dictionnaire 
Universel ele Géographie külön is megjelent czikke: le Juif,. 
AstTuc A. tanulmánya az antisemiti mus ereeletéről é, történeti 
okairól, mely először magyarul látott napvilágot ) izemlénkben, a 
Société d. É. J. É vkönyvében jelent meg franczia eredetiben. A 
kereszténység keletkezésének korát leü·ja keresztény zempontból 
Schnecle1'1nctnn G. munkája: Das J uclenthum und die ebri tliche 
V erkündignng in den Evangeli en (Lipcse). Die Ketzergeschichte 
des Urchristenthums nrkundlich dargestellt czímü_ mnnkájában 
(Lipcse) Hilgenfelcl A. behatóan foglalkozik az essérrnsokkal i . 
Gréitz H. a boroszlói seminttrium értesítőjében értekezik a Domi
tian, Nerva, Traján és Hachián császárok alatti zsidó prozeliták
ról. Ugyanaz7 saját havi folyóiratában, megvilágítja a római kor 
egyik vitás eseményét : Die kriegerische Bewegung in Palae tina 
am Ausgange des zweiten J ahrhunderts. Ugyanaz ir, ugyanott, 
Turnus Rufus nejérőL A Revue des Études .Juives, mely mind
inkább a zsidók történetének felette fontos és érdekes repertorin
mává lesz, a következő dolgozatokat (magyarúl közlöm a czimei
ket) tartalmazza. I-Jilcl I. A ., a zsidók Rómában a közvélemény 
előtt és az irodalomban. Reinach S., görög felirat :Smyrnábau, 
Rufina zsidónőrőL Hi7·schfelcl H., a medinai zsidók története. 
Goldzihe1· I., mohammedán eredeti.'t tudósítások a Rés-galútá mél
tóságáról. Loeb I ., két kereskedelmi könyv a 1±. század kezeleté
ről (ritka fontosságú kútfő a francziaországi zsidók, ele a kere lee
clelem tör ténetére is). Ugyanaz 7 spanyol számkiüzöttek l\I arseille
ban 1492-ben. Dejob Ch., kútfők az E gyházi állam zsidói történe
téhez. Decharalele R ., a zsidók a pápák franczia birtokában a 
középkorban. GeTsan l\I., a savoyai államok zsidói történetéhez. 
Ot~ve1· lecmx E ., a belgiumi zsidók régibb történet éhez. S cheicl E., a 
hagenaui zsidók a franczia időben . Cahen A., ametzi rabbinatus 
<~ franczia időben (1567-1871). - Loeb I. a Sociét e du É. J 
Evkönyvében ir a múlt század második felében lejátszott egy ér
elekes epizórlról: Borach .. Lévi. - A l\Iouat"chriftban megj elent 
Frankl P. F. előadása : Uber die Stellung der deutschen Jucleu 
innerhalb der gesammten Juclenheit. Ugyanot t 1{eustaclt L. küz
leménye : Zur Geschichte dor deutschen Jnüeu im XYI. Jn.hr
hunclcrt. Említendő itt egy már 1883-han megjelent !ll nu l· a: 
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Be1·,qma.nn C., zur Geschichte der ~ntwickelun? deutscher, polni
scher und jüdischer Bevölkerung lll der Prov1nz Posen (Tübiu
rren); továbbá: )tetunann S. zur Statistik der Juden in Preussen 
~on 1816-1880 (Bm·liu). Ugyancsak 1883-ban megjelent orosz 
nyelven Buschandsl.·y S. A. ily czimü munkája: A litvániai zsi
dók, jogi és társadalmi állásuk története \Vitoldtól a lublini 
uniáig (Sz t-Pétervár) ; erre a könyvre vonatkozik Harkavy A. 
egy tanulmánya a Rtrssische Revue 22. kötetében: Zur Geschichte 
der ,J u den in Lithauen. Ugyanaz irt a \V oschod nevü orosz fo
lyóiratban a Négy Ország zsinatáról, mely a hajdani Lengyel
országban fennállott. A Salonikiban való sabbatiánns felekezetről 
meglepő tudósítást ád Griitz) havi folyóiratában. - Amsterelami 
sirfeliratokat kiadott pompás kiállítású munkában De Castro H., 
erfnrti sirfeliratokat, a Monatschriftban, J(ronel'. Adaiékul a zsi
dók történetéhez tekinthetők az 1663-1733. élt festőmüvésznek, 
Picart Bernardnak l 7 képei a korabeli zsidó életből, melyeket hé
liogravureban kiadott l\f. Dejarclin e czím alatt: Scénes de la 
vie juive, dessineés d'aprés nature. 

É ll e t r a j z i dolgozatokként a következőket nevezhetem: 
Go-itein Gábor, ifjan meghalt hazánkfia értekezése Berliner lVIa
gazinjában: Das Leben und \Virken des Patriarcheu Hillel. Spitz 
I. lipcsei clisszertácziója: Rabban J ochanan b. Sakkai, Rector der 
Hochschule in J a bne. Horovitz 1\ti. Frankfarter Rabbirren czímü 
munkájának 3. része, melyben R. J ako b J os ua Falk és R. Abra
ham Lissa életét adja (Frankfurt a. M.). Luneli Abraham b. 
Náthán, a 1Ianhig szerzője, képezi Cassel D. a Jubelschriftban 
megjelent értekezésének tárgyát. 

A zsidó irodalom történetéhez kiváló becsü 
munkával járult Perles J. : Beitrage zur Geschichte der hebrai
scben und aramaiseben Studien (Mü.nchen); itt egyebek közt a 
humanistikus korszak héber tanulmányaira nézve fontos kútfők 
közöltetnek Hasonló fontosságú Kayserling M. közleménye a 
Révue des É. J.-ben: Richelieu, Buxtorf pere et fils _et Jacob 
Roman. Steinschneicle1' l\f., egy olasz folyóiratban megjelent egyes 
dolgozatait összegyüjtve kiadlia e czimen: Letteratura italiaua 
dei Giudei, Cenni (Róma). Jellinek A. a Jubelschriftban köny
Vészeti munkával vett részt: Bibliographie hebri:iischer Deuk- u. 
Trauer-Reden. Prankl P. F. a 1\tionatschriftban folytatja karaita 
tanulmányait. Neubauer A. a Revueben először ismerteti Jacob 
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dc Baguola egyetlen kéziratban létező és eddig ismeretlen er
kölcstani és kazzuist.ikus munkáját, mely 1360 körül iratott. 
Ugyanetz a J ubelschriftban kiadt~ először J e dá ja Bední.si költöi 
vitairatát az asszonyok mellett: Ohéb násim (Nők barátJa). Bcirú 
Giinzuw·g D. héber bevezetéssel napvilágra hozza először, ugyan
ott, Izsák b. Todros 1377-ben irt orvostani munkáját: Beér la
chái rói. Ugyanott értekezik F1·ankl B. F. Eleázár b. Kalinó l, a 
hires pintköltőről és kiadja egy eddig ismeretlen költem~n~ét ,a 
Sábuóthünnepre. Be1'line1· A. a következő czímü muulm elso reszet 
adja: Synagogal-Poesieu. Hebriiisebe Te~te mit c:er deutschen 
Übertragung aus der Synagogalen Poesie des ::NIIttelalters von 
Dr. Zunz (Berlin). Ege1;s J. a :Monatschriftban kiad költemén!e
ket a két Ibn EZI·ától, Abrahámtól és l\Iózestől, és a JubeLchnft
ban Salamon Ibn GabiraltóL - Perrea~t P. a taval említett Rö
vidítések szótárához majdnem hasonló terjeclelmú toldalékat irt e 
czímen: Appendice all'Oceano delle abbreviature e sigle ebraiche, 
chalfl aiche, rabbiniche, talmudiche, rituali, geografiche stb. 
(Parma). 

Az á l t a l á n o s i r o d a l o m t ö r t é n e t köréből érdekel 
bennünket: 1Veubau,er L., Die Sage vom ewigen Juden, un tersucht 
(Lipcse). A monclák irodalmának egy híres thémájához szól Lévi 
I. czikke a Revueben: La légenele de l'ange et l'ermite claus les 
écrits juifs. 

A z s i d ó v a ll á s b ö l c s e l e t majdnem kizárólag kiad
ványok és történeti vagy bibliografiai dolgozatokkal van kép-vi
selve. Varsóban megjelent a JecziTci könyvnek nj kiadása, tíz régibb 
kommentárjával együtt. A Juhelschriftban kiadta PeJTea·u P. a 
XIV. század elején élt Ohájim b. Jiszráél héber értekezését a 
paradicsomról, mely a bölcselkedő exegezis kiváló emléke. A 
szentirásmagyarázat bölcselkedő irányát illette tudvalevőleg első 
sorban a déli Francziaország zsidóközségeiben a XIV. század 
kezdetén lefolyt heves vita, melynek egyik legfontosabb emlékét 
kiadta J(mifmann, D. a Jubelschriftban: Siméon b. József levele 
l\Ienáchém b. Salomohoz (Ohósen mispát). Ugyanott megjelent 
Steinschneicle1· NI. tanulmánya: Die JYietaphysik des Aristatele · 
in jüdischen Bearbeitungen. - 1Veiss S. hallei dis ertácziójának 
czíme : Philo von Alexanclrien und 1\Io es :1\Iaimonicle , ein ver
gleichender Versuch. F1'iecl S. a X. század elején élt Izsák b. Sal. 
Jiszráéli egyik bölcsészet munkáját készt'tl kiadni é" mü-ve el ű 
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bevezető részében értekezik a. nevezett hires bölcsész és orvos 

életéről és munkáiról: Das Buch ü ber die Elemente. I . Einleiteu~ 
der Theil (Lipesc). J(aufmann D. ir n, Rovneben az ugyancsak e 
bölcsésznek tulajdonított kommentárról a J eczirá könyvéhoc z. 
D'"gyanaz a l\Ionatschriftban megjelent kisebb adalékokkal járult 
hozzá a zsidó vallásbölcselet történetéhez, és »Az érzékek« czímü 
munkájával, mely az országos rabbi-képző intézet értesítőjében és 
németül (Die Sinne) is megjelent, nagytudományú adalékot ácl 
héber és arab forrásokból a középkori physiologia és psychologia 
történetéhez. Klein l\ti. Maimuni-fordításából: A tévelygők útmu
tatója megjelent az első rész utolsó füzete (N agy-B ecskerek). _ 
l\fint a vallásbölcselet körébe tartozókat említem végül : JJfortara 
1\1. La Genesi e la Scienza, N ot e sull' origin e e su ll' etá dell' 
u omo, a J ubelschriftban. Schweinb'ttrg S., Jüclische Pessimisten 
(Bécs). 

A z s i d ó v a ll á s s a l és a z s i cl ó n é p p e l általános 
szempontból foglalkozó munkák gyanánt említem itt, mellőzve a 
lappangva és nyilvánosan egyre folyó támadó harcz szüleményeit, 
az ellenségek vádoló, a hivek és barátok védő iratait, egy német, 
egy franczia és egy olasz írónak terjedelmes munkáit. E. v. Ha1·t
mann, a hires bölcsész, ily czímü munkát irt: Das Juclenthum in 
Ge~enwart un~ Zukunft. Socialpolitische Abhandlungen. (Lipcse); 
Satnie Y ves d Alveyd1·e 94 7 lapnyi müvének czime : Mission des 
Juifs (Paris); Guidetti Corradi közzé tesz »a zsidók mellett el
mélkedéseket és okiratokat: Pro Judaeis riflessioni e elocumerr ti 
(Turin) .. Említésre méltó végre Singe1' 1: nagyérclekü gyüjtemé
nye: Bnefe berühmter christlicher Zeitgenossen über die Juden
frage. (Bécs). 

Budapest. BACHER VILMOS. 

ADALÉKOK A HEBER ES ARAMÉUS TANULMÁNYOK 
TÖRTÉNETÉHEZ. 

PerZs J. Bcib·age zur Geschi ht d h ... c e er ebra1schen und aramaiseben Stu-
dien. München, 1884. 

böl vaf:1~~~~~~~~ .részint a középkorból, részint az ujabb idő
nak eg ~ on 

1 
°~~ Iratokat tárgyaz, melyek csak annyiba,n álla.

. d l ymh assa osszefüggésben, hogy valamennyien a szótú.r-
11"0 a om oz tartoznak El ö b · . s sor an értekezik a szerző ép oly 
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alaposau mint terjedelmesen a »IGs Árnkh« czimü munkáról, 
keletkezése, terj edése és földolgozása történetérőL E zt követi 
egy értekezés a »Makré dardekin« nevü glosszáriumról; hozzá 
beható kutatás csatlakozik É lij á L evita Nomenclaturájáról és 
hannoveri Náthán Száfa berurá ez. lexikogra:fiai miivéről. A 
szerző közli továbbá R. Mózes Haddarsán egyik tanítványának 
zsidó-német glosszáit, a XIII. századból. A munka utolsó részét 
13 eddig kiadatlan levél teszi, melyeket a reformáczió korszaká
ban, 1517-1555-ig, élt és a héber tanulmányok fölélesztése és 
terjesztése körül nagy érdemet szerzett tudós keresztények vagy 
zsidók irtak. Alapos és szorgalmas kutatás nyilvánúl e könyv 
minden lapján és fényt derít a zsidó nép és irodalom történetének 
számos pontj ára; méltán sorakozik a szerző eddigi dolgozataihoz. 
l\tiagukban elég jelentéktelenek azon irodalmi termékek, melyek
ről szól; ele annál jelentékenyebb a szerző munkája, mely bővel
kedik etimologiai nyomozásokban és adalékokban a héber nyelv
tudomány történetéhez a reformáczió kors;mkában. N agy mérték
ben fölhasználta a szerző a müncheni könyvtár nyujtotta igen 
gazdag kézirati anyagot. Ennek nyomán bevezet bennünket a 
héber nyelv tanulás&. körül buzgólkodott keresztény tudósok 
mintegy bensőbb viszonyaiba és kimutatja, mennyi nehézséggel s 
néha veszélylyel volt akkor a tanulás összekötve. A könyv terj e
dése és általánosabb hatása érclekében óhajtottuk volna, vajha a 
benne felhalmozott gazdag anyag alkalmasabb elrendezése és föl
dolgozása által nagyobb olvasó közönség számára is hozzáférhe
tőbbé lett volna téve. A mai időben, mikor a zsidó irodalmat számos 
alkalmi iratok és kisebb müvek gazdagítják, ele csak csekély mér
tékben sajátképi tudományos munkák, oly könyv, mint az előttünk 
fekvő , tartalmánál fogva nagyon alkalmas lett volna arra, hogy 
sok felvilágosítást terjeszszen és nem egy előitéletet elmozdítson. 
Kivált pedig megmutathatná tágabb körökben is, mennyit köszönt 
a kereszténység egyik legj elentősebb fázisában, a reformáczió 
korában, még a legtekintélyesebb keresztények, mint p. l\tiünster 
Sebestyén vallomása szerint is, a zsidóságnak és a zsidó tudósok 
müköclésének. Perles könyve olyan, hogy első sorban a tudomány 
emberének nyuj t felette beeses anyagat; hogy a nagyobb közön
ségnek szánt olvasmánynyá alkossa, már ezen anyag m.inősóge 
nem igen engeelte volna, mert különféle ·égében nehéz lett volna, 
egységgé fehlolgozni. 
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A. következő megjegyzéseket kívánom tonui a tudó~ szerzö 
általnyujtott bő nyelvtudományi anyaghoz. A_ 3 3. :aphoz to~,~~ 
nem a középnémet fJemath ) hanem a vele egyJelentesü. és a héhot· 

irásnak jobban megfelelő gemechede. - Az 54. l. N~j~j'j j1 ösz
szefügg tal~n e szóval: heuern (Heuerung). - A 62. laporr meg-

. beszélt t:.'~'~tQ szóra nézve fenn kell tartanom a P erles által elvo
tett nézetemet (L Geschichte des Erziehungswesens und der Cuitur 
der abendliindischen Juden, I. 279). Jóllehet előfordul N~Sto = 
talamo (menuyegzői szóba), mégsem találtatik sem olaszban, sem 
németben oly szó, mely megfelelne a »lakodalmi ének« értelmé
ben vett t:.'~~,to szóalaknak. A hol az utóbbi szó előfordul, általá
ban nem lakodalmi énekre czéloz. Másrészről oly gyakran talál
juk e szóalakot t!'~~t:.' (zsoltár), hogy kétség nem férhet azoH 
föltevéshez, hogy ebből aszóalakból romlás általlett a to-vel irott. 
Hasonlóképen nem fogadhatom el a 89. lapon olvasható megjegy
zést és fentartom nézetemet, mert nem volna érthető , minek ma
gyarázták volna idegen szóval az oly ismeretes héber kifejezést az 
érvágásra. A 104. l. nem kellett volna toN~ 'j szóalakot módosí
tani, az nem egyéb mint Rabatte. A 109. l. ~1~~,-,~ nem creuset, 
hanem Krüsel (L Sanders, Deutsches \Vörterbuch, Kraus II.). 

A 212. laphoz megjegyzendő, hogy nem ugyann,zon okból 
tartózkodott a nagy lengyel talmudista, Sechná Salamon az iro
dalmi munkásságtól, mint tanitója, R. J ako b Pollak (Falk); l. 
erről értekezésemet a rabbihivatal ujjáalakításáról, a Monatschrift 
1864. évf. 429. L - Az itt először megjelenő levelek között külö
nösen fontosak azok, melyeket lYiasius András a talmud elégetése 
e~len irt .. J: 224. l. közölt levélhez volna egy megjegyzésem. Ma
Sius ezt IrJa: »Ausim ferejurare utrumque illorum .... non solum 
ab una parte, sed utriusque falsitatis mercedem accepisse et duos 
boves alterum ins1'dere eo . l' · 1 . '. ' · rum mgu1s, a terum vero Ins1clentem 
deturbare velle Perle t · .e d' · . · s ez 1gy 10r ItJa: »Ich w age zu schwören, 
dass jene beiden Manne · ht ll . . r· · · me . J os von der e1nen Seite son-
dern von beiden S 't f" 'h ' 

.. • • 
1 ei en ur I re lü.genhafte Aussagen bestochen 

wurden. D1e heulen Buchl :· dl . l . · lan er smc glmchsam zwei Ochsen ,ou 
denen der Eine ihnen at f d . z . ' 
S·t d 1 er ung e sit z t, ele r Andere elen o ben 

l zen en zu verdrange l t Eh , n sue 1 .« ez semmi értelmezést nem [Lel 
a szerzö. Az ökrökről l' 'l' . 

l b R ~ , , va 0 szo as VIsszamegy a görögre, mely 
nye v en 1 .~ov~ Err.~ /'Afurn ("'I .. 
olyanokról k'k k .7 ° wr a nyelven) közmondásos kifejezés 

' 1 ne nyelve pénz által le van kötve, mert a régibb 
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iJőkhen ökör képe volt a pénzeken. Baranek ur, P erlesnek és az 
alulírottnak közös barátja, az Adagiorum Erasmi Rotterdami 
E pitome ez. munka következő helyére tett figyelmessé : Munerum 
corruptela. Bos in lingua, In eos qui nos andeni libm·e, quod sen
tiunt, dicere. Translaturu a robore animantis, quasi linguarn op
primens non sinat elogui. Vel hinc, quod Atheniensium numisma 
quondn,m bovis obtinuit figuram. - E szerint Masius levelének 
idézett helye igy fordítandó : E skünni mm·nék, hogy . . . . és hogy 
két ökör (azaz két megvesztegetés) küzd egymással a nyelvükön. 
Miután nem tudom, vajjon az egész levél van-e közölve, nem 
ítélhetern meg, ki értendő a két férfiú (utrumque ill01·um) alatt, 
a két könyvkereskedő-e, vagy a két kitért. l\1indenesetre az egész 
mondatban ugyanarról a két férfiúról van szó. 

A szerző szargalmának és sikeres kutatásának e szép gyü
mölcsétől nem válhatok el azon óhajtás nélkül, vajha nem sokára 
megint ily jeles könyvvel örvendeztetne meg bennünket. 

Bécs. 
GüDEMANN MóR. 

EGY IRODALMI FURCSASÁG. 
Mö"bius Hugo (Pfarrer zu Martinroda). Die Kinder I srael nie in Aegypten. 
PopuHir-wissenschaftliche Studie über die L age des hiblischen Laudes 

Mizraim. Ilmenau és Lipcse, 1 8 8 4. 

Háládatlan egy világban élünk. A legderekabb férfiakat 
sem részíti a kellő elismerésben. Vannak tudományos akademiák. 
nemzetközi és nemzeti földrajzi társaságok, de egyről sem hallot
tuk, hogy a legújabb felfedezőt tiszteletbeli tagjául vála ztottn, 
volna ; ennek pedig sikerült » JYiiczráim « fekvését kideríteni ! Éle 
eszével bebi~onyította, hogy a zsidók soha sem voltak Egyip
tomban! - Evszázadok óta tudatlanok vagyunk, a hibát igaz ág
számba vettük, és még se méltatjuk azt, ki bennünket a. hehe 
útra vezetett. L épjünk legalább nyomdokaiba ! · 

. lJ;löbius kimutatja, honnan ered tudatlanságunk. A zep
tuagmta, úgy okoskodik, forditotta legelőször de helytelenül 
»lVIiczráimot« Egyiptommal. H n, igc"tz is, hogy tekintélye okok 
ezen nézet mellett szálnak - mindaz mit a bibliában l\I iczrúim 
l:~o~ságánn,k szakásairól és intézményeiről olvasunk p. o. egészen 
r:ulhk Egyiptomra - a valódi tudós mégis egész mús kön~t-
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keztetéseket fog ezekből levonni ; csn.k azt fogja találni, hogy 
Izráél fiai együtt lnktak e,qy országbn.n Fáraóval és az Egyip~ 
tombeliekkel, de nem Egyiptomban, hanem Palesztinában, melyet 
Faraó épen azon időben meghódított. ~!fég sokkal fontosabb az, 
hogy több körülmény lehetetlenné teszi, hogy » 1\ficzráim « alatt 
Ecrvir)tomot értsük. - Ezékhiel könyvébon (29. 14) azt olvassuk 

b u 

( szerző fordí tás a szerin) : » l\íiczráim börtönét el fogom pusztítani, 
és őket I) megint Pathros országába, hazájukba vissza vezetni.«
Világos - természetesen, csak szerzönknek, - hogy az »egyip~ 

tombeliek« (hol vannak ezek itt említve?) hazája Pathrosznak és 
nem l\Iiczráimnak neveztetik; továbbá az, hogy azon időben JYiicz~ 

ráimban időztek, a hol egy erőclöt építettek, melyet Isten el akart 
pusztítani; az egyiptombelieket (megint ezeket!) ki akarta űzni 

az országból és pedig oda, a honnan jöttek, Egyiptomba, mert 
Izráél népét szorongatták. Lehetetlen tehát, hogy Miczráim 
=Egyiptom. 

1\fellőzöm a többi, hasonló okoskocláson alapuló bizonyí
tékokat és áttérek ahhoz, mely a szerző szerint meg nem czáfol
ható. - »Pótifár felesége Józsefet héber rabszolgának mondja. 
... <\.. zsidók magukat »lzráél fiainak« nevezték, a héberek nevével 
a kanaanitákat illették, kiknek országába rontottak. Hogy nevez
hették hát az egyiptombeliek Józsefet oly névvel, melyet egyál
talában nem ismerhettek? Ezen ellenmondás más móaon meg nem 
magyarázható, minthogy az egyiptombeliek akkor, midőn József 
oda vitetett, nem Egyiptomban, hanem Palesztinában voltak, hol 
a kanaanitáktól az illető nevet hallották.« 

Egy pápnak mégis egy kicsít jobban kellene ismernie a 
szentirás tartalmát! Hát nem olvasta soha Mózes első könyvé
nek 14. f. 13. v.? Vagy azt hiszi, hogy ezt a helyet egy ]mnaa
nita ember irta? Akkor talán be fogja vallani, hogy u. o. 40. f. 
15. v. József mag~ magáról mondja: »A héberek országábóllop
tak engem stb.« Es az ellen sem lesz kifogása, hogy Jónás, n. pró
féta magáról mondja : » Hébe1· vagyok, és a,z é o· istenét imádom.« 

De azt hiszem, hogy fölöslecres szerző ~llításai ellen szót 
eme~ni, a, leghelyesebb eljárás az blesz, ha bizonyité]mit minclen 
meg_JeO'yzes n'lk"l .. "l f''l ___ ~--- e u rovu en o sorolom; itéljen az olvasó maga. -

1
) A szerzö zár1el közzé tesz"1 h l 

· t J ' ogy az »egyi ptombeliekct, « no ta. szerm e nem ezekről van szó u' lá , 
tása gyönge oldalát. · · gy ' tszik, hogy ö maga is érczte }Uh-
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lYiöbius lehetetlennek tartja, hogy Izráél fiai idegen or zúgban 
idegen emberek között letelepültek, meg fel nem foghatja, hon
nan sz erezte volna~ J aka b Egyiptomba való kivánclorlásn. h os. zn, 

ideje alatt az élelmi szerelcet; szerinte az egyiptomiak ezen pá z
tornépet országukba be nem eresztették volna. E miatt és még 
több hasonló okok miatt kétség;et nem szenvecl, hogy l\Iiczrúim 
nem azonos Egyiptommal. - Hát hol fekszik l\Iiczráim? A fele
let nagyon egyszerü. Palesztina azon helyétől, melyben a pat
riarkák laktak, 2 napnyi tá1olságban. A bizonyíték pedig az: 
hogy Júda Jakabnak azt mondja (lYióz. I. k. 43. f. 10. v.), ha nem 
halasztottuk volna el az utazásunkat, immár kétsze1' vissza jöt
tünk volna. (Magától értetődik, hogy Júda sajnálju, hogy atyja 
el nem bocsátotta előbb. l\Iöbius pedig a halasztá t azon három 
napra vonatkoztatja, melyet J aka b fiai akaratuk ellénere l\Iicz
ráimban töltöttek). »Miczráimban« csak 3 napig tartották visz
sza, a negyediken haza indultak. Ha tehát n~qy nap alatt l\Iicz
ráimba kétszer lehetett menni, a távolság csak 2 napnyi lehetett« . 
-De még pontosabban lehet a hely fekvését meghatározni. A 
bibliából tudjuk, hogy a zsidók Ramzesz és Pithom építésén dol
goztak; azon tényből, hogy ezen városokat magábm1 Egyiptom
ban találták, szerzőnk véleménye szerint nem következik, hogy 
valóban Egyiptomban feküdtek. Szerinte az egyiptomi Pithom 
nem volt város, hanem csak Tumnak ( = Ra = Ammon) szen
telt helye. Hát Ramzes? A talált romok nem Ramzes 1áro ának 
maradványai. A dolog inkább így áll: 1Iózes I. k. (10. f. G. v.) 
szerint Miczráim Ham fia volt ; ugyana:wn Ham egy más fi:1 

~anáán volt; magától értetődik, hogy a test1érek, kik atyjuk 
birtokában osztozkodtak, szomszédai voltak egymásnak; tehát 
l\Iiczráim határos KanaánnaL l\Iiczráim pedig ott fekli.dt, hol 
későbben Jéruzsálem ~városa állott; ezen város mellett találjuk 
az egyiptomi gyarmatokat Ramzes ( = Bethsemeo) és Pithom 
(= Etham).l\Iiczraim csak »l\iaczor« kettős záma é aztjelenti. 
hogy a két erőd. - E szerint a szegény zsidók P~ücsztinúhúl 
csak azért vándoroltak ki, hogy oda újra bevánüoroljnnak; · zer
zőnek még a »hosszú út« irányát is sikerült pontosan mntatni. 
- Bizony bizony, csak mégis szép elolog az a »ttH.lomúny(c ! 

B~tdapest. 

BLüCll Hr~NlliK. 
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KECSKEMÉTI LIPÓT. 

JÚDÁ HALÉVI KÖLTEMÉNY EIBŐL. 
Lakodalmi énekek. 1

) 

l. 

»Forrás partján kis madár ül, 
Ked ves, szelid kicsiny galamb, 

Nincs-nincs pál"ja ! 
Ah de mért ment messze tájra, 

' -Messze puszták sátorába ? 
Hiszen szivem nyugvóhelyül 
Lakát, mely hi1s mint a falomb, 
Im kitárja! 

» Kecse elém bizony tört vet, 
Vonzza-csalja varázslóként 
Lelkem messze ; 
Mint drágakő szinpompája 
Ömlik szerte fénye átja, 
Mézzé tesz ö minden mérget : 
Öt kívánom, s nem pénzt és fényt,
Szivem nesze! 

»Rózsával van arczod telve, 
Szemern rajta ragad lépen; 
Letépni kéj ; 
Ajkad parázs, forró, ti.:izel : 
Szám a fogó . . . . ó ne űzz el . . . 
Hajfürtjeid puha selyme 
Mint a holló, mint az ében, 
Mint sötét éj. 

Myrtus közü1. szellő lebben 
Szállva feléd szerelemben 

. ' Szép mennyasszony ! 
Boldogitó szent szeretet, 
Mely gyógyítja a beteget, 
Közelg azon ! 

Fűszer között suttogva jár, 
S ajándékkép az illatár 
Száll az égre ; 
Súg-búg a két szerelmesnek : 
Mennyegzöjük, mit úgy lesnek 
ltt van végre ! ' 

2. 

»Arczod féuye vegyül belé 
Szinpompában játszadozva 
Hajnalpirként; 
Kis öz, e fényt honnan vetted? 
Hisz' a nap is éj mellet ted. 
Elvész az éj, lÍgy törsz elé, 
A homályba napként hozva 
Ragyogó fényt. « 

Igy sóhajt e jó barátom 
(Mert hű társnő nincs oldalán) 
Elepedten; 
Jöjj hát s légy te segitöje, 
Életöre, barátnője -
Mert sokkal jobb, a mint látom, 
A pároslét : ifju s a leány 
Együtt ketten. 

Jő az idő, napok múlnak , 
Itt van, itt az öröm napja -
Fényben kéjben i 
Derű fordult a borúra, 
Ütött ó a boldog óra . .. 
S bús emléke a btí.s mtUtnak 
Kárpótlását az is kapja, 
Remélj népem ! 

Im, mint hasadt hajnal plrJa 
Áll itt arád, s egyre birja 
Szórni fényét i 
Menny gyümölcse, szép gyémántja: 
Nemes család nemes lánya, -
Nézd erényét ! 

S most völegény, vigan, rajtal 
Távol tájék kis galambja 
Szállong feléd ; 
'~urbékolva búg füledbe, 
O a ked ves, hogy öledbe 
Leültetéd! 

ü 
1

~ Az l. költemény eredetije Luzzatto S. D. Bcthúlath ha th J ehúd!l. 
Gz. m v nek 30. l., a másodiké u. o. 49. l., a. harmadiké u. o. 40. 
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Szép~égétül ::;ZÍ ,·eu, szem eu 
Majd megreped, majd eleped. -
Nézed s érzed : 
Myrtussátor s csillagégen 
Volt lakása, - s eljött fényheu 
l\1ost teérted ! 

.. , 
iJ. 

Szép vag·y, szép Yagy, szemeu ragyog, ó mi szép! 
Ittas Yagy, de nem italtól, égi kép ! 

Hová? Hová? Elmégy töltink kedvesem·~ 
Uralkodjál tovább rajtunk, kegyesen ; 
Büntetésed sujtva reánk ne essen, -
Vajjon vétek, hogy megnéztek az elébb'? 

Mutasd nekünk, mutasd kedves arczodat ! 
Mért rejted el ? Megmutatnod kárl1ozat ? 
V ajj ' megnézn iink, gyönyörködniink nem ::;za u au ? 
Szemünk rajtad nem tapadhat, égi kép '( 

Szép zafirkő arczod fénye, fensége, -
D rága gyöngyre, ékszerre nincs sziiksl(ge ; 
Minden férfi szí ve vágytól nem ég·-e, 
Hogy megnézze szépségedet, égi szép ? 

Jer, te kedves, arczod lángol, úgy pirul . 
J er ör Liljünk szeretkezve, s ajkidrnl 
~ttasitó forró csókot adj irul, 
Edesebb az mil1den bornál, égi kép ! 

Igyunk, raj ta ! Rajta társim, igyatok, 
Itt e házban, hol pompa és fény rao·yoo· · 
I~, . b b' 

\..eJl'e ! Kedvre! Példát im nl. én adok : -
Igyunk, de csak tartózkodva . . . ez a szép ! 

B'udapest. 

KECSKEMÉTI Ln'ÚT. 
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.-,r,. 

.).j 



TÁRSADALOM. 

Chéder és zúgiskola. 

P ár héttel ezelőtt a következő hír járta be " lapokn,t: 

A vallás· és közokiat..í.si miniszter kön·endelete daczára -~ zsidó 
zúgiskolák a tilosban egyre burjánozuak. L egu,tóbb Pestmeg~: k~okta
tásügyi bizottsága jött nt, hogy R ékás, Tököl ~s M~~yoród kozse~e~b~t: 
il tiltott ebéderek vatmak s ezek tulajdonosait a torvényellenes. 1skola. 
t:rtás miatt egyenként 50 forint pén7.birságra itéltc. A mcgb>rságolt 
tanítók felebbezésének 'l'refort miniszter helyt nem adott. Ezenkl\'lli 
mind a három chédert beszüntette. 

És e három boldogtalan »tanintézet« nem is volt cMder, 
az csak zúgiskol:t volt. A zúgiskola pedig nagyon mcssze es1 k " 
chédertöl, oly messze mint - a magyar példabeszéd szenot --: 
Makó ,Jeruzsálemtől; ég és föld választja el egymástól. :Mert IDJ 
az az újabb időben sokat emlegetett chéder, melylyel a hivatott 
és hivatatlan sajtó annyit foglalkozik, a közoktatásügyi kormány 
t1z6be vett s melyről buzgó közegeinek némelyike már nzt hitte, 
hngy meg is fogta, megsemmisítette - az él és csak egy szerény 
alfajtájának : a zúgiskolának, talált elevenére. A chéder, a hol 
megvan, nagyon jól érzi magát most is, sőt virágzik, ha a ned
ves, sötét pinezében tengődő növénynek satnya, szintelen haj titsaJt 
VÜ'ág2ásnak lehetne mondani. 

Ha tehát chéder és zúgiskola nem volna egy fogalom, mi a1. 

a chéder és hol van? A chéder széles e hazában cs:1k el vétve ta
lálható és csak azon megyékben fordúl elő sílrlihben, melyek G:t
liCiiával határosak és ez utóbbival élénkebb forgalomb:;n állau:tk. 

(' HÉDER t~ r.(:G l S:KOJ.A 3 ö 

F:;;.:ülctés(~rC' nézve aF. :t ghetto lcgs:tjii,tsclgos:thh magz:ttjn. 
ott nőtt nagyra, ott izmosoclott meg s mint háladatos gyermek 
nnyja keblétő l so b n, sem akat:t m~gválni, eg~iitt maradt~k, .·egy~k 
" másiku:<k éltető erőt kölcsonozott. Hn, a tarsn,cblombol kttagn
dott és bermetice a ghettób:; ehárt szerencsétlen hitfeleink le 
nem siilyedtck egészen :u (lllattias lét~ek szi~.von:tl[trn. é~ ~~~gts 
némi szellemi élctet éltek: úgy et: a ebeder mnv~. volt. Ez~~ ~~tt 
boz?:á. szíík térre szorított emberek szá.múr~ oly s~uk. S7.ellcll1I _kort 
és s;r:ük vi lítguézletet teremteni, hogy hívemek fól(h. boldo~saguk 
teljes, jö~endőbeli boldogsílgukb:t való hiz~lmuk pedig hn.tart~.lan 
volt. A tudomúuy összessége, mely a ebederben a ghotto szultc 
járgonban tárgynJtatott. Jlóles ~t köny~e és e.~'~ek hi;·es kom~ue1~· 
tátora, Rasi volt. Ez a nóta szolt a ebeder sotet. sr.ük. alacson). 
büzhöcl t helyiségében kora reggeltől késő est1g. , 

És ennek így kellett lenni, mert az Isten ez,t 1gy paran
csolta. Hiszen a szeutirás világosan n.zt mondja: »Es gyakorold 
azokat a te gyermekeiddel és szólj ezekről, mikor a te ház~dban 
ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor ágyad~an lefekszel: e .. s m_I
kor felkelsz.« (Mózes V. 6. 7.). Továbbá: >Es olvassa azt eletP
nek minden idejében. « (Mózes V. 17. 19.). 

A túlterheltetés kérdése még nem igen bánthatta ar. érdc
kelt köröket. H:< a gyermekek és az iskola fentartója, a rabbi. 
belefáradtak hébe-korba, úgy napközben, és egy kis testi iicliilés
uek szi.ikségességét érezték, úgy t1 rabbi kiment és - fát vágott 
a konyhai szükséglet szá.mára (ne tessék ezt sehogysem túlzásnak 
venni, saját szemeimmel láttam); a gyermekek pedig ez ai;ttt 
csendes foglalkozást kaptak, a mennyiben chéderben csendesség
ről szó lehet- magoltak zsoltárob t és Salamon bölcs mondatait 
eredeti szövegben. 

A ebéder-ifjúság tehát elég szerény képzeimeket nyert az 
életről és annak örömeiről ; a jövendő élettel kecsegtctte növen
dékeit és érzéketlenné tette őket a fóldi boldogság iránt, :l mi pe
dig a ghetto gyönyörein túl esik, az a hiuságok hiusága, hiszen 
ezt bölcs Salamon maga mondja, másképen nem állana Kohelet
ben. Igy beérték egymással ghetto és chéder. És ez igen termé
szetes is volt. Nyelvtndomány és esztétika vajmi fölösleges volt; 
még a héber nyelvet sem tanulták Ki is beszél más nyelven mint 
a jargonb:tn? A ki pedig beszél, az a ghettón túl lakik, nz a ghetto 
embereivel érintke.zéshe nem jő, velök szóba sem áll. flzépmi\vésze-

3* 
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k • flll"t"níuyok k1 vnuu:tk Úli'H. mert itt Vftn n lll:\. 
tek? Képe es •" . k? R' t oyö .. ·"bb. 

'k aranosola t. Zene és éne . a van-e o. uyo1a euek n 

sodi p . 1 it 11edt0' ft zsinagógában nem énekelnek, az lecho-dod1-ná . a m o 
talán nem is ének. az csak ures hang lehet 

llli taga<lás benne. bele illett az ft ghetto ebédetjével nbha 
a tespedésbe. a mely Európa nemzetelt százn.dokon át fo_gva lat. 
tott. Oligarchia. hierarchul. feud,-thzmus, czéh-rendszm meltó test
vérei í\s kortársai voltak a ghettónak és chédelllek.. Az e:ube:Jség 

· b em türhette tovább. A nyngatrol fuvo szel e]. gémusa azon au n . • • . ' O . • 
seperte ezen intézményeket mmd, megn. ghettot ts; _srtl~ a che~er 
élte túl kortársait, de ez is csak romyubau szomont es lJeezt meg. 
Várja, mlg erre hivatott kéz a kellő eszközökkel, _még a_Iegutolsót 
iR, miuden irgalom nélkül eltörli e haza legutoiso faluJab:',n IS .. 

És ki volna hivatva első sorban a ebéd er ellen lnwlelll? 
Nézetem sze1-int a felekezet. és pedig azért, mert a mai napsúg 
fennálló ebéderek még csak rt hitmjougásbn.n t:~~{Llnal~ tinua~zt 
és semmi másbau; itt tehát csak a hitfelekezet JO>tkaro testl'en 
keze .segíthetuP. kiváltképeu ha ezt a kezet bölcsesség és_ tapmtn: 
tosság vezetué. De ezen, nézetem szeriut, egyedül üdvhoz vez.ető 
útról le kell mondanuuk, mert zsidó felekezeti összeség nem lete· 
zik, az a g~noszul kieszelt Kagal nem létezik, nincs n magyar 
pidóság kebeléhen közeg, testület vagy bár mi nev(\ teremtés, 
kinek maudatuma volna, az egyetemes mftgynr zsidós>'tg nevében 
nyilatkozui és még kevésbbé annak nevéhen cselekedni. Ezen log· 
biztosabban ezéihoz vezető út tehát zárva áll előttünk 

Hát a kormány? Igaz ugyan, hogy nálunk mindeuki min· 
deut a kormány intézkedésétől vár. A magas kormány ez ügy ben 
intézkedett is, a wennyiben 1883-ki febr. hó 15-én 5686. n. sz. n. 
>szigoru« rendeletet bocsátott ki a zúgiskolák ellen; a t:tufel· 
11gyel6k nem is runlasztottak el erélyeseu föllépni. Azóta két rv 
folyt le az örökség tengerébe; de ki hallotta, hogy a chéder meg· 
iztlnt volna? Magyarország területén már uem volna »rebbe<. 
ki útatlan kis gyermekeket reggeltől estig nyomorgrtt! Mi nnnnk 
idejében a magyar zsidótanitók lapjában, az Értcsitőben, meg

a miuiszteri rendelet eredménytelenségét; a Pesti N:tplú 
~!getálllllkllt egész terjedelméheu átvette. És miért nem volL 

rendeletnek? Mert egy alkotmányos kor· 
eszközökkel ott nem segíthet, 11ol :1 v>tllitsi 

védelmeziSi >vallási mcggyűzöd6suck « szu kj:<k uo· 
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vrr.ni {lll rr lc ~zembcn. A ta.nfelttgyclök pusztítottitk ugyau a, 
zúgiskolák:lt, <le ezeknek semmi közösségök nem volt n chéderrcl. 
F:~luhelyeken. hol3-4 zsidócsalárl. kereskedők vngy bérlők együtt 
l:tkn:tk. gyet·mckeikbcz tauitól fogftdnttk, hogy jobb ucYclésbeu 
részesüljenek, miut ezt rendesen " falusi iskolákh:ln nyerhetik. 
Ezen úgyn01·ezett r. úgiskolák ellen fordúlt :t kir. tftnfelügyelők 
nkcziój>t és n sikert e téren nem lehet tőlük megtagadui. E zúg
iskol:. k fogynak napról napra; de n chéder :tz úll és keleti fatn
lizmuss:ll vátj:l végsors(Lt is. mcly be fog kö1·etkezni hiztosan. lm 
kf>sik is az a. kéz, mely ~lx adott körültuényck közt c téren egye~ 
dül akczióképcs, és ez - :1 zsidó társ;ldalom. 

Bndapest. 

A műveltség állapota Magyarországon, különös 
tekintettel a zsidókra. 

1'1. 1) 

lVfiu t;í.n aF. cl6ző czikkben hazánk községei közt csa.k is azo
bt sorolt:lm föl, melyekbeu a lakosság szám>L >l sz:íz:1t megh;t· 
lad,ia ugya.u, tlc a;" ezeren alúl marad, s rnelyekUen az irústudó 
név uem teszi az összes lakosságnak még 10°,0-á.t sem, :í.tmogyek 
most lHn.gyarország azon népesebb községeire. hol a lakosság 
szá.m:t az ezCI' lelket nemcsnk felülhahdja, h:lnem három-négy· 
sőt ötezerre is emelkedve, dacz:'n·a c nagy sz[tmun.k ar. irásttHlók a 
legjobb esetben csak 10°10 -át képezik az össze; la.koss:íguak. H:t 
már a. mult czikk ho:SSL'.Ú ~gyászlajstromtt« miívelődésüuk és mu
deru állammá :tlak ulásuuk miudeu őszinte barátját megdöbbent
bette, meuuyivel kínosabb meglepetést szülhet. majd ezek sz:ímám 
ama., a hihetetleuségge1 határos, és uem is valami magábau álló. 
hanem klilönböző megyókbeu ismétlődő tény, hogy még m;ti napon 
is, a népoktatási törvény fe nnállás;< ó !>t, (csak az 1880-iki időpon
lot is sziLmítva) .ióv:tl több, mint eg g útized elmulbivaL telt iLt oly 
irlöbeu, midőu c tönéuy életbeléptetése ót:1 egy egész '!i 11emzedék 
nött föl if;juv(L s férliuv:\, vagy serdült föl lH<jadouuá, léteznek 

1
) L. M.-'l. ::~. s~.cullt' l. 5G, l '14, 210, 3:31 s ·160. l. 
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Magyarországban, több mint három-, sőt_ több miut öle;;e ,· lakos. 
StJl biró uagy 8 népes községek, hol az osszes lakosságnak mé 
csak Td~ sz{lzaléktt sem irástudó, azaz száz között nem találn~ 
kett6t ki irni és olvasui tudna! - Ha n,z, ki csillogó tanfeliigye
q6i 

8 
:gyéb jelentésekkel nem szokta beérni, hanem a közol<tatás, 

nevezetesen az oly fontos népoktatás állapotának megbiráiása 
végett magára az egyediil illetékes forrás. a népszcírnlálás ebbeli 
adatainak eredményeire megy vissza, megtudja ez adatok fatális 
világosságával, hogy - csak kevés példát, de a legszomorúbbjá
ból emlitve - :Vádasba11, Aradmegyében, 2151 lakos közt -
t.izenhat, hogy a szintén tisztán keresztény lakosságn B u.lzcsde 11 , 

Hunyadmegyében, 2204 lakosból - lmszonnyolcz, hogy az alsó
fehérmegyei Illogos községben há1'omezerszázötvenkét lakosból -
kiltmZ1Jenkét, sőt a mi mindezeknél még sokkal borzasztóbb, 
Skerisó·rán, Torda-Aranyosmegyében, mely 5153 lakosával, kik 
egytől-egyig keresztények és majdnem egy szálig ugyanazon fele
kezet,a görögkeleti vallás hívei, alighanem hazánk legnépesebb fal v ai 
közé tartozik, ez 5135 lakos közt csak kilenczvenöt az írástudó, 
mondom, ha az, ki a dolgok fenekére szeret látni, és kit hivata· 
1o~ jelentések, még a legvaskosabbak és legdíszesebben ki(tllítottak 
- szépítö optimismusa el nem tántoríthat, ezeket az adatokat 
el6ször veszi észre, bizony, hajlandó lesz, első tekintetre az illető 
ana.líabeták számát - sajtóhibának tartani. Fájdalom ! nem az, 
a rideg, fájó valóság, mind, egytől-egyig, szorgos utánjárásnak, 
pontos népszámlálásnak eredményei. S föntebb szántszándékkal 
oly n~gy példát választottam a sokból, hol az illető községekben, 
bármily népesek is, egyetlen egy zsidó vallású lakos sincs a roit 
mir csak azért is kellett tennem, hogy rároutathassak a' valódi 
analfabeták o~ni szá~ára. Ezen szempontból való megítélés alá t'i tehát esm ama, b1zony számos, mármarosmegyei község is, 

Ma lakosságnak gyakran igen tekintélyes része -itt-ott ue· 
~ harmadr~sze ~s több, zsidó hitü, s ennek daczára a 
.,agy é~ tta' szennt e lakosságnak néha csak 5-3°;,-• 
,.._, enn lsk eve~ebb tud irni és olvasni. Ha valaki szivéböl ki· 
.--..a ama or mmél előbb v l" l'" • . . és mflvelt áll b a 0 e !ottét, m1dön a semmiféle mo· 

is telj-n m:Z:n:: való zs1dó zúgiskolá~ _(chéderek) _nit· 
ezen óhaj nem ké ettek, akkor e sorok IroJa az - m,ucl· 

61zre n~ vegy pes látásomat anuyira elhomitlyosítau', 
. em azt, hogy a legutolsó chéder iskola is mégis 
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cs:tk többet Í'r, mint - semmifile i•kola. Pedig Mimnarosmegyc 
legtöbb községében az összes ebéderen kivül a lakosság számi1ra 
valóbau semm.inemii iskola, se felekezeti, se községi. se állami n6p
iskola nincs. Hihetetlen és mégis való. Ha Yfbn iskola, csak nérlrg 
a hiva.talos j elentésben áll. Kevés oly tanfelügyelő van az orszi,g· 
ban. mint például Biharmegyéé, ki elég bátor volt, nemrég, midőn 
egy a.nnyira szükséges biharmcgyei »közmüvelődési egyesü1rt« 

alakítása iránt folhivást intézett a mcgye h kóihoz, illetőleg moz· 
galmat indított meg, dicséretes és utánzandó lepler.etleuséggel a 
következőket közölni a lapokban is mindenfelé : »Biharmcgyc 
kerek ötszáz községe közi\1 cgyáltalan nincs még 
mct sem semmiféle iskola, pedig csak nérleg.« 

Azaz, más szóval mondva, a 1\.Ia.gyarország legszeb h részén elte
rülő, úgyszólván a ccutt·ális fekvésií, s több mint fele részben magya.r 
lakosságú Biharmegyében, a legnagyobbak egyikében. az összes 
községek majdnemfele iskola nélkül mn. Ped ig Biharmcgyc még 
valóságos »miivelt« megye 1\[ármaroshoz képest, és ha ott még 
1m> (1884-ben) is így áll a népiskolák rrzaz a uépmíivclt.ség ügye, 
képzeThetui , milyeu lehet a helyzet MármarosbalL Mindezekct 
csak azért bocs{ttottam_ előre, hogy megmagyar ázzam. uem ment

sem, a mármarosi gazdáknak a többiekhez képest nagy hftt rama
ntdottságá.t., másrészt meg azér t. hogy tévútrn. ue vezettess i'1 k 
maguukat ft m(trmarosi községek alább található hossz ú jegyzéke 
illtal legalább a zsidók ü·áut, kik között valódi anaifa beta. '""" 
olya.u, ki semmiféle ir(tst, még hébert sem ismer , még ott is raj m i 
ritka, úgy, hogy ha ezeket, a miut i11ett volna rt néps7.á mlálús, 
habár külöu megjegyzés mellett is, az anaHabeták sorából kive~ 
sz i , akkor azok a mármarosmegyei községck, melyck lakossú.g:ibctn 
<1 zsidóság négy részt tes?., egészen más adatokat szolgtí. ltn.ttnk 
volna. Mindez azonban, ismétlem, korántsem tar tóztat anuak J<i~ 
monclnsú.bau, hogy a má.rmarosmegyeí népmiíveltségi úll:tpotok 
móg a zsidókra nézve is nagyou szomornak, habár nz ottani ke~ 

resztények túlnyomó többségére nézve még hasonlíthatatlanul 
szomorúbbak. 

S Iliost a közlemlö s mondhatom nagy fáradsággal összcál~ 
litott t>iblázatok magyarhatául még csak néhány szót : 

l. A községeket mindcuekelőtt két osztályra osztottam 
olyanoknt, hol a lakossi1g 1000 és 2000 lélek közt váltakozik 
(ezekhez néháuy, bár igen kevés, kü:~el ezer l:tkost számláló közsó-
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get is ceato\Ya, melyeket. jellemző Itilapotaik mi:~tt. kár lct.t volna 
egéBI6n kihagyni). és o\yano~ra,, hol a lako~ság 200 0 lélektől föl
rú három·, négy·, sőt ötezeng, es ezen IS tul. 

g 2. Az így különvált két osztályt azon százalék szeriut, 
mel ben az irni és olvasni tudók a lakosság összes szám<Uwz ké
pes: szerepelnek, még pedig mind lejebb sülyed6 arányban, ismét 
egyes fficsoportok alá rendeztem, úgy, hogy az első csoportot imitt 
is amott is a még aránylag »legmüveltebb« községek képezik, 
malyeknél a lakosságnak igaz, hogy legfillebb 10•,'.-a, de legaláM 
a• '

0 
irástudó. Következnek második csoportul ~Lma már jóYal kecl

vez6tlenebb helyzetil községek, hol a hkosságból legfölebb 5 és 
legalább 3• 0 (a 2000 lakoson felül számítáknál 2° ,'0), 3-ik cso
portnak, hol a•'.-tól 1°,'.-ig (a nagyobb községeknél 2° ,-től 
1•/o-ig), 4-ik csoportnak, hol az összes lakosságból - egy száza
lék, vagy ennél alig több, végre utolsó csoportnak, hol '" lakos
sigból' még egy százalék sem tud irni és olvasni. Mert ilyen is va u 
ám Magyarországnak több mint ezer Jakost számláló községei 
köztll, még pedig akárhány. 

3. A fóltünőbb adatokat ezen tábláz.atokban is ép úgy, mint 
az elsőben, vastagabb nyomtatással is kiemeltem, még pedig mind 
a·n.enll<etillégE•k, mind a hitfelekezetekre vonatkozó számoku:í \. sőt 

nevét illetőleg is. A milveltebb nemzetiségekhez itt " 
számítottam, mert összehasonlítva azt az ezen Jajstro
majdnem szomorú monopoliummal biró oláh és ruthéu 

~IZetiség;gel, valóban sokkal müveltebb is. Mellesleg megjegy
első czikkeim egyikében már jeleztem, de a mit itt 

sztlkségesnek tartok , nehogy félreértéseu 
hamis következtetéseket lehessen vonni némely 

megye német nemzetiségil lakosságára, hogy Uugb':w, 
Ugocsában stb., de különösen Mármarosban a miireld 
legnagyo~b tömege németnek vallván m~tgát, innét ma-

az ottam. >németek c látszólagos nagy hátramaradolt
ezért az Illető számokat a németek rovata :üatt nem i; 

zsidóhitliekében. Keleti népszámlítlllsi 
.legnagyobb hibájául róható föl méltán, hogy c 

körlllményre, a hazai német nemzetiségilek rovit
egy árva száva! sem utal 

hol az irástudók o 1 k · . , 
(é 

1 
,-a ét szam között, példítul 5 "' 

8 egtöbbször ez az eset), rendszeriul ,.wu 

sz:\zalókhoz tar tozó csoportua ilbztém a7. illető kö7.Bé~el. mch· 
sz:iza.lékhoz az irástudók szám<t kiizelel,b állt. (Í gy például a~ 
s·s• ,-át :1, 10-5° . -os lajstromba. az 5•30 , -ut pedi g az 5-
3' 0-osba stb.) 

5 . .t'l. laj stromokban összeseu :37 7 község "r:tn . Sziirny ü m:L· 

g:1s szftm, és mégis koníut sincs kimerítíc ezen a múlt cr. ikkbL•n 
fd ::>orolt 394 községgel együtt 87 1-re r ugó szánnnal <tzon hou i 
községck koutingeuse ~ hol alakosságnak legJólebb 10° 0-a iráslucM. 
Sok szil z és szú.z község tartozik még ide. hol n.z összes lakossúg 
1000 lélekuél kevesebb. dc több sZ:.z lelket számlál ván. mi n tho~y 

az irástudók a bsolut sz{mw. a. -l O·ct megba1aclj:t.. e községek srm a, 
múlt, sem a most:tni csoportokba nem voltak i ll eszthetők. Ezekre 
térhiány miatt nem is térhetek már rá. Osak jelezni ak:trtam 
czckuek a létezését is. 

Végre csak annyit még. hogy mélyeu snjnálh,ttom. hogy :t 
népszámlálás nem puhatolta ki az analfn.betákat 1.:alldsuk s1.crint 
is az egyes községekheo . )fily rendkivül érdekes és tauúJságos 
eredményeket lehetett volna így különöseu a. zsidúságra. nézve is 
konstatálni, eredményeket. melyeket bizonyára nem lett volna 
okunk röstelleui. míg viszout sok községnél, különöseu n~húny 
lll'mzetiségnél, például az oláh, r uthén, de sok hely iitt a tót., szt..'r h· 
sőt a, magya rnál is. a z így mutatkozó eredmény tehát az ille t t) 
község zsidó lakóinak leYouású,val jóval szomorúbh és kedYezötle· 
ucbb lett volna az eddig i eredméuyuél i:; . )fert ue felejtsük el, 
hogy sok sziiz és szil z oly ohíh, rn théu stb. község van h a.z:í. ukb:t..u. 

hol az <"t néhány irústmló ember is, kit a. b kosságba u t.a.lú.l ta.k. :t 

legnagyobb valószinüség szcriu t többnyi re az ill e tő közsf>g z~idó 
c~a.lú.djaiból kerül ki. Hiszen ha ez nem így 1olua, hogy:w lelH:>tnl' 
<L zsidó hitfelekezet, rniut a hogy a. népszámlálás kiderí té, M a
gyarországban a lcgmihe1tebb vala.meuuyi felekezet között. midőn 
- .kivéve ~lZ er~ély i megyékct -- épeu azon mcgyékben lakik 
:tranylag több ZS)(]ó, melyek a lcgbittmmamdtablmk (Bere«. Utw 
)Iárma~·o~, Bihar stb.). s Yiszont é-peu sok lcgrníhrellchb ~nrgy(.~ 
~en (mmt Soprony, 1[osony. Hont Gömör sth.) igen kevés . . k.; 
e~Jcu ezért annúl clismen'udőbb ama. magas polcza a népmlí vell
~eguek. ~telyet e hitfe~ckczet magától, senki (tltal nem se~íivc 
:~o;~~t:;~·;szt oly reudktvül kedvezőtlen környezet daczára cl t u. 
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VAJDA sli::LA. 

A mi naptáraink. 

ú"év kezMt~n legyen sz:tbad e l::p~l~ olvasóinak fi~ycl. 
Az J. k l atermékenyebb :tgata - a k:tlenrhr1o. 

mét hazai Jrodalmun eo. azoknak »dús tart~tlmám «, h:tuent 
k forditanom. nem ugyan 

mo ra . ' t ·k1r·t melyet az egyenlőség nagy eszméjé. 
csupán egy kis.rova oc~ 'le~dáriomcsináló« urnk :l többi rov:ttok 
uek kifolyásakent n » ·a 

végére függesztettek. • . l " 
Bizonyám nem csekély baladás reá~l~ nezv~,N _mtc on az 

>ősi h•acb•·ot félredobva, :tkármelyik naptat ban '"''<:l. ~lap:lnp. 
ban megnézhetjük, melyik hó hányadik llílpJa van :t zsidOeVSZ>Il~í
tás szerint. Hanem a jó urak még tovább ment~k. Meg.gond~lvan 
ugyanis, hogy naptárt szentek nélkül még senk! sem latott es ha 
zsidónaptár van, úgy bizonyára zsidószenteknek 1s l:ell lem:'• -
mea továbbá, hogy n zsidókról csak lehet mmdent H"lH, ellatt:tk 
be;nilnket is nagykegyelmesen a legczifrább nevi\ szenlr kkel. 
Hogy miféle uriemberek ezek n szentek .tulajdonképe:\ és honnan 
kerültek elő, őszintén megvr.llva, nem stkerult nyomam Jntnoni. 
Itt nyujtom mindazt, a mit e tekintetben kikutr.tno~ lehetet.t . . 

A lőcsei kalendáriom formájára készített kassa! kalenda nou> 
az idünek és iinnepnek változásár6l már kicsiny - 16-rét - >tbk· 
jánál fogva is csupán a katholikus kalendáriumot hozza 1615-ben. 
Csupán 17 55-ben szoríthat helyet az orosz kalendáriomnak. A 
protestáns naptár csak e század elején kezd fölvételt ny ern i n 
naptárakba. Magától értetődik, hogy a zsidónaptárnak még to· 
vább kellett váratui magára. 

A Trattner-Ká•·olyi nemzeti naptá•·nak csupán 1859. jut 
eszébe a lap alsó szögletébe zsidókalendáriomot csinálni, roi· 
után már azt is odaírta, hollészen e hónapban vásár. Ez tt zsidi>· 
kalendáriom a hónapok nagyobb részében összevissza ennyiből 
áll: Ebben a hónapban nincs zsidóünnep. De ennél még szeren· 
caétlenebbtll jártak a hónapok, melyekben »van zsidólinnep«, 
mert oij oly zilrzavar van, hogy azon halandó el nem mehet. 
A többiekkel párhuzamos zsidórovatot legelőször Májer Ist· 
ván >István bdcsi naptára< hoz 1856-ban nemzsidó részről. A 
•honi izraeliták közt magyar nyelvet terjesztő pesti egylet« 

már 1848-ban adott ki egy évkönyvvel egybekötött u~p· 
. magyar ZBÜMnaptár és évkönyve czlm alatt, mclyhell 

zstdórovat van, nem tudván be hibának, hogy ch~tn u kk:t 
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gyetty>tsr.entelőn ek v. m foHlítm lstv:ínbácsi n,tptá ta úgylittszik, 
e;r,en nun ta nt~ín mdúlt, c szermt ~s1do szeuteket nem JSmer. • 

Legelőszö t· 185 7 -ben jelennek meg ezek köz l il ncb(tnyan n 
h. Podmnniczky áltnl szerkesr. tett »flélibáb«-b:tn, mclynck naptiu·i 
részét Moutedegoi Albert F erenc:< egri csillagász úllított:t üssr.c. 
1860-bau már Vahot I mre is fö lvette a zsidónaptárt. A követkcr.óJ 
év nr.gyon hő esztendő volt a zsiclószentekre. 186l:ben ug~anis 
Gi1·6ktiti naptá•j :íuau egyetlen nap sem maradt z8J(loszent nelk ul 

Ha már nem tudom kimutatni, honnét szed te őket öss7.c. 
legyen sznbad legttlább uehányat mutatványképen fölem li teni. 
melyek közfil különben ueb:íuyau mat nap1g ts sr.erepclnck"' n :tp· 
t:irakb~tn: Ignácz. !Vbnó, Mihály, l\[óncz, L tbnssa, Regmr., Do
rottya, Szegfüke. A nevek hangzatassága ellen tÜig teheti) _kif~
gás. Végre I stván bácsi uaptára - hitván, hogy szentek nelk~ 1 l 

nehéz boldogulni, meghódolt a többségnek s 1865-ben szmtm 
befogadta őket. És e szentek minden évben megjelennek A keresz
tény közönség azt hiszi, a zsidók igen jól ismerik ezeket. A zsidó kö
zöuség megnézi őket, de mivel nem tudja kifélék, bizr.n az okos:tb· 
IJ:tkm. Az okosabbak pedig annyiraokosak hogy i ly bolontlságokk:1l 
nem érnek rá foglalkozni ; és így a szentek továb h grnssz(dua.k. 

lVIás szempont nl :1 esik a K ondor Gusztáv nka<l. tn;\ (tltnl 
H?.erkes7.tett M tud. akadémiai Almanach. Az Almanach c tckiu
tetlJen Litfil·ow bécsi esillagitsz kalendographitiját és ft fü ntebh 
említett lVIontedégóit követi. Itt szcntek nincsenek és :tz egyes 
napok után - az ünnepeken kivül - történeti eseménye k v:l.n
nak oda jegyezve, melyek azou a napou történtek. 

Úgy látszik az összeállító leginkább ft »Szede1· hadorolh« és 
»Juchaszin« ezimü héber krónikákat hasznitlta, de igen sok r.tl:tt 
egyikheu sem tnlálliató és egytUtalában nehéz forrásuknt kimit· 
ttttni. Hogy a zsidóllltptár ezen alakjában sem fel elmeg ezéljai
nak, az hizonyos. Ezen türténet.i adatoknak miudenekelőtt semm i 
helyük a nttptárban, épen oly kevéssé, miut más népek történeti 
ndatainak. De ez adatok még nem is helyesek, legal:í bb igen sok 
nincs eldöntve. Hadd említsek csak néhányat. 

Az Almanachban niszán hó 8-ika után r.n : i\Iári:t (helye
sebben l\Jirjám) hal:ílr. napja. Bár pedig Szeder hadoroth (ed. 
Knrlsruhe. 16. h.) hntározott>tn uiszúu 6-ikát emliti. Nisr.án 2-i ka 
ntint idl "" Alm:t•~>whhan : Áron gyennekeinek halitb napj<~. l Lt 
a Szed. had . ~w:erzöje mmkugyan e Hftpot említi. míg Thn Ez1·[, 
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~0 1 'l ( . T· chum~. pctlig :1.nat· r SPJ<' u. o. 16. ~-). ·-
niszftn 8-Jk:\t. n. .tln J'tl·'tl· 11 ] - )too·,· - r\tekinl\'C h r1)· c~ v-

1
• 

:Í. lélrl:íbó " :l 
1"' '· ~ - ' . '5)' 

~L\r c Jl· 1 
l _

161 
_ C7.Pl1 ~dnt.ok nem nn.pt:1rb. >"a lúk, »tirel 

helytelen Yoltuk' . , 1/á.<os ielleqet nem kölcsiinibJrl.-. 
·u f " ""l'"ak semmt '" . . , '1 1 

" " 
1 '{~len ·tlnkjnkhan a7.onlmn m&g nzt scm <'1':' c . le ogy n 

ivrk;t tört~ncti\k egyes mozza.natnim emléh7.tr~sl'k. E~cn nth-
h . , . k fülti'lntct>"e. tmnt ~lt.n.bn os:tn Jsmcrlrk tok uo-yams. ugy ,n,nna , .. ·o· , 
- nl~·eviatnrilkban. J\fegv;~llom. hog;- _c7.cn ''" ' '' ttesek legna
" obh t•ész(·t nem voltflm képes föloldan t. J gy p. o. :g~.z; hogy n 
ied. 1,n.d. marchesvú.n hó 1 9-ére teszi n. templom lccgl'set (n. o. 

23 _ a.) mind;~mellett Mm tudom , m1t ,1elent nz A 1mn.nn.chhn 

marchesYitn 19-ike ut!tn e tétel: >>S. ii. n.. rl ... h. m. « vagy e7. a 
músil<: »Fr. sz. c. m.« &s csak sejtr111. hogy »BoJ_!. n.7. n.r. h. i. m.« 

ú•\' hont:tnrló fel: Bőjt'" fltanyborjú imilelása m1att. 
"· J gen érdekes az is, hogy milyen bőven el v:tgyun k mi_ littvn 

nz Almnnnchhnn bőjtökkeL Ar. 1880-rlik évfolyn.mlmn mnltegy 
20 rlar:th hűjt v:tn, :tzokon kivül, melyeket n. >>ln:trli<< is mcp;említ. 

A két·rlésre, honnét eredtek, ismét »lWl\1 turlom «·mrtl kell 
ft'lelnem.l\[ert iga.z ngyan, hogy fl .Tuchaszin említi (erl. Krakú 
l J.) hogy Sámnel prófétrt halála tmpj;~ ijár hó 6-ib, rle hogy 
ezen a n:t]lOil hő j t van - a mint azt Konclor m· rfw k sr.ahp. -
anól ott semmi említés sincs. Kénytelenek vap;yunk tehát er.en 
odatok nngyrésr.ét szintén a fönti szentek kör.é sorozni, n.r.n.7. ri•s1.· 
lwn hihlls:tknak, összesen fölöslegeseknek tartani. 

A tanulság pedig minclezekből, hogy v;~htki lehet igen .ib 
hresztény, de a1.ért a zsidónaptárt összeállítani nem tn d ja; rle síít 
lehet vnhki kitlinő csillagász és szerkeszthet naptárt, me ly igen 
magas tudományos S7.invonalon áll, mint Kondor egyet. ta.nár, 
rle olyan Imraug öntéséhez nem ért, mely a zsidó híveket lth.i~ 
ii'S7.e ii~nepnnpjnikon. És engedje meg az igen t. tanár, 
azon nyllatko7.>t\ával zárhassrtm somimat, hogy ő :t nnptM e 
nek tökéleteshithére helyreigazításokat szivesen fop;nrl . 

Ha er. sz6szerint áll) úgy mál' jövőre leRz pgy 
naptárunk is. · 

Rw7"Jl"Ht. 

A hitközségak és a felekezeti iskola. 

A r.sirl ósúg h hr lében másfél évtized ók'l. dúló pártoskodás, 
a ] 1 i tkü7.~é>gck mi nclcn jntézm ényf>re veti ugyan szomorú árnyékát) 
rl r rg,r ikr scm szcnverl ah tta n.nnyira, mint n felekezeti népiskola. 
P erl ig rr. ké·przi a felekezet l rgbel sőbh szentélyét , hová avatatlan 
ki·z nck nem YOlnn. szabad nyulnia. j\Jert mig minden m:í s hitkiir.· 
öi·gi inötituczió korl átozil siLval " kártékony hatás csak helyi t'S 

i<l eip;lcncs maraclbn.t, .'l.ddig a népoktatás és hittau elhanyagolás:t 
nz cgils7. jövő nemzeeléket rontja meg. A felekezeti iskolák Mgy
l·észo pedig nom tart lépést a kor szellemével és ezen szomorü 
\ény ismét csak a hitközségek laza szervezetének kifolyása. T:J,, 
m(Lrmost a jelen nemzedék - melybe az apák még a sziv és lélek 
egész hevével oltották a vallásos érzelmeket - oly közöm bös 
gyermekei neveltetésébeu, mit lehet várnunk a legközelebbi nem
r.rrl éktől, mely még zsenge korában maga is el lett hanyagolvit? 

A felekezeti népiskola első sorban büubakja a l1itközségek 
7.ilitlt pénzviszonyainak 

Másoelszor csak kevés felekezeti iskolám! biró község dicse
krrlhrtik azzal, hogy kebelében a tanító és szülők, a tan i tó és ra hb i. 
:t tanitó és hitközség köziitt perpatvar ne támadt volna. 

Ezen egyenetlenségek kiilönböző okból támadnak. Az alap· 
haj nz, hogy a tanitók állandósitásá>·a vonatkozó törvény nem 
mont még át a zsidók vérébe. Nem bírnak még mindenütt meg~ 
harátkozni azon gondolattal, hogy a tanitó egyszerre oly »nagy 
nr« lett, kiről, ha 2 -3 évig egy iskolán mi\ködik, gondoskodnia 
kell a hitközségnek Ez nem egy helyiitt a legjelesehb tanitót is, 
mint felerőszakolt egyént tiinteti fel, s többnyire ki is játszák az _ 
ídlandósitási törvényt ugy, hogy minden évben " tanítónak fel 
mondanak, nj pályázatot írnak ki, de az eddigi t:anitónak is meg
m:<mrl pályázati joga. Ha johb tanerő ajánlkozik, ezt választj:>k 
meg, ha pedig nem, a régi alkalmaztatik >egy próba-évre.« 

Hatalmas baj továhhá azon sokoldalnság, melyet némely 
hitközség a tanítóhan keres. Nem ritkák oly pályázatok, melylyel 
egy oleleveles tanitó kerestetik, ki egyszersmind metszö és szent
irás-fülolvasó legyen. Mikép egyeztethető össze a sakteri tecudll 
" t11.nitúi ok levéllel, midlln n tanitó a magyarázat kiizepett kény
telen ennek fonl\lát n liba nynkával egyidejüleg ketté vágni 
azt. cHo k og,v r~ g mult sz.t1.nrl szelleme volna képe. 
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. t 'bb't :.z izl'. felekezeti iskolúu>llc nz 
Tolenté.lceny "'·l'' 0"'

1
' ' ' . • ,. • 

. ' ,, A vidé.ki hitközségekben :.z Jskolasz<' klw l'lsu sorl1a11 

tskolaszekr. 'l t' \l• mea tekintet né\kiil :1 képességre. A. 
.. ayonos;tka.t "" as7. .\' ' o' "' . ' . . ~. " 1o os Íütközs(•gi tag a ,-idi'keu hasonló a Jnrc.ntlihn 7. '.nchge. 

,agyon .. 
1 

t". ' u •hozó miudkettö ; mmersahs szr~kb•pzett. 
nitthoz: s.: tt eteti oiVe l A . l l , 
•'aüek >CX officio< és mi'rtélmdók »par force. << , ~ ' ~ w_ n.szek nn.
,eo , d ogi'tt didaktikát, népokt>tt>~Sl torvcnyt vagy 
•yobbresze a pe ag ' ' . . . , , 
:üniszteri tantervet legfölebb ha hirbill lsmen, s ' gy iLZ á.lbsu.ban 
ingó tanitó, ha a vizsgák alkalmával - mert máskor egy ~skola
széki k~g sem bederit feléje- tetszését 11.karJa a .lmkns ~skol~.
széknek és a szlilőknek megnyerni, port kell szemukbo hmtemr 
~s a modern tanligyi szabályok ellenére tanitvi111yait kizú.rólag 

n bema•oltatásra szoritania. 
Mindezekből kitünik, hogy felekezeti iskoláinkat reorgani-

zálnunk kell . .Reorganizáljnk, a miclön a hitközségele egymáshoz 
való füzésével és pénzügyök rendszeresitésével nekik egészséges, 
szil(u·d anyr~gi alapot teremtünk; midön a hitközségeket kerlüetekbe 
osztjuk s minden kerület kötelessége hitközségeiben kölcsönös 
r~nyagi erővel a kor szellemének megfelelő felekezeti iskolák· 
ról gondoskodni; midőn a tanitók jogait csorbitatlanul !'lis· 
merjük, őket állandósitjuk és állásukban nem egyesek szeszélyétl>l, 
hanem kizárólag ügybuzgalmuktól és szakképzettségüktől tesszük 
függökké; midön a tanerőtől kizárólag oktatást és nevelést ki vá· 
nunk, nem pedig hogy sakter, kántor, szónok és fürdős legyen 
egy személyben; midön az iskolák felügyeletére szakavatott, btlzgó 
és lelkes férfiakat választunk az iskolaszékbe tekintet nélliül va· 
gyonukra; s végre reorganizáljuk, midön a' héber oktatást és "' 
vallá>os szellem fejlesztését rendeszeresitjűk és emeljük. 

Oyiinqyüs. 
W ElSZMANN :N. 

ÉRTESÍTŐ. 

01•szágvilág. 

Zs idó balot-Lak 1884.-beu. 

J:Jnll<i.l' rH:ll mcgh:dt Ncw~Yorkban t;asker Ede, hires német poli

tiku ~ . S";iilctu!t l 82 fl -brn J:trol·z.inban Poscn ta.rt.ományba.u . .Jelentékeny 

_n:,:r.t vett :1 porol-iz ki n\,\ pnlg, az lUs;.-;ak-némct SZÖ\'Ctség és az uj német 

hirodalom tön•ényhozó tes tiiietei lllllllk<iiba.n. A 11émct egység ujj:'ta.lko

túi közt kivl\ló helyet foglalt cl és a. német liberalizmus egyik lcgnép

szcriibb. észtehctségci , ékcssr.ólása, önr.etlcn és ti~zta. jelleme :Utal egyaránt 

kitünő n·zérc volt. Irodalmilag i~ miíködött. 

J:1n. JI-én meghalt ~trill-l~bnr~ban Gotd.-:dtmidt 8iegfricd. az oltnni 

cg_vdemnck, a.lapit:Íf;:1. óta, ~;r.a. nflzkl-it-ta.nára .. A Pra.krit ismc,·ctéhen t>lfiÖ 

r:1ngn tudósnak bi~r.onyt'llt a R:1.vanavaha mestcri kiadása. <:5 fordí~ 

t:l...~a. :Ub1.l. 

Fcbrnúr 12-,:n mcp;h:1lt 72 \:veR korábaH, Bcrliuhcu, l-kr1u1tán .Á1'0n 

Jmhliczi~t:t é:-; hírcR népszedi tenné~w;ettmlom:tn~'Í intJok f;zerz~jc. Mam

d:wdó bcc~li ;t,Hidó hírgyu clbcsr.éJ,:sckct is irt., dolgozott :t bibliai kritik1t 

::::;::t~~ :t 11cgyvcnrs években (\gyik föré..~zcsc volt n. bodini reformnwzga· 

l!'ebr. t1-én meghaJt nerJiuben Clu·uuik 1.. ki sok:\ Chicn~oban volt 

rahbi és ott, kesöh!J a német fövtí.ro~ban kiadta a »Zekhcn dPr Zeit«: ez. 

rcfol'm ir:.í.nyú folyóiratot. 

F('hr. 19-én mcglmlt l{nposváron, 85 éves korában, 1-Jcrgel József 

ntl:~ni on·os és a zsidó irodalom avatott ismCl'Öje. Több munkát irt német 

:~~·elven, u\Ínt: Stndicn Uber dic naturwisscnschaftlichcn KPntnii'Se der 

1 rthnndi.A~II (t 880.). n csehich tc der .luclen in Ungani (1879.): az utóbbit 

m:.gyarul H; : A magynrot·sztl.gi :t.Fiidók töJ•tóncte. 

.. ~~~h-rzi~l~<. l O <'n mcgll&lt V arsóban 7 O éves korúban l.NJR61' Sándor 

ft>Htü-muvés?. o~:~ caztétikttR. A zRidó életbó1 és törtduetböl sv.erctett tá a

kat választani és ntol8ó, befejezetlen mal·adt feetménye: A zsidókrrJ 

döttsége Kázmé1· királynál. 
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~\CIH'ó':lll" ll \ill 1\Hf.h !li 
nil HU \nt\,tl\':"'t'gn( k Jn,qdnrm t'!;) ft ; l :-:z <i ~. a~. ~ nn :it .lt·.ll,; \Pzt:l'l', 

J t ld Lű\ ·~ :\~ knm•kt' ll\' l \'(ll ,\ 1H'I1H ( z ... u\ok .::zt•lknu lon ·k.' •' t' (' JH Ck <'~.)'ik 

~::~~::~. 
1

~.:~:::::~::ii ~i~1c::::.iel;~~:, ~~~:,~·,~k:;:s r,~;·,::,k~::::i c:~···~~,:,~~li•: ::"~\i:::~~ 
t'r:lt'~ \t:R; ~) ' l S ~i i· ' · lla.mlr\:"gr~t· hi('Me tk r J u d l' n th•:-; .Alt l'dlnuux 

:~~;~·.\. l'·to;;~ nnllil<:ij:l ( tSS~l.) : Einblicke in das f;pr addkhc ,( ,.,. " '"i· 

;;.:~~t~i::';:::;~~~~:g:~:~}:::::,:::::::::::::::::::~:. :: 
\~;>fett. Pr:\g:\ban . .A sztipirodnlombau tett kiscrlet ck ul:~n :L .. llliiJIH: ~.~~bk:\ 

\)~'J~~~~~~~;,;:~~~~~~:;E~;~::{\~;i~. 
hit::::orsfl!:l-:tiu:tk mindcnkor bátor szószólója.. 

Aprilis 2ikin meghalt Mcr:.ínban a DrczdcíiJan 1'\l',illctctt A6t:lu.r 

AHlai, hires 8r.inész és Sl',inldziga.zgn,tó. i\Iint cmlJer is j~lcs Yolt l;S hité· 

her. mindvégig hiin mgnszkodott. 

~f;i.jus D-cin meghalt P:írisba.u, 84 ÓYcs koráb<tll, a h:J'g}cl f;Z;ixm:t· 

(;ol<lúufJ lhcr, kitunö tudós, ki sok fontos lda,(lv:.ínyn)'<d nagy sr;ol

g;il:~toka.t tett n. zsidó tndonuínymtk. 

M;íjns 12-én meghalt Lcobschiitzbcn, 7 G éves koníb~LH, /[utliimla 

llc11jamin, :t Z!'idó irodalom ismcröje, a rcfonn-mozgalom c\ömozditója, ki 

az. ipar tcrún is elismert érdemeket sozcrzett. Megjeleut tölc Bu<l:i.u ar. 

Bnekek (:neke héber kommenh\rja, német fordit:tssnl. 

M:tjus 28-:ín meghalt Briissclbcu, 74 éves konlba.n, Oppeu!t~im" 

f.'rn·m József b:tuk:lr, 1836 óta az. ottani konr.isr.torium tagj:~, tiz l:vcn 

át elnöke. llolitika.ilag is sr.erepelt. 

J1miua l-én meghalt Béesben, 69 évc.o; kod.ha.u, nalini /'ulMI.' Adnlf, 
~ gyufagyártás h~mcrt javitója és alapitúja a Hudolfimtm 11evii 

intér.ctuck, melybcu 7 G politechnikus ingyen kttp cllM:\st. 

Junius 10-éu meghalt Charlottcnlmrgban Hirach.fclcl ll. uyug. 

witzi mbbi, kiváló tudós Cs iró. Fömunkái: Der Geist der t:thumllíRCIIUD.j• 

Auslegung drr Bibel (két rész) 1847. Über das Wese11 und den 
der Religionen. (!8 5 6 .) 
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~\11 g 11 :-; 111 /'\ ~~~ :i11 1ntgha\L t);-; truwobau , ;,j <;Vt':-; k~~rúban. f',.t:im<11111 

J. ~l. t udú:-; m iJIJi. 01 \\"<•hi:~.hir <'l',imii n.:gi tmuddnak kiaflója. 

~ \ ,tg t t:-. ! l t :o :Jtl -:iu lltCghal t l)ni g:;iiJ:w. G 7 J,·cs kol·:i.ban , St<in ~\br;~ 

lt :Í1 11, :I h olta ui ;\[l'i :-; t'l -1'--:; in:tgóg<i lmn, cliiLb llam:ig l;an rabbi. 'l'uclonuiti)'O!' 

t!ul g ~ q;:d ai lü iziitt Cllllilcmlii: T:dtmldi :-;~.: hc T cnuinologic ( l ti ti9 .). 

:-:l.'pktli iJI' l' :iO-:iu ml'ghalt Bt:n.IJcn ,X, i:J•:d Hermann. ~:~,iil. l ti 1 j .IJ1•11 

Zwitl;ndJ:w , )J t, l'\ :turn :i glmu, l S G l -ben mint el ső zl:!idó a:~. nrvosi fakul 

t :í.~ han, <t l!L;r~ i q .!:yden1 t:w:i.m lett. H cLrúxal <'gyiitt a ticrm;~t(llogi:\n:~k 

Old'. 10-t:tL 1ncgh:dt New-YorkUan, j;j ti\·c~ konii.J:ln, 1/ii ú~>ch AthM, 

ki1 q::y :111\l'rikni l:1p ar. Egyl'siilt-.\ll:nnok lcgdcrL'kai.JU mbbijt\nak nOH'

z(·I.L ::lziilclett 'J'rCil(':lén IIU'gyl;Ucn, a sz<tlmdságlmre alatt. honvéd volt, 

l ti 6 7 -lJL'tl Pr:ig:iUú\1 hol ~L Mci:ld-zi:iiuagóg;iJmn mint raL Ui mi.iködött, 

.-\merikAI.m lll Cllt, hol az »Ahawath Chészed « ucvií kö~ségnck élén ;\\cl;i.

:-o:-an mlíködött. Megjelentek ttilc _prcdik:i.cúók , imaküuyv, hCIJcr Cs 

araUs aforizm:ik :wgol fordit:isb,tn, a Pc.:s-itth~~ UC\' ii !-:Úr l::liUiiafonlitti.s 

h~Ucr betlikben \":dó kiathi:m az öt mcgill<ihoz, kouuncnt~inal. 

Október l 0-étl tnegiJalt 7 S é\'CS kor:i.l.mu, lla!ubuq;Ua11~ Uu/({,-.:d1mi1ll 

Johauna, ~~ hamburgi l<'röLcl-l•gylct és l<'röbelldz meg:.Llapitója. Dic.slcrwq;

lwz bcnsö L:.mits:í.gLau :.illott. )!int iró is fóllépctt. .Ebö könyvének 

{':ÚIJlc: Amalia und HcLc.kka, llricfwcchscl cincr chri/'\tlichcu .hlligt'n und 

cim:r lsraclitin iiLcr ~cit- u lill LeLcn::;frageu. (l S.J: 7.). 

No\'Cinbcr L·L:n HH~ghotlt Uét•sben, !)7 é\'CS kor:.lLan lforull'i.l~ L.i:t.tir 

pt·<hlgógut~, ki ::;ok:Ug a pozt:~oll.)'i Primtirschuléuck volt iga:'.t;atója. lrt 

z:::idó-t:lrgyú dLct:lzJk:sckct. J"óz::;cf u:ídor lc:íuyiln:~k, !Iermin;L fl-íhm·L·z.q;-

uönt•k taHitOj:t volt a lu5Ucr 1J.)'clvl.Jeu Js irodalúllllmu. 

Deczember 1 0-én meghalt töbL miut SO Ú \"Cs korti.Uan l'lw~d.: ~\.!J. 
rah<im, Uo::;kowitzi ralJUi és a. mon·aor;:;z..igi zt~idOk hu-tom:íuyi rubbijt~. 

( L<~ndmbUiucr.) 

A :<:~ill6k Uáu~ol'bzúgfJau é,; Llukuvinúlxut. 

U:Í.t'!'Or:-:Z<l~j ét:l :L vele áltahiuos kultunü tekintetiJell t~gyenlli színen 

:UIU Buko\'imL a Z8it.IUk u1iivclödé::;i, t:h·/'\adalmi és ~tathsztiku.i viszouyait 

illctöleg hasonló adatokat :::~zolgá.ltat.nak. K k:ét ko1-oim·tartowáuy zaidó 

népessége tiOO,OOO·eu fcliH emelkedik, t1. wi k\Uöüüsen a többi felek.ezethu: 

viszonyitvn igcu figJelcmrc méltó szám. 

S ba n 1mgyvihtg vélew~nytit tuUakoljuk c jelentékeny 
1:1\:gröl, t1. mit hallunk, korántsem lesz hizelgő. 
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danak :t t'htl~zidikus t:::; l'xt.•zenlr iku:-:. f!"n nd.olkod:i ~ HIÓd an_n::ira :illahi.,,o"~ 

1 0 y ~ z~idók halad:i~:íl Jchctctlt.•mll' tt•s;r,J : a. lengyel ;"sHiot a. ravaSz!:l:tg 
1 

g ~ .~ k t· -f.'k ki ;t, tiszh.tsá(··ot h irből sem ismeri , míg a fén .. pr(ltohpy·nc ·11 ~,t. ' • 0 • • , _ _ J 
iizés nélkül cl sem lehet s m:ir fcjlctlCJt t(Jnkoraban 1Jymcn szcnt csa.r-

nok;l.ibn. siet. 

Ekként fl, lengyel :r.sidóról eleve megolilapított Yélcméuy llralkoclik, 
8 

c \'élcménYböl levont köYctkeztctésck szerint rcndc~i be nem egy a lllaga 

::~~~;·~~~tf;lt7~;::t:li:~~"é~~:::~ ~:~i\~~:~:~~1 :~~::~n~:;ö~:;1ck~~:: ·~~:~~.:; f~~~: 
ré:-?.t :t.zért, hogy az clöi~életckct kellő mértéklikrc lcsz:íllítva némely 

v;Ídnak jogtalan élét vegyük, nuisfclöl, hogy ft InértClmdó köröktlCk idcjCn 

és lehető nyomatékkal moncljnk: ca ven t cousnles. 

A g:icsországi zsidók mosta11i társadalmi és míívcltségi viszoHyai 

logikailag é!'; historiailag szUkségszerü folyom;í.nyn mÍJ!cln:ton cseményeknC'k, 

mel~·ek az országban lezajlottak és n. századokon At hol tíírt, hol f:a.nyar

gatott zsidós<\.grn való ha.talmas befolyásuk :íltal a. 11ép mostaui álla

pot:tnnk egyik föokozói. MitH.H nagyobb valamely Rzcrvc:~.ct, ann:U crö

sebhen érvényesiilnek egy ní.ható mozza.1ut.t kövctkc;~,méJlyci, n,nu:i.l érc1.· 

hetöbb ~s tartósabb a kiilsö köriilménycknck és belső Yisr.oJJyoknak rc1l 

va.ló hasznos vagy k;í.ros következményei. Ekkép mi ll(len fontosabb or· 

t::zAgos esemény s a. speczi:Uis zsidó élctet érintő mindcn tény kell, hogy 

kiilönösCJt mély és tartós hatással lett légyen az ott oly nagy száu1ba.n élö 
zsidó népességre. 

Ebben találjuk magym·:l~Mttú.t a lengyel zsidók 11em egy inclividmiJis 

sajá.tságll.nak. Nagy részök súvós konzervati>',musa. vallási dolgokban 

annak következménye, hogy a számos és különöseu nagy zsidó-népcsscigi 

közpoutokban a szokások és erkölcsök hosszu időkön :tt v~í.ltozatl:mok 
maradtak. A cha.szidizmus, Lengyelország eme szín és illat nélküli virtí.ga, 

ama. sanyargatások következménye, melyeknek a zsidóság a kormány és 
lakosság résr.éró1 századokon át kitéve volt, nagy sz~.í.mukHál fogva pedig 

az elnyomás intenzivebb vala. A mély vallásosságtól áthatott egyénok 

istenben való megnyugvással, néma megadással tiirték u. szenvedéAcket, 

~lea eszü férfiak lévén, a. talmudi irodalmat gazdagitották kors~m.kos mun· 

ká kkal B measze fóldön hires talmud-iskolákat alapil<>tt:lk ; mig a n8fl1 

~meg, ~ely valláabölcscleti magaslatra folvergődni nem tudott, hat:oJ·taian.A 
inaégben támaszt ~eresett a miszticizmusban, mely a . 

l!ltilül!dutt .• ~tnvaló, hogy inség idejében a balltit cé'"", b"".'lb<Iolnzma ~:•mnk&P'• •~ 
és fOJI6d,k, 

BLOCR LÁZAR. A ZSIDÓK GJ\.cSQRSZÁGBAN ES BUKOVTYÁBAN. 57 

.\ z:tldalú tiin·c:nyhozói inh:zkc•fh:~ek 1'Ziilt c trljc~ c•l:drkoz(lttf::í.g :~ 
ldilvil:í ~ !'I ZC'llt"'mi élet<'től s rt t:t~·tó~ elnyomás okozta. cltompt~lá~ a fOn

forp/t ,j~zon~·ok között nem egy bajnak és viss;.:aélésuck is lett súil ő 
: 111yjáv:l. .Igy len r:inyomvn :1. lengyel ;.;sidóso\gm az a bcqycg, mclyetnnn:íl 

k c vc:~bL6 lehetcLL cgyktm:u· megváltoztutni ,·agy eltörölni , mcrt magának 

:1z cn· . ..; z:ígnotk is kulturviszonyai sok:t maradtak olyanok, hogy :~ »fél· 
:izsiai « chJcw•zt:st teljcsen igazolt:ík. 

Aznnbm1 az emberi elmének örökké előre Wrö cszméi s a. modrrn 

Wn1:ny11oz:ís :1 nwg:t. .köntkczményci,,el egyiitt :1'li utolsó Jvtizcdekben 

jótí:koH.r Lefoly:ifls:tl Yolta.k n g<lcsorsz:ígi zsidók egés1. életére. A \":Í,· 

la>::;;lóf:tl ösR:~.comlott, a sY.abr~dsll.g és cgyeulőség fénysugara éltetőleg é~ 
fris>:itölcg hnJott szerteszét. Dc a miut vannak csi llagok, mclyeknek vi

l:ígoss:ígn. 11ngy t:h·olságukmí.l fog\'fl. nem érhet ide fóldiiuk ig, ép ugy nem 

birt a, fölvihigosodás napja minden körbe hatni {)g n mC:ly éjs;r,aka. ár· 

uyéknit cltiintctni. A hi,·atott mnnkásoknak azért mindenck előtt ama. 

lHit oszlopfal megerősítésén kell fáradoznia, mcly miuden modcrn nép

élet hordozójoL: n. népne,~clésrc és n. mnnkn. iránti érzékre. 

A szellemi szemkör különöscn a nagyobb v:írosokbau sok tekin

triben bőviilt ugyan, modcrn knltura és szokás finomító hnt:íssal voltak 

sokak élctmódj:ira. s c helyeken az i(jus:íg sem szenteli mag:l.t többé - nlin

drn vihígi tudomány t mcgntvén - kiz1irólag az egyoldalu talmudtanulm:t

uyokna.k i a. tud:ls Yágya n. zsidó ifjak nagy számát tereli évente a közép

és felBöiskohtk felé s ama nagy bítogn.totts:íg, melyct, az igaz, csak neh:iny 

nagyobb városbau fönnálló zsidó népi::;kola. fölmutat, el~ggé bizonyít a 

mcHct.t, hogy a nCp fólfog:lsu. 11agy ~.Ualnkuhl.son mcgy keres~,tiil. A tö· 

rekvö ifju ucm szorult többé r:i, hogy, mint azelőtt, mag:i.uyos és clZI\rt 

kamráj,lban , a hoY~Í. a fanatizmus és obszkurautizmus gyanak\7 Ó le.s(']ke

iiésc el nem kísérhette, az abéczc titkaiba. mélyedjen. A sokllk <i.ltal per

honcskl.Ut iskolai oktatást pedig a lll!lgliuoktatás helyettesíti. 

1\liuda.zá.ltal még rendkivtil sok a teendő a népoktatlis terén; még 

nem egy akadályt kell legyőzni és ucm egy clöiWietct 1ekiizdcni, mely az 

:Utalános népfólvihí.gositásnak utját :l.llja. KUlönöseu a vidéken, a kisebb 

helységekben, a népoktatást illetőleg nagyou szomol"tlak a \'Íszonyok. Mert 

egyrészt a kik a világforgalomtól félrecső vidéken tengetik egyhangu 

Ji töket, nem érzik miut má.s polgllrtártJaik sziikségét az iskolának és profán 

udH.suak j a chéder egyetlen tanintézctök s heber tauultságuk ~legéndB 
nekik éltök mindeu korszakában j másfelől pedig a chaszidizmus " 

társa, a machziké hadath - mely néhány ~vvel ezeJött mint a 

dath egyik alfaja Magyarorozágból jutott el hozzánk - a 
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~~:~i:~;;t~~:~:;:~:;:,~i·~:~:J:~::::::~:.:.::t.~:::~.t::~~.}~ 

í~i.~!}1~!l1~i~;~;~Sii:;;~f;{.~}f.~~~:~ 
d('lkczik. 

:::1:'~' ~~z~;~g~::~::~i:~~~.::::~~~~i~:E~:~~:.~:~:~:~~:.:.:)é:é•:.~,:~·,:;~~~;':'~',::::::~ 
annak idejeLen ha:sonlú c::;:.d;.ü,."cl sikerült n. pári til Ali. isr. uuivcn;cllcnek 

a, mcs~zc kelet iskohi i javára d .ratht.u nagy eredményt elérnic; a r-zcllcmi 

im:Cg cllcu nüó küzdclcm bizo11plra. 11:1gy körökbcu sz:í.mí th:tt k tth:LtOs é:J 

ft•g<tu<.üo:s rész,·étclrc. 
G:í.csorsz<igba.n és llukovin;.l1Jan energikus propaga.nda. sok alliau;~,· 

fiókot kelthetne létre; :.1. lembergi ha.la.dó iráuy:,;;atu »Sómer Izraél«-lcl valú 

párhuz.amo:s miiködCs szintén előmozdítamí a nagy müvct. .AY- egés:t; cl

i:in.isbau persze alka.lmazkodni kellene a~ itteni spcc;dtUis visz.ouyokho:6, :t 

,fselekvCs idejéu észszerűen kellene cljámi, a ~hédert miutcgy öuuutgtÍ.u 

belül reformálni, az érdeklett körök fölforgll.sát lehetőleg tekintetbc vc11ni i 

most pedig a. kezdeményezésre kcdvezö az; a1kalom1 a me1wyi1Jcn ti. <:hédcl' 

kérdé:iét a. hatóság napiremire tlíztc. 

A m~:h-tékadó tényezök egy ujabb reformáló Lcfoly<iS<tnak Mrgya.: 

a köZt:piskolai l•itoktatók intézménye. Elodázhatatlanul szlikségcs, hogy 

a. ullásos eszme ezeu ápolói föladatuk magaslatán á.lljunak, hogy hi\'t\

t~uk foutosstÍ.gtHól át legyeuek hatva, az ifjusá.gm~k a zsidó hithm elvcit 

kellökép adhasRák clö. Mcrt ebben az országbau meg kell mutatui az 

dleufélnck, hob'Y zsidós1~1; és igaz mü,·eltség nem összeegyezhctctlcu fogal

mak; sutagát az ifjuságot is olykép kell nevelni, hogy késölJLi hivutásuk 

köréheu megóvják a s:r.el'etctet és hűséget ösi vallá.sukhoz. 

De az • imtidkozzál« után következzék a. »dolgoz.zál«: ora d la

bora. Módját keH ejteni, hogyan lehetne a kézmüvet hib;or~:~otm.ink t:!Zá
Pllluak megfelelőbb aránybau te•:jeszteui. 

J,_ sácsorozági zeidókbau épen nem hiónyúk n mnukakcuv Í n 

(,·rlw:--1·1rlr ,;" l~·~ t':lr:t!\ ":ig·,,,..~ aiJb kt:i'LitÍi\l'k z:-:i<ló kt:ziJ~'n \';tnn:tk; a ll'~llt' lll' · 

1_,·1th l111111l.;:ikat z~idúk n:gy,ik .. \Jt:ll;\ban azonb:w 11CrJ1 feld meg " mrtn· 

J,:i~ok ~z:ima a rnunk:lm IH:pc~<wk sz:.lm:luak .. \mdc ncm ~:~.abad kkin 

(,'lt•n J.;. j, ül h:q;yni1 ltogy (i:lc>lO r,:z:i.g ,:ii Unkovi na 1H'm iptn'O:" orl"z:i. 

):ok ~ ir-y :1 rnm•k:im k1:pc:sck tCnylcg nem találna.k ch~g dolgozni ndút. 

l ·~ltlu• 1, \u:pcst :t ltl'tn-kézmÍÍ\'e:S lllllllk:í.t itt ros.<:.z ul fi zet ik !3 így a z~iMr, 

J-irJt'k l:h·l•n1:1 a ritu:Lli:-l l:tkcz~:si tlirn:nydt tlr:í.git.j:í.k, a. kcv1:!-tbb~ jüwdt•l

rlll'Zii 11:tpi ttuntk:im ritk:ibb:tn :ttlj<.t 1nag:í.t. 

Munk:tkcrlilé:; ,::; lu:;tas<Í.g- :u:oubotn cgy:\ lt;d;i.n lll'llt vclltd() ,. ~ta 

li,c;:~.tibil:l~ i~:tz01l•:~t:J.tlau tndúzkod:ls ok:iul; cll eo kczölrg hi.tjuk , hogy :tz 

i U eni 7,:-:i dúk, ldilJ•t ~i !'C t1 az rt l:-:;ó- ,:"' küzép-oRzblly, trluit :t z~idó:;lÍg lt'tl 

rryntnó !i.ilJL1't:gl'1 a J ~(tért Y:Lió kHzdclrnét tnindcn fi;.~ikai t'l'ejl;nrk mq; ft •:<~J. i -

11:!-t,:\ d ,::;; óri:i.~i m:ll.:.iiWzé~ck kJ;"t folytatja. 

g na~y crök ifcjtt::-: eredménye ped ig f:ljtlalom 1 fölötte !j1'l'kt:jy, A 

1 tr:rd(:~ módja, ;~ rult;\:d;;od:ie ~:~ lak:i::; Yi::zouyai l:pcu nem f't.:leln\.'1;; tncg az 

r!'l:l.~zc rii közcgé::;:~.ség kö\·etclménycinck. A", emberi II)'OlllOl' stc.d isY.tikwm 

itt ltílgazdag- any:1got hl:il ua. 

Nem mintlm :L jótékonys1ig é rzéke és a. rész,·ét idegen ~zenn~dés 

ir:int ~~ jobLmódiÍ g:í.et:orsz:igí zsidó· keblét ucm heví ten~; a tt'uyek ellen

keziileg igen t:ke~szóló bizouyitékok n. jótét sok ezrr ucmc mcllctt, 

mclyet itt mindcn :dkalomm:.d kifejtcuck. Csakhogy mJg:;cm teltetnek 

anuyit1 a mcnnyit n.k:tru:í.nak. _ 

E sötét kt:pbcn fénypontul kiu:Uko:ók :l téuy1 hogy c néposzl:í.ly 

ar:inylH.g mégis l;. cvéssó jnt ii~azcUtközósbe =~ bUntetö töl'Vt:nynycl 8 hogy 

:t j6z:Lll~<lg, a rendezet t csal:hli élet ir1.h1ti érzék é8 n.z i~tenl.Jcn v;~\V hi za· 

lom ~ok nehJzs((gen <Ít:;;egíti. 

A m:lr régibb :da.pítv.í.nyok s nj:tbba.n a 1Jéc!3i Allianz ~zcréuy kCl'Ctll 

ttirckvésc :t kézmlínek n.z ittcui :~.sidóság közti tcrjc~zttl:Jt're ily körUJ

ményck közi.itt bizouy:.lrn. ;_\ld<.isos hn.t:.í.~<~n lesz. 

A megt:lhetés mólljai milunk az utoisO ~vekbcn tiltalában nagyou 

kcdvczötlcuck lettek, olyannyia·a, hogy az illctö zsidó körök csakis egéllz 

Prejök mcgfes."itésc 11.1'1ln tarthatják fönn magukat. 

E mellctt am n z örvendetes tény koustatáhutdó, hogy az utoillÓ évek 

htn ~~ \'agyonosabh zsidó uz ipan·u ég/ jószágbéa·letrc fordítja péud W 
z:-~idó muuk<Í.sok follm~zmíhisa 1lltal közvetve a beteg organizmus eg41.
~égi procze~zusát nagyban elösegíti '; valamint az is remélheW, 

korui házasságok eltiltott ezokása nem fogja többé, miut auuak 

kcrcsch·c képtelenek éa az iusége.V.:sal4dok számát 
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A mi a, kiilöll bözÖ hitk(lzségi ".i szony~ l~at . illd.i , ~~ .. ke ll vn.l.lau\. 
:\Z(lk nngyon sok helyen nem allhatn.t.k ~~~c~ .t p.tl L!tln.JJ kn tika 

~~~~J' .' : e lőtt ,\ nézetek chí gaz;Í s:~. mellett '' kezugyekn ek egy •naga
(,•lom·k ·. ·Iti . t tt ,-ezetése majdnem lehetetlen. A »Mach?.ik 

bb ~zellem alta l . t;t o .. . . , . e 
~:da tl~c alapíhlsa kö,·etkeztébcn, mel:· "" o h:perorthodo, Jr:~ny:tt killlé

Jctlcniil ak:trh\. mindcn községben érn~nyrc JH~tntni } :t r. clncld ~ g. cgycté, .• 

té::;;b~n élö felek békéje kelllény mcgprób~Í..lh~t~~ so l~wlk n~H. l'.~ ~evc i ~'gy 
1-r tszct t mintha. Hag,'· és Yészcs kiizdelinck feJ lodlll..'l lCk. Me~·. fl'J s Cmleke

z~t~n ~l a lembergi gylilekcz:et, mcly n11uak irlejé11. hir lu.•rlf 1er.('zelmt:nyét, 

min t :t g:icsországi zsicló községck min t a s ~~rvc;~;ctet, a. korm :lH)' hoz fóL 

{ (' rj e~;'.td t e - tudvalevőleg. eredmény JH~lkul. 

E;r, ('Cclesia. militan s. bu ;"gós;ig~i.t és kimélct.J cn fö ll épését :1 zóta nyn· 

godt és békés nwgatar tás váltotta fól és nem kell többé ta l'i ammk nttól , 

hogy a zsidós:íg kárára és tekintélyének rovús<Í ra a l~özségel~ ~1jra ellcn

~ég('~ Mborokra. os;.:oluának , a mint azt Magyarorszagb:t11 f:ÍJdalmasan 

szemléljiik. 

S mindcr. oly időben történik , melybcn n. :t.Bidóscí.g in k:íbb r:i van 

utaint hivőin ek eg.rctértésére, mint valaha - szcml.J<.'H ellenségeiuk és 

rO!';~zakaróiHk z:lrt sorain ll , kik semmi fegy \'crtö l \' Íss;"a nem ri adnak , 

~emmi hadi szert jog ta.l:muak vngy illojálisnak nem t a.r bUlnk. E modern 

csapástól mi itt GAcsorsz;í.gban szinténncm maradtunk m<'.g ldnH'h·c. A ger· 

mán Jupiter tonans mcnnyclörgése a Kárpátok tövében is vi flszl1tt11g ra hd:ilt, 

a haladó idö folyam;tba vetett mohos s:r,iklatömb gyliriizctci cllmtot.l'nk ide 

mihozzánk is. Az életnek nem egy helyzetében ér.zi n. zs idó l~tkoss:lg a 

viszonyok c v~\ratl~n :\.ta.lakulását itt nálunk is és bizOJl)':lra nem sziik

s~gc~ , hogy ez iigybcn téHyekkcl is szolgáljak. 

Infu.nclum jubcs renovarc dolorem . 

Csak azt az egyet akaromjcllcmzésül idézni, hogy cllcHfeleillk itt ar.t 

if; fiibejáró biinül róják fól a zsidóságnak , hogy va.gyon:í.t és c rcj f t. a Ióld· 

miiveléf'nck szcntcli. ~ Szcnt talajunk idegen kézre bir « - így l1a.ugzik 

a lengyel lapok állandó feljajdulása, ha valamely foldbirtokot r.sidó 
nsz meg. 

Í:S igy ar. cgé~z esata,•onalon a jelszó : »hátrafelé!« A '""·"""'""" -.W 

&z önzéenek éR rút kenyéririgységnek szalgájává kénysze
1
·itt('tik. 

ban járjuk bátran és aggod1llom nélkül a haladás ntjtH: az. omladékot 

~welék.ct hordjuk cl egész erőnkkel, hogy a midön uz. ignzi . ... h•'"'""·'
fenye, remélbelőleg nemsokára, ujra kisüt, Gácsországban oly 

mely méltó minden áldására. 
Brody. 

ROSF-FJs 1~1 ,1.z s.\ Noon . A~rEnrKAt LRYEL 61 

Ameri k ai l evél. 

Cincinnati, Ohio államban, 1884. dtH·zembel' hó. 

lJo-y hiszem. érclekcini fogja a Magyar -'Zsidó Szem!(' t i s:~elt, oh·n ~ó 

.::.::~~~:~~~;~:.::::_~;~~~:::~::.~~;~::::~~:~~~~~~:~'::::~~:;~~:;:,~~::~:;::~::: 
,::; IJ:ttlJntósa!JbnH fejlödö crö t, szellemet és á llandóságot. . 

Bel;\.~j :í.k itt n.z öss.zctartás s:úikségessúg ét - » ~ntt~cl, we S~Ct l l.d ; 

rlh·irlcd 1/"f' lal! r· Ez oly lcczl.; e, melyet egy életre va ló cs ~ugyó fa.J RCil.l 

hlnulh; t c!r; érel.het e lég kot·án. Belátják, hogy az ős- , ó cs középkorbeli 

paripákon, b:i.rm i he ty kén és derekasan ülve csak h~trálni, de hala~ni é~J 

nem lehet. Belitj ák és megértik itt, hogy ha eddig a szellern er~l e feJ

lesztette az a.ny ngot, it t va.n imm~ír az idej e, mely beu vi s:.r.onyok. kérlelhe

tetl eniil megkövetelik, hogy most az anyag , visszahatól ag, fcJlesr.sze " ~ 

Rzellemet. ]3clá tják azt is, hogy a biblia tulajdonkép en egy nagy u~ ~ 

bánya, melyet nem a hit és biza lom, hanem a tudom~Lny eszközeivel cs 

sr.erszámaival lehet csak sikeresen kiaknázni. 

Az amerikai ifju zsidó nemr.edék előtt a mithologin nem va H1ls, :t 

valhis uem sr.ertarMs, a szertartás uem hit, a hit pedig nem történe t <:S 

azér t egyformán vonakodik aká.r hinni, vallani vagy gy akorolni, n mi ucm 
t:s:r.- és természetszcrli. 

Mindl ·mliveltebb és tanultabb egy-egy faj, nemzet vagy ;illadalom, 

anwíl jobban- gyarapodik és fejlődik benne az ujkori zsidós~tg i mig cllcn

ben: minél miiveletlenebb és tudatlanabb egy nép vagy faj , ann1í.l inkáb]; 

gyülölik és a hol csak lehet, üldözik. - A mh-e is Angol- és Fran('zht

ország és ezen éjszakamerikai államok fényes, arra a többi Európ:í.nak 

nagy része ellenben szomoru példát szolgáltatua.k. 

Mindezt tapasztalják és értik a zsidók itt Amerikában, és épen ez 

okból virul annyira és fejlődik oly hathatósan a modern zsidó felekezet; 

mig az orthodoxia folytouosan gyengül és hervad, és mtlr évek előtt n. 

mulandóság tengerének árjaiba siilyedt volna, ha az orosz és lengyel emi .. 
gráczió nem táplálná. 

Igy állnak a zsidó feleke•et ügyei az éjszakamerikai Egyesült Álla· 
41ok ö~:~szea óriási területén : 

Eg.r hnt•lmas és befolyásoR kör.ségi szövetkezet : • Union or 
l'ictm lleb1·ew Congt·egatious,« 

Három hatnl mn~:J1 gazdag t!~ Lcfolyáws ::Qiidó l'eud, 
Bent! ber is;;, Ke11er su·l IJtÍr:::t•l és hl'flél szabad fi;;, 



ll nt ...::::idó lí n·nlulz: CJr,·rl:l nd . NC'\Y~Ynrk, f-í:Ju -P,·anC'i:::ro, ~ew. 

Orleans. Baltimore és Ohnrlrston Y:irMnibnn. 

]f:lrnm izr:telit:l ngp:ast~·Anok mrncclékr: Glrrrl:Jntl . 'Vnshington ~;~ 

N~·w-Orlrnn~. 

Nyokz i;.:l'!l.C'lita kórb:iz: Nrw.-York , Cl,i c~l go, Nrw-Ol'l<'fliiR, Phi

lnth•lphin, Cincinnn.ti, S:1n li'1·nnrisco, R1lfimore é;;; St.-] tfHiis \':\ 1·osokkl.il. 

]!~gy J':lhbi-képzö ~zrmin:írinm r~ rg~· clíikt:~zití ) C' ol iP;.:;inm, Cinriu

ll:ltihnn é~ NewYork-bnn. 

H:HmiJH'il uöi pú holy: DeLont tc~tv,:rci, mclyrknc·k ft•h<l:lta: n 

Rzrgénység cnyhltésc, fl...: :lrv:ík rult:ldsn., n. l1onh!.lnnok lJono.c.:ít:i.s:t (:fl n 

f:í:zók mclegitésr. 

NC'p;yvcnkét p:lholy : hntCl s;.o;n.Ln.d lc:luyai, mclyck llf'lllC~ Ú'ladatn: 

~t'l. élet kcscriiségénrl.: cuyhítt:sc, n.r. :írv!\k ds Rzcgdny özvegyek clllit!lsn, 

a. s1.egény rlhngyott p;ycrmekck neveléRe és oktnbí:::a, n. 1't'Iig mcr.telenck 

felrulltl7.t\s:~, a szegények köziit.t kenyér, fa, kiiszón, ruhn. <: . ._ 01r1C'm ldosz

top;at:i.sa; n f:.:zegény trmnlók scrkcntl:::c és fcntart:í.sa -- vógiil kPtsz:l.z.· 

ht'tvcuhárom kisciJIJ n:tgyohb :íltíll:i.nos jútékonys:Í.gll é:~ s.C'giUy-cgylC>I 

fRcnevolent a:1d Rrlief f.\o('ieticR) n. nagy JJirodalom mill(l('n részéhC'n 
rl:ign;"vn.-

liórcL hcgynlj;ln :tlló ösnt.y:iink cgykoro·n a:z.t mondták, hogy »l"<'tnd 

(:S halhui« fogl)a];:. A kijzdp éR mnlt kornak s:z.cllemi rs politikn.i :::r.trt

~(:géhcn :t »t.cvds« sok n:szben JcJ,ctctlcn lévé11, fclckc::-:ctiiHknek n »h:1l· 

l:hmt« kellett szol'Ítkozllia. Dc, 11agy Isten! Ki 11cm ]1nJljn. <:R C:r;"i n 

jrl('ukQI' génhts:i.nu.k kom.oly intését, hogy ~LZ irlö, a köriilmc1
1
;yek és kiv:\· 

unlmak mind, miud megváltoztak? 

Nemcsak századokon, dc két évezreden rl.t hallgattunk - hnl

lottunk ig eleget; ideje, hogy már egyszer tegylink is valamit nz ign:z· 

~ú.g.ért, a jog és azabachn\.gért és kUlönösen önmagnnkél't! Nn.gyon itt nz 
lll<~J~, l•ogy n rozsdils pán('zélokat felolcljuk, a rdgiségckct n k<iny,·~ (:ti 
levt•1tá.rakbn. helycz1.Uk. 

Az i~mereten és ti8ztn. me .. "dé 
álló \'allás annlll inten7.iveb~l~n te:~g~or.o .. aen. nyngvó s WrtCncti alapou 
mód • .JCsztcndo mmdcn (:SZAZCl'ii és czC:h1:1.<'ril 
betu~: ,a?:n.nth~g)' n. valódi zaidóR:lgnak mn.gn. n. 5zcnth·H.s <h·telme t(s 

J .rmt •~ U('m nnuyiriL hitJ,f'n 
etelekedethen kell nyilv,lnulnht. vngy vall,ísban, 1mncm t<:nybrm, 

RnRRN.,PI1'7. HAN non. 

fiM,Dí',!BIIf.'l: IT.ONA. A lll'l'OK'l'A'rÁi'. A J,'F.,\.N\'TSKOI.ÁftA~. C,!} 

T a n ü g y. 

J\ liilol;tatús n JP<myjskoUIJ~n. 

,;\;;:on nn~y mo;"g-nlom, nwly az ntolsó c~ztemlöhcn fl7. el('mi c:~ ki:>zép

i:.;kol:Ji !lit- r:,: C'l'ki;Jrst;n• j:lVÍtiísn. körlil mutatkoMtt, - a:.-. :í.lta.lá11n" 

,., 11 :Jr·•·i !'W.t~mponttól <•!tekintve - fcleKczctunhc n6:;wc kiv:llóan fo 11 to>J é" 
ii<l l' ö:.;. J\Jinthn mfq,Y !l.lomból vertC'k volna föl, mcly 11tflll még nehé;" a 

fpjil 11 k; R:ljlloP., ho!-;." rRnk nkko1· tU•·tént az ébredés, mikor már 11\nl-{lJ:l 

J 1ornlt \ ' Olt fi;löttiink H hhtetö. Igy ar.t:ín nem is csoiUlhatjnk, ha it lill' · 

11 r.kw!s nHmk:\j:in f:l.J·n.do;"nnk mind azok, kik ~ bajon scgitC'ni l1ivtttv:1 

Vftllllftk. 

Mivclhogy lcgnjfl..bban n. hit- és erkölcstan tnuítllsa iskoliíinkbttn 

t·p;y Ú1'1Í.val s:Mtpol'Íttatott, jelenleg hetenként 2 órn fordíttntik re:i., :L pC:'It.i 

i:z1·. hitközség n hitoktatók sz:i.m~ít is gyarapította., c's remélhctö, hogy a 

hito\.:tn.tás m:Í.t' r;"cn i11tPr.kedésnél fogva is jobb jövőnek néz elébe. De ha 

a fővát·osi hit.kö;"ségben némileg jn.vulni is fognak a viRr.onyok, mcrt elill

járó!'!<Ígn. hi;~,onyárn. RCmmi nemii álrlozattúl vissza nem fog rin.<lni , hogy 

h~lyrcilsRe a~r. évti;;:edekcn :H dh·t hiá.nyokot - hogy lesz kis v1ll·osba.n, 

f:tlnn, l1ol n. fcleke;;:eti iskolsík viszony:ti kiilönhen is n. rende7.etlcnség szo

mon'l képét mnt.ntják fel? - CRnk most., midön miudinkiÍbb szcmbeöt

liil~bek leR;"nek jelei, 1íll előttiink egés:t. nstgyságában a vcsz~ly, m~lyct 

vnlój:l.hn.n csak a;"ok ismernek, kik n.1. iskolákban megfordnlnnk, n gyf'r

m~ki s;;:Ívekhe pillantottn.k és figyelemmel kisérték azon inlnyt., molybf'n 

gyermekeink e téren haladtak; bbr.onyiÍra meglitkör.éssel és méltó flij

tlalommnl akadtnk fenn n.~r.on kö7.ömbösségen, mely fiatn.l lelkeiket <'ifogjn, 

valnhányszol' vnllásukról és fl.1111ak gyakorlatá1·ÓI van szó. 

A kik ezen szomol'ító jelenség okait kntatták, ar.t hiszik, hogy n 

megrováR legsJílyosabb rés7.e első sorhan a családot illeti, mely a \'AIIásos~ 

s:lgban vnló nevelést egészen kitörlilte kötele1.ettségei köréböJ; másod .. 

~mrban pedig n.z iskolát, mely a hitfant egy órás, tehát kevesebb fontoR

!':lggn.l biró tnnblrgynak - mily kicsinylés! - tekintette, melyböl m~g 

meg sem buktatják a gyermeket. Tény, hogy nálunk tanító is meg tanuló 

i~ kicF-ibo vette nz ügyet, a tanuló a1.ért, mert érdeklödés és iiri:Sm nélkHI 

tn.nnlt, n. tnnító pedig a?..ért, mert munkájának gyümillcsét hiai.ba kenete.. 

A régi idökben alkalmazott hitoktatók nagy ntsze &7.0Dbai.n mar 
azJ_J•t. sem birt eredménynyel tanítani, met-t az anyag mód...,.u 

tti'ln h/1'111 vagy uem hirt a gyermek nivea.ujára helyezkedni. 

TapasztaláHIJlll tndjnk, hogy az, n. ki hetenként csak 

eljebb kétszet· .fli egy népes osztályba, sokkal nehezebbell 
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vele, miut az, n. ki miuden gyennek eg?éuiségé,•el t:s~bt ba~·. ~·an Cs tudja, 

kiuél milyen eszközöket kell n.lk~lmn.zm, hogy .a taut~~t:; CI(.C'l.Jat, elérje. A 

vtUI:istan ta.nít:\s~in<ll C;t. amt:\1 mkább lesz crcr.hcto! lllCL't szt,·krlp.-:ö feJ. 

a.daf'tuíll fogn. rw: egyén lelkületével többet foglalkozHL tartozik, 1nint nk;h·

:nch.' m:ís ta.nt:\rgy i kö ,•etkezésképen a tanító jobbau felclltet meg felada. 

t:in:~k h3. mennél sliriibbeu ériu tkeúk növendékeiveL 

'De bá.t kik legyenek azok, kik a felekezeti lc:íny iskohtkbau n 

ynl\:ístant tanits:l.k? A fi tHskolában alkalmar..hatók a bp. izr. tauitóképzü. 

Lől ki.kedilt tanitók, kik tanulm<Lnyaik köz t a vall:l.st.anJJítl is foglalk o:~,tak, 

tch:l.t ar.t taní.thn.tj<l.k is i dc ezt tanitónőiuk nem hi1j:-ík, mel't nlnc.~encZ· a 

.~':iiksJgcs anyag bi1·to/;:ában1 pedig a IH~lkül - csupa methodussal - nem 

boldogulunk! 

Felekezeti leányislcolákban alkalmazható tanerő/.;ről gondoskodn-i -. e.: 

rolna a leglciJ"zclcbbi Jövő fonlosabb feladatának egyil.·e) o(IJrtn lancről~díl, 

1ntlyck a hittant nemcsak tulajdon egyéniségük épületére és lelkülv iidvu·,<;.'Jéyére 

raló tel-ilitetből sa,játitottál~ el, lut~wm móclszeres lcezeléaében a:~ anyag )elo~.:· 

ltl.<Jában és feldol!Jozásában teljaen járta.sak) és tisztában t 1ctJmal.; mi/l(l rhtm 

l.·ii/ii11iis s:e1,~pontok/;:al, rnelyel~ a hittan tanításánál telvintdbe veend/l!.:. 

Igen tel'mészetes, hogy ilyen tanerőket m·ra való intézetben !.·ell 

l-iképe::ni, mivel a. létező tanítóképzőintézetek, felekezctnélkiili jcllegiikmH 

fogva. n. vallástaura és metlwdikájára. nem fordíthattak fi gyelmet, lduJJ 

ilyen .fclel~ezeti tanitónóldpzűintézet feláltitásáról !cell gondoskodni. 

Tndom, hogy az eszme, melynek szószólója vagyok, első tekilltetre 

nem fog visszhangra találni és nem is fog egy hamar népszerliségre ver· 

gödni, mert azon hit van elte1jedve, hogy a fenálló tanítón9képzők kelle· 

ténél több tanítónőt képesitenek, s igy egy tlj képzőintézet csak szaporí· 

taná a:.-.ok szH.má.t, kik állás nélkül, munka biján vannak és családjuk egy· 

s:.-.erti gondolkodl,S· és életmódjához nem tudváu többé szokni, szerencsét

lenekké lettek. Az bizonyos, hogy ezen állapotot _ ha csakugyan femuUl, 

- nem súlyosbitanák a felekezeti tanítónőképzőből kikcrült tanítónők 
~ert ba a vidéki iskolák mostauáig ugyan rendezetlenek, a tanítók 

b~zonytalauok és rosszúl díjazottak is, mégis remélhető, hogy a.z 

hiDcsen távol, hol vége szakad ezen sajnálatra méltó helyzetnek, 

egyk ov.er alkalmazott truútó biztosság& nyugodt érzetében foa;a telj<esitllBIDil-
ötele&s<!gét. ' "" 

Kik fogják immár a 1 á · k , 
elemi vallásta 'tá • e ny•s ola• állásokat elfoglalni? ha ugyan 
t&nltóuö , n. •. felv~rágzásáuak alapfeltételeit - hogy az 

tau:~ze~:;uud. a valhlatant is tanítsa - szemmel ta.l·tjuk 

g mucseu ké.peBítve? - Erre a felelet ig~n 
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H~t nem lcs:t. vall :.lsbw ításra is képesített, akkor majd alkalmaznak mást 

- CHak hogy a Z!:!idó Hgynek hasznára fog-e ez történni, már más kérdés. 

És hogy a fehUlítaudó fe lekezeti tanítóképzőnek tanuló. kö;"önsége is 

lcn11C1 rt.rl'úl ta11uskodnak a vidéki polgári leányiskolák értesitöi, melyeknek 

!':tati:;ztikfli kimutaMsai t'tj bizonyítékot nyujtanak nrra nél.ve, hogy le:l· 

ll)'ítink nemcsak a felsöbb leányiskolák il'áut mutatnak rokouér:.-.ést, hanem 

:t p1'lg~íri i::;kolákat is siirííu hi.togatj~tk. Ilyen vidéki leányok közül szá.· 

mo:;an örömest jönnének fel, hogy itt kiképzésüket nyetjék; hazatérve aJ. 

kahnrrz~Lst keresnének és találnának is. 

Eltekintve azonban azon haszontól, mely egy felekezeti tauitóuő· 

képzöintézet felállítása által a magyar-zsidó taniigyre háramolna, még 

ldilönös nyereségben részesiilne a buda.pesti :.-:sidó leáuyoktatás. Ismeretes 

tény, hogy a:.-: iu. hi tközség leányiskola jeles vezetése me11ett kitiiuően 

felel meg a hozzá kötött várako:.-:ásnak, csakhogy a hitközség nagys~ígához 

mérve igen is szük i parallel-osztályok felállítása által a bajon seglteni 

lehetne1 de arra való helyiség jelenleg nem áll a község rendelkezésére. Itt 

egy füst alatt elemi leányiskolájukon is segíthetnének, a meunyibeh ré· 

szint a gyakorló iskolában, részint pedig egy hozzá csatolható elemi leány. 

iskolába helyezl1 etnék azon zsidó leáuykákat, kik a hely szüke miat

másutt nem vétethetnek fel és tankötelezettségöknek nem tehetnek elegett 

Lcányiskoh\iuk vallástanítás·ügyének sike1·es megoldása a magyal' 

zsidóságra nézve sokkal fontosabb, semhogy ne táplálhatnők azon re· 

ményt, l10gy legközelebb erélyes támogatásban fog részesülni. Adja n7. 

ég, hogy ezen idöpont mennél elöbb álljon be és a következő évtize· 

elekben már valüíso~·an érző, lelk:cs honleányok lépjenek a:.-: iskolából a.,, 
életbe, a magyar zsidóság támogatására és üdvére. 

Budape.,t. GoLI>ZIHER ILoNA. 

A mi tanitó-képzőnk. 

Nekem sem volt szándékom ezen kérdésben felszólahJi. Nem miutha 
az ügyet áldatlanuak, vagy megbeszélést·e elég érdemesnek nem tarta.nún, 

hanem azon puszta okból, mert ebben a zimankós időben, min,tfelleke-tm., 
sok fia, én is beálltam »néző közönséguek.c ?tlost is csak azért 
hallgatásomat, mert igazságé1·zetem ösztönöz, hogy a M. 
l O. számában a zsidó tanító· képző intézetről 

véleményemet elmondhas~am és ez7.el- összefüggésben 
nézetet helyre igazitsak. • 

Mo\(1 ru.-Zsmó Sz&MLB. l88f1. I . Fit~ .• 
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E la JOk igen t. levélirója öreg hibamtk tartja, ltogy a Illi képzöuk. 

c!u Ja okl. gimn. taJt;.h oktat, mcrt szcnnte ab g van hasonló in. 
ben uem l k 1 1 ez nem igy volna.. Engedelmct kérek A 

71 
tézete uz orsztlgna ' tOl ·észö Hs számban vannak gimn. tn.nál·ok al 

titó-ké zö intézetben c Cll} , ~ • , • • -

tm p .. 1 na obb része kiprob:i.lt ta.mtokb0l, nevezetcsen 
knlm:uwa , a tnnerok cg <gy ~ . . ', ,... " 
Jola-ári-iskolai tanítókból van összcválogat~a. Htszcn _az Ot.::;zág elso c 

:,cn~ beli intézetebeu, a budai pedagogiumbau IS, maga. a .J C les t ga~gató, to

vti.bbá. a pedagogia tRmha, ki szakirodalmuu.kban elso helyen s~u.mot tevö 

euyén továbbit a szaktárgyak tauárainak egesz sora ~~cm okl. g~mn~ tauái· 

8° ez' jól van igy. A tanító-képzö intézet tanara _elso sor~a': /,:~.válo t~:Jíló 
legyen, ki miutáu legahi bb egy évtized~u' keresz tu.~ a ué~IS~\.ola }e~wtoleg 
minden osztályában a tananyag kezeleseben kello gyakodottsagta tett 

szert, képes legyen tanitó-jelöltjeit mindazon hosszu megfigyelés szült~ 

lélektani, logikai, nevelés- és módszertani momentumokra fi~yelmeztetJ~l, 

melyeknek helyükön való alkalmazására csak a gyakorla~ ktpróbál't ~1Ja 

vezethet még akkor is, ha már a pedagogiai irodalomnak Java termcke1ve~ 

megismerkedtunk is. Azután meg valljuk meg azt is, hogy ha a ~~ 

reális korszakunkbau tanítónak leuni nem valami háladatos mesterseg, 

ugy zsidó tanítónn.k beá!Lli, a legtöbb esetben beillik XIX. századbeli ma~

tiriumnak. Ha most már azt aka1juk, hogy a leendö tanító hévvel es 

ihlette!, valóságos küldctéssel töltse be fontos helyét - s ezt ki nem 

akarná? - ugy álljon elötte az iskolában, mint tanító-jelölt elött olyan 

tanár, ki maga is U.térezte hivatásának fontosságát a népiskolában, átélte 

a tanító örömeit s kinek kijutott az ürömböJ is. Legyen a jelölt tanártL 

oly tanító, ki maga is csak l1osszu tapasztalatok utan jutott oda, hogyuu 

kell a községbc bevinni sok üdvös és helyes intézkedést, melyektöl a uétl 

miudig ösztönszerüteg idegenkedik s mely hasznos, néha a község létfd

teteleit érintö ujitások vagy intézmények megkedveltetése attól a módMl 

függ, mikéut azokat a pap vagy tanító meghonosítani akat:ja. ]~egyen 8 

jelöltek tanára olyan ember, ki maga is tudja, mily nehezen, mcnnyi vergö· 

désset jutott el mai állásáig, mily kitartó szorgalom, folytonos önmivelt!s 

vezette csak ezélhoz. Az ily tanító lesz igazán képes felkölteni jelöltjeiben 

a tudomáuyszomjat, a szakadatlau önképzés után való vágyat. Csak az 

ily tanító képes ezeretettel magához emelni a rendesen igen szegény 

tanílAljelöltet B lesz képes saját lelke tüzét és szereletc melegét átültetni 

jelöltje keblébe oly e•.élból, hogy majdan mint tanító ez is szeretcttel ie 
ápolja egy község csemetéi!. De hogy egy sokszot· használt 

éljek:· az, a t!J.i a vaknak a szin, az a fiatal, egyetemről 
tanárnak a _'<épz<; intézet __: vagy legilllebb : Gradus ad 
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uassum. Polgári iskola1 az is jó j képzö intézet, az is jó i ipariskola, az is 

"ó Akár csak az ismert állatmesében. A kivételnek tisztelet. Az ily 

~i ~tal cmLereknek maga.=:abb aspiráczióik vannak, s joggaL De a képző
intézet kisérleti :illomás nem lehet. Polgári iskoláiuk is annak betegei, 

hogy a sok tanárnak helyet kellett adni, oda tették hát ö~et, a hova lehe

tett. A tanító·képzö intézetbe is igy kerültek s mint látjuk, elég rosszul 

történt, mert hogy akarhat az a leendő meaterek mcstere le1llli, ki minden 

gyakorlat hiján szUkölködik, ki még azt sem tudja, hogy is üljön a gyer

mek a:r. iskolában '? 

Az tehát, hogy »intézö köreink« egyetlen tanító-képzönkben meg

tiirik a tanárokat, mert tanári okleveliik nincsen, nemcsak nem baj, hR.nem 

igeu helyes intézkedés, ha csak a személyek ellen kifogás nincsen. A levél 

irója szeriut ez a »személyes kérdés« rendkivül kényes. Már bocsánatot 

kérek. Szerény véleményem szeriut vagy nem szokás felemllteni, a mi 

kényes természcHi dolog, ha vele foglalkozni nem akarunk, vagy ha fel

említjük, meg kell mondaui, mi szivünket nyomja. Azért tehtH én nem 

követem a t. levélirót, hanem miut azon intézetnek volt hálás növendéke s 

miut a fővárosban élő tanügy embere, ki a nyilt titkokat szintén ismerem, 

hozzá szólok ama »kényes természetii« személyes kérdéshez is. Megtehe

tem ezt kellő tárgyilagossággal, miután ott nekem semmi keresni valóm 

nincsen, sem szíiröm, sem subám, sem az egyik, sem a másik. 

Oly intézett·öl van szó1 mely innen-onnan 25 év óta teljesíti fontos 

misszióját, s oly tautestületröl, melynek még elsö három tagját már az 

intézet megszületése elsö napján olt találjuk a tanszéken. Maga az igaz· 

gató másfél évtized óta jár el tisztében tapintattal és bölcs körültekin

téssel. Ezen intézet tehát nem uj, nem a jövőbe vetett l"Cmények szerint, 

hanem mu1tja után lehet megbirálni. Százakra megy azon taultók száma, 

kik innen kikerülve a gyakorlat terén müködnek szakismerettel, lelketre~ 
déssel. Bárha a ta.nU.rok egy része nem magyar születésii, mégis ezen in
tézet növendékei, a magyar zsidóság megmagyarosítói, egy tudomány és 
müve\tség által irigységet keltett nemzedék sikeres oktatásának első alap

vetöi. A magyar pedagogiai irodalom hivatott és már elismert muo.káeai 

jó részben ezen intézetből kerültek ki. A !Alt vidékről ide került i(lak itt 

megmagyarosodtak és a magyar nemzeti eszme hirdetői, miglen a tót yf .. 

dék keresztéuy ifjai a tanílAl-képző intézetekből kikerlllve, Grllnwald Doh 
sze1·int, részheu a pauszlavizmus apostolai. A budapesti k.Uzségi 

alkalmazott 4 O O féditanító közölt l O a zsidó. Ezek közUI a 
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tott négy. Ezek közül egy a zsidó bu~.ító-képzö·it~té~ct vOlt növendéke. 

Az ország legjobb :illomása.it felekezetunkben ez mtczct \'Olt növendékei 

töltik be becsiilettel, tisr.tességgel. 

Ezek tények i demonstrálni ellenök nem lehet. Itt »szi.ikséges inté7.

kcdést« uem látok s nem M.that senki , ki kancsal szcmmcl nem ako.Jjn, 

nézni a tényeket. 
Levélirónak azon reményét tehát, hogy a szükségcs intézkedés meg 

fog indíttatni, a minthogy részben már meg is indíttatott, »miclön a ter

mészettudományi oktatá.s tanán·a bizatott, azaz oraadórn« - nem eze

retném teljesüh-e ló.tni. Söt nagy hibának rovom. fel , hogy a zsidóság ezen 

fontos intézetét intéző köreink már évek óta nem részesítik oly ápolásban, 

miut ameunyire megérdemli. Csak olyan hamu-pipöke-féle a~ ö szerepe· 

Majd itt lakik, majd ott. A természettudományi tans~ék összekötve a 

mennyiségtauival »óraadó« által töltetik be. Nem helyes ezen intézkedés 

még akkor sem, midön e tárgyak oly jeles férfiu kezébe vannak letéve 

kinek tudomány~tná.l és lelkiismerete!': kötelesség-teljesítésénél csak sze: 

rénysége és s~ívnemessége nagyobb. A tanítóképzés fontossága nem férhet 

össze az óraadással okvetlenHl járó hátrányokkaL Ezt tanUgyünk minisz· 

tere mondta már. De meg a mi felekezetünk, mely alig egy két intézetben 

helyezheti el a tudományos pályán kitunt jelesei t, ne adjon az egyiknek 

másfél, a másiknak meg semmi kenyeret. Mert fél kenyér is jobb miut 

semmi kenyér. Ezt csak én mondom, de mégis igaz és megszivelésre 

méltó. A másik tanszék, mely csak ugy suttyomban, pályázat hirdetése 

nélkül és szintén csak ugy ideiglenesen van betöltve ny()lcz év óta már 

három, illetve négy ember által, a magyar nyelv és ir~dalom tanszéke. Jól 

vagy roszul; nem tartozik reám, de hogy ily fontos tanszék a képző inté

zet 'ki~észitö részét tevő gyakorlóiskola megcsonkítása árá~, ennek egyik 

:•tóJ~ által volt csak betölthető, ez már nagy baj és bizonyítja ,UU· 
0

: Iga~ágá.t, hogy ezen fontos intézet mostoha gyermeke tá.rsndal' 

::ben~~ es hanyatlik, de nem a tanszemélyzet tehetetlensége hanem az 

vább fol p:::~ r~ndsz~r ~~lá~ysága következtében. Ha ezen r:ndszert to~ 
fog a~y~ . Jmté.zo khremk«, akkor a tót preparandiák 87..Ínvonalára 

.zsidó feleke~~=U~J7zet is. Jó papnövelő és óp oly ta.nitóképzö kell a 

yeaz vagy nem vehet d J&. ~eggondoljuk, hogy miuden község papot 

hogy felekezetunk.ne~ el mJ;de:t községben vau tanitó, ipaL·kodnunk 
o y amtókat adjunk k"k 

lega!ébb némileg helyettesitbessé ' 1 a papot minden 
tanltói a képzö . té k. Ez oknál fogva is kell, 

ott lehet, hol a atabir~ zetben kiváló kezekre bizaaaanak, 
t elve érintetlen maracl. 

\\:gn· 111 ég egye t. Bi zony nem helyes, hogy midön a. fi:ttn.l l'lllL('r 

éVl'k ho~szu tit>nin :it egy ezét felű türtetctt, vJg rc va.ll:b:HL llli:ttt iittt.'I:!~L:k 

rJ idNÍ\j:t t!'lj!'~iilésétöl. ])c mégis :lk:wat iannl is fclmcriil bClll\Cin :L k~rd~~, 
n:l\jon l'sak m:it,·d dnt<ilóclik·c1 hogy a. zs idós:ig vnlamcnnyi tudfis cleml:t 

hi~·amlokba helyezni :tem tndj a.? Hiszen a nagy társadalom cnn!'k elöttc 

llll:p; cs;tk izklt<'töiil is nl ig alkalmazott közhin\talba egyet-egyet felek e· 

zetbelieink közilL ,:s mC:gi ~ ép a tudósok álltak legnagyobb bccsiilctben és 

t is
1
Jeletben mi nt ~L hi tközsúg »ir:ístudói. « SziilctCsem helyén három férfiut 

i::; i:-mcrtcm. kik bArmely hi tkö:r.ségbcn viselhették volnn. :~ papi hi\·:~

ta.lt . JJ:ít ;wnvint siily rd t volna a mi tudós il]ns<Í.gnnk, hogy c:-;ak eli

piomája utíln ~k épes megc:Jni. Én azt tartom, hogy :1.1: oly l'ml>er, ki egy 

tauszékecskével jiÍ.rú kenyl:rért ott hagyja hitét, istenét, nem ~oka.t ha sz

wilhatn:t uckiiuk. lzmél népének ereje erkölesében JI. dc ily emberek c.r

kölesére nekiink s;dikségiink nem lehet. J li szen hn. oly rémcsen haladunk 

h~ítrafel é, mint a hogy hn.ladnuk, midön múr a. kii:::wfyi iskolában » ~zol

gálati erényiil « tudatik be, h:t a tanító a gyermeket a. katholiku!:' tem

riomb~ kiséri, ha ily gyorsan haladunk, akkor maholnap azt ves~ziik 

észre, hogy a községi iskol:í.na.k berozsdá!!-oclik a. kilinesc. Dc hát a;-;(~rt 

nem kellene két-ségbe c~niiuk. 

U11dap esl. 
B."!N.I .JóNÁS. 

Zsidó tanligyi mozg-alma.k küllöllli.:in1884-1Jcll. 

Mindösszc nagyon kevés n. följegyezni v:1lóuk. A z~idó hokola 

ugyanazon bírgyaka.t ugyanazon módszcr s jóformliu ugyanazon tanterv 

s~~L:iu.t tnnitja, ~int a:r. állami, vagy más felekezeti iskola. Egyetlen spe

tJahtasunk n. lutoktatds s azért természeteJ>:, hogy első sorban erre va· 
gyunk tekintettel . 

. .Ez érdemben legnevezetesebb az a gyülL{s, mclyet a köz.ép~émer.. 
~r~zag1 :t..sidó közeégi hivatalnokok junim~ végéu Halléban tartottak. As 
erteke:tlet, melyen több rabbi s a német Gemeindebuml képviselire is réQt 
vett, csupou a hitoktatás kél"désével foglalkozott. A hall . ~ bbi 

~iirld.idt, egy ta.nnlE~ágos clörulásban fejtegette a biblia utánie• ra , 

ténetcnek tauitcisllt s erre vonatkozó tételeit a koofereuczia a 
alakban fogadta el : 
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l. A b;blia utáni történet tanit,ísa a hi toktatásuak 1 11 .. ne ozhetet. 
len része 

2. A biblia utáni törtéuet oktatása lehctölcg azon legkiv,llóbb f'. 

fiak Cletrajzi bemutatásaban 1Uljon, a kikben a kor hirsacla.lmi állása C~
iroclalmi mnnkáss~tga kifejezést nyer. Az utóbbiból egyHémely dolog fo~ 
clit:isban is bemutatandó. 

3. A biblia és rabbinikus irodalom elleni jogtalan támadások a. 

biblia utáni történetol-ttatásban is közöltessenek a. tanulókkal kellö alak

bau és az igazságna.k megfelelő módon. 

4 . Ne elkeseredést és gyülöletet csepegtcssiiuk ezzel az ifjus1ig szi

vébe Izrael rosszakarói ellen - ez vallástalau eljth-ás volna; hanem sze. ' 

Jetetet Isten iránt., ki az emberek atyja, és szerotetet n.z emberek iránt, 

kik egy Istennek gyermekei. 

5. A történetekből fejtse ki a tauitó az isteni gondviselés gondola

t:tt, mely Izrael erényeinek és bi.ineinek jutalmazásában és büntetésében 

nyilatkozik i utaljon a zsidóknak ebből eredő kötelességeire a hitfelekeze

tek és az emberiség iránt s ne mulaszsza el soha a hozzá. fi.iződö v:tll:ts· 

törvényi intézményeket fölemlitem. 

6. A biblia utá.ni történet oktatása ugy történjék, hogy l ehető szo· 

ros összefüggésben álljon a világtörténetteL 

A hitoktatásnak általunk már a mult évben (L 436-7 .lap) közölt 

normal-tartervét különben legközelebb fogják egész Németországnak e 

o..élra megválasztott taniigyi képviselői egy Berlinben tartandó közös érte· 
kezleten megvitatni. 

Algírban az ottani főrabbi a mindkét nembeli felnőtt ifjns1ig sZIÍ.

mára. rendezett hitoktaMsi elöa.d1lsokat kétszer hetenként - és teljes 

eredménynyeL Csütörtök és vasárnap délelőtt elj:.irnak a kisasszonyok, 

estefelé az ifjak. A pap·e lelkesebb ott mint egyebütt, vagy az ifjuság? 

Angolországban a gyermekek számára külön kis imakönyvet adott 

ki a vallásos ismeretek tetjesztésére alakult egylet. Az imakönyv tar· 

talma _: reggeli ea esti, ebéd elötti és ebéd utáni ima, egy pár beuedikczió 

~ a tlzparancsolat. Most az ifjuság számára fognak egy rövidebb imád· 

BAgos könyvet kiadni. Hányflu nem imádkoznak csak ezért - igy mon-

~lr. - mert sokra nem érnek rá. Adjunk inkább rövid imákat a tanuló 
lfjuoág kezébe : csak imádkozzanak ! 

A• orosz közoktatási miniszter megengedte hogy a középiskolai 

tanulók, sztlleik kértére, szombatou föl legy:nek menthetök az isko• 

alól ; de arra inti öket, hogy a mulasztottat vasárnap otli-

;t,SIDÓ T .\NÜGY J )lűZGAJ"MAK KÜLt'Öf,OÜ~ l884~BE~. 71 

hvn pótnljik. _ ?llcgemlitjük itt, hogy Oroszorsz.cigb:m a. ~!;idO gimn. t:\· 

uulók sz:i.n 1 :~ 187 o-ben tett 38 79-ct, 1880-ban ped1g 12,9 93-at, noha scm

miféle hiv<\talos p:i.lya. nem :ill elöttUk nyitva. 

,Jclctc, ~~~~·'·~::,:',',~;::l•:,:ttt~~~:~~tás~eli~0~·:;::~~o:~~ :~~ ';:•~tie;c~:~'~i::,~'i·, 
:t mi addig a z:-iclókra való tekintettel nem volt megengedve. BaJOrOr

sz:í.gba.n clleuhen n. k. miHisztcr egy konkrét ese~ al~ahnából mcghag):ta: 

hogy a.z érettségi konferenc,..;iÚ.B a zsidó hitoktató JS reszt vegyen s a zs1do 

t:tnnlók ére ttségi bizonyitvány:.í.t alá is i1ja. 

ttiegcmlitjUk végUI, hogy mint a bécsi, ugy mult évben n berlini 

egyetem ;.siclú ifjns<ign között is ~negalakult egy ))akadcmischet· Vereiu 

fiir jUd. Geschichte u. Litcratm.« Az egyetemi tanács cl\mt{trozta, hogy 

csupán beiratkozott t:tnulók lehessenek az egylet tagjai. Az egyletnek 

kcvCs a tagja., dc fólolvnsó estéin nagyszámu ha.llgatós<i.g vett részt. Az 

clöaclók között szercpelt többek köz t dr. Cass~l is1 a zsidó l foch schulc 

tudós tanára. 

Ugyancsak a berlini Iloc1Jschule f'Hr dic \Vissenchaft dcs Juden

thums ösztönelij-alapja javti.nt ez intézet ta.ná.rai és m:is kivMó zsidó tudó

sok ott télen ;.it núnden hétfön nyilvános fölolvas<i.soka.t tartaua.k megle

hetős anyagi és nngy erkölcsi si kerrel. Nem taunlha.tnánk·c mi is c tekin

tetben Berlintöl '? Az orsz. rabbiképzö intézet tamiri karn. mié1·t nem ren

dez sziutén ily fólolvas~lsok.tt? Rtif'émc növendékeirc és a. közönségrc 
egyaránt .. 

-j'. 
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25. sz. 

A zsidók egycnjogositási kérvCnye 18-lS·b:tn. 

Hazánk tisztelt képviselői! 

Alólirhlk Önöktől Magyaror8Z<Íg s hozz.:i kapc~olt tartománybeli 
z!';idók nevében, i'ga::!>á!JOI, .<;znbad-~·&got s cgycnlÖ8é[!el kérnek. 

Kérjük azért, mert arra jogunk ntn, mert iste11 és ember előtt igenyt 
tarthahmk reájok. 

.:\_,·agy nem ,-olna-c kigúnyohisa az igazs<ignn.k, cltorzibísa a. sza
bad!<ág fogalm:.hwk, . meghazudtohísa az annyira. pengetett egyenlőségnek, 

azoknak ;.il<l<isait J!l~gtagadni egy uéptöl , melynck gyengcségén kiYHl egyéb 
vétke nincsen. 

Midöu még az elnyomatás últalános vala, csakhogy a tóbbi nemze. 
teknek ntbbilinesei a. mieinktöl valamivel finomabb anyagból voltak, s mi 
velök egy sorban részesiUni óhajtottunk, okát kérdezték kivánatuuknak, 

- rrdemeinket tudakolták, melyek ily kitiinteté:::rc jogosltnának. - E-z 
igen helyén, igen term.észetes volt, mert a rabszolga - szolgailag gon· 
dolkozik. 

De egy szabad nemzet elibe :.illani, ~'l okokat, érdemeket elősorolni 
a le~egy8ze~íi~b igazság bebizonyftására, megnycréRére - a rossz 
f' f<Zlik~ebluse~ által felhozott igazságtalan v;.idakat H kifog~iF-ok:tt 
<'záfolm akl\rm: nem volna egyéb, mint vétkes kttked~s azon nemzet 
badoág érzetében. 

lök Mi azCrt k.ivánjuk jogainkat, mert emberek vagyunk - mi 

úld:~::~~~~k leum ~ h~za minden má.s lakosaival - 4/!ft:nlő/.: «< ........ ••· 

itt ezabad~n~rt. n;.1 sz~ntugy vagyunk fiai; itt szi.ilettihlk, itt n<'·ekedlill"'JJI· 
az . ~1 ' alm akarunk, 8 nem lehet Benkinek 

erőszakot, mmket •zeretett an>·ánk kebl 't"l l t 't .• ,.,,·ctetéb<J•I"'~ gadDi_ csakegy ...... J t! o e u af'!l am, ... . 
mieek tudatát a termperc,~'IP• ~l~k azt megvonui, mit i•teu kezéből 

Ké . 
0 

..,zet sz1vemkbe oltá. 
PVU!elllk. E szép hazának békéjét kül- ' bel ll ' d !ja 

nemzet szabedságát létezésé cs e euseg u 
az hazafi k' ' t vész fenyegeti, s lehet-e az 

, ' 
1 

ugyanazon 80l'sra akarja felebarátját 

KÚ'ITÖK, 

:::::~:,',';;~~~~:~~~:;\~~~it~~:·:;::::~:~nb~~~öct:·~~tbe ~i:i/:.:~~~~; a ~z~barl~~ gyi l ko· 

:~::;~::~~~~;.~;:~~;~k :~;:}~~1~~;1}~:~~~~~~.~~~~~~~~::!I~~~~~ir:~~ 
a:;;ol/ban iju::!J(Í.gtalwwbb, mint a lloni lal:.osolc egy 1ú::érc Clllik tahcl.:ct 1·ó11 i, 
11:;; dllru/alom j0té/1'1nén!Jf>iböt pedig őket ki::clr,ti?-

)lag,,·nrok! Nyujt::;ntok ÍCI"tvérkczeket, nektek is, nekii.nk b údc
kiinkbC'n van h.>:;twtri keblekre számolhatni, mi sziiletctt vértamíi vagyunk 
:1 l'z:Jbrtdf;:it!'n:lk, elődcink miud elvérzettek ezen kincst:rti küzdclmökbcn, ~ 
azért mi n.mmk bcc~ét m(:lt:í.nyolni tudjuk. - Mi a. háromczrcclévcs Wrté
nrt ösciukröl bizonyíL annak jeiét mi magunk is :~ legközelebbi c~cmé
uyck, ~ w:~zdú.-: napokban adtuk; hogy a s:.-;a,bad~:\gért l:'wgolnnk, hogy 
h:tzafiu!:u\gban bcnniinkct egy népo,c:;zbily sem mnl feliil, hog~· :illlmtatos
s;ignnkat, kitarbl~nnkat, semmi cs:tpás, scmmj ,c:;zcrencsétlcn"'l:g meg nem 
ingath;ttja. 

Enróp:í.uak ~zabads:íg:t kivívásáb;ln mindcn tartondnyakban hirfc
lciuk flicRérCtC~Cll harczoltitk - SOr:tiukbóJ j,c:; hullotbtk :\.ldoztÜOk l\ nep· 

fcl,c:;ég olbírán - s mcggyal:izn1, visszautasín·a. l:ibbal üt.p08\'tt b:lr, azon 
Hz:tv:tk hall:tdm »n~~zélyben van a hrrza« - tesh·ércink köziil Rz:.imo;.an 
mrutek a hal:í.l tork;ib:l, mig mús nemzetségek tcteme.:< ré~zc ezt tenni \'OJm
kodott, vagy épen a;r, cllenséggel szö,·etkezett; !>;ztimosan siettek nlgyo
nnkkal j:\rulni :l haza sziikségci fedezésére készséggel, lclkc"'edé~~cl. 

Mi iigyiinkuek igazságo!< volta érzetében rcméljiik, hogy (inökct is 
ir:ín~·nnkban az igazsiig vczérlcndi, a;; igazság; 11U!ll!J uem kt'fi!Jclmet, 111'"' 

j'él>t::cv l·endclctcl.:ct, neu~ Jouol·at s engedmén!Jtkd; futnem jO{JC!J!J€'1tlÜ8/flcl ON.;.· 

toyat iliÚulett lalwsra né:.;ve, l<ii.liittbség néll.·iil. 

Legyenek igazs~igosak, s ezen paiznsal p:yö;mi fognak; a jó lig:y, 
kivini a magyar nemzet hiYatva van - niy:r:ú::r.:n· embert, 1.-il.: lcl
l.:ik áldo~ni tudna!.:, azonnal nyerencl. -

Pesten, lS-18. évi julius 24-én. 

_\ )lagyaro1·sz:íg ~ ho;r,Z<ikrq)c:::;olt tartom:\nyokbcli i;r,r. !:\kosok m<'g· 
bizottjai : lioWinder Leo; dr. Rot/t Jlátyás) Diner Jióric., DiUsi .l/tfrlo11, 
l'appenheim llennrvm, dr. Grosz F,·idriJ.:, dr. ScMt#iuger ltpuk·z, Steinllzer 
Jakab) Bl'iiU Samu, Lichlmwu~ Dá1:id. 

E kérvl:ny az or~zágban köröztetett, de a képviselQházhoz, a meny .. 

uyirc tudjuk, be nem nyujtatott 

A pesti zsidó község lc\•l:ltárából. 
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~6. sz. 

Drin;Ípoly, l 7 7 8. Kon~ts Józ~ef, .z~ i~~ó~ágra. t0 rt szomb:ttos, leve. 
ld ir Böziid-L'jfalun l:tkó sziilcmek; crtcs1b oket a. maga, va.J:.unint a szin. 

tJn Drin:lpolyban Jetelepedett székely bajtársak sorsáró l és viszouyail'ól. 
1
) 

Ditsérctt Diitsöség Az Urak Uni nak, A Uraham és Isa.k 
5 

Jakob 
Kirc\lj:ínak, A ki Pö bírája az Eg·ész vihignak, Agyou Szabadulást Izrael 
mag~:inak. 2) 

Ez én IC\'clemett Nem hoszu ele söt Rövid kon tscp tus ban 8) 
Jah·an, Nagy Szorgahnatoson el kiildém N:mes Urlt:ur !telj S~ékben 
Ujj Faluban Kotdts fHlán Uramnak NekemEdes Atty~Lmna.k, Edes Any:im
uak, Két Testvéreim Pál és Swniel. 

Ki is Kévánom, hogy ezen Levelem Találjn. Keg-yelmetckett miud 
egyen egyen Firis Virágzó jó egésségbeu. 

Akarom Tuttára adni Kegyelmeteknek hogy Itten vagyok Dirinapu/J 
Y<irossában. Nékem jött Nevem Jos(:t! Ben Abralwm, Igy szolli tt uak meg 
cs hínak F el a Papok az Sz. Töl·vény ollvasás<ira. 

Nékem feleségiil '18ukor Sárát att ták volt. Szülctet kétt Fijam, 
mikor az m:isodik születct, az Anya harmad napra meg holt; maradot 
r~ám két ~ln'a, a kiissebbik a mas tsitsiu 4) az Anya halála ubin egy esz· 
t('ndejig élit s az himlőben meg bollt, most vagyok a nagyobbik Fijats· 
k:ímmn.l , Abraluimnak hillják, minden nap Iskolában jar, Fit·is l<.,ijn. 

KHiömben cggésségem Allapotom békességem jovagyon, diitsőség az 
Ur Istennek érette, Az Melj hez hasonlot Kegyelmeteknek is kéváuok. 

Mindcu ember meg betsm; még a nagy Papok is, Az elolog s~~ 1
'0nttya. el az '!'estemet, konpcktor, köuyyv kötő mcster ségern vagyoll, JOl 
~lek, mcrt. miud a szép fejér gyolcs oljan szép fejér tsipóval élek ; a piros 

~:~a:/~::te~kor Iszom mikor Kedvem tartya, most már meg akarnak 

Mitt Irjak még többet hogy elmétteket Fáraszam. 

l):é~lek édes etséim hogy edes Attyatokat edes Anyátokat meg ne 
ke.ergossetek, ha pediglen szándékotok idejőni vagyon ott ne hagyátok al 

öreg Atyátokot ed.. Anyatokot, Mert én valójában 'kévánnám lát(n)i ó --
puoke~~~: :~tti helyesi:'ást '"~•deniitt meghagytam, csakhOj;Y az 
könnyebb m~rJ:~~:la~ma smcsen, ttt-ott felraktam, a hol a 

•) E versecskével re d 
t!aek..,. éa Unakönyveinek k n ~sen találkozunk az e ko•·beli 

:) Olv.: kc>u:zeptiUJba~,~ etén vagy végén, 
) Olv.: a mái C.lic1én, 

kcmckc t velletek cgyUtt, lllCit még meg sem köszönhettem vcllem va\6 
da.jk <í.lkochhcokot, de Fclledékcuséggel kegyelmetek felöl cdcs Apám Uram 
cdcs Anyamaszony Nem vagyok. 

K r rcm Az Nagy l.Jrat hogy ez még életben Kerítscn még öszve Izmell 
Földl!bcn. - Agy on s:mbaduhlst hamar mü Cdönkben, - gyiitsc be Fiait 
M:i 1• Jerusalem ben. 

H olot e:z. Mess iás kegyes királyunkkal - orsz:.igot birhassuuk, a:~. 
v:ilasztottakkal - korowi.t is nyerjünk, a:~. korou:.iztakkal - hol le tele
pcgy link A bl·aldm Atty<lnkal. 1) 

J tol az mii Istenlink diitsö sCges Nevét 'l'isztelhessHk egy lit ítz nagy 
víg örömbcu, .A:.: boldogultakkal Sz. Sz. l\Iongyuuk AMMentt! 

Az Ur Istentöl minclen Jolwt kév::~nok ~Y. Erny6ócn és Uj Falnlhlt' 
T;tvulabb Cs közelebb levö Attyám Fiainak. 

Miny1ijon kCvámuim Kegyelmete~et h\b!i, de a. t~ívu! lét;\ m~a.t 
ll Cm lehet, hanem az Ur Istennek oltalmaban ÁJ<.tllom mumyá.JO n Keg) cl· 
metckct. 

Ak:~rom tudtotokra <tdui hogy mind egylit vagyunk a.z m;1gyarok Cs 
n.:.: mii nevi ink Ger Sido, :.tzt is hogy még kik vagnmk életheu : l''aludff' 
1:~ák tsclédestöl. lov(~;; jolicjl az Auyaval es rabi hugli.val, siif.·iJS öamud, 
Km:ríts Samuel, Ats SámueL nagy [J!J(ii'!J!J, ~ttts Fcrents, Tarb<ik nuíri, .ft-1 
Pana, .ltt8 ,j lll si, lovász 81l8i, siil.:iis gyuri, a régiekböl Siildis dcwi. Ezek 
vagyunk még életben a ma.qarol.:, a többi mind meg holt. 

EzC'I Xuráts .Josej( a ki Ben Abrahám sok Jo szolg1Uatj~í.t 1.'iinéktck 
ajlílváu, hív Attyátok Fia sok jókat Kév~tnv:in, A ki még itt séhil Dirind • 
polj pi~üs ts;ln 2) Ibi Ubi Ujfalu 

1778-dik 
esztendőbe 

Sigua.tum Di 
rinapalji 1.'örök01·sz1lg 
Kot·áts Jo1:l'~{f' Mprin. 

Eredetije a JI. X. Jiu:;:cum leveltárábau. 

1
) .A szomb1Ltosok énekes köuyvCböl kölcsönzött két vers. 

2
) Olv.piat'::áll. 
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27. sz. 

Yermög rlcn tm tcr d. 8-te1_1. Octobcr l. J . _ srnb No. l136. llnd , 
lloch Löbl. Haabcr Schul Inspecttou gelaug ten \ c rorclnun~, wird nedcr 

elem H hon oftmah_Icu crg~ngeu~n Be:ehl in Bctrcf der jiidis('hcu Ju e~H 
rlcnen ohne Anfwmsung em es Zeugmsses, das~ selbc, ohne in cinerg dec\ 
Königi. K. Inspectiou nntergeordnetcr Normallsc hnlc, wirklich gcuosse r 
Puterricht, kciHc Copilat.iou erfolgct werdeu _ dal'f, wird hicmit deuc,:l~n 
diesem Löbl. Ye~zpdmer Dist riet befindlichc ll. Judcu -llab iu crnncnc1·din~~ 
bekaunt gcmacht, nnd rcspectivc elem :.:n __ Pallota , in Anbctracht, class die 
Pallater juden Gcmcindc, bis llUU versa.umt haben, iln·c Kinder in der 
allhicr fürselbcn, nntc1· einverleibte dcnt.schjüdisehc Normalschnlc) zu 
schickeu, class hienflihro kciucr zu Pallato odcr anf elem Lande copulirt 

werdeu darf, bis der Bt·iiutigam, sich nicht hier pernsöh(n)lich pressentil·t
1 

und seine in ei ner Nonnalschule gesamclte F~i,hi gkeitcn allhier abgcleget 
habe. Selbst jene die schon bereits mit Attestatti versehend sich von ir
gendvo gema.cht haben: haben solchen hier vor;r.uwciscn, ob solchen von 
einem dazu Befugten: ausgestellet sei. Gleichwie ma n nicht bezwcifclt, rlass 
rler Pallater 11. Rabiner, gegenv~irtigen Befehl mtchkomen werde, so 
versichf:"rt man den selben. dass iibcrtrettuug gegcuw~i.rtigcn Befohis die 
~trcng!:teu Sh·a~~t.: crfolgen werde. Sig Ycssprim, deu :JO-stn Jii.nnm· t 806. 

Pa ul 1,:. .A brahám 
D istriet Dircctor m. p. 

A kült::ö htpon áll : Dcm Herrn J n den Rabbiner zu, ralloUt. 

t. E rendelet az t 7 86. :í pr. 15-én kelt ndvm·i intézvényre vonat· 

kozik, mely elrendeli, hogy azon zsidóknak házasodniok nem szab~td, kik 

ki nem muta.thatjá.k, hogy valamely elemi iskolába j 1lrtak (J os. Ges. 10. 

köt. 579 . l., 11. köt. 51, 2. l.; Grassel, Eherecht der Judcn, 23. l.).

Tekintve, hogy ez intézvény a ti.irelmes József csász~tr iclejéböl vttló, azt 

kellene hinnünk, ltogy az akkori keresztények mind jáJ.·tasa.k voltak az 

irRs-olvasá.sbau, mi bizonyára kétséges. 

2. Ez okiratból világosau kitetszik az is, hogy VeszptoCmbcn m.Í1' 

1805-ben fennállott egy zsidó elemi iskola, mit lfochmuth JbraháD1 1 

béesi Neuzeit lts63. 49 . sz. közzé tett erdckes czikkében csak utint nagyon 
valóezinüt állithatott. 

A cd,palotai zsidó község levéltárábóL 

Közli: SINGER ÁBRARÁ!ol• 

KÚ'l'FÜK. 77 

28. sr.. 

l ~ kohti bironyitY<i uyok: mint házassági kellí~kek. 

Vorr.cigc r d!cscs l\Jarcns Raboch S~ltn des l\(~rtin.Rabo~h von hicr, 

24 Jahre al t, cin Schneider von Professwu, hat dte chcs_~orh~e Normal
sch nic, dmch cinrn Kurs bcsnchct; ela clerselbc __ aber verm ug semen Jahre, 
uncl fiihrcuclcr Profession 11icht im Stande sey etwas zu erlerncn, aucl1 
mangelt. cs ihm nn 'l':dlentc, so hat m~n ni cht er_stehcn k?m.1en, ~iesem 
:Mftrcns RaJ)Qch gcgcnwiirtigcs Attestatt zu crtheilcn, dam1t 1hm uberall 
die Copolalion zngelnssen werde. Gcgcbe.n 7.11 ~'e~sprim arn 6-tn Novem~ 

ber 1806. 

L . Lippozdtz 
Normalleltrer. 

b. 

Yorzeiger dieses Philip Stem aus Palotta gebiihrtig, 25 J ahre 
alt, ein l:>ei femnacher l) von Profession, hat sicb allhier iiber die lant 
allerhöchsten Befehlen vorgeschriebenen NormalgegeusUinde pri.ifen lasseu, 
nucl da der sclbe im Schrcibeu, Lesen und Rechneu gut bcwandert ist, so 
wird ihm Phillip Stem gegeuwiirtiges Attestati in sondcrheit da er di c, 
diestortige deutschjüclische Normalschule besuehet, zum Lobe seines fleis
ses und Wohlverhaltcns crtheilet. Gegeben zu W essprim cl . 8-ten Ji:inner 
1807. 

L. LipzJowitz 
Normalleln-er allhier. 

Andreas GyuriclL 
Scholarum Jnclaico Nationalium Director. 

E két bizonyitv:í.ny a 27. sz. reueleletet mintegy a gyakorlatban 
mutatja be. 

A vá1palotai zsidó község levéJtárábóL 

Közli ·SINGER ÁHRAUÁM:. 

1
) Olvasd : Pjeifenmacher. 



VEGYES. 
Irodalmi hirek. Megjelent és bekiildetett : A Kol,ut Sándo.· által 

kiadott Aruch Compl. legujabb füzete. ·- 'L'ár~a.dalmunk és nem

zeti hivatásunk. lrta Censor. - Leimdi.h:f('r D. Eiu ll1cst.strauss dem 

EwigelL Fünf Festpredigten, gellalten au den H.erbst-Feicrtagen 5645 

(1884) im isr. Tempel zu Hamburg. - .l far . .- G. A. Traditio Rabbiuorum 

,•eterrima de librorum V. T. ordine atque originc. Lipcse. --- Intomo al 

comeuto inedito ebreorabbinico del Rabbi1mmanuel Ben Selomo' sopra 

Giobbe ~,~N ~,V'IIIj~- Relazione di:Pietro Pet·J·eau. Parte Prima c seconda. 

Corfú. - Sebaarc Zion. Beitrag zur Geschichte des Judenthums bis zum 

Jahre 1372. vou Rab. I saac De Latte.,·. Mit Amnerkungeu und einer Ein

Jeitung verseben von Salomon Buber. Jaroslau 1885. (héber nyelven.) 

Löwenstein Bernát l 8 G 2 óta a lembergi ir. t·. község rabbija és 

hitszónoka m. é. november 29·én liuuepelte hivataloskedásának 40 éves 

jnbiléumá.t. Első községe Magyarországon volt, Liptó·Sz.-Miklós, hol 

184.4.-töl1856-ig müködött és már az akkori időben is müveltségi törekvései 

által kiváló községben éptígy a templomi szószéknek dísze, mint virágzó 

iskolának buzgó igazgatója volt. 

A párisi rabbi képző-intézet fönnállását nagy veszély fenyegeti. 

A franczia kamra költségvetési bizottsága ugyanis azt javasolja, hogy az 

állam minden felekezet szemináriumától vonja meg ezentul a:r. eddig adot.t 

föntartási költséget. A zsidó központi konzisztórjum Isidor és Kahn fő· 

rabbik, Rothschild Alfonz báró, BPdaHides, Lehmann Leeince és Masse 

urakból álló küldöttséget menesztett a költségvetési bizottsúghoz, melynek 

iólvilágosításul egy irásbeli elöte1jesztést nyujtott át, melyben kifejti, hogy 

a. ~.sidó szeminárium nem fiigg, többi társai példtijára, \rallásos ha tóstigtól 

hanem egyedül a.z államtól, mely a tanárokat kinevezi s a közvetetJen 

fölügyeletet is gyakorolja. A költség törlése azért lehetetlenné tenné, hogy 

a franczia zsidóság ezentul az állam szabta követelményeknek megfeleljen 

B a franczia rabbit 1.-ii.lföldön kellene kiképeztetni. _ A franczia ka01ara 

· decz. ll-én csakugyan mcgszamzta. a zs. szcmimh·ium költségét, 10,000 

frk •. l~~~ú.n: ugyaneunyit vontak le a protestáns szem. költségeiiJöl is. Meg· 

emittjuk egyuttal, hogy a franczia rabbi-képző 1829·ben Metzbeu alapít-

tatott "' iuueu l I'S/")!1-beu tétetett át Páli aba. l~ v i költ~égvetf.h:~e eddigelé 
81!,000 frank volt. 

79 
Kámory Sámuel tanáqtak a pozsonyi theol. akad . . . 

mult hó 18-áu .n~·any ~ol lat nyujtott át. A hires orientalista é~:a Jfju~~ga 
av. egész :;.zp nt~rast l.l e~er cre~etiböl forditotta le magyana Ldvalevoleg 

Fővar·osr . tanrtok statrsztikája. A Belicza Jó,.,ef ·által 
188

_ .. 

J;::a~lo~t ~~s~~ol~J zs~bnapt~~· «. adata,i_ szeJ·int van föv. községi elemi, o~~~ 
gan, l.pall :JZ t> tb:, i~kolu. os.~z-~scn ö o i tanitó van róm. katholikus: 5~2 
ágo~tm: 3-, llch,ct. 33, . gorog _kathol.:. 7, unitárius: l , zsidó: 29' 

21Jskolá~~n-t;;;np~ln. ka-thohk.us. tan~tó v au. Agostai is van: 21-ben, heh,ét is; 

20-bau, ~oL J ... a.th: ~s. 6 ban, ZSidó IS: 23-ban. Legtöbb ágostai: 5 van az 

ősztüc~-a~. elcm1 li'kolában; legtöbb helvét: 5, a IL k. polg. "fiui~k. j 'leg~ 
több gorog ku.th.; 2, a VI. ker. polg. fiuiskolában i legtöbb zsidó: 3 a 
UL ker. polg. fiuis kolában. ' 

Z!Jidó (11 ép-)iskola van összeseu 6; ezek köz t egyet az aut. orthodox 

község tn rt fónll, l a siketnéma intézetben vau i tanitó van összeseu: 
20 

ezek közt; 3 az orth. iskolában j tauitónö van: 9. - A tanitóképzÖJ: 

mliködik: l O taJHÍl', ennek gyakorló iskolájában 5 tauitó. 

Zsidó vajda Moldvában. Egy Bukarestben megjelent 1884 5·iki 

zsidó kalendárium a bécsi csász. levéltárból közöl egy eredeti német n~el\·ii 
okiratot, mely szerint 1591-ben Moldvábau egy Emanuel ne\•ii 

1
.sidó volt 

a ,,.ajda. » Iumittels ist ainer - igy hangzik az eredeti - aus Polin 

hicheer khumen , mit N amen Emanuel di Razza Rebraica durch des 

Sultbanj hoggia, durch deu Muffti um fürnemblich dm·ch ain ansehenlichen 

Juden, Solomon Tedcsehi genann t, so der Zeit vou Ob. Vczier facthotum, 

"' ainoda in der Moldaw word en, hat gleichwol nocl1 shuckhe oponeuteu.c 

1'edescM Salamon, kiről itt szó van, ugyanaz, mint R. Salamon Askemí.zi, 

a ki S:;o;okoli nagyvezérnek volt benső embere és sok diplomatiku.s kUide

tésbeu járt, egyebek közt Leugyelországbau is, hol nagy része volt Bútlun·i 
Z'iifJmo,ulnal.: királylyá v~í.lnsztásábau. 

.. .. Izraelita ösztöndijak. Az ot~z. magyar izr. ösztöndíjegylet résré
rot a következő ösztöndijakL·n pályázat hirdettetik, és pedig: l. • báN 
E,;,,.ü, József-féle 200 frtos ösztöndijt·a; 2. a podhrágyi ll>ppn-féle 100 

frtos ös:döudijra.; 3. a dr. Östernicl1er Ede-féle 100 frtos ösztöndijra; 4:. 
a F'oc/,8 M. L.-féle l 00 frtos ösztöndijra; 5. a Foc/11 Jobanna-féle 100 

J~tos ösztönclijra; G. a. Scln·eióer Móticz és Ernesztiua-féle 100 frla& 

töndijra i 7. a Ster11tlwl A:tlm 1·-féle 100 frtos ösztöndijra; 8. a 

:ulia és Neu1nfl.ll Miksn-féle 1 00 frtos öszWndijra; 9. • Stldll 

.. "
1
e 

100 
fttoa ösztöudijra · 10. a Svarcz Ábrahám éo nej.,.(oll& 

~~~ÖndijL·a i ll . n Kt)lm S~lamon iskolaigazgató és neje Kolul 
frtos Ü~·~töndijra; 12-28. tizenhét 100-100 
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diirn~ mcly utóbbi köziil iif esetleg 50- 50 fl-tos ö:-::í'.tiindijbn.n fog adomtl,. 

n):oztn.tni. Plílyá.~hn.tnak szegény 7.sidó valbtsu magyar tanulók, kik 

l\IagyarorS7.tÍg valamely magasabb tauintézetén szargalom és jó erkölcs 

által kitiinnek. Ily magasabb tauintézetekül ez. alkalommal kijelöl tetnek: 

a;; tgyetem, a miieyyelem. é.<; az ors::. 1·abbil.·épző inté::et. Szigorlók szintén 

pály:hhatnak Kérvények janm\.r hó 31-ik napjáig Dr. Simo11 Jó::.~~( egylett 

titl.·ár urlw:-: (Budapest, V. Fürdö-utcza 10. sz.) bénncntc;-;cn kiildendök. 

A szultán törzsorvosa, Elia pasa, zsidó. Elsö oktatását akon. 

st:lntimípolyi talmndtóra-iskolábau nyerte s nu\.r lG éves korában orvor:~

tndományra adta magát i i(ju korában a török ~l~ornuÍIIY költségén, m:ir 

mint végzett orvos, nyugateurópai egyetemeket itt látogato tt. 

Egy zsidó árvaház Ame1·ikában. New-Yorkban mnlt év október 

hnv:ibau egy árvaházat avattak föl »liebrew benevolent, nnd orphau asy

lum society,« mely ba nem is a legnagyobb a világon, mimlenesetre egyike 

a legnagyobbaknak. Az épUlet homlokzata 285 l{~b, ho:-;sr.a 295 láb és 

130 közönséges uagys~lgn telken tertil el. Az épület négyemeletes, főtorony 

a közepén, és oldahin két kiseLb torony, 800 gyermek számára van beren

dcz,·e i jelenleg 356 talál benne ápolást. Az épületben külön zsinagóga 

Yan i a föétterem 800 egyént képes befogadni j nagy termek YaJmak a 

hölgyek sz~imára, kik itt hdálkoznak rendes;)u, a hol az árvák számára 

\'arruak, egy gy~i.r ide díszes zongorát is ajánlott föl. A pinezében van n 

sütöhely, a mosó-gözgép és az éléskamrák j azután a jeges-há:~. és a 45 

főből álló szolgaszemélyzet lakása. A fóldsziuten vau még két óriási terem 

a gyermekek számára, a l1ol esős időben játszhatnak. Ar. emeleten vannak 

a. hálótermek, m..iudcnik 200 ágygyal i a mosdóban 100 gyermek számára. 

van hely i a fürdöszabában egyszerre 6 O fürödbetik. - Az alapkövet 

1883. máj. 15-én tették Je; az épület 650,000 dollárba, 1.300,000 frtba 
került. 

A zsidók száma Olaszországban 1881-ben a hivatalos kimuta· 

tás szeriut 36,289. 1871-ben volt 35,356. A csekély gyarapodás a 

következö kerületekre esik: Piemoute, Liguria, Emilia, Roma, Campana i 

6 kerületben fogyott a zsidó népesség, 5-ben : Abruz:.d, Basilicatn, Calab-o 

rie, Sieilia, Sa.rdegna., egyetlen zsidó sem lakik holott 18 7 l-ben lakott 

(igaz, caa.k 71 mindösaze). Ezeren felül 9 városb~n laknak, P adna: 1044, 

Mantua: 1,481, Ancona. 1,698, Ferrara: 1,183, Florencz: 2,000, Ye-
leneze: 2,454, Turin: 2,500, Livomo: 4,049, 1tóma.: 6,200. -- Mef" 

jeczeud6 még, hogy az olasz >.sidók szamát eddig hozzávetőleg 
14ban 4 7 ,OOO-re tették, 

TUDOMÁNY. 

A szegedi zsidó község történetéből. ') 

lng<l tla.Hok szerzése. Kereskedelem és ipar. 

1~ zsidók lctelepeilvén, nemsokára érezték szükségét annak 
h~gy ~a~akat. sr.,erezzenek. B,érház ugyanis akkoriban Szegede~ 
:thg_ lev~n, k~mn volt:k ,kenytelenek saját házak után látni. 
~J~mte, ug! latsz1k, il haz vete! és átiratás elé nem gördített a ha
tosa~ akadaly~kat s a~ eladóknak mindenesetre jól esett, hogy a 
zs1dokhan vevőket talaltak, mert az árveréseken is alig találkozott 
a há~aknak vevője . .A z első házt\t az első zsidó letelepedö, PolJák 
M1haly vette meg 1788-han Orkale Istvántól sa ház őreáátisira
tott._ 1800-ig Pálfy István foldbiró 1825-öd.iki hivatalos jelentése 
sze n nt ezenkívül mindössze 8, 1807 -ig még két ház iratott iLl zsi
dókra. Legelső megszorítás nyom{tt a házvétel dolgáhan 1795-ben 
t.alá!Jnk, a mikor »V od j áner Fülöp elcserélvén Geisler Mihálynak 
Pa.!ánkhau Ebner József és BártuJa Gábor szomszédságában a 
Nagy utczán levő házát, mivel ez ellen mind az oda uló lakosok. 
~ind a helybeli páter piaristák, és a Pléhánus is protestált s ~ 
:ll em es V >ílasztott község is ellene volt< - a csere megsemiaft.. 
letett. 

, A hitközség 8pitzer Izraeltől a zsinaaógában nyerend6ima, 
sz:k fejében egy házat kapott, 8 azt 1798:ban 400 rénDB forint 
r~afizetése ro ellett Erengruber házával elcserélte. Ez s 
,azon. szándéka, hogy zsinagógát építenek, ~< vAJasztott 
·•~nyn·a hántotta. hogy oda nyilatkozott, hogy sem --



, , , 'l CJn ·tz 178tl-:tdik esz l·eudö óta a Y."iclók irr~nt tett•-' ! 
l.:'pltc::;e lCll . »s · ' · . . ~ , . , . , _. ,,t. 
tozilsokhan meg nem egyez«. _E ny!latl~oz~t a Y.s:clokta_ tcrelte a 
tan-ícs fiayelmét :tmely JS a valas?.tott kor.sc•g li a ta.roY.atauak sze]. 
l~m,éhen °] 799-heu (577. ;z.) » el:·égezt~, hog,1· n : si<lók házak és 
fuudnsok Yételétöl tiltnssnnak cl es a mar hevett oS zs1cló familiá. 
nnk is csak tanácsi engeitelem mellet t lcgyr n szah:tcl h:h:tkat vú

'>írolni.« 
A ,.-idókuak a zsinagóga építésén• voH:ttkozó folyamoclványn 

,1 hel •tartótauácstól ugyanez évben a tau(w~hoz jelentéstétel czél
·:1 'll :1ttétetvén ez >>hO~)' ez iránt kelléí M.iclentés tétethessélc j<l }0 ( ' J ' ~ • ' ' 

tiihh kir:Uyi v{\rosokat megkeres«, hogy a »zstcloknak usussára« 
ni•zre tudosít:íst ad.ianak. Pest, Buda és Szabaclb ogyértelmiileg 
azon felvilágosítlist ad.iák, hogy náluk '" hit7.:tk sr.erzi•st' el van tel
jesen tiltvit. 

A megswrítás következtében a húzvétel ritkáu fordult elő 
úgy hogy, mint az 1813 14-ediki a subsiclium kivetése l11kalmáv~l 
készült összeirilsból kitünik, akkor 12 há7. volt zsidó kézen. A zsi
dók házai »e városnak kisebb tekintetű helyein« fekücltek, »sőt 
1813-adik esztendőheu egy különös titjék mutatltttott ki az arany· 
kút és zsidó imádkozó hely körül, a melyen fekvő házaknak " 
z>itlók illtal leendő megvevése megengerltetett«, »ezen térségell 
l<iviil n,zonban a hazvétel zsidóknak megtagadtatott.« 

A házkör igen kis kiterjeclésü volt, s a mélyárok-, három 
korona- és német-utczák egy részét foglalt" csak ml1g!tba. Minél 
tovább állott fenn a megszorítás, annál jobban beleélte magát 
a nép tudatába s annál nagyobb lett az ellenállás, ba valam;!~ 
zsidó megkisérté a körön kívül házat szerezni.') Micliín 1828 .. 1"
nuár 5. Pollak Domán Simon a 1•ókusou (most Bnelapesti sugár
út n.) a Gábriel ,J úzsef szomszédságáhan levő ház átirásáé•·t fo-
lyamodott, a választott község a belytartótanácsuak Poliakra nézve 
kedvező végzése ellen a királyhoz fellebbezett, azonhan (1829) el
ulnRittatott. 

A: zsidók száma gyarn,podváu, a számukra kijelölt körne~ 
••?mszédságában mind többen tudták házaik {ttirii s{~t kieszközöln!, 
mtg az előkelő helyek<o.n álló D('mely ház zsidó hírtokosa kénytelen 
volt házát pro forma keresztényre imtni. Ez :Hiapotok azonb~U 

1
) Ily példák a Iaiiibi 'e , ők. • 8 

UHU:31~K.Hz.tk2 l : 2st.~: üu~·v t8JG:4:l9.JoJ:~..1Hili:!'d • 

N1 
türheto tle nc ~c Ir v~'"· a hitkiizség 1838 elejéu foly:tmodott ·~h-iz .. 
me~uagyobbltásaert. A tanács hizottságot k"ll"t k' · · kor 
klit~ ki terj<'sztésí·t jav,tsolta. · u r 0 t •, tnely a h;.,. 

.A tan!tr·SIJ:d< (•s a vá:asztott kiizségnek ugy:~nez évben mé 
egyszer volt : ~llmlma :L ZSidokra nézve sz:tbaclelvii határozatot hoznf 
A t1szat luclvam beszuntettetvén ugyanis a városi bkosokra né;ve. 
1839-ilci hérheaclás,~ alka:mával a bérlő azon igéretet nyerte' 
hogy a helyheh _"slClok a lud:ám alól nem mentetnek föl. A mél: 
tatbn rrr~dsz:tb,dy elle~ '" h1tkö~ség április 9-én felfolynmodással 
élvén, n va la:zt~tt kozseg ~ ti~zt; ügyész véleményének meghall
gatása ut:ín ;rpnhs hava l!zecltken n következő méltáuyo' h~tá•·o
z~ttot hozta : 

. , 79. r:.:. Miutd._u <~ tis:d,i iigyészi_ véleményböl kitetszenc az, hogy :l 

ludvamra JJC:.wc add1g 1~, mtg azt mmden lJelybeli polgárok, és Jakosok 
fizetni tn.do:.-:tak ít Keresztény és Izráeliták közt senuni jogbéli megkiilöm- 1 

hö7.tetés u cm létezett, de most is a polg~í.roknak és lakosoknak felmentetése 
\ 1igett meg csökkent haszonbérből támadt héjánosság pótlására óK is a 
Wbbi lakosokkal bé folyn<i.nak, s ezen csökkeuést okozta ,-ám alóli fel 
mentésből nem részcsiilhettvéu kétszeressen terhelytetnének, - e Ykö?.'~ég 
ezeknek tekintetéből amúgy is miuden városi adó s még azonfeliil tiiredel
mezési dij fizetéssel eléggé terhelt helybeli türedelmezett lzraclitáknt mint 
,;zinte itteni la.kosoka.t a hídvám fizetéstöl felmentetni n közigazsággal 
~'g-észen megegyezőnek -- a.?. ellenke?.Öt pedig az osztó igfl7.$ággal meg 
nem férhetőnek látja. 

1843 jan. 9-én a hk. előljárásága folyamodott. hogy a város 
il.ltal eladat ni határozott sok ezer láncz sivány és szabad fóldböl a 
'-si d óság is vásárolhasson . Egyebek közt felhivjaa beadvány a taná
csot, hogy nyujtsan alkalmat ana, hogy a kereskedés kizárólagos 
iizósétől elfordulva, mezei gazdálkodással is foglalkozhassanak s 
h•vatkozik ana is, hogy a városi tár érdeke is a vevők minél na
gyobb szám(tt igényeli. A választott község a kérelmezőket elnta· 
Sitotta és a tanács is hasonló értelemben határozott. 

A bk. kérését földbirtok szerezhetésijoga iránt 1849 decsem· 
her másodikán merrujítá 8 a t.'lnács most már, a forradalmi 
gaimak lezajlása u~án a' kor szellemének behatása alatt, 
t<'l'Jeszté fel n kérvóu;t n C>. kir. biztoshoz, ki azonbau 
utasiti h . · • 
"cldi ":· ". ogy az tzmeliták :íltnl követelt polgán JOgral 

g 8 dtvatozott szokásboz alkalmazza magát.• 
,1,1 Végr" 181\9-ben n belvtnrtótaná!IB a 
'~1'' alupj:'tJt n megyetfluiik utjiÍ.U tudlom~~·ll!j 



tettel kivált" tényleg fennállott gyakorlatra, nem támas7.t nehéz
séget az ellen, hogy a zsidók Szegeden b:írmcly vá rosrészben in
•atlanobt s•erezhessenek i•s birtokolhassanak (J 0993 11859 sz) 
" Az iug:ttl:lnok szerzésérc czélzó törekvi•sek kel párhuzamosan 

h:1l:tdt:lk a kereskedés iizhetéséuek biztosításám ir (t,uyulók. 
A kereskedés és ház:ü!ts a zsidók főfogl:tlkozása volt. Az 

1792-ediki összeíritsban a papon, kántorou , kishirón i·s tanítán kí
vül csak két :tr:mymüvest, két sz:tbót, egy pipást é; egy pálinb
főzőt találunk: a többi :J 2 kereskedők és házalókból állott, 
1808-b:tn 54 kercskeelőt és házaló t, 1823-ban 4 boltbéli és 39 már 
régehhen hctivásln·on árulót, 1853-han 80 kcrcskeil.öt, 3\l biztost 

(Be>te\lter) és 3 alkuszt talfilunk 
:Mielőtt a zsidók " városb:c tülepedtck, CS>Lk a1. országos vá

sárok alkalmával kereskedhettek itt és ezért a letelepedetteket is 
szerették volna :t városbéli kereskedők ugy"nily szük korlátok 
közé szorítani. Daczára aullilk ugyanis, hogy néháuy éven át hábo
rihübuul kereskedtek és házaltak a városban, 1785 márczius 16. 
ennek eltiltását ken·lmezték ,, városbeli »R[Ltz « lcei·eskedők, kik a 
verseny itital saját érdekeiket látták veszélyeztetve, és 1812-ben a 
zsiclókat a mindenuapi piaczi és betivásári árulástól megkisérlették 
eltiltatui, azonban sikertelenül. 

A versenytől való félelem a kéuyelmökből felzavart városi 
kereskedöket sa nyomukbau járó válaBztott községet mincljobban 
elkeserítette és a zsi,lók holtheli s hetivásári s egyéb kereskedésé
nek megszorítása folyton törekvésök tárgyát képezte. Tanubizony
ság erre " következő, 1817 szeptember 15. a választott község 
ö."zeülése alkalmával fölvett jegyzőkönyv : 

59: A választott község is az T. Ns 'l'auács olyatén végzésébeu, 
hogy az. Idevaló s új kereskedést indító vásárosok Materialisták, mettzet· 
111énybéh kereskedök a városi TáJ1rba 100 frtokat

1 

az ilyen idegenek pe
iig. a_oo frto~at fizcgsenek, m~g egyez, de hoyy akdr ~z idm,ahí Zsidók, ~It 
egtnkáJ,f, az ulege1tel,; boltot nyusww.k, w.:agy uJ kcJ•eJJ/,;edJst a /Jálaazlott kO:· 
~;,;:. vélemé,lye. Jt::(-ri,.t a polgári JuS~sokualc, és a ' ·endes kere.JJzitaJJ kereakr

egyébb"~ BPrelmével, kezgyenel<, eztet minden módon hát1·áltatni kivánR!/11 ; 
mlndenl\.;t BZÓBzóll: Úrnak m~bagyatik, hogy az rr. Ns Tauács előtt 
smporodt!_en ~zon egyeu, hogy Idegen Zsidók, kik mát· itten nn.gyon el~ 
nyitni nug ne aeng~v::::.ba bé ne et·esztessenek, annyival inkább neki!.· bol161 

Felmerlllvén azon es t h 
mí;wegyikhe ki li tilk e ! ogy a bolttartási jogot az ' 

' n a ZBld6k a.lka.lmaztatni, a hel,yta,rtótallB<P'. 

A SZ!<;(;fl~Dt ZSIDÓ KÜZS.Jix;. TÖR'l'k~WrÉBhl,, ~.') 

1 H 2 J. dec z, ~ -1. a kere; kedöi és uultjogot e" r fiú ö .·· .. 
d("111 ak rendeli. 0" tokosrc :-\Znrita11• 

1· gy au e rend elettel >L u em társ ú latbeli k , . 
tlók a het iv,ísú ri :íruhístól - éleimisze. k k" _e•e~kedők es n zsi
tak, ro i i• r t is kénytelenek voltak a vá::s h 

1 ~etelevel - eltiltat-
l l 

. , . atosá•a alá uem .. 
Uj -Sz<'ge< eu meg n sPrtem a hetivásárol t 0 

' ' esu 
l' riv i légi >i lt keres kedők kijátszatván 18~2me? artását. Ez által a 
pa1msz; 7.al foniulnak és haugsnlyoz~án . h~;un~us_ 28

: a t:~~i~cshoz 
a l'iLJ'osi t :í r ra nézve is h:itráuyos, kö;eteli'k ~O•UJ-szegedi ."rnlás 

· · ' t · f·ll . · . ' oY •a tekmtet., 
tauacs_meg mos ansag o' ~sun JOggal birván Uj-i:lzegeden és tu-
inJdunaban konnyen d!sponalbatván«, az ottvaló hetivását·oskodást 
szün tes se be. 

A heti1•ásárok ~télklil a z;idók Jegnagyobb része me• nem 
élhetett, mert többnyire egész héten a szerdai hetivás(u· ke~esmé
nyé~ől - a ~zombntit akkor még nem hítagatták - éldegéltek 
szerenyen. Mmden kovet megmozdított ennélfogva a hk.. hog.- a 
vészthozó rendelet visszavétessék. - · • 

. A föllépésnek meg volt n maga sikere, ameunyiben a hely
t:crtotanacs 1823 február J. bizonyos kikötések mellett a hcti,·á
sarokban való részvétet meaengedte 

A küzdelem a zsidó é~ a többi, nagyobbára szerb ke1·esketlő 
részéről hevesen és erélylyel folytattatott s hogy minő elkeseredést 
id.ézett elő, az a következő 1825-ödiki jegyzőkönyvi feljegyzések
hol eléggé kiviláglik: 

(hnuár 25.) Helybeli rácz kereskedők keresztül vitték, hogy azaidó 
k~reskedók rőfös portékát csak heti \'ásárokon árulhassana~. Moet azért 
~es:.r.ltlnck Bécsbe folyamodni, hogy cSak egy heti '•ásár legyen szombaton 

,<; ene a. czéheket is megnyerték. 

: , (Január 28 .) Ráczok uj fogással azt állítják, bogy a szerdai 
~~~a~~~12 ~lőtt ~sak élelmi szerek eladására szorittatott és pedig 
:t.ol:h:ára 2 .. elott nuudenuap úrnihattak a piaczon. A ráczok 
, 

1
" : tobb 100 polgár aláirásával ellátott bizonyilványi ~u·-·- •-,;,; 

fi;-.~i!:~~~l f,hatóság okikerülésével egyeneseu a ~esi udvari kau,...n•ri··-•<lll11 
el. A zs1dók rekurzust kiildenek Bécsbe. 

r:ic:"ok !z~:idó_k l 7 9 O óta fenálló ususra hivatkozva akarják 
tt:tet": 1 kl nem moudott czélzatát, hogy szombatra 
hl~ból~n a:r. egyetlen hetiv~:í.sár, a zsidók kizhassanak a 

'' Vilt liy köt·iilmények ~üzött természetes, llllf!~ ,,~...., 
,·., k.m1udaunyiszor megújult a hosszu 

' lVáltságos kereskedők tflrsulata. 



R li 

ll'hl~t•t.f.~. JUig a hcl,vtartót.aH:'lcs n'JHl<' ~rn utúhhia.k lllag(mí•nlcku 

dieu döntött. 
A szegedi kercsketlilk sz: tbathlornlei'Piiikd ~;,·,sií n , 1 H 21. uov 

RO. 1,1791 sz. a. nycr! t'k, dt• s"1ha.da lmaJb ( Jll't n i· lv<·r. lwt.(.(•k hit-· 

boríttntlauul. 1824-lwn \Yeisr. BenHí t (j clr ukg HtulapeslPu lal<ik 

8 az iskolai takaréktitrak s kereskedelmi :dm<lémi:t kii riili hur.gól
koMsúról ibtneretes) J'üszerket•t•skcclés Hyitúsi•ra ki'i' t <'ngedélyt 
nmi ellen " kivitlhúgos kt•reskediík erősen ki kl•lh-k, d<· hasz: 

t:>ln.nul. 
.A felszó1al{t::)Q\.: t'n'dménytPkusf>ge <hu:zúra a túr~ns{tg mt•g 

l 827-heu is megkisérh•tk, ho~y a ta.uúesnúl :t ~;si cl ú ken) :-:;k<'dűkr(' 

n~zn· st.igurító (t:i snjút él'Cll•kt•inek kedv(•:~,ű h~ltúro~nt.ot <·s:r.köt.iil
jön ki. Kl•néuyérc Aign<·r :J Ó'l."Sei' .kin.•ndelt Ü\.llÚtslJé'li é::) u('l'OHtsh 
.TánÓs feö fisc;tlis a !an:írshor. a l<övct.kt•ző igen i•nlekcs .ielentl'st 
tették 1827 oldóher l G. : 

Rr.árma~~i1:mkor a. 'N:Váro:;ban a. 'Zsidóknak , ki V('Yén a 'l..~in;ltho"' 
tnrtozó !'zolgá.ka.t, AzttLót , ötvösöket ~..:~ Pipa knpa(ko)lókat, minuyájan, sii! 

Pzek i~ IHlr.alló knlnu\rok Hemében foglala.toskodtn.k , aprósúgokkal :~ 

PiartZl'a ki :Ulogat.tak, LelőlUk iidövel Doluiny, gyavj1i (iahomL ~pckulnu
~ok, ó \as:lrulók, él:l Zsibbc~sek voltak, egy némelyek mcttzö port<(]d\ml 
holtot nyitottak, llllÍr egy l~'el:)öbb JH\.rantsobtok engedelme mellet li'(hw.cre:-; 
if.: lett, igeu szapora h:vén fa.itftjok s a midön a NV<írosnnk 

kegyelnH!8 privilegiumn. mcllett n heti divatbn.u jijttek, számossaL-
kan cl~intJn l't!ckély8é.gckkcl, azntlm kiilömbfélc komlökkel <:s P'íntlikú.kknl 
a 'F'tildtin, g:yekényel<en folyton mettl:ő portéJ;::\.kkal asztnlokon, velgre r("n
des Sátorokban mindent ugy :írulga.ttnk mind a Boltokb::\ H mi11d addig 1-U.

vart~ln.n, mé,gl~n, a. helybeli kereskedők v:Utságolt privilegiumot nem kap
tak cs ezen zgu]ukm\k ebbéli :írnlgn.tást nnm nehcztelték, dc az olta. kiv{dt 
ll\OI!t ll J!énznck fogyta miat ellenzik és bi~:onyos számra JátzatJw.k korl11-
:~hhmk :rá..nt. iig,,~cllcui,, hogy el ne lmtalmas~odjanak; l1n. ugy tekiutjiik 

hát a h!-!~dot mmt m·pet a kinek munkállódátitlt f.:.Cnki ~wm nkad:í.lozbt, 

::;:(~e~e:::1 11~\:~;~t 1~;~:!J:u~o~t kereskedet, .és -.k\\uye kedvirc jós1.ágát hir ~ 
S· . · uttelcn, ut."ákon cs pmrtzo11 ld tehdtc, '·ahtmC'nUY1 

Pl~~~n 1.mnd ~ulm:hkodott, aki a kereskedők privilagium1inak ki:Mt:t~t~ 
~ ne\·=~~~t:~a:;~~;é dr 1111!v.el :t kereske1liik~l volt vis:t.tUkod1is ideje ~Int 
7..ékben foglalta, kiket 1~1u..'t82.~ .cs~~- 1192-e~Ik a.,,, alat IJű mut:~.tott Jed
hagyatni, oly hozd. t

1
:t(•ll• a. JlH\I ~zon, IHOHt ~~ tsnl< azok1\t véltlt'nk meg

nak t.Ra.k özvegytá, ,t
11 

löa.~1 1~:~111h,~n, l~o~y <~kik cz~k kiiY-lli (>1J~ult~'.k. a.,.ok· 
egy~b attyafiai folytathasMák ~ö~ lA. .~HNl't VISelendtk, uem ped1g ~uu vagY 
úgolt k..-..kedök tökél t k'J •ndoi'C pedig ki 11llaui kiváulwzók n vált

lezteesen Tanácsi enged:l::et le~~~~~~~i~IIIÍl tho~ egyet. ertélithun fogva köte· 

A megozorltít•okuak •, kl\ d 1 . "" z e nwkut•k ''"!840-ik i 211. tvczikk 

\ S ZI•:\ii•:I)J 'l.fo\lt)() J;:()z.~F;(; 'l'i)ltTi·:xr·:•l'i•:HÖJ,, 

,l'i!'ll "~Y idiíl'l ' ' i·grt, n<el)'HI'k Jn:'tsodik ~-""·'"·int. . . . H/ 
f'I' ILi· ll'il'k nl l' llelL ~yarrrk:Lt "zsidók is idlitb,

1
Lnak · ·' lo·nu:dlio 

cstC' 1·s(·gekPI akúr m:Lgnk keziilue . k:. . ' kPn~:-~kedé:·4 í•s. 
1
.
1
:n- ít4 •n-{•r<·l is ü r. b c tll t~k s il'jaikn.t ez~k~ ,u 

1
"'t,llasu.kheli lr•géuyck 

" ~ o . , eu '"ntb~tf•k 
dom<'t nyo k:I t per l ig <'·s szép mesterségeket, miknek , .. - azo~ tn-
·ddi ,.· is roll:tk. r znti111 is ~y,1kot·ol1Mt;·ík E t" , gy.,korlatabnn 

( h . ~ ~· . ( 1 Hl'V<•ny ]· l 
IJH.II av v:~! , IJ o~y :ll. 1848-atliki t'Y n. többi kiv: It.: l , "lpcso at-
t:H'!4:tsúgok(·\ i ~ cl:-;rpPrtc, a ~sidókoak ~~·tl;~ul"ttgg;L ~ kel'c:;kr.rlői 
J;('l'e~kodelt· m tm·éu. · " ~ mozga~t eugcdr n 

A k~res keclűk kivi<~ts:ígolt ticrsaságimak méltó társai voltnk 
,., czi-hek._ :-i_:<:tbadrllmadc, e~ fl.g~,,~orlat értelméhen zsidó iparosok 
leteleped•·"'i s mrslerR<•gok uzeS<Jt természeteseu .,llenezték. ez(>. 
bcikbe pedi g r.s idút s mílhelycikbe zsidú inas! teJnemvettek )[;',· 
J 787-ben (julius :l. 2:lf) l R. sz.) a helytartótanf•cstl<tk kelle uch·a:·i 
tlelu·etum a.lnp.Ján meghagyuin, hogy a. z~idr'lk volg:h- l>s uwstel'
jog nélkül is -- mert ezeket mep: nem szerezhettt'k - tarth~tnak 
keresr.tény legl•nyckcL ami oly messz<> mení~ kedrezméuy volt. 
hogy scm akkor, sem :t következő 60 évben a gyakorlathan uem 
Í' l'vényes iilt. A c:zéhek féltrkeuyen őrizték kivúlt"igaikat sa ha· 
lóság küzhenjúr;'!'út síírüu vették megtartásukm igéuybt•. A kn· 
vilcs czéh pé lelául (1825 jauuiu· 24) protestál az ellen. hogy '" z-oi
clók "mi mestersi•giinket illető készít.méuyeket e uemeHárosuuk
han, a~ országos v fl sárokon klvül i:-, nemcsak ótska, sőt új dara· 
hokb:1n is árulni merésr.elték.<< l~ne egy ily kl•szítményeket árulí• 
zsidó portéki•·.i>' elkohozt;ltott " a.zou Illeghagyással adatott neki 
vissza, hogy noha úruit helybeli rnesterek készítették, >jövend6re 
megtilt.atik, hogy országos vi•.súrokou kíviil ótsh vasakon kivlll 
semmi kovátsi scm hlkatosi muukúkat a zsidók ne ;\ruljanak.c 

A czélwk mercv magatartilsa köl'etkeztében a meatené
gek nwgLanulásáb:tn is akaditlyozm voltak a zsidók, ha csali 
ZSidó mestem61 nem t:~nnltak. Deutsch Salamon ezérl (18!16 
''tpr. 15.) a tanácshoz folyamodik. hogy AbraMm nevll fia 
Iuasuak felvéttessék s a tani~es. miután Hieger Antal a 
nak felválLll ni késznek nyilatkozott, :1 tanitástnemellEJD81hetl~ 
lllllH<lj:k 

. . ,\ zsidúk kiir.ött 11 mult század végén és e 
·llat\Yncüvesck, szalJók í~s pipások voltak. A. ezébek 
~ Z<!dó tnesteremberek ellen addig mig eoeaak 
"''esettségook uem örvendettek Ekkor 



RH 

,]p]mes voltát felösmervén. a sza hó Cl.éhKmn< r t· Mihidy ellen.,,.,;_ 

lyesen föllépett, amivel szemheu ez (1834. m~rcz. 1 ~ .) a tanácsHál 
keresett orvoslitst. A zs1dó mcsterek folytnttnk 111JJilkálkodásukat 
s miutáu au nak botiltásit t a ezé h ek h nem csz kiizölhették, rúhü·ták 
11 tau ácsot, hogy (1838. j <tn. 27.) a helytartósitgho?. oly értelemben 
Íljon fel, hogy a zsidó mcstereknek noha " czéhckhe föl nem vé
tettek. remekelniöle kelljen . A remekel és tud valevőleg nem kevés 
til.ggatilsm használtatott fel a czéhek :í! tal: erre kiváutak jogot 
nyerni a zsidó mcsterekkel szemben is. 

Ugyanazon évben egy zsidó. üvegesmcster kivánt leteleped ui 
Rzegoden, s engedélyért a tauácshoz fordult, amely Hócly Imre és 
Rzluha Fereucz tanácsnokokat külclötte ki j oleutéstétel végett. A 
kiküldöttek nem tudván megegyezni. külön-külön adták be jelen
téseiket. Hódy szabadelvííen nem tett elvi kifogást a folyamodó 
ellen, csakhogy annak képesítését nem látván hebizonyítottnak, iít 
elutasítandának itélte. Szlnha teljesen a czéhek szűkkehlü nézeteit 
fejtette ki ez alkalommal, arra hivatkozván, hogy az 1790: 38 tcz. 
>előtt s utána soha izraelita iivegességet nem gyakorlott« s a zsi
dóknak az ipar gyakorlását megengedő helytartótauácsi s egyéb 
intézmények nekik törvény ellenére a mesterségek üzését meg nem 
engedhették. Ezért elvben ellenzi az engedély megadásá.t és fejte
getéseit következő módon rekeszti be : 

»De valóban fájdalmas is lenne és ezernyi ezer hiv adózó polgtlr
társaink szi~eik vérzeuének, ha ezen törzsökös ös mngyar városból 'Zsidó 
város, egy O-Buda alakulna; már pedig minden kétségen ttíl ezen szomo_rtÍ 
''áltozá.enak lenne áldozatja, ha az esedező, s utáuna más izraeliták szabad· 
Aágot n.yern~uek, hogy a mesterségeket e városban gyakorolhassák, med 
h~r első tck.mtetre észre nem vétetnék is az ily engedményeknek elágazó 
követk_ezéecJ, de a tapasztalá" azoknak terjedségüket 

8 
veszedelmes voltu

k.~t fáJdal.om ~ven bizonyítja j ugyanis az izraeJitákna.k majdnem egésr. 
tőmege mmt mas egyebekben kivált csák szeon·e való árukat vesznek e]ő 
s a tuda.t1anokat, kik a néptömegnek legnagyobb részút teszik, áruitásaik 
~elle~t az ~lcsóság csalfa szine alatt magukhoz csábítják 

8 
ez által a többi 

JÓ árúkat ktrakó és becsületesen dolgozó meater emberek s kereskcdök ke
nyerekUSl.megfosztatna.k. 

haza Égyébbir~nt pedig rnil1den hazafinak legszentebb kötelessége ma.g&t 

~zraelit&~::."':: ;:~~\ ~:kalma~tatni. Eze~ szerint Szegcd~n Zsidó 
• meatenégek ' a a Zsidóságnak törvény 1·eude1ete nt nélkUl 
a tllredelmezéa ~~4edtetnek, mi lesz belőlünk? Felhágván igy a Zsidók, 
to..U.b l&poenána~ és . a polgát~ág mezejében, ez a uemeaeégébe, ez pedig 

a rend és w:~n e~a=~:re az e?dig jó~ kormányoztatott hazában, 
Y ágoztatJá~ az •gazságot, egyszerre rendet· 

~~ 

:~~·,:~t:iirza vnr s fékctlcnségck t:lmadn:inak s 'kiizboldogs:ig •z:ionii''"· 

A ta n!Í:s :t ~·oly:tmodót ter~észe tesen elutasította . 
elultuftsbau reszesult 1839-ben ilpitzer Sámuel 'Omb · .. ~gyamly 
o od ása, akinek fellebbezésérc azonbau a hel ta 'l~ koto folya
~z .,.) mrstersége iizését maga hite logényeir:J 1 otanács (23866 
' · ' · • JI • · · megengedte 

A zs1dok a' w r taJ t az •par gyakorlására uövekvő ha.·la 
wutattnk. Már ;" negyvenes . évek elején mozgalom indult ~e~~t 
mi\veltebb k~zscgekbe~ azn·ant, ho~y a zsidó ifjúság a mestersé oe~ 
felé tereltessek Az el~ő Iparos l"kepző-egylet alapitását Lőw t. 
pát 1841-ben kezdemeuyezvén, a~ 1842 febr. 19. Nagy-Kanizsim 
megalaknlt. Az ala~szabá.J!ok előszavában jelzi Lőw, hogy Pesten 
és t-;zegeden hasonlo egyesulet van alakulóban. Az előszó fejtegeti 
azon okokat, melyek a zs1dó szüléket országszerte arra ösztönöz
ték. hogy gyermekeiket mesterségre adják. •Sokat~< úgymond 
»belátják, hogy a magy:u· zsidók jelen állása első sorban nekik 
teszi szent kötelességökké, hogy hazánk igazán nem igen virágzó 
ipari :\.llapotaira kellő előszeretettel fordítsák figyelmöket, , hogy 
e téren való köriiltekiutő és hathatós tevékenység által a közjó ér
dekében magoknak valódi érdemet szerezzeneke 

Szeged. 



Az agáda. 

IL 

A tárgy fontosságú ml eléggé megokolt e lőszeretettel ecse

teli "'erzőuk Hillel szelleme és tudomáuyo"':Íi(>t örökösének, -Tó
dwn:in b. Zakkáiuak a távol ,iövőrc is kihat<! áldásos müködésN. 
.lúchanán b. Z'lkkái sokoldalu tevékenyséi(e Jzraélt »n<'-ppé állam 

nélkiil, a zsidóságot vallássá egy közö" RZPnti>ly nélkül, s a zsidó 
tant tön·énynYi' elismert hatósá~ nélkül « alkotta. 

A római prokmatorok zsarnok mal nm hú t terén érdekft•
szitő módon domborodik ki ezen békeapostol százaclokrn. kiható 
alkotása. kinek agádája az em be ri méltóságot magasztalj" (Kid
dúsiu 22 h) a vasat és n köveket a békess<•g jelképeivf avatj:~ 
(tószeftá Blíbá Kamm á 7. 6. )fechiltá ed. :E'ricclm. 74, a), a rablót 
nyilt, bátor follépéseért föléje helyezi a tolmjnak, ki gyáván ke
rüli az emberek tekinletH (Mech. 91 b. B. Kn.mmá 79 b),'' feJe· 
<lelmet is tévedés dolgába.n csak p:yarló embemek deklaráljn 
(Hó,,ájóth 10, b), és Izráelnépét azért monclj~t Babiloniába szám
lizöttnek, mert a hajdani szülöházboz füzőclő lélekemelő emlékek 
legalkalmasabbak ébren tartani a hazaszeretetet (J'esz. 87 b). A 
.Jóchanán nemes és emelkedett gondolkozása tühözödik kiilönö
~eu ama. kérdésekben 1 miknek megoldását ta.nitványaira bizza. 
kik köziil Eleázár ben Arách vívja ki amestcr elismerését és tet
szio•ét. Sürün érintkezik .Tóch. it bihliáb:.n j(<rtas pogányokkal 
is, kik a szentirás látszólago, ellenmon<litsain megütközve, felvi· 
lágosítás végett fordúlnak hozzá, mit a mcster gyakran tanítvit
nyainak c•odálkozás~m ugyan, dc a kérdést intézök felfogásához 
mérten meg is ad. Hogy .Tóchanán a világteremtést és Isten 
lényét tárgyazó titkos t.~nnal (Mfu>szi> Ret·ésith és :\Iáaszé Mer
kába) is foglalkozott, az a m'hodik század második telében élt 
lannaita, .Jószé ben .Jehúdá tudósitásából következtethetni, mely· 
heo Jóchanáu b. Zakkái tiibbek élén, mint <J tanba . beavl\tott 

!JJ 
",Jíttetik. Kiilöni\scn kc<lYelt tanitványa, Eleázár b .. 

~, ki " '"~stem ek c tan ll'ánti elő>zerctetében . Atach volt 
.tz, 1 óchauá" kortársat köz ül elsö helye 

1
. .osztozkodott. 

, , .. l W , l h. n em tttettk Ozádók ki 
•Jeiute Sn.tmnn' '"w >.,J<lllrt. < Jve volt ugyan, de a ako ' 
~:JiJieli t!i.knt ktiYette. A, Dll ennek, a két pap verse'~';ése ~]atb•u 11 

té ben történt gytlko~sagm 'on:ttkozó felkiáltásá t" illetio{~t;e';
-1. j.), azt m1 e~yBzcnleu_ :t helytS1•gre (a templom. vagv előcs.ar: 
uok), nem pedtg a szemolyekre (nép vagy papok) von~tkozó~ak 
tart.iuk, valannnt hogy meg.]egyzendűnek véljük, hogy Ozádók 
papi voltát (u. o. 3 .. J.). Ber. 19 b . .T eb. 15 b. Bechor. 36 a. és 
Oltull. 107 :l·Yal lebet;'ttvolna bJZouyítani. -- Ozádók fia Eleázár, 

atyja '"ellemtbcn a tora . s~avamak az életben megvalósi tását öu
l'Zi'luak mond.Ja. - Ohanma 11 papok elnöke, politibi tekintethen 
is köYette ,J óch. b. Zakkáit; ezt mutatja n fenn álló kormány iránti 
tisztelet és engedelmesség szükségességéröl szóló mond•sa. dc 
egyébként is Jóch. h il követőjének jellemzi őt bánkódása népe 
sorsa felett, mlamint a törvény iránti lelkesedése is. Ugy.,uily 
8"ellem lengi út Nechúnja b. ha-Kana, gimzói Nácbúm, Eliezet· b. 
J ákób, .Tószé ha-Kóhen, de kiilönösen Eleázár b. Amcb l\llil· 
cláját, ki 1nestere halála ntáu, neje unszolására, társaitól elráha, 
Emmánsbotn telepedett le, hol széles tudománylit csodálatos m<>
c\on elfelejtette. 

Jóchanán b. Znkkáinak Jabnében kezdett míivét. a zsidó 
tudomány ápolását és terjesztését, II. Gamliel fényes sikerrel foly· 
\atta s illetőleg biztosította, tánt(Jl'íthatatlan erélyével Jabnét a 

korabeli zsidóság központ,j ává tette, a régi hazában megmaradt 
néptöredék számára vallásos dolgokban t\ római uralomtól a 
lllennyire lehetett független önkormányzatot csikart k~ szóY&i, 
,J ocbanán szellemi örö ke mi>ltó sáfátjának bizonyult, bár a hOZIJi 
való személyes viszonyáról méÍyen hallgatnak a fornlsok. E 
'-Rgot nem töltik be a külöuféle mon(lák és feltevések, de 
bizqnyos, hogy J óchanánnak nem J aboében, hanem 

Ühailban történt halálakor Gamliel már a synhedriOI~baltrel~'", 
laJta ''olt az elnöki tisztet. és hogy 
1

~' lllikor Gamliel JóRua b. Ohananjá hOIIZIIJiml'""'"'"' 
'~gától megfosztatott, a hensö 
-Joeh·tur t , . . tet! 111 tllnma!N~Ql;;.·-' l' : an anttványat között érm en 
~el es J óclt. tanítványai közötti viszony vil:§.goa' n;,ou~ 

atnl. guntlolkotHsa mótljában s sze'Uen~eira\llm~ll 



!':LElN )IÓJI. 

\Ú>t lehet Gtlmlil'lt .){lch:w:'m t:"tnítr:ímátmk ncr ewi. Kiilönü~cn 
áll ez a szent.irásmtk szimbolizáló értelmezéséről , nemkülönben 
polemikus élíl párbeszédeiről , miket G am l. folytntott. - Megha
tóan fejezi ki Gnml. Mn:tb'lt. Rúmirb:1 Y;tló ut:cz:í.sa alkalmával,, 
templom rs :t régi zsidó Joráros lerombolásn. fii lött, Eleázár b. 
Azarjá .• Tósuú b. Oham~njit és AkiM utitúrsai el őtt, s csakis 
Akiba, későbh a Rí r Koziba alatti fonadalom szellemi intézője 
képes öt l'iga.sztalni. - S ezt•n a régi emlékeken vnló kegyeletes 
t·süggése gyümölcsének tekinthető '' pészách-ünnepi bárány he
lyébe behozott, s a »templom emlékét« ünneplő szertartás niszán 
hó 15. cstej&n. úgy szintén :1 minclenu:tpi imhmtk .'J eruzs{Üemre 
TOMtkozó része is. Dc abban is emléke?.tct G:tmliél Jóchan:í.nm, 
hogy ö is 'zeret agátlai kérdéseket szabwatottak körében tauit
v:\uyai :íltal megold:ttni, ilyen :tz a kérdés, melyet Gamliél Jósua 
b. Char.ánjával megbeszél. t. i. hn vajjo11 gonosztevöle kiskoru 
g;yermekei részesek-e '' tulvilági boldogságban. Nemes érzelmei
ről hnuskodik kiilönösen tanítványa, Sámuel ha-K,ít:í.n fölött 
mondott gyászbeszéde: »Ezért illik sirni, ezért illik jajveszékleni. 
Királyok halnak el, s hátra hagyják koronáikat fiaiknak , ellenben 
:Sámuel ha-Kátán a világ legértékesebb tárgyátvitte el magával
eltünt.< 

Fölötte tanulságos a .r áehanán b. Znkkái tanítványai so
ri•ban rendesen a legelső helyen nevezett Eliezer b. Hyrkanos
ról irt fejezet. A neve alatt fennmaradt anyaghalmn,z bősége itt 
már lehetövé, dc sziikségessé is teszi n, könnyen áttekinthető be
osztást is, mi a »tann[liták agadája« szerzőjének lelkiismeretes 
lrutatásait a legkedvezőbb világításba helyezi. A Hillél iskolája 
ezen ~gyik _kiválóbb tagjától, kit rideg elvei és engedékenységet 
nem ISme,·ö ko~etkezetessége miatt a HiUeliták » Samlll>íiján;tk« 
lehetne nevezm. közöl e fejezet mondásokat, mik saját életta
~~~latam alapsz<tnak; jellemző szavakat, mikkel a vele vitat-

. zo ellenfelet le~egyverezhetni véli, továbbá a tóra tanulmányo
~t 8 

abennak ~erJesztöit és előmozdítéit magttsztaló kifejezéseket, 
"" mm nsösegét hangsulyozó d· k · · ·bbá 
véleményét a vele en k . mo~ aso at ; 1smerteh tova 
ezekre nézve nem . ~Y or~ tudosokrol, mely, mallékcsen mondv,., 
kiket nem szivelbe~g~n hJ~elgö, az idegen vallásokból áttértekröl, 
végre a zsidó-keres~~ 1'0t":;ok:ól, kiket javithatath\noknak tart, 
11yossAgot és tilrel ny_e r ' kiknek nézeteivel szemközt méltá· 

messeget tanusil E tartalmas fejezet többi 

!J~ 

• Eliézeruck :1 bibliai elbeszélésekhez é 
resze l : . . s az azokhan szer \" 

élyekhez továb M a szeutiras parancsol t .h ep o 
szem . . 1 . • '.' a a, oz kötött me_ 
. ésCJnek van "zen te vc , hehatoau es az ill tő f g 
Jegyz á . l f l . e orrások folyto
nos szerom el tar t, "'~va og alkoztk Eliézer helylyel közzel me-
rész, s meg~z~kott a lláspontJ~n gyakran tulemelkedő exegezisé
vel, " szeut~ms szavm_m H.lap~tott elmélkedéseivel és intései vel, s 
végre oly n ezetekkel es monclasokkal, melyek az ö neve alatt kit
Jön gyüj temi·nyckbcn I S hozattak fo~·galomba. Ilyen a >Pirké R. 
Eliézer« v;tgy >> Barmtha cl: R. ~hézet·« czimü mondásgyüjte
mény, sőt a X . száz,odban elt Sz,tadJa Gáon itlta.l vallásbölcsé
szeti müvében (>> Hitelvek és nézetek«) fölvetett kérdések is >R. 
Eliézer kérdi-sei" ezim alatt lettek közzé téve. Megjegyezzük 
hogy a 102. J. :l . j. ,~]att idézett há-higgájón szú, tekintettel Rasi 
(Ber. 28. b) mA sotlik magyarázatára, ugyanazon értelemben ve
hető , mint a mi8nábnn (Synhedr. 90 :t) előforduló ha-hógé szó, 8 

ekkor Eliézer mondása igy fordítandó: >'l'artsátok vissza gyer
mekeiteket, a7. I sten nevének szószerinti kiejtésétől (vagy aka
dályozzátok meg stb. kiejtésében)•; óvószer gyanánt pedig e u,. 
kintetben helyesen ajánlja: >ültessétek öket a bölcsek térdei 
közé.« 

Külön fejezetben tárgyalja ezután szerzőnk nzon agádai 
helyeket és vitábt, mikben Jácbanán két legelőkelőbb tanitvá- · 
nya, Eliézer h. Hyrkanos és Jósua b. Ohanánjá nézetei egymáa-
tól eltémek s melyek a babiloniai talmudban sürűn, de különösen 
a tóra II. könyvét értelmező és l\Iecbilta név alatt ismeretes 
régi midrásban említtetnek. Ez utóbbiak között sok olyan van, 
miket Aba Chanán amazok nevében kapcsolatosan ---,.,....,. 
Eleázár nevében közöl. Ez utóbbi véleményére 
ízben nagy sulyt fektetett. Olykor módiimi Eleázárnélete 
köz t áll Eliézer és Jósua egyértelm ü nyilatkozataival, ~ 
Genes. 49, 9. vers értelmezése alkalmával. Ezen ag6dai 
zéseket tartalmazó forrásokban előforduló et""""""'·· .. vuu•----:': 

~Inthető módon vannak a 132. l. 3. jegyz. 

t
annaitáktól fennmaradt többi agádai anyag 
alma s · 

túl' • zennt ügyesen fel van osztva a 
., t

1 
lett·öl, :t messiási korszakról szólóra, 

er elrnezö é ~ ala" 111NIIIil':~ dásokra. s ejtegetíí, végre álnév 



~J. 

H:osonló figyelmet fordí t ." sze~·zí\ .. / ÓH U;~ b. Chanit n jának 
I:Iadriáu csász:írml folytatott pa.rboszedeu·e, mtlcnek közpout'á 
vnll:ísügyi két·dés<'k képezile Azonkivül pt•cli g ./ ÓH. j elmondá~ _t 

mikkel a szenteskodőket a farizéusok közölt mo"lJélye"zi " t~aJ, 
, . .. , , . , ~ o , ·~ ota 

l:tnulmauyoz:ísát, nunt onezeit es az 1mat amnnnal kevésbbé D 

tos vallásos ténykedésnek deklaráló fcjtcgetései. :<zbí.n el bes~':: 
lések. miknek hőse Jósua b. Ohanánjtt maga, s a melyekbe: 

>Athéue Yénei« vagy »Alexandria ZRicló lakos:1i « nagy szereJct 

jiltsz:onak, tov:í.bbá uwutlá k, mikhen a zsidó éleseszliség diacl~lt 
ül . Yégrc számos szeutirási helyek szellemes mngyarázata és 
értelmezése kimérítően jellemzik súntén klilön fejezethen e sokat 
i<lézett tltnnaita sokoldah1 agádai tevékenységét. 

1\Iódiimi Eleázitr, kinek agádai fejtegetéscit és értelmezéseit 
Gamliél és .J óchnn!Lil h. z,,kkúi tanítványai, de a palesztinai zsidó
ság későbbi kitiinőségei is mtgybecsüeknek ismerték el, :"Lz e kor
beli tann:üták közt nz egyetlen . kinek nevében kizárólagosan 

~gádai moudások jutottak a hagyom[tny útján köztuclomásra. 
Elete végét a történelmi monda a dicskör féuysz:Uaival szövi be, a 
mennyiben vad induhüu rokona Bar-Kozib,, által szenvedett erő
szakos halála Bétar, a Hadrián elleni forradalom főhelyének 
elestével hozatik összeköttetésbe. S habár kortársai különösen 
Ta1·fón, keményen kelnek ki Eleázár erőszakoltaknak mon
dott értelmezései ellen, általában mégis habozás nélkül ismerik el 
te~intélyét e téren . Élénk kifejezésekkel irja körül szerzőnk 
modnm~ Eleázárn!Lk az agádára vonatkozó definiczióját, mely a 
manna es a konaudrom magva közötti hasonlatosságot (J. lllózes 
li. k., 16. ~l.) veszi kiinduló pontul s igy hangzik: »A manun 
OIJ•an volt mmt a »gad« (koriandrom) magva. A gaduak pedig 

'"'."tulajdonsága, hogy miként az agáda is vonzóerővel bir '' 
~~· ' 

. , E, sz~j~tékra megjegyzi szerzőnk talpraesetten: »A szent· 
Jkraslaa?ada~ ~rtelmezésének hatása a szivre valamint annak .,,·a-

or ti czélJa horniletikai . . ' ' n , 

juthatott kifejezésre . .Az > sz~mpontb~! VJ!ágo,abhan már nent 
szeramind azt is czélozza h~·•da« sz? ll~etén értelmezése eg,v
zelg6en simuló módszerét é gy kaz ag:d1s~a~ak ."' hallgatóhoz hi
élczre való ösztönzés í·s az 

8 JfeJe~esmodJát Jelezze, melyek a_z 
téae é.lta] amanillik tet . , :rzele~ es képzeléí tehetség kielégJ
Eleázlu· a~ádáját áit /z"". t ellhdézik.< (196 -- 7. L) Módiimi 

a, au veve " szójáték, a szóhövití-•, n költött 

q-

Jbeszéli•,.;, a kö l tői képleteknek g)'ako .· 
1 

· ., 
e · , l" , ' ll Jaszuálása t , "k 
zóvú , hátteret pec J g a uep sanyargatott helyzete ~ -"»1. vou-
ellenség t úl su]y,t ell e1n kétségbeesett küzdelem ké', ~Jel a hódító 
az ősök tö l'l~netéből szivja éltető erejét. l ez1. mel.r csak 

N ai(y becsben állott ez idöszakban Eleázár b A á . . 

dltja; tekiu télye: állás:tt nemcsak születésének (Ezt:átó~ :~á ~ga
zott ]c egyell es ago11) es gazdagságának de szél st d át ma
is köszönhet(, ugy Logi' fiatal kora clac~ára is ~a:r~~:ín["nak 
syuheclriou eluökévó tetti-k és emennek méltós't•h l' 

1 
. 'e yett" 

. ..1 , , 'b • va o VIsszahelye-
zése után .:s n z ~!no <Se g ben állaJ~~loRD részt vett. Szeutirási értelme-
zéseit rtz osz ./ os:w h. Ohan~UJ:L »nagyértékű gyöngyöknek,, ne
vezi, sőt mcgvall,l a, hogy 80 eves kqra chczitm nem hallott életé
ben oly szellemes fejtegetéseket, mint minök az Eleázár b. Azar
jáéi. S küliinüsen az agátla terén Yaló tekiutélyéuek elismerésében 
retekednek egymásRal kor- és kartitrsai. Felsőbbségét egy izben 
.Akibávnl is ércztcté, a midőn ez a Jób könyvében szereplö Elibut 
Bileammal azonosnak állította, valaminthogy Eleitzár b. AzarjA 
agárlf1.ián:ok egyik jellemző sajátsága, hogy a bibliai korszak sze
mélyiségeit kedvezőtlen i téletek ellenében megvédi, a mely tulaj
clons~ggal tudvaleYőleg módiim i Eleázitrnál is találkozunk. l'\ 
ezen sajátság talán épen módiimi Eleázár befolyása eredményének 
tekinthető Eleázár b. Azarjánál is. Mondásaiból mint különösen 
jellemzőt kiemeljük azt, mely az embernek embertársához való 
viszonyát mag:tsabl.J ethikai szempontból szabályozZ>;; >Az en
gesztelő nap - ugymoucl - csakis az Isten irányában elköve
tett vétkeket engeszteli; az embertárs irányában elkövetett vétke
ket >Lz on ban az engesztelő nap miudaddig nem engeszteli, ~ a 
sértő a sértett felet ki nem békíti.« >Nem a tudás teezí• -

Eleázár szerint _ »a hivőt hanem a valláserkölcsi cseleked~c, 
dc a mellett a tóra tanu!mdnyozását minden adandó alklUcmmlll>.' 1 
magasztalja. Keveset foglalkozik Eleázár b. 
Izraellel, mint nemzettel. de a hol teszi, ott létét és 
sitt Istenhez való ragaszkodása föltételéhez köti. 

Terjedelmes és érdekesuél érdekesebb I1WI•"l"' ... ll~~ 
ellátott fejezetben tárayaltatik ,Jismáél b. Elisé.mdköd68&
teréu. .Ternzsálem m:ahódítúsa után mint ~··-••Ir tilliliililii 
l'iilvén, Jósuá b. Chan'á.nja meglepetve Q. 

llva :ílt.'Ll, kiváltotta. A ·j~vőjéhez kötött 

'""g is Y:1.]C.~ultnk. Állm;<l6 lakhelye 



lörtéuelew ill Simoli l~rs[tv:ü cgyútl. :uinL :\ _H:td ri:í.n lthttti \il .. 
, k e«yik ·\ltal[lllosan megs1ratott :üclomtat cmliti B: 1 do

zese- o ' . ' . . .. , . · a ála h' 
rét réwiilettel fogadla ~bba, k~vcl :tlr~m cnnLkczctL, a mintaztl-
neYök nlatt tárgyalt sz:nno' v1tas kerde• feJtegetéseibM követk a 
tethetui. Ezen két nagy auktoritás cgymás,:ü sürtln él'iutk ez
t's, itatkozott , agádai kérdéseket illetőleg is. ezett 

A J i suutélnek _szente!t fej~zct tárg:•aljn ~~ szentirás magya, 
n\zatáw\1 kö1etett modszeret, az ertrlmer.esekuel alkalmazott exe
getikus elveit. 1Helyek ar. ő (Akibáéval gy:1kmu ellentétes) agádá
jál kellö világítí1sba helyezik, péld(tkkal ilhtsr.tríllja :t szentirás 
szavaiiHtk természetes (' rtclmökben való alkalnHtz:1Hát, kiterjesz
kedik a bibli:t egyes verseih9z kötött .in téseire és huzdításaira, a 
bibliai p:tr:tucsolatokuak últala :tdott értehuezéseiro, á tóra ta
nulmáuyoúsának mint vall:\soti cselekedetnek.Jismaél által hang
sulyoztatott sr.ükséges Yoltám, ismerteti tovább .Ti timáéi felfogását 
Izraél hiv,ttásárúl, viszonyitt a pog>myokhoz és zsidó·keresr.tények
hez, yégre mind azt. a mivel az ö new, húr >tlaptahtnúl, összeköt-

tetésbe hozatik 
Alaposság és az anyag ügyes csoportosítás" eloigáhan első 

helyet érdemel e kötet két utolsó fejezete (Akiba és Akiba 27 

kortársa és régibb tanítványa) melyek terjedelemre nézve a mun
kának több miut harmadrészét foghtlják el. A tárgy természe
ténél fogva nyugodt és tömör előadás, me! y e mnukáuak sajátja: 
az Akiháuak szentelt fejezet folyamán itt-ott a lelkesedésig uekt 
lendül, úgy hogy claczára az anyaghőséguek, mely a hírneve~ 
tannaita körül felhalmozódik, egy perezre sem csökken az olvas~ 
figyelme és érdeklődése a fejezet höse iránt. De meg is érd~mh 
a tannaita korszak e kimagasló alakja az áldásos müködéseuek 
ecsetelésére fordított bnz"almat' és f:lradságot. Mert a kit • 
monda egekig emel és Ist:u közeléhe helyez, a kinek a vall~ 
költészet a tóra felfogása és helyes értelmezése dolgában ~ 
Mózest is alárendeli, és a kit a történelem mint az ember 'f,\ 

szolgálatában bős halállal kimult egyik legideálisabb al~~e-
magasztal, annak müködés- és életrajzánál háttérbe vonulll r/J 
gen kutató és mérlegelö ész, s helyet enged a melegen ér 

lelkesedni tudó szivuek. Mind a mellett az előadás 
. ~elegsége nem pusztán, hogy ugy mondjuk, az 
dista hős kisugárzása nem folyik csupán a JellelliZet~ 
egyéniségéböl, hanem' a feldolgozott tau.anyag maga 
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tatja. !{ogy Aki ha. b. József valamennyi tannaita köz t a le~ua
gyobb befolyást _gyako~olta a zs~dó tan fejlődésére, s hogy :z ő 
szc!lrme ncmcs~k a Sa.J,tt korszakara ütötte rá bélyegét, de mér
ték- és ir:\.nyado maradt a ':eá következő sz:ízadokbau is, kitünik 
,,. fcllcugős ~uga~ztal ásokbol: malyekkel öt és tanmódj(tt későbbi 

1,,nitók cltcsödc~tek. _Halakhikus, taumódszere körébe vonta az 
cgi·s" 1rott tot·~ coyt, c_" tulaJ~Onk~peni alapját vetette meg a mis
nituak. S Jwlm:: lll~resz a~adaJ ertelmezései itt-ott ellenkezésrc 
is akadt~k,_ folso~hsegc e teren . JS habozás nélkül lett elismerve 
kortársat es .u todm által. Aloha ag:ldája sűrűbben alkalma" 

11 gyn.ove:~tt h~lcs mond:ls~kat, sz~ntencziákat, melyek' tárgyai a 
httl;olcs~szet c_s ethika,. mmt a tohb1 tannai ta, nagy sui y t fektet 
az ele~holcsessrg;·e, n m1~t azt a fiaihoz intézett figyelmeztetések 
és mtesck tanusJtj:lk, m1knek nagy részével többek között az 
Abot~ ch Rabh1 Nathan agádai gyüjteményben találkozunk. 
Mellekeseu megjegyezzük, hogy a 281. L 5. j. alatt idézett mon
d~sbau a »lcfi dm·khó• szavakat igy fordítanók: >a maga útja
m~dJa _sze,nn,t«, a menuy1hen ott, nézetünk szerint, önhitt és 
'~'"' masnal es más alkalommal is olyannak bizonynit tanácsadó
ro_! van szó. A >darkb.ó• szó itt ugyanoly értelemheu veendő mint 
~cl~lah. 22, 6; 12, 15; 14, 12.- Akiba istenbizalom dolgában 
tokel~tes~n magMvá teszi gimzói Náchum tanítójáunk moudását: 
»~z IS JOra fordul majd<; az önbirálat tekintetében szigoru a 
veglehg, aggodalommal tölti el öt a véteknek még látszata is és 
a" emberek egymáshoz való viszonyának erkölcsi alap,iát H1']lel 
szelle 'h ' . , ' Ak' me en ~ ,e]eharáh szeretetben látja lerakva. AltaJán véve 

l 
Iba agádájának egyik jellemző nemes vonása az egyenlösligi 

e v 8 habár Iz· 'l , é élet 
1 

, 1 ae n ep re az »Isten fiai« czímet ruházza, tanát 
val eh emen _e~ nevezi, s bölcsei szellemröptét a madarak szárnye.i-

asonbtJa .. · és a zsidó val ossze, ll1Ig a pog,ány Turnus Rufus világnlizletével 
szemköz , !ás parancsolatmra tett humoros megjegyziiBeivel 
Isten h .t ep en nem fukar kemény kifejezésekben: mégis az egy 

Jte meaőrzi öt t" 1 1 ll 1 I~egjegyezzük b • a me met e~sé~ sz~ emét6 , Ha még 
Enekek , :hogy Ak1ba az allegor1a l!'ánb el6szeretet6ben 
lzta"lh enekeben is csak képet lát malyben Isten 
:\z ;letez t~lál kifejezést, s hogy agád~i rejtegetései lis 
nyeire k'~~~dennemü, örvendetes épugy mint 
Uaita ~ 1 elJednek, dióhéj ba foglalva ismertettilk 

~essze k'h 
l.l ....... z, . 1 ató mfiködését, melyre nézve. 

lou Szt.:wl.~o.:, 1885. II. FOz. 
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kö•t Tarfon, továbbá galiléai Jó8zé, az,táu Jóchanáu 
1 

. Eleázár Ohiszmá, J eh ú da b. Bathyra es J ehúda b. Bábi 
Nun, . !lenzéki áUáspontot foglaltak el, de melyet nem k' 
ayakmn e . s· b A '" El' e
o, bbé hires tannaiták, mmt Imon . zza1, 1sá b . .A.búja 
:~~án tuh<jdonképeni tanítványai, Chaná.njá. h. Chak~inái, Simo,; 
~ .· ából stb., mesterük nyomdokaiban hal~tdva., pelcla- és miu-
:;,kmo·nl h áltak Ez utóbbiak közül többnél különösen Ch 
taképu aszn · · , , a-
nina b. Teradjonnál, . tov~b?,á Samuel_h~-l~át~nual, i\1atatia b. 
Ohá.rásnál, Elisánál, a keso~h'. ~p~statana,l, es S1mo~ b. Zomá
nál, mint a kiknek agáda1 mtlkodeset szerzönk. b_eha,toan Ismer
teti, tovább kellene idözuünk. Azonba? tanulsagul, es es_zmélte
tés(\1 elég volt már ennyi is s e k:váló munkátol. a lllisnábau 
(Jómá VII, 1.) idézett szavakkal valunk el: "Tobb mmt a 
mennyit előttetek felolvastam, van ebben megu·va.« . 

Kagy-Becske1·ek. 

KLEIN MóB. 

IRODALOM. 

AZ ÉRZÉKEK. 

AdalCkok a kö:t.épkor physiologiája. és psychologiá.jn. történetéhez héber é::~ 
arab forrásokból 1 irta dr. Kaufman1t Dávicl tanár. (Budapest, 1884. 

Magyar és német nyelven.) 

E munka tárgya igen szerencsésen van megválasztva, a 
mennyiben különösen alkalmas arra, hogy monografiai érteke
·zésben feldolgoztassék. De szerz5je, kinek a zsidó vallilsbölcselet 
története már nem egy becses dolgozatot köszön, nemcsak éles 
szemmel tud érdekes és hálás témákat kitalálni. hanem ügyes és 
gyakorlott keze is van, a választott tárgy értékesitésében, az anyag 
földolgozásában. Igaz, hogy épen a zsidó vt~llásbölcselet terén 
még sok az ugar föld, mely mívelését várja, de e terület nem mint 
den része egyaránt érdekes és nem minden része egyaránt puszta, 
Az •il·zékek elmélete mind a két min5séget egyesiti magában: minél 
több bájjal kinálkozik, annál kevesebb igazi becsül6re akadt 
liiig a metafizika elvont kérdései iránt az ember minden vallás-: 
b~lcseleti iratban találhat fólvilágositást, hiába keresünk eligazo. 
d";'t, mikor a fiziologia és pszichologia ezen határ-tertlletér61 11ln 

szo. Maimuui számos munkáiban az érzékekről val6 tant 
~rintette. Gersón b. Selómó (Sáar hassámájim) és Aidibi 
hSeb,lé emúná) encziklopédikus munkáikban csak AlTII'OidJIJ.tr · ll 

~!~yos adatokat találunk. Még Semtób Ibn 
g
1
. Jában (Széfer hannéfes) sem találjuk azt, a 

;::. találunk, annak használatát megnehezíti a 
Ihn •; és inkorrekt szövege. Még lAa;nlrábl•'kielélllll~ : 

áud, Emúná rámá ez. mdv~be11, fejl~~~; 
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.. «oss·t.r~t által, melyckbeu a~on Ua n n. legszükségesebb föpon. 
nhto 'o ' " körvonaloknál W bbet nem nynjt s nem is k 
tokmíl és sz"' '" , , k 1 , a ar 
n td:tni. S mindazonáltal "." crzeke · .:e~eu eme~ete,_me~yet any. 

11
\J,. elhanyagoltak, mllldeunt,t .. a hol 1.1 .• tkad::nk, el:gge és álta. 

F~lOsan ismertnek tételeztetik fol, .a mt nem 'zor u] ertelmezésre. 
· ~,,,;.1 nagyon clismerc~d~ szcrzőnk az~n fár~rlságos ~isérlete. 

ho•y ezen elmélet tételert cs clv~Jt a ~azrl.t g nodalomboJ össze. 
ho;dja, ar.obt összefüggésben _előadJ a es sokoldillu alblmazásu. 
k t és értékesítésüket ktmutatp. . 

a· · J elen monografia három fő részre oszide Az első, bevezető 
rész ~z érzékekről V>.tló elmélet ~yomatt tuutett fel a s:entirás
ma•yarázat, a horniléti b, a költeszet, sőt a nyelvta~ tm·eu lS. A 
má;odik rész, az érzékekről ;ílt~lábat~. """" alt:L:uos e~zméket 
fe'le•eti , melyek núndeu érzék1 eszlelesuck <~ht]:J<·l· c~, kozos !elle
•~t ~szik. A harmadik rész végre, az egyes erzekekrol; azoterzék 
közt mindegyiknek külön fejezetet szentel. -:- _Az .. clsö, b:vezetii 
rész ú ·szólván captalio benevolentJae, dc megts t~bb ~una!, mert 

. g) l 'll t or·r·a ho•y lehet e•y Jelen JZlésuuktöl annyu·a mmtául szo ga la ~b '' o o . , . . 
.. . a•ot tudományosan és még JZlesesen JS bemutatm. A 

elutö any ~ . k totálJ·a ho•y a zsidó középkor teljesen nz 
bevezetés ugyams ons ~ ' , o , bb'. 
A.· t teles teremtette gonrlolatkörbcn tespedett es nagy~ ara 
m~~s: Galenus alapitotta haladásban sem vett részt; de m~rész: 
·öt által kiván a tárgy iránt érdeklődés\ ébresztem, ho~y .. tb~" .. 
r az l l ez az irodalom kulon ozu 
tatja azon tetemes befolyást, m~ly i: t k"ltészetére és Michel 
terein érvényesült és a mely meg an e 0 t . ·ész az elő
An•elo szobrászatára is kiterjedt. Mond~a m, :, ' el rendel· 
adhs remeke. A szerzö nyilván kiváló alaktto tehe seg~ . álhaso
kezik és érti, hogy kell az allegoriai és szi~bohkus s~ I: ügyes· 
•atások merev, heterogén és elriasztó tömeget rendsze, es~ azokal 
~ . 'től fogialm ossze s séggel röviden és majdnem k1men eg ' llő még kisebb 
élénk, vonzó képekben rlöadni. ,J o gg al ~em T::ab :yoiDán elbe
adomákat sem, m.int p. o. azt, melyet Gavtson ' k sztéuy kirily 
szél. Ez orvostani könyvekben olvasta, hogy egy erekarts IDUJBi
egy IDOhammedán uralkodó zsidó követjét <tgyon a y laJJcze'lá 

há. l tt bizonyára eg káltatni; ennek pedig dlszrn Ja a a ~at.n. 
'ti "l eret vágott ro..., volt elrejtve, melylyel észreve enn , ly 

h .A.lrázr valaroe másik helyen arról érteslllllnk, ogy lll 
. át rt az ne által nem akarta operáltatm mag , me ét. 

alaposan a szem hét bőrét és három nedvesség 

MTA KÖNYHARA 
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;\ ozerzű ;.]tahi bau igen nagy olvasottságo\ fejt ki, az a.uy:~g 
ritk" bőségét nyomtatott és_ k.ézit:a~i forrás~kból tudj>t folyékony

.:, tenni , ],ogy tárgya kulonbozo oldalatt földcritse. Egyuttal 
;~1;1 ,,.szn{tlj~t ~z alkal';'at, hogy eddig ismeretlen kéziratokból 
;tdjuu mnt:ttv{wyoka_t, es hogy . a kia~ott_ mu~kák ide vonatkozó 

korrekt vagy homalyos helyett megJg»zttsa es megmagyarázza. 
;~iilönben is sok oktatást és serkentés\ nyerhet e mííbeu az 

olrnsó~zerző szerint az érzékekről való elméletek rövid idővel 
::lzáadjá előtt hatoltak be a zsidóság tudományos tudatába. Ez 
h~ttározottan helyes ; de nem helyeselhetern azon bizonyítékát, 
mel et e nézete támogatásám fölhoz: »mert Száadjá iparkodik az 
érzJceket és hitelességiiket mint új, a bölcsészettől átvett tant a 
,zentirásbólleszármaztatni.« i\lert hiszen Száadjá minden bölcsé
szeti tételt a szeutirásból igyekszik bizonyit,tni, leülönösen kellett 
tehát azt oly tételnél tennie, minő az 6rzékek hitelessége, melyet 
a skeptikusok elleneznek - Hogy a .J eczirá könyve nem ismeri 
az érzékek elmélctét, s ennél fogva IL görög-arabs bölcsészet befo
lyását megelőzte: ezen bizonyitékat érdemes fontolóra venni; de 
e föltevés ellen és az emlitett befolyás mellett elég mits mozzanat 
tonuskodik. · - Érdekes megtudnunk hogy az érzékekre használt 
legrégibb héber megjelölés, mely az Ász!tf könyvében talált.~tik: 
n~~V~li· - E rejtélyes kifejezést: Gamliel bölcsesége v''ID' 
tudománya (Chokhmath Gamliel), szerzőnk igen találó okokból 
orvostudományn:1k magyn.ril.zzn. 

Különös há]{,t érdemelnek azon jegyzetek, melyekból először 
nyerünk fölvilágosilást a szem bőrei, nedvességei és betegségei 
terminologiájáróL ];'ilologiai tekintetben általáb~n jeles e IDo
uogratia; ellenben c bh· gy filozofiai oldal:\ némileg háttérbe 
szorult, jóllehet itt sincs fontosabb kérdés mellőzve. Igy P· o. a 
látás bölcsészeti fejtégetése nincs elég világosan előadva. A látá& 
Ari~toteles szerint mozgás és mint olyan csak az ElJog-ból, nem 
~edtg, mint szerző moudja, a szinekböl indulhat ki. A -szin ~
<~tl~tszónak hn.tára< azon oldalon, melyen a tárgy felszine 1

1°
1
Ja az átlátszó\. A szem maga: középsö, 3ZlUl a szineket 

ehetség · ( - (aetn) átláta . sze~mt potentia) birja, valóság szennt 
áteU zo medrumtól nyeri, a folytatódó mozgás 

enben való szint, mclybe a litott tárgy tl&IQ-a 
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ULOCH Für,ör. 

_Plato és Aristotrl;s k~löuhöző .. c'hnl'lct~it. scm választ."· 
e mástól elég élesen es v1lagosan lcovctl•e.cmmyeik szerint .1•1 el 
gy · l· . · k t h: t 1· f · · · PhtQ hivei szennt a •zem a ,tlv' eze e a a lg og,]ak fel a !itt' 

fl l ' t é t' kl 1 ast szo. ),"osan vett mozg< sna <, R :tzer . eg sz nyoma c ~a h>tngsnlyozzák 
a látás időuélkühsl'g_ét. _Az an_stote~1knsok sze;·~ nt pedig a sz~m 
passziv, azaz 1·eczept.v, es m:1.gaba folveszt az wlo; mozgását. E . 
nél fogva· a Jatús cselekvésének ';lő:Jen ~:el_l t~ rti':urie; :tzért ha;;_ 
gatmtk ,1 zsidó ;mstotehkusok a latas 1doMlkuhsegét-ől v:tgy csak 

habozva ismerik el. 
Érezhető héz:1ga c m(ínek, úgy látszik, hogy a t:tlmudi 8 mid

rási irodalom niucs közelebbről és behatóbban tekintetbe véve. 
Igaz, hogy ezen irod;,lom az érzékek ötös számát még nem ismeri, 
de mégis oly auy;tgot szolgáltathatott volna, me! y nem egészen 
értéktelen. Utalok a ~Iiclrás Tanchum>• egy helyérc ('róledóib 
szakasz, Genesis 27, 33-m), mert Sabbatái Donnolo (L 51.1. 42. j.) 
ezen helyre gondol. Azonkivül "hagyom;ínyos irochlomh;tn btláli 
nézetek tetemes befolyást gyakoroltak a zsidó bölcsészekre és 
kétségtelen, hogy ezek vitás pontoknál sokszor azon nézet lelé 
hajoltak, mely a hagyományos nézethez közelebb állott. Midön az 
A1~stoteles és Galenus közötti vitában, vajjon az észlelés helye a 
szívben vagy az agyban keresendő-e, többé-kevésbbé Aristotelessei 
a szívnek adták az elsőséget, valószinüleg döntő hatással volt a 
talmud (Abódá zárá 28 b) azon tétele, hogy a szem látása a szív 
k~marájától függ. Épúgy miclőn Aristoteles ;, tapintás szervének 
a hust mondja, Galenus pedig az idegeket, a h us mellett nylla:
koztak a zsidó bölcsésze"k, mert egy talmudi mondás 1gy szol 
(Sabbáth 13 h): a halottnak husa nem érzi a kést. De lehet, 
hogy ezen kifogásoknak csak subjectiv jogosultságuk v!\n. Jele;. 
mi\nek kiváló hecsét és felette gazdag t.wtalmát- melynek ~
navehetöségét lényegesen emelik áttekintetes fölosztása és 
mas lajstromok - föltétlenül el kell ismernünk. 

Posen, 

A 'l'AT,?IIUD TRODALO.M RELETKEZÉSF;RÖL, 
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A TALMUD-IRODALOM KELETKEZÉSÉRŐL. 

Einblicke in dic Gcs<:hicllte der Entstehung der tal d" . 
Von Dr. J. 8. Rloclt. Bécs, 1884~u Jschen LJtteratur. 

A zsidó th c~logusoknak már több iz ben _ b ll 
.. 1 1 hb t t k eva om, hogy 

mi•ll.ín - szemo :r: o an o tá ' hogy a bibliakritikát neÚt 
illesztik, bele a ZS1do theolog1~ rendszerébe és ·hogy a bibliatudo
miwy '!'eg ne~ ~y:rt honos1tast. a zsidó hittudósok körében. A 
tudom>WY feJiőd~senel~ szempontJából itélve, ez hizony.íra fölötte 
sajnálatos egy Je_le~seg; d_e '' zsidó vallásgyotkorlati fejlődésére 
nézv_e csak el:nyesző cse~ely befolyással volna a bibliakritika. A 
xs1clo vnll~sos eletet már regóta uem annyira a biblia, mint a tal
mu~l szah<:lyoz~a. A tahnud1zmus befolyása lépten-nyomon észlel
he_tö; a ~sma~og>t, -~- ház, a családi élet, a község, az egyesek élet
madJa l~ktető _ereJuket maJd öntudatosan, m1tjd öntudatlanul a 
talm.ud?ol nyenk;. nem csak a merevült orthodoxi~us, de még a 
legv~gső . r~form IS .. m~gá~ ho~dozza a tabnudizmus jellegét. 
E_bből te1m~szetszeru szuksegesseggel foly, hogy a reform tulka
pas_a' V>tl_ammt az orthodoxizmus merevült vol tn is n talmudnak 
mnJd foluletes,. maJd pedig annak teljes félreismeréséből szánnaz
nak A Jelen VISzonyok közt :~ talmudtudomány -- ugyszólván -
u:tgyobb fontossággal bir, mint a bibliatudomány és bár nem 
~agadhatom, hogy- Goldzihernek a M.-Zs. Szemle I. évf. 2. füzeté-
~n foglalt szavttival élve - a zsidó vallásos gondolkodás tespe-

dese azon sajnálat· 'l tó · theola ián : . ra me VISzonyra vezethető vissza, melybeu 
g k a bibliatudományhoz áll· de el kell ismernnnk, hogy 

ez~n állitás sokkal hatványozott.'lbb mértékbeu a talmudtudo
manyra nézve bir érvényességgeL 

lo . A tttlmudtudomány, illetőleg a talmudkritika a zsidó 
g1a ezen ]e · bb .. 

rlicsekedh . guJa ultetvénye, ez időszerint igen kevés 
lllányb e\ik. Annál nagyobb tehát annak érdeme, ki 
demre "t IS bizonyos rendszert megállapitani törekszik, 
lllely .~tt dr. Bloch szert, midőn czimbeli mllvét 
, Bev saJ _t állitása szerint csak egy részét kénezi 

ezetes a tal db -1"-
szerző b" ' mu a< czimn munkájának Ugy 
követvéa lb~ába való bevezetésre nézve meiJ!,:ilb~pitott -~ 
8Yalja ~ - _először is az •általános 

. Iludulván azon helyes szemp>On1~1UifM 



ln.! 

törtf-uelm i tli~t~t·ziplina, ~ ·~1intleuC'kcH1 ~t. ~L7.~Jn :-~o ka.t vitatoLL kérd~st 
igyekszik megoldani. va.J.JOH ~ogyt>n, es ~;n kor krlctkezrtt :t tnhnud 
név a.latt összefoglalt mtsml es ge~ar:l . .' 

A talmud szerkesztésének . IdeJere nbve két föcso[Sottr,. 
oszolnak" t:tlmudt.udósok. Az egyik csopor~" »Rasustflk«, a l11i•sik 
,1 >Serir:tisták«. Az el ső csopottl~t>Slr:t (hmbm .62 b) hivatkd~ik 
anno.k bebizonyit:ísúr:t, hogy az otod1k század ele.w u, az ugy:ucve. 
zett arnórák korszakának végéig nnsn:L ~s gm~1ára, móg miudig 
csak •szóbeli tan kép« szerepeitek ; holott, a más1k csoport Setira 
hires levelére tá.m»szkod>a, a misnát .l,uchc H:tnnászi által (a 11. 
sZ:.zad végén), a babiJónini gemárát Asi és Habina ált.~] (a, V. 
századb:m) följegyzettnek monclja. Tény. hogy ntóbbi uézet szó
vivői túlnyomó többségben vannak. Szerzőnk azon bau a kisebh
séghez csatlakozván, álláspontj:í.n~k ig;~zoii1sára szám os okot sor-ol 
fel, melyekb61 a következő eredmenyt V011J'1 le. 

A bibliai kánon befejezése után a ZSlfló vallástudomány 
kizárólagosan a szentirás szóbeli magyarázatáv:tl foglalkozik. Az 
ecclesia magna határozatképen kimondta, hogy '' tórán kivül más 
ir6tt törvénynek nincsen létjog:t a zsidó v;~llásban. A hiblia-exege
zis azonban idővel elégtelennek bizonyult mincl ama szabványok 
kimagyarázbatás(tr;t. melyek a gyakorlat~ éle: szabályozására 
sziikségeseknek bizonyul titk. Voltak ugyan hJttuclosok, k1k n b!bl•a· 
szöveghől mincleu uj szabványt (halákha) kimngyarúzni iparkod· 
tak, azonhan hehizonyult, hogy a halákha eme kényszerzubh?ny
ban nem t'llál elég tért sikeres fejlőcléséhe.~. AkiMval kez?ődJ~ 
egy uj korszaka a zsidó v:tllástörtéri.etnek. O :t halá,kLát a tor~tól 
emanczipálván, uj rendszert állapitott meg a halflkhák alkotásam 
nézve. A halákha lassankéntatórától független, önálló törv;n~ 
"yüjteménynyé lett melyet misnának neveztek· de mel~e. b 0 

• .' . .. J· ·t'l 'tallott.'lkJril!! a ecclesia magn:c emlitettern hlalma kovct ,ez e Jen •1 ' czil 
foglalni. Frankel ebbeli eltérő nézetét Bloch behatóan m::~ 
falja. Akiba remlszere követöre talált. Tóbb rencl?eh :; roely 
gyüjteméoy emlittetik ama korszakbóL A leg~lter~edte. 'JDÍSIIA 
kanooizácziót is nyert volt J nda Hannászi gyüJtemenye · a elter· 

' általánosan kat' exochén, Bloch számos okot sorol fel nzon ' . ~il 
jedt nézet megczáfolására, hogy Juda Hannászi saJ~t esek ki~'" 
foglalta irásbtt. A roppantul felszaporodott tudománykin 
r6lag a tanitványok emlékezetében voltak felbalmo~a. 
~~~ nem emliti, hogy az ecclesia magna többször 

Iti.) 

., li·Jfiigg<''"lt'te tt \'ol un. Dr "legjobb C l11l ékcző tehetség mellclt 
;';;u rolt:tk tévedések ;tkerülhetők. B:ál~ott tehát :cnnak szüksé
~rsségc, hogy az egy. es ugyanazon targyr<l. vonatkozó ellentéte:. 
~ételek va.gy , ös~zhn.ngba T hozattas~n.nak._ vagy egyike m{tc.;ika 
megczAfoltassrk." (gy kcl,et1\ezet.~ ~ ffilsnn._dialektikus magya.riur.n.tn.: 
·t .teJuiirn.. Szcrzo nagy elcselmuseggcl btzonyitja, hogy a. l'\lmua. 

Í~öJc::;ek, :tz ugynevezett amórák e~e mag~Taráza.tok némely részcit 
ugyan irásba fogblták, _ele _ezen u~tt feJtegetések titokban tar
t:tttnk, mert az Jrott torvenyek tiln.Jmn. még mindig érvényben 
volt. Misna i·s gemára tehát ezen korszakilan is »szóbeli bcn«
képen szeropeJtek lifeeidig terjedt ezen élő szóv:tl való t>witás r 
_ azt szerző scm képes meghatározni. Nézete szerint éleseu meg
különböztctenclű :c t:clmud sz6beli végleges megszerkesztése anu,;k 
inisba foglaláscit61. Rabina sokat emlegetett tételét, (Bab. hat. 
157 b.) mely szeriut Asi szerkesztette volna a talmudot sierző 
od:t m:tgyarázza, hogy Asi szerkesztői tevékenysége csaki; szóbeli 
mla. Bloch végre ab bau állapodik meg, hogy a talmndot, misnitt 
és gemárát, cst>kis a szabórák, kiknek korsz,cka 500-550-ig ter
jedt, foglalh:ttták irásb:t; ők voltak amerész reformátorok, kik a 
szóbeli bm t :tz 'lz t fenyegető feledés veszélyétől megmentették; 
nevöket az utókor nem ismeri. 

Bloch könyvének ezen összeállitottam csontvázából kitetszik, 
hogy szm·,zö egy fölötte érdekes kérelés megoldását tüzte ki fel
adatánl. Es habár :l kórelések és kételyek egész lánczolata fűződik 
IS kutatásainak eredményéhez, fiunyit mindenesetre el kell ismer
nünk, hogy ékes és vonzó irály, nagy jártasság az idevágó iroda
lomban; szellemes magyarázatokkal fűszerezett előadás, :1 meg
g!őzlldes bátorság:t, mely a legnagyobb tekintélyekkel is félelem 
nelkül száll szembe - oly tulajdonságai Bloch könyvének, melyek 
anlna~ tanulmányozását élvezetes olvasmánynyá teszik és melyek az 
o vasot arr . d't'ák 
k" k ' a 10 1 o , hogy szivesen fátyolt borit némely merész 
s:::: e~~~~tésre, mely_ aligha állh»tna meg a kritika szigorú itél6-

Sziget~á>·. 



JOli KEC.SREMKTI LIT'ÓT. 

ALCHARIZ! TACHKEMÓN fJÁBOL. ') 

A vil;Lg mulandós<lga. 

Föl-fol, t.i ittasok! 

Hősök, jajgassatok! -

~Ji az, hogy ti szeretitck emc7. <Ltko;;; vil<ígot.? 

'Mi n,z, hogy er. elsorvadt föld kebelét Lígy szopjM.ok ? _ 

Gyorsan elfut tőletek, ha kc..:et uyujttok felCje, 

ÜZ\·c kerget cl mag;.ltól, hogyha Jé.ptek eléje. 

Hogy a.la.pjn semmi-semmi, ó hogy ezt nem tudjátok, 

s hogy kutatva 11incs más bem1, mint roml:ls-bomlás és :Hok. 
Mert felgytÍjtja szivct.eket átka, híngja, pn.rázsa; 

Nincsen szentség, nincs itt ünnep, hazng b<tja vaní.zr;a,; 

Ürmöt szítok emlöiböl, 

Ha szopj{ttok, teje megöl. 

Tm, rlit rablás szép ruhája! 

Pártos •·omlás fátyla-bája ! 

Hálókat sr.ő folyton szívc, 

Tör és bilincs keze mh.,.e. - -

S tudjátok-e, hol a kezdet, eredet? 

A honnau az emberi nem eredett ? 

Yércim, hi:--;' ösanyagtok a ))Scmmi,.x 

A »nem-lét«-ben kezdtetek el serkenni. 

S ha lhlkat, unokákat nemzetek, 

Elvesztek mind : egyesek és nemzetek ; 
Mindenkire rátalál 

Az emésztő rémhalál ! -

Ébredjetek, ocsúdjatok ! 

Könyőrt kétjen le ajkatok. 

Hogy ne érjen a nagy isten bűnboszuló csapRsa; 

8 hogy okuljon, a nagy ősök esetét kiki lássa : 

Menjetek ki a sírokhor., nyissátok fel azokat, 

Tioztitsátok meg a portól s nézzétek meg arczokat, -

Tudjátok-e megmon<laui 

A halottról s megolda0i, 

Ki az: király, szegény ? 

AJ.,('HAR17.J TACilKEMÓNJJÁBÓL. 

Bliszkc ;1 vagy szerény? 
Szi_ikölködö, 

y agy g•zdag ő ? 
.Meglrl.tható-e az arczon : 

Tisztelt volt-c, vagy a.lacaony? 

Néz~étck csak, vajj , mit hagyott meg .:pen 

A halál cr. 1Í.polt·hípolt sok krpen ! 

Deli testuk szépségc 

Elveszett m1\l', rég vége! 

Az egés:.:böl csak száradt.. v;-i;r, maradott, 

Csakis féreg uralkodik s arat ott! 

Hása száraz, 

S gyö11géd volt nz i 

Megszakadtak m~tr az ere.k, 

Bomlottak ar. életszervek i 

Át van döfve szíve·maga, 

Szét.roncsolva gerincz-agya ! 

i\finden tagja porral tele, 

Sártól, rögtől duzzad bele ; 

Bordáiban Ul'alg a szú, 

S a férgektöl csontja asz1í ! 

Jól gondozott vonása, im, miv6 lett! 

Arczáról vajj, hová tiint el az élet? 

Eletének egész nyoma semmi más 

Mint a csontbn. bevésődött pusztul~s! -

Ha ezt látod, könnyes szemed az ég felé emeled; 

Ha ezt hallod, úgy elszorúl, tígy elfogul kebeled ! 

S lllost ki férfi . . "'rfi . .. 
V' ' Igaz <e , 111!0 SZÓmat meghallja 
I I:s~a·vissza e rossz 1.Ítról! szíve dallja azt vallja' 

Su, u attok gonoszságát megfékezni től:J'~tek . 
ZIVeteket áld , ' 

Elll.el'é Ozatúl hozzátok el Istennek! 
'ri ~ te~ szemeteket az Úrhoz, az ég felé 

szta SZivve] á , 
lile jll" ' rtatlauúl járuljatok ll elé. 

a]etek kettős szlnbe ' 
Az legyen k . n, 
lile 1 finn, mt a szlvben 1 

f!gyetek mint . 
azok, kik hajlott flivel járk4JaU

1 
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~~::,:::·:~';\::~! ::í'::~~l~c:~·~:t ;:.~,~~:~~~'"k. 
Szaporodik bí.lniik folyton, SJO;Hntelcn. 

Tiszták, szépek, nézve rájuk. 

S romlottságot rejt rull<ljuk i 

Kiilsejiikct ft:n.vescknck Ifi.tjátok , 

S csclcbrCsiik koromsötét é~ :ltok ! 

Szép fövegük IÍgy ragyog, 

S tetteik mind aljasok! 

Sz:tvuk mÍllt a méz és a. m;Íz, 

·- hi si': minr( :'dnl)k! 

Mig súv·iikben üröm tanytl.z! . . 

S 8Zent köpenybe burkolód zva a,,t ill r->-ak, 

Hogy rei\juk SzcnH- s angyal nl:v illik, -

Pedig ök n.z embert ron~iák , 
Yad{dlatként vérét ontják. 

Beszédjökben jámborok, 

Bensejökben :ilnokok ; 

Miut a kigyó, sima szívük, 

Elárulja öket szlnük! 
Nyeh·iik folyton imádságot ad, hallat, 

De sZÍ\'I'ökben szitkozódnak az alatt. 

Szájukban csak igazság, 

Bensejökben mély gazság. - -

Az isten szent életére! Tiszti tó tiíz hassa a~ 
Mindenkinek szivét-lelkét s gondolati salakat; 

Szünjék-muljék álnoksága, 

JI[ cl y bensőjét általjárja ! . . cl ri' c 
Mert nem jöhet, nem já1·ulhat az 1stennek , •J ' • 

1 

}"'olt van szivCn! S igy számára zárva az Ur S7.Ciltlllyc. 

)lár kimondá a nagy isten e képen, 

Hogy az aluok ö eléje ne lépjen ! 

Bud,. pest. 

TÁRSADALOM. 

Az anyakönyVelésrőL 

A közigazgatlÍR és birói gyakorlat terén mind sr.élesh kü1·ii 

és nagyobb fontossitgu szereplésc j ll t az anyakönyveknek; ezért 
kivánatos, hogy egyrészt a közönségben az anyakönyvi inti'zménv 
fontossága iránti fogékonyság mentől erősebben meggyökerese<i
jék, másrészt pedig az ennek fejlesztésére és az anyakönyvek ve
zetésére hivatott közegek eljárásukban szilárd alapon nyugvr. 
tájékozottság~al birjanak. A legbiztosabb alapot e tekintetben 
csakis az anyakönyvelés minden részletét sz11bályozó törvény ké
pezhetné, mely figyelemmel az anyakönyveknek az állami szervt>
zetre kiható közokirati jellegére a kormány föfelügyeleti és ren
delkezési jogát az összes felekezetekre kiterjedőleg megállapitja. 

Minthogy azonban ily törvény megalkotása előreláthatólag 
még jó hossz ll ideig pium desiderium marad és jelenleg az •Usd 
a zsidót« jelszó uralma alatt valóságos sport a zsidó szemében a 
szálkát keresve, nz anyakönyvelés köriil egyesek tapasztalatlall
ságából folyó hibáiért ttz egész felekezetet pellengérre állitam: -
valóban nagy és elismerésre méltó szalgálatot tett a várpal<*i' 
r~bbi, hogy az anyakiinyvelésre vonatkozó rendeieteket kéli
konyvvé állította össze, me ly némely tévedésektől és JI.UIW~JUI.-u '· ::, 
eltekintve a zsidó anyakönyye]őknek terhes feladatuk teliea!l'-'<.!.:~ 
ben biztos vezérfonnlúl szolgálhat. 

te Főtiszt. Perl~ nmak a }L-Zs. Szemiében (1496. 
t t elismerő b· ál h észér6l il te] ·ár ": a tá oz e szerint a magam r 

llten~ .ulok. Mindazáltal Perls kifogásai nem 
Pedi Ylben azoklit nem tartom - ele~e11d61~._ ·.JIIIl~ 
téss:. ~~me!y alaki hiányok konstatá!Asb 

Inger könyvér/H ujabb birilatot 
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Rzemle oh:tsói bi~onyár:~. s~ép:t~ ~~~~ös~öunék. _Raucm 1lle '~ 
•ondolviw, hogy az any«konJ· vel~, Or>Z<t?o' fo utossagu ügye e l~ 
~ok sr.ámos olv:csójii.t részllen m:tr l11v:ctasftnál :ogva is, menuyi;·~ 
érdekli; másrészt pedi g, hogy _"z an yakonyvele~ körül __ moud. 
.ink ki leplezetlenül - az arszag ~em , egy részeben még oly cse
kély gyakorlatt:.! birnn,k, hogy az 1:\etők bizouy ~ legrészletesebb 
u thaigazításra szórulnak,: azt_ velem' :l:lg vegzek hiábavaló 
rounkát , roidőn '"" anyakonyvel.~s :~zon mt~l~~tatlan kellékeiröl 
szólok, melyeket mind a szerzo mmd bmcloJa figyelmen kivül 

Jucgytak. , 
Lássuk tehát a kézikönyv soncndJébeu, miket tartok pót-

landónak. 
Téves a 7, !apon közölt »általános észrevételek« 2, pontjá-

n:tk azon utasítása, hogy valamely szülés bejelentését az atya 
~af/y valamely közel rokon eszközli, mi :1. RZülék személyazonossá
•ának, a származás minőségének és a helyes anyakönyvi adatok 
~egállapítása körül követendő szigont elj árással, de ugy a ren
deletekből kihagyott 13626/75. sz. vallásügyminiszteri leirattal is 
ellenkezik, mely szerint n. bejelentésre e lső so,.ban az atya köteles. 
Ugyanitt felhozh,ttó a belügyminiszter 1882. jun. 25-én 314~8, 
sz. a. a szülésznők bejelentési kötelezettsége tárgyában· kelt kor· 

rendeletének hiányzása. 
Nem helyeselhető továbbá az 5. pontbfln foglalt utasítás, 

hogy a halálesetek a halottkémek jelentései alapján anyakönyve· 
Jendők. A ki tudja, hogy a halottkémek a haláleseteket ország· 
szerte minden okirati igazolás nélkiil, sőt bárkinek bemondása 
alapjáu veszik fel, mulhatatlan követelménynek fogja tartaruk, . ·u t" saládfőne 
hogy az elhalálozás anyakönyvelése csak1s az l e 0 c - bas 
közvetlen bem0ndása alapján lehetőleg okirati vagy a sznk~tési 
képest tanuk által v;;.ló igazolás és a hol le~ets~ges, a "\épen 
anyakönyvvel való összehasonlítás mellett törtenJek. Sem~ hogy 
sem követésre méltó, a mit szerző a 7. pa,ntban m~nl 'ntéSek 
ugyanis a kronologikus sorrend biztosítása végett a beJ~~él
előbb valamely előjegyzési könyvbe igtattassa.nak be ébs 

1 
.;•..-

ak"nyv e, • ....
természetesen chrouologice rendezve - az any , 0 ségérti nésll' 
nek át. A kronologikus sorrend az anyakönyv hiteles 
teljesen irreleváns, de igenis alteráltatik a hitelesség a. 
javasolta eljárás által, a rendezés és átvitel közben 
hagyás és hiba történhetvén. Ezen eljárás t~hát 

A /. AN YA KÜN YVF:L'ESRÖJ,, 
lll 

uúl czé]szerűtl en, de d leukezik a ~ . l:tpon közölt miniszteri reu 
delettel is, mely szen nt ,,"az n.nyakönyv esetről esetre Yezetendő : 
_ Ugyancsak az anyak~ nyv Litelessége szempontjából nem os;t. 
ható sz erzőnek abbeli neze te,hog~ >észrevett hibák és tévedések 
a >jegyzet « rovat_b:n helyesM~ndőh (10, pont). Ily általános elv 
alapján a, vJSszae;esnek tág ter nylttatnék, a felek részéről ké
sőbbi önkenyes_ valtozásokkal ellenkező bejegyzések tévedésnek 
vindikáltathatv:tu. A helyretgazít:'ts Igenis történhetik akkor, ha 
a tévedést azonnal :1 beJ.g t~tás alkalmával észreveszszük, külön
ben pedtg csakts az ellenőrzes t gyakorló municzipitlis hatósá ren-
delete alapján fogan:1.tosítható. g 

Kifelejte tett a felekezeti ille-tékesség elleni kihágásról szóló 
]879: XL. t. ez. 5~ . §-:1. és épen ebbe ütközik i• szerzőoek azon 
véleménye, hogy a keresztény vallásra áttért zsidó házastársnak 
született gyennek vallásám nézve :1 vegyes házasságból származó 
gyermekekre von;1.tkozó törvény irányadó (15. L). Ezen törvény 
(1868: ,LIII. t. ez.) c~ak a_ be,vett_ kere13.>lyén felekezetekről szól, a 
zstdó vallá~ ped1g me1 mwch!f mncs 1·eczipirílva és igy a hivat
kozott torve~y ez_ esetre nem <~lkalmazható; ele igenis ott van a 
P:rls által lS I~ezett l 775. évi 2062. sz. helytartótanácsi intéz
~eny, mely szermt " keresztény vallásra áttért házastárssal a " 
evet meg nem haladott, t ehát az ujszülött ayermekek 'is megk;~ 
resztelendők 0 

1 
S~jnálattal nélkülözzük továbbá ezen becses fiizetkében -

:rmeg Irálymintákat is közöl és a különféle hivatalos iratok 
ele~:~·a lS k~teJjeszkedik - az anyakönyvelés egyik legfontosabb 
milye 

10
'; szarmazás minőségének elbirálására von~ttkozó elveket. 

lenne~ p l hogy tt törvényes házMságban élő egyének törvényte
elv al v~ lot t UJszülöttje '' »p:1.ter est quem nuptiae demonstrante 
sumtioapján törvényesnek anyakönyvelendő, - az ezen prae
tozván JUrissal ellenkezőnek bebizonyítflstt peres eljárás alá tar· 
elhalá[~z~ az özvegy vn.gy biróságilag elvált nőnek csak a férj 
Iül szület sa Vttgy a ház:1.sság felbontása utáni tiz hónapon ~ 
elveit m •:t gyermeke tekinthető törvémes szárma.zásnnak stb. 
köny;elö e yek ismertetése bizonv sok birmely felekezetd 
tilágszer~e ráfér, - Ez alkalo~mal felhozandók lettek 

'é.nYhozás: ~agasztalt szahadelvüségünk szégyenére 
vallásról n . azon rendelkezései is, melyek szerínt a 

a >.sJdóra való áttér~s, VIlilimint ilyen am!nllllll<."!'!" 



(l.))f~DIIRIM J,lPÓ'I'. 

11 2 

.. .. h:'ti';assága, n~y :-;'l; i n ién :L polgc'lri .! tá~: Lsság is érvónyteh~tl 
kolott Mz·l<sáaból sz ületett gyer1.nek \on L' lly\eleu, még pedi, 
és :\Z ll)' ' ' ' 

0

:ttrrt: hreszténY v:ülú.sn. Miuthogy nzo b g 
l ' ·ttl\':l· ;LZ cl . . ' U an 
"' n z _' ·,a ·ill:tmok, melyckuek koresztyo u polgárai is auu . 

"
1110

"\.. lllCol '·uetve önrendelkezési jop;gal birn:tk, hogy bár1nei: 
~z" bnds:\gga ' 

1 
'do' hitfelekezet kebelébe i 8 úttérhetnek : ezek .l 

ll'< t eh·1t tt zst · te 
':~l .'\~kiu;ettel kör.lenclö lelt voln:> :tz 18~1. év i 25.50~. ~z. kör. 
1 

'
1 0 

hnek értelmében "" magy:tr allam teruleteu tarlóz. 
rellllelet ~e • " idco·cn személyes !tlbpota és jogképessé"e 
kodó llli~L :nnkemt."·vény~i szcrint itélcndők meg.« ~ 

·\t haz••J""" 01 

s:t]> · Tel~iu~ettel arr:l, hogy n:tpról-napra sz:tpo;·odik az~k ~záma, 
. kik szabadelvüsködési viszketegből :w:tgy negel!ezett ~rzekeny
·~ , <ből ,, zsidóság egyik sarkalatos S?..unbolu~at, a korulmete
kede. . 1_ •;ckönJ·velő a" 1ly korulmeteletlen gyermekek 
]'·t elvebk és so, :111)· , l -

1 r' · , , l · csen tis"tában nem t·sekely szo ga atot tc>~. 
:ltlyakönyveleseve klll~· a v•tll·ísiiay:Uiniszternek 1879. évi decz. 
\' :tb szerző, ha ·oz 

1 
..... ;

0
.
0
: i~oclához i<~tézett leiratát, me\) 

'9' 35807 SZ a. :>Z OISZ• o k 
" -en .1 k.' , ~~les esethen az atya kötele"endő figyerme ~ szii· 
szenot »l y ~~e laári hatóságnál bejelenteni, mely aztan"' 
J<>tését az illető P0 o . " .. · h . .. t· l 

8 
másolatát az illető 

" • nöl felvett J0gyzokonyv na '' 0 . . , , . 
1
_ 

tzen ten.. . .. vezetőhöz) anv>>könyvdelJegyzes, J\\et< 
r:tbhlhoz (Illetve auyako~yv.. a· fenh~• atván az anyakönym· 
lea uyi\ránt:trtás végett <ttkulclen J: toY t'ban me•ieayezze. 

M k' egyze rova a "" o zető részére, ho~y >tZ anya ouyv J , k .. etkeztében körül nem 
miszcriut az illetil fitt '' szülők ell~nzese ~:lsöbb polgári hatóság 
metéltetett és, hogy ""on beJegy"es 18 " 

egyenes reneleletére töt~tén~. « .. h wétlelmi miniszternek 
Kihaavatott tovahb» a m. lm . 01 'k k,.tonákeskl'-

o.. d . • t 1rt·üe os · 
!760167. s~. rendelete a s_zaba sag~s e:,':tl~s ánság vagy várQSI 
tését igazola anyakouyl'l kivonatoknak , p lk"ldése; a vaJlAs 

. ·n tő l t h·1tósághoz valo e u ák eske-t:wács titJán az J e <a ona ' ' ... enelelete katon . l 
és közokt. miuiszternek 10563 /68. sz. korr . ű égének va\allll" 

tésének anyakönyveléséné: n,, fegyv~~·~~m: s:'::í:·gyában; ~ 
az ezred és zászlóalJ szaman~k bm" ~·~t~ h:dása körül ki 
ennek :1z 1876: XVII. tcz. §-anak veore J honban 

tott 13381 81. sz. körrendelete a h~ellai~g~ylaiDrlini•sziAl~~·':_~:b 
svájczi alattvalók, v:1lamint am. kir. . akönyvi 
alattvalók születési, esketési és halotti any 
felterjesztése tárgyában. 

,\íf, ANYAK()NYVF.LÉ!-:RŐJ~ 
ll 3 

A közölt anyakönyvi miuták és a hozzitjuk füzött ma••a
r!tzatokra vou~ttk~zó,htg ~ )<övc~kező é:zrevételek merülnekofel. 
P,z :1.nyakönyv1 t~>blazl>tol~ l eb~tőleg konnyen {tttekinthetök le
ayenck és a ~ermeszets;.-;~ruleg osszetartozó adatokat ugyanazon 
;ovnLbn. foglnlva csak m1nd~zt ~tartalmazzák, a mi közvetlenül ft 

"eUlély:~znnoSR{q.( megúlhtpJtásara az anyakönyvelt eset hely és 
jelöbeli viszony:tir:t vonatkozik Ezen elvekkel ellenkezik, az eske
tési anyakönyvben a rok~~ság1 fokozatnak, a halottiban a kezelő 
orvos nevének és n temetest helynek sor- és sírszárn szerint való 
kitüntetése; a születési anyakönyv b~ pedig a szülék nevével és 
fog!alkozitsáv:>l :tzok sz liletési, hely~ a lakással a gyermek szüle
tési helye is egybefoghlbato, mmek következtében két rovat 
elesik. Ugpnitt czélszerütlen, hogy a netáni haláleset számám 
hin·om rovat vétesBék fel. Igaz ugyan, hogy a vallásügyminiszter 
201. 6 '68. sz. leimt:1 az elhalálozás kitüntetésére külön rovat nyí
t.ását rendeli el, de tekintettel arra, hogy a kivonatoknak az any:t
könyvvel teljcsen megegyező rovatokat kell tartalmazniok és igy 
n szülií s?.ivét fájdalommal töltené el, ha gyermeke bekövetke
zendő halálára emlékeztetnék, a fenti rendelkezés pedig csak az 
njonczozási ügykezelés könnyítése végett történt és ezen ezé! 
nkkor is el van érve, ha a haláleset a jegyzet rovatba igtattatik: 
en nélfogva a B) mintábau felvett utolsó 3 (19-21.) rovat bátran 
elejthető. U gy a n csak a születési anyakönyvre nézve megjegy
r.endő, hogy "állapot« ah>tt az egyén nőtlen, nős vagy özvegy 
voltát értjük; téved tehát a szerző, midön a törvényes mgy tör
vénytelenséget »szármft.zás miuősége« vagy - sit venia verbo -

»ágybóliság« helyett a fenti fogalommal jelzi és nem javasolható, 
~iként szerző teszi, hogy ez valamint a >neme vonallal jeleztes
se~, hanem a vallásügyminiszternek 27 994 7 4. sz. rendelete értel
meben mindke\tő alrovat nélkül betűvel kiirandó. Nem ártott 
Yo\na megemlíteni, hogy az özvegy vagy elvált nőnek csak családi, 
Illetve leánynevét viselheti a törvénytelen gyermek, utósztliött 
g!ermekeknél az atya elhlálozásánn.k helye s ideje- és az esk&
te1s' ~nyakönyvbe az özvegy vagy elvált vőlegény illetve ara 0 

öbb, há tá ' di 'nglalk•IIIAICIIk · ·, 1 . zas rsanak neve, n tanuk nevével pe g •• 
h 1e1gtatandó. 

leté . Vitás kérdés, ha vajjon a halvaszülött gyermek a 
.,1., 

81 
anyakönyvbe is bejegyzendö-e; mintbogy ez 

. 'nyok nyilvántartására vnn rendelve, a 



ll-l, 

:<Zonbao ilyeuül tekiuth~tü uem ~évéu, véleméuyem szerint 
miut bnlott volna au::akony1 elend? . .H.elyteleul\l cselekszik sz csak 
hogy a szülésznö nevenek bmgtatasában a zsiclókat terhelő 1~tző, 
teles rendelkezést gpnít és azt önkényeseu elhagyj1\. '.l'nd '

1
'"é

az összes felekezetek " szüléswő nevét kitüntetik. a mi :~lllmaJ 
uatási szempoutból, a, szcmélya,zonosság és s7.árm, ''"ás . oztgaz. 
o . ' ' ~,., tránt t 
me.rülbető rizsg:\l:üok telontetéböl ll<~i;)'On is kiviutat . Nel-

'é l· ' · J os. em 
értbetű továbbá, m1 rt nvanp. '" e hunytaknál csak 14 , 
korukig " szülék uevét felvétetui? 1\finthogy a személyazo ev;s 

'l ' ' á k 'k '" l 't 'l'k nossao mega lapüas na. c~y1 10e eme ,a sz.ú e nevei képezik, ezek~ 
hadkötelezettség! v tszanyokra valo tekmtettel legalább is a h l
köteles kor befejeztéig figyeleml>e veendők és pedig könn :~b 
,í,ttekinthetőség végett az elhunytnak nevével egy rovatba; ta
tandók pl. o. Demjén Lajos, Demjén Mór üveges és Gál M~ria 
fia; házas egyénnél pedig szintéu egy rovatba foglalható " 
elhunyt és hátrahagyott házastársának neve, pl. : De!Ujén Mór, 
Gál Mária férje, ugy hogy ennek következtében a halotti anya
könyv 2, illetve a foglalkozást külön rovatba igtatv:ín. l rovattal 

megkönnyebbülne. 
Nem helyeseibetem a főtiszt. rabbinak ''z ,myakönyvi intéz

mény szellemével ellenkező azon észrevételét, hogy az anya
könyvbe igtatott névtől eltérőleg használt név a jegyzet rovatá· 
ban kitüntethető. Eltekintve attól, hogy az anyakönyvelő egy· 
ititalán nincs jogosítva, az anyakönyvben utólagos bejegyzéseket 
eszközölni, vagy pedig a kivonatha az ereeletiben elő nem forduló 
észrevételeket beigtatni: ily önkényes beigtatás az ,,nyaköny kÖZ· 
okiratnl való hitelességél teljesen lerontaná. Épen arra való az 
anyakönyv, hogy egyebek mellett az egyéneknek a beigtatás !oly· 
tán kötelezövé vált nevét kitüntesse, ily észrevétel által pedig az 
anyakönyv rendeltetésével ellenkező szabálytalanság egyenesen 
szentesitést nyer. - Elvártuk volna ez alkalommal a szerzÖ~~ 
hogy állásának egész tekintélyével felszólalt volna hitso~ 

· 'l k 'k t az anY~~" 
azon Vlsszae ése ellen, hogy nagy részök gyerme e1 e gfillr 
kö~yvbe igtatott névtől eltérőleg nevezi, hogy alaposa~ lll~ 
gitJa ezen szabálytalanság terhes következményeit nJOII 
örökösödési, házassági stb. ügyekben és leginkább rfJII 
azon sajnos kompromittálásra, malynek ezen visszaélés 
felekezetet kiteszi. 

Az; ANY.\KÖNYVEr;ESRÖL, 

l\Jiwl e helyett az igen tisztelt s . " . 
115 

sánL ~ vélt orvoslásn"k oly könnyü mó~e~;o az . . mtézmény rová
szásságot csa.k iLllanclósítani alkalmas J R n~uJ.IJa, mely a visz
sánál jobb iutenczióból folyt tanácsam · tőle:elJuk, hogy a hatá
talá.lui. en avesebb követöre fog 

Attól tartván , hogy rejtegetésem már a k , . 
szabbra terJerlt, cleJtelll kiváuom a némel , elletenel hosz
biftnyok és téveelések ellen emelhető ki/ ~sekelyebb Jelentöségíí 
azon óhajtásomnak legyen szabad k'' . ~gasokat és végül csak 

JJeJezest adnom 'h 
anyakönyvelők folytonosan szemök előtt t . , ' vaJ a a zsidó 
értelmében közhivatalnokok és ho• .1 at t~nak, hogy a törvény 

. . . oY l yenekul állásuk t ki l 
valammt fl ráJuk btwtt intézmény foutossá•a m·n\ t~· nté ye, 
a legszigontbb tá>·ggilrtgos eljárást és . d b • : c en e mtetben 
getlensógöket igényli. Ha ezen tud 1 ~; ~n tranyban való f'lig
zsidó n.nyaköuyvek a rend és at a_ ta á~ossá válik, akkor a 

pon ossa• mmtak' · l 
nem fognak többé iil·ügyet szolgáltatni azb e , epet esznek és 
szégyenítő kivételes renclszabályokrot. gesz felekezetet meg-

Budapest. 

GOLDBEJM LIPóT. 



A miiveltség állapota Magyarországon, különös tekintettel a zsidókra. 

. VII. "' 
ZJ:. :S::::~zségek :L.OOO-töl ::;aooo l.o..kosig _ - 5 -30J0-,~yi imi ts ol11wmi t1HLÓval. 

r l ~ -~g ~:g~ ~ Alakosok l ,..:...::·~ ~ l=l nemzetisó•~c hLttf l t kf zf·t~> 

' A község neve )ft>g_yt' j~ ~ ~ ma- né- tót 
1 

"'tu- ~~~(r~~~ r6ma1 gotog g01ug- , hP-l .. .~ ~ ~w gyar met 0 1 11 thén •!né1l l kath kath kelftJ <\~ost vét z!udo 
1-'1 "4} llye\v\i 

Fenes • . Alsó-Fehér 1151 49 l - - 1118 - - - 146 1003 
Vládh&za 998 37 l - - 976 - - t 9i4- 2a 
Acsuva. . Arad 1142 58 12 - - JOl 6 88 egy. ny. 10 2 1125 
Barakony 1387 BB :w 16 , - ! 1288 ! - - 33 - 1331 1 1 5 !7 ~ 
Bokneg 1668 70 53 . 12 3 1508 - :s7 e.ny. 44 434 1167 :, 12 5 g_ 
Somoskesz 1677 72 43 - - 1584 6 egy. ny. 25 t 5 1632 5 1 8 N 

Almás. 1797 90 16 1 - 1 1728 j - - 8 - 1777 1 11 ::.; 
Gyergyó-Békás 1477 52 39 34 - 1352 1 2 egy. ny. 41 1399 - ::;s S: 
K iszindia. 1507 55 6 7 56 : !372 - ,10 e.ny. 62 - 1435 10 ~ 

: Kis-Halmágy . 1042 47 6 - - 999 2 egy. ny. 3 1036 1 2 :" 
Kujed . . 1460 45 30 7 l 1367 - - 23 - 1421 2 4 10 

; Patkan?JÓcz . 1045 51 4 l - l 002 - - 928 - - 117 
\ Nagy-Rebra . Beszt.-Naszúd 1017 38 l 6 - 976 - - - . 1002 !5 
1 Petes-Sólyomkö Bi7wr 1.!190 60 24 Il) {554 727 H egy. ny. 611} l 760 7 

1 Fekete-Bátai' . 1505 68 205 l 3 1235 l 48 - 1293 5 132 26 

\ {!;~8r~~t;tlb~,.: Csik 
1 ~~: ~~ l;~ ~ = 1 ~=~ = = 11~ ~5 

107
; 

1

; ;~ 
. Gyergyó-Salamás 1123 41 34 - - 1026 3 egy. ny. 26 1079 l 16 

Új-Sinka. . . l'ogaras 1526 56 2 5 - 1516 · 3 :» 5 3 1517 l 
Fetaö-Á:rpás 1581 62 9 101 - 1413 - - 98

1 
- 1467 4 1_2 

Bod:zajoTdulO . Háromszék 1824 55 69 l - 1656 -~ - Z5 - 1721 75 3 f 
S:zita-Bod:w. 1212 58 70 7 - 1077 - - - - 1135 70 -/J 

Hasz11os . 
Pi~zko 

Ht•rcze.tJáll/1 
Hotnortid 

Heves 
Hunyad 

71 11424 
BS 
56 

~' i - --11486 
ö egy. ny. l 

6 

25 

" 
Jláda 
G_,trtlát· 
Yo.'ly-Tet·em 
,Uogytu-lJén!le . 
,'-.'zmtnuJ.l • 

S::dsz-Ló11a 
Mr·trg.'JÓ • . 
Xt1!f!}-8el;t'S 
Katotta 

15191 
980 

1/190 
10ú4 
1067 
1076 
1070 
1161 
162.> 
1317 
1646 
125& 
1352 
16!i7 
/0 26 

:;t ~2 

41 
46 12 18 

0 37 
!347 

924, 
l 0 26 
102-t. 
678 

18 

23 
17 ef!y . ny.l 12 

126 

96 
710 
948 

97 U 
1377 

860 
1067 

95:! 
l& ' ~· 

.Ajtön. 
MP,·a. 

Jl.;;Qd. 
Puszta-Szt-~lihál.'t 
S::dsz-Akua 
Vérc•erotH.c. 
Vi ... =ág •• 
IAJ.nkea"it·za 
Sajó ... . 
Jo'elt~ő-Kalir.falu 
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Kik közt inti 
Ps olvasni tud 
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ÉRTES1TÖ. 

Országvilág, 

Kllltölcli utaml>ól. 

Angolorsz~ig. 

»01.'· önmagának ellenmondó, következetlen teremtrnén~- :\7. ember, 

hog~ hitYalliÍsti.ról ,·iselkedé!'lére, ,-agy hih·allásának egyik részéről a má

:;;jkrfl bi:dos ld:ivdkeztetést senki sem \'únhn.t.« Sajno!'!, hogy a »tri!'l

l!legislos« Macauh~- eme nyiln.tkozatába foglalt, óvó figyelmeztetr.:: meg

f:zívlelés~r<" C:pen fölvilágosnlt századuuk végtizedeiben ,·an ige11 nag_,

>:r.ühégiinl.:: ~ rtzon benyom:\.sok hatása kQvetk('ztében 1 melyek berlini tar

tózknd:.lsom alatt csaknem minden lépten-nyomolJ mcgrohauta.k, oly ~lénk 

,-nnásokban domborodtak ki emlékezetem tábláján a nagy angol állam

hiilc:; é!'! törtrnetiró föntebb idézett szanti. hogy Berlinhöl Hamburgig rsak· 

nem egye{liil azok fölött gonclolkoztam. el lévén arra késziih·e. hogy ;1 

,·il:lgkerc,.;kecle1em e ueve:r.etes empóriumánnk e1etmozza.natai "em igPn 

adhatnak má.-= id.nyt gondolataimunk. 
Azonban nagy ;:n·ömmcl jegyezhetem föl. hogy most nz egy~zer kel· 

lcmrsen csalódtam. Ha111 burgbau híre·hamva ~inc" az anti~;emitizmusnak; 
azon d.ros, mcl_ynek légkörében egy Let~siug, egy Klopstock nagy gon· 

rlolatai villnutak meg. nem fiZOigálhat alkalmae- talajuJ az emberi ~zellem 
rlpm:ványof:.odásá.nnk; Hamburg vide'k~n hiába keresnéd AZ antisemitiz

nm~t, s ezen örvendet~ tJnyköriUményben találjuk kolcsát a németországi 

zsidócllenr~ ;\,ramla.tnak. Németországban ugyanis 1871. óta a nemzeti

~Pl!i elvvel v:lló~1tgo;o btilduyozást iiznek. Távolról sem jut nekem eszembe, 

hoA"_v ''alaki fOlött pálczát tth:jek csak azért, mert föltdUenill nem eaktlszik 

nraper ~zava ira: bármily alapos igazság van is abban, hogy »& nemseti· 

... ..:~~k <·sak :i.tmeneti alakzatok, melyek áptígy kányielenek az eayduet 
tiln·~lnyP elött m<>ghódolni, mint az aUlatvilág egy& k~C · • j6g. 

unl f"ólfogott n:lczionalizmus, mint a D~ leJleidWaek ~ 
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]Pp;hatalma~abh h:nyezöje, mindig legrokonsz 1~ 111.e,;ebb 
, mdtat·lKt , 

minden komol~- politikus réRzéről. .\.mde Németorszá"'b· , ' ' 'al'hat 
.' . ·l' '. bál ' ' ' b ,tl a naczional'· m.tr v,t osagos vanykeppc torzult; Moloch lett L l "J ' I:r.n1u, 

tul dobják te~töket, lelköket. mindeu tekintet 'Il·" le of e, melyuek atcloza-
, · lll. ~n Clleketle . 

tömuek ipart, kere~kedelmet , közlekedést. A t' , n gyomrába 
nemze 1 egysco·bő l , 

profesr.szorok bizonyos mis:dériumfélc lidérczet esi ált l· . o a llCJoet 
ll a' ' oly szubl' ' 

emészthetetlenségeket okoskodtak bele hoo'}' a· f' bb. ' unalt 
' b ' z o e nem észszel'ü valo'. 

Rag, hanem torr.arezt1 fetis. 

Valamint ezelőtt Németors:Mlo· földarabolt .. · .; t . 
'l l . l " ' . ' . b s.tg,t uagykcpiisködö 

me yerte mnseggel a nemetseg óslényegén ősi saJ'át á . • 1 . 
" , 

1 
.. , ' • ' ' s gan a apnlonak nyil -

vamtott,tk, hogy belole a o·erman fainak a hellé k • 1 . . 
• ' • b " ne eve egy szmvonalon 

;\lló, saJat mdividunlizmusát bombasztikus szólamokb . 'k • ' au YOilJa · le : úgy 

mo~t ~. n~~ze~i 'egy~~ge~ .i~~euítik , nyn ka tekert ab~ztrakcziókkal oly köd

fát~ ol sz0u~ lmCl:let:r· lngttJak: melyuek sdunára a nemzet fiaitól a leg

uag:.ob~ rs legPrzekeuyebb alclozatokat követelik. A szellem eme ttíl-
fesznltscge ~ megz;waroclá~a 'dé t ]" · • '· ' z e e o a modem vtláo· bo"lcs r.. ' · él . 'd' 

1 
· • b CSI!:nopon ,1 

ZS! 
0 errelest - M:ég a német tiuulrok egyik legnagyobbika is azt taná· 

r so !ta ~t z"idókna!~ ho t • . · 1 át .. , ' ' '' gy erJen ec a protestáns egyház kebelébe, mert 
ar. 0 nezete szerint »nehéz ÓR veszedelmes doloo· egy nemzet körében tar-
tózkodni s ugyanakkor a e t' 1 á .b n mze 1 egy 1 :-;on lnvlil maradni.« IO'az hogy 
eg? 1'1émet történelemtanámak nagyon illenék azt tndiJi, hogy"' a 'kairói 
snlltan ud,7 aránál eg.)' !\I· · · · t d . ,mnum mm n van orvos, tovább{t egy Abra-
vaneL a spanyol Ferdinhel és I· b ll 11 d· · ' . . ' · 7.a e a ura <.O asa alatt nunt penziigy· 
mnnszter bebizonyította, hogy maradhat valaki mint l!:sidó a7. ö istenéhez 

:Ulhatatatosan hü R ugyanakkor lehet hazájának is ép oly rendíthetetlen 

hüsrgií, buzgó polgára. Az is iga~<, hogy a berlini u1·almak a7.t is kellene 

tn~uiok, hogy volt Francziaországban bi,.;onyo~ Crémieux, ki súvéuek 
mmden dobbaml"ával Fr'"IIe· · · · "l' · .. .. · · . ·· " ztaois~<ag .JO cten csnggott, mmdaz>tltal mmt 
zstdó a zsidóság kiiliin érdekeit is ftil{tlr1o:-;ó buzgalommal >tpohl ' a1. 

»Alliance israélitc Ulli,·erselle« Inegalapít{u<:h·al is tetézte loalhatatl:w 

lirr1emeit. Talán arról is hallottak '' nlamit a berlini urak, hogy az ősz 

Montefiore, a valódi bl'itnek tipusa, miilt ~~~idó, hitsorsosaiért a hős lovn· 

giaflság legdicsöbb tetteitől Rem riad vissza. A~<t ar.onban, hogy valakiheu 

:r.Ridóság és német~ég egyesliljön, megengedhetetlennek tartják. Igy köve· 

teli ezt a naeziouali:r.mus legt\jabb keletil tana. A hol tehát - mint pl. 

Hamburgbau - ezen újclousltlt »uemzeti egység« mellett még valami 

kiilönösen nem rajongnak, ott híre-hamva Rincs a zsidó kérdésnek, ott a:.~ 

antiflemitizmus e~~;P.Fl:r.en ismeretlen. Ezen ftiltevé•emet kéflöbb ifl igazolvn 

láttam, nkkor t. i. midöu vis":r.anta:r.hunlwr Amsterdambríl egy unpot 

lll 

Haunovcr:íban tiiltcittem: Itt ha;.onlókép 'emrnit -cm tudnak az anti•<'mi

tir,musról; hanern az is igaz, hogy Httnuoveniban a zsidók közii\ j, j~,. 11 

sokan éve11kiut meg szakták ülni június 27 -dikének emlék ét. miknr L an

geusalz:l. mczöin az utolsó welf zászló lobogott. 

A hamburgi :r.sidók gazdagok és gazdagságukat épol;· ken:,~,: re,i

tik tt véka alá, miut hitsorsosaik ott a buclape"ti Sngán\tou. Hanem egy· 

ben határozo ttan ellitnek magyar tc~tvéreiktöl: hogy nem c,ak pomp:í' 

palotákl-a s fényes fogatokra, hanem jótékon} czélokra ~ürlibben ~.:, 

nagyobb meJJll)'i~égbcn kerül nálok egy kis aprópénz. Igy példán\ Nol'f1-

beim Márk úr, a német hitkö:r.oég elnöke, c:;ak nemrégiben ajántlf!kozott 

200,000 márktlt a hitköztiégnek, oly ,.r;gböl. hogy egy tíjabb köz":g-i 

leányiskolát emeltessen. - Edward E. Ú l' ló O, OOO márkát boc<ttott 

saját hitközségének rendelkezésére, hogy a<': ebggott ltit~orsosok sztimú rn 

meaedékhelyet építtessen és az ajándéko:dsról szóló okiratban kikötóttf'. 

hogy az intézet igazgatását szoro~an rituáli;; r en c1szabtilyok alapjáu kell 

ve:~;etni.- IJeulein Jómb pe<lig 300,000 nuírldt adott a hitkrizségi ~loTa· 

ház kibödtésérc. Tehát egy röYicl é1· Jefo l y~l"<t alatt c~np,ln három ember

barát félmilliónál többet :ildozott jótékony c:r.rlokra! É;; ezen urak nem 

lovagok, vagy bárók, egy,;zerü zsidók, dc német zsidók. olyanok, kik kár

t~·a- , bor-, vadászat- s több efféléről semmit sem tudnak. 

A hambnrgi hitközség igazgat;Í.sa is annyiban érdekes. hogy ott a 

szegényápoJá,, a közoktabb é;; temetkezé,; iigye szorosan el ,-an kiili\nítn' 

a kultuszligyektöl. A tauúls,1gos részleteket Stern fiirabbinak kö,;ziinöm, n 

ki miudeut elkövett, hog_,- hamburgi tartózkodásom dm né:r.w a lrhctii 

legkellemesebb legyen ' gondoskodott arról is, hogy tengeri utamat Lon· 

donba mop;könnyebbitse, med sdmomra llll:g tHihírsat j,; sziveskcdett 

szerezni. 

Londonba éne, el akartam búest'ozni ~zi,·e~ titit:írsamtól, de P. tirol~

e\ö:-;ékeuy nyájassággal kért, hogy n kü~zliblin álló szombntot családja köré

ben töltsem, hogy "zives meghívását visszautasítanom lehetetlen ,-ala. 

Vele egylltt hajtattam tehát a Black-friars-bridgc felé, a hol lakása van. 

Az est beáJltá,•al az eglrsz lak:íst kivilngítottlik: gyertyagyújtáskor 

a háziasszony a legsajátságosabb taglejtések között végzé az imát, a csa

lád sn1:jadékni az asztal körlil foglaltak helyet s nagy buzgalommal imád~ 

koztak, egy s:.~egletböl pedig, melyet a luizigazda foglalt el, a Leehó-dódi 

hng;vományo" hanghullámai törtek clö. Vacsora után a Zemiróth ömledezé
Rét hallgattam ,·égig, melyet a családtagok csodálatos sajátságú karének

hPn tolmál•floltak. A legnagyobb komolysággal tettem föl magamnak azon 

kérMst, hogy Mtir>umu'od-Szigete.Jt vagyok-e éu vngy Loudonbau? 
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ll'n·hatnlmn~abb t<;"·'·e;~.,'ije, nündig legrokoHs/.r.n,'esebb m•qt~thist v{trhal 
" ' N' t í b millden komol;· politikus ré~zéről. .\.mdc eme orszt g >til a nacúonalizmn, 

nuír ntlós:lgos b~Uúnyképpé tor>~ult; l\Ioloch lett belőle, melyuek aldoza. 

tul dobják tc,tiiket, lelköket ; minclen tekintet mHkiil feneketlen gyomrába 

tömnek ipart. kcreHkeclelmet , közlekedést. A nemzeti egységből a nénlet 

profeszszorok bizonyos mis:ltériumféle lidcrrzet csináltak ; oly szublitmtlt 

emészthetctle11 ségeket okoskodtak bele, hogy az többé nem észs;~.ct·ü való. 

;::lg, hanem tor r.arcztÍ fetis. 

Valamint ezelőtt Németország földaraboltság~ít uagyképlisködö 

mélyértelmíiséggel a németség őslényeg<;n, ősi sajátságán alapulónak nyi]. 

duitotbik, hog~· belőle n gel'lluÍn fajnak a hellénekével egy ~>~Ínvonalon 
:illó. sajM indi,,idualizmuFát bombasztilcns szólamokban YOnják le : úgy 

most n. nemzeti egy~éget i~tenítik, nyn.katekert n.b~ztrakcziókkal oly köd. 

f:ltyolszerií kiserletté higítják, melynek ~;"ámára n. nemzet fiaitól a leg

nagyobb rs leg<:rzékeuyebb :Udozatokat követelik. A szellem eme ttU. 

feszültsége ~ megzavaroelása idézte elö a moclem világ bölcsésznépénel a 

~sicló krrclést . - Még a német t;1uárok egyik legnagyobbika is n.zt taná· 

rsoltn a zsidókuak, hogy térjenek át a protestáns egyház kebelébe, mert 

n.r, ö uézete ~zerint »nehéz és ves:r.edelmes dolog egy nemzet körében tar· 

tór,kodni s ugyanakkor a nemzeti egyhá:r.on kivlll mn.radni .« Igaz, hogy 

egy német történelemtanámak nagyon illenék a;"t tuclui, hogy a kairói 

szultán udvaránál egy Mn.imuui miut ndvari orvos, továbbá egy Abra· 

vaneL a spn.nyol Ferdinánd és habelia uralkochísn. alatt mint pénziigy· 

miniszter bebiiiOJtyította, hogy maradhat valaki mint zsidó az Ö isteuéhez 

állhatntatosan hi.í s ugyanakkor lehet hazájanak is ép oly rendithetetleu 

hiís~gií, buzgó polgára. Az is igaz, hogy a berlini m·akun.k azt is kellene 

tuduiok, hogy volt Francziaorszagban bi>~onyos Crémieux, ki szivéuek 

minden dobbamlsával Frnucziaország jólétén csiiggött, minda~>~tíltal mint 

zsidó n. zsidóság kiiHin érdekeit is fölMrlozó b11zgalommal ápolá " az 

»Alliauce isrnélite uni\·erselle« megalapitá;;:hn.l is teté7.te halhatatlan 

érrlemeit. Talán arról is hallottak valamit a berlini urak, hogy az ősz 
M:ontefiore, a valódi britnek típusa, mi11t ~>~sidó, hitsorsosaiért a hős lova· 

giaRsag legdi~söbb tetteitől sem riad viss:r.a. A11t a:r.onban, hogy valakiben 

;"sidósag és nemetsrg egyesiiljön, megengedhetetlennek tartják. Igy köve· 

teli ezt a naczionali:r.mus legtíjabb keletíí tana. A hol tehát - mint pl: 

ll b b ' valann am urg au - ezen lÍjdouslHt »nemzeti egység« mellett meg 

különösen nem rajonguak, ott híre-hamva Bincs a zsidó kérdésnek, ott az 

t . 'ti 1 • • "bb · igazol"11 
an 1~em1 zmu~ cg'"~:len Ismeretlen. Ezen föltcvé~emet keRo 1 ~ t 

láttam, nkkor t. i. midiíu vis~:r.anta:r.hunkor Amsterdambbl egy 1111
p

0 

". 
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Hannovcr:íban tiiltt\ttem: Itt haf'onlókép semmit scm tudnak az antisemi· 

ti :.~mnsról; l~>tJJCm n.z is igaz, hogy Hannoverábn.n n. zsidók közöl is ió\ru 

~o kan évenkint meg szokták ülni június 27 ·eli kének emlék1:t. mikor Ln n· 

geus~üza mezőiu a:r. utolsó welf zászló lobogott. 

A hamburgi zsidók gazdagok és ga~>~dagságukn.t époly kc,,r:sst: rej 

tik a véka a.lá, mint hitsorsosaik ott n. l.mclape:<ti Sngán\ton. Hanem egy· 

ben l1atározottau eliitnek magyar testvé reiktől : hogy nem csak pompás 

palotákl-a s fényes fogatokra, hanem jótékon) cr.élokra slirlíbben és 

nagyobb meuuyi"égben kerül nálok egy kis aprópénz. Igy például Not·d· 

heim Márk ür, n. német hitközség elnöke, c:;ak nemrégiben n.jándékozott 

200,000 n1>Írkát a hitközégnek, oly ''égből, hogy egy t\jabb köz~•;gi 

leányiskolát emeltessen. - Edward E. Ür L·50,000 márkát bocsátott 

sn.ját hitközségének rendelkezésére, hogy az elaggott hitsorsosok sztím~i ra 

menedékhelyet építtesseu és az aján dékozásról ~zóló okiratbn.n kikötóttc, 

hogy az intézet igrtzgatását ~zorosan rituáli~ re11Clszabályok nlapján kell 

vezetni.- IIeuleit1 Jómb pe(lig 300,000 nulrldt n.dott a hitközségi án•a· 

ház kibődtésére. Tehát egy röYid é,· lefolyása alatt c:;np,ln három ember· 

barát félmilliónál többet >lldozott jótékony c:<élokra! És e~eu mn.k nem 

lovn.gok, vagy Mrók, egy::;zerü zsidók. Je német zsidók. olyanok. kik kár· 

tya·, bor·, vadászat- s több efféléről semmit sem tudnak. 

A hn.mburgi hitközség igazgatásn. is annyiban érdekes, hogy ott n 

szegényápolá~, a kömktat>l; é~ temetkezés iigye "zorosan el ,-an klilönÍh'e 

a kultuszligyektől. A tn.m\lságos részleteket Stern főrabbinak kö•zönöm, H 

ki mindent elkövett, hogy hamburgi tartózkodásom rám nézve n. lebetii 

legkellemesebb legyen s gondoskodott arról is, hogy tengeri utamat Lon· 

donbn. mcgkönnyebbitse, mert sz,(mumm ml:g tÍtibírsat i~ sziveskedett 

szerezni. 

Londonba érve, el n.kartam bt\eslÍzni szi ,·es titit1irsamtól, de P. tÍr ol_,. 

elő~ékeuy 11ytíjassággal kért, hogy a küszöbön álló szombatot családja köré· 

ben töltsem, hogy szives meghiv:lsat visszautasítanom lehetetlen vala. 

Vele egyiitt hajtattam tehát a Black-friars·bridgc felé, a hollakása van. 

Az e,t beálltá,,al az egész lakást kivilagították: gyerty~~jtáskor 
n. háziasszony a legsajátságosabb taglejtések között végzé az Imat, ~ csa

lád sn1jatlékai az nsztal körlil foglaltak helyet s nagy buzgalommal unád

koztak C"'Y ~zegletböl pedig, melyet a házigazda foglalt el, a Leehó-dódi 
h ' á" l 1 ll a · törtek cl ö V ac.sora után a Zemiróth ömledezé-

ngyom nyo:s umg !U maJ · . •n.C~I karének 
sét hallgattam ,·égig, mdyet a családtagok csodálatos saJá-~ -

k l ág 1 tettem föl magamnak azon 
hPn tolmá•·Roltak. A Jegnagyobb omo ys ga 
kérdPst, hogy M:tramal'os-Szigeten vagyok· e t.Íu vagy Loudonban? 
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)Jli,nap a nagy r.siuagógliba mentüuk . Minden régi Rzabásü még kott megtörténni - rn;l1· akkor méltó>;lg:ival majrlnem ös~zr .. gyr:ddhetrt-

itt az j,teui tisr.teletet s:r.orosan orthodox módon , de komoly méltósággal len dolognak tekinti, hogy hitközségében ,-alamely tiszteletbeli hivatalt 

vé~zik. Innen rlmcutiiuk ti•ztclegui Adler ~lltlnln ~őrabbi úrhoz. ,Jóságos elfog~tdjou. Augiülban egészen mál't tapa>ztalunk. Rothschild X. M., a 

,:g! Ha éu mo•t a mi orthodox magyn.r httsor HO><amk közöl néhányat ide lordok házáuak t~tgj~t, Londonban_.. talmud-tóra-gabhái ! Saját szemeímmel 

''aráilsolhatU<:k! Auuyit !U<lok, hogy <l. loudoni főrabbit ma,gyar orthodox olvastam egy fölhívást, melyet Rothschilrl báró hitsor~osaiho:r. intézett s 

körökben is nagy er.addik-uak t.artjlik i ar.t is tudom, hogy bizonyos val- melyen neve aláil·ása után ott Mlt héber hetiikkel »Gabblíi eli talmud-

hlsos ügyben Magyarorsdg legkitiinőbu orthollux rabbijai Adler 1írhor. thóra.« Ezen fö lliiváR kibocRátására pedig a következő vrszonyok sznlgál-

fordt\ltak. Képzeljétek csak, a nagybritaunia,i országos rabbinak nincR t~tttak okot. 

pécsze, de még csak ~r.akMla sint~! Ez a nagy talmud-zsidó, a 84 évcR Londonban a zsidó szabad iskola, »Jews free chool«. kénvtclen 

agg egésze11 ~imára beretdlkozva jár! volt helyiségeit megnagyobbítani. Eredetileg ugyanis 600 fh\- és. 300 
Acllcr úr uem a s:~ó magyar értelmében Yett rabbi, hanem egy leánygyermek "zámánt volt építve, de üjabb időben ol)· rendki,·lil nrpeRsP 

111 aga~ rangli államtisztviselő, ''ki köriilbelöl olyan tekintélyt élvez Lon- lett, hogy a tanulők sz{Lma a mult iskolai évberr is meghaladta a 2000-ct. 

douban, mint. pélel,tul lJayuaiLl bibomok-érsek Bndape;;ten. Azok az a,ngo- Az iskolaR~ék tehát Rothschild báró elnöklete alatt kimond:í, hog)- a hit-

Jok kitlinii é" praktikus férfiak. Loll(louban a knltuszmiuiszter a zsidó község az iskola kibővítésere 30,000 font stcrlinget, tehát :JOO,OOO frtmíl 

iigyekre nézve nem tanakodik ,·alami zsidó nagykcreskedövel, vagy nagy- többet Mdozzon. Rothschilrl báró úr ez alkalomból bocs<ítti ki fölhívását 

birtokos~al, hanem az államnak van országoA föra.bbija, ezt fölruházza az hitsorsosaihoz. Ö maga mindjárt l 0,000 font st01·lingnyi ö"szegccskr:nek 

iir megillető mcltó:;{Lggal éR jogokkal, mlamiut az ezekkel járó kötelessé- aláirásával kezdé meg a gyiíjtést, Moutefiore, Salamonssohn, Golrl~mith 

gekkcl é:; felelősséggel iK. Ezen orszagos förabbiuak kötelessége az öss7.es egyenkiirt 5-5000 forrttal követték példájM, azután jöttek m(]uiuyan ,1 
llsidó iigyckben n]Jeményes jelent(:Kt t.etjcszteni a k1ütuszminiszter elé. szegényebbek köziil a maguk 100-1000 font sterliugrr mcnö adom<i-

A délelőttet a rabbi-iskolában tett látogatásunkkal fejeztük be. Ez nyaikkal és a elolog vége az lett. hog,> ezen év októberének kezdetéYel a 

pgyik legrégibb ilynemti iutézet i 1852-ben alapított;tk, szigoruan konzerva- »Jews free school« 1Íj éplHetébe megkétszerezett, söt megluíromszorozntt 

ti1• szellemheu van ,-czet,·e " igen chis könyvtára v:w. Az intézet elnöke a tanerők wzérlete alatt, szintén meghároms7.orozott tanulósereg vonnit hP. 

fiirnbbi, Adlcr Náthán, alelnöke Moutefiore. Mit monda,nak ehhez a mi zsidó nagyságos uraink? Mcujiink todbh. 

Délutáni imára egy kisebb zsinagógát kerestünk föl a.z Oxford- A mult él' i rmírezius. 2 i -iké11 elhahllnzntt Mr. Nathaniel J\.lontefiore, 

streetben; <LZ est beálltával pedig, ugyaucsak P. vezetése mellett, a nemzet· London egyik legtekintélye8ebb po]g,ira. Ez kincst!u·noka volt a »Bet h 

közi egészségligyi kiitllitás csamokait tekintettem meg. És P. úr, kinek Cholim« czímií kórMzuak, ez körülbelől olynn tiszteletbeli hivatal, 

esak imént volt kezében a Habdála,, a kinél iRmét egy busás adag Zemi mint a milyent mllnnk a »Chevni Gabbái« héber szavakkal szoktak 

róth volt a szombaL befejezésének zárköve, Kzombati napon nemcsak semmi- rövielen megjelölni. Ug~·ancsak ez a Montefiore OlTOS volt, de e kór-
~·! 1 1 ház falain kívlil orvosi tisztet soha sem telJ'esített, ott azonban napon-~~~ e iiz et be nem bo.;sátkozik, baucm arról :t világ kincséért még c~a' 

b 'I · kint sz;l~ meg száz más ,•allásü beteg is fölkereste. - De It mi es:r.r• nr ~cm akama, alapos m(\veltségii férih\nak bizonyult. Szivem Öf'sze-

~zornlt, midőn ez angol szemlélé~;!:bc clmeriih·e, lrazámra gondoltam. Ho 1 tisztelt iigy,·étl urainknak is hoztam Loulionból t\ti táskámban egy kiR 

t lálh Rpróságot. Sir George Jesse!. a ki szintén a mult évben halt el, a,; ok-
a atna az ember széles Magyaror~dgban oly gazdag, mi\velt ;r.sidót, a 

írntöri »1\IaRter of the Roll« méltóságot viselte. Tehát az országos birói 
ki c~ak félig is aunyira vallásos vulna, miut ez az augol? De hol volna 

tnéltóságok másollik fokán állt és rangra nézve mindjárt a »Lord Chan
t~lálható nálunk oly szigonían orthodox zRi!ló, a ki <tlapos mííveltségre 

0!'llor« nt;\11 következett. És ime ugyanezen Sir Georg Jessei másodeiniSk 
nézve ezzel az angollal mérközhetnék? A mi J':ímbor hitsorsosaink - · él S • tár 18 volt a,z »Angio-Jewish-Association« czimü egyesilletn · ok ZSidó -
fájdalom - legnagyobb részt a:.~ ŐR bárdolatlanság pos,,ányában teRped- sulatban a legtevékeuyebb tagok között foglalt helyet és Putrayban a 

nek, müvcltehbjciukeu pedig alig van még egyéb zsidó, mint az orr .. , ?.eidó iskola is neki köszöni IétesüMsét. Ezenfölül szombat napján soha 

Ha nálunk, Magyarországban, egyik-nuisik hit~orRosnnk n maga lak- lllég csak egy jegyzőkönyvet sem írt alá! No most képzeljetek maptok-

helyén városi képviselőségre vergődik föl- ami ugyan el":é:fi. LI._.·i,..tk=:a:.:_'n~s_zo_-______ ~~-------------------------------....,. 
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. lo' I)erczel Bélát nem tépné-c ki még a legcsekélyebb ereesk 't 

ll"l eo'} z::;H. "' ' ~ e . 

_' , te'b"'l 1 ·!bban c~ak co·yctlen c•,;lipp Y.sidó vért érezne? FáJ" dalo 
1:-. tes e o, 1a c .. , o , m, 

· 'l ]- n leo·sal·llo><abb dolog, hogY bennlink mag''!U" zsido"kb 
t:p~ll az IlllJHl Ull '- n o ~. · • ' J ., an 

az önhJdato~ becsérzetnek még esak ,í.rnyrka is alig Yan meg. A köröttlink 

nr:dkodó szellem pontosabu megfigyelése mélycn meggyökereztette bennem 

azon mcggyiizödést, hogy ,, 111i antiscmitltink, a zsidó antiscmi ták, sokkal 

többet ártanak nekiink. mi11t akt'~r Istóczy, ak;ír Verho,·ay. A mi ügy

n:deink. on' osaink, mérnökeink. tauáraink s Mahíbau miívclt hitsorsosaink 

,-agy miudazok, kik magokat mü,·eltcknck tartják, elhanyagolnak, meg

,-etnek , kigtln~·oluak mindcnt, a mi zsidó. Mikép tarthatua l1át a zsidóság 

igén:-·t méltatásra, ha saját hh·ei is foly touOS>lll lealacsonyítják? 

Nem szeretném, ha valaki félreértcne. E szem <lgába scm juthat, 

hog_,- az öntelt keYélységet és gőgöt magasztaljam; egészen ellenkezőleg, 

, a ki engem a szószékről eRak egyszer is beszélni hallott, tudni fogja, 

hog;· én fogyatkozásaink szépítgetésétől nagyon is távol állok. A mi szo

ros kötelességlink épen az, hogy aznkat minden alkalommal a legkimélet

lenebbiil ostorozzuk Dc emberi lénylink méltóságával ellenkező önlealá

zá~mak, sajtlt maguuk lealaccionyitásának is véget kell vetnünk. Saját 

magunknak kell magunkban az embert, a zsidót becsi.ilni tudnunk, csak 

akkor várhatjuk, hogy máRoknál mint emberek és mint zsidók érdemlett 

becsülésre találunk. l\Iidön l\Iózes Amúlek ellen csatára készült, így szólt 

tnníh,;[nytthoz JósnálJoz: » \\ílaszsz n!súi.nkre férfiakat és vonulj ld 

harczolj Amálek ellen, holnap a mag<t:;lat tetején fogok állani, kezemben 

az iRtenp<llczájával.« ~Ióz. TI. k. l 7. 9.) Ha azt akarjuk, hogy Arntilek

kel diadalmaoan küzdjliuk meg, akkor olyan férfiakra van sziikséglink, 

kik orszúg-,·ihlg elött mcgmntatják, hog~· hraél a maga vallásával a 

magaslat c:;Ücsán, a mi.h·eltség és polgtlrosodás iírtanyáján virraszt. Férfiak 

kellenek neklink itt Magyaroeszágban, olyan férfiak, kik »éles hanglÍ szó

val« hirdessék, hogy Mózc:; tnna még mindig a haladó idők magaslatán 

áll, hogy lzraél ntlláoa ~zeretctre (:,; JH'm gylilöletrc van alapítva. Dc 

mcrt ilyenekheu oly fájdalmas nagy a hiáuy, azért támadhatott a szabad 

Magyarországban zsidóellene' áramlat, abban a Magyarországban, mely 

nz emberi szellem ezeu sajnos abern'~eziója dacúra is a leguemesebb val

lási tiirelem hazája. OJ, lznull ! Izraél ! éH édes ked,·es népem! ha meg· 

,:rtenéd ez igazságot: ha erősebb hangom lenne a viharual, hogy felr~z
hassam mindazokat, kik elfeledik ezt; oh, ha oly mélyen véshetnem 

· db · t · ·· ' tt virágos ~z1ve e, null a llllno 1nely nyomot hágy a villám, ha lecsapo 
" · l 'bb fá. 'l t 1- 1 Hiszen mezore: 1111a Jna, esakhop;y :il taln meg légy tarh·a az L' c ne'· 

élünk! éliink! Isten csodája, hogy még éliink ! ~!int egy kis oáz a futó 

,. 
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honJok-sivatag tcilgcn;bca; ulint egy ki, sz iget az oczetin hull<imai kiizoitt: 

, ·tl·ínl· ]üirlilnh·c kétezer évcu át cllcn~égc> népektöl. kik harczr:t 
liO'Y Vc c \. 

1
,:\tek clleniink, harezra keltek ,-allásunk, élctiil•k ellen. - E harczokban 

vitézek valánk; védtiik jogunkat az élethez, oltalmaztuk eg;y L:,-e~:redcn 

kercsztiil a valhí~os tndományt; hullott 1·ériink érettcll szent tóránk; ,.,]. 

tunk ,-értaunicl Oh, SOkáig gyászba borult igaz~:lg, CH - kiizdeJmeiHkCt, 

diadalmainkat elfeledte a világ, és oh jaj, hogy ki kell moudanom! már te 

111 agacl is elfelejted lzraél ! 

Dc ui, londoni utamat akarom leimi s ime prédikálok. D c h:it 

tulajdon képeu hol is volnánk most? Igaz! ez a Parlament-titreet, ti amott 

van a !1uai, melyen a Fáraók l.Jliszke ORzlopa, a Kleopatra tiíje áll. Ö 

egyiptomi fölségéuek, Fáraó kinU.nu~k ~z;wai ~cb ogy sem menuek ki 

fejembőL »Ime, Izraél népe erő~ é~ hatalmas lesz. Nngyou okosau kell " 

dolgot intézulln k, hogy nyakunkról lerúzhaswk s az országból ki~izhe~

slik.« Az a körülmény, hogy F!ÍI"U'Í beszélt így c~ 1/1"0/ az ií llr'fJ' : ~zh·cm

ben ked,·esen megnyugtató érzést támaszt. Tehát az clsö antesemitizmu>< 

sem a lléptől inchtit ki. hanem f<iliilriH csapott le: az irígyseg a fel~ii 

körükben bUI"jánzott fol először, az ha;;zmUta fiil az anti;cmitizmugt azon 

politika cszközelll, melyre az t\j clina~ztiának saját hatalma megeri)sítL!"e 

,-ége!t 11agy szlik,;ége ,-olt. Yalóban alig nm valami új a nap alatt és a 

történeti jelentiégek nagyban oly régiek, mint maga a tiirténct. És eszembe 

jut ismét egy uuis hatalma< uralkodónak 'zaYa, Harlriannsé, ki egykor 

Rabl.Ji Jósna ben Cllanánjá-hoz íg:· Rzólt: »l\Iégis kiilönös báníny az, 

mely betveu farkas között fönn tndja magát tartani.« És a j:imLor ral.Jbi 

,-álasza imigyPn hangzott: »Oh 11Cm! Xagy é" hatalmas ;t ptbztor, a ki 

azt kiszabadítja és rllenségeit ii"'zcztizz:t.<< Ezt hir,Jet.te a próféta is, 

mikor az {r r ncYébrn igy f'zólt (J csája G 4, 17 .) : »Semmi fcgp·er sem tehet 

}J;lnnit is, mclyet, IY.raél, te ellene•l km·á··solnak s minden nyelvet vétke~

nek bizonyita;;z, mely ellened iWch·e enwli magát.« lg<'n, lzraél fönlét" 

egyike a legnagyobb történeti csod;lknak, R vnlóban nem tudom, kit 

bámuljak meg inkább, ev.t az obeliszket-c a Fáraúk idej•lbii!, vagy 8aját 

magamat, a Fáraó rab~zolgtíiuak ~zerény unokáját ? 

Nem m~sszc ez emléktől Raike$ Róbert álló szobra emelkedik. lg61J, 

ele hát kiesoda ez a Raike~ ? Föliitöm Badekeremet ; se híre, se hamva. 

Trltovázás nélkiil azon ember felé tartok, a ki épen a park tisztogatásá

val foglalkozott. Én ugyan t·sak valamicskével besze1ek többet angolul, 

miut egy angol halott, de maj!l csak megértetem magam valahogy. 

»Moudja meg nekem, kedves barátom« - szólék emberemhez - :.müéle 
('lnltlk•zobor ez itt?« _ »Az a Raikes-emlék.« - •De ki volt u A 
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Haikl's ?« »Az ,olt a quai építője. -x - »Igen, de én Í1gy tudo1u, Ítog," 

,
1 

quai Jpítöje Sir Josepll \V. Bazelqette volt.« - »Akkor hat ez más 

,-alaki lesz« - dlaszohí lakonikus rövidséggel s folytatta söprését. 

Egészen az emlék kör.elében látok most egy véu auyókát, a k i épeu 

,1 növényeket öntözgette, hozzáfordultam kérdésemmeL Az asszony rám 

bámnl s azután igy szól : 

»Azt csak tndhatmí, hisz Jatj>l, hogy biblhít bu·t a kezében ; 

püspök \'Olt.« 

Hog,1' naikes könyvet tar t a kezében, láttam, hanem hogy az a 

kön ~- ,- csak a biblia lehet, épenséggel nem tud tam. Egyébiránt sok mindent 

lehet beszélui , de az engem nem kis mértékben bosszantott, hogy egy 

nagyne1·íi tbeológ elöttem teljeseu ismeretlen maradhatott. Talán a hajdani 

canterburyi érsek az, mert annyit tudok , hogy midön a parlamentben a 

zsidók emanezipácziójának kérdése fölöt t vitatkoztak és a szónokok egyike 

azt a kérdést tette föl, hogy nem követnek-e a zsidók olyan morált, mely 

a kere, r. tyének erkölcstauától egészen eltér , fölemelkedett székéröl a tis'l.

teletremcltó egyházfejedelem, a ki egyszersmind Anglia primása, s így 

szúlt: »Uraim, a zsidók és keresztyének morálj a közötti különbség abban 

áll , hogy a zsidók megtartják éo követik moráljokat , mi keresztyének 

pedig nem. « 

Ez a plispök állana most énelöttem ? Erröl mégis teljes bizonyságot 

kell szereznem. El is megyek azonnal szives kalauzomhoz, P. úrhoz. Alig 

lépek be hozzá, élénk örömmel fut elém s eme szavakkal lidvözöl: »Épen 

legjobbkor jön, kedves rabbi úr: rendkívlil örvendetes dolgot akarok önne! 

közölni. Nézzen ide«, s ekkor egy elhasznált levélborítékot mutatott, 

»épen most kaptam levelet a zsinagóga igazgatóságától, melyben azt 

adják értésemre, hogy jövö vasárnap Green L. úrnál ezüstmenyegzöjénck 

Unuepe Alkalmából testllletil eg tisztelgünk. << 

» É~ hát ez énrám nézve valami különösen örvendetes?« 

»Hallgas~on ki vég:~. Majd elmondom, lwgyau ünnepli Green L. lÍr 

ezüstlakodalmát.« A következöket olvassa: Az áb 19-dikén iinnepÍendií 

eziistlakodalma alkalmából Green L. tÍr a következő ajándékozásokat 

teszi: a spauyol-portugal zsinagógának 2000 font sterlinget; a »Gates 

of H ope« iskoláknak 200 0 font sterlinget; a spanyol-portugal kórházuak 
200 0 font sterlinget, a Commercial-street-enlevő zsidó iskolának 1 OOO font 
eterUnget · a R 1 M d' l ' - 0 ~ t ' oya e Ica Benevolent College Epsom részére 100 on 

sterlinget; a Beneage lane, Bevis marka zsidó iskolájának l OOO font 
aterJiuget · a spa 1 t , J ws . . ' nyo ·por ugal arvaháznak 500 font aterJinget; a e 
Em1gration Society ~zá • 5 OOO font 

mara 00 font sterlinget, · összeseu l O, 

r 
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"terliugct. -- »Kos, k• •rl 1·e~ barátom, monrU mo~t l:'. úr. H<' l!l n• 11 dkí,·iil 

ön·cnclctes hír ez. « 
»lgcH, <lrága barátom«, felclr'm neki, »miwlencMtrP ön ·enrl ek ,:u 

is; de ha Green úr magyar volna, mégis j olJban ii n 'endenék. Egyébiniu t 

tartsa meg a kegye; végzet G reen nrat még igeu sokáig, l• ogy a raur

lakodalmát is teljes egészségheu megli1mepelh esse. Hanem én most öntö! 

egésze11 m{ts valamit ak aruék kérdeni. Mifélc plispököt á brázol a z a szo

hor, mely a Kleopatra tlíj e mellett áll ?« 

»llficsoda püspököt emleget ö11 ?« 

»Ott a:r.t a Rail{es Róbcr tet. « 

»Ugyan ne nevet te~se ki mall:ti t. hi Rz az nem plispök, hanPill eg_,·

;zer li nyomdász.« 

»Ugyan ügy-e~ Beszélje el, kérem, mikép jutott ez az ember üniik

nél monumentáliR nevezetességre« -- slirgetém. 

És P. Úr Bzcretetreméltó szívességgel elbeszélé, hogy Raikes t, az 

egyszedi polgár , mily viszonyok köz t tevé le Gloucestcrben l 7 8l-be11 az 

első alapkövet a '' asárnapi iskolákhoz. Négy tanitónií kötelezte magát, 

hogy bizonyos összegre rúgó tiszteletclíjért annyi gyermeket tanítanak 

vasáruapok on ídsra., olvasásra, számolásra és kátéra, a mennyit csak 

hozzájok küldhet. A Yál!alatnak a szerenesc kedvezett. Vasárnapokon 

etiakh amar megnépesedtek az iskolák a szegény munk>Ísok elhagyatott 

gyermekei \'el. .Az 17 8 3-ik évbeu nuír a hírlapok is foglalkoztak a moz

galommal s a mint Raikes l 784-ben a »Gentlemaus Magazin « hasábjain 

egy levelet t ett közzé, ez a közfigyelmet n va"tirnapi tanítás iigyérc 

iráuyzá. M~gas pártfogók támogat.lsa mellctt tllrsnlat alaktílt. Az iskola

pénz ezimén fö lhasznált összeg 14 év alatt 14,000 font sterlingre rúgott . 

Azonban a tanítók magas tiszteletdíja lehetetlenné tette az intézmény 

. {tltalánosabb terjedését s ekkor a gondolkozó fejekben megdllant az iugye

nes oktatás eszméjG. Rr.ámtalan hölgy és férfi szentelte magát e nemes 

fóladatnak. Azóta a vasámapi iskohík teljes virágzásban állansk ; mil\,t

IJogy a:wnban a népoktatás ügyének sikere8 fejlesztése következtében az 

irás- es számolásra Yaló tanítás fölöslegessé lett, most már a vasámap 

esak a vallás tanítására van szentelve. Raikes tehát a vasárnapi iskolák 

megalapítója ~ti az egyesiilt vasámapi iskolák társulata emelte 1881-ben 

az ö emlékének megörökítésére ezt a szép szobrot. 

Miutáu mú.r tudom, hogy ki volt az a Raikes Róbert, tüzetesebben 

i~ szemiigyre veszem szobrát. Visszamegyek a Temze partjára s megállok 

elötte, s a míg gondolataimba elmerülve függesztem szobrára uemaimet, 
iMJnét egy darab zsidó tBrténet jut eszembe. Az bisany elég Jdll8nlla, de 
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111 Jo·i ~ tioT 1";\l l. Nekiink z~idókuak tiZill tÚn van Raikes R óbcrtlink , t'Hak. 

"' "'· J ' b G' J' honT a~t lH' lll ltg) hl,•ják , haaen1 annak nev e osua en tuua a; aznbi.n 

"'· • . . . .
1 

hilönbséo· is van közöt tö k, hogy emez kö l'iilbclöl 1 800 
me~ n1ep, .1'1. < " w 

cs~ t endövt' l megelö:lte a ngol kollég[tj át. Ennek is van emléke, ue nem er~:z-
)Jü l <:~ küYckhiíl; nz (.í cmlékét atahnnd maszéchet K t ba Batra 2 1-ik lapja 

(irökíté meg, a hol n. következök vannak elmondva: 

»,\.ldott l eg~·en J ósua ben Gámalá emléke, mert nelki"il e Izraéluen 

a ta nítás ch-etizct t volna. K ezdetben (a biblia i korszakban) volt egy mózcsi 

t iirvén~-, mely az apát a rra kénys:>~eríté , h ogy gyermek eit oktassn. l l a nelll 

:tz [n·va meg volt fosz b -a az ok tatástóL Hogy ezen baj on segítve legyen, 

a rab bik tön ·ényének ér telmében iskohik keletkeztek Jeru:>~sálembcn a 

o·vcrmekek számára. Ezen tön ·ény még hi>inyos volt, mert a vidéki gyer

~;l'lcek an11 a k csak akkor vehették h asznát, h a <l.pjok volt ; mert Ctiak a~ 
;~p <lk voltak arra kötelezve, hogy gyen nekei ket a j eruzsálemi nyild,Jtos 

iskol:ikba ve :>~ e:<sék. E közben az ár vák a vidéken még mindig mcgfos~tva 
lll a nultnk a z okta tástóL A r abbik tehát azon újabb törvény t alkott.llk , 

111
elyn ek értelméiJen minden k erületben isk olá ka t állitott és a L 6-17. ev 

kü~ötti gyermekek elkezdettek azokba ser egleni. H anem a már J t agy ta nulúk 

lll :l
1
a a legcsekelyebh elégedetlenség miatt is elhagytá k az isk olá t, a kis váro

sok gyermekei pedig átalában semmi oktatást sem kapta k. I-Iogy t ehá t mind

<'~en baj el legyen hárítva, J ósuá ben Gámalá a kötelező okta tás tárgy;Í

I~<ln újnhb törvényt bocsátott ki. A z ö parancsa ertelmeben minden kerlilet, 

:-;Öt még minclen város yagy falu is k öteles ny ilvános iskolákat állítani és 

:1 gyermekeknek azokba 6 - 7 eves koruktól fogva kell járui. - .Ráb így 

szólt Sámuel ben Séláth községi taJtitóhoz: »lia a t e iskoladba 6 évesnél 

i~jabb gyermeket hoznak, ne fogadel azt be, de G éven tlll vedd föl és ter

held meg, mint a hogy az ökröt megterhelni szokás. Ha azt gonclolotl, 

hogy valamely gyermeket meg kell verncd, csak szelielen tedd és úgy, 

hogy ne fájjoB neki. Ne nyugtala nkodjál, ha Hem akar tanullti. Nem kell 

öt a , ·égből vf'rni , hogy tanLÍlásra kényszerítsd, sem a z iskolííból kiutasí

tani. Ültt•tid a többi szorgalmas gyermekek mellé s ö végre is követHi 

fogja a jó példát. « Rabba lllOH<lá: »Egy kor a kiRebb városok gyermekrit 
11 

nagy vároRokba vezették, hog,v a Hyilv{wos iskolakba járjanak. JóstuL ben 

Gámalá tiit·v,;nye óta, a ki minden Vllrosban iskolákat állított, neuJ viszik 

többé a gyermekeket egyik varosból a másikba r.s UliHden váro,; ,•ai-(Y 

minden falu CHaládapái küvetelhetik, hogy iskolát alapitsanak szlhno~ta; 
hanem eg~·ik városnegye•lböl a másik városnegyedbe el lehet dnnt a 

gyermekeket és a esaládapák nem követelhetik azt, hogy nz Ö váJ'os· 

negye•lökben alkalmazzanak kiilön tauítút. De lt:t :tz egyik ucgyt...O.et a 

r 

má~iktó l folyó válaK~ tjn cl , a gyPnnekPkl't nPm !chd n fnl_n'm :ítkiil<l••ni: 

:tkknr mintlcn neg}-•·d ~~<:imára klilöH tanítót kPll alkalmazni. H:t azn tl1:1n 

~zihlnl ~7.rrkcze tii hí rl van. nkkor a ~ycnnckck azon :itltot·"\that.'>k : ,1,. h:t 

c~nk <'!!Y tlPsY.k n ,·an rajta, akkor a gycnnckt•kct aznn :itj,\ratni n<:tn ,t.:l· 

lt<t•l ,:K a fol~·ó n a k minrlkrt partján i,;knl:ít krll {tllítani. l~g.' · kiiz,égi t:uutú 

~fi gy•'rnH'ket veh et föl; ha a v:i roslmn .)0 ~Y<' rnwk ,.,u t. akkor hét tanítót 

kd J kiHe' c~ui; ]ta 40 tanuló Yan, akkor n tnnit• 't ,·cg,Yen maga mdl,: 1·g.' · 

iKmt: tléj Kcgédet. Ezen ismétlií segédrt nem :t tanító, ktnrm a drnK tnrto 

'l.ik fi zetni. « 

CRotlála tos. hogy a kök~önö:< okta t:'tsnak Pr,.talnzzi által korl:íto 

zottatt alk almazott, Bell és Laneaste r :íltal lll;~.' Yilágn:,:zhPn Pltt· rje;;ztl'tt 

mód~~cre nulr a talmudban i~ megtahiita apo,tolait . Fgyani' az imén t 

idézett hrly r n e:>~ áll : » l\Iimlcn 2;) tanuló súnu\ra egy tanító a l ka lma

zandó; hn e:>~rn "zám 40-r e ~zaporodott föl, akkor ,-e~t:rltnn i tó r kell :.lkal 

mazni é" pc1l ig ezen tisztet nnn nk kell tclj cs ítrni . n k i »eb ö az iR kola 

p a.dj án. « Igen kön nyen belátha tó, lwg~ :1 z ilyen ki t íintett:s reménye a 

legh:üalmaHahlJ n'tgó volt a gyerm eke k ~~o rgalm án nk fokozására; mert , a 

ntin t az t a~ rpen mo~t icl é";ett sznvakból ,-ilú g·usan k ivcbetjiik , a lt Plyt>k 

a t.ehetRégek szeri nt voltak adományo~Ya . 

D e lá m-lám ! Csak most ,·e~zem é~zre . hogy na gyon tud ús kezJ ek 

IPnni. Iliába ! nálunk papokn ál unalnw"ahh embt' rek az eg.:sz f iilrlken•k

:<Pgcn scm találhatók. Mikor hazulról elmentem, eriiscn föltctt~w mag am 

ban, hogy turiHbt éR t·Rakis turista l e~7.ek : olyan iga ;.d , és tll<Lf;.' ·ar:in mond,·a . 

tiiriil metszet t , divatoR tnristn, a ki a h eg~·ck IH :t'l' zP it a t;h ·olból, a t<'mpln

moka t s egyrb építl;,.zeti rrmekeket <· sak kh·iilriil szl'mh:lgPti ; de :ttut,il 

pontosabb r ,; szorgalllla:<abb tauuhH<Íll)'llZÓja :\ \'(' tHlé~]ijk leghensi)blt rej 

tekeiben clöfordu\6 iisRzcs moz:>~anatoknak: " ime, min: fajultam! itt 

.i>írok-kclck n 'fpmze partjain és Hemmi okoKahbhoz nem tudok fogni, 

mintho~y a biblia, :l talmud, meg a · tiirtl:ncll'lll ttngy iga:>~~ágnit idézem! 

l lát a zdrt jöttem ,:n Lo1tdonba '! ~Iikor ha:>~talrúl clutazófl:UJcJJ \'Oit:un, el<'i

Httem re,·erendámat, fölaknsztottam a fogasra s ily bticsúbel!zédet intt:z. 

trm hoz~á: " K•••h•f'H kiintöRiim ! te - tudod lt~gjobban, mennyire szeretlek. 

hi•~ te ""1-(Y papi tiHztemnek leghívebb " legponto~abb osztályosa, jó- és 

baJ,orRhan eg-yir>Ínt ,·elem Yagy mimlig ,;s mindeuütt, Plkísértél a 8ZÓ8zékre 

akkor i~. mirliiu 26 Réaumur foknyi forró8ágban másf•'l óráig ta1·tó be

kiis?.öutii heKz,:•ldel foglaltam el papi s?.ékemet. Velem együtt örvendeez, 

n>idön a7. t\ oltoírn elé lépiink. hogy ,·alamely ifjú házaspár fejére a 

ntindeuhatú áldáKtit e~ujiik 1e az egek magadságából; a részvét klbwyeit 

ltullato•l s mélyeu gy•Í~zoldz vel~m együtt. ha hivatút:mnk valamely ked 

:\[AG\'Atl-::l.~wó Sz>:>~ L>:. l 88:). II. Fl'•. 9 
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, . J· h.ul•ur:;ój>ího;r, s;~,ólit, hogy annak örök útját a vall·ls l· 
<'lltbert<ll'•LUJ' · , .. , '' 'Cncte, 
. . 1 ,euo·es;;ük. az egesz kozsegben te \'agy azon eo·vetie ,_ 

YJO'i}t:;7"t)V[l eg, O , Ő.l It uat·i-
"' k' 1 • t" -l,etetlen bíi;;éo-íi ragaszkodással viselkeclel irántam ho ' 

tom. 1 o·' OL " . ' gy 111ég 
. d l e·zrdemen J· elen volttll. de egyszer~uuncl tc vag~· az egyetlene 

tillll en l " - gy az 
, · '"ógáb·lll a ki a;r, cgéFz b('sr,écl alatt minclig nyugodtau v· l ' 

f'O'C;o;~ ZFilllh 0 ' t ' ISe ed 
" 1 , IJnsv.e<l utá11 1, eclio· egntlrn TOBsr-aló r!sr.revételecl v~1,o-y Hfo . 

magac. '' , , · ' " · " ' gaso11 
sinc;;, noha cgyik-má~ik ha.ll gatónw{il Rokb1l ill etékesebb ~ hivntottabb 

bidlóm lehetnéL Ma-holnap hat cve h'~Z an nak, hogy összekerültunk 8 

együtt \'iseljiik a~. ,(Jet terheit s ha évi j<ivr<lelmiink nem ~zaporoclik , akkot· 

nagyon \·alószíuíi, hogy hivataloskoriásunk 2 5 éves öröm i innepét is együtt 

tartjuk meg. , ha te előbb sziirkiilsr. is meg, mint én, iitött-kopott voltod

iJan ;;em hagyJak rn cl, nem taszÍtaJak Cl magamtó] i hanem ll10:; t aLTa az 

f !/!fl'< kérlek, hogy feledj el engem krt álló hónapra, ezen idö alatt eu 

,-em akarok dd gondoln i. Semntif<([c etnberi teremtés sc vegye a~o~t rajtant 

J,-zre, hog,~' én 1•alamikor re,·ereucl:l.t viseltcm. Isten veled, kedves barátom! 

Két hónap mulv>t ismt:t látj uk egyillást.« Ezen Bzavakkal fogtam angol 

nta?-ó köpöoyegemet, nyakamba aka.szMm ki s táskamat, fölölték egy 

tnri~ta-kaMtot , épen olyan kaJapot nyomtam fejembe s magamhoz véve 

még esernyömet, egesz kéuyelemmel vetém magam a Yasúti koc:;iba. Az 

els(i hat uap alatt üg~· ment a dolog, hogy jobbau sem kellett; hanem 

mikor a ~zombat elerkezett, egészen nyugtalanul kezelettem magam érezni, 

1 alami leírhatatlan móclon vág?ócltam hivataloR köntösöm után. E vágyó

dással beállott a nyugtalanság és ez meg csorbát ejtett a elraga pénzen 

nisariott élvezeten. 

Ekkor pedig azt tanácHoltam - magamnak, a mit ezennel nektek 

is elmondok, kedves paptársaim: csak mnradjatok ~zépecskén otthon, nagy 

t'!tra mr:g álmotokban se gondoljatok, mert bizony azon veszitek észre 

magatokat, bogy egy egész évi jöverlclmeteket a vaspalyák és vendéglők 
kasszái nyelték el, élvezetet és szórakozást pedig szintéll nem sokat tal3.l· 
tat k l cl' • · !követi-o : ta pe 1g meg ar.t a megbocsáthatatlan gGndatlanságot JS e 

tek, hogy zacskótokat jóféle magyar szHz dohánynyal meg nem béllelitek, 

akkor ugyan tlleb·e a kü]f(j]clön ne Hzámítsatok. Maradjatok csak otthon 

könyveitek ~s pipáitok között. Engem boldogtalan végr.ctem Jnár bele

sodort, én már nem menekedhctem tőle kénytelen vagyok utamat tovább 

folytatni. Holnap Hollaudiába utazom. 'Irgalmas ég ! Milyen gyönyöriiseg 

lesz megint az a harmincz órai tengeri üt ! 

H6dmezö- Vásárhely. 

A TANFERFIAK GYÜJ,EKEZRTE Bi;HLJ:\IlEC'. 

lJerlin, 1885 . . iw11uir. 

'f. Szerkesztöség! Tudóbitlíst kiván tölem a7.on delegatuti - gyülekt>

~ctriíl, melyct a Dcutsch-Israelitislteer Gemcinde-Bund ide egyuehi1·ott. hogy 

nomvUtautcrvct állapitson meg ar. egyos".talyu népi•kohiban \·aló hit<>k

tatás sz<íuüra. Nem szivescn teljesitem e kivánahit. Ritk;Ín lett tamicsh.u

zásnak oly sajmllatos vége, mint e11 :tlkalouunal. És még azt se mouclhat

ják a résr.vev'Ok, hogy egy tapasztalattal mcgga;t.dagod,,a dltak el egy

mástól. ?.Iert a berlini szakemberek előre lútblk ezen eredményt, de inté

sökre nem hallgattak az intézők, minden tÍron gyiilekezetet akartak, tahín 

hogy ar. ekkép tanusitott jó ,;z<lmlékkal lenlz:dk magukról, a mit lüitele>'

H'göknek véltck. Dc ily kötelessl:g nem is terheli :t Gemeillflebundot : hbz 

au nak nem szabad Yalhísos ügyekkel foglalkw.ni ! S \ alólHUl 8ZOmoni 

I'Olna, ha a ,-alhíso~ élet fej lötlése N,:metorsúgbn.n a Gemcillllebnudtól 

függne i mert ez a~on könnyen <'rtlletii törek véseknél fogn1, hogy az iis;.:

szes német községeket magába cgyesít,e, •·ezetést:beu inkáb li a kom~en ati

vek felé hajlik, kik kéretik magukat, mig a Rzabadeh·iiek ÖJtkéuyt csatla

kozuak. Azonban ha Yallásos Ugyekkel - a mint eleitiíl fog'\'a kötelc"

sége volna -- épen nem foglalkoznék , akkor jófornuin seuHni teendője 

nem maradna, legfeljebb a nímlorkoldubis "zaliá lyoz;ba, a mire meg a 

R:~.övetkezet cgé~z appanítu,;a tahín 111Jgis tulon tul nagy é:; tlíszcs ,-olna. 

Ha teh<Ít még sem akar egészen füHislegessé ,-,Uni , minek m;ir a 

boldogult Geiger mondottn, csak kell valamit i1liíről-idöre iu,;r,czeu:ílnia, é~ 

-- voltakép ezuttal sem akart egyebet. 

Terml:szctes, hogy eredetileg a herliui s;r,nkemberck - uév:<zerint 

t/r. Steiu/hal tanár. dr. 1lla!JÚttl"" mbLi, ,(,·. líirsch-Yit·in igazgató, dr. llol :

lll!llfl< igazgató, tlr. Jit/J'O->Ínsl.-y igazgató és r 'ulm elemi iskolai tanitó -

loészek Yoltak egy normáltauterv kidulgozas:lra. Szh·esen elníllaltak a f,[. 

rad;-:cigot, hogy :::zátnor> esti iilésf-m Nthnctor:-~zúg Ö~8ZCS s:.ahadelt·ü közeégei 

szám,ira oly tautcn'et készitsenek, mely a berlini hitkiizség jelen állátJ

pontját jelzi ,:~ a mo.lern petlagogin el\'ein alapszik. Ezt elkészitették. De 

már most er.en ten· alapján, tovtibuá n Posen .::~ Szilézia igen kouzervath

tartományi tanitóegyesiiletek s a keleti poroszországi tauitószövetkezet 

:Utal benyujtott tervek, végre a hesszeni tauitóegyesület minden tekintet

IJen lehetetlen terve alapján (nem is emlitve a Bádenböl és Würtemberg

höl származókat) egységes normáltantervet kidolgozni - ez utópia. Mi 
""'auadelvüek abból a ziláltságból, melybeu a zsidóság a porosz kormáJQo ,. 



· • It 'b'] · •d ]co"ll·il.JL azt :1 nYrrcs•~get akarj nk hnwi '""'T .1 10 ,· 0 a o :-'Cll.'' c , o .. ( · · · ' n. ll 0 c~ 

·IH''"t'n uenuiinke! majorir.:ilni, hog_,. mill(lcn kiir.s,~gnrk meg lcg_,·cn !'n-

l 
·e 1 J1n".

1
.0111 .1' 111-0, mlUs tnnit:ís:trn :17. t az anyago t válas:~. t·, 11 .·1 1 ~el ' . : elo. . ( . ~ . ' c; 1 me y 

saj:it ,,dhíso>' :Hhí~pontj,\nrtk nwgfclcl. lia :t ll(hnet kiizségek nem kii,·etik 

t•bbcn Berlin 1'!'7-rtpsét, mrgsem fogja magát B erlin , l11<'1ynek Gfí,OOO ZRirlú 

lnkosa ,1 német zsidóság tizedn~"zrt tc><:~.i, egy oly •·sekély tekintélyi.i g?ii

lekezct hat:\ro~atninnk al:t rrnclelni. Rzt bd<lthík :lz Iinlk, a zért ]1ossz1·1 ,:, 

mct1dii 1 ittik nt:\n mngnkéd tcttt~k :t berlini .~z:\kCinberek rtzon .ia1asln.

t:lt : hog~- :l g_,lilrhzd, eltrkintnln eg.' JIOI'lmíltankrv l rtrKi tt;sétöl, CB:l k 

nl; t!'n et dolgozwn ki, mcl.Y n deleg<it.ux-g,,· iilekPzc! tiihh,;c:gének n0;"ett: l 

képYisPli . olf1.'J a:ouiJo/1 " ni!ÍI' 111P,Ijht'7 h•n·rk!.·r·l - h·há! a 1,rl'1i11 ioe/ is _ 

•!J.'Jii/1 .Yt11((·/ors.~rÍf1 ,j'.,w:es /ooitrii"rrl.· é.• krl.~.</!fr·in el.· f.·iilr/'8-w~l.· íil.~,lj . 8.mhru/ 

l.·inf/".<:hís ,·:lljrí1;rí1. Dc a gyiilekr~ct két napig tartó vitái ntán még 

<' koriritolt fiilailatnn k, mcly n z cg-ye:r.krclr,;t kiinnyitctt<'. HCIH ti11lott meg

fel<'lni. 

Nagyon i~ eJtérök 10ltnk a né:r.etck , küliiHÖSCJl a héJJer oktatá~t ille

t•'íleg. Ig~· nPm creclmém·e~c!'t a gy iil ekf':r.cl' máHt riftafúnns Hzempo.ntok 

megállapit,1Ránál. Hogy if; lehet oly m·akkal cgyczkcrléRre jutni, kik semn1i 

c,rtre 'em ha;.;:w\k n hiblia fejezeteit s;"étcl~rabolni, nem véve tekintetbe, 

hogy vannak a bibliai elbeszélésekl.Jen oly l1elyek:, melyek rpeu nem gyer

lllekeknek valók, kik a Mór.cs III. könyve e lRö hat fejezetét a bibliából 

,-aló forelitás alkalmas tananyagánn,k mondják, é~ midön valaki az időn ek 

Ps kii,·etelményeinek ily teljeR félrei~meré,;P á ltal felböszítve az áldozatok

ról "aló tiirvén~'eket holtaknak és nem kornn kba valóknak monclja, majd

nem ijriiltckk~nt viselkednek <'R »Hallatlan «-t ki áltanak rá, miutha soha 

Jlni111111Ú nem ,iJlitotta volna, hogy Mó7.eS tiir\'ényríben nz áldozat nen1 

egyéb engedménynél a pogálly n<:.zetekl.Je meriilt Izráel kedveért! HiRzen 

a bibliai történeti oktatás elég alkalmat nyújt arra, hogy a tanuló turlo· 

mására adjuk az izraelita istenitisztelet régi módját; de erre a,.; úgyis rii

\'Ídre mért tanítási idöben a bibliától \'aló f~rrlitáRt fiilhasználni 

melyct ésszerlileg r·,aki,; a szentirás r-tlu'l•oi és 1'11llástaui tételeire 

Hzabad szorítaui - azt r·sak oh· vallásox áll:ispout Jwrhí.tolts:íp;a 

kiváuhatja a mPlyen a- e b . . , . ]1el)·re· ' · z An er a,.; cgykon aldo;"ah knltnsz 
:íllitlisáért imáilkw J t'k· E' • ' - z Ja 1 · .s tr,nyleg a H y il vtÍHos iilés n tán tartott ma gan 
mulatságnál kérrlezte i . egy e,. t · .. , , · l · egy un· " gye em1 lllltveltRegii JH'met rabb1, a 
gyo~b uémet viilelki községnek lelki pásztora, mit lehetne az ellen niOW 
dam ba eyyclle 1. t J · 'l 

• ' ' '
11 eyy 'e yeu Ielyreállittatuék a hajdani áldozati kultusz · 

Na1vság-e ez vagy kép t t· ? 'Jágo>' . mu a as · Nem köuuyii ezt elcliiuteui; dc VI ' 

hogy Ily uraknak ált lá elV egy .a bau nem kell terv: hat.,íHk<irlikhPu, n Jll • 

r 

kiil ii 11 1wn ,,J,;g e,Pkély, - épen azért ldrmtlznak éti ,.;aj()ngnak annyint 

a n:;.;i »u t<' ln mmed « móclja sxcrin t tanittatliabmk. 

l "" d .J 

"\ mi !ehM c gylileke;"etcn h;trc jött, r·sak »lli'C"Pö an,,·ag « 1·ol!, HIP

ht'f· a tam\cskoz;Ís m:ísoclik Hapj;íra tiszte:<,ép;Pseu eltcmdtck. ICir :1 

pJu z,:rt. a Init a,.; urak nz aznhín kö,·etkc;"ö lialotti tor alkaJnull·al elkiil

!i'dtek! 
·:·:· ·•• ....... 

JEgy <Juti~:;f'mita kerületből 

Pi!leehe1y, 11:185. jruuuír I1Ú. 

Tnclnbi, hogy a »llL-Zs. Szemlének« a hazán tn! is \'an oh·a~ú

kcizöm•égc, szüksegesnek tartom Pinczchely. tolnamegyei küzorgröl cl

IllOlldall i, h ogy az antisemita-p,'n·t ,-ezrrrt, Il. Andreánszkyt. az itth cl .Yi 

kerlilet klildtc n kép"iselöháí\ba. Mrir most azt goncl olmí valaki. hogy az 

itle,·aló zAidók , tndj:1 Iste11, min ö elviselhete tl t•u Hrsaflalmi kiirlilmények 

kö;ot élJl ek ! P cel ig mOJiclhatom, hogy ~oh a xem 'olt nagyobb ti sztelet iik, 

111int épen most. A'h n sokat emlegetett jó:"" "'"!J!JW' (:,,; tén~·leg él a ma

gyar n<\Jbcn, ,:R ha , ik erííl is azt rii,·itl i<lörc mester;;égco; izga tá~okkal 

rr•ndes keréh·ágá;,,[ból kizökkenteni. az,:rt az .... mklmmar - mag:íra lta

~-'·atl·a - ,·is,;zatt:r a rciHles ntj ,íra. Ez nem mcndc-mnnda! Te,~~k meg

~oudolni, l1 ogy ntnst l'illi'Y.Chel~·eu iirrg birót keil!'tt nlJa,:r.tani, ,;, a JH;l' _ 

,ég Gro,.;s D,\1-id z"idúra adta sza1·:1zatát, maga a ,-olt öreg l.Jiró keresztéu.' 

katholikus léttJre azt montlta, hogy 11i11C~ a kiizst:gbcn n birós:ígra t·:iter

Illettebb cmlJer :l. D:í,·icl gaz<l:'t"'IL 

Jts n 111i IH,·icl y,,;jélónk? - nem fogadta. el :t ti,;>~béget. Júl t .. ttP. 

oko,; ember. l;.;nz, hogy a kiizség11ek nag:· ,;,.;olg:ilatot tehetett ,-.. Jim. de, 

magnkua.k ott a fiidroslJan fm·t·"" embercik ,·annnk, akik annak a kaján. 

rn,-szlcJkiiletli aB,zonyllak cln:t ,·alljúk, ki imigy szóla: »Nekem SE' legyen, 

llt •k e<l ,-c legyen . I'>ÍI-(,j>itok ketté! « l\Iimlen siíh<'<ler dmoudja a zsidó em

t,,.,. ,·t'ge7.tr kiiz<zolgálatrn, hol'~· ez ktír:íra \'olt a hnzának. Jól tette a 

n,-o,, D>lvitl , hogy n('m aloll' n kci>:s,:gnck biníjn lenni. Ha .'fír volna az 

Hh·z:in. a:r.t im:lk a pil\t·zehelyieknek : »L:ísHátok, Cllnek a zsidó ax oka.« 

lttt'g azt:ín ha pnr ,·ohta, t•nnck i.- a z~idó az oka. Ha a gabonának ninc>< 

:í1·a , a ~sitlú az oka - ignz:ín júl tette a D:íl'id z,.idó. Még auuak is sz•:p 

péltl:lj:lt a<lta, hogy lult a zsidó uem is olyan tolakodó, mint a hogy azt 

,-zer .. tik hii·e,;ztehiÍ. Kiilünbcu még <·sak !lllll,I'Ít kil·úutant mondani, hogy 

n )'Íllt'>.~hdyi z"iclúk kóizt alig nm 2-:;, kikröl azt lehetne mondani 
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T a n ü g y. 

A zsidó né1ÜI:lkolák. 

I. 

Ama söt!!t időben, midön a jogot éR szabadsagat lábbal tiporták, 

:~z ötvenes években, egy luthcnlnus pap és népszeríl író a zBidókról 

ekkép nyilatkozott : . .. »Tanúljunk c népfajtól (a zsidóktól) gyermekeket 

taníttatni. E ülrgyra uéz\·e a talmud így szól: Valahol tizeukét z~idú 

c·~alád együtt lakik, ott már állíttassek zshmgóga (következőleg tanoda is). 

Tudományt, tamílsagot és ügyességet a zsidó nyilván jobbau becsill, mint 

a magyar. Bármily hő imadója az arany boljt1uak, de gyermekeinek szel

lemi kincseket ~zerezni ö meg jobban nóvárog és erre sokat is költ; -

zsidó gyermekeknek sokkal több is lévén tanulaudójok , mint a mieinkuek. 

Minden csaladatya maga kezdi oktatni gyermekeit a bazn{tl késön-korán 

mna mózesi parancs szerint : 5. Móz. VI, 6. 7. 'G tó bb elküldik a gyerme

keket iskolába, sohzor messzire, >t hol t. i. zsidó-iskola találtatik i nem 

sajnálván e czélra semmi, semmi áldozatot. Tanúinak pedig a zsidó gyer

mekek folyvást és szünet nélkül télen-nyárou. Az is szép dolog a zsidóktól, 

hogy gyermekeiket már korán szaktatják heRzélni a magyar uemzeti nyel· 

ven kizárólag. Körömbeu, valahol zsidó o-yermekekkel utl'ztín tahHko· 
*) , k b , kelle· 

~om, ó ct magok között is többnyire magyarúl hallou1 esevegut 
mesen. Tanodáb f l ' . • k l )' a gyerme· . a e vezeteskor a mcstem ek meghagyJa ·, 10g . 
kekkel goro bá 'l • . • . , t: ll roégts e 

m u ne banJek Jaj lcuue az embernek, kt az '1 
, él~ 

drága &l'&nyma k t b. k t"stént kiDl gva a antalmazni merészelné. Mert anna u 

*) Iró a némellak ' gú 
ORSa Va~megyébP!l élt. 

11
,:k. a;; ul at. hogy ~;r,cgödjék cl kcrc;;ztyénekhez, kikuek i~kol:íihnn a tanit•'• 

n ~r.i\liiktiil fclhh·atvn, i\zi míítrtelrit teljes tizabachuíggaL Azolllhan mi a 

z>'iclóknt gyermekcik tanittatása Ugyeben leginkább dicsél'i. az: ho~;) 'k\ 

ntinll e1.t a buzgóságot önként fejtik ki mngukból. ez iníut cs<i~r.. kir. 

p n rancsokat. vagy a magas korm{mytól ;;ürgeh·e kifolyó bírósági rendcle

tt:kd 
11

rm is dxvún; mig_sok l1elyen miHket. kik a btnt'llsúgot J~ mi\·clt

,,:gct ncu1 l.Jccslíljiik méltóképen, gyermekeiHk iskohtztatá,;lÍra kénpzcrítii 

cczldizökkcl kell hajtani; t<s azok mcliett ÍR tahlltatuak ~:.~ülök, kik gyer

mekeil;et HÜ!ll1Cn taníttntas nélkül felllőni hagyják. S ezek {tm azt:ín :t 

kerc~:.~tyénck ! « 
Edri Illés Pál, akadémiai tag s akkoriban igen nagyrabce,;iílt [l:ll'· 

tlagógiai iró ,oit az, ki a »Yasárnapi Ujsag« 1837-ikiéd. 3. sr.<ímábau írt 

íg~ a zsidó gyermekek nevelésé~·öl. Ámde ez m:lr régeu történt. abba11 az 

időben még, mikor az államkormány iiukéu~· ii, igazságtalan elj <Í.nÍ>i<L ije~ztii 
peld{u'!i ,;zolg<íl vá u, u z egyesekben slíl'líbl.JeJl talált az ember erkölc~ i ko 

molys<ígot és méltáuyosságot. Azóta nagyot fordtílt a vihig sora: a~ót:t :L 

nemzeti, sznbadelvlí kormán,v erős gyökeret vert s ha nmnap kerlíl sz\Jba 

:t zsidó gyermekek ucvelése, egyebet sem hallani , mint ,;ziínes-~~r.i\ntelcll a 

z"idó zugi~kolák felhanyását. Arról a száz meg szá;.: zsidó iskohiról , melyP

ket a minden pénzalap, mindeu vagyon nélkiil :;ziíkölkörlö zsidó köztiégek 

:t tagok évi joln\lékuiból keserYes-nehezen fentartanak, de a melyek mincl 

e mellett taneszközökkel példásan fel ntnnak :lzerclve s a népiskolai ttir

"':"Y és a miuisztel'i tanterv miuden kö,·e telményének a legpontosablnu1 

megfelelnek, a melyek - a tanfelügyelők hivatalos jelentései szerint -

még Árva-, Tt\,·ócz- és Liptómegyében is miml megannyi ápoló és mivelií 

helye a magyar nemzeti uyeh·uek i' a nemzeti érzületnek - ezekri.íl n 

zsidó iskohtkról ma senki egy szót sem szól. Nem ,;zól Renki a zsidó tnni

l'ók páratlau Jmzgalmáról, a kik bizonytalan >íllásban, felényi fizctésth·t 

nutjdnem kétannyi ideig tanítanak, mint keresztény kartá.rsaik. De bele 

nem fáraduak a z~idó zugiskolák veszedelme:; voltának n hirclet•;sébe. 

Nehogy felreértc~sem. Eszem ágában sinc~ a zugiHkolák védelmére kelni : 

'enki őszintébben, mint én és hitfeleim túlnyomó része nem óhajtja, hogy 

tíinnének cl a fiild hátáról mind, ma inkább, mi.nt holnap s állíttatntik 

•nindenikc helyPbe egy-egy jól ~zen•ezett, jól felszereJt hatosztúlyú elemi 

népiskoln, hat jól fizetett " állandóHÍtott tanítÓ\'al! Senki jobban, mint én, 

nem ih·lil, ha híre megy, hogy a közoktatási kormány Márama.rosmegyében 

ennyi meg ennyi zugiskolát záratott be s kényszerítette az ille«! zsidó 

kö~ségeket, hogy " népiskolai tör,'ény alapján szervezett iskolákat áJUtsa
nHk. Tehát kor>lnt~cm szándékom a zugiskolák ,•édelmére kelni, hanem csak 
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ana ,1 1 w:lt:in.Ytalan,á~ra ki1:ínok r:Ílnntatui, :L •nely l'elek•·zdiinkkt>l ,..",, 111 _ 

ben a t:tniig.' terén j, épúg_,. !:ibm kapott. mint a közélet e;.:;.n().J térei11 , hogy 

mig egyfelől nag.' garral s diesérő cli~mercss••l hirdetik, h~ ,·alamely m;[, 

felekezet egy n~·omonílt tan~·ai iskolát állit, a mely nem hűkkal kUlöniJ 

m:mcly eltiltott zsidó zugiskoUuál, tHidig a zsidóknak csak ócslirlást kell 

hallaniok a zugiskoUk mintt. nlintha bizony ök most nem tíznm •yit áldoz

nanak iskoltlikra s gyermekeik nevelésére, mint az ötvenes években. mikor 

iikct Echi Illrs PM ezért megdicsérte. 

Nem is a zsidók áldozatkézségc csökke11t azóta, hanem n zsidók 

binílóinak a juclicziuma. Sajno;;, ele úgy van, sikerült a mai kort rákapatHi 

ana. hogy a mi fomlk:<ág s félszegség a zsidós{tgban van - " \'ajjon 

kiben ne rolna ! ? - azt mind lmtdnyozva lássa, és a jó tulajdonságokat 

:~ zsidókban Yagy egyátaJán észre ne veg?e, vagy ítélje ferdének, rossznak 

ugyanazt, a mit más felekezetben egekig magasztalna. Vajjon vol11a-c 

<licsérö szó elég kitiíntetni egy tm1s felckezetet, ha hívei akkora összegeket 

fordítauának iskoláikt·a, mint a zsidók ? Mutassanak az országban egyetlen 

kcrc~zt:·cn községet, a hol minclen elemi iskolás után évenként 3 6 forintot 

kellene minden szülönek tandíj fejében fizetnie ! Pedig a vidéki zsidó kür.

~l:gekben ez az átlagos tandíj , mert hi tíba, a politikai község nem épített 

'agy 50 én-el ezelőtt a zsidó tanítóknak is lakházat, nem hasítottak ki a 

zsidó tauítúk szám<ira sem szántóföldet, scm kaszálót. A zsidó községHek 

tehlit készpénzheu kell a tauítók fizet,:sét kiadnia épúgy, mint a többi 

ti,.ztjeét, és mivel iskolai pénzalap scm maradt r:.íu k ősidőkből, nem mamcl 

egyéb hátra, mint az egyes községi tagokat erősen megterhclni. ÉK a zsidó 

hívek, egyéb felekezeti adójok mellett, fizetik ezt is minden zt'•golódás uél

kül. De azért a zsidók mégis ~;r,ükmark•'mk még az iskolafentartás dolgtl

ban is - mondj:ik nemcsak a bevallott rt11tisemit.ák - mert hát miért 

nem állítanak zsidó gimnáziumnkat ! 

No de a zsiclóságua k ,·nlt mú•lj{tl,an ketezer év alatt a mélttínyht· 

lauságot megszokni. Most, az igaz, jobban fájlalja, mint b<irmikor, mc•·t 

jobb időket is látott mert az a ml:ltóbb bánás1uód, a melybeu a bírsaclalow 

hitfeleinket egyillcig részesítette, kiszorította a zsidó ember kebléből ar.t n 

hagyományos mártiromság-érzctet, a mely vele miuden Kzenveclést köny

nyebbcu elviseltetett, és felébredt benne is, mint más ember fiában, a jog 

s az emberi méltóHág érzete. Egyelőre, mig az idő jobbra 11em forlltíl, azzal 

a keserií. tudattal kell vigasztalódnunk, hogy a méltatlan üldözés még 

minden népet jobbá és edzettebbé tett, miut a hogy az egye~ embert ÍR 11 

~zenvedések teAzik jobbá. Ha a zRidóbt más, Azigor•íbb mrlrtékkel mérik, 

úgy törekedni fognak ezt a szi~or!'!I 1 1J 1n,:rt.:kPt is megütni : hn a Z8idó 

~r. illiiloH'k ~Y0 t 'll l !'kc ik 110,-rlést:nck hoY.ott tíl•lmm!ail ,:s n "'illó i•kol~k 

jrlességei! figyelemre nem méltatják. ltm lcg~·en ! A ''"idósri.g aznn lr,r , 

·hogy i8kohlit még jobban tökéletesítse. hogy a kiiliin. ,-ele '"cmhrn 

támRs;~;tott szigon'1bb igényeknek is megfclelhc~sell. Hogy a rosszakamt 

és hii csatJósa a bárgy•'•ság, a melyct együtt antiRemitizmnRnak RZt>ktnnh. 

nevezni , erről is hirnet fog Yarmi elle11llnk, azzal persze nem •zn lmd 

törődnünk. 
És a zsidó 11épi~kola jaYítását c~<él ozzák jelen ezikkeim ÍR. TI á n ka -

rok mutatni , hogy a jelen válságos időkben mirc kell n :.<si ll ó nt;piskolánn k 

legkiválóképen súlyt fektetnic: fel akarom tiíntetni a zsilló népi skola 

némely fogyatkozását és jaYaslatba akarom hozni c fogyatkoz,ísok '""'n'

lási móclj:it. 

Budapest. 

A pesti zsidó hitoktatók kt:itLUeLc. 

A polgári jogok szabad gyakorhbm m{u· l'ÖYirl tizenhat ,:, ubín is 

,:rezteti visszah,ttásM a hitközi<égekre ,:s annak intézmrnyeirc. PZ<'ll a "'i

dóság szellemi és crköksi életének hajclau egyellliti ininyalló kiizpontjairn. 

A közélet, a L{trsallalom. miut crkiilr~i tenyeziik már j, lcsztlllított:ik " 

hitközségnek a zsidóságra eddig gyakorolt bcfolpí~M t!H ezzel kape~olntlnw 

a családi •'let ké['<;ll is mit~clinkább Plmosúd11ak a ,·alláHo,; ,-ombok. Ennek 

legs:,;embeötlíibb kü,,etkezménye az ujabb nemzedéknek egyolclaln nem;r,l'ti 

fejlődése, mely >1 vallás nevelíi lmtását teljeHeli nélkiiliizi. 

A föhtrlat, hogy n vallásos '"'~'~N" a kezéb" ,·egye, a hitoktntá~nak 

;i utott volna; de ez a zsidóság Hzervczetle11~ége mellptt nem nyert sehonnnn 

Rem ir{m.Yt és maradt a hagyományos rcn•lsz<•rtclenHégnél, arra szoritkoz· 

ván hogy, ugy a hO!J.'Y· csakiK némi 1'1tllá8iJIII/81't'lt'l.·el nyujtson. Egy pár 

iskulai nemzedék niitt azelőtt föl kizárólag nemzeti nevelés mellett, és a 

r.sidóR>Íg <·snk azo11 vl'szi észre magát. hogy nz itjuság lelkében az oly ör

,·cndetesen nyih·ánnló nemzeti ét·ziilet mellett n zHidó vallásosság teljesen 

hi,[np.ik. A vnllú~erkölcsiség nem nyerte meg biztos alapjait, a zsidóság 

altal vallott hiteh·ek é~ a ''all~sos gyakorlatok nem érvényesültek az ifju 

11emzedék jelleméilek alakításúnáL Szabad-e még a hitoktatásnak a régi 

nton halmlni ~ 

Pedagogiailag ugyan soha sem volt menthetö, hogy a hitoktatáe, 
e legbnthatósRbi.J eHzközc az erkölcsi "welút~el:, csakis &ll i•mtJr,." Cerjeu-
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n tnhit teljesen R~o~:ln btlan föl1lbc YE'sse a man·ot Dc r· szamar: , · <~ • · o · n\a rt 

p<'(lagogi :lho~ t'satlatkozik a zsidóRúg létérdeke is éR hangosan követeli 

hoi!~· !lcrc(iiil.· az it}uságot a zsitló~ágn ak, mint azt az élet és iskolft nevel; 

,1 11 rm~ctnck és ha záuak. 
E~zrl a kérclé~ek egesz halmaza tárnl föl a ltitoktatók eliít t. Kornnk 

,.,,:dis~o~tiknR iránya, a ,-alhbi bb·satl alomn::tk remlesen skeptikns hajlamai é, 

f,iJrg az ellentét, mely a hitoktatás és a CRaládi elet közt mntatkozik, ll:l· 

~yon is mcg11ehezítik a hitoktatók milködcsét. A tananyag beosztásánál 

,;" meg>zrtbtisámil e körlihuények n em maradhatnak tekinteten kiv[tl. Mc

lyik módszer követendő, hogy a hitoktat~ls elérj e ne<·elő czélj ait? 

Ep il~- fontos kérdés : milycn a mi helyzetLink a theolagiával szcnt

lu•n '? A theologia nulr is sikra hi,·ja a pedagogiát. Ugyancsak a lcg

ntóbbi nnpt•kban olvashattuk a bécsi .Yeu::·l'il-ban egy a tuclonutHyos trrcn 

~nk ,:rdemet szerzett magyar ftírabbinak erélyes cs minclen s:o~avábftn a. 

nem<'" buzgalmnt ehiruló fölszÓlalását, a melyben a r enelszeres és elvont 

hitoktntll~t követeli es n mint soraíból kiviláglik, rsakis cncziklopcrliknR 

tanít:l~t akarna megengedni. Fötis:o~telendií llochm!llh sok igazBágot mon· 

tlott. rle ezen kö,·etelése ellen a pedagogiának nagyon is sok kifogás>t 

Yolna. Ez klilönbeJJ igen foutos kérdés és c sorok irója még föntartja 

magának, hogy bövebben hozzászóljon ; egyelőre csak azt bátorkorlom meg

jegyezni, hogy pedagogiai fölfogás szerint szinte sziikséges a tétele~ törvé

n_,·ek ren<l~zeres ö~szegezése r:s okhtüba, dc csak akkor, miuttln mar 

nagyobb részét alkalmilag ugy megismertettél;:, hogy az az ttlmrntra is 

átható erös kcpzeteket. alkotott. 

A turJós czikkirónak föls"'ólalásáért minclenesetre· köszönettel tar

tozunk. 

De mig egyrés"'t a theologia sok tekintetben jogos panaszait erneli a 

tanítóság ellen, az iskola emberei sem hallgathatják el, hogy cpen a theolo· 

giá.nak ingatag volta a sarkalatoR tételek meghatározásában Hagyon ÍR 

hozzájárul. hogy a hitoktatás terrn 11Í11cH egység, 11incs összhaug. 

Igy áll a hitoktatás a keveset is megtagafiú élet és a többet kl:ivc· 

telií theologia krizt: itt szliksr:ge:.; az egyiintetit cligazod:ís és megáJ\apodás. 
Azon tr. 1 · 1 't másrészt "ny, 1ogy a zs1clóság egyrészt kinyilatkoztatott 11 ' 

pedig történet" f '!''dé , ti áJiain 1 eJ o s ereelmenye ; hogy a zsidó vallás egy nemze 
keretébéil indult k' t . , , , k következ· 1 egye emes luvablsanak teljesítcsere és enne 
tében a régi v ll • · 1 · azono· a asoR IrodalomLali a nemzet és felrkezet foga mal 
sulnak, szintt:n gyak . h , , , k miután a 

, 011. ne Pzsegeket 0], 0 ~ a Jaitoktatasna , • 
tam tó folyt01 o 'b • 1... a J11&

1 
1 8 e ersege szlikséges ho~o~zá, hogy eze11 azonosa""' 

nrn11.Nl<;k lelkt:IH' he ne t · Retnpés:o~ödjc: k , a mi az it]tm ígnak hn:tfia' lr·lkii

lt•tc ancllett t·sakis benső meghasonlást s:;o; lilhetnc. 

. E:;o;en a hitoktatlisnál fölmerlilö didaktikai, thco log iai ,:s tlÍJ·,;adalani 

kr:rdl:Bek nrs/.tÍp;os intézkedést igrnyclnénck, rcméljiik is, hogy a hl'n"·; 

feiPk c~!'t i meghasonlás, mely ez t még most akaclályoy,za, mihnmadbb me~ 

fop; szih 111i. Kisebb körbell ::tzért m:\r most lehet. megkis1:rni nzok mcp;olrl>ís:íl 

és ,:pen c czr:jból alaknit a pesti izr. hitkiizségncl alka lmazott hitt>tuítóknak 

f 1•.,·tii1r·tc. A testiilet máris erélyesen hozzáfogott a munkáhor.. 

E:;o; egy igen sokat igérő kezd et, és meg fogja teremni p;yi imiih·,;eit. 

nr ez r·sak kezdet. S:diksérrs, hogy rt leNiiild kPNtei Mlrii(juzck, w: ''!!' '-: 

országm kitcrj,·dj"nek. Háth a a:r. orsz>Íg összeR z~icló hittanítói cgyrsi ilnrlnPk 

~ pestiekkel? 

Végre elkerlilh etetleniil szllkséges az országban miíkörlií ös,;;~p" z"idf• 

hit.bmítóknnk egybehangzó eljádsa. SziikségeR, hog_,. tanitvá.n?aink ntl · 

lásos oktabísa párhnzamos[l.n l1alacljon. Lelkiismeretiinkre nagy feleliiR· 

~ég nehezedik , miclön az 1'[/!JSé!JeS tanterr hi1lnya következtében ~z 

·egyik iskolából ;t másikba lépő tanítványok ntllásos JJC17 rlése és iRmPrf'Í<' 

znYn.rt. ~ legjobb esetben is hézagos marn.d. 

Van egy köriilmény: mely ezen cgyiittm ííki:iclést nagyon i" s iirgeti . 

Rz a hit.tm1i könyveknek majdnem iparszerii gyártása. mely a fiivárosbRn 

ngy mint a vidéken, minclen ellenőrzö fornm nélkiil miikiidik ,:R n leg-johh 

könyveket is elnyomja a szép mellékjöveclelem kedveért 

A biblia fordítását is várjuk m{tr régót.n. ,\ hiblia a hitoktat.í,nnk 

mindennapi kenyere. EgyiitteR erővel rzt is meg lehetne teremteni. A : .• irló 

hitoktat61c ors.oágos egyesiilete volna a magyar zsidóság e~zményi egyArL 

gének egyik legsy.ebb kifejezője. 

Budaprsl. 

ScHöN DAvw. 
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29. sz. 

:-l!.o' rl.íirlé.- a z"illlhóki izr. hitközség és az ó-b tulai m. kir. k\lru uanraolalotll 
között. !RI2-bru. 

Kontmkt. 

\Velcher heute zu Endc gcsetzten Dato, Tag und Jahr zwisehen 

<li<' königlielle Krouenherrschaft Altofen an ein em, dann der Schambeker 

Judengemeinde in Betreff des ihr ferners zu verleiheuden Kameralscbutzcs, 

und des daflir alljithrlich zu entrichtenden Schutzziuses am andern 'l'heil 

gegen Yorbehalt der hlihern Besbitignng folgenclennassen geschlossen wor

<1Cll ist, als: 
1-tens. Dic hohe H errschn.ft bcliiilt ferner in Schutze alle Schambc

ker tiuwohl Hausansiissige und als luwohn er befindliche Juden, als auch 

ihre Narhkiimmliuge, ,:o wie sie unter d er herrschaftliche Jurisdition und 

l-:lchutze der hochliiblich königliell e nngri~clte Ilofkammer noch in Jahr l 7 6 6. 
wo uernli.-!1 diese IIerrschaft der ],eilige Krouc cles Königreichs Huugarn 

zugefallen ist, aufgenommen wonlrn sind RO :r.war clrrss Niemanelen crln.nbt 

sei, sie in iln·er Heligionsgehrfiurhe und Cercmoninm zu l>inrlern, dic ,Tuden 

wenlen sich aher n.uch hiitcn rtwas widcr die Religionsgehraucl1e nml 

Ceremonien der Cl1risten ~n untcmehlllcn, üa11n :-oust werden a11dere Ver

fiiguugcn getrotFen und die Cbntrctcr gc·Htraft 1nm1en. FCI·ner· winl ihr 

GPmeindc so wie vorhin gestattet. 
2-tenR. Das>< ~ie allr Jahr rinr•11 Hiel,tcr GeRrhworPnc nnd Klcin

riditer na•·h den Yrm;cblng; rlrr hcrHrhnftlirhPn Benmten, cntweder nener

<lings einrichten, orler wicdrnm die alten hehalten ki)nnen, wcl<·he _iedocii 

<lcr hohen Herrscitaft znr Bestiitigtnw vOI'o·estcllt werden miisscn. folgliell 

wie dic Judengemeinde ein Uerid1t a~Isma~l 1 en, welchcs Jll(lengerieht dic 

~cwalt und YoUmacht liaheu wir<l, j 11 jcnen Fiilleu, wo eiu Cln·i,:t wider 

em Juden, oder ein Jun wi<ler cin andere11 Jndcn StreitigJ,eit hat, Helb~t 
:r.u nrtheilen nwl die Gercrhtigkeit zn vrrwalten, jedocl1 mit dem Ynrhc
halt, dasA deu mit •lern Spruch der Jn<lcuo·emeiude nicht zufriedeuen 

die Appellinmg an die hohe Herr~chaft frci bleiben Hollc. • . 
. 3 -teu,:. Da die S,.hamiJeker .Jwlcn bercit" 4-G Jliin,.;er haben, so wu·d 

ihueu in Fl}lge besteheuder allcrhö<·l"ten Yor,:o·hriften ,;rhiirfsteus "erbo-

1 j l 

h'n. 
11

c1te ll:iw•<'r nlnw \\'i,scn <lcr l lcrr.-<r·baft nnd (:pueiS'Illl..:" der l .,!J,•· I 
Jfnfk nrumrr nnznkaufrn . orlcr \Yir irnnH'r an sir h zn zio·hrn. f"]g-.;;\lll 'nn 

J.<'all 7.11 Fnll. wenn Einrr n<l!'r rler Anderr rin Hans w knnfcn l'"ill•'ll' 
wiirr, ,-crlJunrlrn ~ei rlarlibrr dic hnhrn PPnei~nng rlnn·h da.; l'riil'ednr'lr 

<lllll.lltiHehen. 
l-tem;. Soll <leT Ju<lengemcinllc. ~o 11ie hishPr :w<·h in Ilinknnft 

gPstattet sein rinc eigcnc Fleisc-hbank jedrwh p;<·g·rn mittcbt eine.; Nntf:dls 

brRnlHlerR JJrst<•hriHlen KontraktR rlrr ],ohcn IIcrr,;ch aft jiihrli<·l1 zn ent ri ch

tcnrlrn Pnchtgrhilling;; zu cntrich tcn. nnd zn halten in wrkhcr s ic fiir di• 

.Juden, sowohl, als auch Cbristcn, Horn und StPiJ,·iehi:!ei.;ch. ohne nllo•1· 

Ansnalnne gewis8er Zeiten frei >~n haben befngt i~t. daher ,- ie auch ilm· 

Pigenen Christeu-Flci><ehhacker auf:<nl><'lnnru nud zu IIalten Lhb Rrtht hat. 
\IClcher na<·h iln·rm Gr:bnw<·h rlas l<'lei":h li.IIZn rio·htrn. 111111 iluH'll \'On den1 
Yurrlern 'l'heil ele" Yieh!'H ela,; ,;ng<•nnunte 1\:nsr•hrrH••i-.·h zn ,- ... rf!'rrig••n di• 

I< enutniss hrsitzt. 

f>-tens. E~ '1ird 1ler ~c·hanllJf•ker .J ucl cugPIIlf'intlt• ge~ ta t tet. ,l,•n ~og·t

JJarnlten J(mwht~rwnin 'l.H iJ11·cn eigPncn <*cbnuu-h in dt~Jwn eigt•nP n, zn der 

Altofner llen·schaft gd>iirigen Orts!'haftcu Ina~I>L'll :~.u ]n.:.;sen, und nach 
Stoh ambek cimmflil>rcu, 11·enH sit• aher <len KuschPnl eiu ,-on frem<lcn uieht 

z n t l Pr H errsr-haft grhiirigcn Ortschnftl'n einflilu·•·>I bss<'ll sol! ten, so \\i rd 

~ i c, so wir rlir .Altofuer Jn<lcngcmeindc ( lO k>-. lY.\\'. gt·rrt·hnct) "''rbnn 
tlen sei n, rlir h err,;•·haftlich r Akzisc Y O ll je<lrn Eninwr =Eimer) per 1 O k r. 
gerechnet, g<'grn <li•• vn11 der bohcn ]f,.n-,:,·hnft f,,,tgc"•tztl' .\Iorlalitiit zu 
entrichten. 

6-teus. :-\o\\'ie bisher keiucn frcimlen ,J ntlo·n c•rl:wl,t war Piu e J\. auf 

maUHtichaft nncl lJaudluug zu Sciiambek zn <'tTio·htr•IL ·'" eben ,;ol! e,; bei 
dicsen Y erbot auch sein Yrrhl<'ihen hnlH•n. <bg<'gcn 11 inl ,., rl<'n Pinheimi 

schen 8chnt:<jnden in llinkunft ~o wic hislu•r ID!eh Hdieht:n zn hnH<lelu, 

Brod zu backen. nnd auch ihr iibri!~·c, JLnHiwt·rk ung-<•himlcrt zn treif 1e 11 

ge~tattet :.;eiH, libPr die~es ist jcd"n erlanht, <·ntw<'<lcr hicr rHlcr anderwiirts 
zn heiraten, nml IJleibt tlcnen wl'ichc "ici• ür.•,.:\\·t·gen llicr oder anderstwultin 

lJegeben, der Sclllrtz der lruhen llcrr~<·hnft iutuiee not·h \'odwhalten, jedu,·h 
g:egrn deme, da" ,;okl>e rruder~two \\·oinH'IHle .T 11,1rn z 11 1lcn in geg~nwiir
;'g.cn 8clmtzk~llltrnkt g<'mnehtf'n Y<'rl>ill<llir·],k,.it<·n m 111 L:t~tf·n von ZPit zu 
í':r1t •ler GrmemdP heizn,;trnent 1·erpHid>tPt "'iu ">ll<·u. 

7 -te"'· Soll l'~ ~u~·h iuuncr daht•i J,J,.iJ,.•n. tl:l'H cin j eder fremde 
.Jude. der dc' h~n·,-e_haftbclten Sr·hutze,; sieh zu <'rfrcnen wiin:wht, bei der 
holten _Hen·"·baft se!ll Ansuelu•u :r.u 111:\l·],,.u habe, uud wcnn er daruach 
tlar\\'eisen kanu. olass er .;ieh mit t[,., .. Jwk1w•·m<'ind•• in Hin ··l t d G 
nnsse,; der ~..Jmlc uud Freidhofe" aJ 1 ., 1 .fnnd~1 l , t . l ·l "'" 

1 
es e-R · 

1 
,.., · · 1 1•1 • .1 "'ann wirrl ihm nh 

• <'ltP <cr Hcrr.;c],aft <ll'r g-ewühnli•·hc ~•·hut~ln·i<>f PdhPilt. 

, ' H :t"n": 1\~er•len rl~e ,Ju<ll'n \'ei·,-i<·hPrt. dasH ~ie iu Betreff rler Hituser 
\\elche SH' unt mgcnen (~eh! Hclwn """ hugc Ze't 1 k ft 
der Gcmeinde crbaut wordensein und ;;, ÁIIb.etl Ilctr der RtPII, oder durch r . , me l er litzen uf 
t 11 ' ~yuagogv 1-'rridhof und einige 'Volmuno- worüb .;· 1 • wora 
1 . · ,f 1 • H 

1 
. • o er ui e ert 1eilten Haua-

"" It'! Pill eu >Pm. Sit' h hrfiJl(leu i u ihren RePhte, und Besitze niemaJ 
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.. ·eetlirt OLler gchindcrt werden solltc e~ sci tlann, dass Einer oder der All
~e;·e derici IIanseigenthümer cincs Ye,l!rcchens wcgen von Scharnbek weg

;.(t'~r ha ft werden musste. 
' !J-tcns. Da cs die jüdisehc Geset~c den Juden verbicte11 , a u Sallat 
uml andere ihneu bekannte Fe.iertagen das geringste \Verk ~u verrichten, 
odet· :weh ausRcr der in gewissen Orten 7U ziehen gewohnten Sabbat
schnur ~n tretcn, so \\ ird es ihnen ferner erlaubt, die hiezu nöthige Pflö
cker cin~nRchlagen, nnd \'On einen r.um anderen ciuc clcrlei Schuur ZLL 

ziehcn. "ele he l'flii<·krr od cr Seh n nr elen Cln·isten auf das Sel tilrfste vcr-

bnt<'n sein o;o] l<•. 
1 0-tenR. \Yird der kOlt trahireude Gemcinele ouliegen dic ihr zur 

.\.ufrccbthaltnng der jlldische Poli~eiordnuug in J ah r 17 8 7 von ho her Be
lüirtle entgethcilte Statuten genau 7,n bcobachten, nncl iu allen Fülle pitnkt

lich nach scll!e fürzugehen. 
ll-tem. \Yerden die Jnden schuldig sein seiuer k. k. apostoliscLer 

i\Iaje;tlít rlic 'l'reu nnd Gehursarn, dann einer hocblöbliche köu. I-Iuugri· 
,l'he llofkammer wic auc h ~llen herrschaftliche Beamten alle Ehrerbietung 
Achtung. Parition 'l.ll leiRteu nllll den erfliessendeu Kamcralverordnungen 
a n f a U eu miigliche Art in tiefster Ehrfnrcht nachzugeben. 

12-teus. Yerpflichtet sich die Schambcker Judengemeinde ftir die i u 
diesen Kontrakt benaunte Beneficieu und für die ihr verlieheuen hohen 
Schutz einen j librlichen Pacbtschilling vou 21 O F. der hohen Herrschaft 
zu entrichtcn, und soleheH in ,·ierteljithrigeu Fristeu mit 5 2 F. 3 O Kr. 
immer Yorhiuein in die Altofncr könig. Kallleralbofkammeramtkassa, nach 
vorgehenclen Gerechten dm·ch rleu jiidisehcn ll!agisb·at einzutheilendeu 
Proportion baar und richtig alnufiihren, fiir welche richtig leisteude Zah
luug die Kontrahireude Judea sich in Rolirlum, das heisst Einer fül Alle 
und Alle ftir Einem hiemit Yerbinden. 

13·teus. Soll gegenwartige Kontmkt vo11 Tage des l-ten November 
1812 seineu Aufaug nehmen und bis Ende Oktober 1818 durch 6 nach
einander folgenele Jaln·en fortdanern und sciue volle Kraft haben. 

Zu alle rle~Reu gewissere i'ichet·heit sind von gegenwartigen Kou
trakt vier gleichstehende Exemplarc ahgefasst und dm·ch beideu Theil 
Kontrahireude gehörig unterfertigt gewordeu. So geschehen, Altofen den 
l-ten Noventber 1812. 

A zsámbéki izr. hitköz8ég levéltárabaLl őrzött zsidó betűvel irt nlll· 
so latból 

Közli: FLEISCHMANN IzRAÉb· 

,. 

VEGYES. 

Irodalmi hir·ek. Megjeleut és uekiildetett: Ros in l J. Reime un. l 

Gedicl1tc rlc>< Abrabam llm Esra. Heft. L (a horoszlói rabbiképző értesitii

jeLen). BoroRzló, !885. Isak Israelis Propaedcutik flir .\rzte. Berlin, 1885. 

(kiadja Be1·liner !{aufmann ]J. fordításával rs jegyzeteivel). - Pluczrl. 

lJ. Nachruf gelmltcn n.n der Bahre de, Ábraham Placzek. BrlinlL 

1885. - "lfarguli1·s S. IL Saaclia Al-bj · mis arn lJ. PRalmeniibersetznn;r. 

Et·ster '!'heil. Boroszló, 1884. 

Az állásnélküli zsidó tanárok január l 7 _,:n Buclapesten értekez

letet tartottak. Midőu egybegyliltek, azt hittr:k hogy saját tigyitkl·ől foly 

majd a tanác"koztls. Mire pedig hor.úfogtak, bPláthík, hogy :iOkkal sürgő

sebb teenclö vár rájuk s elhatározták, a llliut ktivetkczik : 1. A zsidó ,·alJá, 

Magyarországon re~zipiáltassr'k. 2. A z~idósitg fe11ség·es ethikai elvei még 

mindig Jtill<'seuek meg,·a]ó,;itva. 3. Zsidó felekezeti ktizépiskolákat kell 

szen 'eztllink. Yégiil egy háromtagn uizottRágot választottak. melynek fül

adata e dolgokat memorauclumba foglalni. - Ltítni mló. a főrendi ház 

reformját illetőleg- az értekezlet nem foglalt {dhi"t " ól1ajtaudó, hogy a 

bizottság erre is kite1jc,;z,;ze becses figyclmét. Külöuben ijszintéu me<>Tall-
• b 

JUk, attól tarthatui, hogy a7. a h,lrom habh·ozat egymagában nem fog az 

állásnélklili zsidó tanárok iigyén elég uagyot lóclítani. 

Zsidó egyetemi tanárok - kiilfölclön. Jlliilla D. I-I .. fiatal orien

t:llista, Bécsben a sémi nyelvek rende, taw\ra lett; Bulinbe hivták Jlir->ci•

feld tanárt, eddig BhBben, a római történet tanárául; }{O'niysberybm Jatf'é 

az on-osi fakultáRnak a>< idén dekánja. - Mint tovább,i egy felek. lapbau 

olvassuk, Franc:<iaors~~:,igban jelenleg ui'!JY~'~'"!.·it uyih-ános rendes zsidó 
valhisu egyetemi tanár va11. . 

Zsidó halottak_ Mnlt szúmuuk ily <'zimii ezikkét nyomatta ki va

laki_ egyik magyar ~~~:~.lapunk derék "z<'rkf's:<tiij•=vel azon ürügy alatt, 
hog) annak tclldcnczHLJH nem - ha:r.afins. Ama ezikkuek ily uton való 

. ~özlését köszönettel fogadjuk, mert nem <Írt, ha miuél szélesebb körökben 

Prtesülnek feleke~etlink kivtilóbbjairól : akár ha csak haláluk után is_ in

kább késöu, mint soha. Hazafiatlansligut különbeu abban lát a k~zlö 
hogy az egyik zsidó halott Bergengócziábau a másik Pafl ó "áb ' . ' ag n1 an, a 
harmadtk meg az Opereucziáu túl sziíletett : mi közünk nekünk a nem-
mngyn.r z~i<ló halottakhoz? Lám, a Budape,oti Szem/eis ••. stb. Az ÖIJsze. 



VJCGYES. 

. . 
1 
.... ... 1. ·o·uz-ln J--ír ]J 0 o- ,· u benne re jlö clicst:rctet meg nc 111 

h:tsouhta~t tuszon.Jll '"' lö' "'' ..._._ . · ~:" ~ 

. . .. 1. A B c; emle közmiiveltidési fol~·óirut, a l\1.-z~ . ~zemle pedig 
t•rdemc\JU '· · vZ 

·. 
1 1 

.. t' .. rtl·hr) e ha a sú,·e~ kifogásoló utána néz, azt t:tlálja 
\) e:::ak« te r'"e:zc 1 ~:t.._'"· ' • , • • · 

· 1 1 ·"'"l. f'elel·czeti lar) mcgemlckez1k felekezetJ halott-
majd. hogy llllll l en lo .. m'- '- ' ' . , , , ':\•• • • 

. • 1 · • J-'válúlao· mint nn al. l' l ' ''egen. l!ols",olnlmtak :1 
ja1rol. tn. ncn1 ~ ~ d 'o' ' 

·lllH'"""r-l.sidó sent tetszik: miért nem inkabb »zsidó-magyar«'? liát hiz az 
"'
1 
· 1 . t 

1
) 0 ez yo]nu . Mao-yar· Protestáns Szem le. 

l'~a '- o y an, Il1lll . . · ~ · ' • o. 

Az Alliance Isr. Univ. márcr.ius elejéu, purim napjáa linnepli fci nn-

,\1\{ts:l huszonötödik é1·fordulójat. 
Zsidó hitoktatók testülete. A pesti zsidó hitoktatók - mint 

l'n-Öl c ,;zúmunk egyik czikke kiilön is megemlékeúk - szá.mszel'int 

hutizan, jauuár 6-án tartott közös értekezleten testületté alakultak. Elnökke 

Sdd.in JJárid, a középiskolák felsöbb osztályainak hittanára, jegyzövé 

Iéulll/ur f[Juác:; hittanító választatott. A testiilet még egy öttagll bizottsá

got dlasztott -- tagjai : S:xÍIIICÍ Eleázár és Halász JVáthún igazgatók, 

todbb:L r,-11/íri, !Jfai.slis ,;s Révui - azon utasitással , hogy a legközeleblri 

J rtckezlet elt: réRzletes tanterv-java~latot terjeszsze11. 

Téli fölolvasások. A berlini Hochschule ösztöndij -alapjtt javára tt 

téli fülolva"ásokat janllár l 2-én dr. Steiuthai tltn:Í.r nyitotta meg: A biblia 

el!Jeszeléí mill·észete ezimii Jrtekezésével. Követte jan. 20-án dr. Chon7Jin-

11u· . EmlékezeR Sacils Mihályra. A többi fáiolvasások - berlini magán

,:rte:;lilé,.;link szerint- sorrendLen ezek : dr. Miill e1· : Zsidó felsö taninté

zetek: 11:-. C'H8-Yef: ,Jeremiás prófeta; rlr. P,·wtl:l: Elödeink éplileteR és 

mnlattató oh·asmányai : dr. L a.'xu·os: A hálaclatosságról. 

levél a szerkesztőhöz. A hires lembergi tudós, Haúer Salamou 

" ~L-Z.-. Szemlc szerkesztöségéhez l1éber levelet intézett, melynek tartal

mábúl a következö sorok olvasóinkat ic; fogjak énlekelni: »\'ettem 

a 1\Iao·,·ar-Zsidú Szrmle januári fiizetét, de lelkem fájdalmára elöttem isme-
"'· · · p d' ;rte· rdlen nrelvet hallok , és nem tudok egy szót se benne olvasm. e Ig e 

siiltem, .l10gy mindenik füzetben taUitatnak dnlga gyöugyök korunk nag,r 

tndósaitól. De niucs G,lcsországbau, Oroszországban, Lengyelországban, 
· l' '" · ' A l ' • 1 l · e t)• ehet ,:rtené. P~ ta au .r ranczHt- t1':i ng:o on;zagoau :;cnl cn1 Jer, a u 1 

Mintegy Lezárt húz c folyóirat , a melyuek szobáiba be nem léphetiink

Azért LMorko1lom fölk,:mi a szerkesztöséget, hogy minclen fiizetet lefor· 

dit~on héberre, vagy évnegyedenként kiadjon héberill egy fiizetet, mel:' 

~zeut uyelvüukLe átliltüve hol-ná a magyar flizetekben megjelent érteker.<'· 

Keket. Ez nem lesz kárukra. annál kevésbbé, rnert hiszen czrljuk, hol('' :L 

zsidú tudományt eléímozditsák ,:s a zsidó irodalmat gaztlagitsák · · .« 

r TUDOMÁNY. 

Gnosztikai törmelékek a talmudban. 

A természetesen csak bizonyos határok kiizé szorúlt zs1.'dú 
gnózis kimutathatásának ténye, melyet nevezetesen G1·iitz 1) d<'rí
tett fel a gnosztikai bölcselkedésnek, vagyis igazabban a gnoszti
kai bölcselkedés meggátlásának a talmudi irodalomban feltalál
ható némely nyomaiból, tudtunkkal maigian nem igen lett meg
czáfolva, de tán egyáltalán is elvitázhn.tatlannak tekinthető. 

Ellenkezőleg ujabbarr Jo'''lnak sikerült, »Blicke in die Hrli
gions geschichte etc.« 2) czimli miívének első kötetében. az ez 
irányban már azelőtt nyert eredményeknek jóval való kibővítése, 
s ezenkülönben korántsem meglepőnek lútszó jelenségnek tiibb 
oldalról való kellő megvilágítása. Egyet-mást a figyelmes olvasú 
bizonyára itt is még némi kétkedéssel fogadhat. Igy p. mi nem 
követhetjük .J o el t. midőn (i. h. 142. l.) az egész világot bezúró sárga 
körvonalról - 0~.,, ~0 - szóló tételt (Chn.gigá J 2 n.) az u. u. 
ophita guostiknsok diagrn.mmájának sál'ga körére akarja vissza
vezetni. E szó: 0~.,, héberben ugyan sárgát is jelent ; de e szinhől 
misem csillámlik által az ott, bizonyíték vagy megerősítés gya
nánt, felhozott két bibliai Yersen (J esájn. :34, 12 és Zsoltár 18, 12). 
Ellenben a zöld körre - miután a »kör« maga n. .Josájn. idézett 
versben már adva volt - a tn.lmudisták igenis a mn.gukéból is 
rájnthattak, vagy, mint Tószn.foth (u. o.) akarja, e szóból: ,rl~C 

1) Griitz, Gnosticismus und Judenthum, Krotoschin, 1844. L. továb
Lá Krochrnal, Móre-nebúkhé-hazemán, 2. kiadás, Lemberg, 1863. 

2) Dr. Joel M. (boroszlói mbbi), Blicke in die Religionsgeschiehte 
zu Anfang des zweiten christlichen Jahrhunderts. két köt., Bproszló, 1880. 
és 1883. A folötte érdekes és nagyérdemii munkában, melynek ismerteté
sét IIoclnnulh kitiiuö tollából \'ették e »Szemle« olvasói, az 1884. 
évf. ll k. IL és 81. k. ll., a tudós szerzö egy egész terjedelmes exkUl'ZllBt 
szentel általában a gnózisuak. 

ll-huun-Zsmó SzEMT.E. 1885. lll. Füz. 10 
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»az Ű (lomb-) sátra,« vagy pedig e szóból: o~~ Ji~tvn »a viz 
sötétsége« (miud a kettő a zsoltár id. versében), hozzávéve ez 
utóbbihoz a tenger .:öldes-setét szinének szemléletét. A »zöld kör, 
mely az egész világot övezi, s melytől a sötétség származik« egy
Rzerüen : a tengel'. 1) .Az egész tétel azok közé tartozik, melyekbcn 
nem a bibliai versbe vitetik, hanem inkább a bibliai versből hoza
tik le egy nj idegen gondolat. A J esája versének combinálása a 
Zsoltár id. 1ersével egyfelől s a tenger tapasztalati szemtéletének 
eredményévelmásfelől adja az őseredeti tenger, azaz a »tóhú«
nak képzetét. a mely kerestetik. Azonban Jo el buvárlatai, - az 
előadás imponáló méltóságáról és világosságáról nem szólva -
alaposság és kiváltképen a legelső forrásokból vett bizonyítékok 
bősége által, mindenütt annyira kitünőek, hogy az ember inkább 
azt röstelheti. hogy oly tétel ellen, melyet ő konkluziokép odaállít, 
kételyt támaszszon, semmint azt, hogy tételeit netán mindcn bc
hatóhb vizsgálat mellőzésével a magáéivii. t egye. 

F ölöttébb meggyőző és döntő erejünek tartjuk Joelnak 
(165 k. L) azon már régebben is tett észrevétel melletti olm.dato
lását, hogy a tn.lmudban oly erősen perhorreskált bölcselkedés ::t 
viz fölött tulajdonképpen a gnózis egyik elsőrendí.í. s igen bajos 
témáját jelzi ; .és mint teljesen od::t tartozót hadd kiséreljük itt 
meg, még a következő helyet is feltüntetni és a szerint megma-
gyarázni. . 

A talmud (Támid 32 a) ismert elbeszélésében Nagy Sándor 
::t » Délszak véneitől« egyebek közt ezt is kérdi: »Mi teremtetett 
előbb, ::t világosság, avagy ::t sötétség?« Felelet: »Ezt nem lehet 
ttulni« (vagy: a bibliából kimagyarázni). »Miért nem,« fejtegeti 
tovább a gemára, »hisz mondhatják vala: a sötétség teremtetett 
korább, mint irva van : a föld pedig puszta vala és üres és sötét
ség stb.? Igen, de azt hitték, hogy e kérdésre nyervén választ, a 
király tovább kérdezhetné: mi van fönt és alant1 előbb és ut6bb? 

De hiszen ugy a megelőző kérdésre, hogy t. i. az ég teremtetett-e 
előbb vagy a föld, sem kellett volna felelniöle? De igen, akkor 
még azon véleményben voltak, hogy ő csupán bibliai versek után 
kérdezősködik; most pedig látván, hogy még mindig kérdezget, 
~~bn~~~8.k nem felelni, nehogy még azt is kérdezze : mi van 

1
) !!ogy a tenger a világot (helyesebben : az egész fö'ület) veszi ~ö· 

rül, ismert dolog a talmudi és midrási irodalomban. Barn. r. 13 fej. s~ennt 
a pitvar t\gy veszi köriil a szcnt hajlékot, mint az óezeán a Yihígot. 
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f .. t és mi alant mi van előbb és mi utóbb. « - :Már most ~i nem 
on ' , t l ' l s me()' 

t d· k hogy szükségképen a hely egyszer ü er e me Jen l " -
aga JU' · .. k .. "tt· Ezt 

nyugodhatunk De valójában, ~zenntun.k; e szava. mo~o : » . _ 
lehet tudni« mégis még mas valami es valamivel tob b lS .la. p 

nerorrhat mint a mennyit a gemára mégis egy kissé különös, titko-
pau., ' d k TT ? A lőb lódzó és erőltetett felvilágositásá.ból meg tu un . L gy an . z e -
beni kérdés, hogy az ég és föld közül melyik teremtetett előbb, a 
véneknek még oly ártatlannak tetszett, - és mi~dj á1:t "nyom~a.n 
rá következő kérdésre már felelni sem akarnak? Es kesobb megis 
még akárhány kérdésre egész nyugodtan felelnek. De annál n 
első kérdésnél még azt hitték, monclja a gemára. hogy csupán 
szeutirási versekre kérdez; ele vajjon, miért nem tehették volna 
fel méo· e második kérdésnél is, hogy csupán csak szellemes bib
lia ért: lmezéseik iránt érdeklődik ? F entebb pedig ők az egyik 
kérdésre egyszerüen tapasztalati móclon feleltek vala , anélkü.l, 
hogy bibliai versből induln::tk ;ala ki, s a kérdező abban m,ég1 ~ 
teljesen megnyugodott? - Am de, ejtsük el csn.kugyan a vcgso 
mondatokat és vizsgáljuk meg közelebbről a rlolgot, akkor csak
hamar át fogjuk látni, hogy a vének miért nem kivúutak élni c 
verssei: »És a föld puszta vab és üres és sötétség«, vagy jobban : 
»és sötétség a mélységek fölött. << l\fer t ez utóbbival már nagyon is 
közelről érintették volna az örvény-mélységii vizet1 a "~fl(l)(l i.i ~ :J~
a o~"-t mint a hogy a í.íhi - az ősany<tg - symbolice elnevezte
teljesen benne lettek voln::t azon kérdés önényének közepetto, 
tik, 1) és azz::tl már hogy >> mi v::tn fönt és alant, előbb és utóbb. " 

A mi ez utóbbi ké1·dést, a »gnosztikus téma, << mint .To;;] 
mondjn., ilyetén fogalmazását illeti, nekem a .T oelétől eltérő véle
ményem van .. Joel, ki (i. h. 154 l.) ftzalatt ugyanis »a pléromft és 
ft pokol, ft teremtés előtti dolgok s a világ jövendő sorsáról 
való elmélkedést« véli érteni, maga jcgyú meg, hogy e szavak : 
"\~M~S :-t~~ o~~~s :-t~ szintén valami térbelit (etwas Riiumliches) 
is jelenthetnének, amivel aztán »a teremtés előtti dolgok s a világ 
jövendő sorsáról való elmélkedés,« tehát a négy kérdőpont utolsó 
fele, már is elesnék. Ámde a gnózisban, mint több más alapok
ban különböző, sőt ellentétes dolgok, ugy a térbeli és az időbeli is 

1
) Joclm!J, 165 k.l. Ugyanott láthatni, miként a gnostieusok e sza

vakat: »S az Isten szelleme lebegett a viz fölszinénc felcserélik igy: »az 
örvény fölött -- a »riz«-et és »örvt'lltJ «·t azonosítva, vagy egy egéun~k 
egymást kölcsilnlisen kiegészitő n:szeivé téve. 
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annyib:ln csa.kugyau összefolyik, összevegyül, a mennyiben az ösz
szes gnosztikusok alaptanúban, t. i. az Istenség lényének önkifcj
li'·séről s az aeónok az isteni lénytövéből való kisugározásáról szóló 
tanukb<m, egyszerre mind a, tél'beli fokozat (raumliche Abstufung), 
mind az idübeli folyamat (zeitlicher Process) szemléleténck hely 
'an engedve. Az utolsó aeónok a közbensőnek s a legfelsőbbek
W l nem csak végtelen, ele azért mégis kimért, magasságokban 
U1vol esnek. náluknál alantabb állanak, hanem azokból ép oly 
távoli (a térségeknek megfelelő) időközökben fakadtak, eredtek 
is. A. kérdésnél: mi van fönt és lent, előbb és utóbb, ha ugyancsak 
n, »gnosztikus témát« jelenti, tehát minclvégig csak egy és ugyan
azon tárgyróL a:wz a plé1·omá1'ól van szó, melynek mintegy négy 
Yt'gpontját a »fönt« és »alant, « az »előbb« és »utóbb« képezik.I) 

Sokkal kevésbbé nyomós és meggyőző az, a mit J oöl n.z u. u. 
.~y.,ygiáhól szóló tan mellett, azaz annak bebizonyításám hoz fel , 
hogy a ta,lmudisták a gnosztikusoknak az ·isteni lények kétnemiisé

_q(F1·ül sz ó ló tanát is ismerték légyen. N em csekély erőlködés utún, 
melylyel .T od az omladékokat itt is összeilleszteni iparkodik, s 
minc1en szellemessége mellett, maga sem állít itt vn.lami nagyou 
biztosat. Feltünő előttem azonban, hogy Joel a következő helyet 
nem értékesiti: »Fiaim,« igy szól, D ebáriru rabbá, 2. fej., Isten 
Izraélhez, »mindent, amit terem ték, pá1jával (két n~mben) te~em
tettem; ég és föld: egy pár; nap és hold: egy pár; Adám és Eva: 
egy pár ; e világ és a jövendő : egy pár, - egyedül az J~n dicsüsé
gem egy és Pgyetlen. «2) V alóbn.n, ha bizonyos, mihez egyébiránt ala
pos kétely nem fér, miként a gnózis eme képzete s egyáltalán az 
emberi okoskodás azon merész kísérlete, hogy az Istenség fogal
mába olyasvalamit, mint a nemi kiilönbs~q, felvegyen 3) egyedül az 

1
) Ezzel magától elesik az a nehézség is, melyet Jo~l (uo-yanott) 

mellőzni kiván, az t. i., hogy a talmuclisták az ebbeli tilalom daczá;a mégis 
feJszamitanak olyanokat, a mik még a világteremtés előtt mecrteremteté
nck, - de aminek, szerintiink, a gnózishoz semmi köze sincs."' 

2
) Tud,-aJevőffig a guos11tikusok, mire itt emlékeztethetiink azért is 

támadták meg a bibliai világteremtőt (a Demiu1·gos1), a miért a l~ét nemet 
teremté, ~ne~. következ~ében a luízasság szerintök egy szükséges rosr-sz!Í 
vált. V0 o. G1·atz, Gesclnchte der Juden, 2. kiad. 4 köt. 99 L 

) Mert a gondolat esirája a filozofiában is sokkal régibb mint a 
~ózis, B ~alán egész Plátóig és a pytlwgo1'eztRolcig vezethető vlssza. L. 
~eller, :hJ!osophie der Griechen, 3 kiad. 599 l. és 1'Piclml.iille1', Die prak
bsche \ ernunft bei Aristoteles, 395 k. L 
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érzékek világában. a teremtmények rletébeu é8zlelt ellentétes~ég
ből az rrős és a. gyenge nemnek - avagy az alak és any:tgnak. 
miut a, későbbi aristotelikusok mondák, származhittott: akkor c 
képzeletet, sn,rkpoutjával. találóbban megjelölni és külön_ös_eu 
hatítrozottabb<tn visszautasítani, mint ez itt. helyünkön. törtemk. 

már nem is lehet. 
Végül, egy igen szerény hozzátovést is akarunk itt m~g 

koczkáztatni. Ohagign, 15 b l. a>::on kérJésre. hogy Elisá b. AbúJ<l, 
A chrfrnek, ~t hitehagyott gnózis zsilló képviselőjének. 1) vesztét, tulaj
donképen mi okozta. a gemára tudvalevőleg így felel: Nem szünt 
meg szájából a görög ének - ~;w ,~r -; róla monclták hogy 
mikor fölkelt székéről az iskolában, a tévedők iratai hullottak ki 
öléből. E helyre már több izben és több olcl<tlról történt utalús. 
mint olyanra, a ~elyből Achémek a gnózisban -va.ló ben;nüott
sága világosan kitünik. a nélkül minclazonáltal. h ogy e szónak 
~;w .,~~ telj es érvényt szereztek volna. 2

) Barclesanes hires 
gnosztikusról (153-224) itzonhan följegyzé a történet hogy ő 
kiválólag az álta,la szerzett hymnusok szépsége révén szerzett 
magának s a gnózis számára, igen számos követőket. 3) Bardesa
ue~ Elisa b. Abújá után virágzott egy pár évtizedelel ; de ha fel
teszszük, a mi épen nem valószinütlen, hogy Ba,rdesanest. abban 
a szándékában, hogy a gnózis tartalmát hymnusokban előadja. s 
az ugy va.llásos-költői mezbe öltözött tant ajánbtosabbá, igé
zőbbé tegye. mások is már megelőzték, akkor eme gnosztikus 
hymnusok lehetnének azon »görög énekek, melyek Áeher ajkai
ról szi.i.ntelenül ±'elhangzottak.« s melyelmek reá nézíe oly végze
tesekké kelle válniok. 

1) Nem tudom, hogy Jvi'l (i. l1. :2. köt. 185 !.) miért szólróla ann\'i 
óvatossággal: »daőő er in gnostische Verinungen hineingeratben zu feln 
~cheint.« 

2
) Grlitz meg a történetben i~ \i. h. l 02 1.) határozatlanul: ':'>yürüy 

énekch·ől« szúl. 
3

) L. Al•oy (Clemens Alex. lltlin), Kirchengeschichte, G. kiad. 
146.1. 

Temesrúr. 

Löwv MóR. 



IRODA.LOM. 

AZ ANTISEMITIZMUS FILOZOFIÁJA. 
Educml rvn Hartmwm. Das Judenthum in Gegenwart und Znkunft. 

Lipcse, 1885. 

Y annak dolgok, melyek legjobban megczáfolják öumagukat, 
hn. kellő Yilágitásba helyeztetuek, és csak azok kölcsönözuek nekik 
jelentőséget. azok adják meg uekik n, valósziuüség vagy helyesség 
látszatát. a kik komolyau fejtegetésükbe bocs[Ltkozuak. Én uekem 
tehát Hartmaun czimbeli könyvével szemheu alig vau egyéb dol
gom. mint az ő rendszerét kellő világitás ba helyezni, és e reuclszer 
főbb részleteibe bocsátkozuom, mert ezekheu rejlenek az egésznek 
legjellemzőbb Youásai. 

A. német autisemitizmus a legmag<"l.sb körökből iudul ki és 
tisztáu politikai teuclencziája Yau. 

De egy kormáuy által támasztott és élesztett és politikai 
czélokra felhasznált autisemitizmus nem olyan közöuséges dolog, 
miut a parasztuak méltó haragja, ha a zsidó rossz púliukát mér 
neki, 1agy vissza kéri tőle n, kölcsöut. - Egy n:1gy államférfiu 
csak uem engedheti meg, hogy ::tz ő autisemitizmusát is zn,varos 
f01:rásból Preelő szeuvedélyből magyarázzák. Ilyen a.ntisemitizmust 
mar ~~ga~ahb elY_ekre kell fektetni, ezt filozofiailag kell meg
okolm, cs kmlUtatm nem, csak helyességét, Itanem szüksécrességét 
~~ egyerlüli lehetöségét. E~ Németországhau, a goudolkod~k hazá
Jaban, u em találkoznék filozofns, ki erre vállalkozik ? Igaz, hogy 
~e~el óta- kire,annak idejében az abszolut mou~uchia, támoga
tasara nagy szükscg volt - uclvari filazofus Berlinben nem volt, 
de h:1 megint szi.ikség van rá, miért uc akaclna? Osakugyan akadt. 
Itt van Eduard v. Hartmauu 8 m k' · 1 . . k' .. , . un aJtt, me yet 1smertctm eszu-
lünk ugy latsz1k minte , 'k" l l' . . .: , , ' gy sze tOg a o, melyet udvan filozofu8 
nunosegeben tartott. 
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}li nt filazofus mutatj<t he magát, ki n, pártok fölött ál~. miut 

filazofus akar e tárgyhoz szóbni és <tzért előbb prolJlem~ü kell 
belőle csiuúlui. És pedig bonyolódott; problem<t szennte .a 
zsidókérdés, melyet h:t meg <tbrunk old<wi, miucleue~clőtt s~c_t 
kell bont<Llli külöuböző elemeirr. »A zsidókérdésheu ethuolog1~u, 
v~Lllásos, uemzeti, társ:tcl::tlmi, gazd<tsági és politikai. problemak 
keresztezik e"ymást.« Kövessük hát lépésrőllépésre és lássuk a,z 
egyes prohle;ák megfejtését és igy <tz összes zsidókérclés megol-

dását ez ~~j filazofia értelmé heu. 
1. A faj. A zsidók külöu cthuologiai Í<tjt képeznek s <1 kli.

lön!Jség <t zsidók és más európa,i nemzetek között sokk::tl nagyohb. 
mint ez utóbbi<Lké egymás között. E ki.ilönbség oly<LU nagy, hogy 
kercsztezést csak kivételuek lehet tekinteni. A zsidók jelenlegi 
típuúban ki.ilöuhen s·zerző kétféle tubjdonságolmt ki.ilönhöztet 
meg, eredetieket és szerzetteket; <LZ előbbiek ki>ételuélktH jók, az 

utóbbi:Lk kivétel nélkül rossz:tk. 
»N em állitha.tni, hogy az 11 ',3 sútZ<1lék zsidóvt11 való keve

rt'•s <L uémet nép jellemét károsit<Luá. sőt inkább sok tekintetheu 
basznám lehet. A mi n, németeket <tzonbau <t szerzett tuln.jdonsá
gok vissz:l.ttLszitó voltán kivül is <1 zsidók gyakorbti re<Llizmusn 
ellen (ez pedig az eredeti jó tuht,jclonságok között van fölsorolva, 
szemhru <L németek gyakorlatüttbu idealizmusánJ) komoly aggo
dttlm:Lkbl kell. hogy eltöltse, <1Z <t körülmény. hogy ez utóbbi 
még eddig nem a német, h:tnem a zsidó eszmények szolgáhttáb:tu 
{Ül.<< Ezek <t zsidó est:mények geniális átmenetet képeznek a má
sodik fejezetre. 

U. A vallás. Szerzö <t v:tllásh:tn megki.ilöubözteti ~• törvényt 
és az igéretet. "A törvéuy<'n kivül <t zsidó V<1llásnttk még egy más 
alkatrésze v:tu : <tz ig(•ret. ~Iindeu vallás t:1rtalm<tZ ígéreteket, de 
nem miudegyikbcu visznek oly nagy szerepet a túlvilági igéretek 
mellett :t földi igéretek is, mint :t t:si<lóságuál.« »A túlvilági Isten
birodalomlntn egyált.tláhau es:tk zsidók vaun:tk, mitüáu mások 
nem tám:1dn:tk fel; az e földi Jehova-birodalombau vannak ugyan 
más uem:.::et~f>gek is, dc mindnyújan hódolnak Jehovának és az 
ő kiválasztott népének adót ti:letnek.<< »A kereszténység elötti 
korból való földmjzi határozottságát (Jeruzsálem mint világváros) 
ezen zsidó világumiomnak álma elvesztette ugy:m, de egy az ösz
~:ws népek fölött uralkolló zsüló arisztokraczi:~ értelmében nem-
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c-,:tk föubtrtott:t lll<cgát, lw,nem uj:thb időben h:üározotbtbb kür
Yonalok:lt is nyert.« (.!3. l.) 

Ezen igéretek természete~011 más nlakot vesznek fel a, müvelt 
zéllóknál és mást :t mii.veletlenelmél. De mincl :t két a.lakb:tn ve
szélws lesz :t népekre, melyek kehelében bknak. Amazoknál egy 
telj~siteU<lő kultnrmisszió képzeimét hozták létre. »A hivő zsidó
súg müwlt köreiben ez a zsidú nemzeti hüszkeség oly fordulatot 
wtt. hogy rt zsidóság tiszt:t monotlwizmus:t által n legmngas:tbb, 
:tz ahszolut ,-;tllást :tcltn :t világn:tk, és hogy most :1z :1 feladata, 
hogy e vallást győzelemre jutt:1ss:t nz egész világon.« ))A zsidó 
Yiliígnralom ezen álmn mindent felölelő n:ogyszerüségében csakis 
:t pápai viliíguralomnnk katholikus <'tlmáml hasonlith:1tó össze.« 
::\Iinden szellemi munlm, minrlen :l.ny:tgi törekvés e czél felé irá
mul. meh·et n zsidókunk mng:1 :t v:tllás és :1z ezekben fogbit igé
r~tek kiti.lzuek. Ök persze tngndják, ele épen ezen heves t:og:tdás 
l;, az igyekvés, terveiket idő előtt el nem árulni, eléggé figyelmez
tetheti it népeket, hogy őrizkedjenek, mert :tzou pilbnathan, :t 
midőn nyiltan fölléphetnek terveikkel, nzok is, kik most szinleg 
keíeset törődnek :-t mllással, de sőt még azok is, kik külsőleg ki 
i~ léptek és mcí:s felekezethP.: ríttértek, cs:l.tbkozni fognük hozzájuk 
és gpmpitják httblmubt, >> hogy :1 világnrisztokmczitt előnyei
llen ük is részt íehessenek.« 

III. Frcji hziilet ~s nem.zeti érziilet. >>A zsidó fnji érzület 
(St:tmmesgefühl) összeütközésben van n gnzdttnépek (W irthsvölker) 
nemzeti érzületéíel, magálmn :1 zsidó tucbthan.« (49.) Ezen dog
mával kezdi szerzö a fejtegetést és miután az ellentét meg VttU 
állapítvn, igen ügyesen vonj:1 le n következtetéseket. Ha e két 
érzelem íalóhan összeütközik egymással , ttkkor természetes, 
hogy :tz egyiket fel kell :telni. És a, faji érzület febdás:1 nem is 
egyéb mint azon ttdósságnak lerovása, melyet :1 zsidóság :tz eman
czipáczióml magám Yett. Addig míg ezt tl.Z ndósságot le nem rót
ták, uzttz '" kivetkőzé~t :t zsidósághól (Entjuduug) tökéletesen 
keresztül nem vitték, addig tt g<.tzdanép az ndopeziónak vételárá
vttl meg vnn cs<.tlvtt. Miuél továhh htthsztjftk ez adósság megfize
tését, annál nagyobb :t hiznlmtl.tbnság az adósnak őszinte szán
déka iránt. :Rem is a fizetésnek nem teljesitése ,1 fMolog, lutnem 
:tz adósságnak el nem i8mcrése: ez :t zsidó kérdés >>ideális magva«. 
A .. födo2og te~át, hogy a zsi<lóság szószólói ismerjék el, hogy a 
faJI érzulet meg elnyomj:t bennük a nemzeti érzületet. A kik tehát 

r 
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, , től ho" ·:t dolgok jelenlegi i~llás{tY:tl 
·tzt kivánják a nemet nep ' oY .'h ·'lli'gen FnssschemPl 
' j· ' 'ák tőle· »SlC lilllll \\l 
elégedjék meg, ttzt nv.anJk . t 1 .. k" fti <ren jürlischen \Y eHhen
der Grösse unrl Herrheh ei c et un "' 

sch a ft zu maehen.« ( 5 ~·) 
1 

-" ,r· t, :l faJ· i é::; 'a nemzeti érzület 
IV lifellözés az allctrn?an. mlU an . ' . . . , 

. , eO' VG,n találvtt nz :tnbseimhzmus 
l~özöt~ ~.": el~entét s~~~~~:~:::.:ns:r~ő :uost hútr:~u fölépitheti egész 
tilozotwJana' ezen it ' . , ll t az 11 o 1 zsiclók res zé ről 
. l, .'t , s meo·menthetl az a amo ' s ' o . . 

1 cuc szct~ r," "' 'l től illetve nngy hölcscséggrl megokolh:ÜJ:t 
fenyrget? ve': veszte: il a~ ·és társnelalom ;l, z~idóktól megtagadni 
nzt n, unt a neme a, , . , . k t h l r . '"
.. '.J l't A leO'felsöbb httclur nrm tür zsido tiszte e a :tc~ te~ 
Jon,t' a · n. "' · 1' 'll t sz tn , l fl ·ől l :llamkormáuyzó nem ti.ir zsic o a ami t -
he n, es '" eg e 8 

>J a ' . , · . m·'u betohkodtak 
sc löket és eléggé sajnálj:t, hogy a lnrOl k<tl h n . ' . , . cr 

, . . . 'ddal már nPm lehet kiszorítani. ::\Imdez pecho es onn,m JO mo t' , .. 1 
fil f sunk szeriut helyes: ily állások osztatlttn nemze l erzn.e-
te~z~ö~etelnek, a mely esakis a zsidó szoliclaritást.{~l í:t:ó telJes 

l . . 'l' a'ltallJI.zonynlh:tt őszintének. A zsírlóknak saJat JOl felfo
u va as ' ' · · · l ll'" 

tt , ·d k"kben áll öket ilyen állásoktól távol tttrtam mmc ac r lo go . e1 e o , , · l, , 
· '·tek SnJ'nos 11gy·'n hoO'y most meg a zs1c osag-- m1" arrtt meger . " " · o , , , , , 

ból v:ló kiválás csakis a kereszténységbe való atlepe: ~mm 
t .. ·ténhetik miáltalt1Z uj hitvallás letételénél az illetőnek oszmte-

01 > • U' • bb 
sége legalább is ferde világításba helyeztetik. i u eg saji~Osa . 

""onbcin hogy afél?'el'ezetett közvélemény nyomása alatt w:. allam~ 
ct<- ) k 1.' ' ' 
hatóságokban hicínyzik ct bcíto1·scíg, a ;:sicló folyamoclr~kna · ."tzw·a,-
sdt osztatlan nemzeti éJ·ziiletPt kö~: etelü cíllásokbol, ny,ltan ~:s 
üs;;intén hirdetni és keTesztill tinni, (70. L) és hogy ezért mindeu
féle eszközökhöz nyulnak, hogy :t folyamodón :1k elutnsitását leg
alább külsöleg tisztességes köpenyhe burkolják Ez :t szemérmrs 
a.ntisemitizmus, miután most m[n· filazofiai ahtpelvekre mn fek
tetve, hátran lewtheti az álarczot és lehet -- szemérmetlen. Ha 
:t mai viszonyok közt meg akarnlik nyitni :t zsidók előtt az állami 
igazgatást, ebben ép oly könnyen nyerhetnék el a túlsúlyt, a mint 
azt egyes nagy városok igazgatásában már tényleg elnyerték, 
»und diese der Behenschung des politiseben Lebens so günstige 
Sitnation müsste fast uUYermeidlich zu einern unwiderstehlichen 
Reizmittel für die Befestigung uml Verstlirkung des \V eltherr- . 
schaftstmumes, cl. h. zu einern Hemmniss der Verschmelzung und 
zu einer in Katastrophen führenden Stromschnelle werden.c Azért 
a zsidóság legsajátosa ll b érdekében áll,-hogy ily kisértéstől meg-
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ÓYn ssO:'k addig. rnig n. llcmzl'ti érzület tökéletesell le uem győzte 
;t faji érzületet é a próbát ~ikeresen kiállhatja. Hasoiüóképcu, 
t'gé~z ttltalúlloss;íghau szólnt. ;t zsidóság érdokéheu van, hogy miu
dcn más még celdig fe11uálló »mellőzés« rninél bssabban szünj ék 
meg. Ezekhez pedig tartozik. 

·r. a mellö::és a tá1·sadalomban. A tényleg fenuúlló mellőzés 
okai lí he11nük r ejle11ek és pedig egyrészt a faji érzület túlnyomá
ságúball a llcmzeti ér zület fölöt t, másrész t a még be 11eru végzett 

. tár~nclalmi 11ewlésükheu. még a zsidó financziális és értelmi elit
nek legnagyobb r észéheil is. Semmiféle törvény nem kényszerit
heti a polgárt. hogy zsidó polgártársát szeresse, ezt csak ők ma
guk tehetik az által, hogy az ellenérzésnek bennük rejlő oletit 
eltüntetik. ;t helyett, hogy elhtg;tdják, és h;t felhagynak a szemre
hányásokkal a meg nem érdemelt mellőzés miatt, a mi az elleu
érzést csak fokozhatja. A zsidóság hihái három fonásból erednek: 
a szabadscí.g és jog hiá11yából; a társadnJmi állásuk ;tlárendelt 
voltúból; az eddigi tevékenység egyold;tlusúgából. Miután mind
ezek a g;tzd;tuépek által okoztattak legnagyobb részben, természe
te8, hogy nekik most elnézöknek kelllenniök irántuk. És ;t gaz
cln.llépek 1alóban azok, de hogy mily mértékben, ezt egészen rájuk 
kell bizni, azt ők legjobbnn tudják megitél11i. Valamint a zsidók 
saját érdeke kivánja, hogy a magasabb hivatásokat még ne fog
lalják elmintegy ostrommal, ép ugy nagyon rosszúl tennék, ha 
tt mng;tsabb társadalomba való belépésüket elsiettetnék, mert ez 
ohetlen érzékeny lisszahatást idézne elő és tény leg misem érlelte 
annvim az utolsó é>ek antisemitikus ámmlatát, mint a zsidó par
ven:lk társn,d:tlmi tapi~tatbnsága és tolakodó fenhéjázása. A 
moshtni állapot átmeneti krizis, mcly mindkét részről kellemet
lenségekkel jár, de ezeket mindkét résznek türelmesen el kell 
viselnie. A gazda11épeknek még mindig sokkal több okuk van a 
panaszra mint a zsidóknttk. De ha a zsidó panaszokunk meg nem 
érdemelt mellőzés miatt voln;t is alapjuk, a mint hogy tényleg 
nincsen, »so würclen sie doch immer noch nicht bios aufgewogen 
sondern üherwogeu, dm·ch die Klagen der nichtjüclischeu Volks· 
theile ü her Zurückdrtingung durch dtM> :;ich vordrünge11de ,J udell
thum.« (90 l.) És erre a poutm kell most figyelmünket forditttni. 
Ez pedig nem egyéb mint a 

vr. kiváltadgos helyzet, melyet a zsidó sok tekintetben elfog
lal. Igy pl. a péuzarisztokracziát majdnem kizárólag ők képezik. 

r 
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k tí,n ·t mi természetes oszünkkel ;t következő következte té~t 
Eze u; l' T. s"clók az állam és társn,dnlom páriái v;-tgytok 
v·írtuk vo n;t: 1 z 1 

• ' 1 ' k ·essetek 
' - de vall pénzetek. Vignsztalódjatok nzza es Cl . 

~~~~;~~lást az élet :finomnhh élvezeteiben: me~ye~ct Vft.~yo~t~l~ 
nektek megenged. De a berlini filazofus egesz maskepen kove~ _ez 
tet. A hivatnlak kiosztásánálnemzeti érzületeteket ~em talaljuk 
t r' ' ek ;l, társadalomha v;tló hefog::tdásm, nevelesteket nem 
OlJ'el~nl 'l, é bevégzettnek és - ti mégis merészeltek g;ozcbguk 

ttt a JU r e egg ··1 1 élyehh 
l . ? l·' H·1 " zsidóság· szószólói ama gyülo et Jen egy m 
Clllll. ' c •• f'] . 

erkölcsi tucbtn;l.k ösztönszerü érzelmeit ,köve~keze~es,en, ~1~-~ls~e
rik és elüog;oclják, soh;Lsem fogj ák meg er tem il. :si elo kel c esne e 
lilbnntb;tn gynkorbtibg t[m legfontosn.bb olcblat. « (100 L) 'J 1 

HonMn vettétek ti tnbjclonképe11 ;l.zt a nagy ~agyo,ut · A.z 
lk . d ' . fölött hogy nektek ;tunyi a pénzetek, bizollyant nem 

e ese1 c es .1 ' . l l , 1 b '1 g 
hágott volna ily mn.gas foknt. l> ha a német nép ega a J a~T~ ~-e:_ 

volna győzve, hogy ez a vagyon becsület~s az~z nem . c~ ak a.' tol 
véuyekkel, hanem a nép erkölcsi érzelrom vel, osszhangzo, magaban 
vé> e produktiv mtmka által szereztetett. « (l O l l.) , 

' Hogy joggal-e vagy nem, elo té11yleg a köz:él~men! az elle~
kezőről van meggyőződve, és ez az, a mi a 11ép JOgerzetet legme
lyebben sérti, és az egész zsidó kérelésben a legkellemetl:nebb 
komplikácziókat okozza. (És ha ez a közvélemény nem JO~os, 
akkor is megsérti a jogérzetet? Erről hallgat Ha1~tma~~ t~r.) 
ll Valóban, ha a zsidóság mostaui kiváltságos helyzete es k1latasa 
még to>ábbi haladásra lényegesen az ő pénzén alapszik (pedig :t 

h~tdseregben vagy az államban vagy a társadalomban elfogl~lt 
befolyásos állásáu nem alapulhat, ezt Hartmann úr igen jól tnclJa) 
akkor nem kerülhető el annak megvizsgú,lása, miképen jutott a zsi
dóság pénzének birtokába.« (101. l.) 

Ily előzmények után egy perczig sem lehetünk kétségben a 
megejtendő vizsgálat eredményéről. melyhez a szerző azonnal 
hozzá is fog az antisemitizmus fellépése óta eléggé ismeretes 
czim alatt: 

VII. Gazdasági kizsákmányolás. Szerző ki.ilönb:;éget te:;z 
mtmka és nyereséges kereset között. Amannak közgazdasági, 
ememwk csak magángazdasági értéke van. A _ muuka tiszteletét 
csak nemzetgazdasági értéke szeriut mérjük, és azért megta
gadjuk lt zsidóktúl ct rnnnl.:a tisztéletét, mert az ö foglalkozásuk 
csak nyerészkedő kereset és nem tulajclonkéJJÍ munka. Van ugyan 
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t'l•'•g kcres:dény-gcrmún mn.kler, börziáucr, nagy és kisJ<oreskedő 
is. Dc az ezckttíl szerzet.t gn.zdngság utoljára mégis csak visszaiut 
llll'gint a nemzeti Yagyouba. holott ez a zsidók kezében mi~d
liriihe el nu1 idegcnitYe és csak a zsidó nagysig és hatalom esz
ményeinek szolgál a. gazda népek rovásCtra. Azt nem lehet ugyan 

tagadni. hogy a zsidóknak tekintélyes része sziveseu hajlandó 
mo8tani kercsetérőllemoJJdani és azt valóeli és tisztességes muu
bh·al fölcserélni, de sajátszerii és nevezetes dolog az, hogy ·csak 
egy irúnyban t. i. a szellemi munkával. Észrevehetjük azt mind
:tZOJJ pályúkon, melyek eddigelé a zsidóknak hozzáférhetők Ez 
pellig ismét nagy baj. oly annyira, hogy azt a német népnek nem 
is szaba.d megengeclnie. me1·t annak a veszélynek teszi Jei magát) 

hogy a pén:ai'Ísztokraczia mellett még egy zsidó szellem·i a1·isztok1·a

cda um lilla alá kerül. Tehát csak egy mócl van! a nyerészkedő 
keresetet. a mely ugyan nem önmagában, ele a zsidók kezében 
minden esetre közkárossá válik, fel kell adniole és munkához kell 
fogtlio le. »Hog y a zsidók eg_észben véve dologkerülöknek liinnek fel 

minden p1·odukti~; mnnká·m vonatko:zólag) mely öket nem vezeti be 

;·ögtö,l a 111agasabb tá1·sadalmi 1·étegekbe) abban én nem Zeitok e?'e

deti képesség hidnyát) meTt nem sziikséges két megfejtő ok) a hol 

"f!Y is elég) és neke1n elégnek látszik az az egy is) hogy ct kizsákmá
nyoló tevékenység eddig még előnyösebb nekik) mint a pi'Ocluktiv 

munka, és semrmjéle nemzeti é1'zillet nem gátolda őket abban) 
hO[fY a gazdanépeket ki ne zsákmdnyob'ák.« (129. l.) 

De nem! Nem idézek tovább. Ha eddig is már a filazofiai 
okoskodás széles árjából, filozofushoz épen nem illő sajátszerü 
:ingerültség hangjai fölszökelltek, iparkodott legalább őket azokba 
a sajátszerü csakis a német filazofia nyelvén lehetséges körül
irásokba burkolni. ele most erről is megfeledkezett, és véres száju 
demagog nem kiabálhat jobban, mint Hartmann e fejezet utolsó 
kikezdésében. :\Iivel pedig én csak rendszerét akarom kimutatni, 
valahányszor ő kiabálni fog, én egyet lapozok, és igy most is átté
rek a következő fejezetre. 

VIII. A rédeZem eszközei. Két ilyen eszköz van : l. a zsidók
nak nemzetesitése és kivetkőzése a zsiclósúgból, 2. a gazelanépek 
fokozódó gazdasági érettsége. Hogyan jutunk ilyen gazdasági 
érettséghez? Az által, hogy a zsidóktól tanulunk! Tanuljatok 
tőlük mérsékletességet, takarélwsságot, háziasságot, stb. Ha a 40 
millió lakossal biró Németországhan nem volna_ II/

3
°.1

0 
zsidó, 
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. , Akk . hivatal-nemessécr . lCl'SZe nem volna szükseges. Ol a . ~ 
akkot ez l . .. .. 't költhetne mmt a mennyt 
(Dienstadel) ezentul Is o ts zor annyt , ' . á. tékban 

c t' e a telek-nemesség (Grundadel) fogadasokban, J , l 
n, 1tze rs , c 1 t' t , esebb moc on 
, : becsületbeli adósságokhan a eg tsz esseg , 
es m,ts , . h' t l k a telkek es a . h t , t lkét is nemességet IS ; a tva a o ' 
elvcsz1t e ne e 1 á 1 'dók 1\Iivel azonhan ,' örökösei legalább nem vo n na c ZSl . , 

~~e:fe~émet mellett még p j 3o /o zsidó is van az országban, a: e~:~ 
• , 3 . o .. k kell Szécryen ugyan még csak annak a leheto se 
-; ~n7.kednu~ d . hogy oez a kisebbség bennünket clnyomhatna, 
get lS megenge m, , , . de sz é en oda fontoljuk 
fölöttünk urallcoclhatnek, de szegyen l ' ~y .. '. , h : 

G dol'uk meg első sorban, vaJJOn a torveny oz,ls 
meg a dolgot. on J , l tt 982 ' o érdekéhen. 
nem tehetne-e valamit ezen szegerry e nyomo ~. a o n J 

H H t ann talpraesett javaslatai közül csak egyet em l se<. 
oo-y ar m, l' t t' '\lbl . "'. .I időüzletek megnehezitése magas meg ac ~z a as ' c 

1m e . » gy az tk" l •o· keresz-. á , lh· t'k föltéve. hoo·y először nemze ozt c" , . 
IS ]Ja~zttoss, va' cldl ' . é~ 11~1 létező árukról és értékekriíl 
tül vitetnek maso szor a m o . . l 

, , ' , . l't c öknél a valószinü transportidőt tu nem swlo vagy R mar e ez . . .r, 

l . .' laJó határidőre sz ól ó szállítási üzleteket nem foghlJ~l ~ag,r
l<"L 1' lf ·, k · · · hoo·y nnt ]Cl en t b:tn.« (Üzletemberek azonnal !C ogJa " Jsmetm, o . 

ez a sikerült körülirás.) . , _ . 
Különben a törvényhozás nélkül lS boldogulha~uank_ eg)-

.··e az o··nsecrély által. Ecry antiscmita liga nem feszik egl'szen RZel U ll " o 0 k 'l t' 
a lehetőség határán kivül, és ha a zsidó kereskedelemne ·, ~ ye en 
V 'he ésc eleinte kellemetlenségekkel járna is ' n, menuyihen a 
dC z t"] J écr szem keresztények, megszabadul va a zsidó verseny o ' cs~ (,ru ,"' -

telenebbül folytatnák azt, a mit leülönben c.sak a zstclokto~. s_zok
tnk rossz néven venni, vagy a mennyiheu talán ez által a tukenP~ 
egy része a nemzeti közlekedésből kivonatnék, mé~is. ez anyagi 

t ' nem J'öhet tekintethe »wenn er der Pre1s 1st, um den vesz eseg ' . .. 
n,llein die nationale Ehre und Freiheit gegenüber emer uberwu
chemden jüdischen Geldaristokratie gewahrt werelen könnte.« 

IX. Miivészet) tudomány és sajtó. Ha a zsidók mértékletes
ségiik és takarékosságuk által pénzt szereznek akkor ez ugyan nagy 
baj, mely a népnek jogérzetét mélyen sérti; de utó_vég.re le~et s~
aiteni rajta, egyszerüen elveszik. De ök szellemr kmcsemket lS 

~lsajátitják, és azokat, sajnos, már nem lehet tőlük elvenni. :Mit 
kell itt tenni? » Ht"L a zsidóság egészen elzárkóznék a nemzeti 
müvelődés elől, akkor ezt nem háborgatná, ha már teljesen kivet
kűzött volna zsidóságáhól, és megncmzetesedett volnt~., akkor talán 



HíR 
l3AUER RIMON. 

előmozdítanák is .. J elenleg azonban, midőn a zsidók a uépek min
den szellemi iig,reibe ar:ükoznak. a nélkül, hogy megszüntek volna 
mint zsidók gondolkozni és érezni, oly ellenmondások keletkeznek. 
melyelnt nemzeteket nagyou kellemetlenül érintik. A illennyiben 
a zsidóságnak bontó negatívitása a nemzeti kulturának csak 
elavult alkatrészei felé fordul, tárgyilag véve szolgálatot tesz a 
kulturfolyamatnak. mindazonáltal a népek ezen általuk nagyra
hecsült alkatrészek aláásását alanyilag sértésnek veszik, mert az 
idegentől megtagadják a jogot, hogy ily módon belenyuJjon a 
nemzet szellemi életében. » \Vitz, Ironie, Satire, Spott, Hohn, 
Frivolitat und Oynismus vereinigen si ch o ft gen ug um dPm Volke 
seine Ideale henmter zu reissen und dm·ch den Koth zu schJei
fen und dergJeichen L eistungen sind stets sicher ein dankbares 
Puhlicum zu finden. Auf diese \\T eise hat geraele an der deutschen 
Xation das Judenthum viel gesündigt, und dieses Sündenregister 
ÍRt noch weit cntfemt geschlossen zu sein. « (164 és k. L) 

A mint látjátok, itt is segithetünk magunkon. Eitagadjuk 
a zsidóktól a jogot, hogy a gazdanépek miivelődésében részt ve
gyenek, és megbélyegezzük mindazt, a mit már elsajátitottak, 
jogtahn szerzeménynek: nem egyéb, mint lopás. Mivel pedig a 
tolvaj nem lophat bizonyos rendszer szerint, hanem azt ke H vennie, 
a mi keze ügyébe akad, itt egy darab egyiptomi bölcseséget, ott 
egy kis görög filozófiát, itt idealizmust, ott romanticzizmust, azért 
a 7.sidóságnak tudománya és müvészete rendszertelen - eklekti
czizmus. Most pedig van egy filozofus kinézésü jelszónk, melynek 
segitségével Spinozát, Meyerbeert, Heinet igen kényelmesen és 
egy szuszra lehordhatjuk egész a sárga földig. 

Ha a zsidók csak saját használatukra meritenének a népek 
szellemi kincseiből, akkor nem kellene tovább vele törődni, egy 
sajnálkozó mosoly, egy önhitt megvetés elég volna. De ő h; oly szemte
l enek, hogy ezt a mindenünnen összeszedett portékát, a melyet 
sajátszerü skeptikus sa v ban föloldanak és ízléses középszerüség
gel földiszitenek, még a vásárra i:> viszik, és ez a reprodukczió 
veszélyes, mert kiszorítanak bennünket, »Minden téren, a hol 
nem követeltetik egyéb mint reprollukczió, a zsidókat a legma
gasabb ezélakat látjuk elérni, és oly tömegesen megjelenni, hogy 
daczára a csekély százaléknak, a nemzsidók fölött vagy már elér
ték a túlsúlyt, vagy félő, hogy legközelebb elérik.« (168. l.) 

Ily eredméijyeket pedig lehetetlen egyenes uton elérni, az 

r 
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csak ugy lehetséges, hogy a zsidók itt is alblmazzák iizleti eljá-
1.ásnkat. »l\Iindenütt csak a routine, a raffinement, a haut~out. 

, 1 a tömegnek rossz izlésérc való spekuláczió, melyek alt:ll szova 
1
, 1 

a zRidók rzt n,z eredményt elérik. l\Iindenütt csak ~kk~r epn~. c 
rlőt6rbr ha a nemzsidók n,lkotó errje n, tért már elegge megmu
vclte, 11 ~y hogy csak a meglevő minták reprodukeziój~• mn,racl 
hátm, und iibemll entadeln sie die Idealitat de1· Kunst dw·ch He-
1·abziehen ih res Betriebes in die geschöftliche Sphiire des (.' ehl-

enverbs.« (168. 1.) , , . , 
És n,z ő káros üzleti tevékenységüknek ezen agaban 1::, tamo-

gattn,tnn,k a közöttük virágzó és áttörhe~etlen clic]ue~rendszer ált~l. 
»Ha rgy zsidó sikert :u·at, akár [L szmpn,don, ak~r- a k~ncze1 t
teremben, akár pedig az által, hogy egy sokaktól kmmt hiV~talu~ 
jut, mindenki (tetszik tudni, hogy ki ~z ~ l\lindenk~ ur!) h~Jlan.do 
annak nagy részét a elique rovására um, mely elngazásmt .m,lll

clcnhová terjeszti. Azért is olyan kellemetlen mil1den nemzs1dor::1 
nézve a verseny a zsidókkal, mert tudja, hogy egy cliqtie-Hek be
folyúsúval áll szemben, der an fester Gesehlossenheit, 'wi ter V cr
zwciguug und Rüeksichtslosigkeit in protestantischen Liinelern 
niehts anderes zu vergleichen ist. « (169. 1.) De vigyázzatok ma
o·atokra! N em csak a zsidó kereskedelmet lehet ki6heztetni, a 
:sidó üzlet ellen tudományban és müvészetben is lehet antisemit:l 
ligát alkotni. »Ha a zsidók nem fogják jók01' elszánni magnlwt, . 
hogy lemondjanak ezen cNque-1·enclszenül) akko1· a feleletet 1·.á e~.l! 
antisemita cliqne-1·enélsze1' alakjában egészen maguknak tnlaylomt-
haf.ják. « (17 0. L) . 

Legvcs7.eclelmesebb pedig a zsidóság a SaJtÓ ú~tn.llesz, m~ly 
m(<r magf<ban vévl' a moclern knlturáuak fekélye. Es ez a sa.Jtó 
azonfölül n. zsidók uralma alatt úll. »E nyomornságból csak egy 
mentség van, az njságoknal~ el kell J'Ontani a.~ iizletet! Ezt [L tör
vényhozús a következő eszközökkel teheti: l. A hirdetési mouopo
lium áltn,l. 2. A börze és kereskedelmi hírek kizárása által n. poli
tibi lapokbóL 3. Az ujságok nyomtatott térfogatának megadóz
tatása által és pedig a kereskedelmi és börzei uj;;;ágoknál jóval 
magasabban. 4. Az által, hogy a szerző köteles minden czikket 
teljes és valódi nevével aláírni 5. Az által, hogy mind :1. kiváltsá-
gokat a heti és havi folyóiratoknak meghagyják. .. 

»Eine solebe Reform der J ournalistik würde das Ubel ~n 
det· \Vm·zel angreifen, und die jUtli!mhe Ausbentung durch die 
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Pret->se. ohne jede Ausnahmcmassr0gel gegen diC' Judon, auf eiu 
ungeführlichcs l\Iass beschrünken. « (176. L) Térjlink át az utolsó 
ft'jezetre. 

::S::. A zJolitika. ltt két kénlés merül föl. A z egyik, mit abr 
Bit:.marck; a másik miért nem akarják azt a zsidók. Az első kér
désre nem is szüksóges felelni. De a második kérdésre szalgálha
tok válaszszal: »A zsidók politikája mindenütt a zsidóság külön 
érdekei által, nem pedig a gazdanépek jól vagy rosszul felfogott 
érdekei :íltal van meghatározva..« (178. l.) Azért is csa.tlakoznak 
mind a liberalizmushoz, ehhez az elméletileg 1·övidlátó és gyakoJ'

latilag terméketlen politikáho.,, mert azt czéljaikm legjobban hasz
nálhatják. »In der That brauchte das Judonthum sich nur diesem 
doctriniü·en Flügel der bbentlen Partei auzuscbliessen, um alle 
seine Interessen auf das beste gefördert zu seben, und zugleich 
von dem Nimbus der Idealitüt zu profi.tiren, den diese Partei in 
den Augen des Vollces - um ibr Baupt zu winden verstanden 
hatte.« (179. l.) A zsidó minden szabadságot követel magának, 
de semmiféle szabadságot nem akar megengedni másnak, melyet 
az az 6 kárára használhatna. Ö megengedi magának, hogy minden 
nemzsiclót szóval és irásban tetszése szerint Iehordjon, de rögtön 
kiabál középkori barbár zsidó üldözés miatt, ba. vabki ugyan
azzal a szabadsággal él ő vele szemben, holott tekintetbe kellene 

. vennie, hogy 1110st már csak legfeljebb szóval bántjuk, nem mint 

azelőtt, mikm· m/g /lete és vagyana veszélyben volt. (181. l.) Itt 
csak egy alternatíva van. Vagy idegennek érzi magát az ember a 
nemzeti államban, akkor a magaviseletnek egyedüli loyalis és 
tisztességes móclja tartózkodni minden részvéttől a nemzeti ügyek 
tárgyalásában. V agy a nemzethez tartozónak érzi magát, akkor 
magától értetődő, hogy a nemzet politikai pártéletében is részt
vesz. De ép oly magátúl é?"tetüdö (B. ur logikája szerint, melynek 
ez valóban klasszikus példája), hogy ez csak a különböző pártok 
közt való eloszlás, nem pedig egyetlenegynek, és pedig a minden 
alkudozást a kormánynyal elvileg Jeizáró ellenzéknek, erősítése 
és vezetése által történik. 

»A. mostani állapot, midőn a zsidóság a gyülöletes és en· 
geszteihetetlen ellenzéknek lelke, és politikai ténykedése arra 
szoritkozik, hogy a nemzeti ujjászilletés kormányát lelkiismeret
lenül gyanusítsa és aláássa, kell hogy minden német hazafinak 
a harag és szégyen pirját arczába kergesse, és misem képes 
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inkább a szabttdelvü németek előtt ezen t<tuok igazságá~ gyauussú 
tenni, mint <L zsidó ~zövetség és fővezérség, melyet e;; alta! nya
kukra vettek. « (184. L) Hogy ezen állapotnak véget vess~nek, ,az 
antiscmiták azt javasolták, hogy a zsidóknak csak nep~ssegi 

s;;úzalékuk szerint kell részt engedni a politikában, tehát !omon-

l · horry az egész birodalmi gyülésben nem lehet több mmt egy c am, 0 . 

r . "lo' Hanem az kivételes törvény volna é.s azt nem akarJuk, van JH11 ZSil · . . . . 

még egy más régen kipróbált eszköz :. cl,mde et l~~era_- :re:.h~
sonlást kell előidézni magában a zs1closágban kulonboző a"lta
cziók által és pedig el kell őket választani egy konzenativ pl1t~o
kTacúa és egy szoczíaldemokrata 'Vag,ljontalan tömegre. »Az_ Ily 
meghasonlás legalább első részében a nemzete~ecl~snek, de mmd
két részében a zsidóságból való kivetközésuck Javara lesz. l\Iert a 
konzervativvá lett zsidók már érdekből is megnemzeteseclnek, és 
a zsidóság ezen szétválása két ellenséges táborba okvetlenül 
lerontja azt az erős szolidaritást a nemzet kebelében.« (188. 1.) 

Most elmondtam nektek véleményemet alaposan egész fila
zofiai rendszerbe szeclve, és a kinek csak még egy csepp érzéke 
van a nemzeti becsület iránt, érteni fog engem és kivonhatja a 
tanuságot. De most komolyan arra is kell gondolnom, hogy húzom 
ki magamat tisztességesen a dologból, még csak két oldalom van, 
ez tehát nem nektek szól, ti szégyentől és haragtól piruló haza
fiak! ez csak az a mézes madzag, a mit annak a piszkos zsiuó 
sajtónak a száján keresztül kell hü;;ni, hogy dühösen nekem ne 
rontsanak. Tehát még hamarjában azt monclom nekik, hogy nagy 
jövő vár reájuk, ele persze csak akkor, ba arra határozzák magu
kat, hogy azt a gazdanépek nemzeti politikájában és müvelőclésé
ben, nem pedig, mint eddig, saját külön érclekeiknek előmozuitá
sában, keresik. »Dieser Umschwung kanu nicht ausbleiben, und 
je früber die J uclen eli es anerkennen, unu je mehr sie Hand Mle
gen zu seiner Beschleunigung, desto scbneller werden sie aus der 
für alle Theile peinlichen Übergangs-Krisis heraus zu behagli
chen Zustanden gelangen. Insoweit aber diese Krisis unter allen 
Umstandeu noch eine gewisse Zeit beansprucht, ha.ndelt es sich 
vor allen Dingen für beide Theile um Gecluld. « (190. l.) 

Két dolog jellemzi leülönösen az antisemitizmus e német 
filozofiáját. Először a hangnak azon sajátszerü ingerültsége, mely 
az egész könyvön végig vonul és a melyct már közbevetőleg jelle
inelltem. Másoelszor azon helyi és pártszinezet, mely az egészet a 

MAGYAR-Zsmó SzEMLE, 1885. III. Füz. ll 
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tárgyn.lás oly alacsony Jli,-eaujára szorítja, hogy abbólminden 
mngasahb szempont ki mn z~hva. Azért ajánlanék is a szerzőn ek 

eg,y kis változtatást a ezimbcn, mel,1 a mostani általánosságban a 
könJl tartalmának sehogy sem felel meg, és pedig így: »Das 
dentsche Judentlwm) wie es behandeTt we1·den ?1Wss vom S tand
punkte des .Staafssocialismus.« 

Szeged. BAUER SnwN. 

A NÉMET MIDRÁS. 

Bibliotheca rabbinica. Eine Sammlung alter Midraschim, zum ersten Male 
ins Deutsche Ubertragen von Lic. Dr. Aug. Tr'iinsche. Lipcse, 1880-1885. 

33 fiizet. 

Azon vaskos mií, mely előttem befejezetten fekszik, öröm
mel és büszkeséggel tölti el a zsidóságot. Örömmel, mert általa 
ismét megtompult egyike azon éles kardoknak, melyeket annyi 
meggondolatlansággal forgatnak elleneink, általa ismét bedugult 
egyike azon »viszály kutjainak, « a honnan tudósa, tudatlanja 
meríti ellenünk a koholt vádak sáros vízét. Büszkeséggel azért, 
mivel oly munka lett :íltala minden olvasni tudó számára hozzá
férhetővé, mely a zsidó élet és zsidó tudomány valóságos tárház:í
nak mondható s mely nem ritkán szolgált hányául oly kincsásók
nak is, kik minden felekezeti pártoskodás felett állván, benne az 
általános emberit keresték és meg is lelték. TYünscl1e Ágost drez
dai tudós a régi midrás-gyüjtemények szine javát átültette né
metre és nem egész öt év lefolyta alatt 33 füzetben ki is adta. 
Hogy ez óriási munkát nem-zsidó végezte, azt szándékosan nem 
ernlitettem büszkeséggel, mert, habár légió azoknak száma, a kik 
Apiontól kezdve Rohlingig a zsidó irodalmat ferdítés, vagy csak 
félreértés által pusztán azon ezéiból tanulmányozták, hogy belőle 
rágalmaik számára fegyvert kovácsoljanak, mégis csak az igaz
ságnak adózunk, a midőn végig tekintünk azon lelkes keresztény 
férfiak során, a kik Reuchlintől a fáradhatatlan Delitzschig egy
részt tisztán a kntatás vágyától ösztönözve, másrészt a hamisítat
lan valóság szent szellemétől ihletve nemcsak őszinte kedvvel 
belemélye~tek az ókor ezen tiszteletet parancsoló tudományágába, 
de a hol kell, lelkesedésök egész hevével léptek sorompó elé igaz 
t\gyllnk érdekében. Hisz az emberek egy része szereti önmagát 
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áltatva önmagával és másokkal elhitetni, hogy századunk jófor
mán a szédelgés, részrehajlás százada, amelyben Thernis vak. 
mig ellenben a hazugság a társadalomban ép ugy, mint a tudo
mány felavato tt csarnokaiban fényes diadalait üli. Pedig épen a 
zsidóság életében, vagy ha ugy tetszik, tudományában mutatható 
ki legvilágosabban, hogy ily elhamarkodott ítéletek felszínes gon
dolkodás gyümölcsei, mely az átmenetet megállapodásnak a fejlő
dést befejezésnek nézi. A vaskohóból salak is válik ki, de azért 
csak félszegség tarthatja azt tiszta vasnak. A folyók hullákat is 
szoktak a partra kivetni, azért a folyót el nem átkozz[tk. A leg
utóbbi zsidókérdés Németországban megmutatta. hogy a zsidó 
tudománynak ilyen igazságos őrangyala - a hivők Izraél Istené
nek mondják- van. mely az cllene zúdított támadásra a felelette 
sohasem késett. 

De hogy egyik szavam a másikba ne öltsem. visszatérek 
Wünsche munkájának ismertetésére. Minthogy a midrásiroda
lom igen nagy terjedelmü, a fordító nagyon helyesen először a 
leghasználtabb részét választotta ki: a Rabbót név alatt összefog
lalt midrás-müveket, melyek a tóra öt könyvére és az u. n. öt 
megillára vonatkoznak. Ezenkivül a keretbe befogadta a Bube1· 
által kiadott és Rab Káhaná nevével jelölt Pesziktát, mint a Pa
lesztinában szerkesztett legrégibb haggáda maradványt, továbbá a 
- Delitzschnak ajánlott -- Példabeszédek midrását, sőt a nagy 
Peszikta kivorratát is. Valóban lehet mondani, a midrás-irodalom 
jó részét világos és értelmes nyelven nyujtja. De nem csak fordí
tást találunk e munkában, hanem bevezetést minden részhez, 
számos magyarázatot, javítást, jegyzéket s varianst, melyekért 
különös hálával tartozunk Fii1·;.t J., Stmsc/w n 0. D. és G1·iinwald 
l\'L tudósoknak. 

Az ily nagy müvel szemben szándékom jelenleg nem lehet 
részletekbe, birálatba bocsátkoznom. A tudományos és ép ezért 
igazságos kritik::t. bizonyára idő mult:íval elé fog állni régi joga 
szerint, hogy itéljen. tanácsoljon, javítson ott, a hol kéziratok 
nyomán véglegesen megállapított szövegről még szó sem lehet, a 
h?l, egyes kifejezései~, szavak a legkétségbeesettebb magyarázási 
~1serleteknek ellentallanak De azt még a legszigorubb kritikus 
~s készséggel fogja elösmerni, hogy a fordításnak legyenek bár 
1gen számos hibái, ez mégsem fog árnyat vetni azon dicséretes 
válhln.tra, melyért a mai korban a nem zsidónak őszinte köszöne-

11• 
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tet mondunk. Az ily fordítási munkákra a tudákos betüböngé
szek sajnálkozó gúnymosolylyal szoktak tekinteni, de mi, .édes 
örömest ch:'lrj uk a fordítótóL hogy munkásságát e t(•rt-n fol)T· 
ta tn i fogja. 

És most még csak egyet, mint zsidó magyar. A németek 
uicsekednek - mondjuk csn,k: :1 szorgalom ujabb gyümölcsével. 
Ök megpróbálkoztak a talmud fordítás:íval, megküzdöttek most a 
midrás nehézségeivel, a biblia fordításának - akár csak zsidók 
últa.l eszközlötteknek - ma-holnap egész története van. Mennyirc 
jutottunk mi magyarole ? mi zsidó mn,gyarok ? Keserü, de vn,ló, a 
mit állítok : l\Iagyar zsidótól fordított telj es szentirás egyetlen egy 
sincs ! H ogy mernénk mi még a midrás és talmud átültetéséről 
ábrándozni! De hiszem erősen, hogy ilyen magyar biblia még e 
században fog születni ; hiszem, mert a szégyenpír orczánkorr lesz 
a leghathatósabb ösztön ; hiszem, mert a téli álom után követko
zik a t av:-tszi hajnal hasadása; tudom, mert van magyar rabbi
k0,pzőnk 

B1tdap est. 
HERZ OG 1\J ANÓ. 

T E M P L O M I É N E K E K. 

Új év. 
l 

I. 

A búgó kürt felharsan, 
Miként te rendeléd, 
És hangjai malasztod 
Hirdetik szerteszét. 
A bugó kiirt rialma 
Dicsének, feltörő, 
Hozzád, jók diadalma ! 
I sten! Jóság! Erő! 

Te látsz az ös homályba 
Idő és tér elött, 
8 belátod az elrejtett 
Titokzatos jövőt ; 
Te Sl'iabsz határt az évnek 
Te vég- s határtalau : ' 
Védszárnyaiddal néped 
Fedel'lzed, ó uram ! 

Budapest. 

TE.\ll'LO~Il E:•mKBK. 

Tc irsz a sorb krinyvebc, 
Megirod, hogy mi vár: 
Egyikre iiclv és élet, 
A másikra halál. 
Ó forclitsd cl mi rólunk 
Ha balsors fenyeget, 
Ó mcnuyei jóvoltunk! 
Snlyos ,·égr.cőcdet. 

,Jusson urunk eszedbe 
Az első ifju híng, 
l\l idön f'iv~lr pnszt>lkm 
Utánad indulánk . 
Az égető homokba 
Süppedt hibunk nyoma, 
S elöttiink járt borongva 
Felhödnek oszlopa. 

Ifjonti szerelmiiukrc 
Mit igéd emleget. 
F orditsci felénk a béke 
Szeut zálog~lt : kegyed. 
Légy közel ma imánkhoz, 
Ó uram ! légy közel, 
::\lidön Izrael áldoz 
Foháf'zszal , könnyiveL 

II. 

Népek tenger özönebő l 

Kiválasztá!, hogy legyiink 
Örök igéd, dicsőséged 
Hirdetői, Isteniink ! 
S vagyunk el nem haló szózat 
Élő tanuság terólad. ' 

Felt:lmad, zajlik s romhissal 
N érek hada fenyeget : 
"~ te igéd mentií sajkánk, 
Aldasse'k tc szent neved ! 
Jákob népének örökje 
Ma és mindig, miudörökre .... 
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Az alliance israélite universelle huszonötödik 
évfordulója. 

Yannak intézmények, melyek legjobbau szerotnének ue.m 
lenni és óhajaik tetőpontja, hogy fölöslegesekké váljanak és hogy 
azok, kik ked vezményE:iket élvezik, ellehessenek náluk nélkül; 
ilyen az Alliance. Az embeíi fejlődés sokkal behatóbb ismerőinek, 
sokkal mcsszebblátó férfiaknak tartom a nemes egylet alapítóit, 
miutsem feltenném róluk, hogy alapításukkor csak egy negyed
évszázad alatt befejezeuclő munkát terveztek volna; hanem viszont 
azt i~ tudom, hogy szivök elfacsarodott volna, előre látván, hogy 
huszonöt év múlva müvök szükségesebb, nélkülözhetetlenebb lesz 
mint valaha. ~finél égetőbb a rá mló szükség, annál inkább fúj
laljuk, minélnagyobb az életrcvalósága, annál szomorubb. Nem 
gyönyörködni fogunk azon, hogy első évszázadának első negyedét 
befejezte~ hanem búslakodui, hogy ott vagy nem is ott vagyunk ~t 
hol voltunk, hogy oly ke1éssé lett fölöslegessé, hogy ma kellene 
alapítauunk, ha nem volna; nem tomboló vígsággal, hanem 
töprenkedő komolysággal fogjuk megülni az évfordulóját; igaza 
van a vezérlő központi bizottságnak, hogy imákkal, istentiszteleti 
áhítattal, nem pedig 1ilági örömkiáltással kell az alliance fenn
állása első ünnepnapj{Lt ünnepelnünk 

De különhen sem nyilik előttLink valami 10nzó látYány, ha 
éber szemmcl közelebbről megvizsgáljuk, mily 1iszouyok között 
megyünk elébe a szép ünnepnapnak Igazán fájdalmas, hogy az 
egylet szomorú teendöi és feladatai a helyett, hogy csökkennéuek, 
napról napra nőttön-nőnek. Dc talán vigasztal az egylet befolyása 
és hatalma, talán elfelejteti az elismerés, a sereges csatlakozás, 
.az uj szeretet :t régi gyiilöletet, talán szallorodnak kivül s belül a 
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barátok olyannyira, hogy ama felüdítő tény elégtételt szerez é.., a 
jövőre reménylő megnyug1ást r Ha valaha 1olt idő, ezeket a kér
rléseket felvetni és megoldani, akkor a mostatli pillanat az, <L 

melyben az egylet életének uj korszakúba készül átlépni. 
Hát yalóban olyan nagy hatalom az az alliancr·! Lúsl1 

J\ornúniát, és hogy Európát-ól, a mely a tizenkilenczedik százali 
vége felé kissé vissza kezel mcnui, többet ne beszéljünk. :\Inrok
kót. Boldog az a zsidó nép, igy kellene gondolkodnunk ama me
rész állítások nyomán, a melyeket az allicmcP befolyásáról ellen
ségei Yilágszerte nagy garral ~zétkürtölnek. boldog nép, a mely
nek múr nem lehet egy hajszáJát meggörbít:ni. a nélkül. hogy 
egy hatalmas testrilet ne sietne segítségére. Es ime a való! :\Iily 
Jrííhót csaptak. midőn a berlini szerződésben Európa állambül
csészete a zsidókkal is foglalkozott és kieszközölte. hogy az uj 
román királyság feltételei közé a Yallásszabadság is föllegyen 
véve, csakhogy türelmes valami az a papiros és Európa beérte 
azi~al hogy szavakka.l elmondassék, a mi elégtételt nyujt az ignz
ságn~k, :, cselekvéssel, a kivitellel már nem törődött. :Fittyet 
hánynak tehát vigan és zayartalanúl a kis hirodalom tanácsosai 
egész Európa összes államfrrtiainak. szívszakasztó hírek jönnek 
naponta ama boldogtahln szegény zsidókról, kiket a kegyetlen 
sors amaz átoksujtotta óltalom alá helyezett. a kigyók bölcse
jébe fektetett~ rendszeresített s egymúsntánban megfosztják öket ~L 

kereset összes forrásaitól és a legmélyebb békében ep:y c~iincléleti 

iildözést intéznek ellenök mely jobbau pusztít és kiirt. mint a leg
véresebb és a legzajosahh. A vallásszabadságot. melyet Európa 
rájuk paranesolt, kigunyoljúk rs a számos zsidó lakosságból még 
a katonákat sem ruházták fel a honpolgárság czimévcl. És az 
alliance - Párisban van. 

Csak a. mennyei kegyelem mentette meg mindeddig a 
marokkói zsidókat. a kik még nem birnak a folytonos halálo 
veszedelmekből átvergődni nyugo<lt, biztos állapotokra. És a sze
gényeknek még hallgatniok is kell, mert annyit tanultak már az 
afrikai államférfiak Romániától, hogy minden panasz, a. melyet 
zsidók emelni mernének, hazaárulás, halálos vétek. Ha tehát 
valami uj rémhír átfutja Emópát a gibr:tltari zsidó község útján, 
hogy Marokkóhan uj üldözések kitörtek vagy készülődnek, akkor 
kettős aggodalom tölti el szivünket a mult és megtörtént szanve
déseik miatt és azon uj gyötrelmektől való félelemben, a melyek-
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uck elébe mcuuek ~lz igaz::.ág híresztelése folytúu. Az alliauco 

pctlig ama. uagy iutézmén;r. a mclynek üldözött zsidók védehn e
zésébeu ellenúllhatatlau ereje va.u. 

~Iinek köszönheti az nlliance ama túlhatalmatJ befolyást? 
~fi músnak, felel a zsidófaló mindcntudó kórus, miut a pénznek! 
11iudenki, a ki rozsdits pennijával vásárt szeretne ütni, miJ

1
den 

derék férfiú, ki megilletödik azon, hogy épen őt nem akarták még 

mcgvcsztegetni, úlmodik az alliance kincses ládáiról, titkos és miu
den képzeletet túlhaladó vagyouáról, ama rejtett fonásról, a mely 

az összes európai sajtó malmait hajtja és minden birót, irót, em
hcrt megaranyoz, a ki a zsidó ügyet segíti. Végre valahára ki

sült a titok, belepillantottunk a varázsszekrénybe, megolvastuk 
tartalmát az utolsó fillérig - 1884. junius 30. volt akkor 

- risum teneatis arnici: volt benne egész -- 259,578 azaz két
százötvenkilenczezer ötszázhetvennyolcz frank. Tehát huszonöt év 

utáu nem birt több tőkét összegyüjteni ezen csekély összegnél, a 
milyen hátramarad valami kisvárosi jótékony egylet alapvagyana 
után. Ha pedig valaki azt találná mondani : azt nem hiszem, ez 
csalás. ámítás. szemfényvesztés, nem vitatkozunk vele. A szegény 

sem bocsátkozik bizonyításba és czáfolásba, ha a fösvény gonosz 

azt mondja neki. ki beesett arczczal. inség szárította szemekkel 
kenyeret kér: ne ámits, jól laktál, a gyomrod tele van cseme
gé>el. 

És honnan származik ez a meglepő vagyon annyi év után? 
Természetesen a tagszámbóL Hányszor híresztelték, hogy mi
lyen hatalmas egylet ez, hogy. mennyire terjeszkedik hálóként az 

egész zsidóságra, hogy alig í'an helység, a melyben ne aclakoznék 
az utolsó zsidó az alliance fiókpénztáraiba. Legal[tbb azt várnák 
a, 'Ok túlzás után. hogy százezrekre rugnak tagjai. :Yiost a leg
ujabb pontos összeirás alapján kimutathatjuk, hogy 1885-ben 
R0.310. azaz. harminczezer háromszáztíz fizető tagja í'an. kik 
közül esik egész }1agyarorszúgrn, J 935, azaz ezer kilenczszáz 
harminczöt tag. 

Ha ezen számok igen szomorú képét nyujtják <tmaz elégtelen 
fogékonyságnak, a csekély részvétnek, a mely zsidó körökbon az 
Pgylet magasztos czéljai iránt létezik, még megdöbbentőbb lesz a 
felelet, ha kérdezőskörlünk a máshitűek által tanusított elismerés 
és támogatás után. Fennállása első évében, 1860-ban, nemsokára 
az alapítása után alkalma nyilt az alliancenak kimutatni, hogy 
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. l' t·íg más vall"tsnakat is segíteni. ha módjában vau; o'í 
gziVe C cg , ' , ' ' , l t' k rr'tséct'•rc 

l l " ~ k1' a Lib·wonban üldözött wresz enye se"'1 bt vo t az e so, '" ' ' . , . , . . l· .. _ 
felhívott és saját körében pénzgyüJteseket mtezett. Az ,1 apsz.:t 
b-'tlyok oly fennhangon szálanak az általános jótékony szellemr~.}. 

' oly ·tz orrész intézményt átlengi, hogy lehetségesuek. sot 
a ru ' b · h • 1 zsidók nagyon valószinünek kellett láts~an~.a~. og! ne~ ~pen. ' 

l h·1nem minden vallás hívei kulonbseg nelkul sz1vesen fog-magu c ' . 
nak atlakozni a szép feladatok megoldására. A kl csak. egy cse~Jp 

jóakarattal bír, könnyen me~tt~d~atja. m~lye~ek az ~ll~anc: cz~l: 
· · hogy nem 1·ut eszéhe a zsidosagnak UJ tetetmeghorhtam, í'ab:y 
Jai, ' . t "1 
hívei számát gyarapítani, hogy a vallás mmt olyan nem tar __ O~I c 
egyáltalában a szemügye alá veendők közé, hogy tehát .n:m toröd
hetik a zsidó vallásosság megszilárdításával vagy emelese>el. hogy 
ő csakis az embert nézi a zsidóban, legyen hogy ártatlanúl szen
ved ·a vallásgyülölet nyüge alatt vagy hogy a körülmények k~ny
szere folytán, nem saját büne következtében hátra maradt. Nmcs 
tehát emberibb egylet nálánál ; úgy mint a hajótörők megmentése 
kedveért alapított társaságban részt vehetnek és tényleg vesznek 
is minden ország, minden nemzet, minden vallás fiai - ugy sere
gelhetnének az alliance zászlaja köré minden felekezet híve!. Ha
nem azon szerencsétlenség, mely a zsidóságot magát üldözi, nem 
kiméli legmagasztosabb intézményeit sem. A rágalom és a g!ii
lölet ernyedetlenül dolgoztak, míg -valahára sikerült n. legtisz
tább gondolatot is gyanúba ejteui, a legnemesebb szándékot is be
szennyezni és egy intézményről, a mely létezésében magában n. 
zsidó gyöngeséget és elhagyottságot jelképezi, olyanokat híresz
telni, mintha az egész keresztény társadalomnak és -valamennyi 
államnak rettegnie kellene a zsidók világuralomhajhászó vigyá
nak eme legujabb szüleményétől. Egy ugyne-vezett bölcsész is 
találkozott. a ki az allianceról kikürtölt hazugsúgokat és gyerek
roesélcet rendszeresítette. A zsidóság az emberiség ellensége és 
ennek legszöruyübb, legveszedelmesebb eszköze, szerszáma - az 
alliance. ,J o g gal jegyezték még, hogy az igazság ily felbőszítő 
elferdítéseivel szemben könnyebben érthetö, mint lehetett egyszer 
az emberekkel elhitetni, hogy a zsidók keresztényvért isznak és 
hogy megmérgezik a kútakat - hiszen oly igaz az egyik mint 
igaz a másik. Hanem egy )dilönbség van mégis, hogy ezen ha
zugságok elvadult néptömegektől származtak és sötét időkben ke
letkeztek, amaz uj rágalom pedig a felvilágosodottság hszázadá-
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ban a bölcsészet. <t tudomáuy egyik szószólój[ttól cred és lllÜvclt 
nyelvbell méregtől duzzadó kö11yv által terjesztetik 

'l'udják ugyan a beaYatottak, hogy az auyaghiáuy szól arnaz 
inibóL a. ki már élte z::.engc koráb<tn befejezte teendőit: egy böl
csészeti re11dszcrt, a, lllÍvel lllá:S bölcsészek korouáz11i szakták 
életök míí.ködését. bocsútott Yilággá pályája kezdeté11, uj val
lást alapított, a lllely11ek egyedüli hívőj e eddig csak ő, ij esztő ter
lllékeuységbeu köll.Jiet dob a piaezra köny-, u tá11, lllíg valahál'<l, il, 

gok llli11denféle után nüó kapkoelásáball a zsidóh a is került a 
sor, hogy ezek is hajtsallak valamit, a kikre csak úgy hull a 
pé11z. míg olya11 szegéuy német bölcsésznek ki kell a.zt húznia 
cseppekként - a téntatartójából. De azért mégis fogják olvasni 
ezt az uj köuy1et is, meg fogják beszélni, elle11e irni - talán a 
szerző maga - lllore consueto, - hogy jobbau keljeu, haclel sza
porodjanak a, kiadások: értelll n, bevételeket és a zsidóság és leg
szebb intézménye hamis képben fog bevésőcini ezrek meg ezrek 
szellemébe. J\Iintha száudékosan akarta volna ürmös cseppjeit hul
latni örömserlegünkbc, jókor jelent meg ama könyv még az 
alliance ün11epnapjn, előtt, hogy még nagyobb elkeseredettség és 
visszatetszés fogadja a tőlünk várva várt évfordulóját. 

De nemcsak szomorító és megszégyenítő gondolatokat, ha
nem bátorító, örvendetes, büszke és hálás érzelmeket is gerjeszt
het az alliance ünnepnttpja. Szomorú, hogy ily egyletre ily teen
dőkkel szükség van, hanem viga,sztaló, hogy meg'Van ; szégyen
letes, hogy még nem ért meg a zsidóságban ama fennkölt intéz
mény iránti kellő fogékonyság, hanem annál szivemelőbb, hogy a 
esekély részvét daczára annyi csodás tettet mívelhetett egyes hí
vek csodaszerü oclaa,dása által; fájdalmas, hogy félreértik ország
szerte, hogy rágalmazzák és félnek tőle, hanem jobb az ellenség ~ 
szánakozónáL az irigység a megvetésnéL Amtt tény, hogy egy 
negyedszázaddal ezelőtt felviliaut egy istenáldotta férfi agyvele
jében a gondolat, a mely összeforrasztotta a. zsidóság szétszórt 
darabjait és romjait s látható jelképét teremtette amaz elrejtett 
és majdnem elfelejtett együvévalóságnak, a mely maga képes 
volt anny: haza hii. é::; odaa(ló fiát egy lángoló eszmében egyesí
teni, ama tény maga lllegérdemli, hogy márczius l-én öröm és 
hála· vonuljon be Izraél sátl'aiba s hogy Purim ünnepeltessék 
mindenhol, a hol a zsidóság még nem elhangzott szó s üldözött 
emberek megmentése nem közöruböl:l fogalom. 
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Hálásak legyünk ezen ünnepnapon lllindenek előtt a goncl
viselés iránt, mely oly időben, midőn az európai jogegye~lős,ég 
közepette a zt::idó összetartfts kötelékei m~g kezdtek lazn!m, fer
tiakat emelt ihletével , hogy gondoskodJanak szerenesetlene bb 
elhagyott testvéreikről s teremtsenek intézményt, _m ely_ben ré~zt 
vehetne mindenki, a szegény fillérélel s a gazdag kmcsClvel, mmt 
a zsidó szellemi egység s testvériség megtestesült jelképében. 
Csak rokonérzülettel viseltethetik minden elfogulatlan ama fenu
költ alapítvány iránt, a melyet boldog. független, legmélyebb bé
kében és biztonságban élő zsidók üldözött és hátramaradt hittár
saik kedveért elővarázsoltak, miutha le ttkarták Yolna róni a sor::; 
iránti hálájukat n.z által, hogy szabadságukban és bolclog'>ágnk
ban nem feledkeztek meg a kényumlom alatt epedőkről, a kiknek 
még nem hasadt meg egy felvilágosodottabb kor hajnala. 'Ninc ' c 
században nemesebb, a zsidóságra nézve tiszteletparancsoló bb cse
lekmény az alliance alapításánál; soha magn,sztosabb tettet nem 
ért a rágalom. 

Köszönjünk továbbá forró érzelmekkel amaz orsztig11ak, 
mely tt világtörténelem folyama következtében ki Yolt szemelve a 
gondviseléstől, hogy majdan ezen intézményünk szülőhelye. böl
csője és tápláló talaja legyen. 

Nincs ország a Yilágon, hol oly komolyan, oly rendíthetet
lenülragaszkodtak volna n, szabadelvűség. jogegyenlőség, vn.llás
szabadság szent gondolataihoz, mint Francziaország; lehet, mert 
a legdrágább áron fizették meg ama vezérelvek megértését - dc 
tény, hogy sehol sem hatoltak be oly mélyeu megtörhetetlensé
gükbe és szeut voltukba mint amn. hirodalolllban. Császárság, 
királyság vagy népkormány, egyáltalában az államforma nincs 
ott befolyással a közvélemény bizonyos alapiételeire, melyek közé 
első sorban a vallásszabadság legteljesebb értelméheu számítta
tik; onnan va,n, hogy n. III. Napoleon épugy mint G1·,:vy támo
gatta a legelőzékenyebb módon az alliance törekvéseit. 

De áldás és lángoló hála hámmaljék azon nemes lelkek 
emlékérc is, a kiknek ne>c mindörökre be lesz vésve nemcsak az 
alliance emléktábláin, hanem a zsidó nép szivében is, első sorb

1
m 

az egylet boldogúlt elnökeire, kik világhirü nevökkel díszítették 
n.lapítványuk müködését. Hol volna zsidó sziv, a mely nem do
bogna forró köszönettől C1·émie1tx Adolf neve hallatára! Ime Ieg
mgyogóbb, példaszerű bizonyitéka annak, hogy a legh6siesebl) 
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LHlaadú::; ;t haz<i0rt h(,kí'n lakh;ttik a leghívebb szerctct lllellett 
.. l ll· · · t h · 1' ' ' h 1 az o~ii , Ya asa mm . ogy ZKH osag cs onpo gár ság nem elleut· 
tek. hogy egy orsz(tg legálaozatMpesebb, számtalanszor me()' 

1 
.~-

1 ']t k" 't] ' k h'''b j alto
l,:t , • a ozszeren_cse · L'nscg o op an mocso ü alan tisztának ta-

JaH ti a egvszersmmd le het a. leglelkese bb pártfoo·ó1' a és z:
18 

l , . 
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vöje a zsidóságnak is, üldözött testvérei szirtje és bá.styá'a 
"t't ' b t l" h't · .. 't k , ~ 'a so c .seg eu espel u 1 sorsosal szove .ue -e es világítótornya. A 

t'ranl'zia közt(trsasá.gnn.k minisztere. a ki a fonón szeretett haza 
nltár;ín erejét. idejét. vagyonát álaozta, többet ajándékozott saját 
"zcmélyébeu a közwszcdelem órájában mint az állam főnemesséO'e 
l'l::;ő csalúdjai. elég túg sziYVel birt. hogy átkarolhatta szerete~
vrl tősgyöken•::; Yallúsn. ügycit is. hogy nífért :t sok fényeseu be
töltött tisztsége mellctt, <1. melylyel a haza felruházta. az alliance 
israélite unirerselle clnöktségc is. 

Hálás emlt'kczés harmatja hulljon egy drága. halott, Munk 
SaT a mo11 sirdom bj;íra, a. ki teljes odaadással szerette és vezérelte 
n.z cg:-letet, míg szemeit. n. melyek annyi sejtetlen világosságot 
hoztak a zsidó tudomiinynak. nem takarta n. vakság nyomasztó 
éjjele. A kutatás egyik fejedelme, a franczia akadémiától ölébe 
fogadott világhirií. mcsterc a keleti nyelveknek, nem féltette 
rrejét. idejét. hn.nem szereul:séjének tekintette. hogy szolgálatait 
a zsidóság legmagasztosn.bb intézményének szentelhett0. Bár az 
ö neve kitörülhetetleniíl bevésődött a zsidó irodalom emlék
tábláiba. s halhn.tatlansága biztosítva van más téren, mai napon 
~em szab:td róla megfeledkezni, midőn ftz alliance huszonötödik 
évfordulóját és legénlemesebh jótevőit ünnepeljük. 

De forró köszönöttel meg fog emlékezni az alliance ünnep
napja alkalmával egy élő pártfogójáról, a ki párn.tlan és csak 
saját belátásával verseuycző bőkezüsége által biztosított<L az egy
let fennállású t és áldásos müködése lehetőségét; Hh·sch báróról 
van szó. a ki múr kétszer rendelkezésére bocsátott egy milliót a.z 
alliancenak és azonkiYi.H számos esetben pótolta és fedezte a 
szükségletek hiányait, a budget adósságait. :Nem csak azért érdemli 
tehát Francziaorszúg bCtlúnkat. mi,-el csakis az ő talaján voltak 
meg az alliance lehető:;('g('nek föltételei. hanem még inkább zsidó 
lakóinak a környezet példája álblneYclt l'S fokozott nagylelkű· 
sége és áldozatkészsége mbtt. Csakis egy orszítgban, a hol oly 
csodaszerü mértéke van a nyilvános jótékonyságnak, történ· 
hetett., hogy keletkezett egy zsidó-egylet, a mely szétárasztotta 
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áldását az egész földtekén; csakis az nmiver:;alité« ot~honú:Ja_n 
származhatott az alliance israélite uniuerselte. Ugy a mmt Pa~·h 
maga mü1dig oda törekedett, hogy a világ fővárosának tekm
tessék, épugy csakis a párisi zsidók közepette sarjaclozhatott l'~Y 
vilú graRzóló gondolat, egy frnncz~ák küzött élő zsidó ~zh·beu n.n,l
vímúlhatott amaz, úgyszólván, a mindenséget átkarolo :-;zerctet es 

hökezüség. 
Ha az alliance működése egyik feléről mégis csak ,-egye,; 

érzülettel emlékezhetünk meg. mivel a feladatnak neve: a z,;ülú 
vallás miatt üldözöttek megmentf>se. már magában véve szív5za
kasztó, osztatlan büszkeséggel, merő tiszta örömmel pillanthatunk 
czéljának második felére, oktatási szervezetére és munkftlkodú
sára. l\Iinden iskola, a melyet az alliance a keleti orszúgokh;tn 
felállít, egy-egy ék, a melyet az európai polgárosodás bele ver az 
(•vszázadok óta tespedő barbárság ba; minden kiküldött tanító a 
haladás, a felvilágosodás apostola; nem a zsidóságot magút. llil

nem az emberiséget illeti azon áldás, a melyet az alliance mín•
lődési törekvései által az ó Yilág mindhiirom részére áraszt. Inw 
egy világi propaganda az emberiség, nem pedig valami külön 
felekezet szolgálatában; azon távolfekvő éjsujtotta országokban 
született gyermekek, kiket az alliance Párisban kiképeztet, leg
jobban alkalmasak, hogy hazaténe széthintsék századunk legne
mesebb magvait hátramaradt. elhanyagolt testvérei termékeny 
talajába. Ha tekintetbe vesszük ezen nevelési münek csoda.szerií 
fejlödését, mely észrevehetetlen kezdeméDyek után oly v:iratlan 
terjedeimet ért, dicső jövőnek nézhetünk elébe. Kilenczezer keleti 
gyermek részesül n. Dyugati mívelőclés jótéteményeiben ; Smyr
nától Beirútig, Tangertól Bagdádig ér ezen világító tornyok 
lánczolata; Törökországban, Bulgáriában, Rumeliában, Tuuis
ban és Marokkóban, Palesztinában, Sziriában és Arabiábau mű
ködnek az alliance iskolái. És nem mint idegen tolakodák jönnek 
hivatlan rákényszerített áldásukkal, hanem mint kedvelt barátok, 
mint hivatott magvetők. Alapelve az egész szervezetnek, hogy 
sohasem uyíttatik meg iskola egy küzségbeu, a mely nem mutatta. 
készségét és hajlandóságát azáltal, hogy hozzájárúl a fenntartás 
költségeihez, a helységet szalgáltatja és saját őrizete alá helyezi. 
Csakis azáltal vált lehetségessé, hogy az iskolák budgetje a mult 
évben 689.568, tehát majdnem hétszázezer frankra rúgott, oly 
összegre, a melyböl az allicmce maga c~ak 325.088 frankot fizetni 
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képes. A baráti viszony. n, mely n.záltal az alliance és a kö , 
közöt t előidéztetik már magában véve siker és nyeremény.zsegek 

Legfényesebben bizonyítja az egylet nemes szándékait . 

dön nem csak zsidóknak. hanem minden felekezetnek meo·n' , ~t·l· 
· k l ' · k ·t 0 ~ 1 Ja IS ·o m ·apm . 

Ugyanazon helységben t aníttatnak békében egymás m 
1
_ 

lett zsidó, keresztény és muhammedán gyermekek ; az isko~. 
padok száraz fáján nyilik a türelmesség vitrázsvirága. Számos eset
ben vették észre, mennyire megváltozott egy város, egy vidék 
hangulata és magaviselete a zsidók iránt egy ily iskola alapítása 
után. Joggal dicsérik az idegen hatalmak képviselői, kik jelen
létükkel szakták kitüutetni a vizsgákat , az alliance hervaelhatat
lau érdemét: melyet a keleti tartományok körül miuden egyes 
olyan intézet felállításával magának kivív. 

Az iskolákból kibocsátott kész tanítványok legszebben nyil
vánítják hálájukat és elismerésöket, hogy rendesen egyleteket 
képeznek, saját erejükből támogatják az intézetet, melynek jóté
teményeiben részesültek, és nem fáradnak el uj barátok és párt
fogák szerzésében. Az iskolákkal mindenütt kapcsolatban álló 
köny>tárak képezik az összeköttetést az anyaintézet és a kibocsá
tottak között, a kik ilyképen nem szünnek meg később sem gya
rapodása iránt érdeklődni. 

Különös érdemnek tekintendő az alliancenak a női nem 
nevelésére szentelt fáradozása. Tudvalevő, hogy a lányok tanítá
sával nem igen szaktak törődni a keleten egyáltalában, megbe
csülhetetlen tehát annak a határozatnak áldása, hogy az alliance 

nevelési gondoskodása a női nemre is kiterjed. Hogy a kézművek 
előnyeiben is részesülhessenek, 1884-ben a leányiskolák mellett 
külön mühelyeket rendeztek be, a hol például a fehérnemű készí
tésben, a ruhavarrásban, a hímzésben és szövésben nyernek okta· 
tást és a hol addig dolgoznak, míg önállóságot nyerve, maguk 
képesek élelmüket megkeresni. Ily iskolák a hozzávaló műhe· 
lyekkel együtt fel vannak már állítva Drinápoly, Konstanti· 
nápoly, Damaskus, Rusesuk és Smyrna városokban és nemsokára 
más helyeken is meg lesznek nyítva. 

Az alliance alapítói sokkal jobban ismerték a zsidóságot, 
mintsem azt gondolhatták volna, hogy a tudomány, a szabadítás 
őrangyala, távol eshetnék hatásköröktőL A zsidó irodalom támO· 
gatása azért kezdettől fogva. egyik fontos feladatát képezte. Min· 

A't AU,I ANCE JSRAÉLI1'1'1 UN!VF.RSF,LLE 2::í -J K j.;rFOrtDJ"LÓ.J,\. 
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den tuclomfmyos munka. mely a zsidó nép >agy v:tllás törté~rt í· 
vel 11(,mi Jmpcsolathan áll, biztos lehet ahbau. hogy az allu111_ce 
től e kitelhetőleg fogja előmozdítani. T ekintél yes azon munkak 

r a a melyek csakis az egylet segítségével jelenhettek meg. 
R7.<llll<' ' ' 'd' t l' k t 
A, lar1ítv'í.ny.'melyh6l egy pár éven át szegeny zs1 o ne oso ·a 

z a' 'd' t d , , l ' a szoktak jntalmazui , megszünt ugyan, de a zs1 o u oroany a?o as_, 
és támogatása még mindig fénylik az alliance dicsősége JOgezl-

. l " "tt A .ce'le'v1· és havi J' elentések kiadása is nemcsak egyrnel wzo . l' . . . .. " 

leti hanem tudományos ügy, mivel ezekben keres1k maJd a JOVO 
ne~zedékek a mai zsidóság s zenvedű részének szomorúan fon-

tos történetet. 
Az alliance ünnepi jelentése, a melyet szerzője, t. barátom 

Loeb I zido?· az egylet nagyrabecsült titkára, még megjelen(•se 
előtt bocsát~tt rendelkezésemre, érdekes függelékkel végződik. a 
melyben névszerint van fölemlítve minden ~elység a földke;·ekéll, 
a honnan egyszer az alliance-hoz adakozás erkezett. Sok nev van 
ebben a lajstromban kis csillaggal ellátva; ez hulló csillagoknt 
jelent, oly községeket, melyek azelőtt résztvétet tanusítottak az 
.egylet fennkölt czéljai iránt. de most, fájdalom, nincsenek má~ 
képviselve hívei seregében. Szomorú tüu,emény ez, a mely valam1 
szervezetbeli sarkalatos hibára mutat. Es valóban, a megszerzett 
tagok kitartása és állandósága legkevésbbé sincs biztosítva, itt 
csakis a véletlen uralkodik. Hiányzik miudeu kapocs, a mely az 
egylet társait erősen hozzá flízné a közös feladathoz ; nincsen 
eleven és elevenítő összeköttetés az elnökség és a tagok között. A 
félévi jelentések nem pótolhatják ezt a hiányt, kell valami, a mi 
a vérnek a testben Y aló szerepét játszhatná az egylet szervezetében; 
e7.t pedig csak az élő szó, ele a néma papiros soha nem helyette
sítheti. Az élü szó! Ebben trtláluám minclen bajok orvoslásá t. 

Szükséges volna, hogy az alliance mindeu országban gon
doskodjrk <agyuéhány emberről . a ki legalább egyszer hentc 
megjelennék hívei között, hogy serkeutse és ébressze az oly küny
nyen szunnyadozó és ellankadó buzgalmat azáltal, hogy az egylet 
magasztos törekvéseiről, sikeres vállalkozásairól besr.élne s a ki 
feladatflt abban lelné, hogy az eddig nem képviselt tájékokat fel
keresné és szavai hatalmával rá birná az egylethe való belépésre. 
Ilyen buzgó apostola volt a boldogult liegnitzi rabbi, dr. Landaberg, 
kinek kora elhúnytáról e helyütt is ~ájdalmasan megemlékez
nem jól esik szivemnek. Ha az nllirmcenak minden államban 
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csak egy ilyen emuere volna, véget vethetne a bizopyblan i " 
d ' k l l 'l t ' b ' · a· noa-ozasna ", a me y a cse (8 y agszam an meg mm 1g mutatko . 
CRakis az élő szó által, más szövetkezetektől oly fényesen h Zik. 
'l l · 'k lh asz. na t propaganc a útJán SI erü et az alliance?1ak hívei sz' , 

' "amat 
nemcsak megtartani, hanem biztos gyarapoclás::;alnöveszteni. 

Egy intézmény életében egy negyed évszázad rövid idő. d 
az alliance azért mégis megérdemli, hogy ezt az évfordulóját ~e .~ 
ünnepeljék zsidó körökben világszerte. Büszkén pillanthat :z 
~~~sza dicső múltjára, reménynyel nézhet elébe egy fényesebb jö
\onek. Huszonöt év alatt kivívta magának a vezérlő állást a 
zsidó hitfelekezet életében; bölcs tapintattal távol tudta marrát 
tartani a 1allásos villongásoktól, a hitbeli vélemények harczát~!. 
valóban a pártok fölé emelkedett, mindnyájunktól szeretve, vala~ 
mennyünknek szolgálva. Ellenségei a mi ellenségeink; pártfogói 
az emberiség barátai. Kivánjuk, hogy mire egy uj negyedévszá
zad beteljesedik, csak kevés elbeszélni valója legyen üldözöttek 
megmentéséről, jogtalanúl megsértettek védelmezéséről, de annál 
több nevelési és müvelési csodatetteiről, uj iskolák megnyításáról, 
a keleti zsidók közti ipar előmozdításáról, a mühelyek gyarapítá
sáról, a női tanitás emeléséről, a zsidó tudomány támogatásáról, 
hítfelekezetünk osztatlan örömére, Izraél büszkeségére. 

Budapest. 

KAUFMANN DÁVID. 

A zsidó felekezet képviseltetése a felsőházban. 

A főrendiház tervezett reformja kiterjeszkedvén a jog- és 
vallásegyenlőség elvénél fogva az összes ~elekezetek~·e - egyik 
pontjában helyet biztosit az uj házb~n a zs1cl~ságnak 1~. A hetei:
jesztett javaslatnak 4. §. B) pontJa cl) altetelP, szermt ugyams 
tagja lesz a felsőháznak »egy izraelita hitfőnök, a kit ő Felsége 
., lata'r·a a miniszterium nevez ki.« E ponton a huszonegyes aJan ' , . " .. , 

bizottság csak annyiban tett változtatást, hogy a hitfonok szot: 
»egy izraelita hitközségi, egyházi vagy világi elüljáró« - szöve
gezéssel cserélte föl, egyéb tekintetben, nevezetes~n nzon az elY~ n.' 
hogy a felekezetek sorából a félrnilliát tulbalado magyarors~ag1 
zsidóság se hiányozzék azon magas testületben, a melynek hiva
tása lesz törvényhozásunk másik döntő faktorává válni - sem 
kifogásolni, sem módositani valót nem talált a bizottság. 

Azt hiszszük. hogy eltekintve bizonyos olelalról jövő s épen
séggel nem váratlan támadásoktól, a zsidóságnak, mint ilyennek 
képviseltetése az uj felsőházban a javaslat érdemleges tárgyalá ~-;a 

által is szentesittetni fog. mert ha nem, ugy ez egyértelm ü lenne a 
javaslat azon főeszméjének elvetésével, a mely a teljes vallás
egyenlőségen sarkal. De szintugy kétséget sem szenvecl, hogy a 
javaslat ezen pontjának elfogadása egyedül abban a szövegezésben 
fogbJható törvénybe, a melyct a huszonegyes bizottság állapitott 
meg, meet ama szervezet mellett, melylyel a magyarországi zsi
dóság jelenleg bir, a szarvezeti jelleget kifejező és képviselő egy/b 
orga~umok fölött a felekezet nem rendelkezik, mint azok fölött, 
a melyeket épen a bizottsági szövegezés megjelöl. 

Több oldalról, nevezetesen az orthodoxok köréből mindjárt a 
javaslat nyilvánosságra hozatala utl'm fölmerült az aggodalom 
hogy a tervezett főrendiházi reform a zsidóság egyházi szervezetét, 
fenyegeti, mert a zsidóság hierarchiai fő hiányában nem ismerhet 
el senkit olyanul, a ki a zsidóság egyetemének képviselőjeüllenne 
tekinthető a felsöházban, a minek folytán tehát az emlitett felfo
gás szerint a kinevezendő izraelita tag csak önmagát fogja oU 

MAGYAR-JI:smó SzF.Mt.E. 1885. III. Füz. 12 
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képviselni. Ez okoskodásbau tagadhatatlanul van némi igazsáo
H a ma. úgy a mint a zsidó felekezetet szervezeti viszonyai. áll": 
nak, fölvettetnék az a kérdés, ki az, a ki n. hazai zsidóságot lllit:t 
felekezetet akár a többi felekezetekkel, akár pedig az állami hatn,. 
lommal szemben képviselni szokásnál vagy törvénynél fog va 
hivatva mn, úgy bizonyára csak azzal lehetne válaszolni, hog 

senki. A magyarországi zsidóság jelenleg több organizáczió fölöt~ 
is r endelkezik i az 1868-diki kongresszus alkotta szervezet a 
neologokat, az 1871-iki szervezet az orthodoxokat füzi - fölötte 
Jaza -- kötelékbe, de vannak elég nagy számmal olyanok, a kik 
n kongresszus előtti állapothoz visszatérve, a status quo teljesen 
rendezetlen vagy a szefárdole ósdi viszonyai közt tengenek Nem 
létezik tehát sem oly egyéniség, sem pedig oly testület, a mely 
teljes illetékességgel adhatná votumát és érvéuyesíthetné befo
lyását oly kérdésben, a mely a zsidóság egyeternének érdekeit 
érinti. Sőt ellenkezőleg a jelen szervezet mellett egységes tömörü
lés helyett miudanuyiszor a legtöbb nézeteltérés és álláspont lesz 
konstatálható, valahányszor az összes zsidóságot érintő ügy merül 
felszínre s azok előtt, a kik a viszonyokat tényleg ismerik, csak 
mosolyt keltő frázis gyanánt hangzik a sokat emlegetett zsidó 
szolidaritás. 

A mióta az 1868-iki kongresszus úgyszólván dugába dőlt, s 
a zsidóság egységes organizácziójáua.k kérdése az orthodox statu
tumoknak megalkotása s a szétválasztásnak Trefort minisz
ter elődjének reneleletében foglalt betetőzése által teljesen elodáz
tatott, ::tzóta a neolog és orthodox tábor mint ellenfelek állnak 
egymással szemben i féltékenyen egymásnak vélt előjogaira, gya
nakodva egymás tettei és czélzn.tai iránt, megrögzítve egymást n.z 
előhaladás pályáján. Elmondható , hogy a zsidó felekezet az 
egyedüli, mely e hfl,zában ugy jelentkezik, mint egy szétforgácsolt 
vallási közület, mely jelen helyzetében képtelen arra, hogy roagát 
autonomikus alapon szervezze s a mely, szilárd meggyőződésünk 
szerint, sok tekintetben fönnálló sajnos szétdaraboltságának és 
folytonos surlódásainak tulajdoníthatja, hogy vallása, a polgári 
és politikai jogegyenlőség kimondása után tizenhét 6vvel -
máig sincs a reczipiált vallások sorába fölvéve. 

A főrendiház rendezésének ügyét kezébe véve a kormány, 
javaslatában kijelölte az egyházak leendő képviseletét az új ház
ban. A jav:íslat remek megokolása kifejti, hogy eltekintve a bis· 
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toniu abptól, a mely a katholikus főpapság számúra megó~j~ 
korábbi poziczióját, a törvény bü:tositotta egyenlőség és a pohh
kai eszély követelménye, hogy abban a többi egyházak és feleke
zetek is helyet nyerjenek Kimondvet ezt a:t elvet, a végrehajtác; 
[I,Z ágost::Li ev. és az ev. reformatus, ugyszintéu az unitarius egy
házakra nem lehetett nehéz kérdés, legfőkép az képezte kontra
verzia tárgyát, vajjon az emlitett egyházak összes püspökei és 
felügyelői illetve főgondnobi, avagy pedig ::tzoknak csak hiva.talos
kodási kor szerint meghatározott szúma jusson-e be n. felsőházba. 
Ezek a:t egyházak mint teljesen önálló szervczetek jelentkeztek; 
a személyek, a kik majdan képviselőik lesznek a törvényhozás 
el ső testületében. n.kkép tünnek föl, mint önválasztotta organumok, 
a kik viselt tisztségeiknél fogva méltán tekinthetik magokn.t fele
kezetük egyetemének képviselői gyanánt s a kik megválasztásúm 
nézve az államhn.talom nem gyakorolhat ingerentiát. A törvény 
csak azt jelöli ki, hogy tagjai a felsőhúznn.k az ág. hitv. és ev. r ef. 
vagy unitarius egyház bizonyos számu püspök és gondnok, illetve 
felügyelője, hogy ezek kik legyenek, az végső sorban magának a 
felekezetnek dolga, a mely autonomiája folytán jogositva és egye
dül jogositvn. van egyik vagy másik kiváló hitsorsosát fölemelni 
arra a magas tisztségre, a mely azután biztosit számára díszes 
állást és hatáskört magában a felekezetben s ennek alapján helyet 
a felsőházban. 

Mily helyzetben mutatkozik ezekkel szemben a zsidó fele
kezet? Egy tn.gja benn ül ugyan a felsőház ban, ele annn.k ott a 
törvény értelmében a. minisztertanács ajánlatára történt királyi 
kinevezés ad helyet. Az ő pozicziójánn.k ez fog sulyt kölcsönözni s 
nem az a tisztség, melyet a felsőházon kivül felekezete körében 
betölt, a mely, viszonyítva a többi felekezeteknek felsőházi funk
czionáriusainak hatásköréhez, csakugyan alárendelt és korlátolt 
jellegünek tUnik fel. Az álhmhatalom beavatkozása a felekezet 
képviseltetésének kérdésébe a zsidóságnál tehát egészen l.:özvef

leniil történik, s ha az orthodoxok ezt állitják, hogy a kinevezendő 
zsidó tag ott csak önmagát fogja képviselni, úgy ez állitásnak 
fl,nnyibn.n van alapja, t1. mennyiben az illetőnek tisztségi jogai a 
a. felsőhár.on kivül, magának a felekezetnek körében, csakis eg,IJ 
Intközségnek kétségkivül szük területére szoritkozik. 

De hát miként kifejtcttük, a magyarországi zsidóság szer
vezeti viszonyai egészen kivételesek s n.z államhatalom, a tényleg 

12* 
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létező állapotokhoz allmlmazkodók. Az egyenlőség s a méltán 
J I ' dh t· h Yos. s{iO' elvének a,l;:a, mn.zasa nem enge e 1, ogy n. 7.sidósa' lY 1·h o , c o n n,. 

gyassék a.z uj felsőhá zból, n. melynek elemei közt n. többi egyház~k 
mint ilyenek vétettek számbn., s ép ezért kellEtt módot találni 
mely a fennálló viszonyokhoz képest a zsidóság képviseletét e ' n, 
'l l'b l h t " ' t . A k . ··1 k ' t , t gy. a ta, a an e e ove eszi. zon 1vu e sege sem szenved hogy 

' [l, királyi kinevezés a kinevezett b g állásának a házbn.n kiváló díszt 
Rzttvának pedig hitsorsosai előtt leülönös nyomn.tékot fog kölcsö: 
nözni, s részünkrőlleghelyesebbnek tartanók, ha a korona válasz
tása, az ország első t. i. fővárosi izr. hitközségének valamely egy
házi vn.gy világi előljárójár[l, esnék. A kinevezett tag lehet n.z 
orthodox, lehet a neolog stn.tutum hive, de ő mégis az összes zsi
dóság képviselője gyn.náni fog ott tekintetni. Ez a tény nem fogjn. 
a felekezeti szervezetet fenyegetni, egyszerün azért, mert ily szer
vezet ma. nem létezik. S h[l, találkozni fognak olyanok, a kik az 
mamhatalom eljárásában a. felekezeti érclekeknek egyik vagy 
másik iránybn.n való megsértését látják, ugy azoknak mn. is n.zt 
felelhetjük, hogy a.z állrtmhatalom tán nem minden tendencziát 
kieli:-gítő, ele mégis egyedüli mócl gyanánt kínálkozó megoldáshor. 
folyamodott, midőn n. zsidóság képviseltetéséről n. javaslat immár 
módositott pontjn. szellemében gondoskodott. Mi régtől fogva sür
getjük, szervezze egyhúzát egységes alapon; hogy vessen véget a 
mostani álln.potnak, a mely bénítólag hat kulturális fejlődésére, 
hozzon rendet községeinek hitközségi és pénzügyi adminisztráczió
jába. s félretéve minden kicsinyeskedő féltékenykedést, alkosson 
egy valóbn.n autonom és egyöntetü felekezetet, mely számban és 
erkölcsi sulyban egyaránt hata.lmas va.llási közület gyanánt legyen 
számba vehető. Ezt a kérdést meg lehetne oldani a vallásos meg
győződés minden árnyalatának respektálásávaL Igy n.zonban dul 
egyre a felekezeti harcz, mely bomhsztjn. az elemeket, gyöngíti 
a vallási öntudatot s ennek következménye azután az is, hogy :t 

midőn egy oly nagy fontosságu közjogi a.lkotás, minö a felsőház 
reformja - felekezeti sr.empontból is kerül megoldásrn., az állam· 
hatalom önmagára hagyatva., önmaga kénytelen teremteni és 
rendelkezni ott, a hol a.z alapító munkát a saját jól felfogott érrle· 
kében az illető felekezetnek kellett volna végeznie. 

Budapest. 

HALÁSZ SANDOll. 

A hitközségek és a hitoktatás. 

A nw.i viszonyok alatt a hitközségele valn.mennyi intézm~
nyc szenved ugyan, ele egyikök sincs oly kárté~o.~ya~ befol~~-

1 int a hitoktatás. E z a hitközségele legkozombosebb. tar-
so va, ill ·r· . kl' bb l t o ·t a a tantervek legmostohább gyermeke és 1 Jam a a .IP l 

~~riáj ~t. P edig a vallás képezi a nevelés k?szörük~:ét, ez vetr meg 
a jellem alapját és szolgál a becsületnek utmutatoul. , , 

J elen korszakunk átalában hordja ugyan a valla~taln.nsag 
bélyegét, de ezen jelleg egyik felekezetuél sincsen ann.y1ra ~rfeJ· 
lőclve mint nálunk zsidóknál. .Mig a kath. felekezet 1skolarb~n 
fejleszti Jegalább vallását, mig ~, ~notestá.nsok fé_lt~k~nye~ . őrz1.~ 
egyházuk és iskolájuk autonomutJát, aclcbg, a zsrdo_sag pm tokr<t 
szakaclvn küzd vallásos sallangak mellett, es a vallas magasztos 
eszméit, a felekezet lelketemelő történetét és a bit szivnemesitő 
törvényeit egészen mellőzi és a jövő nemzedék szivéből gyökeres
től kiirtani engedi. Közömbös lehetne a zsidóságra annak eldön
tése, hogy ilyen vagy amolyan berenclezésü templom alkolma
sabb-e az isteni tiszteletre; ele hogy iljaink fogalommal se bir
janak arról. menuyi vér á.rán, mily nyomor között, mily üldözés 
és gyalázn.t türése által tartották fenn vértanuink, őseink szent 
vallásunkat; hogy volt:tk férfiai nk, kik az irodalom és tudomány, 
a müveltség és jótékcnyság terén úttörők voltak már oly korszak
han, miclőn még szellemi sötétség uralkodott az emberi teremt
mények fölött- valóban, azt egyik pártnak sem Yolua szabad 
higgadtan és tétlenül nézni ! 

De fájdalom, a szomorú mnlasztást és ennek még szomorúbb 
következménycit v:tjmi kevesen l[ttják be a hivatottak körében és 
ba már egyik vagy másik szót is emel, ez sokkal gyengébb, miut
scm a részvétlenség pusztájítbau hatás nélkül el ne hangzanék. 

A baj au nyira elgyökcredzett már, hogy felületes vagy helyi 
javítások csak csekély és futó eredményt szülhetnek. Honunk zsi
dóságának egyön~etü, erélyt'S és alapos intézkedését igényli, ha 
azt akarjuk, hogy 1-2 évtized múlva felekezetünk története, val-
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b s unk ah pel\ L'i, és hitüuk paraucsai :t feledés tengerébe ne jus
sanak. 

H:t gyöken':o, nr>oslást óhajtunk, szükségképen a fekély 
okút: g~-ökerét kell kiir tanunk, melynek négy főág:t van: 

l. a hitoktat:.1si tanterv hiánya; 

2. a hitoktatás felületessége és :'L t:tnm·ők közömbössége ; 
:\. a tanitús nyelve; és 
-±. sok helyt a hitok t<üók tudatlans{tga. 

A hány húz annyi szoká.s : a hány hitközség :wyiféle tltU
ten ·. A tauanyag és annak mennyisége eddig kizárólag az illető 
hitoktató kénye-keelvére bizatik. P edig ez sarkhiba. H a azt óhajt
juk hogy ifjaink felfogás:• - mely első sorban világi tudomá
uyoktól 1an igénybe véve - a hittant és héber tananyagat is 
sikereseu felclolgozz:1, ezeket is kellő adagokban és oly r endszere
"itett tanmód szerint kell elébe :1clnunk, a minőkhöz a többi tau
túrgyaknál szokva van. 

Szent kötelessége tehett :'L hivatott szakköröknek, úgy elemi 
miut a középiskolák r észérc megfelelő tanteneket kidolgozni, és 
azoknak illetékes helyen kötelező f?"l'ényt szerezni. 

Hogy a zsidó hitoktatás mai napság minclen kritikáu alúl 
felületes. hogy a bitközségek ezen ágra forditott kiaclásn,i ezerszer 
hn,bdják túl az eléri eredményt, hogy ifjaink e t éren szerzett 
szakismeretük egyenlő a zb·ussal, hogy a hitokt:1tási intézmény 
már csak bizonyítványok kiállítására, nem pedig oktatásra is lát
szik szolgálni, hogy a hitoktatás gyermekeink szeméheu cliskre
clitálva van: nzt minden sza,kember be fogja látni, és fájdal
masan kell :tzt is elismern ünk, hogy a hol ezen álln, pot fönnáll,. 
ennek főoka a bitokhttó mn,ga, mert kellő erélylyel most is képes 
a hitoktatásnak ép oly érvényt szerezni. mint a lelkiismeretes 
tanár többi tantárgyainak szcrcz. A hitoktatásnál nem ritkák a. 
jeles bizonyítványok oly tanulók kezében, kik még a héber olv:t· 
sást sem tanúJták meg. Ha a középiskobi növendék a görögök és 
egyiptomiak számos istenét nem ismeri, megbukik a történelem· 
ből, 'dc ha :t zsidók egyetlenegy isten(:t nem ismC'ri, az sc baj ! Ezen 
ismeretlen isten még is felsegíti magasabb osztftlyba. Nem oka 
tehát a tanuló, ha oly t:mtrtrgygyal nem ~;okat törődik, melyet 
kényelmesen nélkülözhet. 

Maga a hitoktatás laza kezelése kétféle. okból származik· 
Né>Jnely esetben az illető oktatók lelketlen és könnyelmü közönyé· 

A HITKÖZSÉGER ES A lllTOKT AT i. S. 
l R3 

höl. kik csakis a fizetéssel, rle az ügygyel leg~evé~bb~ scr~ . tör~~ c~-
1 1 t"bb esetben azonban kénytelen az 1lleto bittamu a t,u 

nel<. l J?g. ~ onyokkal akor á 1 .. 1mlatával és az ifj uság hajln.nclóságai-
s:t( a IUl VISZ ' ' ' ' . , " , , , , ._ 
. l a'molni ós ebből kifolyólag JOhh meggyőzori eset n, kenyszm 
'a sz, · 'h'tt ' t 
helyzetnek alárendelni. :Yi agam is ismerek egy je~ es, huzg_o 1 ana r . 
· · o·imnázistának hittanból elégséges btzonyJtvauyt adott 
Kl egy o - 'lá · t t ' 1 ól 

1. •ze'rt mivel ezen tn.uuló, kinek valamennyi v1 gt an :trgy J 
csw~ (, , " 1 .. 1 
jeles osztályzata, ele a hittanról fogalm:t sem vol~, e~otte _ <IJe e~-
'tette, hogy a hittan miatt kénytelen lesz az évet Is~etelm, on~y~.l-
1 '. t k" et el H a ilyen esetekhez méo· hozzaadJuk a. Símlok wssago ov . ' · o . , 
faggató közbenjárását az ügy kárára és a hanyag h1tta~hallgatok 
j;tvúrn.. azon meggyőződésre jut unk , hogy egyszersnun~lenkor~~a 
módot kell teremtenünk a hittanárok támogatásúra a krnyszeru
séggel szemben, ez pedig csak úgy volua elérhető,_ ha _a hitt~m 
ellenőrzésére az egész tanéven át, és külöuösen a bitütni vtzsgak 
megtartására :t tanév végével kerületi hittanfelügyelőket állitta-

n[mk fel. 
Elég ferde felfogással, és jobb ügyre méltó makacs kitartáss:tl 

ragaszkodik a vidéki hittanárok legnagyobb része a német nyelv
hez. ::\-Iagyar ajku gyermekek kik egy német szót alig képesek 
kiejteni, a hibliát német fordítással t:wulják. Ez oly lelketölő 
munka, hogy nem csod:Í,, ha a, gyermek már az első leczke után 
megtmta ezen tantárgyat. Ily helyeken tehát a vallástau és vele 
a. vallásos érzület károsuL csak :tzért, mert az igazgató-közeg, ki 
hazánk nyelvét nem birja, nem gyakorolhrctn:'t a hivatalos felügye
letet. vagy hogy az illető németajku tanCn· kenyérkereset nélkül 
ue maradjou. Pedig :t személyes kéreléseket az ügynek kell alá~ 
rendelnünk, ha becsületeseu és sikeresen abujuk a hittau szent 
ügyét előmozditani. Törvénynyé kell tehát emeltetnünk azt is. 
hogy n. hittau miuden iskolában a tauulók anyanyelvén tanit
tassélc 

Legkevésbbé sem vagyok az autonomin. megzav:trtatásáuak 
harátja és sn,juálattal nézném. ha n. hitoktatásra nézve a kormány 
beleavatkozásához kellene foly:.uuollnunk, ele eléggé tudjuk, hogy 
n zsidós{tg csak igen c::;ekély része hajlandó saját keheléből kiin
dult ujitásokat felkarolni és respektálni, s minthogy a hitoktatást 
minclen <.ÍJ'Oil rendszeresiteni kell, johb ha azt a kormány közbe
jöttével elérjük, mintsem annak romba dölését tétlenül nézzük. 

Hogy nem mindegyik hittanár felel meg hivatasána.k, az 



dviüízltatatla.n tény. Egyik ta.u:í.r régi » bócher « vagy talmuclist· 
l!s ez nem bir tauitá8i módszerrel; a músik okleveles tanit.ó cl a 

nem >olt :tlkalma. a héber tudományba kellően behatni. A har~ 
m:tdik pedig :;;em n:.~ egyik, sem a másik képességgel nem bir, 
hanem igenis hir egy t:tlizmúnnal, melynck neve »protekczió«. Ez 
utóbbiról nem kell szólanom, mert nem sz(mdékom szélmalom 
ellen küzüeui, de előbbi kettőre van egy púr megjegyzésem. Vala
mint peda.gogiai s";empontból nem helyeselhető, hogy a tanító tndo
múuyos vagy szóuoki előadásokat tartson az elemi tanulóknak, 
u~~, Yiszont nem degonclő , hogy a tn.nitó a.z előa.clott tantárgyból 
c~nl: annyit tudjon, a mcnnyit tn.nitania. kell. A héber tuclomány
uy:ll biró btuárt módszertnui képességgel, a peclagognst pedig 
héber tndomúuyny:tl kell felruházni és csak igy nyerhessenek ké
pesitvényt a hitokt:ttásra. 

Ez pedig az orsz. rabbiképző-intézet hatásköre alá esnék, 
Ezen intézet alapszabályai értelmében ugyis hitszónokok és hitta-
1UÍI 'O k képezését tüzte ki czéljúul, ele müköclését erre még eddig 
nem terjesztette ki. 

Inclitváuyom ez iránybau tehát a következő: 

l. Tüzessék ki záros határidő, melynek leteltével csakis oly 
tanárok t<with~1.::>':1ák a hittant , kik erre . külön képesítvénynyel 
bírnak. 

2. A rabbiképző nyisson kurzust hittanítók és hittaúárok 
kiképzésére. 

3. Az izr. t:tnitóképző jelenlegi növenelékei ott c~:tk világi 
ütutárgyakra. nyerjenek képesitvényt, mig a hitoktatCtsra nézve 
kizárólag 11. szemiuárium aclhass~1.· a.zt meg. 

±. Tekintettel a jelenleg müküclű hitoktatókra, kik mint csa
UJapák a kurzust nem hallgathatják, engedtessék meg azoknak 
:~ képesitvényt magánvizsga utján, dc ugyancsak a. ra.bbiképzö
bcu, megszerezui. 

Ha az illetékes kürök htuk<tdatbn erélyüket a felsorolt irá
nyokbau érvényre juttatnák, ugy utódtt.ink tudni fogják, hogy 
és 1~~iért zs}dók, és képesek leszuek a zsidók ügye iránt hevülni· 
AdJa az Eg! mert valóbau sohn. sem volt nagyobb szükségünk 
vallásos öntudatt·a, mint most. 

Gyöngyös. 

w li:ISZMANN N. 

ÉRTESÍTŐ. 

Országvilág. 

R é t költs é g v e t é::>. 

)lidön a pesti és szegedi hitközségnek hozzánk beküldött költ~ég

vctését olvasóinknak bemutatni készlllllnk, lehetetlen kifejezést nem adnunk 

'l · k k vaiha mindeu nag3·obb községünk közzéteuné évenként azon o HtJUU na , .., (. , . 

buclgetjét, a mint e kettö szokta. l\Iert más a közgyiüés elé terjesztett, es 

mlÍs a nagyközönségnek bemutatott évi jelentés. Amaz csak ellenőrzésre, 

c>~ tájekoz~lsra is ad alkalmat. Az első, kötelessége teljesitésével, megma

rad a maga sz lik körében ; mig emez a felekezeti s bizonyos tekintetben 

,, kultmtö1'téuetuek is érdekes és tauulmáuyos aclalékot szolgáltat. 

Apeati hitközség elnöksége azon ÖlTeudetes tény közlésé"el nyitja meg 

kitünő en szerkesztctt évi jelentését, hogy a főváros az eddig adott 4100 frt 

helyett 8000 frt évi segélyt szavazott meg. - Az ifjusúyi teu1plouwl az 

clöininyzott l OOO frt helyett 302 0 frtnyi költséggel berendezték es szept. 

ll-kén megnyitották. Az isteni ti~ztelet minclen szombaton d. u. 4 órakor 

mcgy vűgbe egyik hittanár Yezeté~e mellett, nagyszámu ifjuság részvéte 

mellett. Az elöljáróság azon szándékot híplálja, »hogy a magasabb tan

intézeteket látogató izr. leányok, ugymint a középiskolák alsó osztá

lyaiba járó izr. ifjusag számára kiilön ily isteui tiszteletet szervezzen. « 

A hitoktai<Í'I teljesen reorgauizált.ik. A jelentés elismerő köszönettel 

emlékszik meg dr. Kármám1ak, altaJunk is ismertetett ide\·ágó tanul,.ágos 

fölolvasásáról; fölemlíti tovlíbbá hogy a kiirt 4 uj népiskolai hitoktatói állásra 

i 2 pályázott és hogy »az állandó hittanítók alkalmazását az ez idei pályá

zattal nem tartjuk bevégzettuek.« S az anmil helyesebb, mert a hitközség 

megszüutetvén az osztályoknak eddig dívott tömeges csoportosítását, a. 
tavali heti 253 hittani óra 345 órára rugott csnptin csak a nép- és polgári 

iskolákban. A középiskolai hitoktatás javítása czéljából a község uj hit
tauárt alkalmazott, a ki az ifj. isteni tiszteletet vezeti és ez alkaloiiUilal 
cxhortációt is tart. A tankönyv kérdése is megoldását nyeri- legközelebb, 



HIG ORSZÁGVILAG. 

,1 mcun.Yilwn :t kihirdetett p:\ly:izat múrcz. Vt;gl:u lc,i :ir. A hitoktatás he. 

l: iség1;r illetiileg il' JIC\' Czctcs reformot inicziál t a k öz8eg. Eddig a zsidó 

i'kolai éplilctbcn nyerték it középi8k. nö,·endékck hitoktatáRukat, a nliuek 

<<'k a fegyelmi és erkölcsi h<itr:ínya. Szükséges azér t, hogy a hitoktatásnak 

a többi t<1rg~·akkal ,-aló cgyemangus:íga »már azon tény :íltal ix táplal

tassék. hog_,. ann ak clöachís:ít ugyanabban a tauhelyiségben hallgatja az 

i~j uság, melyben rendes tanu~mányai folynak. « Az V-ik ker. reáliskolára 

,;, :t gyakorlóiskolára sikerlil t is m;Ír ez intézkedést k eresztlilvinui ; az :U!ami 

intézetekre és az evang. gy mnaziumra nézve is a:r. illetö hatóságoktól nu\r 
kieszközölték ez Ugyben :tz elvi beleegyezé8t. 

.\ Iulber iskola uj intézménye a hitközségnek; feladata: »a fö\'. 

közös népiskohlk nö\'endékeinek alkalmat adni , hogy n. törvényszabta heti 

:! órára tcrjedö reudcs hi tok tabison tul a héber nyehr, a biblia R az im;\k 

eredeti 8ZÖ\'egének ismeretét elsaj:ítithass:\ k ; ez iskola ennélfogva a tal

mud-tór:\ra, melyben a középiskol:ík uövendékeit oktatj nk, a héber uyelnc 

és nülásunk irodalnui ra, hivatva van elökésútöül szolgálni. « A héber is

kolában --- melyet négy osztályura fognak kiegészíteui - heteukint 6 

ör:ín át foly az oktatás s eddig összesen 38,an hítogatj ák. A tctlnwd,tn"'l 

iR teljcsen reorganizáltatai fog legközelebb ; egyclöre is a beirást fölveteli 

vizsgától tettek fliggö,-é s ebböl magyarázható a látogtttotts;lg csökke

nése : ta,·al volt 19 8, az irlen van 85. 

A hitközségi tanintézmények statisztikai adatai a következök. Járt 

1884-ben összesen a fiuiskolába: 5 29 , a leáuyiskohibtt: 435, tandijmen· 

tes volt mindkettöben összesen: 570 , téli ruházásb:tn részesiilt összeseu: 

~85. A talmud-tóra 85 nö,·endéke közt 23 volt tandijmentes. - A hit· 

oktatásban részesült: gim11. és retllisk.-ban: 1431 ; polg. iskolákban: 

13 2 3 ; népiskolákban : 615 2 növendék. - A~ okta.ttisban részesitett 

zsidó ifjuság teljes létszáma volt tehát 1884-ben : 9 9 55 ; 188 3-ban: ·!)l 7 5. 

A jótélcony.~ági ligyos:r.Mly adatai közlil a következök érdemelnek 

külön említést. Díjtalan esketést 211-ct engedélyeztek; az e czélra tör· 

ténö templomi persclygyüjtésböl 4500 frtot adtak 36 arának. Uj alapit· 

vány a 10,000 frtnyi Joachim-féle kiházasitllsra t's ugyanattól 5,000 frt 

a fiárvaház részére. A kórház számára két uj tí.gyala.pitváuy tétetett az 

elhunyt Györgyei Adolf és Schwartz Abrahám 1wv,:re. A Nádor-alapitvány 

két ösztöneliját Komor és Bernauer technikusok, a rabbiképző reszé1·e adott 

két ösztöndíjat Fischer és Ilerzog 4. éves hallgatók nyerték el. Ösztön· 

díjakra különben a község állandó tételt indítványoz ezentul 600 frt ere· 

jéig, különösen azon ifjakra való tekintettel, kik az ipar terén aka1ják 
é1·vényesiteni tehetségüket. 

K~~'l' KÖL'I't;É(l VETÉS. 1 R 7 

A lc.irhá~i bizottl'ág uj kórlulz ,:pitésc tervével f".glalk""ik ... \z 

'12·b l lt sült •'piilet clegtclen immúr: akkm a kórhazakban apol t 
Ui cn e e . . . ,\. ·: . · bete•··ck 

k . 200 300 volt ma megkineitb a 9 00-at. • J,uo ~ 
betec:c szama · - ' • b t f lul t 

.. ' t '. 1866-baulépett életbc g elei nte 300 - .)00 jaró e eg ore 
gyogy' a~a . . . 7 OO O et - \. <zegények on·osai tH tal 
meg itt, most tulhalarlJa e ~zam a . . • . .. . 'F 4. 4 ·.í,·ó 

c !"l . V- IX J-criiletbcn 124 6 fekvo es ~o ,J• ' kezeltetett ezen 1e u az · ' , . . r 

I llgvcnes ellátlisban n!szcsült a korhazban 6 2 o lisszesen 3 7 9 O beteg. J 

beteg. l " 
.\ hitközség fölügyeletc alatt álló inteze teket illetölcg : a ll!JU!Jf lj· 

. . k" J." tett 1884-ben : 8423 fr t, bevétele : 10,5 79 frt , összes va· 
zntezel J ac asa. .. . 1 'l· . bevétele 

"O 210 f ·t _ ,, J7'círvaházban neveltetett 6± noveuce , · 
gyona: '' , 1 

· A - •. 

·olt· 'J!\ 2 70 frt kiadása: 2 1,666 frt, összes ,-agyona: 3 19 ,o86 flt. 
\ . ~·' l \ . 

Egy-egy növendék ellátása átlag 165 frt 54 krba km·ii:t. ~ _· z . '~'.· · 
siketnémák orsz. intézetében 62 növendék volt, 38 fiu , 24 lcany, o 1 zs1clu, 

5. 1 •• kath. Bevétele volt: 21 ,7 7 8, kiadása : 1 5, 9 65 frt ; összes vagyona: 

.j 18,5 92 frt. Egy-egy növendék átlag 257 frt 50 krba_ kerillt. . . 
Adakozta lc ta t a l templomkezelésre : 1425 frt o G kr, zsmagoga· 

l lé C • 1213 fr t 5 2 kr · szegénygy.1molitásra: 3 5 7 5 frt ; kórházra: { CZe 51' · · . . , , 

93 2 fr t 5 2 kr ; íiarvaházra : 516 5 fr t 4 O kr i siketnémák intezeterc : 

17 55 frt ; nyugdijintézetrc : 49 8 frt 36 lu; talmudtódra: 390fl·t 88 kri 

tanuJók rnházásara: 45 79 frt 63 kr : nj kórház építésére : 850 frt. 

Ö~szesen : 20,413 frt 07 kr. 
A község vagyonkezelésél ille tőleg fólcmlitendö, hogy 1883-ban kul

tnszjarulékos volt ö~szesen: 5018, 18 84 ,-égén 54.51: elö volt irányozva 

e czimen bevételül 80 ,000 frt , tén~· Jeg befolyt: 90,258 frt. Adósság 

flzetésrc volt előirányozva : 5 3 n O frt, tényleg törlesztettek 2 O, 2 SO frtot. 

Elintüzésre beérkezett: 2716 , kiadatott 7 289 ügydarab i tartat"tt 

15 clöljá1·ói, 9 4 iigyosztályi és bizottsági, 11 választm:inyi éR l közgylilés. 

Rabbinátus ügyforgalma: 2 86 dr b., hazass:í.gi pert 13 7 -et intézett el, 

válás volt 18, chaliczát 7-et végzett, hivat. bizonyitvánt 107-et állitott ki. 

Született 1884-ben fiu törv. !l-!6, törvt. 14 7. együtt: 1093; letíny 

törv. 896, tön·t 150, egyiltt: 1046. Összesen: 2139: törv. 1842, törvt· 

297: tavalihoz képest + 50.- Esketés volt: 557. Haláleset: 1462. 

Az előirányzat főösszegei: Sziikségld : 215,612 frt 50 kr. Fede::el : 

205,999 frt 37 kr. E szeriut hitíny: 9613 frt 13 kr, mely összeg, mint 
taval is, megtakarítások által hihetőleg ki fog egyenlittetni. -

A szegedi községnek nagy gonddal készitett jelentését az elöljáróság 

azon kijelentéssel nyitja meg, hogy azon három év alatt, melyre megbizása 

szólott, ~mandóan betöltötte n jegyzöi hivatalt, a közs~g leányiskolája ré-
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w irc eliszcs uj epiilctet emelt s a gyli.léstermet és a jcgyzöi hivatal helyi. 

séget a községhez méltóan berendezte. A hitközség vagyoni mérle 
0 

e három év alatt mindazáltal javult. 188 2-ben a kiadások föössze!e 

tett 20 ,000 ±'l·tot. 1 8 8 5-ben 24,400 frtot; a kultuszadó is 188 2-höz ké

peet 2500 frttal emelkedett. A llitok tatói, ill. a dajj~íui állás betöltésére 

p<llyázatot hirdettek. 

_\ nagy ünnepek alkalmával a zsinagóga nem fogadhatta be lllind 

az <ljtatosokat, s még két póttemplomot kellett berendezni. A förabbi 

a mult é1·beu összesen 35 hitszónoklatot tartott. Alkalmi isteni tisztelet 

tartatott: a szegedi árvízkatasztrófa 5-ik évfordulój án, a k irály szllletésc 

napján. a tanév megnyitasakor és )Iontefiore 100. szllletésc napján. 

Jótékony czélokra forditott a hitközség 317 2 fr tot; 7 O iskolás 

gyermek felruházása.ra 822 ft·tot: a persely-alapitványból forditottak ki

Mztaudó taukönyvek v<Ísarlás<Íra ll 7 frt 9 7 krt. 

A népiskola 4 osztalyu fiu- es leányiskolajábau s az óvóbau be volt 

Ír\' a ösezesen 5 5 6, ezek között egészen tandíjmentes 13 O, féltandíjat fizet 

bO, negyed-dijat 7 3. - Hitoktatásban részesült 16 7 gimnaziumi, 34 

reálisk., 25 polg. fiiskolai, 94 polg. leányisk., 19 községi fiu s 26 k. 

leányisk., összesen 365 nö,·endek. )) A tantestillet tagjai kiilön díjazásban 

r~szesülnek a hitoktatás végzéseért, mig a förabbi kötelességén tul a polg. 

leányiskola fel~öbb osztályaiban minden dij nélkiil látta el a hitoktatást 

e lefolyt évben is. « Az orsz. kiállításon a népiskola is képviselve lesz, a 

))minden tekintetben ,:rdekes gyiijteményt dr. Löw I. förabbi ;lllitotta 

ijsr-ze.« Yégül tavaszra képesitett tornatanító alkalmaztatik s tornaesz

közök szereztetnek be. 

A község tisza vagyona: 118,7 62 frt ~l kr. knltnszadó fejében 

befolyt 1884-benlO,!:J03 frt 73 kr: összes hátralék c czimcn 15,!)41frt 

HIS5-re kivettetett 12,.)12 frt. 

Az elöljáróság 19 ülést tartott. Az iskolába beérkezett 441 ügy

tlarab, kiadatott 537: a förabbisági hi\·atal t150 Jü,·atalos iratot adott 

ki. - Beírott tagja van a köz~égnek 789. Házasság köttiitett 1884-ben: 

36: született: 142: elhalt: 116.- Az évi kiadások tesznl'k 27,633 

frt 6 5 krt, mely összeg az l ti 8 4. _l 2 6 frtnyi pen z tári marad vtiuy mellett 

teljeF födözetét leli. 

A rendkivüli e~eményck kijzt van fölemlítve elsö helyen az érdekes 

wny, hogy 18 8 5-ben lesz 1 O O (:ve, hogy az első zsidók Szegeden letele

pedtek s hogy ez alkalomból »kikerül sajtó alól hitközségünk 100 éves 

emlékköuyve, mely teljes részletességgel tárgyalja a szegedi zsidóság kii:&

(lelmeinek és a hitköuég fejlődésének történetet és méltóan fogja bemutatui 

OROSZORSZÁGI LEVELEK. 

• .. A -érrlrkii 
bl) magvar zsidó közsrget a nyilvánossag elott. uag) 

e legnagyo ' " ' . . ; ,b ,. 
.. l ö tel:jedelmescbb zsidó hitközRégi monagrafia lesz az Ol Hz.tg au. 

kunyv e s .. .. .. á t - A második az, ltogy 
E miíböl nmlt füzetlinkben kozoltunk mutatv uy . . 

. .· Jagóga-rpitési mo?:galom indult meg, minthogy a mostaui tr>mploul 
ll j 7.Sll !J" . Jt 
.l "tk··. ·r:g ta".iainak befogH.cl{tsára R?:iiknek r:s alkalmatlanuak IZOll} n . -

a 11 . 07.R · 0o1 • • 'J k"l k 
' .. lék c "k a J" elentrs a hitközség két érdemes halottJtLI"IJ , 1 

OIP Vegul megem ez1 . , 
· cl · B 1- J I ki a községnek évek hosszn során at volt egyike a tu us ac ' · ~. , • · 

h[í tisztvi sel őj e. 

- .f. 

Oroszors~ági leveleJe 
Péter vá•·, J88;í. fPhrulÍ , .. 

Mielött igéretemhez képest ;~. sidú folilieim reformmozg·almairúl szt">l

nék, legyen s?:abacl a~r. oros?: ;~.sillós{tgon beliil nralko!16 pártok !:S irányok 

jellem?:ését egy, még fiatal és nem épen sz{unos, alak n l ú f1%Pu lPI"Ü .párt-

11ak jellemzésével befejezni, a melyet eleinte, mert - nyiltan kunou 

1
1om _ alábecsliltem, hallgabíssal mellüzni akartam, ele mel.Ynck nw~t, 

miután ldizelebbröl megismertem, nngr jiivöt jösolhatok c's m{u· n7.ért scn1 

lehetek jogosíh·a arra, hogy ignoníljam. Azonkivlil e pártnak ;lll(tspontja 

magában elég ó·clekes ('s JH'mi tekintethen uj és tauulságos. Azonban itt!J

jc'k meg t. olvasóim: az én dolgom csak az lehet, hogy minden tn karga

tás és szrpitgetés nélkltl előadjam a tárgyat magát. S?:erény tndúsítói 

minöségemben inkább szeretek sz;iraznak és nnalmasnak monrlatni, miut

sem tenclencziózns reklámcsiuálással és részrehajló propagandával gyann

sit.t:ttni. 

A párt, melyröl szölui ki,·únok, szil'oru zsidó történeti (dlátiponton 

van és azért mercv ellentétben {til a:r. ass7-imihílókkal ép ugy, mint n nem-

7,etiekkcl; s mintbogy hiYei eddigelé programmjukat világos t'8 ~zabnto~ 

alakban nem hozták nyilv{uwsságm, mérsékelt s józan irányuk (:~ maga

tartásuk miatt a ~zélsü pártok által rumyirn f(qreértetnek, hogy nz as~zi

milálók a palesztinaiakhoz (uemzetiekhcz). ezek perlig amazokhoz számít

ják. CÍk azonb{m saját utjokon haladnak é8 még kiilün párt-eluevez,:sriil 

Rem gondoskodtak. Midön minnp P p:irt egyik koriféuHától a pártja 

.-.lneve7.éRét tudakoltam, lakonikusan igy felelt : » Mi z~i<l6k vagyunk.« 

Habár c jelölés nem egészen találó, mert hiszen a palesztinaink és az asz

szimilálók, a cháRzidok és a mithnaggédek szintéu zsidóknak nevezik 

magukat, még sem tudom, mi más nevet adhatne'k e pártnak. Talán még 

legjobban illik rá c jelzi>: »mérs(tkelt nemzeti« ; de e fogalom •nemutic 
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ol~ nyujtható és oly kevé~Be van mcgallapítva, hogy kiilönLözö tendeu

czi:ik ide s oda huzhatj ák és kényök-kedvök szerint magyarázgathatják 

Yigasztalódjuuk tehát a rcgi igazsággal, hogy nem a nev az, a mi hatá

roz és tekintsük az emlitett pt\rt lényegét, a mint egyes czikkekbcn és 

~: rt ckczés ekben, Yalamint gy lHckezetekeu, beszédekben és vib\kban kifejc

zé8rc jutott. 

E párt nem osztj a az asszimilálók és pal esztinaiak pesszimizmusat 

a diasporában élő zsidók hel) zetere uézve. Sőt iJ1kább azon hitben él, 

hogy a zsidó kcrdés még Oroszországban és R omániában is csak az idő 

kérdése, mert »sziMrdau és szeutiil hisz a haladásban, a haladó czivi!i

zitczió nemesítő befolyásáLau , a jognak valahára bekövetkezendő győzel

mélJen és l1atalomra emelkedésé l.Jen.« Meauél inkabb jut majd a jog ura

lomr3.. háttérbe szorítva 3. kiilön »jogokat,« 3.Z anyagi erő képYiselőit, 

mennél több privih!gium hátrál meg az általános érvényii törvények előtt, 

a11míl inkább eltünik a zsidó kérdés a történet szinhelyéről. A zsidó csak 

ott és akkor védtelen idcgeu, a hol és a mikor az erőszak többet 

ér a jognál, a hol a társadalom még nem érte el a kultura azon 

fokát , melyen a jog cs kötelesség tudata uralkodó renddé emelkedett, 

a hol még durvaság cs önkény állnak a kormányrud mellett. A 

zsidók egyenjogusitása nem jogi kérdés. A jog nem ismer sem zsidókat, 

sem helléneket, hanem csak kötelességeket. A ki az összes polgárokkal 

közös kötelességeket teljesít, annak jogosult igényei is vannak a mindnyá

'ukkal közös jogok élvezetére. Már most, midön ezen párt kétségtelennek 

hiszi a jognak végre bekövetke?:endö uralmát, szemében biztositva van a 

7:sidók jövője minden czivilizált államban, és nem lát okot rá, hogy asszi

miláczió által rendszeresen fölbomoljunk az örökös üldözés elkeriilése 

Yégett, sem hogy ez lildö:r.és elöl Palesztinába meneki:iljünk, egy török 

főhatalom alatt alapítandó politikai hatalom oltalmába. »Ami bennlinket 

- igy nyilatkozott e pártnak egyik vezére - az asszimilálók és a palesz

tinaiak miudkét pártjának határozott ellenségeivé tesz, épen az által 

vagyunk zsidóknak jellegezve, az pedig nem egyéb, mint rendítbetetlen 

hitünk az emberiségben és haladásában, az ideális zsidó optimizmusunk. 

És mégis ép ugy a palesztinaiakkal, mint az asszimilálókkal osztozunk 

abban, mi tanaikhatt a legjobb. Mint zsidók osztozunk 3.zon véleményük· 

ben, hogy Palesztina egykor helyre fog állittatni. Ha minda:r., a mit szent 

prófétáink éve?.redek élött jósoltak, beteljesedett, mért legyen épen azon jós

latuk hazugsággá, a mely jövendöléscik között talán 3. legszentebb és leg· 

drágább, a mely annyira egybenőtt a zsidóság lényegével és kiildetésével 

a visszatérés Palesztinába '! l> e a rnindencsetr<• még nagyou tá ,·ol jUvöbe 

QROS7:0RSZÁGI r.gVELEK. 
Hll 

. t t t ezen reménylink nem akadályozhat bennlinket scmmiképc.ll al~ ban: 

vl e ~ ,Jco"tele~Régeinket mint ÜroRzország polgárai teljesíts lik. Mmt Igazi 
LOg) . " , ' t ' 

hl
'vetl Jer·etniás ismert t3.n ácsahoz, melylyel szcretett nepe a s'zam

~r.s i dók, 
kilizésbc kísérte, híven néplink legnagyobbjainak és legjobbjainak fr.n~·es 

']dl. '"]Joz az egyirltomi Józseftől kezdve egészen a franczia Cremieuxig 
pe ap ,, , . , , .. 1 · 
és az angol Montefioreig, a kik mindcnkor tudták zs1do ne~okhez va o 

ősziu te szeretetöket összeegyeztetni polgári hazafiasságukkal cs honul~ho.z 
való szeretetökkel, mint igazi zsidók osztozunk asszimilalóiuk törekv,cse~
bcn a hazank iránt tanusítandó ragaszkodasra nézve, osztozunk azon ohaJ· 

tásban, hogy orosz polgártársaiukhoz közcledjiink és hozzáju~ csatlakoz

zuuk, hogy egyesiitt erővel dolgozzunk Oroszország javán i de tiltakozun nk 

kell a zon törekvéslik ellen, hogy végképen összeolvadjanak az oros?:okkal, 

bennök teljcsen eltünjenek és ezzel tulajdonképen cFak azt segítsék elérni, 

a mirc népiink legelkeseredettebb cllenségei mindenkor vak buzgalomma l 

tlirekedtek, - Izraél eltunését a történet s zinhelyéről. Azon nem csak 

{dlami és társadalmi, - mert emezt teljes szivböl .kiván~nk - hane~n 
ncm7.eti asszimihiczió, a mint azt asszimilálóink hirdetik, 1111 volna egyl'!J 

a ~r.sidóságon elkövetett rlrulásnál, nemzeti öllgyilkosságmíl. Ezen tiltako

dsunk pedig igazi zsidó tudatnnknak, ?.sidó vallásunknak a kifolyolyása. 

Ragaszkodjunk szilárdan őseink szent hitéhez, és zsidó nemzet fennálhísa 

núnelenkorra van biztosítva !« 
E nyilatkozat után kérdeztetvén az illető, vajjon ~zolgálhat-e 3. 

zsidó vallás a ?.sidó nemzet puszta támas?.ául és szab3.d-e a vallást nem

zeti tendenczia eszközévé lealázni? azt felelte, szónoki pathoszszal rámu

tatva egy rózsa tőre, mely előtte állott: »Nézze csak ezt a vinlgot i szin

pompájft által éptígy kivtílik, mint illata által : ilyen a mi népiink, ucm· 

v.eti is, vallásfelekezeti is egyaránt, és cs3.k ebben a kettős minőségében 
kell népünket érteni és vele bánni. Oldja fol a nemzetit a zsidóságban, ~:s 

fololdotta vele vallásos specziálitását is. Rínnily nui'l"erzális legyen n zsi

dóság ft jogot. és igazságot, Istent és vilúgot illető tanaibau. mégis mni 

napig a zsidó nemzeti egyéniség a zsidó vallás legméltóbb kö:r.egének bi:r.o

nyult. Dc ezen zsidó-nemzeti egyéniség ri1gtön létezni megszlinik, mihel~·t 

elveszíti a :r.sicló vallásbau nyugvó alapját. Töriilje el az étkezési törvé

nyeket, ft körülmetélést, a szombnt és az iinnepek speezifikns zsidó meg

üléRét, ho:r.za be a vegyes házasságot, és két-hlÍl'Oth emberöltő alatt elvPsz 

a ~<siuó nép nyoma. Próbálja csak e rózsa jó illatját elen~·észteni, a uélkiil, 

hogy egynttal megsenunisítenl: szinpompájM. Állitja-e azért, hogy a. jó 

illat a súnpompa fenntavtástira való? Spinózával szólva egy l:s ugyanaz 

tlllomoln~· \':tn l'liittiink, de a nwlyuek két nyilvoinulási ulnkja van.« 



Ul 2 ORSZÁG VILÁG. 

Ha e:r. igy van - mcgjcgyzé valaki - mért hangsulyozza e , 

mindig a zsidóság nemzeti oldaHt, holott ez könnyen félreértésre ád al~art 
mat és fegyveriil has:r.nált.atik ellenünk ellenségeink részéröl 1-'k a], 

' ' ' 1 neu)j 
joggal azt Jobbauthatják szcmiinkre : ktilön nemr.ctet képeztek a nen

1 
tb 

7.e en. 
Nem volna,e sokkal okosabb, a chászidok és mithnaggéclek r)éldáia s . 

J ZCl'lnt 
a zsidóság •allásos oldahit hangsulyozni és mózesvalhísn oroszoknak, ille, 
töleg lengyeleknek nevezni magukat? 

»Okosabb volna talán, - igy felelt amaz -- dc bizony méltatla, 

ll abb és a zsidóságra sokkal ves7.élyesebb. Mi magunk elrontottuk ellensé, 

geinket, még pedig épen azáltal, hogy elrejtöztünk és nem léptünk föl elég 

bátran és nyiltan az igazsággal. Ellenségeinknek ebben bizonyítékot kel!, 

lett látuiok kö•etelésök iga7. voltára, hallgatag vallomást láttak benne, 

melylyel mi magunk bevalljuk: nemzet vagyunk más nem7.etek közepébe11 

és mint olyannak nincs többé jogunk léte7.ésre. De épen azért uem segített 

nekünk rejtözköclésiütk és önmegtagadásunk: homályos frázisok és beszé, 

<lek elagályából ki tudtak bennünket szimatolni, és mindenki elött világos 

volt, hogy mig nem fogadjuk cl a keresztséget, nemzeti zsidók maradunk; 

annál hevesebbek lettek ell enségeink támadásai, a mi gyávaságunkból 

vitézséget, félénkségiiukböl bátors{~ogot merítettek. Mi másképeu állana a 

dolog, ha nyiltan és bátran kijelentenök: Igenis, vallásos és nem7.eti tekin, 

tetben zsidók vagyunk, de mint polgárok - oroszok. Oroszországnak mint 

államnak nem hiányozuak a telivér oroszok, de igenis, híjával van a kuJ, 

tureröknek. A kulturerök sokfélesége, melyekkel rendelkezik egy állam 

csak üdvös és hasznos lehet neki. Épen a kulturerők sokféleségében r~jlik, 
egy ország gazdagsága, az teszi első föltételét, a munka helyes szervezé

sének áldását, mig azon elmélet, mely szerint az egyik faj más fajokkal 

való keresztezés által javítandó, - az oly föltevés, mely a tudomány mai 

állásánál alig jöhet tekintetbe. És nem volna,e ép oly esztelen, mint bünös, 

ily álelméletre támaszkodva, kulturára képes nemzetek életével experimen, 

tálni? Nem, maguk Oroszország érdekei, ha csak helyesen értctnek, meg· 

kivánják, hogy a zsidók kiilönös tehetségei és természeti tulajdonságai, 

melyek összevéve teszik a zsidó nemzetség léuyegét, érintetlen fenntartas· 

sanak és Oroszország hasznára <ls javára lehetőleg tovább fejlődjenek. -

De ehhez még egészen más is járul. A modern miveltség negativ h·áuyá· 

nál fogva, a mivelt osztályokban a 7.sidókat sem véve ki, mindinkább eJha· 

rapódzik a vallástalanság. Mondja most egy mivelt és vallástalan zsidó· 

nak, hogy a zsidóság csupa vallásfeleke7.et, nem pedig nemzet, akkor neki 

álláspontjából nincs többé oka, hogy zsidónak tekintse magát és arra köte· 

lesnek, hogy a zsidóságért kiizdjön <'s tlirjön : csak egy lépésbe kerül neki 
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ll 'tt • ·c's a J·eresztenységre Ig·az, hogv a zsidósüg nem sokat ny•· r a ( {01' ~1.7. a er ' · · · • 
, 1 'do' val H a zsidó vallásnak hátat fordított, ha külsőleg zsilló marad 
O y ZSl ' , " , 

is; dc mig a zsidó községhez számítja magüt, addig ~an remrny, lt 0 !-(." 

mro· visszatér a zsidó vaJláshor., vagy hogy utódjai jó ZSJdÓk leszuek.«-

"' Mdg igen sokat idézhetnék ezen párt beszéeljéből és irataiból ; tle 

l · c a" ec'c]1' o·1' 1'de:zetek i ~ clco·endök 1'ellemzésére. KLilönben fennt:n-ngY llKZ m, <" ·' ö ' ö · 

. k 1 11etaláJ1J. továbbfcilödése esetében rá még visszatérek. tom mngamna , wgy J 

-l-

T a n ü g y. 

Közokt::ttúsügyi úllnpot~Link c'':::; a. z:::;i<1óK. 

r. 

Az utol só kö:wktatásiigyi vita a magyar országgyiiléscn lc7.aj lott , 

a 11 élkUI, I1ogy bizonyos uraknak esr.i ikbe jntott volna, fi\lhünyni a nw

gyar ~sidóknak, hogy a közoktatást sz,írnarán~' nkmíl nagyobb arányok

han ves~ik igénybe. Főt. Komlóssy ur ugyancsak még az áltahínos kült

s<:gvctési ,·ita alkalm{n'al derekasan korholta ,·olt a zsidókat, hogy mié•·t 

ltrm állítanak saját iskoUkat, ha már oktatásban részesilini akamak, ele 

hogy miképcn és mennyien j>lmak iskolába, azt csak a késöbb kiosztásm 

került miniszteri jelentésből tudhatt>t volna meg és mi e hiány póthis<Í t 

annál is inkább kötelességlinknek tartjuk, mert nem szabad elszalasztann nk 

egy alkalmat sem, a mely módot nyujt hitso t·sosaink öntudata emelé~érc 

és a cs liggeclés dndváj;ínak gyomláhísára. Ily kh7 >íló alkalom pedig a küzokt. 

miuis~ternek a közoktatás állapot<iról szóló 13. jelentF\se 1882 /3- 1883 ,'4., 

a mcly hivatalosan beigazolja, hogy a zsidó elem e hazának s:o~cllemilcg 

legjobb elemeihez tartozik. 

Kisé1jiik tehát a miuiszteri jelentést nyomról,nyomra ott, a hol az 

egyes felekezeteket az oktatás kiilönbözö folwin bemutatja. - Kezeljlik a 

nlpisl.-olál.·o/1. 

A tankötelesként nyih·áutartott 2.242,537 gyermek ki)ziil tényleg 

iskolába járt 7 8'34° '0 , azaz 1.7 56,836 tanuló, még pedig: 

Nem járt 1: 164550\103186\ 94469
1 

68554 \ 23066: 2327 l 2954~ 
MAGYAn,Zsmó SzEMT.E. 1885. III. }'üz. 13 

róm. l görög görög lhelv. hit v. ágost. l unita- ; mózca 
~:!:.th. kath. keleti reform. evang. rius ! hitü 

tanköteles volt 1088508 238334 2870141 32 12~5 ~~8548 ~ 957~170690< 
tényleg iskolába J 1 ' l 1 l 

járt ...... !! 923958!135134}92545
1 

252701 165482 ~ 7248 7975 



TANÜGY. 

E f'Zerint 1 883-ban az iskolába járásbau: 1000 tankötelrs U/éin 

I. helyen állottak az úgos~. hitv. ~vangelikusok 877.c tanulóval 
n. » '' a róma1 katholikusok - . 848., ,, 

III. a helv. hitv. reformáltak 786.c 
IV. az unitáriusok . 7 57. 0 

v. a mózes hitiielc 72.9., 
n. a görög keletiek 670., 

VII. a görög katholikusok &67. 0 

A megelőző 18 8 2-iki állapottal összehason li tv a a mostanit, a kii

li\nbseg r. kath. + 23,687, görög kath. + 1,012, g. kel. + 2,813, 

h clv. + 1,240, ág. + 2,565, nn. + 166, zsidó + .1,850, a menuyiben 

pedig: tényleg isTcolába járó 

11 
r óm. görög\ görög \helv. llitv.

1

1 

ágost. j un_ita- \ m~~es 
.ieleztetett kath. 

1 

kath. 
1 

kelet1 reform evang.
1 

rms 1Htü 

923958~135148 11192~5 1 
252701 1165:217248 l 79754 

8984G4\1315 13\183945I 243231 \158 7071 6487 751i37 

1883-ban 

1 88~-ben 

Kiderül, hogy a tényleg iskolaba janís \•alamennyi nllási Yis~ony 

zcrint ja·.-nlt. Ezen javuláshan az I. helyen mutatkoznak a,.; uuitáriusok, 

sa Il. heliten nmóze.•hitüek, a lll. helyen a görög keletiek, a IY. helyen ar. 

ágost. evang., az V. helyen a helvéthib-. reformaltak, a VI. helyen a róm. 

katholikusok és a VII. helyen a gör<ig katholikusok. 

Hog~· ugyanezen vallási vis,.;ony szerint mily kiilönbség mutatkor.ik 

az 1869. és 1883. évi allapotban, arról felvilágosítást nyt\jt a következíí 

ro\·atos <isszeállltás; minden 1 O O O tauk<itelesböl tényleg iskolába j art: 

és pedig 
római görög \görög l hel v. hitv. ágost. J nnita- l mó~~s 
kath. katk. keleti reform eYang. rins ht!t' 

l' l_ =- ' - . ~ .. =· -------
V\ 83-ban R48., 567.o l G 70., 786.r. 877 c l 757.o 72 !l., 

1869-ben 480.,. :174., l 292 .• 450 .• 41 H.n H70.o 
713 .• l -

A különbség 
l 

34l.o l 359., 
3 GR., 192 .• 378., l 3~15.'i tGa .• 

1 

Kideriíl egyfeliil, hogy 1869. óta: 
a r. kath. v. tankötf'lesek 36."0 / 0-kal, az ágost. ev. '"· t.ankiH.el. tG".•/o-kal 
a. gör. » • • 19 .• o0 /o » az nnitarilB :14.to

0 /o • 
a g. k. » :~7 •Ra 0/o » a nl. hit.v. :]ú.'J1°/0 » 
a hel v. hit. r. • :1:1 . .,•/o • 

STüRM ALBERT KÖZOKTAT1~SÜGYI ÁLLAPOTAI:\K É~ A ZSJDÓK. 1 ~).j 

gasabb 
araU)'bUll J'ar(ak ugyan iskolába, de kiderÍÍl IU<ttifelÖ[ az j,, 

ma , .... 
hogy az 1883-ik évben, a 6-12 éYeseknél elért 84.53°.o·os atlag mog•1tt 

lHianak: 
1) a görög-katholikus vallásnak 

2) a görög-keleti 
3) a helvh. reformált 
4) az unitarius 
5) a mózes 

2 7 ·•• százalékkal, 
17 · 44 

11 . ., 

Megjegyzeudö még, hogy az egyes, hitfelcke?:eti fentartók 1883-han 

egy-egy tanitói állomással bit·tak, ue,·ezctesen: 

l) az ág. eYangeliknsok átlag 88 tanköteles és 77 iskolúzó ntún 

2) a római katholikusok 139 " 118 

3) az nnitárinsok 141 . lOí 

4) a mózes hitííelc 112 81 

5) a helv. reformáltak 112 81 

6) a görög keletiek 139 ~5 

7) a görög katholikusok 109 62 

Eddig a hivatalos jelentés, a melyböl a küvetke:<öt tudj nk meg: 

1869. óta a zsidó tanulók száma 129.4° 0-kal szaporodott, és ha a 

téuyleges iskolába járó zsidó még mindig a:r. általános arány mögött 

6 o /
0
-kal maradt vissza, ennek a11 egyszerii oka abban áll, hogy, mint miu

dcnki tapasztalatból tudja, a falubeli .osidó n legritkább esetben beéri rr 

falusi i.y/cola nyujtotta ismeretanyaggal és hogy g,11ermelait magántanító cíltal 

ol.·tattatja. Ezek a gyermekek a hivatalos jelentésben nem szerepelnek, dc 

kétséget nem szenved, hogy ezeknek a száma akkora, hogy nemcsak a 

hiányzó 6° /0-ot pótoluá, de még azon 15° 0-ot i~, a melylyel a~ ág. hih·al

hlsuak feléjiik állíttatnak. Ebből is látjuk, hogy a sz:imok csak akkor 

tanulságoso.k, ha módunkban van, belöliik kiolvasni a~t, a mi bennük uin

rsen meg. 
Vegyiink egy nu\s táblázatos kimntnt:íst, amel.'- n llépi.•kol,íl.· j1·llr

gére vouatko~ik. 

Volt: 
Állami iskola 
Községi iskola .. 
Uóm. kath. iskola 
Giir. kath. 
Gör. kel. 
IJelvéth. ref. 
Ág. ltitv. ev. 
1Jnitoírius 
Mózes hitli 

lf\83-ban: 
423 

1,793 

5,:153 

2,188 
1,807 
2,331 
l ,41\! 

t ll 

!"·16 

18R2-ben : 
:IG:{ 

l ,76:\ 

,,,417 
2,208 
t, 7 7 G 

2,280 
1,430 

62 

510 
13* 



1 ~Hi TANÖLi Y. 

E kimutat<lsból bítjnlc hogy a zsidó községi iskol(tk Rzáma 1883-ban 

G-tal ,-zaporodott ugyanakkor, midön a r. kath. iskolák G4-gyel, a gii r. ka

tholiku~ok 20-al, az ;igostai ltitYallásnak l 7 -tel és az mtitarius jcllegiiek 

1-g~-el apacltak. E:r.ek a megs,-.iiut iskohlk helyébe jobbachira á11nmia7.· lép

tek: e:r.ek a felekezetek eddigi terhüket tehát az Mlamra húriták ugyan

akkor, midöu a zsidók áldozatkészsége uj iskolák létesítéseLen nyi lvánult· 

Dc érdekesek a részletek is. 

lllegsziint a.:: izr. ~7.-ola: Gog:lnv::lralj<Ín, N.-Buuban, Ap:lezán, Be!

lnson, llladn, 'fnrzovkán, H.-N<tlláson, J(tszón, Det·ecskéH, Komácliban, 

K-Bajomba11, M.-Tclegden, Sárkereszturou, LovasberéuyLen, Abáu, Tu

rólukan, Diúszegen, i\fehalán, Csicseren, Radvánezou, Eűcsiin, Homokon, 

N.-Démben, Dudarou, Csáktorny{w és A .-Dombonibau, egylitt 2G l1clyen, 

tllenben új állittatott: l\1ikeszászáu, Eger~eu, Pásztúu, Tiszafiireden, Kom

lóson, Pécsváradon, J?öldeseu, Sámsonban, Győrött, Paukotán, Entradám

ban, Naszódon, R-Váradon, S.-Tarjáubau, Yadkerteu, Kisbábou, Laka

c,;on, Nem.-Kiirtön, Gajáro11, Lemesen, Berzeuezén, Karáclou, S:r.űll.-Gyii

riikiin , 'r.-Dacl>Ín, Rakama~on, N.-Kállóban, Némediben, Pe1:jámoson, Nagy

Kapolcsban, Csa pon , Szerencsen és S.-A.-Ujhelyen, együtt 3 2 helyen. 

A tényleges szapororlás eszerint 6 nj iskola. 

A mcgsziint magánjellegii iskolák köztil megs7.tiut 24, jobbára mó

zes hih'alhísú, okleveles tanitók által, az 1868. évi XXXVIII. t. c~. lll. 

fejezete ért. engedély mellett fentartott iskola, ellenben nj iskolát 11yitott 

nuls 21 magán egyén, köziilök valósziniileg szintéu sok az az izraelita. 

A 1869. évi állapotot vé,·e még tekintetbe, kideriil, hogy 18G9 

úta 1883-ig a:r. állami jellegű iskolák száma 423-mal = 100°/0 a,·ány

hau, a községieké 1314-gyel = 7 3.7 °10 aniuyban, a róm. katholikusoké 

136-tal = 2.5° /0 arányban, a göriig katholikusoké 130-c~al = 5 9°/o 

arányban, a görög keletieké 203-mal = 11.20 / 0 arányban, az ágost. 

hitv. evangelikusoké 22-vel= 1.5° /0 arányban, sa mú.:es ltitííeld 26-tnl 

= :,o /o arúnybcm ni.ivel,edett, ellenben a helvéthitv. reform >'d t iskolák sz~lma 
119-czel = 4.8°,'0, s az unitariusoké 40.7°

10 
arán~'ban fogyott. 

Ha penig összehasoulitjuk az iskolák szánuít a tanitúkéval , a:r.t ta· 

láljuk, hogy a zsidókra e:;ij ará1~y igen ked,'ezű. Az okle,·eles tanítókat 

illetőleg pedig a zsidó fcleke,-.etre nézve az arány a Jegkc!lvezűi.Jb. Ime 117-

a.datok : Esik egy 

állami iskolára . 
zsidó 

ág. ev. 

r6m.kath. • 

. Ul~ tanitó 
. 1.8\l 

' 1.51 

' ••. 1.41\ 

helv. ref. iskolára 
görög kel,,ti » 

unitárius 
gör. kath. 

1.23 

1.14-
1.11 

(1,!19 

:-;rüiDl .\LBERT. KÖZOKTA'L~:sür;YI ),LLAPO'l' u:>K E~ A z"IHlJK. 

z~irló i,;kolábau vvl!. 
r. kalh. 

unitárius 

OkJeyeJes tanit<'>: 
~n.o 

~ti.;j 

f).l"í 

X••uJnkl. tauitó 
ll.lt 
l:J.j 

·;;;.3 

l ~ 17 

Xc1n kevéöbb1: kcrhczii adnyokr:t akadunk, !ut a z:-irló i~iwltt ma

gyaro~ volt.át kntatjuk. 

Kiún·úlag magyar lannyehú ,·"ll: 

unit:-írins 100.o0 o :-1ránynyal. ]\:ilzségi 
heh-ét rcfnrm. 98., > rom. kath. 

.,l<*<) u c-lr{uJ~'llYal. 
.).).,, . 

:íllami 
lllagim 
Jll<.lZCS hitú n 7 .s )j) 

:-íg·nst.. evang. 
gilr. kath. 
g-tlr. keleti 

"\ ucm kizitróL<g magyar tauuyeh·ú is];,,la közúl kl'll0 sikt•ITel oktatta 

magyart nyehet : 

2+20 róu1. ka th. 
~04 7 gii r . ];a th. 
1 llHl giir. keleti 

4:\ helvél hi l"- ref. 
JI?? ág!1. evallg . . 
!ön mozesh.,,, . .. 

_\. z.sidó tduít fO 0-kal ''~ cilla:;o11 ,Jdiil. 

5J.tl u'tl 

38., ' 

t-i5.1 

.J.~L.; » 

40., ~ 

Son1zat szeriut tt>kiutn~: mindcn l 00 lll'lll magy:n· ajk1i iskola 

k,i;di\ a magyart teljc~eu jó sikerrel oktatták: 

T. helyen al államiak so . ~·) v~kal YI. helyen a nul::e~ h. 1.11. 4
1'/u-ka 

ll. a,7. egyletiek 6t1 . .., 11
1 o \·n. a kliz:-::é~iek (4 .• ; rJ,'Ij . 

lll. a helY. reform. 6~1.1 •l o nu. az ág. eY. -43 ... " 
. 

TV . a nutgánosuk :-,5.:/'Jo ., IX. a, gör. kelet. 4:1.~1° l) » 

v. a róm. kath. 54 .!) 1
\

1
1) x. "'gúr. k ath. 38 .,, 0 

" 
» 

A'h 1883-ik é''hcn szo]g,llatbau állott tanitúk kiizíil a ll!a{J!Ja'· i!!frl

Nn icUcsen tudolt oktatni, még pt~dig a lL•gkcdvczöbb anínyok szcrint 

beosztva: 

"' 61 unitárius 
a, 2 331 helvéth. ref. 
a 423 álla,mi 
az 516 mózes h. 
a 32 egyleti 
a 167 magán 
az 179B községi 
a7. 5cl53 rom. ka.tl..t. 
az 1419 ágh. ev. 
a, 2188 gúr. kath. 
az l 807 gür. keleti 

isknlánál alka,lmaZ<llt 68 lauitú ki.izül 
:!t-:7:3 

816 
97 U 

54 
:)20 

:lt\t\5 
782 6 
~141 

218 0 
~ll 62 

A :sidó tehút 6° 0-kttl <Íiiu:;on jdiil. 

s,; = 1 oo., •• •t. 
~8jO= \Hl. .·t. 
806= \18. .•t. 
!14-l= [16. 4°. o 

[)2.= \HL o. 
3 'o 

304= \15. .·t. 
:\:.1 76= 92. .. ,. 
7114= 90. 0

oo
0 

1538= 71. .. ,. 
1540= 7 U. .•t. 
1223= 59. ... 



T \NÜGY. 

Tddnt,iik már me"! :t IIW!J!JCLI' Ill tadú és nem ladú twdtók ~~ám. 

<l l'tÍII!J<If. 

ugyani s 

<1- SJ ll állami iskobi la ui ló 
ki\ z lU 

a 3G65 községi iskolai lit· 
nitó közül 

a 7826 r. kath. iskolai b>· 
nitú közül 

a 21 SO görög kath. iskoliti 
tanitó közill 

a ~cl62 görög keleti iskolai 
tanitó közül 

a 2873 helvét h. ref. iskolai 
tanitó küzül 

a 2141 ág. h. e\'. iskolai ta
ni tó közill 

a 68 unitárius iskolai tanitó 
közül 

a 979 ntÓzes h. iskolai tanító 
kö::iil 

a 320 magániskolai lanitó 
közlll 

az 54 egyleti iskolai tanitó 
közill 

a magy ar nyelvet ,0 .;, l ~ ll 
-~ ~-- ;;::: ..o l""' ~ l magyarul 
~ .~ ;§ ~ ~ ~ :';; ..., 1 ~1em tudott 
$:l ~ l ·.l.l ~N ~ >,S+J I l 
<ll _Q) _<ll _ !" _ on Q) ""' on S 

0
, iissze-~ Pi ~ ~ ro r;j·Q) ct! 'Ö l Ofo 

,l ~ J;! ;.§ 1 ..o 
11 
s e tJ

1 
s ~ E li seu 

80: c :

1 l 
203 l 3 287 28 9 

10 

89 86 : 

68 :!6 288 41 0 30 '.l 71 '.l 9., Ofo 

1282 258 4 21 2 Ul 640 29.,0fo 

986 237 450 389 839 40., 0/ 0 

286 7 O.,"fo 

l.J-24 114 246 ~l 5 7 6ú~l 28., 0 / 0 

68 

[!18 26 25 10 35 3.6°/o 

Júl 12 4 16 J.o 0 /o 

5~ 2 ~1.,'/o 

, . ~\.~tetszik ebböl a;~ összclmsouliblsból, hogy a zsidó tauitók közül 
csak 3 6 o nem tudott magyarul, holott e;~cn szúzalék a katholikusoknal 
ft. l-et tesz. 

Xcmük szcrint voltak alkulmazva : 

;l. 423 állami 
az l 793 községi 
az 5353 r. kath. 
a 2188 g. kath. 
az 1807 g. keleti 
;l. 2331 ev. ref. 
az 1-!UJ ágh. ev. 
a 61 unitarius 
az 516 móz. h. 
a 167 magán 
a 32 egyJeti 

iskolánál 816 LaniLú kiizl; nő ,-oJL 271 = 32 . .,'/o 
366 5 » 7 57 = 20.66'/o 
7826 )) 886 ~ 11."'/o 
21so 16 = o."'/1 
2062 6 n = a.,.Ofo 
2873 64 = 2."'/0 

2141 28 = J Oj 
68 ." o 

079 
320 

54 

l = 1..,0/o 
86 = 8."0/o 

» 16ö = 51.s7°0o 
33 61.ll'io 

vagyis 16,090 iskolánál fennállott 22,984 áll. tan. közt nö 237 7 = l O.,. '/o 

k 
• .. ~dreéndes é~ segédi tauitói állomások 
czo CIC m nyre JUtunk: viszonyát egybevetve, követ· 

1\. ,··1-,.Q KTA'J'ASÜCfYI .\LT. .\I'OTAD1K É"; _\ z ,_,IDÓK. 
:STVID! \ LBB! t'J'. " 

Hl H 

ren<les á i!Olll~ S yolt : segédi úll. YOlt: 

a .t-:2:1 r'dlnnli iskolún}t l a ~ Li"i }d l nJU :Í~ k özt 
·~~ 1703 1\.ilzRé!.!;i » 31i6tJ 

7 25 = ss . ~o/u Ul = ll.l o,, , 
:)~ 1 9 == 8 7. ~ 11 o -!46= !:.!. ~~~ .• , 
li59 2 = 8,!.3° o 1234 = 15. , " ,, :IZ ;,~;,;; r. kath. 7826 

a 2188 g-i'n·. kath. » 2 180 
az 1 ~O í g;·,r. kel. ~O fi 2 
a z:~3l eY. rC'fonn. » 2873 
az l 419 Ag-h. ev. 2 14 l 
ft lllunitArius 08 
<1-Z 5!(; mú;;e• h. :J 79 
<t 1117 magán 320 
a. ;12 ep:yleti .l J 

1 885 = 86 .;>n·o 29.)= 1 : 1 . ;,n~., 
1765 = 85 . .., 11

11) :2ft7 -== 14. ~ 0,u 
~5 73 = 8 9. 1;n/0 3 00 = l Ű ·t 11 /u 
1895 = SS .• " 'o :l-i fi = ll. :.'',., 

f\2 = 01., '' o 
878 = 8U.; 01 o 

2J5 = 7 fL u0 o 
J S= 7'J .,"/o 

6 == 'd .':Jvj .J 
101 = JU. a"" 

7 ;) = :!3 ... !' i ) 

ll= ~0- a"/n 

,Jegyc~~ iik m:lr most, hogy ebben n viRwn.;·bau ö!·vcndetes jclcnH:. 

gl'l nem igen teki11thrtiink .. mcrt arm Y:tll, hogy hih•orsosai11k olcsó taHitó

kat kcrcmek, a mi az oktahis ercdml:nyt:t 11 em igen mozdít.ia elő. 

E~c11 ok só tanítók oklevéllel nem igen bimak, a mi a ki\n:tkt'Y.ÍÍ 

t;ilJI:lzatból s ;~.embeötlölcg kidm·lil : 
okle\'eles nem oklen~lcs 

az ,·,;1 ;, ~ ~ i::dzohlnú.l alkHhn. 782!) tanitó J.;.C,zt 0 767= SO~.~~ u 1009 = 1:3.:. 0 
o 

a 21 BS ~- kath. '> 

HZ 1807 g. kel. » 
a. :l:13l <~ V. ref. '> 

az 1410 ágh. CY. '> 

a. tll nnilárius » 
H;l, -~16nlÓZC8 h. ') 
a 1117 mag-rlu 
a :-iö e}..ryleti 

~ISO 1474 = 67. 6 ' ' 0 706= 3~.," o 
~062 » 152D = 74.2°/ u 533= ~[L.:Y u 
2""87:i ') 2393 = 83. 3°/0 480= Jtl.;'1· o 

:21-U '> ]867= 87.::: 0 ' 0 '274= 12.:-.uo 
ti<' -!~ = f\-!. 7°., 24= ;J;'·a"/o 

[J(!] 871= 89. 0 •lj 0 lVi::J = LJ. 0 t
1,.J 

:1~L) 284= 88 . ..," u 30= ll.2l'1o 
[l4 48= 88.9° o 6= 11.1'1 ' o 

Dc kiclcriil ezen kimutatttf'ból az is, hogy a zsidó tauitó legink:lbb 

hajlandó okleYél birtokába tenni magát, mcrt a felekezeti iskol:ik közlil a 

zsidó iskol:\k azok, hol legkeYesebb a nem okleveles ta11itó. 

Emlékezzünk meg Yéglll egyetlen talliló/,:épzőnkrőt. Költsége kitcs;~ 

éwnként l9.670frt.:t zsidóalapból: 18,000, m:Ís fornísokból: 1,670 frt. 

Oklcvelct kiadott a;~ intézet 31-et. 'l'ermészcttudom~inyi terme az egés;~ 

ors>~agban csak_ két lnnitókclpziiuek nem Yolt: a gör. kath.-énak cs - a 

zsidóénak Tamira van összeseu 9, ezek köúil ± rendes, 4 segéd, l kise

gítő - ugy:ma~on ferde aníny észlelhetö tcb:H itt is, melyet nuir a nép

iskohlnál is kiemeltünk Sajnosan kell még konstattílnunk,a minek hi:i· 

n.:·ár:t elöször Goldzieher Ilo1w mutatott ni a ~L-Zs. Szemlében, hogy 

unH·~ >~sidó tanítónőképző intézetlink, holott ama befolyás mcllett, mehet a 

zsenge ifjuságm gyakorolni hinü\'a van, cg-y a zsidó öntudatban UC\:clke

tlctt t:tnitónöi kar vajmi hasznos, söt szükséges volna. - Magát a tauitó

képzöt pedig ne bolygassuk. Tudvalevő, hogy ujra szervezésénck kiiszö
bén áll s már ezért is eluézésre tarthat számot. 

Budapest. 
STURM ALBEltT. 
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.A z::-;ido népiskolák 

II. 

1,_ polg;lri jogokat nyert zsidók <tkkomod,lhbi képe"ségc 1ncllctL 

mi,cm bizonyít jobuan, mint az a köriilmény, hogy Yallúsoss:tgnk foka 

Jnindeniitt pontosan megyczik azon nemzet Yalhlsoss;lg<lnak a fokúval, <t 

me]Y köziitt chtck. Az rmgol, a fnmczia, a német zsidók egészen olyan \'U\

hls;~ak. mint az angol, a franczia, a uémet kcrcsztéuyek és a magyar zsi

clók Yalh1soss:íg dolgában alig kiilönbiiwck a magyar bltltoliknsoktól cs 
pn1tesblnsoktól. A nu1.gyar kereszt1'nyeket pedig Yallásos életiikben a kii

ziimuibsc~gnck egy neme jellemzi, a mely jóllehet uémi károkkal is j:lr, dc 

,,ddig a magyar nemzetet megmentette <t végletektől ; ép oly üh-ol tndott 

maradni a Yakbuzgós:\gtól, a ra,iongástól, mint a durn1, hitctlcnségtöl. 

:\[oBt, az ig:1z. nuíf'ként mutatkozik: manap épngy akezentmllj<l\;: az egyc

sc'k YalUsfclckezctét, épugy többre becslilik a keresztlevelet a szemelyes 

.i•'le:;ségeknél, alu\r csak a ktizépkor valamely fanatikus népénél. Csakltogy 

!':>; a mai :íramlat nem a magyar nemzet Yallásos érzelmének ar- cmaml

o.il>ja, hanem mond\·a t·sinált túrsadalmi mozgalom. Valójában a magyar 

nél' nm is olyan, mint \'Olt : inclifl-'erens vallásos dolgokban. 

J~:s a magyar zsidók c tekintetben tultettek a magyar kcrcsztJnye

kcn. .Az ifjabb zsidó nemzedéknek a kedélyéletét ha clemezhetniik, csak 

ch-,:tl-c találmlnk benne egy-egy vallásos alkotóréczt, egy-egy gyermekkori 

nlll:í~o' impressziónak a uyomát. Arról nem i~ szólok, hogy valhlsos érzel-

111\'k nélkül ,-zlikölköüvén. ennek az öltöJJek kedélyvilága CJmyivcl szegé

nyebb. De e miatt a felekezeti közüsséghez való hozz:itartoz,\s érzete is 

YCszcndöLen vau. ))Pusztulunk, veszünk, mint oldott kéve széthnll nemzc

tiink !« A kitört zsidóellenes széh·ész, sajuos, a férgessel együtt sok ép, 

egészséges gyümölcsöt is leráz a zsidóság fájáról. Ennek is gyönge volt <t 

szára. Sokakat pedig nem bensö lclklileti kötelék, nem a solidarit,ls eleven 

1~rzcte, hanem valamely családi tekintet nehány emyedt szála köt még 
csak a zsidósághoz. 

Erröl tennünk kell okvctetlenlil! Egy öreg nevelési hibtlnak vcözC

delmcs következményúel állunk itt szemben, és a nevelési tényczökön, <t 

családon és az iskolán áll, hogy e hib&.t minél előbb helyre iissék. 

Nézziik elébb, mit tehet a vallásos érzelem ápolása és megszilárdí

tása körül a család. Hajdan mindeut, manap vajmi ke\'eset. Neveléstudo

Iminyi axióma, hogy a szülök, a családi környezet példája a leghatható· 

sabb és legbiztosabb eszköze a vallásos ne,·elésuek. Ha régebben a gyel-

RADÓ YJL)!QS. \ ?.~IllÓ '>El'JSKUl ~K. 

l . • · t ·: ''Zlt' ·tz ,,,.,:,.~. l•az-.. ; J- '·imhor <thitatM hitta: lnt at.a. llllll Ht:l . • . ,., 
mek f.Z1lkllle' J• • k t J • •t z 'lll\''l il 

l-lcd hittel ·t ,··tlhíso;; szcrtartaso . n ; J,t • . . • . 
nép Öf'zinte. gyerme ,c • • .. . . l.: nt n··•-

., d ta el "Yrrnn'kC elott :u: una< ~.t!!< -~ 
bt'llsö mcglmtotts:íg hangpn IllOli • "'· . '. Jcklwn 

. • 1- . lJáoos benYonu.í"ok meg\naradtak a g,\~~~~ 
·cl, este: ug) e;,c, a \a . • . :1 ·]· . -

g . . .. , 1-cdtcl- lelkeben mcgcllinthctctlPn ked• ~ ,,tt.t 
e ·és;, lH>lhglan, cs liO\ c' ' , , , . ,. . 
g . ' ? -:\1 J Yallásos példáról meg cgyatalan ~zo lehet. LZ .t 

Iomma. Es ma · ' a, 'a , . . , · : 
1
ít '\fert a ,;zii-

'11 . tl-'tblJ á,·t ecmmiltt haszna!, mkabb ront, f'llllllllnt q .. pe c :t u ,, · · " .. . . 
11

: 

ll ' 'ldáJ'·íll'Jl· coak akkor van nc,·clií hatalma, ha oszmtt' 'a .1· 
lök ,-a asos P<' ' ' ' ' " ' . . . . : . , . ·; ,. .. <ÍlHlt:k 

, l J öl hl· ad Dc mo;;tansag Rok esctbt'n ez .t P< Itb m~ll z 
HM t•rzc ClJ) J ' " . , . . :, .. ',,.,. krnYtCll'll-kCIIl'(-
' . : 't-' ... 1 Rziilök ec·y-co·,- \'allasos ~zcdatt.t.l.l ut-. . 
e~ SZelllll (\t\, <· "'~ '-' b... , " . ·t-'. O":._.. q ,t lik 
len csak a példaadás kcdn'ért fan~·alodnak l'" ez a ""crtaJ ,t, c",<. z ' l 

.11 A 'l éld·iból a nTcrmek t:;akhama r mód i<i nt l mcrc,· ellentétben a · z 1 yen 11 • ' "'· • . .• 

kiér~i a '"'ludékosságot s az cllcumonchbt l:S ntlamint JJClll a ntlla"""'at:-
, ' ' j J-'t] .,' OT 'l 0'\-CJ'llJCkCt j, lll'lll a \·;ti • nak, l1ancn1 az unutasnak ,.o t a ...t o~ c:tsn., uo .. ' :::- .. 

Usoss:ic·ra, hanem az ;\mít:ísra fogja kap:ttni. 

A ceahid tehát. amelynek péicUja v:llamikor mindcnható n1lt, lll"~t, 
l l ·' ·1 c'lda'J·.1·bo'] "Z o"o.,intc•t:o- JlClll sokat lendíthet a Htin·ketlii 10gy H<lll)'Zl < p • < "~ "' • '" 

nemzedék valhlsos ne1·elésén. 

Nézziik llHtr most a másik JIC\'Clöi tl~nyc;,cir, az iskol;it. 

Y annak, jól tudom, a kik azt hiozik, hogy nz i,;kola <·sak az ,;r!t'l 

ml't gaz<lagíthatja és mi,-elheti, dc ni<Ír n gycrml'k érzclcm-\·it.í~;\hoz ,:~ 

akar~blho~~ kC\·és a köze. Ezek szerint telHít az erzelmckben ,;yiikcrcúi ,-al

hlsoss:íg clo]g,íban az i'kolától nem sokat rcmélhctni. Dc ezek naf!y tt:w. 

désben lelecleznek. ::\incsenek ti~ztában az érzelmek keletkez,:,cnek ,:, a 

jellem alakuh\s,luak a móclja idnt, külöuben tllllJJiok kellem•, hOI!Y az 

iRkol<twtk igenis ntn múclj:íban nö1·cndékei érzelmcit fejleszteni ,:~ nkam

tnknak erkölcsi idnyt éR erősséget adni, n mint fl'jtcgetéseim soníu ki i~ 

fog tlíJJui. Éz ha nélkülijzi is az i~kola a tsahíd reális példáját, de IJirto

luíb:m van az eszményi környezet p<:ldaad;b,\JJak. a mcly bus;Ísan pótolja 

amazt, lut vele a tanító annak rendje és móclja szerint él. Ezen e,-zmt~nyi 

kömyezctcn pedig értenelök a vallás- és prof.ln történet, valamint a kültéi! 

hősei és alakjai, a kiket a tanítás a I!Yermekeknek bemutat, u kikkel 

hosszabban foglalkoznak, a kiket megkellvelnck, szi\·ükbc fogadnak és a 

kik ott a nagynak és nemcsuck örök prototypjl'i és utáuz:lsra öszttinzö 

eszményképei lesznek. E. helyt csnp:ín a vallástörténet alakjairól illik 

szólanom és ezzel eljutottam a most sokat meghányt-vetett vallástanitás 
kl~rdl'séhez. 

A vallástanítás módszerét illetőleg a zsidó népiskolának több ezred

éves hagyománya van. A zsidó gyermeket ö idó'k óta ugyanaaon egr 
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kéin_Hhiil bp;1tt;ík i~ll'llf'lqclclllr c l:~ Clllbcrszcrctctrc s ez az egy könyv. 

,"cntiní s 1·olt .. \.z erede ti bibli<ít olvastatták és tannltatt:ík vele az ókot:~ 
I) ·w mikor Im!g· a hl1ber a z auyanyclvc volt a zsi dó gyermeknek 

0
: 

· • ~ . , . , .. , Pugy 
111 i11 t ;t görög gyermekkel a IIomeros t. E s nukor k esobb a »Rzent 

11
Yelv(( 

11wg·~ z iint nemzeti II)'Clvnek len11i s mE'g csak a valhis nyelve volt, tov:1bbra 

i8 az eredeti bibli:1 maradt a ZRidó gyennek cgyedlili vallástani kézikönyve, 

ck cwttal cgyszcrsmiud Hyelvköny ve is a héber nye h mcgtauuhís:ínt. Csak 

ujabb iclöben kapt:ík fel hitfeleink is a k eresztény k áték tnintájára kész(. 

tctr Yall:ístani kéziköny1·cket, a mclyekböl a Magyar-Zsidó Szemlc tavaly 

ln:ir egy könp·birnyi sokaságot sorolt fel, hogy elha llgattassa j ó barMain

kat. a kik nhlként hozták fel, hogy a zsidóknak nincsen ek valhistani 

kl:i\ikön.n-ei. Én pedig - legalább a népisk olai tanít:isra vona tkozólag_ 

clil'sckl-óleg mondom cl , hogy valóbau njabb időkig nem volt a zs idóknak 

kátéjnk, és ~njnálkoz:íssal azt , hogy moRtans:íg széltibru haszmílják. Mcrt 

a ld t l: a dogma ti kai 1·all:ls ta ni t :is rendszerét k épviseli , a biblia pedig az 

<:piilctr~ történeti ,-a ll <ls tan i Msét. A k:íté a theologiai chm!Jkcdés l't;gcrcd

IIH:uyeit tartalmazza, a biblia pedig az istenfogalom t:s a vall:í s keletkczd

~~:llt'k a konkrét képt!t. A k:íté mcrö abstrakczió. a szentir:ls csnpa szem

lt%rtöség. A ldtt: az l:rtclemhcz fordul , a szcntir:Í.s ellenben az Ú;~,elcm.
lwz, a kedély hez. A k:ítl: kl:pcs kielégíteni a thcologu s intcllckt.u:lliR t:rclek4 

lödt!sét a val!;lstan ir:Ínt, a uiblia pl'dig az elfogulatlan t'mber tcruu:szctcs 
va ll:lsos érzelmét. 

Im ez a különbBég a k<itt' és a biblia közt s ezt b1tha, nem lesz 

w•héz megítélnlink, melyikben van több emberncvclií qualitás, mclyik alkal

lTIHBabh jelc~cn a gyermekben a vall:Í.Bos érzelmct kifejteni ,:s mcgerösitcui, 

t'gy ~zóval mclyilmck adandó a lll:piskohíban az clsösl1g. 

Budapest. 

RADÓ VlLJ\lOS. 

KÚTFŐK. 

30. sz. 

.A Jlelr t·u·lósá.ri 'l'auác~ körlevele a llll'"Yékhez és sz. kir. níro~okhoz az ürükös 
tartoJiuí,nyok,bÓI h~v~n~lorló z~idók be ~cm fo~adá~át és a h~~ylarló,:íg lrriile

tén élő zRiclókról henyujlaudó knnnlalast llleloleg. 

( 'irculal'l'. 

Um:va~is Comitalibus et Ci'l:itatibus 

J'ostear1nam in una ct lllia rcliqnnrnm IIllcrcditariarum L'rm·in!'ia 
rum Suae Majestatis Sacrati~simac c re bon i publici esse 1·iclcbatu r, pro 
JLtdaeis si non ex intcgro exinde eliminanclis, atlminns ad ccrtmn, et !J lii
elem talem Jtnmenun, qui pnblico HOll obsit, nec in rninam ct dctrimentum 
firlclium Suae Majcstatis suhditornm 1·ergat. rcflimenclis ct n••triugcmlis 
congrua~ clispositiones faccrc. cavcnrlnm autcm forct ne talitcr :1liunrlc 
amnndaudi in Regnum isthoc Hungariae se~c recipiant, ibidcmr1ue obcrranrln 
ad divaganelo contribneutes Incolas exctnisitis tlnibnsd:un motlis ct praet,•x
tibns euervent, subversantem itatluc in pracmissi~ Boni Publiti rationcm 
eordi sumens Cousilium hoccc Regium iisdcm Jmisdidionibu' . . . hisce bene
vole intimandtllll esse duxit, quatcnus at! asertemlnm ct pmec:ll-cndnm 
IJUOrumvis extranecnun Jnclaeornm in mcclinm lmjn~ Comitatas reccptio· 
nem ct admissioncm in gremio Bni congrua~ dispositiones facere, ct non 
ltbsimiliter etiam Cathalognm universorum in Comitatu ct Civitate ho~<'<' 
elegentium Judaeorum cum spccific~t clcclaratione, in quo ltuis lot:o mon·· 
tur, an et quid iidem modofati in Comitatu i~to subsisteutes Jmlaci in con
l' ltrsnm publieorum onen1m hadenns pracstiti~sent ct coutribui~Rcnt, g<'· 
nninam ct cin·umstantialem informationem Consilio hui._c Regio tptantoryu" 
submittcre velint et non intermittant. 

Dat. Posonii, die 9. Juli i 17 25. 

Hátul (más ké~töl) : 

Circulare ne Extmueos JurlacnK JnristlidinncR admittaut, prPht'll· 
tium Gathalogos autem submittant, ct quirl arl rationt'm Contributionalis 
Quanti hactemts solverint, Consilium informcnt, in sequendam Mandatio
nem Regis Caroli diebus 2 8-a Junii et 16. Octobris 1 7 2 7. editam dimissum. 

A pe.yti zsidó hitközség lcvéltárából. 
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KU'lTÜK. 

:3 l. ~/,. 

Baro Eölvö~ n tsitló auln!Jilllliáról. 

rln. 

\'all:i~- ,:fi k(iznldat:í~i 111. kit·. HJÍniszll'r. 

T. c:. l l írsch l Lii>ói urnak 

Szil'<'ii kiis;~(inctcnwt nyih·<initnm :L p;y<iHgyö~i Íz t'. ltitks;lg ne1-,:bl'n 
l1ou:itn kiilclött bizalmi fclira.ttlrt. 

Önökkel ep;yiitt. ti~ztclt uraim, azt ,)hajtom, hogy c haz~L izraelit:\ 
ll<lnpolp::lrt:\rsainak cgyh:íz kiir.st:gi. közokta.t:ísi ,I,; lüizalapít1·ányi iigyci :t 

IPhctii legrövidebb idlí :tlatt a, lutzai téirn:nyckbcn kimondott a ntonomia 

alapján, mind az egyeteme~ hitközönség, mincl a haz:im üdvöscH és bizto

!':ln rt'tHlcztcssenck. 
E fontos ezé! clét..:Sérc a kiilön szempontokból kiinduló vt:lCJJl\:nyck 

méll:\nyoR ögszccg;·e ztetr~c ,:s rgyiintctíi szcrvl'zcti cgéi<zldnt való meg:\.1-

la pi hi s:í nt nm súikségiin k. 
:Ni n vs alkotnui.Hyos intt:zmeny, mcly egy szerre uyerte volt <t közelet 

rninden ~;~iikségcim•k nlC'gfclc>lii jellegét, dc kölcs<.i nös cngcdékenyst:g ,::; 

tiin•km mcll<'tt. mimlcn intézm,:n~·t, malynek alapjai egészségesek J~ jók, 
nwgcirlcl a g~·akorla ti ,([ct szühép:c L:s a kor s;o:cllcmc. 

Az,:rt i)nökkcl cg;·Utt azon rcmrnyhcn vagyok, hop:y a, kiizd cgye

(,•nH'>< izraelita gyiilekezctcu tárgyabndó rcnde;o:ési kérdtlsekH<'l, ha nem 
foghatunk t•gyszctTC miHdcn tekintetben tökéletes ,:s kiclégitö crcdmL:nyre 
jutni, <L jogo:;últ \·élt•m,:ny ~znuaddg mt:lt:luyos figyelembe \·é tele mellett, 
meg fog,ink mégi>< vethetui <t7. izr. köziigyck l'Cndezé~t:llek <lZOJl r[ctcriÍS 
<tl:tpj<lt, mclyböl mint tiszbt ,:, bC:k,:,; forrá~ból , új ,:R állancló élctcrlit fog· 
nak krizt:rdekcik merithctni. 

~ZÍY<'S üdvözlettel 

Bnd:in, 1868. jnlins hú 12-t:u 

lJ. EiitL'i.f.; J,ksr/ 111. P· 

.\. !J!JÖII!J!JU'si st. <[Uo izr. hitkl',z~;,:g IL'\·rlt(mlbúl. 

Közli: \V EISZMANN N. 
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lt·odalmi hir·ek. i\Iegjelent és bckiildcdctt : Ler!l .T .. Neuhchriií,.;l'he.-< 

nnd clnthliiiRchcs 'Yörterbnch, übcr tlie T almmlin1 nmll\l~<lrasc!Jim, l \'i. flizd 

(a~ hctíí majdnem végeig.) - Uold:ihu· .!., Je cnltc des aPc' tres et l<' tn ltP 

t les morts ehez les Arabes. Páris. - ll 'oUJ' .l. A_, (kopcnldgai mhbi), 

Sir l\IoBe~ l\fnntefiore Baronet. Zwei Predigten zn dessen 9~1. nml 100. 

Gebnrtstagc (eredetileg dánul tartva). Kopcnhagcn. - Frit·rlulllrll' .11 .. 

Egy s>~Ó a talmud fordithatásáról (hébcriil), Bécs.- Dic .1/linart fs,·tu'!ltr 

Unúwselle. Veröffentlicht zu ihrem 25-jiihrigen Jubililnm. Paris. 

Steinhardt Jakab, a. nagyhiríí aradi főrabbi, hitfelekezetiink P~yik 

vezérférfia f. é. február l-jén elhunyt. 'l'cmetés,:n a város hatús:ígni ,:" kii

!I:Ön~ége felekezeti kiilönbség m:ndil Yettek n:szt. KépYisPh"e Yolt sz.ÍniO>< 

!I:Sidó hitközség, az orsz. iroda R a rabbi kt:pzií intttzet. Gy:íszbesr,,:th•kt>t 

tartottak: Sidon Á. nrseezi, Liiw J. szegedi, Liiwy l\L temc,.;v:íri. FisciH·r 

K Á. makói, 'Veisz N. lugosi. Kobn E. h.-esahai, Fischer ".\l. ,.;illltllHli ti'i

rnbbik és Bánóczi J. rabbiképzéii tan{tr. - l\lint érte,;iiliink, az :n:Hli 

l1itközség emlékiratot fog kiad11i nagynevii rab ui ja Yégtisztes,.;,:g,lriil, ,-a h

mint m1gybecsií irodalmi hagyatékát is sajtó alá adni k1lszíil. 

Jubileumok. F. é. január 28-:íu iinnepclte a nagyszomuati hitkiiz

SL:g ,<,'idon Siuwn érdemes főrabbija 7 O-ik szlilcté,;c napját; az iim1Ppi 1>1'· 

R7.l((]ct fia , tlr. Sidon Adolf '"er;eczi főrahLi tartotta. - Az m·sz. rahhi: 

k,:pzíi intt:zct e. i. elnöke, Blnch Jló~r·R tan:Ír feurnár G-áu iinnepclte e~a

ládi kürLen születésc 7 O-ik é,·foL'tlnlój:ít. A hirnc,·es tudóst ez alkalommal 

iid,·ö7.iilték a rabbiképző ,·ezt:rlő hizotts.íga. tamiri kara. ~ a fclsií ,:~ aJ~,·, 

tanfol:l'am htnulóinak kiiltlüttségei. - n,:c~hen az ottani Béth-IIammiolr:í,; 

llagytndonuínyu lektora, ll'eis.o .T. If. feor. 12-rn ugyancsak 711-ik ~zlil•·

t,:sc napját iinnepeltc. - S.-a.-Ujhelyen nnircr.. S-(m iilik meg Sin!Ja 1. 

lH:pisk. tanitó és gim1L hittanát· 25 ,:,·es miíködé,.;c jubileumi ünnepttt. 

A Bay liona-féle pályadijat a Ma:;yar Türt,:nehni T:ir~ulat 
Ar.wídtt I.?nácz Ye,·senymíín:nek ítélte oda. A jclcntésbiil kiemeljUk ezeket: 

»A dolgor.at írója tudja, mit kell ar. ilyen f<'ladatn:il vi;,..sgálni. Ismeri az 

:tHyagot, az irodalmi ,:s lcvélt<íri forr·í•oknt e'• kell" " 1 · tnd' h , . , • · " . .. neu •C 1s JA uz• 
naln1. ~zclcs l:ítúkiÍ!', t=!es it,:let jellemzik ft•lfog:ís:it : míg I'!!Ínos ós fogt!-
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kon)' elbeszélésében sehol Rem nyomja cl az anyag halmaza, s a részletek 

~okasága mellctt i~ mindeniitt biztos kézzel ki tudja domborítani a~ 

rgt:szet.« 

Fiáth Fe1·encz elhunyt 1·eszprémi főispánban nemcsak közéletlink 

Ycsztette el egyik kiprób<ílt bajnokát, hanem a humanizmus is egyik le]. 

kcs apostohlt. Kiknek módjukban volt Yele érintkezhetni, nemes gondo]. 

koLlúsának és a zsidóság irauti ősziute jóindulatának szamos vonását isme. 

rik. Egyet tán iucliskrcczió nclkiil idezhetüuk e hclylttt. A tisza-eszlári pör 

birgyalása alkalmaval IIochmuth veszprémi főrabbinak egy ízben e szép 

~zaYakat mondá: »Szörnyü idök ezek, főtisztelendő ur! Valóban csoclálom, 

hog-y önt jó szinbeu látom. « Hadd említsük még meg e helyütt, hogy 

Fiáth főispán a JI.-Zs.-S:.emlé-nek elöfi7.etöi közé tartozott. 

Az Alliance könyvtára részere annak alapítója, a mult év végén 

elhalt Rothschild L. iH. 50,000 frankot hagyott s egyetlen Utnyára maradt 

Yag)·ona negyedrészét azon esetben, ha ez magtalanul találna elhalni . 

Herxheime1· Salamon, az anhalt-bernburgi herczegség tartom{Lnyi 

rabbija meghalt 84 éves korában , mult évi deczember 25-én Bernburg

bnn, hol egy fél századnál tovább buzgóan és sikeresen müködött mint 

J'éLbbi és iró. Hittankönyve a legelte1jedtebb valamennyi zsidó káté kiizött, 

eddig 29 kiadást ért. Különösen ismertté és t.isztelt.té lett neve a IIerxhei

mer-biblia által, melyben az egész szentirás szövegét jó német fordítás, a 

tudomány szinvoualán álló rövid kommentár és homiletikus jegyzetek kisérik. 

Mint hits7.Ónok is kivált. A temetésénél többen beszéltek, közöttük May

hmnn Zsigmond hazánkfia, a berlini rabbitestület tagja. 

A párisi kórházakban az ujonnan szülötteket másnap mind meg

keresztelik. Ez ellen egy ujságban felszólalás történt : ez eljárás 'helytelen, 

miuthogy Francziaországban nincs »állami vallas«. A L'Univers Israélite 

erre ezeket jegyzi meg: E kérdés bennünket, zsidókat, laU' Isten, csak 

elméletileg érdekel ; gyermeks:úllö lerlnyok s a házasságtörö asszonyok 

ritkák Izraélben, még ritkábbak azok, kik gyermekeiket a közjótékony
s:lgra bizz{tk. 

A zsidók Romániában, mint az utolsó népszámlálás adataiból 
tudjuk, mindössze 134,168 főre rugnak. Eddigelé a románaiak {tllandóan 

400,000-et emlegettek, alkalmasint azért, hogy _ mint egy kiilfóldi lap 

mondja - a zsidók clnyomás{Lt tulságos clszaporodásukkal iga7.olj1ík. 

A franczia akadémia negyven halhatatlana közé a nmlt év végén 
tudvalevőleg Ilalévy Lajost, kih:rt zsi<lút, v:llasztották. Jtrdekcs, hogy 

ellenfele, Mamtel M., ki a gyíj:l:tessel s:wmlJeu csak egyetlen szavazattal 
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na is buzgó zsidó, ki lelkesen ve~z részt a zsidó feleke7.eti 
bnkott meg, 

1 
' · · ·' FI '"kt · 

F . c i a lapok annak HlCJCn azt irblk, hogy ngó ' 1 - m 1~ életheu. l an ez 

1 v·ll as7.Utsa mellett karcloskoclott. 
j\[anne ' ar hidapirodalom statisztikáját évröl-éne teszi közzé rt A magy . . . 

· U'ság·« ban S:;inntJei József; ki tUnő btbhografusunk, km ek lan-»Vas{Lrllapt } , . . 
fi 111e és páratlan szargalma észre1·es~ es rcg1sztrál mmclcnt, kadatlall gye 1 , , 

. , . k megJ' elen t. Epen azért feltlinö, hogy az alapos buvar a 1111 e te1e11 csa , 
' észre a már második évfolyamba lepett M.-Zs.-Szemlét, nem vette meg . . 

l ·. a fövirosi egyetemi könyvtámak is jár, a melynek SzmuyCI mely uszeu 
eo·yik kiváló t i sztviselője. 

" A »Budapesti Hirlap «-nak, Januári flizetünknek »Zsidó ,·aj da 

i\roldvában« ez. a . megjelent rUvidke közleményc a »Budapesti IIirla]J ~ 
(febr. G. sz.) »Censor «-jának egész baragos tárczaczikkre ~zolgtíltatott 

alkalmat. Fölháborodik azon, hogy »zsidó kalendáriumból« idézünk ·-l:, 

kisiil, hogy az inkriminált idézet helyes is igaz is ; elszörnyltköclik azoJl, 

hogy »historiai fölfedezést « tettünk - holott mi csak historirti knriozn

mot közöltünk uem a Tudomány rovat>íban, hanem a szeréuy \ 'egyes-ek 

közt . 1\Iaga a »fölfedezés« meg épen a tudós Censor szerint nem a mi 

érdemiiHk, sem a szegény bukaresti zsidó kalendáriumé, hauem azon okh'

vélgylijtcméHyé, mely már 18 8 O. óta ismerete:;. E szerint pedig csakugyan 

létezett a porta által kineyezett zsidó vajela és Censor, a historikus, nem 

tndjuk, mért gúnyolódik azon ut és mód fölött, melylyel a zsidó 1·ajcla mél

tóságát szerezte -pénzen mások is vásároltak nagyméltós<Ígot : püspilkök, 

ap<Ítok, királyok, tehát nemcsak a zsidók (l'taljnk p. o. Censort, kliliini'•

sell c helyekre : Ranke, Samtl. IV01·kc 3. kiad. I. k. 249. l. és PhilippsoH: 

West·Europa im Zeitalter von Philipp II. stb. 1882. i'í. l. A sírnonia 

fogalmúról is bizonyára hallott már Censor egycttmíst.) A l'ajLlas:Ígl'll 

liczitúló zsidó Emaunclt pedig - épen Censor elöad,ísa szeriut - egy 
110

lll·zsidó »liczitálta tnl « és e szerint - mint ismét Censor tanit - nrm 

a zsidó Emanuel volt a csaló, hanem a kik Emanuelt a pénzen dslirnlt 

Vajdaság elfoglalásában meggátolták: a tiirök 11orta és a szintén nem-zsidú 
Eli·ís C 1 , 

' · ensor <:ercszteny lelkét elégtétellel tölti el a tény, hogy Ermímwl 
\'lllósáo·g 1 • " 
. . "' a meg sem uralkodott. O ki annyira »szereti a történetet olvas· 

gatnl<< bizonyára vette neszét, hogy UO'Yane km·ban élt a porta <iltal kine-
vezye, eo- .. .._ . - . . . o.. , . ' . 

. oY 
1gaz1 zs1do feJedelem: don Josef Naszt, naxos1 herczeg. - A 

1111 Illeg az ; l 
U ·•·t ' " <i talunk »talált llagy zsidó diplomatát« illeti, utaljuk Ceusort 

l,t z Gcsch' 1 t 1 J 
a· t . . 

10 
' c c Cl' ullen ez. miive IX. kiitett:re. Ebbé)] megtanulhatja 

. " ts, ho..,.y Ask ' . ( 
~'al' , ~: enaz1 olaszul: Tedesehi) Salamon mint a porta, Ugynöke 

ob.tu kozt·enlií]· "l"tt ]>, . , , 
'

0
(" >>ttl•ot·• Istdn lengyel kirlilylya ,·alú \'ulaijztúsá-
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bn n (n. 0. 481. I. ) Persr.e BMhori hh,::ln rs nem Z:sigmoml ! _ hi' · 
ua \ o]t 

i•TaZ. Dc milv 8ZerencséR vclctleJl, ha a »M.-Zs.-Szeml<{«-nek legal ' b ' 
" · ' a b a 

Yen·yesélJe csuszik be egy-eg'" hiba ! Ilyenkor, hím, nvomban l{"'Zt·e 
1 

' 
e - - · -J J •v ~ 'CSznek 

beJiniinket Js tudomást \'CSimek rólunk. 

Zsidó inkunabulák. A párisi nemzeti könydár a minap a követ. 

krzü fölötte ritka héber nyomta tványokat S7.crezte meg. A zsoltárok 

Kimchi kommentá1j~lval , 1477; Bechinath Ohlm, 1484; l\Takré dardckc 

1488; Nachmáni kommentátj a az ötköuyvhöz, 1489. ' 

Egy német tanitó-képesítő vizsgálat alkalmával Hilchenbach

han . Poroszországbau , Siegert föigazgató a »Preussische Lebrerzei tnng « 

gzerint többek küzt ezt kérdé az egyik jelölttől: »I smer-e néhány népies 

irót ?« A kandidMns többek közt Auerbach nevét is említi : »Egy lani

tónak miért nem szabad Auerbachot olrasni ?« A válasz némi habozás 

nhín: Nem ir t igazi keresztény ~ zellemben. A föigazgató: »Nem, hanem 

mert z~idó. zsidó iratokat pedig egyáltalán nem kell olvasni. « - l\Hr 

most csak az a kérdés, szabad-e hát az tíj -testamentomot olvasni , mert 
l1 bz azt is csupa zsidó irta. 

A párisi rabbiképző költség\'etéséböl a franczia kamra, mint mult 

~zámnnkban emlitettiik, 10,00 0 fr::mkot tiirölt. E7. a7. összeg, mint olvas· 

snk, az intemutus költségeit fedez te. A franczia :r,sidúk b irében most mor.· 

~~;n l om indult meg ez összeg pótlásÚ-ra. 

Vegyes házasságok. A J ew. Chronide a k <ivetkezö érdekes ada· 
tokat kiizli a \·egyes hü zasságokról : 

Hely : Időszak : 

Bajorország. . . ... .. 1876 - 80 

Berlin.. .. . . . . . . . . 1881 

Bécs . ... .. ...... .. 1865 - 74 

Buclapest . . . . . . . . . . 1881 

Poroszország. . . .. . . 1875-7 9 

Prága . ........ . ... 1878 - 80 

Zsidó-keresztény 
nű: 

l . 57 

7. 95 

2. 60 

O '9 G 

4'46 

1 ' 14 

Keresztény-zsidó 
nű: 

2 '19 

4 ' 91 

3 '0 6 

o '10 
5 . 36 

o. 20 

Felvilágositásul. Buber S.-nek mult száumnkhan közlőtt levele 

köYetkeztében több oldalról vettunk irásbeli javaslatokat arra nézve, hogy 

a M.-Zs. Szemle tartalm[tt a nem-magyar közönség számára miként tehet· 

niík hozzáférhetővé. Habár a M.-Zs. Sz. i.Jelsö értékének ezen méltatúsn 

re:iuk nézve hizelgő, tartozunk olvasóinkuak és a ja vaslattevöknek nyilnt

ko7.attal, hogy lapunk eddigi termé~zetét móclosító mindeunemil vlilto~:l~ 
ellenkezik amu Cl'.élokkal, melyeket szolgálni folyóiratunk fölrtdata. 

TUDOMÁNY. 

Palesztina nyel ve a második templom utolsó 
századában 

I. 

J\Iindig az volt n.z általános föltevés, hogy a palesztinai zsi
dók nyelve a babilóniai fogságból való visszatérésöktől kezdve 
egészen P alesztinánn.k az arabok által történt elfoglalásáig részint 
az új-héber volt, a mint a misnában s a talmud és a midrások 
héberül írott részeiben találtatik, részint egy araméus, héber sza
vakkal és abkokkal vegyes nyelvjárás. Vajjon egyidejüleg beszél
tek-e e két nyelven a nép minden osztályábn.n és Palesztina min
den tartományában, avagy az egyik nyelv használata fölváltotta-e 
a másikat, és ha az utóbbi a való, mely korszakban történt az? 
Ezekre a kérdésekre akarok ez értekezésben felelni. De mielőtt a 
rendelkezésekre álló kútfők alapján megindítanák n. kutatást, jó 
lesz röviden ismételni azon véleményeket, melyeket az utolsó száz 
év alatt a Jézus és közvetetlen tanítványai által beszélt nyelvről 
hangoztattak. 

Vossit~s Izsák I) képtelennek állítá azon föltevést, hogy 
egyedül a zsidók kerülték volna el a N agy Sándor hadseregei által 
hódított tartományok sorsát, és saját nyelvüket őrizték volna meg, 
a helyett hogy a hódítókét elfogadnák : szerinte a görög volt :tz 
iye~len nyelv, melyet Nagy Sándor óta Palesztinában beszéltek. 
~ssm.st szarosan követte Diodati, 2) a ki csak azt igyekezett bizo

nyltam, hogy a zsidók anyanyelve Jézus korában a hellenisztikus ----
pag. 37'~- De oraculis Sibyllinis, p. 290 ; Resp. ad iterat. P. Simon. Object. 

N ') Domini Diotlati J. C. de Christo graece loquente exercitatio· 
eap. !767. 

MAGYAa-Zs•nó SzE~ILl:. 1885. IV. Füz. 14 
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nyelv :1-latt ismer( görög volt. De Russi B. küliiu mouo.:r . . 
D o d . -~ l " o k l b b" biafiat I) szentelt 10 1tt1 cza10 a.sana -, a me y en IZonyítJ.il l 

' lOgy n, o dók uyeh·e Jézus korában, melyet nutga, az utóbbi V"l . ' ZSJ-
. . . ' ·• amult npostolok beszcltek. nem vala mas, mmt nzou vo o-res u 

1 
. . az 

• •• <::>J ye VJar· 
mel,ret De Ross1 syro-chaldeusna,k nevez; szerinte a helle . as, 
kns nyel\- nem volt közhasznábtu Palesztinában. De Rossin~sztJ. 
kezését németül 1-::iatlt<t, jegyzetekkel, Pfannhtche 2) a k. 01 te-

• ' r ama nak köretkeztetését teljesen elfogndja. Azon gondolat, hoo· ll-
.. ·· lt l t . · "d"k tl 1 :o.J a gorog Yo a pa esz ma1 zs1 o egye en nye ve természetese 

. • ' · n csa k. hamar lehetetlennek brzonyult, es Paulus, 1"euai taua'r· ko 
. .. . . . · ' mpro. 

mrsszumot aJanlott: szennte a palesztmai zsidók általános n el 
t o l o l o o o l d y ve 
eny eg egy arameus nye )'Jaras vo t; e egyszersmind Palesztiná-

ban. és különösen Galiléában és Jeruzsálemben oly jól tudtak 
görögül is, !hogy Jézus és tanítványai minden nehézség nélkül 
használhatták e nyelvet nyilvános beszédeikben, valahányszor 
al~almasnak látt~k. 3

) Paulus bizouyítékait, melyekuek egy részét 
aJabb még említJük, könnyü szerrel czáfolta meg De Sacy Sil
vestro. 

4
) Ujitbban külön munkában földolgozta Robe1·ts 5) Paulus 

két értekezését, hozzávéve H1tg megjegyzéseit a Palesztinában 
beszélt görög nyelvrőL 6

) Az eredmény, melyhez Roberts jut és 
melyet Böhl

7
) így foglal össze: J ézus többnyire o-öröo-ül bes~élt 

o k l o o b 

es csa e vetve araméusúl, nem nagyon különbözik Paulus állítá-
sátóL Messzire vezetne bennünket, hogyha az új-testamentomba 
való Bevezetésekben található és tárgyunkat érintő véleményeket 
fölsorolnók. Elég legyen az újabb időben még Renan B) és 

. ') Della lingua propria di Cristo e degli Ebrei nazionali della Pales-
tma da' tempi de' Maccabei. Parma, 

1772
_ 

') L. Eichhorn, Allgemeine Bibliothek der hiblischen Litteratur 8. k. 
365-480. ll. ' 

• 

3

) Verosimilia de Judaeis Palaestinensibus, Jesu atque etiam Aposto-
hs non Aramaea dialecto 1 d 
p . so a, se Graeca quoque Aramaizante loeutis. artJCula prima et altera. Jena, 180

3
. 

') Littérature O · t 1 M 
P . ) nen a e, agazin encyclopédique (kiadta Millin, ana, 1805, 125-147. 1. 

•) Discussions on th G 
1 b L d e ospe s. Part. I. On the language employed Y our or and his disciples. 1864. 

•) EinJeitung in die Schriften des N. T. 2 ki d II 44 k .. 
') Forsch . · a . ., ov. 
•) Histo· _un~ené nach mner Volksbibei zur Zeit Jesu. Bécs, 1873. 

kiad p . ne g n rale et systéme comparédes langues Semitiques 3-ik . ar1s, 1863, p. 224. köv. ' 
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1 • rtckezéseit emlí tem. Ok Is, valamint a már idézett 
J)elitzsch i:ssi és De Sacy véleményéhez csatlakoznak, mely sze
Eöhl, De ztiuai zsidók nyelve a hébernek egy vegyes dialek. t fL 1)ales 
f]Il ' 

volt. d· h ·~· 1 bb·1· · · tus:t a lehetne euge m, ogy a zsicto ( a a 1 onut1 fogság 
:Eia meo . 'k k' k bb rtnként elfeleJtette vagy esza arva a an hagyták a 

:~I:ttt lass. lvet mint .Jesája (.Jes. 36, 11, v. ö. II. Kir. 18, 26) az 
. l ·údíth nye ' . h'b t b b"l' . . . Je 

1 
• 1 , emben nevezi a e er , a n 1 oma1 a.rameus nyelv-

. JUCUSSa SZ • • "l l j • 
M:t d 'rt akkor a kerdest, m1 y nye ven )Oszeltek Palesz-., ·ás ke v ee ' , • • • • .. 
J~ 1 • IIillél és .Tézus koraban, nehezseg nelkul volna meg-
ttnaban kkor· mnaától érthetőleg a targúmok nyelvéhez közelálló dh·:ttó: a '"o 
ol ' .. ·ás volna az. .Azonban e szempont ellen komoly ellen-
tlyelvJal . h"h t" l b l "l" . . f • 

k O'lu·:tk Először ahg 1 e o, 1ogy a a )l oma1 ogsag vetése sz ' · . 
_. .. d korszaka elegendő lett volna egy nemzetnek, hogy telJ esen 10

1vt .1-0 nyelvét eay másikkal, még akkor is, ha miud a kettő fö csere J "' . . . . . 
On nyelvcsaládhoz tartozik. Ha tovabba a zs1dok nem ugyanaz . . . 

hozzák vissza, saját nyelvüket Palesztmaba, akko1: mncs alkal~a 
Nehemiásnak igy nyilatkozni (Neh. 13, 24): »Es gyermekerk 
féli Asdód nyelvén beszélnek és nem tudnak zsidóul (jehüclith) 

g · t l\1· . "l beszélni, hanem mindegyik nép nyelve szenn . « .Ll asreszro a 
nyelv, melyben az exilium prófétái, valamint későbben Ezrá és 
Nehemiás a zsidókat megszólítják, még jó héber, sőt némi tekin
tetben klasszikus héber. Kellett tehát, hogy a J ernzsálembe visz
szatértek nagyobb része héberül beszélt legyen, többé-kevésbbé 
vegyítve araméus szókkal, de nyelvtanilag még nem annyira át
változva, hogy határozott araméussá lett volna. Enn~lfogva két
séges is, vajjon Nehemiás könyvének (8, 8) e szavai: »Es olvastak 
az Isten törvénye könyvében világosan és értelmet adva és meg
értettlik velök nz olvasást« - a targum kezeletére czéloznak, mint 
a talmudban állítják 2) Itt is, mint sokszor értekezéseikben, It 
talmud bölcsei saját korukra voltak tekintettel,amidőn a targum 

~á: általános szokás volt (I. század Kr. e., vagy vahtmivel 
kesobb ). 

3
) Az idézett szavak inkább a felolvasott törvényszaka

szok magyarázatára feJ· teaetésére czéloznak, melyre a nép min-
--- ' b 

s . ') The Hebrew New-'l'estament of the British and Foreigne Bible 
oclety. Lipcse, 1883, p. 30 köv. 

') L . erröl Berliner: Targum Onkelos, Il, 74. 

J 11den ') L. BerJiner: u. o. 89. Zunz: Die gottesdienstlichen Yortriige der 
1 p. 8. 

U* 

.. 
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denesetre rászorúlt.. Es.:t(r könyvében, mely kétségtelenül a fo . 
l • . "l k" .. • • gsa" után éR nagyon nt oszmu eg a n:tgy ·ozonseg es nemcsak e" ,0 

·1 • lt b ' • · t tt t l'l' k oY Par irodalou ag mrw em er szamara ll'a o , :t a Jn azt a héb . 
séget. melyen a J ernzsálembe visszatért zsidók beszéltek DO' er. 

l . oYau. 
azon nyelvet, de még nagyobb sü yedesben, találj uk a Króuil· 
künyYében is. Lehetséges, hogy a tiz törzs kisebbsége, me! 'a 
hazatérő exnlánsokhoz csatlakozott, hosszabb ideig érintkezvény a 

az 
araméusúl beszélö népségekkel, elfelejtette volt a héber nyelvet. 
ha általában beszéltek azon. Az otthonn maradt efráimita izraeli
ták pedig, kik kétségtelenül :t szamaritánusok többségét alkották, 
csak keveset tudhattak héberül, midőn az exulánsok visszatértek 
Palesztinába. 1

) De ezen arnméus nyelvü kisebbség számára nehe
zen hozták be Ezní és Nehemiás a targum intézményét, oly idő
ben, midőn égető sz ii.kség volt a hazatérők közt a mázesi tör
Yényeket újonnan megalapítani. Bátntn következtethetjük az 
eddigiekből, hogy Ezrá és Nehemiás korában még általánosau 
beszéltek héberül J udéábau, ele különöseu Jeruzsálemben. 

Jóllehet nagy ür van az ó-testamentom (az Esztér, Kró
uika és Kóbeleth 2

) könyveit kivéve) és a misnának legrégibb 
részei között, melyek a Kr. e. második századból Yalók, 3) a közbe
eső időből szabad még a zsidóktól beszélt élő nyelv kútfője gya· 
náut Szírnch könyvét idéznünk, mely a legjobb kritikusok nézete 
szerint héberül volt irva. 4) A talmudban e könyvből héber és 
araméus mondatok idéztetnek ugyan, 5) de az utóbbiak kétség· 
telenlll későbbi fordítások a héberbőL Ugyana,z áll a Tóbit 
könyvről, melynek egy araméus fordítását kiadtam néhány évvel 
ezelőtt, a Bodleyana könyvtárban őrzött egyetlen kéziratbóL 6) A 
makkabéusok könyvéből nem találunk idézeteket a talmudi iro-

') L. Winer: Biblisches Handwörterbuch Samaritaner ez. a.·- Nutt 
Fragments of the Samaritan Targum. London, 1~78. 

. ') Mos_t á~talánosan elfogadott nézet, hogy a Kóhéleth könyve a máso· 
dJk templom IdeJében iratott. 

. ') L. D. Hoffmann, Die erste Mischna Untl die Controverse der Tanna m. 
Berh.n, ~ 882 (a Rabbiner-Seminar értesitöjében) · J De1·enboul'g Essai de 
RestitUtton d~ !'at c· ·éd • ' , ' ] 
Ét d J . 

1 
tenne 1 actwn de Masséchat Kippurim (n Revue 'es 

u ~s mves 6. kiitetébcn). 

•) L. 8chiirer E •Apokr l . , .. o· 
testantisc·he TI 1 . · YP ten « cz1kkét (Real-Enc.ylopaedie fur pr 

' , >eo ogu,, her. v, Herzog und Plitt). . 
) L. L. Duke.•, Rabbinis •l • Bl 

•) Th~ B k fT . ·c le umenlese. Lipcse, !844, p. C 7 .. 84. 00 0 0 b1l. Oxford, 1s78, 

·, 'E 1. ~1\SODIK TE~IPL()~I J;TOI,>;Ó f'ZAZ. \ D,illA'\. 21:1 1'.\l•F.~ZTTN\ );fEl.\.~ t '1.• 

J De n X. százarlnnk egy híres muukájába.n, a Hnlákóth 
rlalom mu. - . l . - l) · lat t 

d'l'tl b·w említtetik »:1 h1.smonrusok ter retc~e«, IDI a 
rre o o l ' • • th t" v lóban ~ • rr héber mint araméus nyelven írt munil:a rr e o. n : 
rpMu"y.11 • ti Tá·wit] 1 •1 » bőituapolc tekercs e« araméus nyelven rrt n egr a 1 • - ' c J . . . 

' .. ·l Origenes által (idézi Eusebius, Hrstorm Ecclesrar 
muvecs <e. .. , • ·k · • ·öl 
VI., 25.) a makkabéusok könyve eredetiJenek egy masr __ czrm.~ t .. 
• t .. l .. nl' t 1' :Eao1B·h1& :Ecw1Ba'IZ EJ,, me ly sza va,k megfeJ tes e koru l er esu u ,, · · • • . . , . 

2 
.. .. 

ball uarryon eltérnek egymástól a kntJkusok nezete1. ) Kulou-n.zon o . • 
ben, ha, c czim aramét1s is, ezzel még nem volna brzo~yltva, hogy 
az általa jelölt munka is eredetileg e nyelven volt rrva, mert a 
héber eredeti itt is, mint a Szirach könyYénél láttuk, későbben 
arn.méusra fordíttathatott. Azon kevés szó, melyet a hasmonéusok 
pénzeiu találunk, héber. 3) Ha ebben az időben az élő nyelv nem 
az új-héber, hanem egy a,raméus nyelvjárás lett volna. akkor a 
hasmonéus fejedelmek pénzeiket bizonyára vagy tisztán bibliai 
héber, vagy pedig araméus nyelvi.i feliratokkal ellátták volna. 
Miután sem az egyiket, sem n. másikat nem használják, hanem az 
új-hébert alkalmazzák, következtethetjük, hogy legalább ,Jeruzsá
lemben, de talán egész J udéábau n. nép nyelve az új-héber volt. 
.Ezt a nézetet megerősíti azon tény, hogy az erkölcstani mondások, 
melyekPt bátran a népies irodalomba, számíthatunk ugyan r nyel
Yell vannak irva. A Pirké-Ábótb , Atyák mondásai. néven ismert 
misuai gyíijteményben, melyben a monclások szerzői pontosan 
vannak kitéve, azt találjuk, hogy a legrégibb szerzőktől kezelve 
egészen le Hillélig, a moudások nyelve az új-héber, melybe mincl
inkább új szavak uyomúluak be. Csakis Hillél nevében találunk 
mind héber, miud araméus mondásokat. 

Hasonlóképen majdnem kizárólag új-héberül vannak írva a 
peutateucbról való legrégibb miclrásmunluík, a kiválóarr agáclai 
s homilétikus tartalmu midrások az Exodusra (Mekhilthá) és 

'l 'NJ,~tt·n n' :J. ,,sJ~ 

!.., ' ) Geiger A. (Urschrift, 205. !.) sz. e szók annyit tesznek mint : 1'1~'"0 
'~ 'J:J.'"~ »Az Isten ellen föllázadók lázadása , , mások szerint az elsll szó 
szmttn araméus, l'l:l"t!', genealogia, történet, az utolsó két szó így oldandó 
fe~: IN •;~ ':t:• az Isten fiainak fejedelme (l. Curtiss, The name Machabee. 
~lpcse, 187~, P· 30), De;·enbtt>',? szarint (Essai sur l'histoire et la géographie 
'e la Paleshne, p. 450) ?N 'J:J. "!!' 1'1'~ 'it: C · 

TI , '? P. o. oS~t~1'"' ,,S1NJS .l'l1"i1 (nem-bibliai héber szó). L. Madd~n1 F w 10 Umns of the J ews. . ' 
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1\Iózes 4. és !í. könyveirc (Szifré) épúgy mint a főleg halákhai t .. 
vényt fejtegető tartnJrnú Szifrá a Levitikusra. Ugyanez áll a' ~~
fétai perikopákhoz való legrégibb midrásgyüjteményről, a Pes~~~: 
tá ról egyrészről, 1

) a halákhai , azaz vallástörvényi gyüjternényekrö~ 
a rnisuáról és a tószeftáról másrészről. ' 

Tény leg nemcsak az agáclai rnidrásgyüjteményekről moudhat. 

hogy a néphez is fordúlnak s sziikségképen a nép áltiOl l értett 

nyelven irattak, hanem a haláldJai munkákról is, melyck közön

ségét első sorbau az iskolákbau miveltck tették, állítható, hogy a 

nép számára is irattak. Mert a szombatra és ünnepnapokra, vala
mint az imákra vonatkozó törvények útmutatásul szolgrdtak n 
népnek általában ; és a templomi azortartásokra vonatkozó misnni 

szakaszok is, a melyek csak a papokhoz fm·clúluak, miudenesetre 

n, nem tanult papokra 1) is számítanak, miut közönségro. A sacl

<lnkéusok és farizónsok közötti viták, melyeket szószerint közöl a 

misna, 2
) új-héher nyelven folytak. Az új-hold meghatározására 

szükségclt tanúvallomásokat ugyancsak új-héber nyelven eszkö

zölték 
8

) Héberül adta a haleloldó J annái király Salomo felesé

&ének ismort tanács{Lt, hogy békét kössön a farizónsokkaL •) 

Uj-héberül folytak az iskolákb;m ;t vitálc és beszélgetések, miuL a 

tnlmud számtalan helyéből kilünik. TnJálunk népies dnJokat iH, 

melyeket a templombau vagy n.zou kivül énekeltek, héber oyel
ven. :;) 1\firjámról, Bilga leányáról olvassuk, hogy a makbbéus 

lum:zok idejében így apostroffLlta ;tz oltárt, héberül: » A6xr,~, 

') A l'esziktát ereclPtileg-, úgy látszik, csak az Áb u., Jeruzs{Llem el· 
pusztulásának emléknapja elOtti ús utáni szombatok haftárúinak fejtegetései 
képeztélc Ezen első alakban m<'g megvan a l>eszil<ta a J3odleyana ogy ki>z· 
iratában. E midr{ts biívítPtt alakját mús kéziratokból kiadta Buuer. 
Van még egy régebben kiadott harmadik Peszikta, .P. rabh{tthi , melyet 
l!'ri<'dmann adott ki újra. J,. még Zunz, Die gottesdionstlichPn Yortriige tler 
Jude~ 226. kü~ s 23~ kö~ 

') j'"N:"T o~· F'l::l. A misn{tban, .Jómá J' ö, az is leltetilnek l<épzeHetik, 
hogy a főpap tanulatlan. 

') Jadájim, 4 , 4-8. 

") L. Rós Hassáná 2, 9; v. ii. Menáchótlt 10, 5. 

') Bab. Szótá 226 : l:l'lt'1"tl o;•Ntt• ·t:~ N~ 1 o•~,"t),, ·~ 'N":'l'll'l ~N 
. cn;'!l::l :'!:lll' O'lt'p:l~1 '"t:l :"!lt'll~ F'l'lt'll~tt· O'lt'1"!lS o•t:1,tt• o·~~:ll/:"1 i~ N~N 
. l L. a papok énekét a sútoro8 ünnep utolsó napján az u. n. vizmórés 
ünn.,pén. Szuklcá 5, 5. Továbbá a le>myok énekét a szllllllkhen az eng.,sztelll 

napon, Táanith 4, 12: iM '1;:lT;·v 'll'll"l SN ""1:l :"ll"IN ·~ :"!W'1 ~1n:l1'''~' Nrt:' 
:"!n!llt''-':l 1';·~·. ' ' ' 

(J·. ,.1"•") mPddi" fogod még. fi'tlt•lllf.s:dPui l z ral·] >a: .. Q·nn{! l. s ) !JY.fJ ·".. cl 1u"u , n 

, ,vagy segítségökn· a sz likség idej(~n r ') A .icrnzsúlemi ta lm w! 
nom. L .. ]Jr'Lo't melyrc Nikanor f'eiél és kf'z(·t felakasztoit:tk, szonn ,. , · 
ll éber felirattallátták el.~), Okirato;.::; ~ _ngy:u~e ll}~d' P n fogalr.na~
t.nk. a) Midőn Simon b. Selach kollegapt, a lanzensok cllPn. IItlt•
zcLt üldözésok alkalm.íval me1wkrtlt .J eMel á h. 'l'ahbáit vu;Hza
hiv ta Alexandri{Lból, a következő héber sz:Lvakbl LC'Ltc: »1'íí!Pn t, 
.r eruzsálemtől a szent vitros tól, hozzád Alexandria, nűrérent. 

Férjem közepedbe időz és én elhagyatva li lök. , 1) MicliíJt l. Agripp;t 
kirúly, Herocles unok(Lja, felolvasta a Lrmplomban a lóra ~zakn
sz{Lt a kirúlyról (Deuteron. 17, 14. köv.), c szavakkal: »Ne t(~gy 

idegont magad fölött királylyá, a ki nem testvéred «, sírva fakadt, 
saj:ít iduméus származására gondolva. Erre a l!ölcsek vigasztalták 
o héber szavakkal: »Ne félj Agrippa, testvé rünk vagy, testvérlink 
vagy! 5) - Mimlozen példákbau talált hébe rség és a kiizépkor 
Jatinsága közütt nincs hasonlóság, mort a ki\zf>platin li Clll 1olt 
soha a nép nyelve, míg n.z említott példákbau a népnél dívó új
héber nyelvnek mutatváuyait birjuk 

Hogy az új-héber mellett az aramóus urlveL ÍH hl' sz(~lt(·k 
Palesztináb<Lll, ahoz nem fér kétseg. A sC'leukiclák uralma alatt, 
miclőu a súr lett Ázsi(mak hiv;üalos nyohr, ") sok t,sidú ÍSllll'rh 
clett meg bizony az uralkodó u y cl yyp], ós bizonyos mí'lszóka t ú t.· 
vettek a szirhól, úgy mint későbheu a rómaiak a giirügblíl. A 
misua említ araméus fölimtokat a km p lom edr•nyl'in, 7) (](' giiri'1g 
föliratokkal együtt. 8) Egy hagyomány szPriut. .J óchaun.n a fű pap 
(Hyrkáu J{mos) hallott amméus uyelvon a Hzeutck szentjéhlíl egy 
szózatoL (Bath-Kólt), mPly fiainak gyözelmrt hirdette. 9) Rahilú-

'! Bab. Hz ukká r, ö b, kis múdosítással 'l'ósz. Hz ukká, 4. fPj. 
' ) Jer. Táanith 2, 13 : ,,1NJ:l ,,~lt'!l~ ,.;"11 :"!I:~'N:l ":l,~' ;"!~:"!. V. il. 

.r oseph us, Antiqu. XII, 1 o, 5. 

•• 1.,, 1., '! L. Bab. Rós IIasH. 18 h, e formulút.: ~~,J i;"!::l •;1S~~ i::l1 1::ll"l;tt•:l 
11 -li ,NS, a makkabéuso k korából. 

') l3ab. Hzútá 47 a : 'l"l1nN N'",;o:=~N •;,•S ~·,.,;, ".'~' O~t:•1•• •;:: 
;,::::1t:• l"l:lt:'1' •;N1 1::l1l"l:l '1'"1.:' ·~~':l l 
W . ') ~zótú 7, 8: :"!MN 1;'nN :"!MN 1;'nN C!l'.JN N"'l'll'l S~o~. - I •. m~g 

cm, Dor dór wcdóresáw (Zur Geschichte der jüdischen Tradition) J. 118 • 
•) L. Renan, J,es Apiltre~, p. l/28. 
' ) h Sekálim fl 6 .• ., ... ..," .. !.,..,.., ..... ,n . .,!.,..,.., 

' . l l" • ,.., ' 'l''' l • , l 'l"''· 
') U. o. 3, 2: NI:J Nl'l':l N!l~N = a.~. ·r· 
') Jer. Hzótá 9, 13 (2-l b). 
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niábó: és. Pales~tina éjsza~<i része~ ből bevánd,orlott zsidó családok, 
úgy latsZik, legmkibb terJesztettek az a.r ameus nyelvet .Jeruzsá,. 
lemben. Galiléával szemben Judéa tisztábban őrizte n. hébersé
get. I) Az araméus nyelv terj edésének e koráhan valószinüleg a 
targumut kezdték használni és a liturgiában is alkalmazták az 

araméust. 
2
) Az araméus imar észletek keletkezési korát pontosau 

nem lehet megbatámzni, de igen valósziní.íleg abból az időből 
valók, midőn a babilóniai Hillel nagy befolyását nyerte az isko
lákra. Hillel unokája, Gamliel, araméus nyelven j eleuti a felső és 
alsó Galiléa lakóinák az újhold megállapítását. 3 ) Másrészről görö
gül beszélő zsidók fokozatosan növekedő bevándorlása Egyiptom
ból és K is-Ázsiából behoz ta a görögöt J eruzsálembe, mely nyelv
nek használatát csakhamar nagyban előmozdították a hivatalos 
érintkezésele római tisztviselőkkel s még inkább Heródes és utód
jainak graecomaniája. 

Összefoglalva az eddig említettek eredményeit, azt találjuk, 
hogy a Kr. e. utolsó században a szent földön következőleg állott 
a beszélt nyelvek ügye. l. ,J eruzsálemben és talán J u dén. nagyobb 
részében is, a zsidók többsége élt az új-héberrel és így tisztább 
araméus uyellrjár{tssal. 2. A galiléusok és a szomszécl tartom{t
nyokhól beváncl01·lott zsidók csak saját araméus nyelvöket értet
ték, azonkivül néhány közkeletii héber szót, valamint héber köz
mondásokat és imákat.. 3. A ki :,; zsidó-görög gyarmat és néhú.ny 
ki váltságos személy görögül heszélt, a mely azonban nem any
nyira igazi görög, mint inkrtbb héberből fordított görög volt, 
szóval, egy zsidó-görög jargon. Mincl e nyelveket, többé-kevésbbé 
egymással vegyülve, mincladclig beszélték a palesztinni zsidók, 
mígnem az iskolák lassanként á t lettek helyezve galiléai városokba 
(150. körül Kr. u.), a miclőn a galiléai araméus nyelvjárás 
halákhai vitatkozásokban is kezel érvényre jutni, s hasonlóképeu 
az agádában is. Az araméusnak ezen fölülkerekcdésével szemben 
halljuk a második század végén .R. J ehúdának, a misna hires 

') L. Bab. Kiddúsin 6a. Az eljegyzett nőt Judéában nem ;'!C1~N, 
hanem a szeutirási nyelvhasználatra (Levit. 19, 20.) vlsszamenll ,,!:),,,, szó· 
val nevezték. 

•) J gy a Káddisban; továbbá a pészach este szertartásait bevezetil 
mondatban, mely azonban, Landshuth szerint, késllbbi és pedig babiloniai 
eredet ü. 

') L. Tószefta Szanhedrin, 2. fej. 

NYELVE A ,1 ,\ ~0DJK TEMPLOM UTOLSÓ I"Z ,IZAD.\B.\:\. '}]7 
P . .\J.JESZ 'l'I N A 

". , 1 ezen nvila tkozatrtt: »Minrk a szent fölrlöu n szir 
crkesztoJCUC { . b ' l' .. k l) >\ 

sz . V a ,;zent nyelven, vagy gijrögül esze J Un .« A 

nyelv ? agy c • l 11 , · · ' k ' ·ele 
l . l· tt itt az ÚJ-hébert ce et'tem, a m1snana es a ' nt nye v ct a. . r 

sze , . , lmi termékeknek nyelvét . Különben 1s nagy lOUtos-gykoru IroCLa , . , ' l r l .\ 0 

1 · J 'tottak akkor az UJ-heber nyelv haszna at,wa c .'i r go t tu aJ!lODl c • • , 8
' ' .. ·á a helyének alapján kötelességü! tesz1k unuden atya

szentu s eoy . . 2) E ' 'k 
1 a fiát először 1s a szent nyelvre tamtsa. gy mas1 

uak, 
10

oY . · I ' l f"lcl' ' t ' t · l en . l · hanazik: »A kl lakJa zra.e o Je es a szeu n~e v 
te te 1gy ..., . . .

1
, , a) E ' · 

. ' l biztos lehet arról, kogy a JÖYÖ VI ag rcszese. « zen UJ-
besze, 'd' k k" "] "t · héber nyelv nem balt ki soha egészen _a. z~.l o o:u ,

1 
so

1 
~m 

D l·s használJ'ák kiilöubözi\ tar talron romekben es eve ezes-
uapa 1 ' ' 1' 1 ] " "tt'' ·t · t egyetlen eszközét a világon e szort zsH o;: wzo 1 en n -ben, mm 
kezésnak. 

L L .,.,..... ..,.,L. C.,~,.,., .• , • .,.., ') Bab. Szótá 49 b: iN t!!,p;'l jllt'7 1N ,,~7 ..., ,..., 1 ,.,. J · " .,. l "-
.. .• 1,,.1.., _ ,,....,. ,.. a. m. szír vagy araméus a legt>ígabb értelemben . . .-, ,,l"'' ' ""' "'"' . 

') L. Szifré e helyre: Deu t. ll, 19. (,[6. §, e cl. Fnec1mann 83 a.) 
") Jer . Sekálim, 3. fej . végén. L. Dukes, DieSpracheder Mischnal t. 6. l. 

Oxjo1'd. 

N EUBA UER .ADOL F . 

(Befejezö közJemény a jövö számban.) 



Elődeink épületes és mulattató olvasmányai. 

»Istené a Kelet! 1stené a Nyugat!« igy kiált fel e '" 
' · 'b ' t l ··l tő 'th gy sze-ren cs es ora an a nagy neme w , a atva az erős hitü kel . 

·1 • ll' ' át· l ' l b et1 
VI ag va asossagc o , es ezze szem en ugyancsak göthei h 

'l l b'bl' · P d'I ' an. gon sz o a meg a 1 lal . re 1 ra tor : »Körben forog, körben foro 
a szellem, és midőn megtevé pályafutását, a régi helyen újbó~ 
szellem dereng!« 

l\Iindkét aranymouclat egymással egyesülve, megerősítését 
nyeri az összehasonlító tudományt szolgáló müvekben, mclyek 
között a Benfey által szerkesztett »Orient und Occident« jeleu
trkeny helyet foglal el. 

Ezekben van letéve az összehasonlító mondakutatás meg
lepő eredményeinek kimeríthetetlen, de még leorántsem kimerítő 
telje. Számtalanszor visszhangját halljuk annak nyugaton, a mit 
ők keleten dallanak és regélnele és nagy meglepetésünkre látjuk, 
hogy a legkülönbözőbb törzsele tagjai és a többrendbeli vallások 
hivei egy és ugyanazon anyagban találnak szórakozást és üdülést, 
mulatsngot és épülést. A míívelődés történetében megfigyelendő 
példáúl marad fenn e tekintetben ama körülmény, hogy »Buddha 
élete keresztények, mohammedánok és zsidók, széles körben elter
jedt, épületes könyvévé lőn.« 

Igazi szivbeli vigaszúJ szolgál, hogy a sok szétvúlasztó és 
elkülönítő mellett is az em be ri szivben annyi egyesítő és össze
kötő erő működik, mely a faj és vallás különválasztó korlátain 
felül az emberiséget oly kapocscsal fíizi egybe, melyet a mély 
érzés és alakító képzelő tehetség mindenkoron kötöttek, és fog
nak kötni. 

A tiszta emberiség eszméje, a humnnitás gondolata, mely
nek a népek és államok érintkezéséből mind élesebben kidombo
rodó faji-öntudat elől meg kellett hátrálnia, - ez a gondolat 
egyedűl a művészetben és tudományban- még pedig leginkább 
a korunkbeli összes kutatásokat felölelő összehasonlító tudomány
ban - talált menedékre, hová a jelen mozgalmak elől visszavo· 
nult, hol nyugalomban erősödik, s a honnan majdan újra elő fog 
lépni, fölfegyverkezve a tudomány fegyvereivel, hogy újból meg· 
hóditsa a művelt világot. Valamint a természettudomány tt 
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tatá,s egyetlen tárgyát ::;cm csekélyli, ép úgy ügyel :1 szell<'lll 
kn k'l l b ' t.. ll · l' t' · l ucloroánya a legcse eye J nep .orzs sze em~ e ere, mmt o yanra, 
t el adalékúl szolgál az emben szellem feJlődésének összes tör
:u~éhez. :Mint eme világirodalom közvetítői és terjesztői kivúló 
helyet foglalnak el az egész föld kerekségén elteijedt és oly kii
Jöuféle nyelven beszélő zsidók, mint azt Benfey és Steinschneider 
kimutatták. 

A moderu tudomány egyik jellemző von{tsa, hogy a uép 
szellemét kutatja, a mint ez énekben és mondában, dalban és szó
Jásban, mcsében és regében, elbeszélésben és legendában jelent
kezik, és a népies irodalom, melyet azelőtt jóval kevesebbre be
csültek annál, a mit egyes jeles mcsterek alkottak, korunk helyes 
irányához képest kiemeltetett hamupipőke szerepéből és ama ma
gas polezra helyeztetett, mely tt népszellem igaz nyilvánulá
sait joggal megilleti. 

Ismeretes, mint történt Németországhan a népies elemhez 
való visszatérés a romantika idejében annyi mohó tulzással, He
bel, Grimm és mások által pedig oly igazán klasszikus módon. 

Az ugynevezett zsidó-német irodalmat is, mely a mult sz[t
~aclokban használatban volt és később becsét veszté, a:.~ utolsú 
f>vtizerl tudománya melegen fölkarolá és kedvezőbb világításba 
helyezé. E kutatások nyom[m óhajtunk c kérdésre megfelelui. 

Jlfelyek ·voltak f'lőcliink !;piiletes (s mulattató olmsmcínyrri! 

I. 

Ki lzraél szellemi fejlődésének történetét ismeri, tudja, 
hogy eme vallásos tehetséggel megáldott törzs, az istenhez való 
ragaszkodás e klasszikus községe, ama helyzetben volt, hogy az 
úhítatbeli épületes gondolatobt és iratokat windenkor másokkal 
közölhetett, nem pedig azoktól kölcsönzött, hogy ellenben mulat
tató irodalma jó napjaiban is nem igen ápoltatott, szenvedésc 
hos~zu századniban még kevés eredetinek kivf>telével idegen for
rásból meríttetett, sőt az idegen nÉ'pies irodalommal f.pen azonos
nak kellett lennie. 

Biblia és imakönyv, Isten szava az emberist'•ghez intézve és 
ember szava Istenhez iutézvc, képezik természetszertien a két sar-
kot melyek k" •"l ' ll' ']' A · • ' or n az egesz va a sos VI ag mozog. szent1ras 
~esz mindig ama forrás, melyből az ember istenszeretete buzog 
es ttz imakönyv a tenger, a melybeu n sziv minden jámborsAga 
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ömlik. Amaz a kiinduló pont, ez a megtérő, amaz ered t 
e e ez 1' fejezése minden üdvérzésnek ; innen van, hogy mindeu 

1
;, n. 

melynek 1an kulturája és kultusza, áhitata tetőpontjait a 7. epln:k, 
l . l k'l b 'bl ' ' · k" so tar. ban le 1, me y ne ·1 { 1 1a es 1mn. onyv egyaránt. Re , , 

, , l l l . I . meuy e~ emlekezet tu eme ne { n. Je en VIgasztalauságán és a ki Ist 
Itb l It k 't 'd ' . I'k'b , . ennek a mu an gya wro . ·egye 1 ez1 em e e e es a JÖvendő üdv 

b. d l l ' l '· t 'll · nek IZO a omma nez e eJe, az p1 anatny1 szenvedés meg nem · 
h t . E' ' · l 'bb 'll Ingat. a ~a. s ez meg m m n. az összességről mint az cg es" 

1 Izraél n mulandóság közopotto Ifitenben talált épülést, vá]I.~zt~~ · 
l t ' ' l l ' k ' ' . ' b t 10 aro megern e ·ezese es a messuts an naprólnapra táplált b'. 

zalroa erősítik Izraél házát, hogy soha ne ingaelozzék 1 

. Emez épülete,sség azonban az egész nép megismerésének erős 
alapJán alakult. »Es valamennyi gyermekeid az orökkévaló g er
mekei lesznek és bőséges lesz gyermekeid üdve.« .A. prófétai vig~sz
talónak eme szavai éltek Izraélben az atyák szivében és forogtak 
szájukon és kötelességük teljesítésére inték őket, hogy övéiket Isten 
útjaira oktassák 

Izraél egy nemzedéke sem volt tehát épületesség hijjával, 
mert a biblia egyik előtt sem volt idegen és minclenkor nyoma
tékkal utasították az imakönyv megértésére, melyben a köteles
ségszerü imákhoz minclig új, hitet, erkölcsösséget és ájtatosságat 
fejlesztő részletek járultak, mint az Atyák Mondásainak kincses 
gyüjteménye, Maimanides hitágazatai, az Egyetlenegyet clicsőitő 
dalok, főleg áhitatos imák, ethikai iratok stb. 

Sohasem volt hiáuy a tannak népies előn.dfLsábau és a tör
vényszabta életet mindig bensövé igyekeztek tenni. Hiszen isme
retes, hányszor mondották, hogy a zsidóság törvények vagy szab
ványok Összesége; Pál apostol ellenzéki okokból nyomatékkal 
hangsulyozá e gondolatot. M''ndelssohn :1. maga részéről abban 
látott előnyt, hogy akkor csak tettek lennének ellenőrzés tárgyai, 
lelkiismereti nézetek pedig nem. Mendelssohn e nézetétől vezé
relve, vagy szabad tán mondanunk baiutra vezetve Kant a zsidó
ságtól a tulajdonképi vallási jelleget megtagadta. Ezzel szemben 
százaciunkban a zsidóság mélyebb tudományos felfogása kimutatá, 
hogy Izraél szellemi életében őserejü kettős áraml~t van melyek 
összhangzó kiegyenlítésében áll minden igazi életnyilván~lás. 

Tan és törvén~ a pentateuchban békében Pgyeznek meg egy· 
~ással, ho~~ ~ megismerés és gyakodat szövetségét eredményez· 
zek. A profetak Isten nevében történő megintéseivel, a Példabe-
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, bölcseség nevében történő atyai tanításálal találkozik a 
szeelek k' ' ' · t t' Z lt' ·: él éből eredő gyerme 1 vagy az eg1 a ya u an a so ar-
lelek ro Y d ' k" cl " l h ' l · J'bb , a jogáért üntu atosan ·u z one;: eves erze rum o an. 
ban e;{~sőbbi időben e békés ellentéteket halál.:ha és agárla 

, 1 · elezzük ; amaz az életet szabályozó törvény, emez az éle-
n evve J 'bb' · d 'dőb h t' , t ellemítő költészet. Ez uto 1 mm en 1 en nagy a as-
tet a sz ' 1 lk' J' ll h t ·· ' t'b'l h 't ']t 

1 volt a zsidóságra, a nep e ere. o e e onszan a o a ra 
sa . J1ala' kha a komo ll törvény előtt; de egy csendes ellentét. roeo a < ' • 

a né) szelleme fölött való uralomért folyó titkos leüzelelem félre-
ism!rhetetlen és ebben az agáda a győztes, a nélkül azonban, 
horry győzelmét érvényesítené. l\Iindkettő termékéből, a költői
leo~ átszellemült törvénygyakorlatból szokás lett. A tönénysze-
" rüséo· és erkölcsiség szövetségéből állott elő Izraél szabad, vallá-

sos ~-kölcse. És igy lőn Izmélnek zarándokiása alkalmával, mint 
a 119-ik zsoltár énekesének, a szabvány énekké. Hogy az agácla 
tulajdonkép micsoda és mi a jelentősége . minclen szakszerü 
meghatározás helyett ama szavakkal hadd fejezzem ki, melyekben 
Zunz tárgyi magyarázata Heine költői képzelő tehetségével 
egyesült: » ... Die blüheuele Hagada W o die schöneu al ten Sagen. 
Engelmarchen und Legenelen , Stille l\Iartyrerhistorien , Fest
gosange, \Veisheitssprücbe, .A.uch Hyperbeln, gar possierlich. 
Alles aber glaubenskraftig, Glaubensglühend.« 

Az agádának köszönhetjük, hogy a szentirás fenséges alak
jai világnézleteinkhez közelebb hozatnn.k, hogy egynémely bibliai 
velős szó tulajdonképi összefüggésén kivül jelentőséget nyert, 
hogy egyes vonások általánosan megértett tipikus jelentőségre 
jutottak. Herder szabad utánzásai és Jean Paul veleérző tehetsége 
által a rabbinikus monclások bölcsesége a legszélesebb körökben 
tekintélyt vívott ki magának. Weil, Horwitz, Dukes, Fürstenthal, 
Krafft, Liber, Sachs, Tendlau s többek elmés ntánzásai és fordí
tásai napvilágra hozták mintegy a németül értök számára azt a 
nagy kincset, mely a talmudban és midrásban le van téve szen
tencz~_ákban, mesékben, parabolákban és legendákban. .A.z agáda 
lett foleg a zsidók épületes iratainak tápláló anyja, melyek közül 
az előtt" k t , 
k' ,1, un ekvő anyag rengeteg sokaságánál fogva csak a leg

IVa obbakat említjük. 

tn 1 B.echái b. József »Szivkötelmei« a XI. századból, oly köny.v, 
e Y lilllel ez ide' 'd' ' b 'l l' d' . . Ig a zs1 osag an a me y val asosságu müvelö-esre kiváló.-. .. d .. h , 

••ll u vos atast gyakorolt. Senki sem tudta rajta 
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kivül oly E'nergikusan a. szívnek kötelességeit a ta.O'ol k" 
ségPivel. azaz a belső vallásosságot a külső törvé~:sz: ... o~eles. 

J lusegcrel 
szembe állítani, illetve azokn,t emezeknek eléje tenni. Müv' t:> ' 

tisztn, isteni bensőség és igazság szelleme hatja át. Sőt a hetl a 
Ő k 't'k 'l' k "lők ' 't k o :t szerz as ~e 1 ~us n ag ~ern omorsaga nem övethetjük m· . 

beszédje szíYhez szóló őszinteségének erejénél fogva vonzódu~k ~gis 
zá.l\fegható elfogulatlan jámborságában nem átal ja az irás és ~z
gyom án y bizonyításaihoz máshititek müveiből böngészett aran~~ 
mondatokat csatolni, a mi különben a zsidók összes ethikai ir~
dalmára. nevezetesen a spanyol-arabs korszakra jellemző. 

Abóab I zsák Menórath hammáór-ja a XIII. századból 
származik. azelőtt a XV. századba helyezték. A szentély lám
pája karjainak megfelelőleg a szerző hét lámpa alakjában sugá
roztatja Izraél tana világosságát az életre ; e tan az, melyet n 
zsoltáros e szn.vaiban mintegy dióhéjbn.n talál; »Távozzál a gonosztól 
és cselekedjél jót, keresd a békét és törj utána!« 

Ama kérdésre, mi történt, hogy népies előadás által n. zsidó 
törzs alsó rétegeivel is megismertessék lélekemelő és épúles ira
tait, e helyütt csak a német zsidóságra való megszorítással 
felelünk. A XVI. század negyvenes éveivel veszi kezdetét a biblia 
és imakönyv fordításainak nyomtatása, történik pedig ez részben 
költői feldolgozásban Német- és Olaszországban, Svájczban és 
Lengyelországban. Már e század vége képes volt egy zsidó-német 
épületes irodalmat felmutatni. 

A »Üzeéná ureéná« név alatt ismeretes és kiválóarr nők 
számára készűlt parafrázisa n, tórának, haftáráknak és megillák
nak, Jakob h. Izsáktól Jánowból a XVII. században kiadva 100 
év alatt 26 kiadást ért. Bizonyára őseink egy házában sem hiány
zott és maga az említett czím még negyven év előtt oly jó hang
zásu volt, hogy Oréhange Sándor Párisban a pentateuch franczia 
parafrázisát e czim alatt adá ki: »Ozeéná ureéná chádas« (új Oz. u.) 

Abban az időben, midőn a szószék a zsinagógákban el{trvult 
népszerü iratoknak kelle a kevésbbé tudós népnek azt nyujtaniok, 
mit jelenleg az irásmagyarázat nyujtani igyekszik. 

Ha eltekintünk amaz óriási különbségtől, mely fölfogás, ki· 
fejezés és nyelv között a XVII. és a már lenyugodni készülő 
XIX. század között létezik, akkor a fönnebb említett mü szerző· 
j~töl nem lehet megtagadni az elismerést, mert a maga korában 
kitünöen megoldá föladatát. Hisz, hogy évszázadok multán míi· 
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. ak kifejezése módján mitsern változtattak és javítottak 
, es ann h t' 

vcJl lő éO're nem von a o. 
' ·t fele ss " . k ll b' l , • . h , . nr.el , tt hhoz nunt ~e Iza mas es nep1es angon szolam. Erte a ' . 

, . , 5 válaszai exegétikus nehézségek megoldásám életet 
l '"' rdesel e · d l 't ' ] t'] ' .,_e _ Az elődök gazdug 1ro a ma va asz e cossaggal és ügyes-
lehelnek. 'lJ· a Bechái u. Asé1· nyomdokaiban indulva a legtöbb 

'o·o·el haszna c • ' ' o 

se"" ao· arázatát Salamon pelclabeszedemek odu illő montla-
szakasz mt·"'~c melyet a Szidra főtartalmával vonatkozásba tenni 
f val veze l ' . , 
~ Mindenkor arra törekszik, hogy a cselekedetek es he-

kepes. · · t' k ' l th' · ll t t k , J- 'ndító okait kifeJtse; a 1puso- e e 1ven Je emez e ne-. 
szedel' 

1 
lbeszélések és legendák az újab h és r&gibb korból alkal-alka ro as e , , , 

•1 zolgálnak a magyarn.zat folytatasara. 
ron sliogy elődeink iratainak elt~rjedéséről kép~t alkothassunk 

a unknak, a következő okiratbeh adatokat sorolJuk fel. 
ro g Kiszámíttatott, hogy az osztrák zsidók 1782. körül éven
kint kiadtak : talmudokra 40,000 fl·tot; vn.llástn.nokra 60,000 
fl·tot, imakönyvekre 70,000 frtot, bibliákra 40,000 frtot; exege
tikus művekre 18,000 fl·tot. 

E számbeli adatok nem szarulnak magyarázatra. Kiki 
elmélkedjék a fölött, hogy ő az atyákhoz hasonlón.n hozzájárúl-e 
ahhoz, hogy irodalmunk fenntartassék és haladjon. 

A zsidó-német épületes irodalom két évszázn.don át virág
zott: 1540-től 17 40-ig. A felvilágosodás korszakában tartalma 
nagy részének visszn.tetszést kellett szülnie és a helyesen beszélők 
sehogysem barátkozhattak meg egy oly nyelvvel, mely reájuk 
nézve megszüut már élő nyelvnek lenni. 

Elődeink gazdag, épületes irodalmával szemben korunké 
nagyon, nagyon szegény. Minden kor és idő a maga müveltségi foká
hoz mérten gondoskodjék az épülétesség méltó alakjairól és eszkö
zeirőL A szabad beszéd folyása: a szónoklat van hivatva arra, 
~~gy, eszmélést és épülést terjeszszeD. E részben pedig nem árva 
t~bbe a szószék Izraélben. Vagy talán a bolt betű hatalmasabb 
VIsszhangra talált őseink szivében mint az élő szó korunkéban? 

Be1·lin. ' 

FRANKI. P. F. 

(Befejezö közlernény következik.) 



IRODALOM. 

AZ OLASZORSZÁGI ZSIDÓK MÍVELŐDÉSI TÖRTÉ NE-
TÉBŐL. . . 

Giidemmm JI. Geschichte des Erzi~hnngswesens und der Cuitur der Judeu 
in Itatien. Föcziín : Geschichte des Erziehungswesens und der Cuitur det· 
abendliindischen Juden "·illu·end des l\Iittelalters und der neueren Zeit. 

2. Theil. 8. Bécs, 1884. A. Hölder. 

Európa egy államában, még Francziaországban sem lett' a 
zsidók egyenjogusítása oly gyorsan bevégzett ténynyé, mint az 
apennini félszigeten. Olaszország, az Egyház törzs- és főszékhe
lye, a jelenkorban Francziaország és Anglia mellett az egyetlen 
ország, mely minden felekezeti különbséget mellőzve, a zsidóknak 
a polgári jogok teljes élvezetét engedi, mely a zsidóság szellem és 
tehetsécr által kiváló híveit az állam szolgálatában is alkalmazza, 
mint k;veteket és diplomatákat, mint senátorokat és miniszte
riumi igazgatókat, és a hadseregben sem vonja meg tőlük a leg
megasabb tiszti állásokat; de ez az egyetlen ország is, melyben a 
zsidók minden vallásosságuk mellett is míveltségben és tudom~
nyos törekvésben nem maradnak vissza nemzsidó polgártárs~I~ 
mögött. Ezen jelenség oka abban fekszik, hogy az olaszorszagi 
zsidók még a kozépkorban sem lettek oly tervszerüleg sanyar~ 

gatva és a társadalomból kizárva, mint hitsorsosaik a többi 
országban, a miért is már régtől fogva részt vettek az általános 
S'lellemi törekvésekben és a kultura és polgárosodás minden 
terén hathatósan müködtek közre; ők egy folytonos, az általán~s 
kulturahaladással párhuzamos mozgalom által elő voltak ke· 
szitve a legujabb időben bekövetkezett egyenjogusításra. 

Az olaszországi zsidók e kulturamozgalmát a középkor· 
ban írja le Güdemarm a fennt emlitett munkában, melyből egy 
érdekes szakaszt először e folyóirat hozott nyilvánosságra 1) E m~ 
második részét képezi a nyugati országokban élt zsidók nevelési 

1
) L. M.-ZM. Bzernle, l. évf., 161-167 és 234--242. ll. 
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, , lődósi történetének, ámbár -- az igazat megvall"ra - n 
cs nuve J! l l l l . , , 

l ' .. cry abban a kötetben nem 10g a e va am1 nagy tert es 
neve esu"' ' . . . 

. t Güclemann maga saJnálattal mondJa (206. l.) e tekmtethen 
IDill . ]· E 'b' á t l . k t' . Hemző adatok híJával vagyun c j gye Irc n az e em1 o ta as 

~]aszországban nem külö~bözött. a Né~etoJ:s:ág~an és Fr~~~zia-
·s~ácrban divottól, és meg az 1skolm tamtasboi a szerzo altal 

~~emelt azon adat, hogy t. i. »a tammúz 17 -ike és áb 9-ike kö
zötti gyásznapokon meg volt ti~tva a t~nít~n~k, hogy taní~ványait 
a nap negyedik óráj ától a küencze(hk ora1g (d. e. l O-től cl. n. 
S-ig) ne verje«, - a minek forrása gyanánt a római machzóna 
és Grünbaum egy czikkére, a német keleti társaság folyóiratá ban, 
utal - ez nem olasz sajátosság, és nem csak az olaszországi zsi· 
clóknak, hanem minden ország zsidóinak volt szokása. 1) 

Tehát az olaszországi zsidóknak nem annyira nevelésügyi. 
m1nt mívelőclési és kiválóan irodalmi történetét nyerjük e lcönyY
hon. E ezéiból szerző a Rapoport) Ztwz) Steinschneicle1· és mások 
rtltal celdig gyüjtött anyagot a források beható tanulmánya és a?. 
olasz irodalom fölhasználása által részint gyarapította. részint pó
tolta és szellemesen és ízlésesen egységes egészszé földolgozta. 

Előadását a VIII. évszázaddal kezeli, melyben a tudo
mányos mozgékonyság első jelei mutatkoznak, mgyis inkább Ka
lonymussal, a luccai tudóssal, ki Güdemann szerint is, a ki ebben 
megint Oarmolyt és Gratzet követi, Nagy Károly által 787-ben 
lett volna arra bírva, hogy Mainzba vándoroljon ki, ~a mely év
ben Károly először volt Rómában« (!). Az olaszországi zsidók 
között, kik már n, VIII. században birták hazájuk nyelvét és 
általános míveltségét, orvosok is voltak már e régi időben; elég 
o~lékoztotnünk Sabbatái Donnolo orvosra, az első európai zsi
clora, ki irói mií.köcléssel szerzett hirnevet és nem-zsidó tuclósok
l~al és papokkal is, mint sz. Nilussal, barátságosan érintkellett 
~l~alában véve igen kedvező volt az olasz zsi<lók társadalmi 
a lasa a korább1' ' d kb A ' ·' ' ' b 'l · clók . szaza o an. nep JO egyetertes en e t a zs1-

t kkal, Ink a kereskedelem mellett a földmíveléssei is focrlalkoz-
a a sel t "' fö' ' yem enyésztést előmozdították és Olaszország akkori 
Iparát a sz" tf t' t . -----·- ' ' ove es es 1s gyakorolták Akkor még nem volt még 

. 

1

)L.BéthJószef Ó· l 1'" r.r.9 f.: \.'ll l"f ·' lnJdr·lsb . · ' rac l c Ht]lm, o o . )i· 1 tJ a om e so orrusa n 
tiltv~ 1 an van, Echfl rabbáti l, 3 .. Egyébiráu't rnco- volt a tanítónak 
c11 l];;l:tt

1

ogy. a . .i.ehett uapokou tanítdnyait egy>íltal:lban ne vetje. Az 
napl Oi"tk Hem l. 

liiAu\"An, '. ' e esc nem vonatkozik a \'Crésrc. 
-ZsiOu Sz~;&n.E. 1885. IV. Füz. 15 
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oly merev különbség zsidó és keresztény nézetek között ú 
t, k l 'k i!'l 'd'k ' ' gy ho"~ voltak keresz enye , n 1e zs1 o gya.nant a szombatot , "'J 

zsidó ünnepeket megtartották, a papok nagy megbotránk , e_s n 
. , . . . azasara 

mint az a harmadik lateram zsmn,t rendeleteiből kiderül é G·~' 
elemann Ratherius irataiból bizonyítja. - Mellőzvén m· sd u. 
mit szerzőnk a legújabb időben többször vitatott Petrus~~ azt, 
.l''''l l 't 'd' 'ből' I gen. na.Jaro va amm a zs1 o ver szarmazott I. Anaklét á 
mondás történetéről közöl, nemkülönben a JYI.-Zs. Szemle ;;;J~ 
sói előtt már ismeretes egész 3. fejezetet - átmehetünk a 4 "e'a 

' • 11 Je-zettel azon korszalrhoz, melyben a zsidó épúgy mint a keresztén 
irodalom Olaszországban tetőpontját elé1 i;e. Itt találjuk egés~ 
sorát oly férfiaknak, ld{ koruk mn,gaslatán állván a legkülönbö
zőbb tereken kiváltak s míveltségük sokoldalusága álhl tündö
költek; látunk orvosokat, k;k egyútt:.tl bölcsészek, költőket, kik a 
nyelvészetben és a talmudban is jártasok. Köztük mindenek előtt 
kimagaslik Immánuel Rómából, Dante barátja és egy nagybirű 
költői díván szerzője; továbbá Kalonymos b. K:tlonymos, kinek 
egyik műve (Iggéret báalé chájim) németre is fordíttatott, ami 
Güdemann figyeimét kikerülte. Bővebben értekezil{ G. Jákób 
b. Abbámári b. Simon (a 105. l. hibásan olvassuk b. Simson), 
Anatoliról, ki II. Frigyes császár szolgálatában mint fordító 
müködött Nápolyban, és kinek fejtegetéseiből a heti szakaszok
hoz (a Malmad Hattalmidim ez. a. ismert munkában) Güde
mann érdekesen összeállítja a kulturtörténeti adatok:.tt. Későb
ben még egyszer rátér, hogy Scotus Mihályhoz való viszonyát 
megvilágítsa; ezen tudóst Ana to li az említett munkájában igen 
sokszor idézi, nem névszerint, hanem ezen megjelöléssei: »a tu
dós, kivel összeköttetésben vagyok.« L. a G. említette helyeken 
kivül még a Malmad köv. lapjait: 47 a, 129 a, 136 b, 154 a. -
Hillél b. Salamonnak is, a ki mint orvos és fordító ismeretes és 
majdnem az egyetlen önálló bölcsészeti iró az olaszországi irók 
közt, néhány oldalt szentel szcrzőnk, de lényegesen ujat nem h~
lunk róla. - A talmudi tudományt a bölcsészeti törekvések v~
rágkorában az olaszok közt nagy sikerrel mívelte J esája eli Traui, 
termékeny kommentátor. De ennek müveit csakhamar száraz 
kompilácziók váltották föl, mig többen erkölcst:.tni munkákat irtak, 
mint leülönösen Jckúthiel Rómából, kinek Erkölcs-ki\nyvéből Gii· 
<lcmann néhány becses kivorratot közöl. 

Brmutatván a XIII. (•s XIV. l'r.ár.n.dhrli kultnrn. {•s ÍJ'odn· 

SALAMON JBN GABIRÓL KÜLTR~!ÉXYEJBi\L. 2:!í 

ké viselőit, szerzőnk a 7. és a 8. fejezetben megki érli aprú 
lom P ' · 'd'k b l ő ' k"l " 'l t't · l , kból n.z olaszarszagi zs1 o e s es ·u so c e e meg]c P-
vonaso · , 'dőb l k · ll k l · ' , i Az olasz zs1dok amaz 1 en nem vo ta JO J 1a ·. < e 1 o. z-
mten · l 'd 'k 'l U k szabbak sem a sp~n~o ~SI o na . gyanazon panaszo - ngya.n-

bünökről ott IS, Itt IS. 

azon ·1 ' · t · t' l t h l h Elh:1llyagolták a ny1 varros Is em 1szte e et, a e yett, ogy 
t látogassák, kertekbe és vásárokra jártak, szerették a játékot 

~:resztény polgártársaik példáj~ szerin.t, és semmi módon en~ 
tagadták meg az életörömre haJló népJelleget. Az olaszországi 
zsidó nők, - kik között több tudós is volt, mint Paula dei l\Iansi. 
a kiről Güclemann némely adatot találhatott volna »A zsidónők« 
ez. munkám német kiadása 137. lapján - hódoltak a fényüz(•s
nek és a pompaszeretetének, és ők is, valamint a férfiak mindeu
féle babonához ragaszkodtak, a melyet csak kevesen támadtak 
meg oly erélyesen mint Jákob Anato1i, és melyet megszüntet.ni 
az erkölcstanítók sem birtak A külső viszonyokat illetőleg elrg 
gyakran barátságosan érintkeztek zsidók és keresztények, de ta
lálunk a zsidók áttérítésére is intézkedéseket. A térítő préclikrt
cziók intézményét, melynek Olaszország az eredeti hazája, csak 
általában érinti szerzőnk. Különösen élénkké lett a zsidók és ke
resztények érintkezése a kereskedelem, ipar és pénzüzlet teréu.
A szicziliai zsidóknak egy egész külön fejezetet sze n tel (}üd r
mann. A függelékekben és a jegyzetekben is sok tanulságoHat 
közöl, de sok megoldatlan kérdést is érint a tudós szerző, kinek 
oly számos tekintetben érdekes munkájától nem válhatunk c•l 
azon óhajtásunk kifejezése nélkül, hogy mindazoknál, kik a zsi
clók története, de általában Olaszország története iránt is í•t·.!Pk
lődnek, szives fogadtatást találjon. 

Budctpcst. 

KAYilF.RT.INO J\f. 

SALAMON IBN GABIRóL KÖL TEMÉNYEIBÖL. 

A költ6 önérzete. 

»Szárnyát tá1ja tán a napra a?. éjjel? 

Vakhomályát te1jesztgeti már széllyel ? 

Mint iilLlö?.i a napot, e f<'t•y·art'r.ot, 

Ha jú lenne, nem folytabul P h:u·<'wt! 
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lm a holdat taka1ja zöld koszorú, 

Elnyelje tán öt a felhő, a boní? 

»Myrtus! Diszed szívem élni engedi , 

Szagod árad, bár a szél nem lengeti ; 

Kis myrtusnak mondalak csak én téged, 

Hiszen ebből rendelt isten szentséget! I) 
Én kishitii, nézlek téged s bámulok, 

S mondják : Félre! Fényedtől elkábuJok . 

»Társam hozzám mézzel-mázzal beszéle, 

Szívem mégis felüdíté beszéde : 

Sírtam volna, s elfojtotta a könnyem, 

Hasadt szümet felüdíté egykönnyen .. 

Kínok dúlják, könnyem á1ja csörgedez, 

Meg nem szárad : Bábel tuze mi ehhez ? 2) 

Menj ádáz nap ! Akarod, hogy kimtiljak? 

. . « 

Tán kohódban folyton kín közt tisztúljak ? 

Tanácsolták : Szerezz ! Rabolj ! - S feleltem ! 

Kába, hisz' a szölö egres mellettem ! 

Az oroszlán száraz füvet ha rabol, 

Mit bánom én, ha megél is az abból, -

Ámde lelkem nagyratör és messzetart, 

Mit ér neki a zajongó tengerpart? ! 

Mert e szívnek, büszke szívnek jaj lenne, 

Ha nem volna erő elaezra ö benne. 

Úr maradok ! Mindig csak ezt akarám, 

Én szorítom le a sorsot, le, alám ! 

Ha a felhő üdvöt nem is permetez ; 

Ha a zápor üdvben nem is csergedez; 

Akkor is, ha hlítlenné lesz a világ, 

Megvet, - s lehull fömröl babér és virág; 

Akkor is, ha itt semmi jót nem érek ; 

Akkor is, ha a sors méze csak méreg : 

Úr maradok ! Mindig csak ezt akarám 
' ' En szorítom le a sorsot, le, alám ! 

')Vonatkozás a sátoros-ünnepre. 

') Czélzás Nebukhadnéczár és Chanauia, Mikhaél é• Azaria esetére. 

SAT,AMON JBN GABIRÓL KÖLTEMB;-.1\"E IBÖL. 

IL 

A borongó lélek. 
»Mely kínlódás clfacsa1ja !úgy dalom, 

Yígságomat clzava1ja fájdalom i 

Szlím sajg, látva, mint örlil a vihlg itt, 

Megsíratom multam fonnyadt virágit !« 

»Tizenhat év repült csak el fi:\lötted. 

S sírsz, hogy élted jav~H m~tr betöltötted '? 

Jer, ragadd meg az ifjúkor vágyait, 

Perzselt rózsa! Mért tiintek el bájaid ?« 

»Komoly, komor bíró a szív én bennem, 

Lelkem görnyed, s vígnak szabad még lennem ? 

Részem az ész, - és et től nem térek cl, 

Ser~ny lelkem telve bltval, méreggel !« 

»Ó Lad cl s remélj , mit is használ a mércg '? 

Minden sebre balzsamírt lel a lélek i 

Sírásodtól tán nyomorod múlacloz ? 

~lit ér könnyiíd, bár záporként hulladoz '?« 

»Reméljek hát? Meddig várjak; ki tudja'? 

A nap hosszÍt s nincs befub'a az Mja ! 

Míg az ir jő , melytöl a seb beheged, 

Megöli a baj a gyötrött beteget ! « 1) 

22~1 

')Az első költemény Geiger » Di ván -jának !23. lapján Y an a je~yztotek 
közt, s ez egyike költőnk leghomályosabb mü,·einek, melynek megértését a 
hibás kiadás még nehezebbé teszi. Fordításomban Sacils Senior magyaráza
tát köYettem (»Libanon« V. 1868., 548 ll.). Súmos ily boron~ó hangulatú 
költeménye van Gabirólnak, melyeknek mindegyike egy-egy rejtvény az ol
v.~só elött. A jelen vers elsű két szakában barátja vigasztalja a kűlWt- a de
ru!t_ eget, a holdat - kit ellen ei - a sötét felhők - üldöznek. ~lég költemé
nyelt is gáncsolták ezek, amint Gabirólnak több müve mutatja; barátja elis
lllerése megvigasztalja őt. Erre felel a harmadik szakban, mely azonban kö· 
zelebbi értel111ezése nem szorul. 

Magában is mindjárt megérthetil a második itt közlött költemény is, 8 csak an ·t k 
é ,· ny1 a arok megjegyezni, hogy az párl>eszéd a kesergil fiatal költö 
t 

8 

'~gaszt ny(ljtó barátja közt. Eredetije Graetz »Léket Sósannim • ez, gyiij· 
Cilienyének 37. lapján áll 

Budrtpest. 

KECSKEHÉTI LIPÓT. 



TÁRSADALOM. 

Steinhardt Jakab. 

Szl\1. 1817-ben, megh. 1885-ben. 

Eltemettük egyik utolsó bajnokát ama bős csapatnn,k, rncly 
<L magyar zsidóság újjászületéseért annyit küzdött és munkálko
dott : egy bánatos bang,- mely a szenveclő lelkek százaiból küzdé 
fel magát, egy néma fájdalmas köny, mely ezrek szemeiben rez
gett. volt az utolsó »I sten hozzád«, melylyel tőle elbúcsuzánk. 
Elnémult az emberek legnemesebbikeiuek egyike, nyugszik, pihen, 
ele a sírhalom, mely szerető szive fölött domborodik, drága és 
szent ereklye gyanánt száll majd nemzedékről nemzedékre. Meg· 
küzdötte utolsó küzdelmét e szeplőtlen lélek elköltözött oda, ahol 
örökkévaló a világosság, melyért harczolt ~s lelkesedett: ele az 
emlék, mel!et hátrahagyott, egy örökön ragyogó tüzoszlop lesz a 
ma~:ar zsidósá~ ~ebelé~en, mely világosságot terjeszt, ba elko· 
~orul az em~enseg, ~apJa és lelkesedésre gyújt, ba a közömbös· 
seg dermeszto szellőJe altatja el a sziveket. 

, Határtalan szeretettel átölelni az eszméket melyeken egy 
ege~z emberi.ség hevül és buzdúl; ihletett lelkes~déssel terjesz· 
tem a szent Igazság k t 1 , t · ák. , 0 a ' me yek egesz lényünket teszik és alko · 
Jk' ' ?d,aadassal szeretni minclen teremtést melyet isten saját 

epmasara teremtett · 'l · ' d l tetés ! · illi Y nagy , m1ly magasztos egy ren e • 

Érni látni a gy" "l .. retve len · k umo csot, melynek magvát elhintettük ; sze· 
n1 ezre által k'k k k" , tt · örök életet 'l · , ' 1 ue orebe a gondviselés helyeze ' 

e lll egy nepuek emlékébeu, melylyel együtt éreztünk 
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UVCJt
üuk küzdöttünk és győztünk: lllily fcnségel:l, milv isteni 

és sze ' ~ J 

ugy jutalom! . . 
l]yeu volt Stemhardt J aka b sorsa 1s. 
Makó városábau született 1817 -ben foldhöz ragadt szegény, 

Ju vallásos szülőktől. 
Tiírés, lemondás és szen veclés a zsidó egyetlen osztályrésze : 

oz volt az első benyomás, melyet az atyai házban nyert; rendü
letlen ragaszkodás az ősi hithez és hagyományhoz: ez volt az 
egyetlen fegj ver, melyet a nevelés adhatott kezébe. 

És m;clőn atyjánrk házH-ban fel-felhangzottak ama csoda-
szerü méla-bús hangok, melyek egy eltünt fényes multnak di cső
ségét bireletik és kesergik, és szombat és ünnepnapokon az ala
csony kúnyhóban fellobgtq,k a szerény gyertyák, melyek egy 
s~ebb jövő h~;~sadásának voltak hirnökei, és a ÍJjdalom és gyalá
zat sujtotta kebelből énekek fak..dhk, zengedezve szabaelságról 
és bizalomról, és a mély bánatos arczon egy csillogó köny rez
elült meg, mely büszkén örvendezett a sorsnak, mely neki osztály
részül esett: ?.kkor a gyermek ért.,ni kezdé, hogy e népnek világ
tör~éneti bi_vatá!;a van, és reményéről lemondaPia nem szabad: 
akkor érezni kezdé, hogy ezen népért szenveclni oly büszkeség, 
melyet még egy egész világ rost.zakarata Eem képes megsemmi
síteni. E zen benyomásnak köszön h ette azon rendkivüli lelkese
dést, melylyel mincleP hez a1J1i zsidó, oly híven, oly kegyelettel 

ragaszkodott. 
Már kora ifjúság á. ban ár ;ras ágra jutott: atyja meghalt, és 

egé~z nevelése szegény, ö" ?egy anyjának vállaira nehezedett. 
Anyja neveléseért nem sokat tett és akkori időben nem is 

tehetett volna. Az egyetlen tudomány, melyet zsidók ápoltak a 
talmudi volt. l<?,y tehát Steinhftrdt is ezen tudománynak szen
telte. magát. Volt akkor szülővárosában egy pap, igen hires tal
mudista, U1lmann Eleazár, ennek iskolájába lépett, és nyerte 
~e~at6bb kiképzését a theologi2i tudományban. De már néhány 
;v

1
1 szorgalm2s tn.nu lás után az ifjú annyirn. haladt hogy bátran 

emehetett tanúlmáuyainak folyhtása véO'e~t a talmudi tudomá-
nyok akkor·1· h'. 'k , b 

0 

'1es sze varosá :o: Pozsonyba. 
p Ezen lépés nagy és döntő befolyással volt egész életére. 
Mozsony nemcsak a magyar zsidóság kö<.pontja, de egyszersmind 

vo~~y~~rs~á~ fővárosa, .politikai és szellemi életének központja 
~ fökep a harmmczas évek második felében, midön a. 
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n·funui és nerozdi mozgalmak t's lw.rczok megiuclírlbl·r·e ll . 
... , c \.' l)( (l~ 

vüli élruk é:; mozgalmas élet uralkodott. Es e rendkivüli llloz. 

galmas élet. mely majdnem napouta a haladásnak egy-ogy új vív
mímyúYal iUlott elő, nem lehetett hatás nélkül a,. magy:1r zsicló
s:'tgra sem. és nem volt főkép Steinhardtra. Steinhardt éles esze 
fogékony szive és finom tapintat:1, csakhamar észrevette, hogy h~ 
né~pénel( ig:1zán használni abr, nem elegenelő egyolclalubg csakiH 
:t talmluli tudományokat mívolni , hanem ~zámolni kell a jelen 
minclinkább erősödő követelményeivol is. Es bizonyám akkor vc
tette meg ahtpját rengeteg, roanelhatni csodás sokoldalu müvelt
s('gének és tudományának, mely által késöbb annyira kitünt. 

Kezelte tanulni a latint C'S görögöt, behatóbban foglalkozni 
:t magyar és német irodalommal; történet, filozofia, természettu
domány, kulturhistoria, mütörténet, zene, modem nyelvek, szóval 
minrlen ami szivet és szellemet ml'tYol, ezentúl állitudó foglalkozá
sához tartozott; dc a mellett még minclig a zsidó tudomány és a 
talmud maradtak kedvelt tanúlmányai. . 

Első nyilvános fellépése 1843-ra esik. 
Az 1839-iki országgyüléseu újra felmarült a már 1832-bcu 

és 1836-ban, ele hasztalan hangsulyozott követelés egy ország
gyülési czenzurálatbn hirlap kiadhat:ísa végett, mely egyelőre 
»minclen vitatkozó czikkek kizárásával, ogyedül a nyilvánosan 
elmondottak hü olőadásúm szorítkoznék. « Kbuzál egy rögtön
zött alapos és heves beszédben kimutatta a magyar czenzura tör· 
vénytelen alapját, és óvást emelt ezen jogtalan intézmény ellen. 
A ház nagy lelkese<lóssel fogadta a beszédet és Klauz[tl óvúeát 
végzéssé emelvén, átküldte a főreneleknek De a főrendek nem 
voltak barátai a nyilv[mosságnak és ftZ üzenetben foglalt szerény 
kiván:ttot is ellenezték 

Az 1843-iki országgyülésen :t kérdés újra előtérbe lépett, 
de a czenzura el nem törültetett. 

Ekkor a Pesti Hirlap mellett 8teinharclt egy stenografúlt
féle lapot - mely körülbelől megfelel :1 mai kőnyomatú lapok
nak · a Hírnököt indította meg, mely bár nem czenzurítlatbn, 
som nem egész szabadsággal, dc részletes tudósításokat adott :t 

tanácskozásokról, melyek a nép politikai nevelésérc jótékony ha· 
títst gyakoroltak. 

Ezen lap megindítása ismertté tette nevét országszerte; 
:~lapos tudománya, uagy mt\.veltsége, szilúrcl és szoplőtlen jelleme, 
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, ·ény Jeikülete peclig csakhamar egyik YezéréYé tették 
l ékb cs szer . , , l-
J • l' marryar zsrclosagna '· 
·thalil.co b • h 1'1 t' d'h'tk·· ' " l' . 845-ben Chonn a a a u an az am ' r ·uz::.eg ut llYta 

l . ' . t' t l" l l · áúl. Ezen meghrvas rgen meg r~z e u vo t. l e egy,;zer-
mo~ 11)ap.]ay felelősséget rakott az ifjú lelkész vúllára. ::\Iert Anul 
smrnc nab , , , , , 

l. Marry·uorszaaon. de hrres volt akkor ege~z Europaban nemcsa' b ' "' , , 
.r 0 ·sz-irrot még akkor Azsiához S7.ámították, a, ma,gyar zsi-jY1agyar 1 'b , , , . , , 

l 'kat )edig együtt ernlitettek a muszka es lengyel zsrclokkal. Es 
c o I 'I ' 'k C' l " ' , b l CO' szene csak ezen JJ agyararszag egyr • 1e reesu varo a an va -

1;~ reform indúl meg, mely feltünést és bámulatot kelt Európ:t
szerte. Chol'in Jron kiméletlenü} neki rontott :t zsidó-valU~nak. 
reformálni kezdte mer·észen, akadályt nem ismerve. Tekintet nél
kül az ezeréves hagyományok történeti fejlődésére rombolta le a 

megleYőt, és elöntötte le mindazt, ami felfogása szerint a haladó 
kor eszméivelnem egyezik. 

Ohorin reformátori törehései követökre nem igen találtak: 
n~m voltak sem elég korszerüek, sem elég jogosak; ele hitkuz
ségében szentesített hagyományok lettek, malyekhez nyúlni vesze
delmes volt. 

De Steinharcit ritka éles, józan és higgadt esze. nagy theo
logiai és Yilági tudománya megtalálta a helyes középútat, melyen 
a régieket az újakka,l kiegyeztetni lehetett. Yallúsos szive ke
gyelettel csüggött a történet szentesítette hagyományou, - dc 
felvilágosodott elméje nem záródott el a jelen köYetelméuyei 
elől sem. 

A támadások pedig, melyckuck úgy <t maradiak mint a 
rombolók részéről ki volt téve , valóeli Catói jellemén , önzet
len, feláldozó müködésén megszégyenültek és megsemmisültek. 

. , Negyveu esztendeig mí.í.ködött Araclon úlclítsosan. lelkesen, 
vilacrossácrot e' ll' ' · ' d E' t " 'o s va asossa.got terJesztve es hír etve. s az egye -
len szóral· ' 1 , ' ,ozas, me yet keresett, a tudomány volt. 

l . Es valóban bámulatos volt sokohl:tlú ismerete minden té-
eu. Ro"y . l, h 

volt . l' " a zs1c o t cologiai tt1domúny mimlen terén otthonos 
tal '~rg kell megemlíteni. Hátraha,gyott iratai mutatják, hogy a 
hal~1h 11.'tk nem.csak minden részét ismerte, de fel is dolgozta, 

itl, actadar fil l · · · fi · · h 1 · · tl 'l a targ . k" ' '. 0 ug un, geogra ar es arc eo oguu szempon Jo 
nmu hoz m'l ' b D e Y es eható tanulmányokat irt. 

e remekül k It h'b ' · · é augalu . ,1 . eze e a e er, magyar, nemet, tranczts. s 
;ye veket 1s. melyeknek irudalmát is ritka avatottsággal 
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ismerte; a római klasszikusok nJaposabb ismerője ritkáu tal;Llk _ 
zott; jelcsen értette ezenkivül a görög, obsz és spanyol nyelvet.~ 
természettudomány egyik kedvelt foglalkozása, volt és szaktudósok 
róleménye szerint bámulatos volt az ismeret, melyet e téren szer
zett. Filazofia és kulturhistoria főbb tanulmánya,ihoz tartozott 
és ezen tudományokat nemcsak hogy behatóan ismerte, de, a,min~ 
irataiból kitüni.k, eredményeiket fel is dolgozta. Feltünő és való
ban meglepő jártasságo t tanusított a mií.töt ténetben a régi
ben ép úgy mint az újban; ismeretei a zenetudománybau messze 
tulhabdták egy dilettánsnak ismereteit. 

És mindezt csak magán út::m szerezte és saját lelkének mü
velése miatt ápolta, nem pedig a hir miatt, melyet soha nem ke
resett, de mindig került. 

E ritka képzettsége és tudománya, páratlan szerénységc és 
szeplőtlen jelleme kihatott nemcsa,k a községre, melyben élt, h:1-
nem az egész magyarországi zsidóságra is: ő lett egyik vezére a 
habelő és fejlőelő nemzedéknek. Mindeuki elismeréssel adózott 
nn.gy szellemének; és ha országos fontossága dolgokról volt szó a 
magy. zsidóság körében, a kormány mindig Steinhardtot hívta 
meg első sorban. És bölcs, higgadt szava mindenhol osztatlan 
támogatásban részesült, önkényt hajolt meg mindenki mély belá
tása előtt. 

Igy 1864-ben, midőn a kormány egy hármas bizottságot 
küldött ki egy mbbiszeminárium felállításának ügyében, őt állí
tották a bizottság élére és bizták meg egy beható terv kidolgozá
sával. És midün ugyancsak ezen intézet 1877-ben megnyilt, a 
vezérlő bizottság ta,nügyl sza,kának ő lett állandó elnöke, ki ez 
intézet szellemi fejlödését, nagy tudományával, bölcs belátásával, 
ritka oda,adó szorgalmával támogn.tta és előbbre vitte. Az 1868. 
magyar- és erdélyországi zsidó gyülésen ő volt a hal::tdó párt 
szellemi vezére és szószólója, ü bölcs tanácsadója ha fontos kér
dések merültek fel, és ő a békéltető biró ha pá1 i;szenvedély zavarta 
meg a józan itéletet. Ritka debatter volt és éles esze és felfo · 
gása, lelkes szava és törcéneti adatokon alapuló objektív itélete, 
mindig diadalra segíttették az ügyet, melyet képviselt. N em tolta 
fel magát soha, nem volt a szenvedély embere; de ha. a szükség 
intett és nemes volt a czél, ő bátran és lelkesen küzdött a szón:tk és 
szellemnek fegyverével. Nem kereste a dicsőséget és hirnevet, Je 

STEINHARDT JAKAB. ~3.) 

, történetével elválaszthatlanúl összeforrt a;,: . gy·1r zsiclósag a nhl • 

ő neveDe felülmúlhatatlan v~lt ő főkép mint cm~er és jellem a 
, , közéletben egyarant: fedhetetlen, mmt egy angyal. 

mag~~~ es mint a ragyogó nap. Háza tündöklő példaképe volt 
szeplot ~n, "cló csa,ládi életnek. Béke és szeretet, összetartás és 
az igaz1 zsr ' . , , , , .. .. .. 

, , tudomány JOtekonysag es konyorulet voltak a,z oszlo-vallasossag, ' " . 
' el ekre családi boldogságát építette. O maga, pechg: egy-

pok,m Y · k ·t l'cl"b .. l .. ·ény és őszinte mmt egy gyerme , mm egy va o 1 o cs, szeru, szer , , 
, legszebb és legnemesebb ertelmeben. 

a szo , , l t l , lt Kitüntetések után nem vagyoc ott, a uc omany vo :tz 

egyetlen kincs, melyet éjjel-nappal szorlgalma:ott. l"tt .t . ~. 
A gazdagok kegyét nem kereste, c e szegerry e o a,J aJ_a, sou:t 

be nem záródott. A nagyok hatalma előtt meg nem haJolt, lle 
az alacsonyok kérésének szivesen engedelmeskedett. Rágalom és 
rosszakarat sziklajellemén megtört és megsemmisült, az üldözés 
elől a tfirésben keresett enyh ülést. N em kereste a, küzclelmet. 
mert béke volt a jelszava, de ki nem tért előle, ha nemes volt n. 
ezé!. A nemesek szeretetének örvendezett, a rosszak gyülöletével 
nem törődött. Gyakorolta a jót, mert szive úgy akarta, küzdött 
:l nemesért, mert ez volt hivatása. Letörölte a pergő könyet a 
szenvedőnek a,rczáról istápolta a gyámoltalant erőtlenségében, vi
gasztalta, a, bánatost fájdalmában, de csenelesen és zúgolódás nél
kül türte a sors kemény csapásait. 

Szerette felebarátait különbség nélkül, imádta hazáját 
végső lehelletéig, dicsőitette Istenét mindenck fölött. 

Elköltözött, ki tudja, mikor jön ismét hozzá hasonló. 

Budapest. 

BÁRÁNY J Ó ZS EF. 
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l «! 1iJ -~ 0 o-yar met thén •·gyéb_ kath. kath. keleti o / vet l 
H ~ ..gj 0 nyelvu 
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Felsö-Répa. • . . • . » 1129 21 7 ~ - - 1055 - 37 e. ny. - 29 1094 - 1 5 
Buda-Lehota • . . . . Nógrád 1144 36 6 3 1095 - - - 598 - - 539 - 7 
Csircs . . . • . . . . Sáros 1024 31 - 114 - - 855 - 21 883 - - - 120 
Alsó-Szalók. . . . . . » 13001 39 ,- 14 1230 -- - l 17,1270 7 - l - - 24 
Kányaháza. • • . . . Szatmár 1550 47 42 ~ - - 1462 12 egy. ny. 12 142-± - - - 6 108 
felsó'-Fenezely. . . . . » 1034 35 37 - - 970 - l - 18 997 J - - 2 17 
Nagy-Yyil·es . . . . . » 1176 30 2 128 - 1014 14 egy. ny. 3 1042 - - - 131 
Oszturnya • • . . . . Szepes 1742 64 - 13 29 - 1638 

1
19e. ny. 108 1615 / - 5 - 14 

Kettösmezö • • . . . . Szilágy 1074 27 35 - - 1002 14 egy. ny. 8 1038 - - 7 19 
Hadad-Györtelek • . . » 1052 30 25 - - 976 26 » » - 1017 - 13 - 22 
JJfosóbánya . . . . . . » 1215 32 38 - - 1143 - l - 2 1164 - - 6 43 
Szélszeg . . . . . . . » 1168 28 70 - - 1068 3 egy. ny. 8 1099 - - - 61 
Jlagyarpatak. . . . . » \1410 37 35 l 1263 41 - l - 349 17 2± - 1 19 

l Ségeljalva . . . . . . Szolnok- 1302 35 26 26 3 1170 30 egy. ny. - 564 661 Í - 28 49 
, Be_mernye. . . . . . . Doboka 1216 34 26 - - 11~9 1~ « " 5 1166 -- - 21 24/ 

\ \ Ltbaton . . • • . . . » 1020 22 13 l - 916 1 » » j 14 / 20 97::;, 
1 

- - 11j) 

'l'űkés . . . Szolnok-Do-,1335 29 / 
Ispánmező . boka 1147 29 

l Stancsora . Temes 977 33 
Bányahück . Torda-Ara- 972 23 
Mikes . . . nyos 1068 20 
Felsó'-Szolcsva. » 1256 35 
Pon01·el . • » 1652 54 

56 
17 
47 
61 
24 

2 
l 

24 
35 
10 

l 
l 

6 l 1186 
- 987 
48 l 23 

802 
1003 
1209 
1563 

20 egy. ny.\104 
79 » )) -

818ln·v szrb. 
73 egy. ny. 
- l 

86 
4 
3 

39 » • l 

L:szicza . . Trencsén 990 30 l \ 934 - l - \ -
Kis-Rákócz. Ugocsa 1299 31 35 1225 15 e. ny. -
Lyuta . Ung 1915 47 14 5 15 1820 2» » 14 

7 egy. ny.\ -

984 

Poroskó . » 1351 31 20 32 3 1256 3» » 2 
Paszil~a » 1017 22 31 l - / 977 l » » 3 l 
Zárir·só .1 » 1397 42 4 34 l 1337 .L~ 

1213 - ~ 2 \ l \ 971 3 - 3 
877 l 5 l 

44 863 - \ 60 \ 
1031 9 - 10 

1256 - -
145 1506 - -

1~3 l 

15_\, 
170 \ 

8 
l 

10 

6 
36 
90 

990 - - . 24 1800 ' l -l l l 

1249 l - 3 97 
1352 l l - - \ 45 

4. X ö zs égek, melyelcben száz lalcos lcözt kettő sem tud i?·ni és olvasni. ( 20fo-on alúl 1 Ofo·ig). 
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Magura ... 
Csománfalva . 
Széles-Lonka . 
Lipcse . . 
Liget . . 
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1039 

1
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1366 
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9721 
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PALÓCZY LIPÓT. 

Lakosok ösz
szes száma 

Kik köztirni 
és olvasni t:u cl 

o 
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ÉRTES1TÖ. 

Országvilág. 

Kültöldi utambóL 

Ho ll andi a. 

I. 

Átkelésem Angolorsz~ig partjairól Hollandiába nemes élvezetekben 

épen nem volt szegény. A hajófödélzeten sétálva illatos szivaraimat ,-er

senyeztettem a gőzgép öblös kiü-tőjével - a tengeri betegségheu kin

lódót észre sem vettem : minclen gondolatomat egy fiatal leány tündéri 

szépségi\ alakja lánczolta le. Ugy tetszett, mintba már láttam volna, 

mintha jól ismemém. Nem Nnnes Mária ez? 

Néhány év mulva háromszáz éve lesz, mert 159 l. körül történt az, 

hogy egy merész, csak tiz tagból álló csapatocska kiszabadulva a spanyol 

iukviziezió portugalli börtöneiből, Timelo Jakab Yezériete alatt Német

Alföld partjai felé vitorlázott. Ezen a hajón volt Nunes Mú1ia is testvéré

vel Lopes Pereyra Manuellel együtt. A hajó angol kalózok zsákmánya lett 
8 Hollandia helyett, Angliába kerillt. 

Ekkor Nunes Mária lett a meneki.Htek védőangyala. A hajó kapi-
Mnyát egy angol h t dk' "J' ' ' ' l · lb" "]t ' erezege , ren 1vn 1 szepsegeve annyu·a e uvu e, 
hogy házasságot ajánlott neki. Nunell Má1ia azonbau ezen aj1ínlatot azzal 
ntasitá el ·á . .. . , . 

. mag tul, hogy o Portugalhat 1s csupán azért hagyta el, mert 
mmt zsidó kivá '] . ' , 

n e m es halni, a világ minden kincséért sem szánhatna 
magát arra el J 

' logy egy angol herezeg nejévé legyen. 

ige k'Ez a elolog Londonbau rendkivUli fölti.inést okozott. Erzsébet királynő 
11 lV·íuc · 1 

t1lsr : 
81 

vo t azt a zsidó hölgyet látni; palotájába hivatá kihallga-
a, sztntén me l ód l 

tett 8 't, g 1 0 t a ragyogó szépség varázsa előtt s nyilt koraiban 
e at Nunes Má .. ,. l .. ' .. . , . 

tetböJ . , n.tva az angol fovaros utczam s 1ráuta valo tekin-
Uhtarsai is v l . . , 

Illet ka t a ameunyten k1szabadultak angol fogsagból s engedel-
~~a~A:\:'o~y Hollandiába vitol'lázhassmmk. E..:uMn még ltajóUSníst 

lOu s,..~:MLE, 1885, IV. Füz. 16 



ORSZÁG VILÁG. 

s ezer más ,·es zél y t kellett kiallaniok s végre a kisded csapat 1 ti 9 3
_ .. 

ápril 22-éu szerencsésen megérkezett AmsterdambalL · dtiq 

Ez a történeti visszaemléker-és minden részletével egyiitt . 
anuyn·[l. 

elfoglalt, hogy szinte meg voltam lepve, midön egyszerre csak mindenfelö'l 

bangúk a kiáltas: »Rotterdam!« »Rotterdam! « 

A mint lábain1 először érinték Hollandia földjét, bizonyos ünne i 

meghatottság vett rajtam erőt. Hollandia minden :r.sidó előtt valósagoo p 
"szeut 

föld i hisz lildözött ösap~\ink békében és biztosságban jártak-keltek ott ak-

kor is, midön egész Európaban mindenLltt maglyára hányta öket a fana. 

tikus embertelenség. Rám nézve azonban e föld kétszeresen drága, lllert 

én szintén spanyol zsidóktól származom s ösapaim köúil sokan nyugosz. 

nak Amsterdamban ősrégi szefárdi temetőjében. És ime most én, a kesü 

unok~\k egyike, szintéu azon földön >lllok, s én nem i.lldözés elöl futva jöt

tem ide, mögöttem nem lobognak az inkviziczió máglyái i én egy szabad 

orsZ<ig szabad polgára vagyok. 

Rotterdam a második legnagyobb zsidó község Hollandban, és sietek 

itt mindjárt megjegyezni, hogy ez a kö:r.ség rám a lehető legrosszabb be· 

nyomást tette. Én nlinden község megítélésénél két dolgot szoktam szem

ügyre veruli: gondoskodik-e a kicsinyekről, s kellőleg gondozza-e szegé

nyeit? Rotterdamban minden lépten-nyomon rendkivül sok zsidó koldust 

találtam. Szinte hihetetlen, meunyi henyélő és pedig csaknem kizárólag 

zsidó csőcselék őgyeleg itt naphosszat a kikötö körül. Ha ide olyan kiil· 

földi zsidó vetődik, aki ezen koldus ezéhnek nem tagja, azt a szó szoros 

értelmében kifosztogatják. Amint a hajóról vagy a vasuti állomásról Jahát 

kitette, elkerLilhetetlenUl zsákmányukká ejtile Előlök meaekülnöd teljse 

lehetetlen; ha egynek hátat forditanod si került, a legközelebbi utczasar· 

kon párosával rohannak meg. Mily nemes alak, mily magasztos jellem 

ezekkel szemben az a bakonyi zsiv:-íny is, aki 

•Kiül a nagy országút szélére 
S várakozik jómódú vendégre, 
Kinek oly nagy teher lesz zsebében 
liiint ű neki bátorság szívében.« 

És ami legrosszabb, ezen naplopó csőcseléknek a város hatóságatól 

van engede1yök utált élősdi üzletükre az idegenek vezetésére. Mindegyik 
' . t'zedik ilyen és hasonló szavakkal szólit meg: »Kilencz gyermekem van, a 1 

pedig a mult héten halt meg éhen.« 

Öt órakor, a hollaudok ebédelés idejében veudéglöbe hajtatek. A 
'l'able d' hOte alkalmával szomszédomnak elmondám, hogy a rotterd!IPli 

zsidó községre né:r.ve valós1ígos s:r.égyen, hogy kebelében oly tUmérur.k in· 

SELTMANN LAJOS. KÜLFÖLDI UTAMBÓL. 

'lő kOldus van. Yeuuégtarsaim fölvihígositottak, hogy ezen koldusok 

gyenc 1 egy van olyan, aki Rotterdamban kíromemeletes h:'tzat 
kór.ott nemcsa ' . 

lbat magáénak. »És mindezt tétlenül szemlc1i az anuyira dicsőitett 
monc d' ·euclörsé" !« kiálték föl a kitörö s:r.örnyííköclés hangj·ín »IIJ·a 
hollan J l o . ' . ' 

moudá szomszéclom, azok az emberek sem nem idegenvezetök 
uram - . ".. · ' 

koldusok, hanem htkos rendorok. Olyanok is Yannak közöttiik 
scm nem . ' ' .. 

dörség·töl reneles havt fizetest huznak i sot olyanok is !· iket a kik a ren · ' ' , 
Iondoni rendörség is clijaíl.« - »Igen, ele h<ít miért van ·az, hogy legin-

Jdbb zsidók?« »Mert itt nálunk, Hollandban a:.~ alsóbb népos:.~tálybeliek 

közől csak a zsidók beszélnek több nyelvet, és mert Orosz- és Lengyelor

szágból a zsidó zsebmetszök legink~lbb Hollaudba szoktak jönni, ahol az

tún ezek a »koldusok« keritik öket kelepczébe.« 

»De kérem, van az itteni zsidó hitközségnek nyilv>lnos iskoMja ?« 

kérdem szomszéclomtól. 

»Ah uram ! hogy ne volna i nem is egy, hanem öt van s közöttük 

kettő egyenesen a szegények tanítására, ezen iskohíkban ezer lláromsz:\z

nál magasabbra rúg a tanuJók száma, kiknek ingycntanitás:tval 28 tanitú 

foglalkozik.« - »Higyje, aki hiheti, én ugyan azon intézeteket meg nem 

látogatom. Én mar nyakig vagyok Rotterelámmal és ebéd ubin azonnal 

átrándulok Amsterdamba, én bizony nem engedem magam itten gyö
törni.« 

Amint venelégtársaim hallották, hogy Amsterclamba kés:>.lilök, ho
méri kaczajra fakadtak. 

»No akkor a szó szoros értelmében ,,ödörböl csöbörbe hág, eben 

kutyát cserél ön i ott az ilyen »idegenvezetök« tízszer annyian vannak, 

lllint itt és százszorta szemtelenebbek, mint a rotterdámiak. Azonföllll pe

.dig Amsterdambau csakugyan vannak legaljasabb osztályú zsidó koldusok 

lS i mert a legujabb oroszországi zsidóüldözések óta Amsterdam szinte 
hemzseg az oros· 'dóktól k' ' . . z ZSl • , 1k nem tartoznak epen a JObbak köze.« 

. Ez aztán valóban szép biztatás egy utazóra, aki iiditö szórakoz1Ís 
vegett kelt útr -

'k a. - »Hanem tudja mit? - momhl szomszédaimuak 
egy1 e, - én szol ál k ·· 
g k g· o onnek tanácscsal, mely a további kellemetlensé· 
e nek elejét veh t' M' .. . .. 

az t. . e 1
• mdenekelott zs1Cló vendéglabe nem szabad szállnia, 

u an iparkodjék zsidóvoltát 
cs k ' mindenlitt eltitkolni, mert azok az emberek 

a hitsorsosaik .. 
uram nánt oly tolakodák és szemtelenek.« - :.Köszönöm 

' - mondám _ l há . . 
zéssel e 

1 
' lanem t ez mlt vétett ?c s ekkor fáJdalmas ér· 

me tem mutató . . Ó 
:tz orr UJJamat valódi szemitikus metszetü orromra » ez 

szerencs<;tlensé . 
IJú~tí « J. , gemre mmdent elárul.« - » Valóbau igen autik sza. 

' egyzc 
meg szomszédom, »ön mcut.hetetleuill el van veszve.« 

16* 
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»És az egész Hollaud tele van ilyen ingyenelő csőcselékkel ,, . ' . - ))~ 
mam csak Rotterdam és Amsterdam.« - » Akkor inkább Há , en1 

' , gaba é 
Schevcniugeube utazom j ha mar egyszer egy tengeri utazás kell 8 

. ' . .. • etnetlelt-
ségein ek JS alavetettem magamat: Jllo, hogy legalabb a tengeri fürdö .. 

é o t . l l . "l n . f. gy o. nyöreit is lvezzem. t maJC np1 1cncm az ee c 1g1 aradalmakat 
8 

eröt 

gylijtők az amsterelami útra is.« 

Még ugyanaznap este átutaztam Hágába. »Hága Európa kertje« 

azt mondják a francziák s valóban meg kell vallanom, hogy nem tltloz. 

uak. Nem hiszem, hogy Hágánál szebb v~íros legyen. Egy rabbira nézve is 

igen sok erelekest nyujt ez a város. A hágai zsidók szigoníau vallásosak, 

összes intézeteik szorosan konzervatív szellemheu vannak vezetve. De ezen 

zsidók egyszersmind miivelt emberek. Az itteni hitközségnek három nagy 

és több ki s zsinagógája van j két Mgyszcrii Béth-Hammidrása igeu chís és 

válogatott könyvtárral j két kiiiinően vezetett gyennekiskolája, több egy

lete, mclyek közől csak a »Tifcreth-Bachmim«-egyletet akarom emliteni. 

Ez fiatal kereskedők egylete, mely már másfélszáz év óta áll fönn, saját 

magának van palotája s ebben pompás könyvtárterme is. Itt szoktak a 

fiatal kereskedők minden este összegyülekezni; kitlinő tanárok adják itt 

elő hetenkint kétszer a tanórát és a prófétákat, kétszer a német és angol 

nyelvet, s egyszer a talmudot. A téli évszak alatt hirneves tudósok tartn

nak felolvasásokat, valamint magától érthetőleg tánczmulatságokban sincs 

hiány. Mint kuriózumot említem meg, hogy Hágában egy zsidó gyógyító 

és ápoló intézet is van, ideg- és elmebetegek számára és egy zsidó nevelő· 

és ápoló-intézet a szellemi és tes ti fejlődesben hátramaradt gyerm!'kek 

gondozltsára. Ez utóbbi intézetet meglátogattam és annak igazgatója dr. 

Spanjaar ur igen szives és előzékeny barátsággal fogadott. Nem birvlÍll 

azonban a fölötti csodálkozásomat elhallgatni, hogy ilyen intézetet épen 

Hollandbau találok vallásfelekezeti jelleggel, az intézet tudós igazgatója 

eme szavakkal világositott föl: »Hisz csak nem követelhetjük, hogy az 

állam a maga intézeteiben kóser konyhát tartson és valami zsidó zsina-
. . étleneknek goga-félét rendezzen be!« Tehát Hollaudban még ezen szerencs 

is rituálisau kell élniök. 

Bármily érdekeseknek találtam is minde~o~eu részleteket, még selll 

volt türelmem itt soká időzni. Valami ellemUlhatatlan vágy vonzott Am· 
sterdamba. 

Mint.hogy azonban Scheveuingentöl is csak félórányi távolságra v~· 
· fiirdol gyok, megbocsáthatatlan mulasztás lenne, ha ezen világhh·i1 tCJtgCt'l 

meg nem szemlélném. Átníndult.am tcl1át oda is ds mondhat.om, hogY 
• 1 ne tisztességfJ!eu unatkoztam. Hogy a;r. iLliít l:pen folytonos :ísito1.a~sn 

SEf>'fM.\N:S LAJOS. KÜLl'ÖLDI l7l'A~!l3ÓL. 

elővettem a fürdövendégek ué\'sonit é~ ime HliJHlj<irt ,1z . tö ltenem, . 
kcilJCll . tősgyökeres n.agyar nevvel tahilkozom, melyuek ,-i,.;c]i;je 

.. Japon egy . . 
elso d egyei nagy városban katbohkus lelkész. Eu ugyan H . ph:b,í-
o·y borso m · t · d 'l t l .. t" f"l k k d l' c" "bb sohasem la t a m, mm aza a rog on o ·ere ·e tem. J 1 s>~ 

1u·at elo . 
nos ót em hallhattam zengzetes hazat nyeh' linknek errntleu han"'-.· idő a n o. o 
már JO 1 szalaszthatnám tehát el ezt a kech·cző rtlkalmat ! S m,:,., 
'át sem, hogyat . .. .. • . o 
l' .. lt volna akkor IS okvetetleuul folkeresem, csakhogy nehany h piispok vo ' .. 

a ót álthassak vele. Ot rövid percz eltelte után római-katholikus 
magyar sz v . • .. • , 

lőtt álltam. SZ!ves es elozekeny barátsaggal fogadott, amilyen 
kartársam e . .. , . . 

· den mag;yar papnál Jellegzo vonas szokott lenm, meglatszott saknem Illlll 

c . 'l 'ól esik neki is hogy itt a távol klllfóldön egy fölclijé1·el jöhe-raJta, Illi Y J ' 
.. Közömbös dolgokról kezdettlink beszélni, bosszankodtunk s de-tett ossze. , 

rckasan nyelveltünk a bollandokra, kik abban a nevetséges biszemben 

einek, hogy az egész világ az ö kerregö nyelvöket beszéli s azért egészen 

fölöslegesnek tartják, hogy nyilvános helyiségeikben más országok lapjai 

8 találhatók legyenek. Azután kölcsönösen közöltlik egym~Íssal a hazulról 

kapott ujdonságokat és csakhamar azon régi magyar közmonfhis hangoz· 

tatásában jöttlink össze mind a ketten, hogy »mindenlltt jó, dc legjobb 

otthon.« Ezután hollandi utazásunkra tértlink át s elmondá, hogy ö Am

sterdamból jött ide. 

»És milyennek találta ön e várost?« kérdém nagykiváncsian. 

»Nagyon érdekesnek. A legklllönösebb di·os, mclyet valaha híttam. 

Egy élvhajhász világfi Párist találja föl benne, a magunkféle ember pedig 
Rómát. « 

»Vagy J cruzsálemet « tevém hozzá én. 

»Igen helyesen ! Úgy van, Jeruzsálemet. Hi sz én tudom, hogy az 

önök tör~énetében ezen névvel van jelölve.« 

»Es méltán« - mondám én - »mert a zsidók ott banit~ágos 
~tthonra találtak akkor, a mikor minden tmís országban halálra iilolözték 
oket.« 

l . »De valóban lélekemelő, magasztos lát1'ány az, - szólt mo~t a 
ll ébanos lelk .. 1 • 

esu t hevvel - »miut élnek ott a klilönböző vallá8felekezctek híve· 1 
nemcsak banítságos és békés e"yetértésben hanem igaz testvéri szeretetb E . o ' 

8. , en. z az Idegennek is egészen félreismerhetetlen módon azonnal 
zemebe ötl'k l 

gh tt 
1 

; ta ugyanis a »Joodenbreestraat«·ból, mely a tulajdonképi e o, a »l\I . 1 . · lll( erstraat«-ba megy, először az ősrégi, világhíríí spanyol 
zsinagógára hnk ' • • ' . . 
l=(yezze me . . kan, ennek köz1·etetlcn tőszomszerlsagaban ped1g - Je· 
l'oppant . g Jol magának - a spanyol zsinagóga tőszomszédságában egy 

es l'Omp.' k 
as atholikns templom áll ; egyenesen szemközt, átellen· 
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hen emelkedik a német zsidók íiSinagógája s mindjárt lllClleLte . 
Mns templom. A hollaudok bizonyosau szimbolikus ó l egy Protca. 
. . .. .. , . In c on iB al ... 
Jrlezm a koztok uralkodó testven szerotetet és egyetértést, azért ~,tttak 
legkülönbözőbb felekezetli templomaikat oly közel és ol épitettek 
más mellé. « y szorosan egy. 

»Úgy hiszem, hogy annak még más oka is lehetett A 
b. . . . . . hollandok 
1zonyosau 1gen JOl tudJák azt, hogy egykor megjön az a· ']" . 

• ' íl le o, nuclön az 
emberek valamennylen csak egy templomba mennek áhít t !· , 

' ' . a u , at vegezni . 
azert emeltek templomaJkat oly közel eo·ymáshoz hog·y ha e d' ' o ' ' zen 1csö k . 
majdan bekövetkezik, ne legyenek kénytelenek olyan !lJ. tem 1 , ~~ 

. P omot cp1t. 
tetm, mely az egész Amsterdamnak elég tágas legyen hanem 1 , la az eni-
lített templomok mindegyikének egy-egy falát áttöretik azutá · , 

' '-' · n nunC! a 
négyet egy közös tetö alá veszik, készen álljon az elég·o·é na"'y t 1 o " emp om 
aunélkiH, hogy az a városra új abb nagy költségek terhét hárítaná. Én min-

dig azt hallottam, hogy a hollandok takarékos és ügyes emberek.« 

A plébános th· jóízlit mosolygott rossz élczemen, azután komolyan 
kérdé : »És hiszi ön, hogy ilyen idö egykor bekövetkezik?« 

»Igen, én azt rendületlenül hiszem. « 

»Hanem az ön hite természetesen oda megy ki, hogy az a nagy 
közös templom zsinagóga lesz, nemde?« 

»Kartárs ür, én azt hiszem, hogy aíl az idő, elöbb-utóbb okvetetle

nül bekövetkezik, mikor az emberek valamennyien azt vallják, hogy csak 

egyetlen eg'J Isten, egyetlen egy igazság van, és hogy az emberel.; valameny· 

nyien nemzetiségi és származási különbség ·nélkül ennek az egyetlenegy 

Istennek gyermekei, következőleg valamennyien testvérek. Ezt hiszem, ezt 

remélem én; ha ön ezt a hitet zsidó hitnek nevezi, akkor az a nagy, közös 

imaház mindenesetre zsinagóga lesz; ele ha ön ezt a hitet katholikus hit· 

nek nevezi, akkor az a nagy templom katholikus templom lesz.« 

»Igen helyesen!« - kiáltott fel a plébános lelkesülten - »öntígy 

beszél, a mint az Isten szolgájának beszélnie kell. Adná isten, hogy a rab· 

bik valamennyien igy beszélnének s igy gondolkoznának !« 

»Főtisztelendő Ür« - viszonzárn neki - »esküszöm önnek, hogY 
valamennyi rabbi, akár fiatal, akár öreg, akár fölvilágosult, akár korlá· 

tolt fölfogá.sú, mincl igy gondolkozik. Ök valamennyien át vannak hatva 

tezen hittől, mert vallásunk parancsolja azt nekünk, hogy ezen reményt 

ápláljuk, bibliánk tanít bennünket ezen hitre ; istentől ihletett prófétáink 

hirdették azt, és a talmud is annak alapján nyugszik. Ezen hitet, ezen 

reményt ismételjük számtalanszor Ílll<Íinl~ban és legszentebb ünnepünköu, 
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, tt hosszLL napon ismételten könyörglink az Örökk1íva!ól"'"' 
, . qJCVCZC • 

a~ ug) . .. korszakot mennél hamarabb Vll'raszsza r(mk. « 
ezt a cllcso 

}!ogY ' .. "k imáiban?« ·- monclá a plébános csodálkozva, - »no 
»Az ono 

1 ·tást úr e fölött csodálkozom én leginkább, mert nyiltan 
]'issa ked ves rar , . ' ' 
' .. lött hogy nekem nem a legJobb velemenyem van az önök 
bevaJlom on e ' . 

. Csak nem régiben mutatott nekem egy1k barátom egy zsidó ima-
imáiróL "l l l t l · · · .. vet s fölolvasott előttem bel o e egy 1e ye , me y 1gy hangz1k: »»Eb-
konY f"l . teni erőelet és isteni buzgalmadat ellenségeid ellen, hogy erejök-
reszd o JS • 

. , 'gyeniilJ'enek és az aggodalom m1att megsemmisilljenek.«« -ben megsze 
»Ez már csak még sem szép,« - folytatá a pap, jóakaró, komoly han-

on _ »ha az imában valaki ellen átkozóclunk. Atalában van abban va

~'lm~ esztelenség, mikor valaki azért könyörög az Istenhez, hogy ellensé

geit tiporja el. Az Isten fogja azt tudni, hogy kik az ö ellensegei, s hogy 

mit csináljon velök.« 
»De kérem, kartárs th-« - válaszolám neki - :.> ilyen agyrémek 

bármely vallásfelekezet imakönyveiben is találhatók, még azokban is, me

lyek még nem másfél ezer évesek, mint a mienk. Söt még azt is merem 

állítani, hogy a katholikus imakönyvekben sokkal kíméletlenebb kifaka

dások találhatók, mint a föntebb elmondottak.« 

»Azt már határoz?ttan kétségbe vonom, ső t kereken tagadom« 

mondá a plébános nyomatékosan. 

»Ezerszer bocsánatot kérek, hanem azonnal idézek önnek egy he

lyet, ha megengedi. « 

»Nos halljuk!« 

»A katholikus templomokban« - monclám én most- nagypénte

ken igy szól a pap: >>»Oremus et pro perficlis judaeis; ut Deus et Domi

nus noster auferat velamen de cordibus eorum, ut et ipsi agnoscant« « 

stb. »Ümnipotens, sempiteme Deus, qui etiam juclaicam perfidiam a tua 

misericorclia non repellis : exaucli preces nostras quas pro illius populi 

obcoatione deferimus, ut agniteca veritatis luce a suis tenebris eruau-
tur«« (M' 1 .. Jssa e Romanum). Isten házába illő szavak ezek ? Onök 
Izraelt hiitele k ' 'k ' k" n .. .. Ime· , megatalkoclottnak , elvakultnak nevez1 es o· 
YOl'ognek ho h't 1 ' h't h ' gy 1 e mgyottá legyen. Nem eszteleuseg az : 1 e a-

~:ottá lenni, elpártolni ? - Kitö! ? Az istentől, aki volt, van és lesz, 
~~~· . 

forduln ege az egesz vihígegyetemen el van árad va? Es kihez kellene 

erőnk u.nk, ha tőle elpártolnánk ? Elszakadni, elpá1·tolni történeti életünk 
' bátorságunk VI. k • ' .. k . • "l n El' j" k ta gad'uk ' gaszuu es remenyun 1steneto r arn JU , mag • 

ladoJ rnultunkat, elödeinket, testvéreinket szüleinket, kik a sirban por-
Q~ ' 

' az egyetlen istent az égben éH a földön ? Hütelenül elhagyjuk 



"zent emlékeink L:S magas:dos reményeilik z<iszlaját? \ · . t 
. , " . • z I s cn l lal] 't, 
m-.t meg, az isteu tegye azt meg, hogy mi ö to le el pártolj un]· ? N' g, ~sa 
sér tő föltevés ? « ' · Illes chhc11 

»De, kart<irs Ür« - szólt a plébános - »öu nagyon t'] 
• . . . . ' u ozza huz 

gahnat; ne feledJe, hogy 1tt nem rabbi, valammt en sem vagyok )]é . ,. 
. k , d' ' . I bános l\li itt mmdkettcn magyaro es pe 1g - ugy h1szem - J.Ó 

111 
• • 

agyarok va 
gynuk, hogy tehát - miut Arany J án os mondaná - »az egyeté t. '· 
~· . • . . ' r es köz .. 
tünk 1gen vckony « azon semm1 csodálkozm valónk sincs. de . 

1 ' · nnnt 1ogy 
ve~zekedni, otthon is eleget veszekszünk, azt tartom, hogy itt valami oko. 

sabb!l.t is tehetnénk. Mondok én kartárs tÍrnak valamit· ürítsiink e . 

hár bort békcs egyetértésben drága hazánk üdvére.« 
' gy po-

»Igen helyesen, kartárs tír, igyunk egyet hazánk javára.· Én anó] 

biztos vagyok, hogy Holland után a mi ch·ága magyar hazánk lesz az első 
ország, mely egy nRgy közös templomot emeltet, ahol gyermekei veda

mennyien összegyiilekezhessenek valhísos áhítatuk elvégzésére. Az alapkö

vet ehhez a templomhoz már rég letette Eötvös József báró. Én azon épí. 

tömester jóllétére emelem poharamat, aki egykor ezen nagyszer(( templom

ba a zárkövet illeszti be. Viruljon drága hazánk boldogsága a végtelen 

idök végéig!« - »Igen viruljon és gyarapodjék örökké!« 

Ilyen emelkedett hangulatban hagytam el Scheveningent, a honnan 

cgyeuesen Amsterdam ba utaz tam. Már éjjeli tizenegy óra után volt az idő, 

a mikor a hollandok fővárosába értem, ami itt tulajdonképen majdnem 

annyi, mint Budapesten vagy Bécsben a délelötti tizenegy óra, mert 

Amsterdamban éjfél elött egy i.i.zletet sem zárnak be, hanem igen sok még 

éjfélutáni két órakor is nyitva áll. Átadtam podgyászomat a Kraszno

polszky vendéglö kapusának és azonnal tovább hajtattam, tovább a Jeru· 

zsálembe: a zsidó városnegyedbe ... Körülöttem mindenütt halotti csönd. 

Jobb felé veszem útamat, mert arra emelkedik legtöbb templom, épen tÍgy 

találom öket, amint előttem katholikus kartársam néhány órával elöbb Ic

festette, ezek a különbféle vallásfelekezetíí imaházak, meg9.nnyi nagyszeríí 

épületek, ott állanak szarosan egymás mellett, azonban a spanyol zsina· 

góga vonzott engem leginkább. Szemli.gyre veszem gondosan minden oldal· 

ról s kérdéseket intézek a tiszteletreméltó ösrégi falakhoz, de azok nem 

törik meg az éj ünnepies, mély csöndét feleletökkeL Szivesen odaaduáro 

most összes vagyonomat annak, aki előttem ezen szent csarnok kapuját 

feltárná, hogy még ezen éjjel szemlélhetném meg e templom bensE'jét. De 

ezen vágyam teljesüléséröl le kell mondanom mert már éjfél körüi. van a~ 
'd" B l "l' ' hábor•· 
1 o. a 1e e veszem tehát utamat a »Joodenbreestraat«-ba; itt a 
tatl " k'fdt'• an CJ nyugalmát arra használhatom, hogy minden zeget-ztígot 1 
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• 1•1 ·vszólva miuden egyes követ tanulmányozás t<Írgyává le-
: r,sY.ek s gJ . . h d'k • . . 

kuS" Ez tehát itt a tizen a to l es t tzenhetedJk sza;:adbeli zsidók-

gyek · · · : .· . oly sokszor magasztalt Jeruzsáleme ! Hála és dicséret a tc 
l auuyn a cs . . 

JI a' vednek uram, hogy engem akkon apámk késö unokájává s nem 
szent ne 'l t ' b' 

' k kortársává teremtette, mer en IZ Ony sokkal örömestebb lakom 
•tzo]oHt ' 'k' k"lt" ált l ' ' , 1 é ·emben a »meresz aJ u « o o a megenekelt magyar AJ. az en he ys g .. . ' 

.. . t ebben a Jeruzsálemben; mert osz1nten meg kell vallanom föidou ITilll ' 

.' t ' en nem narancs- vagy czitromillatot érzek. Irgalmas ég! i\Iilycn hogy Jt ep ' 
lehetett ez a hely évszázadok elött ! O tc a világ összes ghettóinak ghet-

.• 1 ozzád képest a frankfurti zsidó városnegyed, vagy a pozsonyi zsidó toJa, l ' , 

utcza valóságos tündérkert! Es ezen »Joodenbreestraat« mégis Jeruzs;Í-

lem volt. Itt éltek békében egymás mellett zsidó és keresztyén tudósok, 

támogatták cs gyámolították egymást kölcsönösen, és mig a világ egyéb 

tájain a theolognsok az ö theologiájokkal s egyéb tudósok az ö tudom<Í· 

11yukkal visszaélve, annak bebizonyításában izzadtak, hogy a zsidót, csak 

azért, mert zsidó, okvetetlenül máglyára kell vetni : addig az amsterdami 

zsidó-utcza házainak egyik szerény szobácskájában ott ült Rabbi Mwwsse 

úen Jiszrael és seregestől tódultak hozzá korának legkitűnöbb keresztycin 

férfiai. A protestáns theologia egyik elsö rangú fényoszlopa, Scal~qer Jó

zsef, Rabbi Manasse tanítványa volt a héber nyelvben; Krisztina svéd ki

rályné, Gusztáv Adolf leánya, héber nyelven levelezett az amsterelami bh·· 
neves rabbival ; Vossúts I. tudós családja mindennapos vendég volt szerény 

lakásán; Dionysius Vossius pedig, a tudós család egyik tagja, épen latin 

nyelvre is fordította Manasse ben Jiszmel egyik munkáját. Johannes Sct

den egyike volt legmeghittebb barátainak és H1tgo Grotius a »De jure 

belli et pacis« czímU munkának szerzöje, hií és buzgó tanítványa volt az 

~íj jeruzsálemi rabbinak. E nagynevU keresztyén ott ült naphosszat a 

JOodenbreetstraati csöndes lakban s néma ámulattal csüggött a zsidó mes· 

ter ajkain, Ez ösztönözte munkára · ez biztatta hogy iratait tegye közzé, 
'á ' ' ~~ ~J nlotta azokat a legmelegebben a keresztyén tudósok figyelmébe, kii-

lonosen kiem l ' l" k · d 
e ven e ottök, hoO'y annak fonalán a szent könyve mm en-

nemti neh •, ' . "' 
k.. ezsege1 megoldhatók. Ugyanezen idö körül lépett sorompóba a 
oltö Bm·la - . , b 
. eus Is ZSidó barátjai mellett határozottau álhtva, hogy a a-

ratságnak a h'te l ' , 
.. 't· . 1 'e ekezethez semmi köze sincs: s tényleg a legbensőbb ba-
ra J VIszonyb á 

au llott Jfanasse ben Jiszmel rabbival. »S' . 1 
sap•mus diversa, Deo vivamus amici, 

}J Doctaque mens pretio constet ubique suo. 

aec fidei vox summa meae est. Hoc erede Manasse ; 

Sie ego Ch · t• d · · Ab 'd 1,s 1a es, s1c ens ra.m1 es.« 



25 U OW)ZÁCWILAG. 

»lia kiilöubözöleg velekediink is - io·y szól r)·\,· 
0 

' 1 versci b. 
lacus - Istennek elji1nk, barátim s a tudományosau m" l 011 llcu·. 

, . ~ "tt . "'k l E , l . uve t szellemn k becsct mmuenn tsmel'Jll · e . z az en utemnek leo-főbb 
8 

c 
o zava. Ezt h' 

Manasse. Igy leszek éu keresztyén s igy leszesz te Ábrahá k" ' leld 
m ·ovetö' 

Y alóban Amsterdam ezen városnegyede Jeruzsálem , ~ ~e. « 
, Szcp 8 d' .. 

JeruzsaJem volt. Itt egy messiás is sziHetett! A o-ondolato1 .
1 

lcso 
' . . . " o t VI ágának 

nagyhatalmn feJedelme 1tt ptilantotta meg eloször a napfényt 1 Ó 
' t' lt d l 'k · 1 'b l é ' · ghettó törtene 1 mu a em e ·eme ( neve eu c nyszentlek téged szólJ' l . ' 

' ~ , monc cl el 
miért száműzted körödből öt, az üvegcsiszoló nagy gondolkodót? Szól', 

mondd el, miért ..... de nem, ne beszélj, egy szót sem akarok arról ha~: 
laui, különben meg kell halnom szégyelletembeu. Fátyolt rá, sürli fekete 

fátyolt, mely eltakarja örök gyalázatunkat ..... Ah, mily fullasztó höscg 

van ezen éjjel. Fejem mintha szét akarna esni, tüdőm pedig csak amúgy 

szakadozottan kapkod az e1tetö, üde leg után. A pompás sétatér felé tar

tottam, mely a négy templom között messze elnyúlik. De alig tettem itt 

néhány lépést, amint egy padon egész öles hosszasságában egy hórihorgós 

férfit találtam nyujtózkodva, aki keresetlen, hollaud modorban üdvözölt. 

Yiszonzám az üdvözletet, de azt gondolva, hogy emberem bennem bizo· 

nyosan csalódott, tovább folytatám utamat. Azonban heverésző emberem 

nyájas szívességel hitt közelébe. Ekkor önkénytelenül is eszembe jutott 

egy másik véletlen találkozásom, mely Berlinben esett meg s azt gondol· 

tam, hogy ha Stropkof Chaim porosz királyi udvari dalmlivészszé lehe· 

tett : akkor egy másik czimborám, Szimche Zborev bizonyosan legalább 

is holland-királyi pénzügyminiszterségre vergődött s egy ilyenféle baráti 

összeköttetés rám, utazó : azaz sokat költekező emberre nézve most épen 

nem volna valami közömbös dolog. Kiváncsian közeledtem tehát a nyuj· 

tózkodó hollandushoz, aki oly nyájasan intett magához s most fölült ~ 
padon s midön eléje állva, kérdezém, hogy miben lehetek szolgálatára,, 0 

akkor is ülve maradt s imigy válaszolt : »Némi csekély pénzsegélyt ker· 
' . . d'k d' mult héten nek, mert otthon k1lencz gyermekem van, a tize 1 pe Ig a 

halt meg éhen.« 
"tt 

No még ennyire cstiffá sohsem tettek, mióta fejem lágya beno · 
· k ennek 11 

Hirtelenében azt sem tudtam, bosszankodjam-e vagy kaczagJa .
1 • ··tJet vJkamasznak határtalan szemtelenségén. De ekkor egy szerencaes 0 

. 'ó hasz· 
lant meg agyamban. Hisz én ennek a hórihorgas naplopónak 1geu J •t 

. ó kapuJ 
nát vehetem! Talán ez a tolakodó éhenkórász a spanyol :~~smag ga t 

főltárhatja előttem. Jó borravalót igértem neki, ha ezen kivá.nságoJIIII 

azonnal teljesíti. Alig mondám el neki akaratomat, már ö azon ház kap~
jánál állt, melynek udvarán át lehet az említett templomba bejutni 5 0 

y 
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.. I'ltugatta a csöngetyüt, hogy csaknem megszakadott bele. NélHlny 
erovcl t k '"tt k' · t 'h 

mulva egy öreg a yus a JO 1 s amm o ajtásom tárgy:iról értc-
11j]]auat á k 'dá b 

.. a legmagvasabb spanyol t ozo s an engedett szabad utat bosszú. 
snlt, d "ll'k k k" "tt f'1 d' · , k beszélvén tu nn 1 mago ozo a sze ar 1 ZSidók most is min-
sagáua , • , 

Iul En tJO"yan a,;zt a szep nyelvet nem értem hanem tárc;,:ám 
dig spanyo . " ' , ' . .. , ' , 

<kori duzzadó műveltsegenel fogva, a v!lág osszes nyelvein meggyőzö 
al 61 1 sal tudott beszélni. A bosszús öreg rögtön legkészsé"esebb ka-'kessz as b < 

c á lett . spanyollal vegyített holland-német zagyvalékot kcrregvc 
]auzomm ' ' 

' 1 száz csodát beszélt el e zsinagógáról s többek közt - a mit szaz meg ~ 

Barleeker is moncl - hogy ez az egyetlen, mely Salamon templomáhoil 

. e hasonlít Fájelalom én a dolgot nem tÍgy találtam. Az kétségtelen egesz n · 
tény, hogy az egész Európában egyetlen egy oly nagy és szép zsinagóga 

sincs, mely ily nagy korral dicsekedhetnek. 1650-clik évben éplUt s 3000 

ember elfér benne. Mily nagy bámulást keltett ezen zsinagógának építése ! 

Egyházi szószékröl e tényben a legnagyobb csodát magasztalták, melyct 

isten valaha szer·etett népe kedvéért véghezvitt. Nem csak zsidó szóuokok 

és zsidó költők tolmácsoJák a világ elismerő hódolatát, hanem kereszté

nyek is. Badaezts imígy dicsöité azt költői lantján : 

Saevit in omne tuum fisco, ferro, igne Tyrarrnis 
Censorum, o Juda, nec latuisse sat est. 

Nil Sequana, nil tuto Tago : prudentio1· Amstla 
Tempia palarn in gremio scitque, fovetque suo. 

Sponsa Sion, hymnos psallentium ut audiit, inquit: 
Hunc populum, hane urbern quis neget esse Dei ? 

State diu pia tecta, aliis invisa Monarchis, 
Mirenturque apices saecula sera tuos. « 

»Az üldözök zsarnoksága tlízzel, vassal, rablással kegyetlenkedett 

mindeued ellen, ó Júda s rejtekhelyeid sem nyújtottak menedéket. A 

Sequana vagy Tagus partjain sehol sem érzéd magad bizton - s a józa

~abb Amsterdam nyiltan kebelébe fogadja s ápolja templomaidat. Sion 

Jegyese, a mint a zsoltározók dicsöitö himnusait hallá, igy szólt: »ki ta

gadhatná azt, hogy ezen nép, ezen város az istené ? Sokáig állj, kegyele

tes hajlék, noha más uralkodók előtt gyülölt vagy s a késő századok cso
dálják ormaidat ! « 

Én különben e s zeut hajlék ormaiban nem találtam csodálni valót. 
Egyerlül . · 

.. remeknek csupán a frigyláda mondható, mely valód1 mester· 
Illu ve a fa t • · · · l h t me szcsnek s hozzáfoghatót találni akárhol1s Igen baJosan e e ne· 

1 h Az utazás és a város utczáin való hosszas kalandozás miatt meg-
e etösen k' •"l , . b • 

ln . lmeru ve, vegre nyugodni mentem. De alig hunytam e szemm-
et, azonnal · k • ' t elha Igen csodálatos álom lepett meg. Ismét a csa unen -
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gyott ~p;tuyol zsinagóg·,lbau vah:k s ott oly közst:2:ct t 
1 ~ a <Íita111 , • 

cr.cn templom falain ldviil a világon Rehol scm látható. Nao·, ' '' 11 tllyp11 
l 'k k ' t-) gondolJ kat, on·osokat, mat tcmatJ ·uso ·at, 11yeh·buvárokat, költöket .. 'Odó. 

sokat is hlttam. Legfölül az első padbau jobbra ül a 1 ~ . ' sot uötttdó. 
, 1arom rabb' . 

!dm Saul, Aboab Izsák és Manasse ben hraél . minclh , . 1 
· llior. 

d · l f" l"! k't" " ó k 1 · U ' arman nag·yuev" tu oso ;: , s azon o u · 1 uno sz no o;: JS. o·yancsak az el .. u 
o ' so padbau b l 

iil a község eluöke Fray Vicente de Rocamo1·e 11r aki sz' . . a t·a 
, , . , ' . . ' ' Jnre mmt kel'esz. 

tyeu eit Sp an) olorszagban es a rómat-kathohkus theoloo·ia t ' ' 
. , , , . . .. o ercn oly mé! 
.1artassagot szerzett, hogy Mana mfansnonek, a későbbi német királ , Y 

' t tó t · ' ' 'k k' E Yneuak gyon a a na nt nevezte· · 1. <z az eg·ykori szerzetes és most 1 .. 
1 , , . . .. ' e no ' »Ros 

hakahal« az amsterdam! httkozsegben, nem rossz költő s hro k' t · 
· ' n tn Sikerült 

spanyol és latin verseket ir. 

Közvetetlen mellette iil Don Balthasar Orobio de Castro. Ez a sa. 

lumancai egyetemen tanár és Medina-Cetli herezeg udvari orvosa volt; ele 

a vérszomjas inkvizic?.ió rávetette szemét, két éven túl sorvasztotta öt bör

tönében, a honnan szinte csodálatos módon menekült ki, azután Amstcr

damba futott s itt most másodelnöke a hitközségnek. 

A második padban három magas állású hadfi Wnik szemembe kik 

nemcsak a kard, hanem a tollforgatásban is hősök voltak. Az első En;·iquc 

Enriqucz de Paz, a zsidó Caleleron; oly kitünő katona, kinek mellét a St. 

Miguel rendjel díszíti s aki nem kevesebb, mint huszonkét darab vígjáté

kot irt, melyek a spanyol szinpadokon, mint calderoni darabok, átaJános 

tetszést arattak; ele sem a haclisten rettenthetetlen hősiessége, sem a mlÍ· 

zsák szende kelleme meg nem véclhette öt az inkviziczió ellenében ; neki is 

ki kellett bujdokiani Amsterclamba, itt élvezi a költői ihletés magasztos 

perczeit, itt siratja ékes spanyol rímekben szép hazáját, mely vele oly ir· 
galmatlanul bánt. 

Mellette ül Szemach .. J1·ias József, szintén magas állásli katona s a 

Josephus spanyol fordítója. Ugyanazon sorban látható egy szép nynlink 

férfi is i ez a költő Nicolas de Oli~·er y Fullana, előbb ezredes a spanyol 

hadseregben 8 a lovagrenel tagja; késöbb holland szolgálatba ment at, 
kitünő helyrajz- és térképkészítö. 

És kicsoda lehet az a fiatal hölgy, aki a karzatról oly bájolólag 

mosolyog ez ifi ú katonatisztre ? Az nem más, mint ennek nej e, az is toutől 
ihletett költőnö, a szép és szellemes Ca1na Izabella aki kiilönféle költe

ményeit gyönyörü koszo1úba foná és a »Pastor fido; (a hii pásztor) ezímií 

kedvelt ,olasz drámát remek szépségii spanyol versekbe öntötte. 

Epen a rabbikkal szemközt három államférfit látok ülni. Az első 
Pallaclio Sámuel, a marokkói konzul, az lÍj hitközségnek egyik legtevéke-
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t 
o·ia . a második Alfonso ele IIen·era, aki zsidó és ó-spanyol vér-

ebb a.",' ' " k 't' G JlY tt Osc a nagy ap1 any, onsalvo de Co,·dom volt ak' 
"J szárJ1lazo . , ' , ' J 

bo . é ben Nápolyt Spanyolorszag szamara meghódítá s azt mint 
1504-dJk v ' . . 

k ányozta Aljonso ele H errera Cachx városanak kormányzóia 
]király ·orm' , . ' " . J' 

a .1.. . ezen várost az angolok bcvettek, o IS angol fogságba került 
It s IIll ,oL - ' 

vo baclságát visszanyerte, azonnal Amsterdamba sietett Alfonso é' 
Amint sza ' ' . .. , . " 

tt nag·át a zsidó hükozsegbe. A harmadik ezen szép társaságban 
fölvéte e 1 

l r 7. ab aki késöbb Hamburgban a portugal udvarnak képviseCw·w J ac ' 

lője volt. 
Miudjárt ezek mellett látom azon század két leghírnevesebb orvo-

sat. Az egyik Z acuto Lusitano Abmhám, elédunokája a hasonnevií histori· 

kusnak és csillagásznak Zacuto szi.Hövárosában, a lisszaboni egyetemen 

már 18-dik évében doktori rangot nyert. Az inkviziczió öt is ide kergette 

s most Amsterdamban a leghíresebb orvos. A második Montalto Illés, 

ugyanaz, ki késöbb Medici Mária, franczia királyné szolgálatábau állott s 

akinek holttestét a királyné Tours és Nautes városokon át nagy gyász· 

pompával vitette Amsterdamba. - Ezek után egész sorát látom a költők

nek. Élökön egy államférfi áll, Spanyolországnak pfalzgróffá kine,·ezett 

képviselője, Mamtel de B elmonte, a ki az ifjt't amsterelami hitközségben egy 

költői akaclémiát alapított. Környezetében van a költő, Belmonte Jakab 

Izrael, aki az inkviziczió által alkalmazott kínzásokat versekbe foglalva, 

»Hiób(( név alatt vázolá; továbbá Reol Jeszwun, aki kevésbe mult, hogy 

szerzetessé nem lett, most pedig az újonnan épillt zsinagóga számára por· 

tugal himnusokat költ. - Ugyanott van Ab.enatar Melo Dávid, valóeli 

magas ihlettségií költő, aki egyebek között a zsoltárokat is ékes spanyo 

versekbe szeclte. Ott van Josef Penso de la Vega, aki nemcsak számos spa 

nyol verset irt, hanem »Asziré hatikvá« czímíl kéber drámát is költött, 

azoufólill pedig a spanyol novellairodalom terén »Los Rumbos peligrosos« 

(A veszélyes utak) czímii novellagyüjtemény kiadása által tette nevét hall 
hatatlauná s · . . · - vegre ott van Isac Gome.~ ele Losa, aki többnyu·e lahn 
nyelvü költeményeket irt. 

J. Egy miivészt is látok itt : ez korának leghíresebb képírója, Jacob 
ehztda Leo d 1, 

n e emplo. Kissé oldalvást ül három híres nyelvbúvár: Tho
mas de p· é l 
" k tn (a, David Koen de Lám és Dionys Musafia. Azután jönnek 
'' eresked "k 
t" é 0 

Penso lzsálc vezetése alatt aki nemcsak igen gazdag pénz-
ozs r, hanem , , . . ' . 

8 
, a szegenyeknek IS valoságos atyJa. 

lllig ZJvem repesett örömében ezen hitközség szemlélésénél. Azonban 
l'Cndkivii!i .. . 

é,z1·eve , gyonyorrel fiiggöttek S!i'.emeim ezen látv:ínyon, egyszer csak 
szek eu·v fi t l ' 

"'· a a mn1ert a nyitott filajtú•Híl , akinek aJ'l".tlÍII es siiC-
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meiben daczos megvetés tükröződött . J ól szemügyre veszem s u . 
. . ' • l 'd . t á gy tetszik mmtha 1smemem . .a e1 em au· es teremben lát tam egy arczképet ' 

hozzá föltünőleg hasonlított s a mely előtt Hágában állotta ' llle]y 
m, az cm]éJ 

szobomak arczvonásai is ezen fia tal ember szemlélésénél ö k, t-
. , . n enytelenii] 

meguJulnak emlekezetemben. De hát kl lehet ? Már épen szomszédoo 

J • ' • k ' d ' t · t h' t l l l · lhoz a ou·tam mtezm e ·er es , amm 1r e en 1a ott! csönd lett a c • • 

b A l 'd" bb kl" "l l ' :1'' '1 l zsluagoga-an. eg1 ose e- ;:ozo 1arman o menne ~ az almémorra ; visszafojtott 

lélekzettel s aggódó sejtelemmel leste mindenki a történendőket. És a le. 

idősebbek közöl az, aki középiltt állt, egy iratot vett elő (ezen ir·at g-
' most 

is megvan az amsterdam i hitközség levéltárában: s abból a következöketolvas-

ta: »Al\Iaamad (elüljáróság) urai tudatják veletek, hogy ők már némi idö 

előtt értesültek Bm·uch de Espinoza kárhozatos véleményeiről és müködéséröl 

s különféle utakon-módokon s különféle igéretek által iparkodtak öt gouosz 

titjáról eltéríteni. Minthogy azonbau minden törekvésök haszontalan volt 

s ellenkezőleg napról-napra több-több értesiilést vettek azon borzasztó eret

nekségekröl, melyeket gyakorolt és tanított, azon iszonyú tettekről, me

lyeket naponkint véghez vitt, s hiteles tamí.kat is állítottak, kik mindeze

ket ugyanazon Espinoza jelenlétében hittel erősítették s rábizonyítottak; 

miután mindezeket a »Chachamim« (pap) urak jelenlétében megvizsgal

ták, azok beleegyezésével elhatározták, hogy nevezett Espinozát kiátkoz

zák és kizárják Izraél nemzetségéből, amint hogy ezennel átok alá is vetik 

a Cherem következő szövegével : 

»Az angyalok határozatával és a szent kiközösítés nyilvánításával 

kizárjuk, kiátkozzuk és elkárhoztatjuk Bw·uch de Espinozát az imádandó 

Istennek és ezen szent hitközségnek beleegyezésével, a Tóra szent könyvei 

előtt 613 szabályrendeletével, melyek ott följegyezvék, azon átokkal, 

melylyel Józsua Jerichót megátkozta, azon átokkal, melylyel Elizeus suj

totta a gyermekeket, mindazon átkokkal, melyek a törvényben meg van

nak irva. Át~ozott legyen nappal, átkozott éjjel; legyen megátkozva le

fekvésében s fólkelésében, kimerrésében s visszatértében. Adonáj soha se 

bocsásson meg neki ; lobbanjon föl dühe és haragja ezen ember ellen és 

súlyosadjanak rá mindazon átkok, melyek ezen törvény könyvében foglal

vák. Adonáj eltörli az ö nevét az ég alatt s kizá1ja öt kárhozatul Izraél 

összes törzsei közöl az égboltozat mindazon átkaival, melyek a törvény· 

könyvben meg vannak irva. És ti, kik Adonájhoz a ti istenetekhez ra

gaszkodtok, maradjatok ti ma valamennyien életb~n. Intünk miudeukit, 

hogy senki ae merészeljen vele szóban vagy irásban közlekedni, sem iránta 

kedvezést mutatni, sem vele egy fedél alatt, sem négy rőfnyi térségbCll 

időzni, sem valami olyan h·atot olvasni, melyet ö készített vagy li irt.« 
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é . te be az agg előadását, rögtön rá iszonyú zsiva i és lárma 
.Alig v gez " ' 

k zsinagógában, hanem a Joodenbreestraat egész hosszá-
d nemcsa a . . .... 

t:iJna ']·é 1t rohanJa meg egy nekl boszult embertöme()' azon ifjut, 
L:itom illi~ l " 

ball· . ' , t a templom ajtajában vettem észre, mert az nem 
k't az unen . , .. 

a 1 
• B ·uch de Spinoza, akit epeu most átkoztak ki. Okiével fenyc-

' mwt a? 
mas, d ·dítással támad rá vak fanatizmusában az örjöngő csoport 

t"dzve va or ' 
ge 

0 
.. ' " átkokat szór ellene. En pedig torkom szakadtából kiáltám: 

és szornyu , , . 
áll

. , eg·ény el csábított, szerencse tlen nepem ! MegállJ ! A fanatizmus 
»Meg J sz ' ' 
, a oko li szörnyeteg, téged is megmételye:T.ett, téged, aki csak az imént 

ez kp"lt 'J meg nagy ügygyel-bajjal a spanyol inkviziczió hóhéraitól. Sze
mene u e 

'ti elvakult népem ! Szemeid még egészen vörösek azon máglyák rencse en, 
maró füstjétől, melyeket számodra nyujtottak meg a vallási tlirelmetlenség 

szörnyei; még az Auto-da-fé-k rémes lángjainak visszaverödése kisérleties 

Jidérczfényképen szóródik minden léptedre-nyomodra; te nem vagy képes 

azon tiszta világosságot szemlélni, mely épen tieid körében támadt s azt 

gondolod, hogy azt holmi ronda s idegenektől kölcsönzött czafatokkal el

fojthatod! Még sajgó sebek borítják egész testedet, melyeket ádáz ellenség 

ütött rajtad, még egyetlen egy sem hegedt be és már saját fiaid ellen kez

desz dühöngni épen ugy, mint a kérlelhetetlen inkviziczió dühöngött te 

ellened ! Megállj szerencsétlen balútra vezetett népem! A te küzdelmed 

olyan .... « ekkor kopogás t hallottam ajtómon és a vendéglő szolgája 

hangos »jó reggelt« kiáltással lépett szobámba. 

»Oh, hogy ment volna a pokol mélységes fenekére! Miért zavart 

föl álmomból? Mennyire szerettem volna még Uriel a Costa társaságában 

is beszélgetni néhány percznyi szunynyadozás alatt!« 

»Kiáltani tetszett, azt gondoltam, engem hi; különben ha paran

csolja tüstént ide hivatom. Melyik szám alatt lakik D1·iel a Costa úr?« 

»Óh boldog halandó! Mennyire irigylem, hogy Uriel a Costa laká
sát nem tudja ! ... « 

Hódmező-Vásárhely. S.ELTMANN LAJOS. 

Az "Alliance Israelite Universelle." 

1-é ~z ezen czím alatt Párisban fennálló nemzetközi egylet márczius 
u muk"d' 

len . 0 esének 25-éves jubileumát ünnepelvén, terjedelmes (86. l.) je 
tést tett k" · 'rd l A.. k" ozze, mely gazdag anyagánál fogva kíváló figyelmet e eme · 
ovetkezökb d' · • J k hö] . eu a JUk a felette érdekes adatok legfontosabbJIU t, me ye -
el\ egyesiilet . ló . ' . . 

'a th rendeltetese 1s Jm·en tukrüződik. 
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J. .1 üb·saság c.~é!Ja és szervezete. Czélja: »A zsidó név b 

meO'védeui ,·alaháuyszor megtámadtatik i a hasznos kézmf . eosliletet 
"' lvesseg el" 

ditása i a tudatlanság és gonoszs~tg - a szolgalelkliséo· .. 
1
.. OIJ1o;o_. 

o szu ottci 
kiizdése, hol arra a szükség utal ; a meggyőzés hatalmával é. ..._ le. 

s azou t t 
reink felszabadításán fáradOími, kik kivételes törvények nyomása 08 ve. 

sóhajtoznak.« "Nem fogunk más ellenfélre akadni - io-y szólt l· 
1 

alatt 
o " a, 860-b 

az alapítók - mint az elnyomásra, nem lesznek más seo·éd an 
. t " "d' á á l . l . . "' csapataink nm1 a meggyozo cs, sem m s z sz au H, mmt az J gazság és senuni e , . 

c;:éljaiuk az emberiség testvéreslilése te1jcsztéséu kívül.« g) eb 

Az Alliance ugy a politikai miut a nomzetgazdasági és nemzetise i 

harczoktól t<ivol marad i ép oly kevéssé vallási a czélja s a theologia :s 
kivül marad hatáskörén. l\Iinden hitfelekezet számára vannak nemzetek 

vagy kormányok, kik védelmébe fogadják. Ha a keresztények a moszlimek 

birodalmábau szenveduek , ez az egész kereszténységben mozgalmat idez 

elő i nlinden protestáns község valamely protestáns kormányra számíthat. 

Oroszország a görög felekezeteket védelmezi. Csak az üldözött zsidóság: 

nak nincs hO\·á fordulnia. Hogy legalább a közvélemény, a sajtó és a kor

mányok figyeimét irányítsa az elnyomottakra: e ezéiból alakult az 
Alliance. 

Szercezet. A társaságot egy Párisban székelő összesen 26 tagból 

álló kó'zponti bizottság képviseli. E közp. bizottság a keriileti és helyi bizott· 

ságok utján a társaság tagjaival áll összeköttetésben. 

Az AH. Univ. »nemzeti<< egyesiiletekr~ való átalakítása két ízben 

(18 7 2. Berlinben és 18 7 9.) szóba jött ugy au, de a társaság többsége 

egyedi.il az egységben látja sikeres miíködésének zálogát. Egység az alap· 

gondolata az Alliance-nak, szétdarabolása megsemmisi.Hését jelentené. 

Fejlődés. Az első ország, mely Francziaország után az Alliancehoz 

csatlakozott, Olaszország volt. 1864. után jelentékeny összegekkel hozzá· 

járultak Törökország, Skandinávia államai és az amerikai spanyol közsé· 

gek. 1868. óta kiváltképen Magyar- és Angolország, Németalföld, Bel· 

gium és a Svájcz. A németországiak részvétele klilönösen '1869. óta gya
rapodott. 

A következő jegyzék a tagok szamát tünteti fel országok szeriut. 
1884 végén: 

Ausztria ........ . 
Ázsiai 1'örökország . . . 
Bosznia ..... . 
Brazilia ..... . 
Belgia . 
Bulgária ........ . 
Dánia ......•... 

157 
383 
17 
44 

184 
883 
19R 

Egyesillt-Államok ... • · · 
Egyiptom ..•.. · · 
Ellzász-Lotharingia .. · 
Angolorsz. és gyarmm. · 
Európai Törökország . · 
Francziaor. és gyarmm. 
Cliirügország . . . . . . . 
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lia és gyannm. 
JJoJlan< ..... . 
Japán ;r~ : . 
]Jnsenbt "' :o· 
Júagyarorsza,., 
i\1MOCC0 • ' • . ••.• 

Jllesil<O . . . ~- . és edig : 
~émetorsza.,, . P . 

poroszország . . . 
Baj ororszá~ · · · 1~ · 
li többi n. aliamo . 

Olaszország. . . . . . . 
Oroszor. és J<"innorsz. . 

1367 
l 

51 
1935 

247 
4 

888 7 
2 522 
1763 

709 
129 

Peru ... 
Portugália 
Románia. 
Rumélia ... . 
Szerbia .. . .. . .. . . 
Bvédország ...... . . 
Svájcz ...... . ... . 
Spanyolorsz. és gyarmm .. 
Tripolis ......... . 
Uj-Granada 
Venézuela . 

14 
1.) 

551 
201 

40 
123 
497 
10 
27 
10 
26 

3ö,3iö 

Az Alliance módjára Angliában is alakult 18 71-ben az Anglo-

• 1 A ocÍc!tion in connexion wíth the Allicmce ·isr. universelte. Ugyszintéu Jewts,t- ss 

Bécsben 2 Úvel később Lsmelitische Allictnz zu 1Vien. Mind a kettö, noha 

önálló, némi összeköttetésben áll a párisi All.-szal. 

A tagok száma 1862.: 1,112 i 1866: 4,610 még pedig 35,410 

frank bevétel és 23,283 frank kiadás. A számok ezentul évről-évre na· 

gyobbocluak, mig az 18 71. franczia-porosz háboru siilyedést nem okoz a>~ 

egylet anyagi helyzetében. 1884-ben az összes bevételek: 337,832, a 

kin,dások 371,583 frank. 

Az Alliance által életbe hivott s fenntartott intézetek a jövedelem 

legnagyobb részét elnyelvéu, a társaság nagyobb alaptökére eddig s:t.ert 

nem tehetett . . Az 1 884. évi jun. 30-áu az alaptőke 259,578 fraokot tett 

ki. Emu összeget is Hirsch báró uagylelkiiségéuek köszöni, ki a?: 1882. 

és 83. évek hiánylatát (összesen 7 3, 651 frank) fedezte. 

Ugyancsak Hirseh báró, ki évi járulékkép 4 7 ,OOO franko t fizet, 

l873. decz. hóban 1.000,000 frankot ajánlott fel a társaságnak, mely 

alapíh·áuy az ö nevét viseli s kizárólagosau a törökországi iskolák fej· 
lesztésére van szentelve. 

Az Alliance évi költség,·etése következőkép áll: 

É ... Bevétel e k: 
V! Jarulékok 

A.dom· · · · · · · 
T' anyok s különfélék 

a;ogatás az »Angio-

frank 
190,000 

64,000 

40,000 li .. ew.·Assoc. « -től stb 
llsch br 1 . · · 
részére . 'ezmüiskolák 

llirsch al · : · · · · ' 47 ,OOO 
Örök." •. apltv. kam. 54,000 08 Járlllékok . . 

5,000 
Összeg 400,000 

K i a d á s o k : frank 
Ált .. költségek . . . . . . 3R.OOO 
Értesitők nyomtatása 

franczia s német nyel
ven; posta 

Iskolákras felügyeletükre 
Oroszország . . . . 
Könyvtár 
Tud. müvek támog. 
J!jrtékpapirok ... 

Összeg 

16,000 
325,500 

8,000 
2,500 
5,000 
5,000 

400,000 
Látnivaló bb"! 

~?.élok .. c 0 ' hogy a társaság jövedelme 1/ 8 részét müveltségi 1 a szenteli. 

M"egjegyz()ndü 'tt J • • • • 
M"l\ay , 1 

' 10gy az Alhauce mas Iratokat mmt a magáéit B 
"lt·i':sJu. S 0 Z~MJ.E. IV. l'iiz. 1885. 17 
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tndom:lnyos ezéhlakat nem hímogat i rp oly kevéssé • 
segelyez 7. • 1, 

gokat vagy egyéb uépszerii iratokat. ·RI< 0 nJ ~:[. 

J[unl.:atár8ak. Ezekhe>z tartoznak a kel'iil. és helyi bizot , 
· 'dó l .. 'l tb • " .~!'fi l · tsagoko kwiil a zs1 wzc e en rcszvevo 1er 1a ;:, nnut rabbik ta 't .

1 
n 

, , 1n o, 8 cl"J·, 
rók. H áh\ an emlékszik meg a társaság az éiök sorából elk" 'lt" .. 0 J<l· 

.. • • 
0 ozottehöJ 

Ezek: dr. Landsberg, dr. Schwarz, Law L1pot (Szegeden) cs s·. " · 
ll .r ra · 

Goldshmid. Kegyeletét rójja le továbbá Charles Netternek, a j affai fölc;:c~~ 
l ... k l l 't... k • l 't l "] é lll Ye o1s ·o a a ap1 OJana ; Ycgre ;:c· nagy c no;: nek : Munknak és Cré. 

mieuxnek. 

II. A z-sidók állapolet a külu'nou'ző államolcowz. Az Alliance legnehe. 

7.ebb feladata volt a Romániában élö zsidókat az üldözések elöl védeni 
8 

szabadságért való kiizdelmükben lehetőleg támogatui. 

Ar. elsö kisérletet Crémieux tette 186 6-ban, midöu Konstantin:[. 

polyba való utjában Bukarestben is megfordult. A román képviselőkam

ntban ez idött1jt az alkotmányt tárgyalt{•k, melynek 6. §-a zsidó polgá

roknak a polgári és politikai jogok teljes él vezetét volt bir.tositandó. Cr~

mieux a kamra egyik melléktermcben a képvi selöktől környezve ékes· 

szólóan adta elö testvérei jogos igényei t s a tetszés, melylyel a jelenlevők 

a hallottakat fogadtak, a 6. §. biztos győzelmére engedtek kö,-etkeztetni. 

Azonbau alig hogy Crémicux Bnkarcstet odahagyta, zeneliilés tamadt n 

zsidók ellen ; a zavargás az országgyülcis termébe is elhatott" i a képviselök 

nyomban meghátráltak a kormánynyal egyetemben, mely az említett JW

?'agrafus/ ásszm:onto. A zavargók erre győzelmlik érzetébeu az ujonnan 

épült zsinagógához vonultak s a:.~t lerombolták. 

A király a zsidók ügyen lendíteni nem tud, noha a zsidólilclözések 

szégyenitö voltát elismeri; minthogy a kamara többsége ezeket elömoz· 

dítja. Ily viszonyok közt lassankint a :.~sidókerdés lett Románia belpoliti· 

kájának középpontja. Az ellenzék c kérdésben szokta a választások alka:· 

á 'ól 't, ek áran m val a kormányt megtámadni, és ez a zsidó polgárok J e eu . 

igyekszik hatalmát megerősíteni Az lildözések és elnyomások a Wrven)' 

nevében az 1866 - 70. években vették kezdetöket s nem szlintek meg 
· E k' 't l .. • k ' 1 ' 'd 'k l u em áll jo· ma1g sem. zen 1ve e es turvenye erte meben a zs1 o · na c 

kb 'd 'k . b t, . . . valamely gu an a VJ e en letelepedm és a már ott lakókat a a osag . 

iil·ügy alatt kiutasíthatja. Ugy~zintén meg van a zsidóknak tiltva az Ul" 
It 'te· 

gatlan vásál'lása és bérlése és csak a városiak birhatnak bizonyos fe e 

lek mellett házakat s boltokat. Az utóbbiak nem kevésbbé sujtvák a f!llu· 
belieknél. 

Tiltva van nekik minden szabad hivatás i r.sidó nem lehet sc ugy· 
véd se pat.ikáros, sem vasnti hivatalnok, valnmint. ki vnn :~.:b·vll a kli1-' 

AKAB AZ "ALLIANCE ISRAELITE UNIVERSELLE." 259 
s·r:mrNFIERZ J . 

ló vállalkozásból és az állam által áruba bocsátott javak 
]·!latokra va . 

muu ',a.. Sr.óval a zsidó Romámában a kötelességek összeségeinek alá 
• tele bo!. é J • ' t h vc 1 ·ogokat nem lvez, nveve az , ogy a hazáért a csatatéren 

vetve, c c J 
v,tn _ az altisztségre a;~onban számot nem tarthat. i\fég a mult é,· 

eghalhat .. . 
nJ r,_e'n az ugynevezett házalótorvény 20,000 zs1dót fosztott meg 

·írez. l :J 
ill ' ... 1 Az efféle törvények több áldozatot követeltek, mint az azelőtt 
J;ercse tcto . , . ák ' .. 11 .. é l "'tt é 

, ·t elöforclult haJSZ es u c oz se' egy u v vc. 
Európaszel c 

A:~. 1867., 1868., 1869., 1870. és 1872. valamint 1876. és 

• 1. gyász· os eseményeket jeleznek a romániai zsidóságra s melyek 
1 S 7 7. ev e , ' ' , • . . " .. , • 

• 'J ez a Bratiano es Cogalmc1ano nevek szorosan fuzodnek. Roma-egy res:~.c 1 

. , . z iclöben az európai hatalmak vcielnöksége alatt állott s ezek Illa meg e, 
nem maraelhattak közömbösek a hajmeresztő eseményekkel szemben. l> Ezen 

elnyomást 11 em szabad Wrni !« mondá III. Napoleon Crémieuxhez. 

l 867-ben az európai államok képviselői Jassr.yban azonos jegyzékét in

téztek konnányaikhoz, melyben elszömyiiködés likuek adnak kifejezést a 

történtek felett. Hasonló jegyzéket i11téztek 18 6 8-ban a bakani események 

~lkalmából és ugyancsak ide tartozik Éder báró osztrák főkonzul jegy

zéke 18 7 2. ápr. 18-áról cs véglil a bukaresti fökommlok jelentése ugyan

ezen időből a blíuösök felmentése miatt a birós,íg részéről. 

Az Alliauce feladata mindezeknél csak arra szoritkozott, hogy a 

román jelentésekkel szemben a tiszta igazságot napfényre juttassa. Il~· 

módou az Alliance ha egyebet nem is, de annyit mégit kivitt, hogy a kö7.

vélemény az elnyomottak részére állott, mi az amerikai Egyesliit-Államok 

részéről abban is nyilvánult, hogy egy zsidót, Peixotto B., nevezett ki bu

karesti fökonzulnak . Nagyobb mliködési kör nyilt az Alliance-nak a7. 

18 7 8. berlini kongresszusou, mely elé az Alliance emlékiratot te1jesztett. 

E lépést fényes siker követte. A kongresszus ugyanis Szerbia é8 
Románia fiiggetlen ségének kimondásával egyidejlileg a teljes vallássza

badságot proklamálta keleten s a zsidók emánczipáczióját elhatározta. 

A várakozások azonban csak részben teljesliitek s mindössze 843 
zsidónak adt "k • ' • tt k a · meg a polgarjogot, kik az utolsó haboruban reszt ve e · 
Románia a b l' · f · • · h I t . · er 1m elteteleknek kor;íntsem tett eleget, megts a e y7.e 
Javult ezóta. 

t .. Örvendetesebbet mondhatni Szerbiáról, hol a berlini kongresszuson lé
esu]t traktát 
.. 1 us alapj;ín hozatott az alkotmány 35. czikkelye, mely a szerb 
zs,( óknak t l' . 

e J Cs egyenlöségét mondja ki. Itt tehát többé zsidókérdés nmcseu. 

a le, Ugyana~ áll Kelet-Ruméli 1íról és Bulg>Íriáról. Mindkét országban 
g~zeLL e"}' t • , ' 1 

hal· . ." e ert.Psben élnek a kiiliini.Jö~ü vnlhísfelekezetek s vRl vetve · adiink. . 
'1 polg-aroso,hls 1itj:íu. 

17* 
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Csak csekély a befolyás, mit az Alliance oroszo.·szár i h. 
· l l ·· ' b ' t · • • 0 ltsorsos· · gyakorolhat. Iratatt eze' wzc ocsa am meg leven tiltva, nliik.. , · a11'a 

' l ' t'' é ' ' th t' rr' odesétc k l·özveb·e más orszago;;. u ~an rvenycs t e 1. :>.ct nagy sa 
' ' . . , . , ' . csapás su't 
különösen ezen orszag zst do lakott az utoiso evttzedben. Az 

18 6 
J otta 

.. ·· ' l 8 9· éhs · és hao-ynuíz s a kegyetlen uldozese '- 1 8 1-beu. Az elsőnel eg 
" ' ' enyhítes:. 

nz Alliance gyülést tartott 186 9-ben, me! y ben elhatároztatott 
1 

Ct e 
' ' 't A 'J áb l t l 't · 2 1 • · a sze. rencsetlenek eo-y resze men ;: an e e ep1 em ; . ;;_ezmlivi · 

1 1 ' "' . ts to ák feJ. 
lllhtása több nemet városban. 18 7 3-ban az Amen ld ba kiküldött k .. , 

e szatna 
800 a német iskolákat látogató orosz gyermek eké pedig· 300 

' volt 
Szomoru alkalmat nyujtottak m?g az Alliance nyomorenyhítő működesc: 
nek az 1881. és 82-iki üldözések. A hazátlan szerencsétleuE.k javára kiilön 

bizottságok alakultak Európa majdnem minden államában. Egy ily bizott

Sllgnak Londonban a Lorcl-mctyor volt elnöke ; Párisban Victor Hugo. Az 

Alliance gyüjtöívein P/2 millió frank gyiilt össze, ehhez járult mé~ 
e 

Hirsch báró egy milliónyi frank adomauya. Az üldözések folyamata alatt 

ezen összegek segítségével vagy 10,000 orosz zsidó Amerikába szállítta

tott, hol ezek egy része külön e czélra alapított földmí velési telepeken el· 

helyeztetett, egy másik része pedig a kereskedelem és ipar felé fordult.' 

Ilyen telepek a Colonie Alliance; a Crémieux-féle ; Bethléhem-Jehúda

féle (Mitchel és Mount-Vernom mellett); a Montefiore-féle; Lasker-fele stb. 

Felemlítendők még a palesztinai fóldm.-telepek, melyek részint orosz, 

részint román kivándorlók által alapítvák. Ilyenek Rison le-Sijon (Jaf\'a 

m.), Ros-Pilllláh (Száfed m.) és Samarin (Caiffa m.) - Ezen deportácziók 

körlil felejthetetlen érdemeket szerzett a boldogult Ch. Netter, ki a brody-i 

emigránsok ügyét intézt\!. Kevéssel utána hitsorsai halálát gyászolták. 

A milyen szomoru az orosz zsidók allapota, ép oly örvendetes n 

lú'?·ö'lco?·száoial~é. Az 1876 . decz. 23-án hozott alkotm{my 17., 18., lB. 

czikkelyei az összes polgárok egyenlöségét a törvény előtt proklamaljn. 

18 7 7 -ben 3 zsidó képviselö és 2 szenátusi tag volt és még kettő magas 

állást foglalt az államtanácsban. Erőszakoskodások itt is előfordultak 
ugyan, de ritkán, mert mindannyiszor szigoru büntetés ala estek a cziu

kosok. Gyakrabban csak az ugynevezett » vérvád « fordult elő a kelet ke· 

resztény lakói közt. Majdnem minden évben megujul ezen előitélet az 

örmény és görög lakóknáL Igy pl. 1872., 1873., 1874., 1875. 188.0· 

é~ekben. A kormány valamint a felekezetek fejei ilyenkor példásan tel~e
Sitették kötelességöket. - T,·ipolisban és Tunisban a zsidók helyzete az Itt 

uralkodó fegyelmetlenség folytán sokáig sz;Ínalmas volt. A török koruulu)' 
itt is segíteni igyeke-ett b . k . . teliesen 

z a aJo on, 1mg végre a franczia kormauy ' ' 
végett vetett a gará:rilálkod,tsnak. 

• JAK AB· AZ " Af"LTAN CE ISRAELl'l'E UNlVERSECLE.'' ltil 
sEJN'J'gltZ 

l"tő a Wrök birodalomban levií zsiclós;íg nagy ré, zr töl :c 
l , ·dszcn c u • . . 
~g . ág elh anyagolt volta egyresz t, mlJlt az Itt összesereglő . A.z orsz 

ctlcJ~tinct!· "d "]· ügyefogyottak másrészt szomoru képet tárnak elénk. P "kölko o' 8 

nl>'n·ol> , sr-n . l·r· tar·]'eszt vén fi gy elmét, ipar es jó'ldmivelé.Yi iskolát létc-t~otl • ide tS \. ~· . ~ 

J,z A.J!Jan~e , , J eruzsálemben. Ezen a z uton száiHlékozik a palesztinai 
Jaff~ban es 

sitett .1 d! s·it előidézni . egUJ 10 ,L, ' 
xsidók m · . · izraeliták nem szorulnak az Alliance támogat{tsára, Az egy~ptomz ' 

' .. . ezéséuél fogj a majd nekik is segédkezét nyujtani. . kolatk szer v , . 
csak 

18 
. , áo· déli részén, Abessiniában egy sajátos zsidó nép lákik, Ezen or sz " 

, ;. (feketék) kik itt a nép között el vannak szórva s a gerencsér-, 

fálaszcb ,Lk k, és 1-ömlivesmesterségeket iízik. Számukat 200,000-re be-
k v:ícs#, ta "" acs.. . .... , . . 0

.. . Me 'elent rólok egy j elentes a »Socrety of ITebrew LJterature«·ban 
csnhk. gJ Ali' 'l 'k ' k.. ét ' k' d t cs ezen tArsasággal egyetemben a z ran~.e ~ zslC o · 1m~ ·onyv JS ·ra a. 

norubb a helvzet a marokkor es perzsa zsrdóknál. Legszoi • 
Mig a tengerparton a z idegen államok vedelmét élve:~.ik, addig ar. 

" b 1 'ében az önkényes vadsáo·nak lesznek áldol'latai. S mégis épen orszag e seJ ' ' " 
a r.sidók azok, kik a kereskedelmet kö:>wetítik. A csász!cr, noha ismeri 

ebbeli jelentöségöket, a viszonyokat meg nem v;Utoztathatja. Montefiore 

Mór.es fáradozásainak sikerült hitrokonai rés~ére a császárnál a visszae1é

seket megszüntetö fermánt kieszköl'lölni. 

Pm·zsiában sem jobb a zsidók helyzete, miubín itt a czivilizácziótól 

hívol vannak. A fanatizmus háborítatlanul dlihöng. Ar. Alliance e messze 

foldön csak a franczia kormány útján gyakorolhat némi befoly;íst. 

Az első alkalom a perzsa zsidók védelmére 18 7 3-ban nyilt, midőn 
a Sáh Európát bentar.ta. 

Az Allianceon kivül a római, bécsi és koustantimípolyi izr. hitköz

ségek intéztek hozzá feliratokat szenveclö testvéreik érdekében. E lépések 

nem maradtak egészen hat<ís nélkül. 

III. Iskolálc és tnclom. mlivek. Az Al!. iskolái a középteager egész 

partján el vannak terjedve: Tangertől Tunisig, Szmyrnától Caiffáig és 

Salonichitól a Dardanellák és Konstantinápolyig. Élvel'lik pedig a török

országi, bulgáriai és romániai zsidók. Mig ezen iskolák útj;ín a cúviliz:Í· 

ezió mindinkább terjed, a belölök kikerülők gyakran measze földön állást 
keresnek va t 1 " d 'k · k" "l t"bb 'gy e epeket alapítanak. A bagdaeli iskola no ven e et ozo 0 

eu Bomb II l A · k ay, ong-Kong London városaiban telepedtek e. - z 
18 O]ák ' 
a az Al!. első aikottisai közé tartoznak. A tangeri iskola 1864-ben, 
. bagdadi 18 
18sa 65-ben alapíttatott. Jeruzs<ilemben 1882-ben, Fezben 

sze.-.: -bau állított fel az AU. iskolákat. 1\Iegható a támogatás, melyben a 
oeny Szlilök · ' zá 

ezen 1skohíkat részesítik. Népiskola vau összeseu fiuk 8 • 
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HHÍra: 32, l;ínyok számára: 17, kc:~.mííi skola fhík s:~.~lin,íra : lG . 
r: • d" ~o · l l l t .. ' lan''ok s:~..'1 m·[ra · o · nuu oss7.e : t IS w a, me ve oss;o:esen 9 3 81 

1 
.. J 

' " ' , ' , lOVCndéJ· l • 
gat. A tanitók összes s;.:~íma: 304 . .Ar. All. által fogadott tanitok h·~- atn. 

P ''b 1868 't~ '!ló' • ' il0 11 ké-pcztetHek egy ans au . o a CllJJa mtcr.etbeu, mely 4 évfoJ, . 

;ill. Hasouló a Nett er ~í! tal J affMmu fehU!ított földmivelési intézet. )(1,111 boi 

Egy másik eRr. köze az Alliancenak az ismeret terjes:~.tésé. t 
.. . ' ' . . , le udom,(. 

ll ,·os mnYek kiadása vagy segclye;.:esc. Ar. utobb1ban rcszesült 
3 1 · . tudó 

kö r-t lik két magyarországi: Bloch lVL és Kohnt S. Segélyer.tetctt t l 8' 
~ ov, hb·l 

5 tndom<Ínyos folyóirat: BétTalmud (Bécs), L etterbode (Amsterda ) ' · ' 
, m ,"fn. 

gazin (BerliJJ), Monatschrift (Boroszló), Revue des Etudes J. (Páris). Ki. 

ad<ísra csak a zsidók statis;.:tik:íj;it illető és erkölcsi érdekök vódehnét czélzó 
muuk,[k tarthatnak sz:ímot.. 

Könyvbír felett is rendelkeúk a:~. .Alliance, me ly l 0,545 kk. :lll, 
többnyire a :~.sidó történetet és tndomhyt illető mlivek. 

A központi bizotts~lg tagjai voltak 1860. óta többek közt: Cl'é

mfwx . l., Asl!'1tc A1·. (ptirisi rabbi) Bédcm·ides J. (a semmitő törvényszék 

elnöke) Bréal M. (a comge de France tanára), Cahen I. (az Arch. hr. 

igazgatója), Carvallo Gy. ( litépítő-mester), Derenbom·g H. (a:~. élő keleti 

nyelvek intézetének tamlra), Franek A (a colll•ge de France tamlra), IIa

lévy F. (az il1 stitut tagja), Hom E. (hirlapiró, a későbbi magyar ~mam
titkár), Isidor L. (Francziaors:~.~ig főrabbija), Munk S. (az institut tagja), 

Netter K., Otterbourg (orvos), Camondo Ab. gróf; Frankel Z. (a boros~lói 
s;.:em. igazgatója), Káuitz M. (Pestről, lemondott 18 7 5.), Lazal'lls M. (ta

mlr Berlinben), Philippsan L (rabbi Bounban). Elniikei voltak a~ Allian· 

ceuak: Köuigswarter L. J. (1860 - 63.), Crémieux A. (1863-67. és 

1868-1880.), Munk S. (1866-1867.), Goldschmidt S. TI. (1883.). 

Jelentése végén megemlékezik a:~. AlJ. az antisemitismusról is. A 

baj központja, ugymond , nem Németorszúgban fekszik , hanem a kevésbbC 

miiYelt nemzetekben. Főkép Románia, Magyar-, G,lcs- és Oroszor~zug 
izraelita lakoss~lgát v~ílasztott<lk a zsidók ellenségei czélpontjokul. »A 

foladat nagy ; számos Mdozatot és férfias elszánts,ígot követel. Hogy 

az All. neki megfelelhessen, segédes:~.közeinek h<1roms7.or akkoráknak 

kell lenniök, mint jelenleg. E:r. legyen a jöYő föladata. Körlilbeliil egy 

millió zsidó van hiYatva, hogy öt mil!ió hitsorsos biztoss<ígáról gondoskod

jék. Reméljiik, nem fognak kötelességök trljesítésében reuyhék leuni. « 

Budapest. 

STEINHERZ JAKAB. 

1
, 6zuinwrÁSI .i.LLAPOTAINK .E::; .\ z:s1uuK. 

T a n ü g y. 

_Közokl:.Ltá:::ü állapotaink és ~L z::;ü.lúk. 

II. 

el ső czikkemben a közoktatási minisztcr utolsó hivatalos jcl<'n-

Ha . , 1 állást tiintettlik ki, a melyct a zsidó elem a mag)•ar-·omaJl nzoJ 
tése J\) '·t t, 8 tedn elfoglal, ma bitsor~osainkat a magyar kü::épisl~ola , : népotv a a , 
orszagl "o·yre veuniiuk. Es ha ott azon jótékony hatást láthattuk , ]·ell szemu"' ' 
tercll ' , eti J·özmüvelődés általános emelkedése, a népnevelés klil-

melyet a nemz ' .. .. . . 
ll . J! 'lödése hitfelekezetunk megfelelo VJszonyau·a gyakorolt ma , beltel:Jes leJ ' 
cs társadalmi mozgalmak következményeire is fogunk ráismer-
már ama , ' , . . , . , 

. . 1 ek a közelmultra cs a Jeleme IS felreisrnerhetetlen belyegökct hetlll ll me Y 
.. ',1_ Teo·yiik méo· hozzá, hogy e téren csupán tanulókkal 1·an elol-rásute '· "' 0 

k · kol"król melyek non sunt, nulla sit mentio; tanárokról, kik sunt, gun i lS a ' 

nulla facta est mcntio. Ne te1jeszkedjiink ez alkalommal amaz okok fejtc-

t • e' ·e miért nincsen zsidó középiskola, hanem utaljunk e tekintetben ge es r , 

.lrbndel Pál országos képviselöne)r a minap e tárgyban tartott beszéelére 

és ne kérdezzük, vajjon csakugyan fölösleges vagy épen káros volua-e egy 

korszerü izr. középiskola, hanem siesslink a sz<Ímainkhoz. 

A jelentésből tudjuk meg, hogy a mózeshitüek föntartanak mind

össze egyetlen egy középiskolát, ez a nlyujhelyi reá!iskola. T ehát még 

l 
0
/o-át sem a meglévő intczeteknek, holott a Zditló a magyarorsz:ígi la

kosságnak majdnem 4° '0-át teszi! 

Egész más a viszony, ha a tawdók arÚIIijÚl a;.: alábbi kimuratáf. 

szerint tekintetbe veszs:l.lik. Az 1883 . 4. évi adatok s:~.erint ugyanis volt n 

növendékek közt r. kath. 45.41010, a klilönbst:g a lakossági aránynyal 

szemben: - l. 79°,' 0; gör. kath. 4.41 o 
0

: - 6.42° 
0

; gör. kel. 5.01° o: 

-
9

-10°/o; heh·ét 14.09010 : - 0.650 
0

: tlgost. 11.11° 
0

: + 3.03°.'o; 

u~it. 0.380 /o:- 0.02n o i ::sidú I U.J!JO o: + 1:5.UJOfo· - 1882/a·hoz 

kepest szapo?·odta!~ a római cs görög katholikusok l:S az ágo:;taiak: ellen
ben keve~ebb 1 .. , • • 1 l · • .. .. k 1 t' k J I -;tek az . . 'ozep1s ~o a1 tanulot adtak a gorog ·e e te , a 1e 'e ' 
tnntariusok . , . . 

, s a ltto::eslnliiel~ (!. 6 -tal s.-:áms:e,.inl lüfJ-c.-:el) . 

1. Erdekes megtuclmmk, hogy rt mÓzl'sltitííd ;].']1.
5
° '

0
-htl, s az ágostai 

ntva!Jás' · · • · k ' 
l 

11 
evangehkusok 3 7 .5o 'o·kal mctt'jrt.wM ellenben az umtarmso es 

lelvét h' · 1 . ' . .. 
20' ·k· Jtv. reformáltak közel 1 o 

11
-kal, a római kathohkusok kozel 

0 
al, mig a .. .. k o l .. !i keletiek 6-t 0 gorog atholikusok már 59 0-ka s a gor g · 

4 o·al ki.9ebb al.; kb k l ' k 'k t k" , . kola'kba mint a -1 anyo an · ü dtek o-yerme m e a ozep1s • 
mJ y arányok b o . . .... 

an mutatkozuak az or~zag lakassaga kozott. 
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. \ kiizépiskol:lk Í}'(Í il!J!Íf tckintvl', iRkoEba. .i <lrt: 

o·öröo· g-örög helv. ágost. l u{i'Tt~1 • 
é•s pedig· r . kath. kath~ kl'leti hitY. evang · 11 0 ccr , 

" · · l'Jns hitu' 
a 151 J 5,07li l 1.634 1.7 23 l v, 031 3,630 l 125 l = 

g;imn.-ban 46.08°/0 4.99°/o _ 5.26°/o 115.36°/o 11.on• j
0 

o.
38

o/
0 

5,532 

az orsz. l J 1 
16·no•;, 

l.ikos~ágA -

val szemb. -1.19°/01-5.84°/o -8.85°/o i+0.62°/o l+3.o1 °/.I.;_0.02•fo 1_
12

.
360 

a 27 reál- 1,961 J 22 l 155 l 258 l 53 6 l 18 l /o 
i8kolá~~n 41.12° 'o ~ ~2ú0/o _ 5.41°/o 11.24°/0 _ 0.38'/o 31S .~~;/ 
az orsz. 'l / l l l 1 l 0 

'

lakossá gá 

val szemb. -ll.109
/ 0 ,-10.36°/o -l 0.86°/o -9.38°/o + 3.16°/o' -0.02"/o +s

3
.
60

,
10 

Ebböl kitiinik, hogy a gimnáziumún a zsidó/c 272.
2
°f

0
-o8 »igy a~ ál

tahluosuál 59 .3° o-kal kisebb aranyban lü ildik gyermekeiket mint a re<ll

iskohiknal, s e::ckben pedig már r J 0-0
/ 0 os arányban .foglalna!,; el túlsúl;JI. « 

A kii?.épiskolák tezetését tekintve a miniszterinm vezetése alatt.i 

116 középiskolába j á rt r. kath. 89.6 °/o, a. felekezetek vezetése alatti 

62 középiRkohtba járt r . kath. 10.4°/0 ; g. _ kath. jart oda 83. 10 /
0 

ide 

16.9° '0 i g. kel. 58° 10 és 4 2°/0 ; helvét 17. 9°/0 és 82. 1°/
0

; ágos t. 230 1
0 

és 76.1°/0 ; unit. 7° 10 és 93°,'0 i zsidó 76.4°/0 és 23.7°/
0

. 

Állapodjunk itt meg egy kicsit. 

A fentebbi kimutatasoknál látt .,k, hogy a zsidó a magyar közép

iskolában \'alamennyi hitfelekezet kö>~t , számarányanál fogva, a legelRii 

helyet foglalja el: 3 3 1 °/0-kal magasabb arányokban küldték gyermekeiket 

a középiskolába , mint amily arányokban mntatkoznak az ország lakoss<íga 

közt. De azt is látjuk, hogyazsidók az 1883-8 4. évben 2.6°/
0
-kallwc

sebb tanulót szolgáltattak, miut az elözö évben, a mely körülményben már 

az idők jele nyilvánul i látván ugyanis a zsidók, hogy sok s?.e!lemi pálya, 

hogy a közhivatalok zárvák elöttük, az ugynevezett gyakorlati téren kcre

~ik azon kenyeret, a melyet az ugynevezett tudós szak ok töHik megvonn ak. 

Legfeltűnöbb ezen tanulságos adat a gimnáziumok és reMiskohík 

közti arányban. Mig t. i. a zsidó tanuJók a gim11áziumokbau 272°/o-08 

arányban foglalnak helyet, addig a reáliskolában 7 40° /
0
-os arányt mu

tatnak fól. És mig a gimnáziumban egy év alatt 4 o j 0-ot veszttettelc, addig 
a reáliskolában 16 ° ,' 0-ot nyertelc. 

Ez annyit jelent, mintha a zsidó ifjuság mondaná: . 

Ti nem engeditek, hogy tanárok, hogy birák, hogy kö?.igazgattíst 

llivatalnokok legyiink, hogy az államot vagy a közhatóságokat szolgú.ljuk i 

ám legyen ; abban hagyjuk ezen pályákat, a melyeken kiUtt:ísaink Jtiu

csenek. Játjunk hát inkább a reáliskol ába. Legyliuk mérnökök, mcrt ilye· 

H'J' ú lt~ ! 
J(i\ ZOK'l'.\'l'ÁSÜGYI ,\ r,LAPO'I'.\ I NK le!:! A Z~lllÓK. ~ (j,) Af,liJ~ft')' . 

.. lesz Rzilks1:g és minlhogy n magyar kiizépnsr.t:ily ama n:tcgPi, 
· ,c]J n ' t l l .. '] t · 

1, ,.0 n'" " .. ab•td haborga null;: a ;:ozr c nyu ,tntta á lhlsol·IJan ., 
j/C L JCJI) SZ< ' • ' ' ' " 

mclycke 
1 

golJ"·lk foglaljuk cl lcgahíbb a helyet a mclYCt nni 
:t . • I:'tt cJh aJl )'a , ' .. .. - ' • ' 
c·i]Js],o vit•l.znak tol1ml-. r· , . el nem ' ' 

11apság meg .. Ját juk tovAbbá, hogy a zsidó tanuJók legnagyobb része, nH:g 
All t JS . é l tt" l .. ' . l l 'b . ' 

o j -a a minis >~tcr vezet se a a l wzepJ s ;:o a a .Ja r, mig c tannlók 

pcclig 
76 ~ él kevesebb a felekezet ek autonom vezetés ahttti lüiz

1
:pi s-

•cclrcszcn ' • "dól J ' l ' 1 t ' ucg) . f" l E s habar a zs1 ' ta a< a ossaga sohascm fogja d -J t J-creSJ 0 · 
]toJá { It ' , cllern i ()'yarapodás t, a melyet föl cg a protcsb\ns közép-·tcni azt a sz . o 
feleJ ·t és csak kényszerítve utal a.ma bnsás tand íj akra, a mclyck-
iskoiAkban nyer ·1 é f"]" l l · l · l 

. t;, eteknek adóz1 ;:, m g scm .o os cg es neme m , 1ogy ezen j 11• 
J- l ezen m ez . . ' 
'
0 

, • 1 · tanulóknak arány lag csekély része vesz1 1gcnybc. t ', eteket a zsJC o 
ez A tanárokkal foglalkozó kimutatásokban nem akadtmk a?.on nlnk 

t 1 a a rányra a melybeu a zsidó elem k~pvi scl vc van ; ele nczvc mos o ), ) . ) 
. ·á 1 adunk a baclape8!i középisk olai tanárokat képzö intézetben még SítjJlOS, I , a{, 

. 1· . 8 szco·én)' <lldozatra, a ki a tanári pály{n·a kés:~, iil. A kofo:.míri 111\llCJg 'o 

tanárképzö intézetben ily szcrcncsétlen , hál' I sten, nem létezile 

III. 

'fé1jünk már most a. felsöbb tanin tézetckrr. 

HazánleJtak 5 1 thcologiai intézete va.n, mclyek kii?.t a mi raóúikcp~/í 
inté.:etiink is sr.erepel. D e nem kevéssé voltunk meglepve, l:ltv:ln, hogy a 

ko'zokt. miniszte1·ilnn által kiadott hiwtcdos j elentés szcrzöjénck fogalma 

sincs azon intézet S?.Crveze tének még csak alap von:í sairúl is, mcly 

a miniszterium /,;iizvctrtlen fel ügyelete alatt áll ! P ct•sze azert mégiR 

ir róla s azt hirdeti , hogy a rabbiképző Ut lri knrznsban végzi föl 

adatát, holott 10, mondd ti~ év kell hoz>~{t. A majdnem hihetetlen 

tévedés oka a jelentés szerzöj ének eo·y állandó nyelvi botlasa. Neki 
ugyanis t f 1 , 0 

, an ° yam = cvfolyam , holott az clsö - mint azt neki 
b:trmely n· ' • • 

mab) ar-német Ballag1 meg mondhatn á - Lehrcurs, a m:l-soclik Le h . · 1 • 
~ 1 IJa lr. Ali pedig kr>ztudomás szcrint a rabbiképzö két fan-
o YambóJ melyel · ' · · ~ l "t ' 

1 ' r mmc,egytkc ijt évfolymm g tart ; az alsó tamo yam u cvc negfelel na o- • 'b 
the 1 . . bYJa an a mi felsö gimnáziumunknak a felső tanfolyam tiszt:ln 

o ogtai t'" k ' 
111a t . , 

018 
ola. E szerint a rabbiképző a. jelentés irój1l.nak szabadai-zo t Irasmód. á , . 

fo]". .l· 
11 S~":olva., »öt ta.nfolyamu« intl:zct nem pc(hg »két tan· J«llllJ.(( .A . ' ) 

désekre ne . Je~entcs írója. a neki eddigelé más n:szriíl kimutatott téve-
. m Javttáss·tl J · · · • ~ l l · K' á • cslak va . ' ' lUHcm mrhrekt polem1aval szokott 1e em. rv n 

S')Unkm·irc] " · ' ·h 
' orc,unnt fogja 1885-86-bannekiiuk bizouyrtam, ogy 
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tlc bimny a rabbikép;r,ő mégis csak !.·a és nem tiz vagy rit »tan«fol 

l Ó l . t ' t 7 O .. d 'k Y<ttntt ) .. r. scm a leguto s , 10gy ev. 111 eze novcn c ·e között eo·y . · 
. " . , . . b »sztbériai -

nak« \·an mondm, holott az tl!et(l szJlezJaJ. Vagy tán a »két tan«-fo] 

l 't 'l 'b "' \' l ..... b . t' t 7 ' ' Yatn is csa, saJ o n a r an mton en ez m eze en renetes es 2 rendkivüli 

nem pedig mint a jelentés irója tudja : helyettes; ez tán mébo·is ~ 
csak 

különbség? - tanára; anyanyelv szerint 5 magyar, 4 német. 

A 13 Jogakadémiálcban van 7 3 3 tanuló köz t 5 9 zsidó, tehát so j 

kétszer annyi, mint a lakossági arány és itt m;ír előérzetét nycrJ'i'tl 0
' 

( ama 
uag)·szerli aránynak, melyben a zsidó elem a budapesti egyetem hallgatói 

közt sr.erepel.- 1883-84-beu ugyanis beiratkozott itt öszszesen 3 3
69 

hallgató, 152 tanulóval több mint az előzö évben. Ezek közt volt 106
6 

zsidó. Ime a táblár-atos kimutatás felekezetek szerint: 

> 
római l görög l görög; l h~lv. ágost., u~ita- j mózes karok szerin t ~ 

~ kath. l kath. keleti hltv. ~ evang. rms hitü 
- ll -

l l 
61! 1731 a jog- és állam-l I. ' 697 ' 

34 1 2 58 1 4 385 
tudományiban u. ' 622 29 

"j 229 1481 3 361 

:~s~~~ ~orvos .j I. 281 9 21 138 89 l 617 
II. 252 8 19 

1301 891 l 574 
d~má- o- ó o- sz 1 I. 54 - 4 24 19 - 5 

nyiban oY oY l II. 52 - 5 22 20 - 5 

".böl-l""'"· ! l 
138 4 

81 39 37 l 51 
cseszet- II. 121 3 -:l 321 33 l 49 
tudomá- o· ·ó . I. 77 2 

~!, 21 l 8 
nyiban o.l gy. i II. 73 2 191 l 9 

ll 

átlagosan . l l 67 .• 921 455 .• J 
324 6., J 

1032 11 1248 .• 

hány 0/o az egésJ 
ll l l l 

nek~ l, llss.,0
/ 0 1 2 ,.,,1 2.s 0 /o 14., 0/.1 l o., o J 2.,oJ 32.,0/o 

ll l l l l 

»Általában véve az o;-szág lakosságának hct8onló arányaivalszemben az 

([J!Jelemi hallgatók köz t 2 7 5 ° ,'0-os m·ányban túlsúlyban vannak a mó:,eshitíiek, 

s 1888 
4-ben a !telv. ltitv. rejo,·máltal~, az unitáriu8ok; és mózeshitűel: a1·ányai 

nJh•elcedtel•, a lö'bbieké pedig esiilekent ek.« 

A tanárok között találunk sok zsidó erecletlire, de tényleg r.sidóra 

Yajmi ke\'ésre. A jogi karban két r.sidó magántanár van: dr. Neumann 

Ármin és dr. Schu-arcz Gusztáv; az orvosi karban nyilv. rendkivilli tanár dr. 

Biike Gyula és dr. Stillm· Bertalan, ele Rzámos magán tanár, még pedig: dr. 

Pw;j(JIJz Zsigmond, dr. Liebmana Mór, dr. 8á1·on János, dr. &al!í1·rli Mór, 

dr. LicMenbPrg Kornél, dr. lillsenfeld Manó, dr. Wittmann Lázár, dr. Gold

~ehel· Vilmos; " bölcsészettudonuinyi Imrbau a következő zsidú magán-

'l' KÖZOKTA'l'ÁSÜGYI ÁLLAPOTAINK É::> .\ ZSIUÓI' :!-111· \LJJER • . '· 
s·r!Jll~1 ' 

J
• . dr. Júínnún 

, . k vauHa. \. · , . 
t<ll'atO G triziher Jguacz, ch. 

Mór, dr . • 1lc.J;undtr Dem,it, dr. 1J,í
1
w. :, 

.lfa;·czali H enrik. 
f dr- :ro 

Jó~sc' , .; 111 kir. Ferencz József tud. eg1·etemcu tan·lri k·tt .. :IJ•ttt 
.A kolozsrcu • · . , : ' ' " ' 
, . des tanár is van: dr. Pw·;Mz es Rét/u. Magántamír <lolg:liJan 

;- ketJen ' A l ll t'J ll' · · .. ntM o·yon szegeny. 1a ga o' va asa t !lletolc" a kö,·ctkczii 
e~ eu intézet na~ b , 
' t'st találJuk: 

J·iJnuta a 
' Róm. kath. volt d két félévben összesen: 46:3, gör. k:1.th.: l\4 , gör. 

. 
17 

helv. ref.: 143 , :ig. ev.: 130, unit.: 42, zsidó: 51. __ A ha\1-
J;cl. · ' J! '1 ' b 4 7 7 2 .. száma volt az l. 10 ev en , a -bau 446 . 
gatók osszes ' 

Ebből kideriil , hogy a zsidók ::t kolozsvári egyetemet csaknem aznn 

1 ban látoo·atják, a melyben az ország többi lakosaihoz állanak holott amnY ' o ' 

a budapesti egyetem látogatói súnuinak majdnem egy harmadrészét te,;zik. 

Ezen köriilményt nemcsak ama jobb tudományos hitel magyadzza. n 

melyuek a fővárosi egyetem örvend, dc a könnyebb és gyakoribb me~él

hetési mód is, melyet a főváros a jobbadára szegényebb sorsu zsirló ta

nnlónak nyujt. 

Hátra volna még a m. kir. Jó:·sc;:mlícgyetcm niuk vonatkozó Yi

szonyaiuak ismertetése. Ez intézetnek egy zsidó r. tanára (dr. Kiiwf; 

Gyula) és 248 zsidó hallgatója vau. 

645 hallgató közt volt: 

róm. kath. az I. félévben 253 

1 
az r. félévben 4:-J a II. 219 ágostai 
a Il . :33 

gör. kath. az. I. félévben 6 
a II. 6 unitáriu~ 

1 
az I. felévben 

gör. kel. az I. félévben 10 a II. 
a II. 8 

l az I. félévben 2-18 helvét az I. félévben 81 zsidó 
a JI. 227 a II. 73 

»A mózes-hitiiel.- . ' . l 188·J 8" ., o' . . 
hitj z 1.· w anya w t ~- o-ban o8.6 10, mtnéljoyva e:en 

e e,ezet most ismét 1 Oj - . . ' .. ' . 
·a o l,o.q eu án!fu nouh·edé.~s,.z Jmtfotko:al.:.« 

liiagától értetik hoo-y 
azon érzékének ', b.. ezen növekedés egyré~zt kifoly;isa a zsidók 

zér]j ml , ' a mcly oket parlagon heverií közmiivelö1lé~i terekre \'l~-
E, ' asreszt pedio· k" tk . ' . ' . , 

s ha egy pá. é b ov e ezmenyc az Ismerete~ tarsaclal un aramlatuak. 
h d v nmlva a 'á b ' 
ogy valam . , ' ' J lll or tarsadalom azon fogja magát észrcvemú, 

ok l . euuyJ mernök ' é . ' , . ' . , . 0 
n1, hauen ' gep sz cs Ppltcsr.: z:-ndo, nem magamagát forua 

tn! · 1 azon hitfelek . t 01
, hanem . , , eze et, a mely jó szerh·el csak nem akar pusz-

<lent't ·L letert való k" .1 
1 e eképen k' . nzue emben alkalmazkodási képes égét miu-

gatók 1 tudJa prólJil · 
szálllát a 111

• - A következő táblázat runtatja a hall-
vallásuk Rz .· 

·· enut az egyes szakosztályok körében: 
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Hzakosztály ~ . ~ 
1

i
1

Jr. kath. /g.kath. 1gkelJ
1 

heh' . l á -------~ l ............. 

ll ""' .Q l 1 1 gost. unit. . . 

1 
I 49 / 27~--= ==-- . l zs,clo 

az épitésziben . n." 47 ~ 23 4 3 ,~ 

, .. . 5 I. 366[/ 142 4 3 -1 15 
a mernokJben .. ( n. 332 128 4 ;~ 18 l 1~~ 
a $·épész-mérnö-l I/53 45 17 ~! l 12~ k1ben ......... ( II. /134 39 l!\ 

2 
l 7

4 . í ' I./ 24 8 l 66 a vegyész1ben. 'l II. 21 1/ 
8 

3 
12 í1

/ I. 13 8 3 
9 az eg-.retemes ben 11 II. '/ 9 6 

rendkivüli hall-f l I. 40 23 1 l l 2 

g~tó ... ~ll I~·. ' 6!: ,1 2:: 10 8! ~~ 
Osszesen .... \ II 571 11 

45 l 21 248 
\ 219 81 63 39 I 225 

A miniszteri jelentés nyomán, veg1g menve hazai közoktatási vi. 

szonyainkon, azt láttuk, hogy a zsidó elem az oktatás minden fokán a 

tudnivágy és müvelődési törekvés dolgában magas szinvonalon áll. Azt lát

tuk, hogy az oktatás azon fokán, ahol a zsidó tanítási kedv~ táplálékot nyer, 

ezen tanitói elem mostoha anyagi viszonyai daczára a legbuzgóbb és leg· 

magyarabb elemek egyi~e és sejthetjük, mily kárára van közoktata· 

sunk ügyének, hogy ezen értelmes, buzgó és kötelességtudó elem a közok

tatás magasabb fokán érvényesülésre alkalmat nem talál. Remélhetjük-e, 

hogy ama rajtunk kiviil fekvő okok, a melyek hitsorsosainkat tanitói 

tisr.tjüknek a népnevelés minden fokán való gyakorlásában akadályozzák, 

majd idővel el fognak tünni? Várhatjuk-e, hogy hitfelekezetiinknek 

mód fog nyutatni, a magyar nemzet szellemi és erkölcsi tevékenységének 

minden mozzanatában annyira részt venni, hogy a zsidó-magyar elem a 

magyar nemzetben szellemileg eloszlottnak tekintethessék ? 

B1tdapest. 

STURM ALDER'f. 

KÚTFÖK. 

32. sz. 

Anyakönyvelésre vonatkozó minisztcri rendelet. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztertöl. 

2189. sz. 

'D kintetes Schweiger Má1·ton ú1·nak) az izmeliták ors.?. 
e i?·odája elnökének. 

A vezetéknevek megváltoztatására vonatkozó m. kir. belügymi

niszteri engedélyek ki~dásakor a törv~~yhatóságok ~indaunyiszor fels.~ok
tak hivatni, hogy az erdeke;tek ~g~haz1 ~nyakonyv:mek megfelelo knga
, íttatása érdekében a szitkseges mtezkedeseket tegyek meg. 
z Azon zav.arok megelőzhetése czéljából, melyek az egyházi anya
könyveknek vala~ely véletlen eset következtében megtörtéuhetö elveszése, 
vagy megromlása által származhatnak, illetöleg az 18 2 7. évi XXIII. t.- ez. 
czéljára való tekintetekből azonban szlikségesnek tartom, hogy névváltoz
tatási eseteknél nemcsak az egyházi anyakönyvek, hanem azoknak a tör
vényhatósági levéltárban őrzött másodpéldányai is megfelelőleg kiigazít
tassanak. Ennélfogva, hogy a törvényhatóságnál őrzött anyakönyvi má
sodpéldányoknak az illető lelkészi hivatalok által vezetett elsö példányok
kal mindenekben, tehát az utólagosan bevezetett igazítások megjegyzé
sekben is, melyek közé a névváltoztatások iránti bejegyzések szintén 
tartoznak, tökéletes megegyezése éressék el ; van szerenesém Tekintetes 
Uraságodat tiszteletteljesen megkeresni, hogy az anyakönyvek vezetésére 
hivatott összes lelkészi hivatalokat és közegeket oda utasítani szivesked
jék, miszerint minden névváltoztatásról szóló bejegyzés alkalmával az 
ekként kiigazított anyakönyv észrevételi rovah'mak szó szerinti hií llllÍso
latát az illető másodpéldány vezetésére hivatott törvényhatóságoknak hi
teles alakban haladék nélkül küldjék meg. 

Budapesten, 1885. évi február 13·án. 

A minis:der meghag-ylísából : 

'l'anárky Gedeon J s. k. 
:lllnmtitk:ir. 



VEGYES. 
h'odalmi hit•ek. Megjelent és beküldcelett: Théoclo

1
.f R . 

emctc/, II' 
toire dcs Israelites clepuis l' epoque ele leur elispersion jusqu'a ·. 18• 

. . . nos JO\Jt·s 
Pans - Rcport of the executJvc commlttee of the Constit·uti · 

on G1·a 1 Lodye J. n. n. lJ. 1883--1884. New-York (Zsidó páholyok é 
1
•.. 111 

. . b" . . • v 'onyve) Az Alltance JU tieurna Pímsban marczius 1-J"éu a la v· . . ' m~~ 
ntczai templomban egyházi és világi, politikai es financziális tuclon" . 

' 1"-llYosés 
irodalmi, minden felekezetbeli kitünőség jelenletében folyt le; a részvevő 

k<izcin~éget közel 3000-re bec~iililc Az esti imát nehány zsoltár remek el

(lneklésc követte ; majd 7-adoc Iúrhn párisi főrabbi tartotta az linnepi szó

llOklatot; következett ujabb karének és a tóra kiemelése a frigy ládából· 

végül lsidm·, Francziaország főrabbijának imája. ' 

Neubauer Adolf tudós hazánkfia, egyet. tanár és könyvtárnok 

Oxfordban, e számunkban megjelent értekezése szerzö által szivesen ren

delkezésiinkre bocsáttatott, mielött angol nyelven napvilágot látott volna. 

- Dr. F'ranlcl P. P., berlini rabbi értekezése, melyet e füzetlinkben köz· 

lünk, azon előadások egyike, melyeket kiváló zsidó tudósok Berlinben az 

ottani Hocbschnle javára a telen tartottak. 

Mekiczé Nirdámim, a nemrég megalakult zsidó irodalmi egyletről 
dr . B erliner a következő értesítést teszi közze Az egyletnek közel 300 

tagja van s a vállalat biztositó alapja különösen Pétervárrólnyert nagyobb 

összegeket. A nyomáshoz legközelebb hozzáfognak s az első évfolyam kiad· 

ványai hihetőleg még ez ev tisri hava elején fognak szétkülcletui. Nagyobb 

miívek, az idő rövidségenel fogva, csak a 2. évfolyamban lesznek közze· 

tehetök; az első 50-60 ív te1jeuelembeu , a következő iratokból fog 

állani : Pachad Jiczchak folytatása; l\IaimUJIÍ kommentárja a misná 6· 

részéhez az arabs eredeti nyomán javított héber fordításban dr. J. Deren: 

bourg által, Párisban kiadva· kiadatlan o-eónim-határozatok, pétervárJ 
• , ' b • ' kötete. kézu·atból, dr. Harkavy altal; kiadatlan dolgozatok gyüJLemenyes . 

Minthogy a nyomtatott példányok száma csak kevéssel fogja meghaladn t ~ 
jel tk "k · át k" á . , .. b r ,ánMkukat en ezo szam , 1v natos, hogy az UJOnnan belepok eb e l sz ·or· 
dr. Berliuernél minél előbb bejelentsék. Évi járulék 1 O mark. - Magyal 

s:r.ágból, ugy halljuk, eddigeh: mindöss;-.e csak 16 tag jelentkezett. 

Zsidó katonák husvétja Francziaországban. A franrzi:t hn<~ -
r . . . ' l n:t hel 
tgymmtsztt•r :tz HlPn is eh·t'tHlrlt<•, ltol!;y min1len zsitló katon:t :t 111 ~ 
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. a· körében töltheti; az algiri zsidó katonákMk azonfiiliil illi; 
''t csalaJa 

JlrtPJ" 1 _ és visszautazásra. 
til· az oc a 

engedte ' l sky árvái Smolensky Péter, a kitiinö héber i ró tud\'nl e-SmO en · , · 
. lelén Meranban febr. 4-eu elhunyt s iizwgyének s iit kis .. 1 férfikol a c . 

vo eg .. , ·11 kiviil semmit hátra nem hagyott, ugy hogy ezek w1.,., 
' . á"áuak mtt\et . b. 

:u v J • é· ck eléje. Egy 18 tagn btzottság most melcg han gu felhid,t ornak u zu 
nyom .. é SmolcnsJ,y-alap gyüjtésérc, melynek jii,·eclehnéből az árvá-
tesz kozr. egy . , ' . , .. . 
. neveltetni lehetne. »VaJha a szerencsctlcnscg - t gy 1·egzochk a fi il-

kat, ly c ki tiinö férfiu t egész életéJt :it iildiizte, legalább sitja kiiJ"vas - me 11 
, 1 a megszliutethetö.« Az aláirók ezek: dr. Drabkin, Rosenthal 

szöben vo n, . , >. , .,.. • 

l. M RabbinovJtz A. IL űa.-1 efervar j Kaufnmnn D. Bucla11,'s/ · g Ber Ul ., ' ' 

., 1 · er· J lovao· dr. Jellinek A., dr. Giidemauu M., Gutmann Y. lo-Wert 1e1m · b' 

Heller S Miillcr D. H. Bécs j dr. Kahn Zacloc, Dérenbourg J. P.íris; vag, ., 
Lazarus M., dr. Kristeller S., clr. Franld P. F. Berlia j Rosin D. Boros.:M. 

_ Adományok az aláirók bármelyikéhez kiilclhetök. 

Spinoza Ethikája héber fordításban megjelent ez é1· elején 

Bécsben ; a foreli tó Rubin S., ismert tudós és kiváló héber iró. 

Hangverseny zsidó deákok javára Pétervárott, miut mindig 

télen, az idén is tartatott. Részh·ettek benne a cs:bzári opera és a franczia 

szinház elsőrendií mih·észei ; a hangversenyt bál kiivctte. "\. tif'zta jö,·edc

lem 12,000 rubelt, azaz közel 20,000 ft·tot tett. Budapesten a Z>'icló hül

gyeknek eszökbe scm jut, hogy szokott hang1·er:;enyes háljokat egyébre 

is lehetne rendezni, mint a nöegylet czéljaira. 

Zsidó tudósok Francziaországban. A p<lrisi Ac:trl,:mie de méde

eine 200 0 frknyi jntalom-clijat ;zavazott meg dr . .)'trauss-nak T oulonban 

tett az 1884-iki koleráról mló fontos kutaül:;aiért. Az Académie des scien

ces ugyanott dicsérettel tütüette ki Pl( a »tengeri tenyészté:;éről « irt érte· 

kezését és llr. sl:e buvárlatait »a sziv anatomi,íjáról é:; fiziologiájáról.« 

, Dr·. Holzet•. l\Iintegy két hónappal ezeJött egy elökelö magatarbi8n 
ferfiu mutatta b ' " ' ·· II J It ' ' 
•• < e magat szerkesztosegunkben : dr. o zer H> , egeszseg-
ugyi tanácsos es franzenshadi fii.rclöono:;. Az idegen elég jól beszélt ma

gyarul s bár a telet :Ulamlóan Zágrábban tölté, jó ma{,')'ar hazafi maradt ; 
8 azonföl li] · t , . .. . . . . , , . .. . , 
b ' llllll maga ,·alla, az 1dok auh~ennttkus Jarvnnya kovetkezw· 

en lelkes z ·a. . , 
jött h ,st 0 

- nem volt, hanem lett. Bu<lapestre, igy mondá, azert 
' ogy egy nagy t ' k · • l" · l' k .. ··k t " egy . ·d erveue · nyet:Je me cr az iraunu o z~H o oro ·e : o 

zst ó középisk l . b • • •• 

ahlbb 0 
Ul alap megteremtését tartja sziiksegel!uek: egyelore leg-

hát·om 1-!;i 1 ' • • H 
Vátorsz.' nnazJun1 volua tervbe vceiHIÖ, kettő Magyar- t'S egy or-

.agLau · az l ' l l ' 
k0]] f0 .,.

1
• • ' ·a ap megteremtésére kell tal:ln 20-:10 m·, (e IOZí".ll 

" ll , hogy JeL!P],.'JJJ)J J ' ")t. k j" k · ""'."IIJrt•IJII'to,l t'ISIÚ), ~ • '<'tiO J u meue ·c·t Ji in · egy Jogo>! ~·--
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miszerint csak mi zsidók uem akarunk a nemzeti mií.veléshe· 
á .á l · tb E t ' l l · ·· M z anyagi áldo :o:attal is hozz J• ru m s . ' ervcue ;: a <.al"Ja o a » .-Zs. Szemlé« _ -

nyerni. S midőn mi készséggel megigértuk t~lmogatásuukat It Illeg. 
l l f"l bb l 't l . l '] r ·n ' e lllouc].( lOgy eg o e <.C 10nap mu va s:o:cme y esen o LOzza vagy fölklildi Zá'' 

nlbból erre vonatkozó kimcritő momorandumát s annak alapján ma·d :.g-
' 1 1 ·'t s · t r· 'b 1 .. b J lu-d1tsu;;: meg az a .:cz10 . « az ereJe e Je eu ev o nzgó férfiu . 

tás biztos reményében ,-ett tőlünk btícsut. A határidő letelt s aa YlS%oulú-
' . , . memorau. 

dum helyett Italaliure erkez1k. Dr. llolzerbcu felekezetünk lelkes fi 
1 la Iunyt 

el. Terve azonban, a:~-t hisszük, olyan, mcly a koporsóból kitör s megvaló. 
sulást kér. 

Két Rothschild jövedelme. A Frankfurtban lakó R. Vilmos es 
• llájer-Eá1·oly bárók az adóbevalhisi ivcn a következő összegekben tlintet. 

ték ki éYi jövedelmöket Az clsőé 4.788,000 márka, azaz közel2.8 70,0oo 
frt; a másodiké 4.560,000 márka, közel 2.700,000 frt. 

Ezl'ath Niddáchim ez. egylet Jeruzsálemben a zsidók közt a kez. 

müvességet igyekszik te1jeszteni. Jellemző, hogy a szüléknek kénytelen 

heti 1-2 frankot adni, csakhogy ezek megengedjék, hogy gyermekeik 

tanuljanak valamit. Érdekes továbbá, hogy Jémenből nemrég 80, több

nyire k.:izmíives család ment Jeruzsálembe, mert azt hallották, hogy -

a messiás megérkezett. Az egylet e boldogtalanok számára gyüjtést rendez. 

Zsidók a német vál'osokban. A legujabb adatok sze1·iut van Ber

linben 45 ,000 zsidó; Boroszlóbau 17,690 ; Hamburgban 16,100; Frank

furtban 13,850; Posenbeu 7,000; Königsbergábau 5,300; Kölnben 

4,600; Müucheubeu 4,200; Manuheimbau 4,000; Strassburgban 3,550 i 

Hannoverában 3,500; Lipcse, Mainz és Fiirth városokbau egyeuként 

3,300; Nürnbergben 3,000; Stettiuben 2,400; Drezda, Stuttgart es 
Würzburg városokbau 2,300; Mülhausen és Benthen városokban 2,200; 
Altonában 2,100. 

A karaiták összes száma a »Jew. Chrouicle« szerint 10- 12,000. 

Legnagyobb részök Eupatoriában, Krimbeu, lakik; kisebb számmal van· 

nak még Konstantinápoly, Kairó, Jeruzsálem s egy-két keleti városhau. 

Türelmesség. Hamburgban egy keresztény polgár 8000 márkolt 

hagyott a zsidó község szegényei számára és 10,000 márkát a zsidó be· 

tegsegélyző egyletnek. Oroszországban, Piotrkow kormányzóságban a g~
rög-katholikusok és zsidók kölcsiinösen gylijtést rendeztek a magok köre
ben egymás templomára. 

l • 

TU DOMÁNY. 

O"y-megyeri Besnyei György kéziratos 
Na", . . -~-" d 't' b1bha.Lor 1 asa . 

I. 

Ffa flo-relemmel l'R elfognhthn H7.1'mrnel íizsgúljul, :llll:lz 

l .... 1 t ~~·elyck n reformácziút riVtgrn szMó esL'mrnyny('. kiivrt-
esz cor.o {C ' " , , . , .. , ,. 

, 8 ·1iJ"ll és rrer1menycbrn a vilngtnl"Lt'net. legnngí:o;zeruhh kezmeny ' · ' . ' " • 
tüneméuyrví· teszik - akár tekintslik a reformúc.zlú okút. hatús:'tl 

ntoT né]~szerííségét: kénytelenek leszi"tnk ht'Ya1lani. hogy a bihlin
fot~Útás volt egyik lege rősebb f.s legnPmrsrhh eRzkiizr (•s hog_\ 
eiteljeclés(•nek . llP]lSZCl'ÜS('gÉ'nek. RZ{l\ i1 l Ú lta }ú llllS _ie lleg(•nrl. 110111 

csekély rrszét épen P zen eszközének kö~ziin heti. 

A reformáczió n. nemzeti irotln Imi nr h ek lnemtoje: a 
hibliafordítá s l' terrrotőnek a szellt>me. lllPly (•Idot lrhel :1. holl 
nyelvanyagha. A rrformítczÍÍl :lZ es:~.ml>k (•s gondolatok reyn)u

cziója: Lle bizonyilra a hihliaforclit:1s pgyikt> -:nnn ,;z il:'ll'!l alap

köveknek melyekre n. reform. u. sznbnd vizRgúlús (•s gonr1olkod{ts, 
~z újkori tl1clomány és kutatás számúra Pmelte ama hatalmas 
e~ületet. melynek n szellemi {>,.; politikni világhn 11 n llPVe: sznhad 

~~g-és egy<·nlőség. A reform. P]ííkl·szíti " nrpd;: politikai ~z:tl,ad-
~agat: n. hihlhf ·l't,' , , , 
1, . . · on I as a sz n hat l gond nl kotlaRt. t>~ kubtast he-l ez! VIssza e l' l' d t' . . b , 
e" é , 

81 Jog:u a. Raborút izPHni az auktoribísnak :Lz "y n erdekében , tt.. . . k , , . , 
a tiitnecrtől. , ' n 01111 a 'n rla tot. nwly Phalas:~.t.Ja :t:~. osztalyt 

o .• tz Volt 'l t·· . k , l " ") . , , l eredmén · · 0 1C VPs n. j)01tlm1 tPn•n es az vot az 
és bill]· yf az egyhúz í•::; swllrmi vilúo- h,r('lll'n luPly·í·r t reform 

la Oi"tlít: k .. "' ~ · · · 
gokat _ Inel .t\ arol~ve kiizd. Rr•gi. elavúlt (·s túll•lt kiv:Utsú· 
osztályok hi/r et. lUJndrn emberi jogok uwllíízí·~ílvd, cs:4k eg ve' 
llle]y k orolnn.k - P]t·· •"l . , l "l , . • . 

e et n. t01, '• . tnu n1 ~'s IP yiikbt· a nepek JOgait, 
allla ,I.l' . Int Sl.ei; ·vloJnr . , , , ll . l 

agrn.sz()}r, rn ' -myo:~. Ps <;zpntPsJt, a ítttm : ez yo C. 

Al:~0l'<~n-z~, 6 oz:ytlom. JUt>lyPt a l'r•formítcziú intlitott mt'g. 
o Sz"'"·"· 188:;. \'. Fez. l 
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Egy hctc•gt'R és roska doz(> Ludomúuyi, mclv a . 
• , , J pap1 oszt:] 

lago:> lmtokat kcpez te, . egy holt nyelvet. mel 
1 

'1 Y ki~Úró. 
. ['] ' d , ' d " , l , .Y yel ·tz llliSZ 1 w s mo ou es ve o sanrz <en t l'ettc macr·~ t 

1 
.. ' rgyhitz 

. , , o" <Or"] · 
maclill :t nepek fegyver evel : :l.lH'JUZ<'ti nyelvvel és _u' lllrgtit. 
nenm::•ti iro(b.lmat és világi tudomítnyt és azt az =~g tercllltrni :t 

J .. J . , , t . .. "I 1 "' sz <'ll!br . ;:oz <mcse1·e eum : ez n.mn.z or o c )CCSÜ és elavulhat· . , ·· . l'JSí•g 
J t b 'bl' f 1' ' ' l" l ' .l.tl.tn Pt·] nw y c · :t 1 u1 on l LHS m sz zen magíténak monclhat. ( 0nt , 

A hibliafordítás a r cfo rmá('.ziú eo-yik leab .
1
t ·1 

, . "'. · ::. ' a maN:LlJJ 1 "s· 
llJkon szellemi feJ.Iő]', l ·t.· 

c 1 R eghat. 
köze. valawin t a nemzeti éN iisszes 

h:ttós:tbb megalapítója. 

N em lehetne monda ni , ltogy az egyhúz a közérJ ko ·b 
1 
... 

, 
1 an nhllat 

tudomanyokkal nem fogl a lkozott volna. De az cgyhrl .
11 

... 
. .. <LZ lll l1lJ iL 

nem az creclet1 szoreg, hn.nem a Vulgata, mely nagyobb szc•nt~é••el 
bírt ~tz egyház HZemébr u, lllint a zs id ó eredeti 1\[-e1·t n ,

8
·1 J • t>.b 

• 
11 

"' ,, oo en'· 
iletit hibák rongálták mrg mindott. :t hol a Vulg:tta rlt('r ~z 
err~~;itől, dt> a Vulgata csalhatatla n, mert annak minclen egye~ 
bettiJet a szent lélek sugalta Sz. ,J croltlOSEak. Egyetlen betiíjét 

megmáRítani vagy kétségbe vonni egyenlö az r retnekséggel. [)p 

az egyhúz bibliája latin ; IDáH, nemzeti nyelvre vn]ó fonlítúsa, 
fejben .iáró hün. mert m(ts nyelv a htinon kivülnern képes arra. 
hogy :Lz isteni YallásoH igaz:-;[tgolmL kifejezhesse. De az egyháx 
hibliája l'sak egy kizárólagos osztály, :t papok egyrclííli birtokát 

képe7.te; :t hibli{tt a nép kezéhe adni. úgy mourl a mnimi rrsek. 
:lunsi. mint a gyöngyöt :t (liszuók el6 vetni. 

.Az 1229. t011lonsi i'•s az 1234. tarraeonai lconzilimu hatúro· 
:.:oltan,. eretnekség gy:ttUJj:t alatt, megtiltja a világiaknak :tr. ú· 

vagy Íl.]SZÜI' etségi szeutíráH bármely nyelven való bír[tsát. . 

. . ~z l408-iki oxfordi konzílium még a papoknak i~ bá.rrud) 
lnbha~ szöveguek nemzeti uyelven hirtokliÍ.s:'i.t, eRak a piispök hele· 
~'0:,1 eze~ével eugerlte meg. . 

-"j~ e· · · l h • • • "'>l · ' · 1 a-• z nem lS e etett maslcep. Az <'gyha:r, :tWil loe IL· 

lasztofaht kell e 1 · ll l · "ksé"C' '1 
' me UJ a ' erus és laikm; kiizt, nel'c 111 ~7. 11 ' ." • 

mííveletlensi\<Yet · , t d tl , •, ·v(•uye· 
o· <-'>~ u a ansagot n uúphen: sehol sem 11 .

1 ~ülhetett ann · .. · , 1 ·bJi{tto' 
. yn.t, mmt !'pen n, né]> t-ívolt·1.rtásáha11 :l. n 

vagy ts a 1 'b l'· 1 ' ' H· ·zeH 
, 1.b·.' Jl tana { nmnzeti nyelvd<rc vnlú lefordít:'t.~(t.f,ól. JH' tt 
,t 1! ha volt a sá.nl'z •l .. , . , J1nzódO · 

. , · · ' me Y mogo a p:tps(tg mincla.unyiK:'.01 , ·t 
YI~Sza, val:th!iuys:w, (i '• k , . · , . . t-'UJittfll" 
. .,_ t k l l ze r ed!'S!'J vacry tídkalHI.SnJ JJII:ttt ,l ... 
m....,z e eleue· h'., . . "' . 1 . telt·1 
kart ·u , ', lHZ<H a hlhlJ:L volt a palást, wel.v IDllll tU ·ebb 

'J gosJtott l'S szeutesítl·tt. KM:-;égkivül sokkal kí•nyehues 

nF.SN\'El I:YÚ RGY KI•);I, JI{A 'I'OS BlllLl\I 'ORDlTÁSA . :d/5 N Al:y~l\f ll.j t :YE IU 

J ., . n 11 (·zvr, ha ö csinálta a <l ogmát. a hivők pedi o- 'lZt lrf)' ULZl n• . · ·o ( :.~ 

volt nz 
6~, tJ,edés Í' R vizsgálódás nélkül elfogad ták, hanem voltak 

· ~d en ke l' . 't' l h , l ' l , 
' 111J1 · 1 . ·zok b; val as1 Vl a<, a :t ne p 1e ;:<'Sen tií.r t és hitt 

' ]emén Y Hl l c , . l . . 
re · 11 tehcl;rf t egyebet, m1 ve nem tsmcrt semmit . ,·c l úgy seJ . . . . , , , , . 1n

1 .A · reformáe:r,ic> a lnbhaforchtas . al,t;tl rpen ezen oldalról 

me~ :t kath. egyházat lcgkm1eletlenebbí'il és legerő-
tíunaclta ~ 

sehheiL . c , h b , 
' Vi ~szn.téréR az eredcLl 10rras oz, Hza adsag a gondolkodás-

c ·yenlőség az (n·zésben és tudásban: ezt jelentette a bihla-
hau, g, , d t . 
fordítás. »8ze resrl felrbarato a , mm t tennen magadat « ez egy 
Hltrkalatos törvénye n szentírásnak ; és mid í:ín a szentírás a bibli:.t
fordí tásban renaissance-út élte, fölébred újra ezen törvény is, az 

,malános egyenlőség hirnökeként. 

. Sem dogma, scm pápa vagy hiemrkhia annyi tekintélylyel 
va.gy szentséggel nem bírhat, hogy bérbe vegye az emberek lelki

üdvösségét, hanem a vallás egyedüli és iga:ó kútfeje a szentírás. 
A mi a szentírásban nem {tll, hiába mondja azt n pápa maga, az 
kötolPzíí eríível nrm bh· hat, me rt csn,k em be ri, a szentírás sza

vaival szcrnbr n. melyet ist en adott. D e nem azon szentírás az 
igazi, melyet az egyház ismer el annak: a Yulgata; mert azt 
idiíről-iclőre jayítgattúk tudósok és tudn,tlnnok egyaránt. mert 

a Hélkül is t(•ves és gyenge, gynkran csnk gy:.trló tükrözése az 
eredeti zsitló szüvegnek. Csakis <M eredeti zsidó sziireg - és 
:tz í1jtestamcntomrn, nézn• a görög lehet trilát egyedüli in
duló pont minden mllásos kérdésben . 

Do a szentírils gyülöli a sötéts(get Í'S csak világosságot 
:tkar; :t ~~entírás nem ismer különbséget em Le r és ember közt, 

nem egy kiv:'tltsúgos papi osztályn::l k sz ól, hanem mint ő magn, 
lllond]·t •> ("· t' · 1 '· l l 1 · 1 · l l L . · ' · ,, L illlll t n yaytn egyetc, ne ;:em egy pa p1 m·oc a om.« 

t ekteh;ít :t korl:'tttal, mcly elvábszti:t a klernst :t laikustóL neljú
l r:. a ní'p kez(•hr a szentÍr:íst hadd. ismerje (•:-; üdvözüljön, mert 
, lkl·Slz neki ÍJ·atott. De ha a ;lép kez(>])(' ;~karjuk adni ~t hibliát, 
.t <or thol't l l . 
n. t 1 .. ' 

1 sn' 8 :tz utolsú gátot is : utasítsuk '' latm nyelvet 
uco~ok~zol'''l l , . 

ford't · " }UJ<t la, c c S:'.óljnnk :t néphe<: saját nyelven, vagyis 
1 

suk lt• nek' b'bl' • 1· b lől Í'pi.il'ö .. . , • 1 a 1 1n.t, hogy nwgí'rthesse, tanu JOH e e, 
,] U l ,t]t·• C'S' .. l .. l' 

·, • '' " llf \OZÜ JÖll. 
''"s ío·y .1 b'bl' c , 

nemzet' "· '· 1 taJOrclítá:; a nemzeti (•r:r,(•,; Í:>s goudolkodas, a 
jelenti.

1 
tnclom(tnyok rs nemzl'ti irorhlmak hajnalhasadását 

18* 



2 iti nAHANY ,JÓZSE!•'. 

A reformúczió eliítt nz egész istentisztelet .... 
.•. ;.: egyb· 

yrn, :1. lMin nyelven fol,rt le, me ly alól a kath. ro-
1
:. az llJcl. 

· 'll tt ' t ' k' A o Y 1'17. lll í• scm em:wcz1p:1 1a · a maga Yt'g ep. nép, a tufln.tl· .g ln:1 
tnbJ'douk6p az i~tl'ntiRztdethen trnyleg·eR róRzt 11 e .tn Lonle,, 

• " • ' 111 vett 6 ~ iR 1chetett. s nen1 
A tudom:'iu)- n,yt> lve nz egész középkorbn,n n, l·t.t' 

!ag:Hlhn.tni. hogy ezúltnl n. tudomiiny interná.ezionáliR ~zi,;t 1
1
1L N'cn1 

:1 tudósokban önkéutelrní'il bizonyoR rg.renlősécri {\s i\ l.\ ert í•N 
o SRzetan· . (•rzés fejlődött ; 8 awk, kik móg ma is egy últa hnoR 

11 
l ,' as, 

. . , . . . . .' . y e vel't l'fi
JOUgn.nak. faJtlalmas tekintettel pillanthatnak Y1ssza ntnn. bo! 
' l "l 'd" l l ' bl ll · '] ' k dor. lt o ;:re, m1 ou ega a ) a sze em1 n ag csa · e11 u nyelvet 

1 
, o 

, .. , . ·'·' >eszPit. 
De ep oly tagadhatatlan. hogy a km:epkon tudomitny ne' ll·t·

1
.
1 
... 

• · ' OZ! ezáltal a nemzeti jelleget, hogy a nemzeti érzést nem t~pl·~r· , 
'" "Ja Ps rit e~y:ltalában közvetetlen hefolyússitl nem lehet. Iciegen ruhiib:tll 

lépett a Rzellemi termék a vilúg itélőszélw elé, a néllcíll hogy rl
(trulta volna, rnely nemzet szülöttje, mely ország ne17eltje. 

Hnsoulóképen ftllott n dolog a költészet és irodalom tel'én. 
Kezdve nz ájtatos zsolozsmán fel n. magasztos hazafias ódáig, :l 

száraz kronikától '' lélekr{lzú elégíáig: a kiHtészet minclig csak 
eg,y híu·ou pen<lült, :1. latin nyelvel! . Az ér7.éH mintegy kivetkPzPtt 
erecleti saj[ttosságából, megtagadta nemzeti voltíü. 

A hiblia fordítás egy egész új korszakot alkot :t Jlem;~,eti (·let
heu és fejlödésben, n. nemzeti tnrlomáuyhan ér:; érzrsben egyarítnL 

Hisz n hiblia I'Olt ama. könyv. nwlyen :1. nép írni t'R olvas11i 
tanult; ebből merített erkiilofli nMelést, idést, miiveltséget (•s 

gondolkodási. Hi~z :1. theologia képvi::;eli é;:; foglalj:t tmog:-íbau 
eleinte jóformán a tudományok összeségét, mig aztáulas;:;ú fejlődés 
után az egyes tudo1nányok a theologiáhól kiválva és járma nlól 
ff'lszabaclúlva, önálló nemzeti tudományokká válnak. Hisz a hihli:l· 
fot·,Jítás ~etette meg alapját miudeu irodalom han fL müprózának; 
az eg!h~zi éu~kböl fejlődött a műének és világi dal; :t mi;:;zteriu
mok es IskolaJ drámák szülték mindenhol n. nemzeti dr.ámát. 
. .A biblia fordítása által n. reformált egyházban az egt>sz 
~stentJsztelet megváltozott: elvilágiasodott, elnemzetiesedett, :lZ 
alta! hogy a ' 1 1 l · ten-t' ' ' nep 0 Y lata maR tényezőként szerepelt, a1. 18 

~~z~let ~ye~ve ft nemzeti nyelv lett.. N em a papok könyve volt 
többe a h1bha hanem a , , , , · ll tt 1 oliíle. 

.. ' nepe es 1gy :t uépet oktatni ke e 1 
ennek kovetkeztében 't' · t · , . 'l Jt meg. 
lett ~ · , · z 18 eu Jge.]e nemzeti nyelveu szn a 

eJtegetve es magyarázva. 

1,~;:-;NYB I li' iti{(:)' K};7.JJ;A I(J f' I11BL1 IH>RDJ 'J ,\~A. :2 t .{ 
]'IA I:I' )I~;Gl'l'FI 

. ] Őn n7 e}o:,/Í l'CfOl'Tilll.tOr Ok n, ~ZCnt ~zf·kkcl y{orrké11 >\ Z[l-' rrnc (lll . . v . •l 

p;s , cl:1o:,.1ík:tt és YédclmcJkct nem latín nyeheu intrzik l {'J1111l '"' 
]cítuttn (. ' rmzcti nyclv0n. A heves Yitálmt pe>dig, melvekcl n 

1' ]J').!I elll ll < • 

töh ,r, ' :, ]y f::>:in•son szeretett Yolna »cntre 11ous« clintrzni. ~t l ro·y ]i .l1. o v 

knt 1· "'' 1 . nép eló Yitték rrnnnk szeme lúttám akartak 
f' ru JÚ l o ro c .t 1. l., l .. . , 

rr 0 
... "., veszni. A k:Ltü. egyuaz, l:t ugyct egc zen veszteni 

·"zn1 ' , t.". ) ll ' f ' · ~) 0 ' • . leéndel en yolt <bZ c enseg egyverehez. ~t nemzell 
'1 k't! t.l., v ' 

neJLI ' . ' . ln i rs védekezni a menHyu·c éppr•n leh<·tett. Hogy 
J v hez l ag:H ' 

nye .. : ]( mcnnyirc fejlesztették <t uyehct. eröt. hőséget.. forrln-
ezen vJtd . , , . . l , k. 

1 .. 1 • "nözYe nclo. clcgge mutatp. IllllH cn nemzetne Jl'oclalma. 
J<tt.ot (O c$O d· l l .. .. ' l b ' l t , . c ezer :tprós:.íg- pe 1g. me y a wzonscges nye v aszna a -
E7.e

1 111 
g · 1· 't t' · '1· l 1' l 1 · l · · ,."1·1( ·t bibliafon 1to a !l.JSZO as 10t, o Y~tuW( m cesztet1, ban uclll Ol• . , , , • , • , 

. te " J. e Jéül. hogy az egesz n ep reszt H' gye n ~L korszakalkoto 
W JI l , g, " k' f , ' l , b J' ' l fi . ]' " munkáha.n ; sok hasonnrmu 1 eJezes :1 H lit )fl ll a nom 1z esu 
fordítót u!.ánz,í,sm ösztönzi ; e rőt ad ni ~• kifej ezé~nek a hol az 
eredeti követeli, cltalálni az elbesz(·lö h:wgot. :t hol a szeutírá~:; 

elbeszél. felcmelked ui <t költői ihletig. a hol a.;~, istt•uiltlette :t pró
féták tolmúcsn lrsz: mind megaunyi körlilméuy C!!Y nemzeti iro
dnlmi nyelv megahtpít[tRához. A XVIII. (•s XlX. ~zázad költöi 
bizonyára túlszárnyalják a bibliafonlítók:tt a nyel" mesteri keze
lésében ; de mint tanih·úuy a mesleréhez fonluh1ak hozzájuk. ha 
szókiucsre é~ kifejer.rsre nm "zükségülc Keletkezik egy új egyházi 
költf>szet is nemze ti nvelveu. 

Igaz, az rgybáz. rzen l<ölté:;ze te egyeliíre c~ak rgy tárgyba 
önti ki egé~z érzését: :t mllásba; de kifejezésében gazdag. vál
tozatos, fen::;éget-~. Meg~züli Y égre it Yilági költészetet: ez átkarolj:t 
az egé8z; em beri,;ég érzését és röptébeu felemelkedik az ihletig. 

ll. 

. Ilyeu beható és útalakít.ó befolyással volt n magyar biblia-
fordJtá8 is ' · · l l ' · a, magya.r uep müvelődésére. a uemzetJ Jl'Q{ a omra es 
tuclomrtn,yos ~zellemúnPk fejlődésére egyarúnt. 

· , . :\I eg nem ismt'rjük e befolyást teljes rnért6kébeu és kiter-
Jedeseheu :\L ' t . . , . , t" t, 
net · " cr s~tJuos. de tény. hogy eddigelé a reformaez10 or .e-

e Magy·trol'"· : · · · ' · · l l · ]lou tb, 1 f ' .,z.tgou sem poht1km. sem mllas1, :;em H'O( :t m1 szem-
sek e~:k ~·l<lolgozv:t ainese n. A legabpvetöhb és legvitálisabb kérdé
ft'leke· Itt-ott vannak el nagyolva. mellékesen érintve; :tz adatok 

ze h elfo"tlt ' 1. • 1 lt' d't o 1 .saguo vagy egészell elhallgatva: vagy e er l ve. 



2 í 8 

:\Iagyarországon a r f' formácr.1ó ÖR~zeesik a Illo há .. 
1, t" "] k 1\1 c~ 1 Vesz A mohnmet an oro ' nemcsa .Ll agyarorszúrr dr e . · ,8ze], 

"'' - gyszers · kereszténység lognagyohh E-llensége. 1lll11r]
11 

A természetes Icö,·etkezés az rolua, hocr \· a nf>ll . 
5

J , lllJut · dirr é8 milldenholmalntcs ellentétbc helyezr.p m·
1
grt zs·• 

1 
111111· 

b < ' "~'llo' rluy mójáml. legnJáhb ott. a hol lehet. Ellensége meg- akai'J·a f · 11: 
d Ő l ' bJ Ő . . ORZhtJJi nemzetiségétől, c 11ve Jen l'ZJ m1nt vnlaha · 

8
!J

1
y

0111 
•. · 

, OJa gyr löli vallását. de ő annálmak:tcsnlJ! Jan ragaszkodik hozza' I~' . 
1
. l· 

. , . , , . '· :.s ant. 
Oláh :\l1klos esztergom1 en~ek mar 1556. s1na panas;~, oJja a J(. 

h l . , l , C) ,.,. • )l Páuak, ogy a 1g van ax orsxag 1a u mar ,, tour. rnely ösi va]]' ·'t 
•• URa 

az új Yttllással fel ne cserélte volna! Uldözik a protestánsokat 
Zápolya és :\l::trtinuzzi nem kevéRbhr, miut Ferdinánd és Verböczy 

És még is! tt protestánsok roppan t mértékhrn tetjednek T~rdél~~ 
ben és Felső-)lagyarországou , oly annyira. hogy Oláh Mikl~s 
1561-ben a terjedés megakadályozásául <t jezsuitáka.t kénytelen 
letelepíteni. A reformátort mindenütt követ i az iskolamester, 
iskola és biblia. A kath. egyház holt uyelvével szembeu áll tL n•
formátusok nemzeti nyelve, mely a néphez szól ; a XVI. szúzad 
tespedt és tudatlan papságával a külföldöu iskolázott r~ turlomá
nyosan kepzett reformátorok ; a kath. hauyatlo tt. iskolaügyg;·el 
a protestánsok szervezett iskolái é:; lelkes tanitói. Páxmáuy Péter 
éles ilzemét és ügyelmét ez ki u em kerülhette. »Állítsunk iskolá· 
kat n nf>p számára« - így ~zóH - »dc egyszersmind iskol~bl 
a nép tauitói, a p~tpok szám úra. és lmrczolj unk cllcnsé'gcm k fegy-
verével a nemzeti nyehvel.« . 

E' ·, 1· f" l' ·, · · • cl t" ~z·indékat. s ezen gema lS Oll<.tll va Ol:ll oam JS ou ,. u ' 

Oktatni akart r;; létre hozta a uagy-szombati főiskolát r.s pap: 
' , . t'' t . 't. !JaJ'('ZO)IIi növelőt: hautnk legnagyobb tudom;wyos 111 eze Cl , . 

. . y·tr i!'O· akart ellenségeinek fegyverével: és mcgtcrL'mtt ~t m,Lg ' 
dalmi nyelvet. 

1 

lt 

' , • . . • 'Lj" J' l't • ' ]t·tl leelet (CZC Es val o ban a reformacz10 es 01 u ta ore 1 ·as a ' . t t 
vallásos viták oly nagy és élénk ::,zellomi és tudomíwyo~ c,lc r 

. lJ· egesz ·1 teremtettek, mely páratlanúl ídl a magyar Irodalom ,w 
XIX. század elejéig. . . .. clllé· 

}Iindez csak csekély töredéke azon tényeknek Cti tuu. . , 

1 J· értJÜ'' nyeknek, melyeket magyarázui kell éR lehet, de <L me ye' d't:
15 ' l l' for 1 • is alig vannak. Csoda-e tehát, ha még a magyar lJJ 1 Ht 

története nincsen megírva ? · •reu· 
Pedig legrégibb nyeh-emlékeink hihliafonlítások: <L h 

. ·J<:Hl BE~;o.; 1 E I r; ,· öR<< V KEíl lR.\ lfl i> HJB< , r.wnlmiT .\~ .1 . <!'i~l 
t-f\(IY [\lEt~) '..J 

' tl .,. IJász](J hihliaf'nnliUJ sa(,lordtwszh r·odP'\), .. · Ba .tol ,r o 

. l< \iihlJ~LJ<L> , . . THi brentci eocle,PkiJrll Lttrtalmawtt í:soltár-t•tlr ( ]vs' LI PS 

Apor. J 
11 

· <. • ·cformácr.ió út.a HPJn mnlL százarL mrlyl1Pn ·JZ ~l Pctltg ,L J 

'. ·rlít{Lsoc .11 .. [')l'(lítá;; ntcg ne jelent 1oln:t, mPlyPk miurl -
joJ , _ :l lH 1 J, t.l • , • . , . 
l nl{thiJ :2 . l •l l'('( forrlal ('] KZltZ::tdanak_ prozaJ trrmekc1 eg" · t '•l •es ll b 

g,"jkc teklll t ) , 111.1,11 E rclös i 1::lvlve~ ter , Beltai, Károlyi ford_ í-c J XY [ SZ'L7.lt( L ' 

1 özL .A .L · • • ,, • dlnn K áldi , Komáromi Csiplrés és PéclJy 
r • :XVl L sr.ar.a ' , · , , . 
t·\st; a 1 · • ·ato;;; fordítasa ; a XVUI. szazadban 'I ot-' , batos <CZllc ' . . G .. 
SinlOu szo~ .. t ·ta.mentoma, Nngy-megyen Besuyet yorgy, 
kos Andras 'UJ- cl~ ". ~- rs J ános é:; Sartorins Szabó János ké:t.-

. t Hárauy -q ot gJ . . T, 
riLhLtn

1
ll •• • 1 .. 1 X IX századhan f:4zepessy, ~zabo. ar-
b.lli·tfonhtasu <' c ~ • . . 

ínttos 
1 

J ' . K ' .· Sámuel és mások l'ordítá~a1. Ide nem Jo 
káuyi. Balbgt. amo{'' ~d-ta' sokat melyek az úi-testamentomra. , indazon ot l . , , , . . 

számttva m ' gyes könyveirc. főkép :t zsoltarokra 'LZ ó-testamentom e . vagy < 

vonatkoznak. , , 

t .. ·t· tei uk regisztrálnak ugyan ueha-neha egy lroclalom- or ene . . 1 
n ek mintegy kegyeletből egy pár nevet ls; de a_Je en

tenyt, em l en .. , t , , befolyását nem vizsgálják. nem említtk. 
ségnek fontcssaga es . , . .. 

Felhozzák ugyan. hogy Pázmány Péter mliy par~tla.n nm
vészettel kezelte a. nyelvet. mily geniális tapmtattal ragadt: m~g 
a nép nyelvét, átgyúrta. feldolgozta .. migleu megteremti helole .tz 
irodalmi nyelvet. 

- 1 l t · · 111 sz·1h·1cl B:z lf>ny, melycn Yúltuzt.;llui nem e Je rs ne · < ' • 

Dc vajjon ki::;chh-c PázmányMk halhtttatlan érdeme' ha 
.. l , l t l . ·elem cm' Js. melyek elismeréssel n taln nk azon elomun za a o' er , , ? 

egy irod~tlrni u y elv teremtésót egyáltalába n lcheblt>ge~se tet~ek · 
1. .. , , t . m lelkes munkasok Vagv talá11 clhom:nyosítauúk l tcsosegc :lzc • • .. , 

~ . , t' l, ll . ·r;al hordoztak ossze ,L oerc1. lokvalóhall odaadi"1ssal es e a c ozns. 
1 

t't 
k.. k, . l l . . 'h h·ltalm:ts épü e e ove et, melyckhől Púzmúm· az u·oc a m1 ll) c ' ' . . l . 

o E l" · Helt·ti es Karo YI eurelte '? :U ert lan·adh~tta th n tény. hogy l'l 081 · ' . , ·k 
l" . b k rr'. XVl szazadna e ozetcs lnhlinJonlít:í.sai u8lkül, melyc az ebe~z ~ ·.· ll t 

l('gk· 'l 'll , · • · , . . · len "enia.litasa me et tv a o 1 1 pro za 1 terme ker. Pazman: mmc b , . , , 
sem t d , l n me":tllapitam, es u ta Yolua az irodalmi nyelvet veg egese to' , 

hog- l ·11· . , 1 l' lkalmn,z·ísaban meg-J a ll l 1a.tonlítók a nép nyelvenec va o a. ,. '. , b'. 
elö t'k k . o • t tt· 1 's 1zlessel :u, z e , evesebh tehetséao·el. keYesehb t~tpm a a. e . , . 
de ng . . bo . "k , böl Rzenczt Molnai Yauat:ou modszerrel. ugyanazon szu seg · · . . á 
zs?ltárfordítás:t nélkül verstechnikánk talán még egy századig; :~ 
lllig lllegállapoclásra jut; és ki tudja, hogy euu\:k dallamos, fens g 



ktdtiíi fonhtá~a nélkül lcgPhlí nagy ( ' PO~zu tdc :t %ri,
1
y.-' 

. . . . J,t~z l . azo.u maga:>latra. cmclkedm. me l) et nws! elfog lal ;; ' ''''·r 

És 1alóbau nem utolsó l' rdem lrsz IH:tj<l lllég killlnlat .. 
1. ' ll ' i' l ll! .tzo kölc~öuhatásti::>,melyct a magyar v I l I a on ítás útjá

11 
a hi h lia n 11 

'llll 't"J'trnépn)' elrére gyakorolt. Majd akkor kitünik hogr ~ ye],(' 
, 't- ' , . ~; , .. . ' u J ge ,, ~ok 
kifejezés. lordnlat, szola::- Ct' kozmoadas, mclyet gyi\kerc~ , . 

, . • • • • . • • , c neptr·~-Ut'k tartuuk, a lnbhabol ment at :t nepbc cs honosodott 
,~alamint érdeme~ feladat lesr. kimu tatui azon hatást. lll.P] :eg-. 
biblia a x \T ét:- X\'11. "zúzad összes költészetér r> kife·

1
nryi,b· '1 

·""' ''{'JI tartalolll ha u. formábau és fordulatokban gyakorolt. · 

De eltekintie a bibliafordítá;;ok irodalmi j elc>utő~égétöl, 
nem akadt még tudós. a ki a magyar bibliafordításokat tudom;i. 
nyo::- szempontbóL belso értéköket tekiutve. megítélte volna. 

Vajjon a magyar bibliafordítások ön álló muukák-c, melyeJ( 
közvetetleu az eredeti s:>:öveg alapjftn a kellé\ tudományos készült. 
séggel létesültek, vagy nem ? Ha nem. melyek azon források, lUc
lyeket a fordíták követtek? Szószeriut adják-c vissza a ~zövegct. 
vagy voltak-r befolyással n fordításm a :.~sidó cxegeták is r H:t 
igeu. h~l mutatkozik ezen befol:vás, és honnan ismerik a tordífók 
az exegetákat? :L\filyen YiszouybatJ {tllanak n magynr bibliaforrlítá
sok egymással ? 

}Iínd megannyi nyilt kt>rdés. melyekre felelni kelL de a me· 
lyekre a bibliafordítás körül rddig írt rövid munkálatok ueru 
felelnek. 

.A legelső, mint mindig, ha. a régibb magyar irodalom biblio· 
grafiájáról van szó : Bód Péter. Eltekintvr Magyar A thenásáróJ, 
mely fontos életrajzi adatokat tartalmaz, :t híbliafordításuak egy 
külön kis köuyvecskét szeutelt PZe11 czim alatt: »Rzent Bibliának 
Historiája«. mely az elséí ~ rér-;zhen n biblia fordítással foglalkozik 
általában, a IV. részben pedig a magyar bibliafon1ít:íssal kiilö· 
nösen. Elmowlja. ki volt a fordító, hol élt. milycn köriilmények 
közt vagy alkalommal keletkrzett a foreli tás. Néha-néh:.t egy érilc· 
kes adatot is közöl. mely az akkori Yiszonyolua világol "ct.; ri~ 
pusztán csak a törtf>neti ~orrend,iét adja n forilításolmak. tel~Jnt~
nélkiil, a fordítás minemüségére. nem is szólva hehatóbh bmíl.,~ 
tára .. E:dekes kis könyv, ha bihliografiáról. ele alig ha.szuavehrt.o. 
ha b1bhaforditás történetéről, modern értelembeu, van szó. 

A · 'k 'd · · ' ·ok :l mat-;I J e vago ciolgozat: B:tllagi l\fór ~'l'auulmall) . 
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N' lT s ]-örííl « (.Nwhtnrlom{t nyi kr\zlrmf>nyek nr. ... billliafon 1 .t. ' • ,n '" ,ll ) 

'''..'t~t 2. cziklc .. 1 J·r·,11ek úgY látsúk. cú,li<t rolt kimuta_tni. (0· ' J .· C;t, l (' ' " • 

R;tl agt ' '' ]l ('rl!ligclr mrg llCIJl hir olyan hihliafor· 
m·tgyat' ll ( ' h . n • 

l 0ur a ' 'írel! lll'P ba tra H nRwalhatna. De fokep 1 t" elvrt mt 
dítással. :U. ~ . ollen kél k i. mcly még lll:t i~ oly roppnnt eltrr· 

J · lnhhn.p. e · · · l ' l h'l 1· f J(áro Y
1 

.. 1 hoo·r a k1zarolagosa.n 1aszna t 1 lm ;1, re nr· ·crltsí>gnck orvf'll! , "'" 
.l , gyházhatt. . 
mnH e J{'. 1 ·i biiJliája n üóban 1\ Clll fclrl meg "em '' ma1 Ho 6 y m o ) . . . , , 

"' , e lig írofl alm 1 1geuyeknek: hogy egyaltalahan l ányos, sem p r • , . l 
tur o.n . . f ·líttísnuk. mely csak legtá1olabhrol1s fr.lr ne meg 
. <en bibha Olr , b'hl' 

uJnc. l ' k el< mclvekkrl a, mai tuclomany egy 1 Ht· követe ese u · J • . u • • 

azon. , . 1 , llen f'elléphetnc. nagyon ;.;zomont JClensrg. c-; forrMassa szem . 

egyuttal igaz tény. . , . , , . 
De Hallagi czikkének az a hilm.]a. hog~ altalanossagban 

mozog. többet. monfl, mint amennyit hizonyíL IUkáhh a nyel.ve· 
zetet. mint a tartalmat ítéli. Itélete sok pontha11 helyes. fle ugy 
Játszik inkább intuitive. mint mélyebb behatolá:; után Yonjn az 

~ill~~~ . •. 

Ha be aka1ja bizonyítani, hogy Károlyi önkényesen han1k a 
szöveggel, hogy nyelvrzete parhgias. nem hangzatos. nem emel· 
kedett, uem elég szabatoR. túláradó: akkor felhoz egy pár rersrt, 
melyben Károlvi nem t;zÓ ;;zerint. hanem héívítve arlja az ererlet1t. 
És ez Ballagi s•zeriut csak onnan lehet, mivel Károlyi nem értette 
jól az erecteti ~zöveget, ügyetlen fordító, nem találja d n megfe
lelő kifejezést, nem érzi át az eredeti szellemét. De ha a közölt 
~utatváuyokat közelebbről tekintjük önkéntelem'íl azon kénlés 
tamad henuünk: Vajjon ilyen lényegtelen eltérések elegendéík·e 
arra, hogy egy hihliafordítúst elitéljünk? ~em kellene-r inkábh 
kérdeznünk és kutatnunk ezen eltérések okát? És ha tényleg 
nem állapodunk meg a Ballagi által közlött mutatváuyoknál, ha
nem hE'h t'bl · · l' s 
r! . , a 

0 
lau vizsgáljuk <l fordításokat. és 1gazan en)'ege 

teresE'ket i~ t l'l 1 · · H ro ·dítók 'lZ 
• • c a n nu'· azt úw1uk kérdczm: a a l' I ' DteclelJb(\l ~~ 1. · o, 

V cn Itottak, honnan ezen eltérések? _ 
hetők .agy talán pu::;ztúu a z::;idú exegézis adta magyarázatra vezet-
" Vtssza? Iln J . 'k ' l't 'k . l'l cxerre'zi'st? v acr . " IOHuan lSIUerte a Í Ol'! l O • a ZSH l ·• t> ' 

:tzo"'uYftaldáu iclegeu fortlítók után indúlnak? De kik hát akkor or ítók? 

:Pel említ' 1 ,. bl' 
Cl!( 0 Volna lllt'g Balogh Fercucz: "»A magy. bi Illo 
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kindúsai knrrenrl sze ri 11 t .. « ~~lősziir •> Protestaus Fi 
I~ iO. krsőh újra lenyoutatra (•s cur '> a 111 .1rrvJ . 1g1~'elntezö«·he, ' ' , ., , 't>J. ll) l'L t'" , l 

czimü :-;zrtkaszszal uwghőYilre ugynuc:-;ak :;A m·t,. ' orteuctc, 
E l t .. t · 1 ' ] l · l · · · r.gy . .f'l'o{e ( 

1:-(Y 1az or t' ne em re sz e et<' 1111111 "1Jaha11 . 1 Del . s ·a u~ 
. .. , , . '. >l Ct5zen l 

Az eho eg \ lahlazat..melYbL'll a JU ;LQym·lnhlic> 1<1·.,(]:1 
.t '. 872.) 

~· " ~, • ,. , s;u ,.tll 'l' .. 
h1rreml szl.'rint. A másutlikbau a magyar hiblia tört' ' 1 J~Lo~s~~· 

c eneLét i. 
kisórli adu i. tlc legtöbbnyire Bot! Pétert monrlin. el más ., ~ llleg. 

Legfejebb hogy kihőviti egy púr helyteleu, t(üzott ;tél~:t"::tkkal, 
l l~. ·o· l (.1°70) l'll· ··· 'l tel. lgl· p . a '>.am un .._..,am u c o . n 1 l<lJaro azt moudJ .. 1 h · 

'• ÜO} k 
szakalkutó. mert l. »nevezetesen igyekszik a héber n , 

1
° or. 

. , . t k l . , 1 l . J e v llloza-mnt t'" ;t n:>~zzeugze c e. erze {C tetm.« 2. »Kellemesen ,. . 
1'1] . .. l . 'l 'lt l h 'lt . C~ lk ta a <ozm a muvc t 1ra y a a <Lszna · szep :;;zavakkal. miut 

. . k 'll. L ' ' tl pJ. t.cye"znJc. en. ·e~en. cs1 am. uuvar s J.« 3. De még t úl is ~zár-

nyalja ~ok helyett az eredetit. lgy pl. mily egyhangú Ezaj. 2·!.B 
hol a ~:::· szó kétszer is foniul elő: dc mily remek Kámori for
lhtása. mely azt két kü.lönhöző ::;zúval fordítja. Y alóban olyan ilé
let, mel~- komolyan szÓb<t :;em jöhet. 

lll. 

,J elen értekezf\s csak csekély adaléka óhajtlenni arnagyar hib
liafordítás törtf•netének és szánfléka csak egy b i hliaforclításnak. mrg 
pef! if( X agy-megyeri Besnyei György maclari lelkész kézh·atos 
hihlíafonlítá:;ának meh· a clehreczcni református kolleginm hir 
toka. lwl,v{•t kijf'löÍni a ;nagyar hihliafordítá~uk körében. v:tla.min.t 
kimnt:üni. hogy vajon Besnyei eredetiből fordított-e vagy nem_? 
Hogy milyen fi1ggéshen van ;"t megelőző hibliaforclításokt.ól. cs 

hogy mnt.atkoznak-e fonlításán n zsirló pxegér.isnek nyomai~ 
B . "] '"'l l . t' . 1 t l . cs. mmdcn . c~n~-clro semm11e c 110gr:t w 1 ar a ·un< nw · , 

amit róla tudunk hihliafonlításánn.k ezimbpján foghdtatik.l~ei; 
azt IDOnoja. hogy madari lelkész. CYangcJikns, CS mátyusfol 
senior volt. . ~ k· 

Megemlítve is csak Katona Istvúnnál 1) és Hor::Íll}1 F,]e 
nél 2

) találjuk N . 
H · · .. " , . , · .., · ·us ' 1~~ ornny1 a kovetkcwket 1rpL rnla: »Bcsuyc1 (.,.corgl "I. 

'[ ' l\r ·,tel' l> :l -' egyericnsis Hungarus. ac Helvetieae Oonfessionis :.L1111~ 

l . . . . , . . .e xx..xiX· 
) H1stor1a Cl'lhea regum Hungariae. 'romulus XX. o1dll 

pag. 941. 
2

) Nova 1\Ieuwria l. p. 151- fJfJ. 

BI•}SN\ F.:T r;YöRC<Y KÉZIRATUS BlBLJA.FORDITÁI:lA. 28:1 
. ~t.JJ:ll yJCJ{ l 

JI'G' . . 
. ·t·ru. Dnci s ::\Iatthae1 (l\Iatyns fölrle) ah accolis 

. ,.L " ' Le . Oh ll . t t ' . chtrensJS, . . Vir in Hellnuca, a r mea P · uraec:t lmgYa egregie 
"'cuJ 01 

· - t t t· ll · j'ct<t >J - C'odicis sacri J'ans a 1011em unganca111 novam 
'

1 integi'l · · A 
rrsatus t ·turlio arloru:mt eanH]liP u. l\IDCX'XXXYII 

' : cur:t r ::; . . 
~iuguht1 1 (ht·:t ma u u exoratam, preluque elestmarn Bibl in-
. , , tque eweu c .c . . .l . . 
t!'rs,L '1 . , , Del>rccwnsl::; ns1 JtLs suprcum voluul<Lte tabu] 1,., 

pui>lJc::te 
thecar ·t aliqnanrlo publica luce donall!l::tm. 
· at·1 legaVI D 'd' 'd G · nnu' ,. r 1 os inter im sacros av1 1s 1 em eorg1 us Besuyei 

1. sa. m . . . . .. 
, . ex tcxtu Heln·mco m Hunganeum 1d10ma tra11sfusus 

opera ~u·at.· snh titulo »Kis Biblia« ahscptc indicio auui ct 
•t sepal ::t lill . . . 
~ .. b i i 11 12 o :;\lia poh p rel o s ulneclt. 
tl'pogu1p . - . t. . K . 
" 2. Exstat alitul opus hum:; mscnp ·rouJs: ere:;ztényl kö-

t.önsége~ köuyörgések, me:ylyek ~agy-megyerí Besnyei György 
\Iátvusfölc1 i Seuior által rrattak :Mn.duron ::YIDCCLUI. esztcn
;lőb;n 8. Locus et annns editionis reticetur. 

Ka to ua a következőket mondja: Besuyci Georgi u Mada
rcnsi:-- Ca.lvinictnus edidit Kis Bibliam Keresztyéni könyörge
sek l 748. 

A kis b i lJ lia és a köuyörgések nincsenek meg fő váro" i 
könptárainkhan ét-. azért ezekről i téletet mondauom nem lehet. 
De a >>Kis Biblia« ZboJtárfordításai bizonyám nem különlJöztf'k 
Besnyeinek bibliafordításában foglalt zsoltárforclítá:;októl. 

A hibliafordítás maga :t debreczeui ref. főiskub könn-
táráé éR be mu jegyezy-c R. 579. alatt • 

. A köuyy cziuw: Rzc•nt Bibli:t Az Az az Ó és Új 'l.'estamC'n
tomJ egész Szent 1rás Mellyet :tz eredeti Sidó Káld Görög uyeh
biíl 1f<Lg,-·t . l l ' t 

'. J d u eu· , lll;tga és masok lw.szniua Nagy l\IegyPri 
Be8nyer lhöro·,- l\1. t f" ld' a . " 

J · oJ n yus o 1 oouwr. J\.In.daron 17:17. esztl:'ndőlJt'U . 
A köuyvtámok' b , ·· ' L k.. 1 1 " l ' l ti ll· . . 1 eu as tnagauau a 'O UJ' JCU az (' so C' H' 

l apJau ·Lz . Ad d 
shtor S h · ~o um Hercreudus D. Bih1ionllll hun1m tmn-
rero"TT c ohte He±. Debreciltl.'usi testameuto le!!.n.rit. Stephn.m1s 

1 eszpr · ') · ~· 
Y. Ral ~T euu lll catn.logumlibronun retnht A .. ::\IDCCXLIX. 

' · .~.~ovembris. 

U:tk l~I'e's~lőrb. 0 
kötött Y;tskos kötet czimtúhlúJ. ú u c bettik álla-

e ve: N ::\ 
li. D. OO:Xx_:x T. ~I. B. G· (Nagy ::\Icgycri Bet;uyei György) 
bau :t szerzö .~1 ' III. A mtu1b tehát 1737-Len elkészült és 1738-
~ 't tal beköttetett. · 

I! A Bio•t·· . 
g ,t.plna Medico · · · .. · ... 

· l um e:> lll :ts muvek 1smcrt szcrzoJC. 



Az <>gé~z mü nag~- fúr:Lchi(tgga1. ~i'tríí eu, un ·: . 
.. ' . l t"] .kl ' ' l Cic\lJ~ ' C' lll''! r 1ras1 lé u { e ran ll'\' a, ll ta] < l'lll j rr·tz1'ta' 0 ' ll · l'' n"" 

• ' . ' . . ' ' ~ · ,, ll(' <ül. . ' "l 
nromt:Lta;" ala es llYOlllta,ta~ t ubtnozra: mntc1e11 l·t 111lnt~rr 1. • ' , p C'rry ]· h , 

Y :t l 'an 2 r(,~zre osztYa. mint a nyomtat(u;han. to . •Oluntn;1• 

A könn 4:0 alakú. é:-; úgy :t :~, írek mi nt. ·• hl 1 
. • • • , ' ' 10 ' ~zún. 

'an Jegyczn-. Az o-testam cutolll li3 Í\'ből (8 levelet : . 1 '111 11·~ 
) ' ' ' • . SZ.tllllt\'•t ' 

J\l'C es l OOti bpbol. az UJ-testamentom 21 és fél ívb'l\ -~ <gy 
:).J..! l:tpból m. A;.; első túblún fd \' :tu :Lzoukivül J' eo·"', l '·Lgy,~ 
. . .. . . , , . oJ 'zr e :tz ó- ., . 
UJ-te"tanwntom konyre111l'k rcnclt t'l' reszt't; tovúhhú ho . t~ 
t t "q l " b" l . 0 2 (Í ' l "l ' ll . . . g J :t~ ú e . .. 1 , wn.n- o cs .1 ;; rc sL> 10 a . az UJ-tes t. pedig 2? k" 
biíl (•s :260 részhől. ou;·r. 

A könn régén egr ::-zúuHlZ:ttb u ler él erryik olcl·tl 'l ' ll 
.. .._ . r" v l. (ll a ' 

t)h". "A 'l'nemtésuek napjai ígr r ekesztetuek bé · /ön e~lt· . · 1 .. · • • • t r~ on 
l'eggel l) 2) a) J. i) ) fi-ik ll<!p. 1) Igy kellene 11101\Cbnunk: liill 
reggel és Wn e.~t vc. me rt d ü bh :L reggel a.z est vé nél; dr ~L Elidóhau 

dől tétetik. a nút }[agy:Lrúl útól tcszüuk, ós útól tC:•tctik, :t mit 
mi dől teszüulcuÚJit Solt. ~17 . .J.. (olv. Ü'. 4) köuuyhulbtitson1 l'llllé· 

kem kenyerem ijjclnappa1. itt :L Si dó (•\öl teszi ~L nn.pp:üt utúnn:t az 
éjjelt: azért tL mit a Sicló 1ge elől téR:t.eu, azzal ueiJI Yétkezüuk, 
hn. utóbb tesszük, eSs <L 1uit utóbb tészeu, h~L mi elöl tessz.ük. 
azz~tl nrm vétkezünk« 2) 

A legutolsó lerf>lru körrtkezik az » előljáró beszéd«, mely 
némi ff'lvilágosítást leg:ye11 :L(landó a fordító iuteucziójúról; kö· 
vetkezőképeu ha,ugzik : 

»A szeut írásnak tuclásá.m megkivántatik a uépeknél annak 
tubjdou nyelvekre nLló fordítása és mn.gyn.ráwtty~l., cl e mivel. :t 
magyarázatnak sarka és fuudn.meutuma anu~•k fordítása; szükscg 

' k ' azért. hogy minden szó ~Lz ő erejében és értelméheu vétessé es 

l' ,ill-l t:~· ·p~ 'i1'1 :l'').' •;,·~ a bah. hllmud ebből :Ir-t kii· 
k t . . 1.. .. .~jjelheY-

vet ez eh. hogy 111111denütt a parancsokwil " llflp :J mege n?.o .... 
számittatik lPL a szombat vag~· iinnep bd ll a megelőző estéu) kivel't'.ll 

az áldozatokra kiszabott időne!, ·,1 hol az éjszaka n megelőző mtphoz s~a· 
míttatik. 

") A l . , , . :. ·t »llio~ek 
-. tu so 1e\'c!Cn kiivetkezik }tzl.;bJ a »Mi At.yank" u;' , k :

1 
'"'" hth f. d't' 1 . . t ]'nlnn cgJ. t er or 1 asa atm hctiíkkcl tr:Jn~scribalv:t. ''a Iamlll . helre. 
kormthusbeliekhez iuté7.ett c1sö 1<'velrnck 1 o. 3 l pnrafra~ált .;

0
• 

B . he . Ezt bl~ e~~yet ezen ber fordttast olaszból vagy spanyolból vehette. , azt js 
11

!1tJa .a~ V hetiinek "fí·ve1 való transsm~ibáhísa. Ezeu :ítírás me~ 'tasból 
htzouy.rt,]a, .hogy Besnyei latin nem pedig héber hetiikkel írt folcll 
vette at szorol szóra. 

RE,;:\\Bl G Y(il<G Y KÉZIR\'l'OS lllfiLl.WOROIThA. :?8.) 
'1AC:'·-Mf<:(1\' BR1 

· . 
1
.t: ,., y~1g,· értetlen h illeth•n kitnondú~a a ~;-;ón:tk . 'Ji )['( l ,l~ · ' •. • 

,cnJllli L 
1 

1_ , ltéYclYíkné (vngy meg lll' lll Í>rh' tnt>k) Y:tny llll'"-
' l· 1)1l') l . • , ' ~. " 

nr L'sse •· t ., ·tz ol1-1..,ókat e~ hal\g:ltokat. llll'lh lll l' <T 1•, 1k kj 1 :tlt-
, ]·ozt:l n:t . ' . .. , . . . .. . o . 

l)ntr.Jll' 1 'l ,, J 1· 1·]ömhoző llli t tail s hetuknl'l;: llll' tr IH'lll 1 :1].1-,z-S o 1:1.n •• , :-- • · · 
J;eprn :l. 

11 
, ' ll \' szóknnk szeméremnek 'aló ki Jll' m mondúsnkr•rt 

, ]·értésnClll~ . . , , • , , , 
t.tsO' , r] in :l. "zok:lt1:1n szokk:Ll 1 :l.lo ele~l't'l'. nwlYt•kd. (•sz hl' · 

[· o · :trh:l JI pe "' . , . , • 
:til ;t."J .· hllít·w t :t.zistt'n hc:o;zedPtnll' :l ~OI.n:ll,t•~h:tllgalóknak 

1 (>;; Jlll'g.JO '• , , . . , ' 
1enn , ·( 'ohh (•,; inkúhh melttlhh, nun!. knl'l'tnl l'~ 1élel. í·lni. 
, deteket .. J 1 , . , 
epl 

0 
., ~ zerckt :1z t'J ll he rl'khl' n l'Zl' ;:lJpn 1:tl11 ll'lkekl•t ell'!'· 

naY ho"}' ' l ' 1' l l " ' ' t l l !' l "· -· ch' :l.Z l stPn wsze( eur ;: 1 Jl'sost•ge lll lll! :l7.t), t' PLt d ezze ug,\ ;w. . 
.. .· , mcrt :1zt kl'll t~elch•tlm és :1zt. sem kt•ll l'lnntl:t\.nt, 

iJJCD"IH JZZl 1 

" 1 1· ·'zol·hoz 11c :tchs~ék éP. lwliíh• Pl lll' Yí•tt' ssí•L hog' hoo·y \':l. :1111 ·• ' ' ' · 

."·1 . hh·m (•,; akörnl mtmkúlkotlók rtltal :tz Tst.t'n Í'" :tz ií nun< en .1. • , . , , • , 
· 1 l'ttsőitessé k :M Am' :lszentegylwz JH'IlJ;.!; <')llttl'ssek l'~ heszrt e < • • • • 

eképen min1len szent 1111111k:l. :tz Isten ht'f;7.('tlt• l,öziil ll!'lll lés7.t'JJ 

hiíd1:1. v:üó munlm. « 
I. É r t e t l n 11 s z !Í k 1): bire! rom, kel zel1' : Jjj7.:t,i. :l : :1 J. ~l : 

Jús, jósló: Z:wh. l o : n ; Á'II)'.~ZOl'IÍ(IJO : At' L. 1 ~~ : l:! ; ( 'n11e,qium : 
Pré(lik. 12: l :J ; Sanefilaria m: Ezek. t-J.: !í; l'e1:f't•1yc: ~i\nd. ~H: 
39; i111e,qmrís: Exot!. :!tl: -t:2 ; kiisiinlyii: Ez:t,i. :1: 19: Fi1acte
,·ium: l\fnttli. 23: 5; Sdttu l: ll. H Pg. -1 : l O: e.dmíy: Lt•\. 11 : 

1!l; Fuiál'oztí: Gal. 2: -J. ; })imttya: Ros. 2: ti. 

Il. lll!' t l t• JI s 7. Ó k: I'Ondnll liikii: Lt'l. :! l : :!ti; 11/~!f-
1/lrtyzik: T,er. 12 : 2. 

Hl. YC:tkes szúk: !'het rs l'ufkiiliimhiizlí iuiti:1lis Nidt'1 
hetüknek l'tJllfusiuj:l. lll i:l.tt Psett 1 ét.kt•s s:t.úk: IIH'gnyl'l'gl'llli :1 

királyné :L~~?.OHyt Eszth. 7: 8; lllt>gllyergl·lni :l nt i :'tlllnb:'tgnuk:tt 
~Itcb. 7: l~ (m:'tslltt is); hi1 diesö~ég Púl :í:% (oh:Nl hi,i:'th:t 
v:dó tlitsös(•g); kivúltképt'lJ l:tló 1\l:Lg,\:tr:'tl:Ü IT. Pt•tr. l: :!O 
(llh:tsd · t 1 'l l ' ' ) · ' tt 1 ' l 'i · l 
( l · · u :w. 011 -<'JI }ll' ll 1 al ú tll:tgy:trazat., ; tgt•zt• · ua · · · 
0 V:tsd · ·l 't l tt l he' . .'t · L'~a H ott d); Futúrtlzó: (:hl. ~: ~ (tlh:t'ld: :l a. tllll l:l 

Jo t);.Dtvatty:l. Hos. 2: 8 (oh:tsd: reud .. lt it!Pj<'). 

__ D=-:'l(•ptiman:w s:Ln:w Nl' ri pt.ur:H' 1 Prhi~ ('\jll'l's~:w. 

•· 

1

) Be~nyei itt · k 'll · · • · · · • · t' HZ·Lvnk:ll llJ:tkkal helyeÚ , Jn a 1' l'clllt, mwt J:LvJt, IIH'rt t't•gt J" ~~.ag)". .. . 
biretrorn, (· i . est t. A s~avak, melyeket kifo~-!:ÚRol, kiivetkezoket Jelenlenek · 
"""' gat . ·~ ahn baretmu) = fi'oveu· feidís:r. sziil!:lett•H papi si pka i im'ffltUÍ~ 

Y.t' es•·t ' ,..,, " ' ' ( ' l t.t: 
azóláaban • ei'«!J = I!;Úlya; /.·l,l.;e/1, (v. kützüle) = fejdtsz neme Y ••.r 
8~éltze/ = :/U~la, ki.itö) ; kors:ot•!ÍI.'fll -- iiv ; Uiat'i~tl.'fÍÍ = karperec;", Clla&t i 

k' ''''1:ld!tf> = koczktt. 



Brrr kiiYl'tkezik :tztún n, n:tpok f'l•lsoro]:
1

. l . 
'S:L :ttn1 ' TH'I'l'ikkel. ~'x lliarr, 

"J:tr 
Ennyire terjed Besnyei » Előljítró Beszéde« 

l ·· l t'''k 't r d't' ' l · ' ' melyben ]· · \Cn'sun ;: <lJ C ·ozas JOL' 1 m:ana ( Ira.nvárn. felfo , , lJab.
1 , , , , . , , • . ' gasar:l. va" , .. ' allosag~1r:1; mert :1 mmt ::t ln bb meg he ]p~z hi zon ítv~ 5) 011. 

·' ' l ' l 'lt l · ' ll ' · y ' · 020 11 el"l pro 1esr.e( :t .a nem n.nnyn·a a :tspoTltJ:H akart:t ki. 
1

.. . " · 
inkúbl1 igazolni magrtt, ha hrlylyel-közzel K nmhromi J~. oh11• 1~1in t 
lyi fordításától eltér. A czimlapon ott ftll nO'yan »·'z e .agly .1{ aro. 

b , •• Joe o t~ :::n· 
Ohald és Görög nyell'ekből « : dr :1 ki :1 m::to·yar bib]1·nr

0 
.J·t · lro, 

, . • b <•l' lCtl asokk 
behatolJban foglalkozott, tullJa, mennyit lehet ezen felü·atr . al 
H. TT' l 't'l ' ·Kr, · b 'bl '' · a arlu1 1szen -...aro y1 o egeszen muor1 1 JaJ áig ott lebe<> . · 
denütt »:tz eredeti Sirló« stb.-ből, de ki memé illítnu

1
· 

5

1 
lliJu. 

' " ' lO"'y a magyar iroualom bír csn.k egyetlenegy teljes bibliával m 
1
° 

. , , , . ' , e y az 
eredetiből lett ford1tva? H::t tehat Besnye1 fordításának értékéről 
itéletet abrunk mondani, kénytelenünk leszünk a következtetése. 
ket magáról a tartalomról levonni. · 

És mondjuk ki mincl.iárt, hogy Besnyei fordítása sem nem jobb, 
sem nem rosszabb akár a megelőző, akár a rákövetkező fordítások
nál. és époly kevéssé önálló, mint azok. Oly igaziban mutatja a 

magy. bibliafordíták irányát és tudományos álláspontját, oly ig::tzán, 
hi ven jellemzi a felfogást, melyet a »bibliafordítás« fogalmához 
kötöttek. Szolgaiasan, majdnem szóról-szóra követni egy megelőzi\ 
fordítást mindenütt, :1 hol csak lehet: ez nálunk fordítási elv, for

llítási irány; az eredetit néha-néha egybevetni ezen fordítással. és 

ott, a hol terjengősnek vagy homályosnak látszik, eltérni tőle és 

az eredetit &zószerint fordítani: er. nálunk önálló, ereeletiből 
kf>gzült fordítás. 

És valóban bámulatos - hisz más irodalmalcbnn és tndo
JUállyokban il yes hallatlan -- mi a biblia dolgában ott állunk ma, 
mint 300 évvel ezeHítt; egy lépést, egy hajszálnyit nem rneutün~ 
azóta előre. K ítroly i és Káldi kiz:.í.rólagos urai :t ltelyzetn.e: 
ma 6púgy, mint 300 évvel ezeléítt; ezeket követik, utánozz~~ ' 
javítgatjítk és modernizálják a hálás utódok menten rnindcn on
rtllóságtól és tudományos haladítstúl. l) 

{,, 1· l l · 'l 1k holti .['~s ez a 1g e 1et máskép oly orszitghan, unni wt uT ' 
l) N , . t •uchn~r~ 

em t•rthetmu itt Ballagi uibliájtif, JtJPrt csak a peutit c , 
11

erl 
vouatkozik · épu'g K · • · . . üuallu, 1 
, ' Y amorJet ~eu t, mdy ugy au ~ztutcu ueut , . :v~l 

Ewaldot követ1' J! It 'ti· .. 1 , . • ll tt ]{urolyJC 
•e e 'nu , '''' ''st•kt·ly tdtm:~cdese utc e , 

szemben 11zóba :;cm jc;hct. 

f<1 GYÜRC:Y KÉZ IH ATOS Till~LIAI'ORillT.\SA. 2Hi '•f.)RT ll~SN\' ,, J 
t ,-.. M~t'' 

~~.~ ' ln"k se hire, so nyoma. ::\fert mig külfölclön 
1 ányo c ,. 

·J]Ífl.i tnC om · 1 s i rodalom és tudomány keletkezett. me h- a Jn J , ]la ta roa , , , , , , , , 
Y nagy, ásának forchtasanak PR rrtelmezrsenPk szen-eg Jlmányoz, ' ' , . , , . 

bihli:t tn.nl, , ·át rs ro ely kntatasarv::tl es eredmenyervel. fel-
telte JJlllnl:assa~dszerével hüszkén mellé [tllhat hármely morlf'm 

, '"·tl rs ro 1 ' · l 1 · l ' ·k·· l · l ·' [og;1Síl' . ll'rr núlnn c meg az JSW m mz1 ()nyve;: JS 11any-, ynak :lff 1b 
(ndoJ1l<l.ll ~ . 1.1 rs fájcb lom, »bibliai tutiornán y« mf'g ('gészru 
r.:tnn.k c .Lorc .' l.o 11 E~s mirr lcl'tlföldön számos folyóimt lHezik, 

l 1ooa 1 . b 

ÍSJllel'et en } 
0 

ntl oz o' -testamentom korszerÜ éS beha tÓ kntn.t[LStLt . , .' ao·os;. <• 
me! y .k~zaro t<" tudomrmyos fejtegetését C•s terjesztését tiízte ki 
'Jnra.lntá, 1'11'' k · l t "lt cs d 1 .. nekünk méO' olyan )l) ~an - smcs, me ye muve 
, 'Jjáúl : a c 1g "' , .. .. , 

eze is szólvn korszerií turlomanyos ember, megutkoze~ 
rmber, nem , l , . t' t k 

h , lh"tn" Se tudósok, se tuc omanyos m eze e . se ' lkül ;tszna <• ••· 
oe etek nem érzik egy korszerü bibliafordítás hiányát és 300 
felekez . l'ff t . r . f"l"tt esztendő nyomtabnúl haladt el az me 1 eren z1mus 1eJe o o . ; 
· 'tant(ts toldás-foldás : ez egész dicsőségünk. 
J:WI t>"''' 
· · Káldi lefordítja ] 626-b::tn a Vulgatát, mert ,~, kath. egyház 
mást fordíta.ni nem engedett. Igaz, hogy nagy gonddal fordít, ::>za
lmLosau, a mennyire lehet, önálló fordulataibn.n (·s korához képest 
uyelve igeu szép (•s folyékony: meglátszik rajta Prtzmány ujj
muta.tása.. És he is érték e fordítással a 17-ik és 18-ik században. 
De a 19-ik század óriási haladása n nyelv tekintetében :tvnltt[t 
tette Káldi nyelvt>t is; és ekkor előáll 8zr·pessv (Pozsouy, 1835.) 
és félénken javítgat Káldi fonlításán egynéhány szót, egynémely 
forclulatoL. Már 8za7Jó (Pest, 1851.) mer(•szehh; ű r6gi szavakat 
újakkal kezd helyettesíteni, rüvidit itt-oU l6nyegtelenül; míg 
v~gre,. Tárkányi (Eger, 1865.) egészen divatos rnhába öltözteti a 
v~n ~\..áldit és előttünk áll a magyar k:üholikuR egyhúz 250 évf'~ 
VJvmauya. a bibliafordítáR terén. 

Károlyi leforclítja a hibliát 1589-ben. De nem az ereJetit-
lUelynek u l , , , . , , 

, . ye VPt tala11 nem is értettP - h:wem forchtJa főhp 
szoszerll1t T, ll' . k' 
Pa(f . reme HUl la,tin fordítását, tekintf'ttPl wtgy rit au 

oUJnns Vat..hl' ' 'J" · ' · ·. l 'h 'Vul 't' ' . ' <' es ll unster latm forrlíbumml. 1,;, t e ne n. :t 
ga ara lS. ~o l' t' 

l?, • · re J asa tehát ekklektikm;. 
J.\.arolyi lll t 1 <., l . l ,, 

lelJ' 8,. ln GtJana ( meO'van :tzo11 énlPmP, hogy ez az e su .. , Jua"ya. b'l . b 

Pedig, mi~ 1 1 lhn., mely n(~pünk kezéhe adatott. Nyelvl·zett> 
dulat.<t · den chrahossága parlaaias kiff'J. ezést· és lomha for-

1 1Xlellett · - ' b 

lll'óza iroda} , ls, lgeu nevezetes és fontos jelenség a XVI. zázad 
mabau De .. 'll' ' l ' ' tékr Ká lyi 

• > una. osagra, tll( omanym~ er e ro 
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fonlítCtsa mn.ga igényt nem tn.r t rs nem is tarthn,t -L-.. 
, , , , , · • , , ' ' ..V..S llléo·j, 1 
fordibts v:üosagos ca nom auctan tast VIvott ki lll ·:to-~ o 8 · C7.c 11 

l l ' b 300 ' 't l · ' ' l ' o'tnak a r c m:í t t' gY utz an ; • e' o n, ez m:nro agnwtn ha l · c101·. 
. , , •SZn:íth'Jj· 

r z l!'t.t :t magy:1.r reform ntusok Yulg<'ttája. 1 1 l(ljn, 

~Js mid6n n. reform. t'gyhúz hivei nn.gy mértéH 
, , . , . . . , , .. , ~ ' en sza po . l 

tak es li.Jlll eg UJ b1bhakrn. volt R7. ukscg, a h .árolyi hibl'r·- IO(. 

' l . d . t . 't' ' ] 1'LJ:tLnyl ma tta , mm annyiszor , oz ,]:tVl Já c, ext kih' etik szolo-·tia 1 ' 

J • · S · l\ l l ' All ( o• ' sau hy :ttlt:ík n ,1avíh' n. zenr.zl o nar )('rt H ana u, 1 GOS.). 
1
; o 

' (A d 164K) nl 'tl f l · ).,... ' ' .tnsun .T an or:; mstr r ::tm, .) . ; J o t a us1 \..tS l\[iklós (Amstcr] 
1685. t'S l 687.) ; Bél Mútyús (Lőc:;;e, l í 14.) ; Kölcsh·i s (Li c am, 

) ' ' l J~' l · r l ' t' t " ll · . PCBe. l í l í . es meg so ;:an. \..aro JI JOrc 1 asa o 11 mmt 50 )-1·.,c1a' t, 
, . . , , . , ' •• ' S . Pi'(, 
pg ezen J <L' Itok muukaJa ah ban allott, hogy néhány lényecrtel 

't l t ' ] ·' l · · T ll ' ' · "' en Rzo , me ye mar . uuo y1 IS reme ms nyoman mmt magyarár,n. 
tot és nem szarosan a szöveghez tartozót fl ől!-. betUkkelt nyomta
tott, kiadásaikban kihngytnk, n mit n.z tán más javítók ismét fr]. 

vettek a szövegbe. De a szöveg nutgn. változatlan maradt n1in
1
1 :1 

:3uO éveu út. Valóhan nem tnrljnk, TG.rolyi dominál(! lJefolyás{t· 
nak, az inditfereuti<:musuak, v::tgy a tucl atlam;ágnak tnhjdonítsuk-<· 
inkább e jelenséget? 

De Károlyi fordításán;tk befolyása kiha L nemcsn.k javítói ra, 
Itanem :1.zokm i:;, kik utána a bihliát önálló::tn fordították. 

A clebreczeni 1683. synoclus meghiz7.a Oomáromi Csipkí·' 
Györgyöt a hiblia fordításával. ( 1omárum i jobban értette a héber 
eredetit valamennyi fordítónáL Sőt Bocl P éter l'allomása s1.erinl 
anuyira tudta a uéber nyelvet, hogy fl.Z utrechti akademián nyiJ
vános előadásokat és vallási vitákat t:u-tott ezen a nyelven. Tudo
mányán és a héberben való jártasság:í.n tehát n~m mult. Stil 
tekintetében is messzire túlhaladja Károlyit. Nyelve mindeuütt 
gondos, habár nem emelkedett; egyszerii, tle sohasem izléstelen i 
· ' t l ' t' l' l , t" l rör.tetl 1geny e en es Iszta e őaoása gyakrnn szerencsesen u c · , 
az eredeti közvetetlen elbeszélésri t. ~~s mégis! V njjon iioáJI~, 
független fordítást nyújt-e Comíu·omi ? Tnclja-e magílt emanr,z'~ 
q· 'l' 'l ·d · 1 ·1 t'sarilol. pa m a na aua mm eu tekmtctbm1 gynrlóhb Kítro y1 111 í1 ' • 

V :l~~lan csodálatos, hogy milye11 swlgaiasau köti mng~. t ~~e:; 
elődJehez. Oomárominak a fordítás hüs(•ge, a zsidó betű szoszeunt 
visszaallár-;a :t fiíelv fordít~LS(tban ; ií inkábl1 a Hzót, mint n szellem~·· 
'nkábl ' t 1 · · t" ·ekszlk 1 1 ttx er e md, mmt az el'edeti fi nom :í.myalata1t 01 " 
· 1 · · · el 11 Vlsszaar lll. Előveszi tehát az erenPtit és Károlyit; PH JUIV • 

''ltd' h · IJ'st 19' 
JO u Jal ogy Károlyi 'fremellius szerint fordít: Treme Ili 

El GYÖRGY l<El'lRA'I OS lll ll LlA FOR DIT.Á ii A. 2 8~) ,(1 YF:J1 l Jli<:i-NY " 
j\(1\' ·ME 11 

• b 'veu fordít, ott tehát Oomáromi zóról-szóm 
J{ftrolyi 1 k 

p. hol ' . ll hogy olykor-oly or egy lomha fordulatot. egy 

kö1,cti, lcgfel~ e 1,
1 

t ü_rryesehb fordulattal, simábh és szebb kifeje-, )-ifeJCZOS , o . . 
"eJll szct; ' A hol pedig K ároly1 az eredet1 től eltér, mert Trc-
r.éssel potol~ 11 em értette, vagy Tremellins maga scm követi az 
1nellin~t Vf1otY Oom:í.romi eltér - ámbár nkkor se miurlig, főkép , 

Jeti t· ot 1 ' · l ·' ercr ·1, lékról van w1.ó, me y az exegez1s a apj:tn ma gyariizza 
l oly to n:l. • ' l · d d' T ll' ' l h' 1n mind K:írolyito . mm pe Ig reme msto s 1ven 
a verset - .

1
_ 

. 1 tihez rngaszkodi ' · 
nz ereEc e . ·e a K árolyi befolyása aln.tt áll Oomáromi, a legjobb "nnyn ' 

yar bibliafordítás is. 
mag 'ugy:1llezt a módszert követi nzt~n. Besn!:i is: hisz h~gyo-

, sá lett ezen irány a mngyar b1bhafordüas 1rodalmaban. roauyos ' 
Besnyei jól értette a héber nyelvet ; ez kitünik nemcsak azon 
számtalan helyből, a hol, előfleinek szabadabb fordítását mellőzve s 
szarosan az eredetihez ragn.szkodva, a héber kifejez8st lehetőleg 
szószerinti hl'tségbcn iparkodik visszaadni , hanem mutatkozik 
egész fordításán is, ha gondosan megvizsgáljuk Ö majdnem min
clenütt Comáromit, gynkran K árolyit követi feltétlenlil, szóról
szóra, de betüről-betüre, a hol Oomáromi a hibliát szószerint 
fordítja; de eltér tőle, ha Oomáromi a szentirás könnyebb megért
hetése végett, Károlyi tól átveszi a magyarázó toldalékat is. N em 
kerliiheti ki Besnyei sem a mao·yarázó bővítéseket mert itt meo--

o ' o 
követeli azon nyelvnek monclattana melyre fordít amott a vil:ío-os-

# ' ' t" 
sag. és érthetőség, de Oomáromiuak purisztikus elve, mely a 
betut, nem pedig a szellemet, a szószeriuti tart::tlm::tt nem pedio
[L felt: , t · · ' o 
~0 .... ogas 18 Iparkodik visszaadni, a Besnyei elve is minrlenek 

!ott . ez meo-fos t. .. , ll, , , l . 
a1·ánt', 'o z Q :l. una osagató Irányh::tn és felfogásban egy-

' ' es oda vezeti hoo- O ' 'tk" · l 1 ' k'd l gozá b " ' oY omarom1 "oveü t::trta om xtn es 1 o -' s an JeltNlent'] l ·r . , b , 
\7[1.lób· B . 1 

' nleJezes en pedig majdnem kivétel nélkül. Es 
au esnyel fod't' , 1 k' , . 

zésböl 1, t .1 c 1 asa na< 'laclasa - pecl1g az egész bet·ende-
. a szl' ho o-y arr It , 
n·ocla!om .' ', o < · n. vo szanva - sem :t tudomány, sem nz 
t I eszere nye . , 
et 11londJ' 1 , 1 eseg nem volna, mert hogy egyetemes itéle-

b'b]·-- 1111
' rob eo·'• , ~ .l't' , · , · 1 litJának , . , ' ~cRz OHn asa nem mas, mmt Comaronn 

Áll· , UJ Ieczenz1ójn.. 
h' ltasnuk 1 · 
<ol egynéhán . 1 

11
zonys:igául hadd álljon itt Besnyei fordíb1s:í-

IOtdít' , ' Y .lC' lemz{) sze 1 ' 1 1 , .. 
asahól 1,· · me ven v, me ye < csak veletlenul vammk 

egész ~ 'tragn.fl va ele l , .l h" , . " .. . . 0 r(lításá 1_ . ', mP JC < u ~''l Jellemzo tukreJ Besnym 
M~o na' lnvetel '•lk" l U l · " k . YA~-Zsrn(, Sz. ne 'U • ta lll wgun · egyszersmmd 

J,;Afi.~). 1885. V. Pt:z. 19 
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azon helyekre is, a hol Besnyei Oomáromitól eitérőlcer 
lyit hol Tremelliust, hol pedig az eredetit követ

1
• 5 holR:ár

0
• 

' . . szaros l valamint kimutatJuk [tz exegézis felfogásának nyom . n, lba,u; 
• J! d ::ílt is Oomáromi bibliájából Besnyet 10r ításába á tment. ' ll:l.els 

Comáront i : 

Genesis L 16. Szerzé azért az Isten 

a két nagy világosító álla.tokat, a' 

na o·yo b b ik >iláo·osító állatot, hogy 
ur~J,kodnék nap;al, a' kisebbik vilá

gosító állatot pedig, hogy uralko<l
nék élszaka: és a csillagokat 

Genes. L 17. És helyhezteté azo

kat Isten az égnek kiterjes;r,tésében , 
hogy világosítanák a földet 

Genes. I. 18. És hogy uralkodná

nak a napon és az étszakán és kü
li>Jnb:;;éget tennének a \ihígo~:-;;tg kü

ziitt é' a söl étség kii;;,iitt : és ](ltú 

Isten, hogy jó. 

Genes. I. 20. És mondá nz Isten : 
Ho;;,zanak a Yizek élű-Jell;:([ ú szó álla

tokat : és madár repessen a föld fe
lett,az égnek kiterjesztésének szinén. 

Genes. YII. 22. lllinclen Yalamelly

nek orrában élű léleknek lehelJeti 

vala; mindenek, amelyek a szárazon 
valának, meghalának. 

Genes. IX. 13 . Az én IYemet hely
heztetem a felhűben, és lészen az 
szövetségnek jele én közöttem és a 
fiild között. 

Gene~ . IX. 14. És lészen, hogy mi
kor felhőYel befedezem a földet meg
látszik az I v a felhőben. 

Genes. XI. 3. És mondának ki-ki 
az ő társának: Nosza tsinállyunk 
téglákat és égessük meg valóban ; és 

vala ő nekiek a tégla kií gyanán f és 

az enyv vala ü nekiek més:.~ gyanánt. 

Genes. XL 4. }fert ·moudúnak: 
Nossza építsünk magunknak várost 
és tornyot és az ő teteje a?. ég-be érjen 
és szerezzünk magunknak uevet, ne 
talám el-oszlunk az egész fiildnek 
ezinére. 

B esnyei. 

Gem• sis. I. 16. És szerzé t t 
k ét uagy viláo·osító -'Ll l l 

1 
s ~n a 

o . <; . a 0\:at 
gy o b b ik világosító állaLot 

1 
' ~ na

- , . . , logy 111.a). 
],o d nek nappal a ki sebbi\· .

1
, 

, - \_ V1 ao-os't• 
:Ulatot, pedig~ hogy uralkodn~]; ~t~ 
szaka, es a csillagokat. 

G;en es. I. l 7. É s achí azokat Ist~n 
az E gnek ki terjesz tésébe, hogy vilá. 
gositanák a fölcl et. 

Genes. ] . 18. É s hogy nralkodn;
1
• 

n ak a napon és az éjszakán és kü. 

liinbséget tennének a ,·ilitg·o"ág· kö· 

zött és a sötétség kiizcill é< littit :17. 

I s ten, hogy jó. 

Genes. I. 20. És montlit az !Ri en: 

hozzanak a Yizek élő- ás.:ó állatoklll 

és a madár repüllyön a fülel fii\iilt :11. 

égnek kiterjesztésének s~inén. 
Genes. VU. 22. Thiinclen amelynek 

élő léleknek lehellete ya]a az ií orra· 

likaiban, mindenek közül, melyek 
a szárazon élnek Yaln, JnegltalitJI<lk. 

Genes. IX. 13. Az én kéziremd 
aclom a felhilbe és lészen" szörrfség· 
nek jele én közöttem és a fiilcl kiiziitt. 

Genes. IX. 14. És lészen, Inikor ]Jé· 

felhősíttem én felhőyel G fö ldet, Jlleg· 

látszik a kézíY a ~elhőben., k e"Y" 
G . XI 3 .Es monclana c 

ene,. " . . . : l ·nnk téglit· 
má~nak: Nossza csm .• tl ~ é~ r:tl:l 
kat és égessük meg egés~el,, enY" 
őnekik a tégla kiJ he lyei 1 és nz 

vala élnekik mész gyan{n~t. k azért: 
I l4 J.\<Ionclaua t Genes. X . · k ráros 

, . .. k u•to-unkna b nass~ a P pl ts un · J ' o . .
1
z ég e 

és tornyot és annak teteJe.'. J; Ile· 
.. k nacruukn•• é érjen és szerezzun 1 ~ 

111
e s~ • 

vet, hogy Yalami képpen ~ ·nérB• 
t" .. Jduek sZl ledgyünk az egész 0 

BEi>NYEI Ul:iiRG Y K~jZJHATOS RIBL!Al"ORO!T,\:; 1. :?~ll r,n<JRI 
J<;\11\' -~!E' 

. már ezen egy ~zcml'hényhől is kitünik Bcs11y1
•i 

A JXllllt · l · , J'b 
.fl. Comáromit köYeb szo gaw,san. es >::t o an kere H' kc-

J]Jindeohol <1 . verset. melyben egy szóYal Yagy mouuattal tiíle 
· kell e"y l ·· t d t l ·· t " ' f' l resJJ1 

, · la' tszik 10gy on u a osan WYe 1 es o ytou szL'm-De me<ns ' , ' . . , 
eltér. . "eredetit és Tremelhusi l S. [gy eltér Comáromitól, 

l tartJa az f l l ől 1 · · · me "dó szót teljesen meg e e eg a mrJa Hsszaadm I., 17.: 
mivel a. zds

1

• mi'o- Oomáromi és K árolyi, Tremelliust követ1e, • a ct " 
:i1'

1 es ll ' vit kifejezését helyh eztetével fordítják; IX, 13.: ek co oca · 
enn dom K ár. és Com. helyheztete m Trem. utún; IX, 1-l:.: 
·M; a ' ' f' ll" l ' O ' K ' l f 7 '. ,.... be+elhüsittem en , e w re , m1g om. l'S ar. 11: ee r.:em 
··: "~:J J' ·J. ' O ' K ' 
l'l l XI 1 · l"liiN :-r:-.t:• egy a;n:u, mig om. es ar. eq1; felhőre ; ' · · .- ·, , .. , , · · 
· l XI 3 · ;-r:-.• t •"-~ ;-r:-.•t•; l es eqess11k meg er;essel, míg nye ren i ' ' · · ' - ' - , ".' ~ · · 1 

Com. és Kár. és égessiik rneg valaban: X l. 1. : om:! t' ct• ii':':J;• :a wr-
jJtk öss.zve az ü aj kaikat) míg Com. és Kár. vrszessiik es.:1:f 

11yeheknek. 

Oomáromitól eltérő leg és TremelliusL küvet\ e fortlit YT. 17 · 

)!U' kilétezil.;, Tremellius e.rspimbit; vn, 22. az Pgész >er~et 
szorosan Trem. szerint. a ki így fordít: »Omne cuius in u:1.ril>ns 
halitus ern,t spirationis vitae, ex universi:-;, quae degunt in sirco. 
m01-tuum est;« XI, 6. a::ért nem I"IÍ!frrlflltn/l; el T rem. »jam 
au tem non prn,ecideretur. « Károlyi t csak egy helyen kiiveti, 
Oomáromitól eltérve, I, 20.: élű-llszrí, mivel Üomúromi is szorosn.u 
követi ezen versekben Károlyit, a hol lehet. 

De nézzünk most egy költői részt. példúul 1\Iózes ftld(tsft t 
Deuteron. XXXIII. Ü[tp. 

Comá,·omi 
Be~"!JCi 

1. r~~ Jlf'cl ig a~ :U cl:'!'. nwllyt>l nwg
úlcl:'t l!c'lz"" az lstc>n emherP az Izrael 
Jlait az ií hnl{tla t>liitt. 

~. Í~s moncla: a ,Jehova a Sinai 

lw~.o •·ííl j üt t és t;"unaclott a l'll•ir he

g·yf•rtd, IHI':,{Vilúgo:o~odiJtt a. P;'u·{Lunak 

h"I.!.Yt'.t,iíl 1·.• <'lji"•tt a s7.Pnt.•ktll'k tíz 

<'ZI'rt'biil, az íí johh kPZP felől tüzlll 
tün·f·uy mla iínekik. 

:1. Hzen·~Pd is a népeket, minden 

ií szentt•i a te knzodhen és azok llllott

nak a te lahodhoz1 \tÍdZtm miud~tDik 

a to besz~td.idbiil. 



+. Ti"•nényl p:nanc,nlt minckiink 

:1 Jl l<">zt':<: i)riibé!l:el J:í ko h p:ylUe

kt'Zt'fiJwl..:.. 

"•. 1\Ti n>llwg·y Y:ll:t J.L'"nrnnhan ki

r;'ti.\ 111ikt1r lls~zye ~ . .ryii.ltl'llt•k a nt'•p

lWk t'tl,Ít:li }~p:yf'tt'lnlwn :lí~,; l zrnt•hwk 

lll'lllzet~~.~~:0i. 

(i. l ~ll,Yt1 l1 :1 BulK• n t~~ 1neg· ne' hnly

lynn, és leg·yen n7. ~í Pnl1Wrl'inek 

~ZÚ 111 ~1. 

7. ]~r. pediQ· n Jndúé: é:4 n1onclú: 

H n l ~·n><l meg· JpJuwa a Jntl:ínnk sza

Yc'tt tls az tí népt:•hez Yi ~r;.rt•(l títr·t ::lz ~í 

kt.lzt.lin.ll 1e_g·yen elf>g·~~g·e::lnt:lki, 6s :17. 

lí t'llP n x._;!.rei ellen :-:e!;ótxég· l éQ·~~. 

8. A L él"i r lll pedig nwn<ln : T ltu

mimill t>, Crimid a te kegye" fér

fl :lllé, ki l megki,érlé l l\I ass:í bnn pör

l<•k P<lél 1·ele :1 Yersengésn ek yizei 
m e ll ett. 

H. Ki momlott nz íí nttyánnk és az 

íí annyána k : Nem láttam őtet ; és 

az íí atyafiait n em ismer te és az ő fiait 

nem tudta , m er t megtar tottá k a te 

mondásoda t és a te s><ö1·etségedet 
m egíírizték. 

10. Tanittyák a te itéletid et a J á

kóbnak és a t e törvényedet az I zra
elnek. T( sznek jó ill a tu fü stö t ;:1 te 

orrodba és egészlen égü :"tltloza tot 
a t e oltárodra. 

ll. Áld meg ,Jehova ar. il seregét 
és az ő kezeinek munkáját kedvely

lyell: rontsd m eg· derekokat az ü r eá 

támadóknak, és az öt-et gyülülőknek 

hogy fel ne kellyenek. 

13 .A JózsE'fről pedig monrla: li-Ieg
áldattatott a Jehovától a:< íí földe, 

az h~1wk dn't~!:;{jáh•">l, a:< l~:U"IlJatiJúl 
~H az alatt t'Pki'tvü Hu~l.r~~~ghíJJ. 

14. f;H a napuak gyihnülc·s('int•k 

<lrúg{tjálJó l, Ar. Hol<l11ak kilJ{IIJy{JsiJ
nak <lhtg:'tj:'tliúl. 

l;,. }~~a r~g·i hogyPkunk, t:.s n, r{•g-

t.iíl fogdn vnlú hallllaknak •lJ·:'•g·;'J
jábúl. 

:· Tönényt parancso][ . 

Mozes, a ,Ja ko h gyül~ke~e .'1111JékliJ
1
k 

ség·ét. · -trllPk i)tfik~ 
:i. f~s vala ü Iz rael]J . 

"J ·- l'Jl llllllt J·· n n 'or osz \-e tryííltek · \ll'áiy 

;lz _lzraulnt~k llPlllY. •l ~ n~tmck f'lljl~i 
j('lllhPJt. ,( XP_Q'I'l\'p) p~.}'f:!. 

tl. l~llyen n H t b · 
' ' 1 Pl\ Ps lllt\g· lh) J, 

lyon Ps leo·n'n .1z .1 l,JJJ. 
talan. .-. ' , { C'ln lwl'r s:.:;íllt-

7. ]~z pedig a Jnlleúna k :ild;.," ,: 

mn~ula ha:l!4·a.sd meg Jehova a J ud;,: 
nak szavat es az ü népéhez l idd 

haza iítet, az (í kezei lég-yen elé•sé
g·es G neki é~ 1ég-y segitsé~e az 0 ellen
ségi ellen. 

8. A. Le,'i rül pedig moncla : a 'l'e 
Thumimid és Ur imid a fé rfi ué a te 

szeuteelé akit megkisértettéll\Ia"á

ben pörletted ű tet a J\f e r i ba ri zei nél. 

9. Aki m on clotta az íi at tyának 
és az ő a nnyá nak nemláttam ű t et é< 

az ű attyafiai t n ern ösn1erl e és az (i 
fiait nem tuüta, mer t megtar tottit k a 

a te m onclásai clat és a te Rzövetsége
det megőrizté k. 

10. Tanittyá k a te i téletidet a Ja
kobna k és a te tür1·ényedet nz lua

elnek , jó ill atot t e~z nPk a te mTndl:a 

és egészen égií :'lltloza tot n. tc oltn· 

roch·a . . 
ll. Áld meg Jehonl ar. íí jószágnt 

és a z ő k ezein ek munkáját keclrel.\: 

Jyecl törd m eg clerrkuknt W'.," re:• 
támaclóknak és az űte t gyülöluknrk , 

hogy fd n e kellycnek. . 
11101

"
1
,
1

: 

1 ~ A J ózscfrlíl pe< l lg 
' ' • , r l) fi_ildt', 

Jl[egá!tlatott Jeltm·atol .lz (•< ~1. 
<17. (~ gnflk clrúgn. ~u1r~~wty:'lhnl 
;t lal t. f<-'k-"lí nlélysegntd. . .. . delnJi· 

l ..t. í-\.; -1 11 npnn k dn'q.(a Y" e. "l 
. ;. _ , - . - .:,.,. .• lt•r nH'·:-a•hll. 

híí l t'•s a 1to1tl!ltlk th , ,...., . 

"''·J\'.'Il,{ti p'fo 
J;, , A r{·gi -IJ pg·ypl\111'1..:: tn.~ . \':.d,ú l. 

az ;·, 1·;·,k halmoknak tlr:'•ga yt ' 

SNYET GYÖRGY KÉZ IRATOS HJBLTAFORDITASA . Qfl:1 ,QYERl nE 
o \'" ·~IE • 

!lA' ., az ő tellyesé- l 6. 1->s a fölrlnek és annak tellyt -
···lcJnek e- ' · k l · · ·h l · · k J> a to . .1 tsipkebokor- sege1ne- c raga .laYa n es a C'l]l -e -

I"·_ Jrág-<íjából. es :. t l y a szállyon hoknrbnn lakozónak jó akarattya 
•11 ek t . 1. ;oak~ta ~ . . ~ .. 

~e J nzo!Hl' . .. ·tttvafim ko- jüjjiin a Joz"dnek a fejére és az ű 
atyafiai ki\rül ki 1·álasztatottnak fű
t PtE'jé re. 

lKILl l<l { , 'ére é~ az v ' .~. 
ró<''"fuek Je·:. tot! nak tete.]ere. 
'··J JÚP\"~dH~Z d 

z ll , . l ,.~Js ü fajzá~clna k 
• 

1
) b:-trnw 

11
"

1 

\ • • • • 7
' lya11 Pke~~ég·e Y an űneki é~ unicor~ !'i · ~ \ z .. , Ps UniktH'J1J SJHl. k ~zal \cl 

p]{es~,:.gr t)\.t'· ·t·zokkn J a népeket ök
.• 15 szar n ll · ' ' . földnek Yégeil> 

17. :\Iint H Yálaszlutl ökiirnPk "Jy-

,lZ . o· ·e Leül !Je u .:t • ' 

]eJdeZJ e") Yfraiulllak liz ezen es a 
e:-: er-ek a~ :.J . • 

1Jana~~ina k ezPnl. . , l Jn n J Hla: \Ti-
.~- És a .Zelnt ollJ o 

J8. te kimenPtelecllwn 
rradO'r z~lntl on a . 
~ . :~acha r a te ~atondlJall .... 
e< J. . k t .1 ]teo·n·<' ln ,-,ak ol t 

19. A nepe e ' o~ , ~ ~, .. 
. )'zák az igaz~ágnak aldoz,ttü . 
ald<Z tenge reknek bű,·ségét ~zop
mer~ " r· 'l nynek plft>ileztetett. kin,ülk e~ n O \ e . 

csei1. · 
zo. És a Gath·ól momla : Alclott 

aki kiszélesíti a Gáclot ; mint az 
oroszlá n ~· ugy lakik és ragadoz kart 

oűt tetét is . 
21. És megláttya a kezeletet ma

gának mer t ott a tönényadó részé
ben fedeztetett el és elméne a népnek, 
fej eivel, a J eh ovának igaz,ágát c;;e

lekszi, ~' az ü itéletit az IzraellE'l. 

ni~nak szarn=ti az ő ~zatYHÍ azokkal 

a népeket öklehlezi egyetemben a 

földnek ,·égeit, azok pedig Efraim-

nak tiz ezrei és a ManassénE'k Pzeri. 
18. A Zebulonról pedig momlá: 

iin-PJHlezz Zebulon amikor kime-

nell(hz é~ Issaka r a te satoridban. 

19 . A ué1Jeket a :hegyre hiYjak ott 
~lcloznak igazságnak áldozatát, mert 

a tengereknek hőségét szopják, és a 

fövénynek <'lrt>jlett kincseit. 

20. A Gadrnl mondá : úldott. aki 

kiterjeszti Gúdot mint az oroszlány 

ugy lakik, és 1 neg~zaggattya a kar t 
és főtetét. 

21. És jó eleYe gondot Yisele ma

gárúl, merl ott a törvényadótúl Yal6 

örükséghen rejtezett és elmene a 

népnek fejeiyel, a JehoYának igaz

ságát esdekeelte és az ü ililetit az 
I zraellel. 

Látjuk, hogy nemcsak egyes ver sekben, de feltétlenül követi 
Besnyei Oomáromit egész szakaszokbau is. Ezeu nagyobb sza
kaszbau összesen a 6., 7., 8 .. 17., 18., 19 .. 20., 21. versekben tér 
el inkább egyes kifejezésekben Com(u·omitól és követi Károlyit. 
De ha közelebbről vizsgáljuk meg fordítását, látjuk, hogy ezen 
kovetésbeu és eltérésben nem az önkény vezette, hanem elve, mely 
a szeutiní.s s .t h" , . . . l . E 
k ' zavm IVen, szoszermt akaqa v1sszaac nL zen sza-asz böv ll u"l ' 
B e re l c a nehéz kife1"ezésekben és heb"ekben, és maga esny · · k ' J 

n6la 
81 

IS énytelen néha magyarázó fordítást követni, de első " a s·ó ' . h · 
2 . . v, .es. a .~l ezt hívebben talúljn. fordítva, oda csatlakozik. 

fordítja ;ls· ».tnzes törvény «, míg Com. tüz-zel és törvény-nyel 
ták leg. esnye

1 
Rárolyit követi, és ez mecregvezik a zsidó exege-nagyobl ' ' :-_, v J 

t. i. •Ist l reszevel, alapszik a hagyomány felfogásán, hogy 
eu a 'l'hórát fekete tüzzel fehér tüzön irva adta. « 
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Kimchi s. v. és Elia Lovita jegyze teiben v 
1 

. 
, l ., , k . , ::tarnlutp .. a maszora a appn egy szona vesz1k 1'1 1 1\t>~ ll1·st 

8 d,l .. " t'l .. l' · ' • rnely~z ·~. és itt a e 1 m~ny Je o ne. ""' ~jfihel 
3. vers: »ál1otta.nak a te lábadhoz« míO' Co < ' 

. ' o m<Ll'OilJ · • 
közepette vannak a tc lábmdnak «, T remell. után » . 1. »:s azok 
rnedii inserantur pedibus t nis. « T rem el. pedig Rasit ;I.c1881tn ipsi 
i~!~ »közép«-ből származtatja. covette, a ki 

6. vers: »és legyen az ő embere számtalan« mí 
0 

. 
' · t (' · 'T l t ) ' l ' g omarom· szoszerm ep 1gy a \u ga a »es egyen az ő emberinek . . 1 

B · K' l 'tk" t' T ll' szatna« esnyOI aro JI o ve 1, ez reme m st, ez pedig a z si l' '· 
. , , . c o exegetá 

kat, kiknek felfogasa szennt, az nem volna áldás, ha Ruben . · 
dékait számlálni lehetne. na. 

15. vers: »A régi hegyek fő javábul« Károlyi és 'l'remen· 
. . . b . . lllS 

után »praestanhss1m1s re us montmm antiquissimorum.« Ez 
J onathan felfogása, követi Rasi és Ibn Ezrá. Oomáromi szó
szerint fordít. 

16. vers: »és a csipkebokorban lakozónak jó akarattya jöj
jön stb.« a mo ·;;,It' jllli áthuzása a vers következő részéhez, noha 
a hangjel el-lenzi, át van véve Oomáromiból. Ez Károlyi és 'l'rem. 
után indul, a ki Rasi és Ibn Ezrá felfogását követi. 

21. vers: »És jó eleve gondot visele magáról« szóról-szóra 
Károlyiból van átvéve, míg a vers másik része Oomaromiból. Dr 
mindketten Tremelliust követték ki megint a zsidó exegézist 
vette fel fordítása alapjául (l. a Tn.rgnmokat. Rasit. Ibu Ezrát c 
vershez). Ök ugyanis az egész verset azon históriai eseméuyrc 
vonatkoztatják (Numeri 32. Cap.), hogy Gad. Rub~u és Manas:e 
fél törzse Mózestől birtokúl kérték n Szíhon és Og királyoktol 
elvett városokat a Jordánon innen, mivel azok legelőknek igen 
alkalmatosak voltak. Erre vonatkozik, hogy »jó eleve gondot 
visele magáról«. t. i. még mielőtt a többi Izraelnek lett voln:l 

birtoka. De }fózes csak azon kikötéssel adta nekik ezen vál:~s;· 
kat, hogy ha segítenek testvéreiknek Palesztina bevétclén\~s 
fegyverkezve mennek a had élén. Erre vonatkozik, »Ök mente .t 

népnek fejedelmivel.« be· 

Ebből eléggé kitüuik, hogy a zsidó exegézísnek nagy on 
folyása volt a magyar · bibliafordításokra. melyet lépteu-nyo!lltése 
~lht M~~ e e mutatni ; de persze hogy csak Tremellius yei 
által. De eléggé látszik, hogy ezen exegézis befolyásolta Besn 

, · ~YEI Cl YÖIWY KÉZJRATO:; BI13LI.\l'0RDITA:;.\. ~\li) 
r~\ll~GYNRl nJt, :-; ~ 

"M" . 'k t" l ' k d ' E' l't 'k · . 1 purisztr us ore {Vesne aczar:1. s a szi . lllint en .. . . . 
l 't:tsát JS, t ése szerint koveti hol az egyik, hol a. másik for( I , elll te sz . 
js, ]JogY n értelemmel, öntudatosan, brzonyos önállósággal, 

9-Z t hanern J7" t' d t't , . )·dítás , ' szem előtt t artva. ~ove 1 az ere e 1 szoszenut, 
fo t't folyton 1 l'bb · ''lt ' · h ereele J h 1 pecli (T nem, ega a a reczrpra exegezrs ez ~z l t a o o ]Jol le re , 

~rtja w;~-~~t. hadd állj on itt még az eclclig moudottak bizouyí-
Vegu '· .. vícl szemelvény a prófétákból és egy rövid a hagio

tiis;íúl egy ro 
arafák ból. 
" 

Ezajas) XIII. Cap. 
Comá1·omi 

l .. Ilal· t erhe, m elyet lá· 
J Baby oma ' ' . 

toU. Esaias az Am osnak n a. 

·' ,.,o·as h eo·yen emellyet ek 2 .a. n c eo" n • 

zA,;,lót, emellyétek fel a szót h ozza -
jok, kezetekkel intsetek h~gy men)
;,yek be nemeseknek kapmn: 

3. Én parancsoltam az en meg
szenteltetteimnek, sűt hívtam az én 

erősimet, az én haragomra, kik az 
én ditsőségemnek örvendenek. 

4. Sokaságnak szava az hegyeken, 
sok népnek hasonlatosBága szerint 
őszvegyült pogányok orBzágainak zu
gásának szava, a Seregeknek Jeho
vája mustrállya az hadra való se
regét. 

5. Jőnek meszsze földrül az égnek 
végéről, a Jehova, és az ű haragjának 
eszközei az egész füldnek el ve;jz
tésére. 

. 
6
· Jajgassatok mert közel a Jeho-

vanak napJ·" 'd" 
:M· " ' nn un a puszti tás a 

llldenhatótól el-jű. 

t 17. ~nnakokáért nlinden kezek erő-
e enninek · . 

elolvad. ' es nnnden ember szíve 

8· És n1 h' 
fá 'd eg ahorodnak kínok és J ahnak k". , ' 
a lllnyekezik meo- nlint 

gyermehz" ] 'l " ' 
szenved 

11 1 a~szony fájdalmat 
nek. kik' 

áilllélkodik · 
1

,. 1 az ű felebaráttyán 
orczájok. ' augoknak orczája az ő 

B es•l!Jei 
1. Babylonia ellen nló terhes jö-

vendű monclá~, mellyet látott Esaia,, 
az Amosnak fia. 

2. Magas hegyen emellyetek z>lsz

lót. emellyétek fel ~zótokat ű hoz· 
zájnk , intsetek kezetekkfü. hogy 
mennyenek bé a fejedelmek kapuin. 

3. És parancsoltam az én szentel
tetteimnek, el is hivatom az én erű

seimet, az én haragomnak végbe vi
telére, kik örvendnek az én méltó
ságomnak. 

4. Sok néphez hasonló sokaságnak 

szava hallatik a hegyeken, sok orszá
gokból összegyúlt pogányoknak zu
gásoknak szava, a seregeknek Jeho

vája mustrállya az ő hadi seregét. 

5. Eljőnek messze földről, az égnek 
végér ül a J eh o va és az ű haragjának 

eBzközei, hogy elvesztessék az egész 
földet . 

6. Jajgassatok, mert közel van a 

Jehovának napja, mikor eljő a pusz
títás a ]Hindenhatótúl. 

7. Annak okáért minden kezek 

megerlltelenűlnek és minden ember
nek szíve elolvad. 

8. És megháborodnak, kínok és 

fájdalmak fogjúk meg mint a gyer

mekszülű fájdalmát szenvendnek, ki 
ki az ű felebará.ttyán álmélkodik, 

lángoknak orczája az ö orczájuk. 
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. Látjuk, hogy mennyire nyíí.o-özi itt is 0 , 
E Í, . I E ., . o omaromi B 

zen eJezet . "Zá J as egyik legRzebbb feJ· w t es uJ' · , ze e, de . e,t 
l::tpos, szaraz , hogy azt ne mondjuk, lomha mind 

0 
, azel't ll:iil · 

r B · S 'hl ornaron · l pec Ig esnyei. e 1 et, sc emelkedés, se költői 
1 

.. 11 • Itiind 
hiába, Károlyi ótn, nyelvi tekintethen fordítás · 1 endnlet, ll:!ert 

" , , . alu ' nem . 
ladtak mert. ot ntanoztak ; K árolyi pedig nem ! · . Igen ha. 
t ']' t vo t Igen R ,J IS ::t. c llagy 

Az első versben eltér Comáramitól és Károl it 1•.. . 
l ·.. d" d' l d · y ,ovotJ »t Jes JOVen o mon as «-stt a va VlSSZ<t "'"~ szo't ] r: . l . ' er. 

.. . " "' ,_ • \.cH O Yl 1\ 
kovet1 »onerosa profetia«, ez pedig a zsidó exegeták t .emeli. 
' K. h' ( a · lcry Ha · es 1mc 1 kommentárjában és szótárában) olyan ··· 0 

.. ' 81 

', ·t >k 1 1 , ' JOvondolést u ene a atta. me y terhet) tehat bii ntetést involv·11 A · 
b ' . Nt:''' szó 

azon an tényleg egy pregnans kifejezés a prófétálúsra e' ~ ·~ • 
't d" s negc-SZJ cn o ":Ji vagy ,iN1:J; által. 

:S:add álljon záradékúl itt még egy hely J óboól, rnel me . 
mubttJa, mennyire önálló a didaktikai helyek visszaadásáb:U. g 

Co,ná1·omi 
J ú b) V I. Cap. 

l. És fPl ele Jóh mnnrlá: 

2. Va,iha m eg-fontolván m egfont ol
latnék az én hoszszanko<lásnm. és a z 

f>n nyomorúságom mérő serpeu,\ ő he 
vettetnék egyaránt. 

a. ~lert a tengernek fiiYéuyénel ne

hezeblJ, annakokiién ll_Yelettetuek el 
az én beszédem. 

4. lllert a ll1inclenlmtónak Jl,Yilni 
vannak nálam, az ő llll'rgek ki-iszszH. 
az én lelkemet, az lstennek ret.ten
tési '"trouwluak eugemet. 

;,, Orditr• a vad szamár a g,ve11ge 

fűviin? Vallyon bőgé az ökör az ő 
ahra'kja mellett ? 

6. Meg étetiké az ízletlen ><ó nél
kül Y vallyon s' vagyoné íz a tyuk
mony székinek fejériben ? 

7. Nem akarja illetni az <'n lel
kem, azok ollyak, mint az én kenye
remnek lankattsági. 

8. Ki adná, hogy jönne el az én 
kivánságom, és az én remén~·ségemet 
meg adná az Ist.en. 

JJesnyei 
l. Velele pedig J ób, é; nH>mlá: 

2. Vajha m egfoJJtoldn Jneg-fonllll

latnék az én ho""zukodásom tls "" 
én uyavalyámat mérő serpenyőkben 

fel em eln ék Pgyaránl. 

;l . ~lerL must a tengereknek fiin•· 
nyénél JJelte;;~ebb l enne. annak oká

ért az é n l>e~zédem elnyekttelnel<. 

4. lllPrt a 1\'Lindenh>lt.ónak nyihli 
vannak én bennem, melyeknek hér· 
~égek kiiszsza az én lelkemet és az 
l stemJek rettentései meghú horitanak 

engemet. 
;L Orclit-(l a yad ~xau1;H H gyeup:e 

füvön? Avagy hőp:-e az ükilr ~z ti 
abrnkja felett? . ,

1 
6. Megehetni-e az i zetlent ' 0 ue

kül 'l Avagy vagyon-e iz az tikuJOJl" 

szíkinek fehériben '! 
7. Nem akaria illet.ni az én lelkelll 

· , . ,. ,ztb éte· 
:tzokat., miut ~z én elba<lg~ a. 

lim et. 
8. Kicsoda adja, hogY el jöue 

11
z 

én kérésem '! És az .:.'11 várá~oJ]Jat 
adná meg az lstl'n. 

. 'El GH>RGY KÉZ l HArO. 1\lBLT.\FOHDlTA.., A. ;! ~t 'j 
•ERl 13Et>.:-l\ 

~~~E~ . 
~· k hnO'\- <1. 1-~ ... ah:1rn:\ az l ten. p .. ron• lt\ 

néJ, ] stelln~ · ·"·.. 111 "~ •·n~ ... IIJPI. ,· "lll<'lt ;. fp' HZ u k•-
l~' tetsr-e t o1•lall>1 c-l "z " . 

g. ·)1J H fl llP,·f'JllP ' zPt, ltn!!,\' \ ~l!:!'ll l h. i • ll!!f'lllPt. 

Jll egrollt ' .J O'na l e engPtUPL , . ; . , • 
krzét é< ,a,.. . . . é Joly keYésse emanczlpalJa m::u~at az !llü!!t'll 

:Besu~'el 1 :~ t ~(trhnl fonlitáo;.;ában: hol K:.ír11l,vit. hol { 'omúru-

l)efolyás alol , 
1~1 

•1 zo'1 .. 1 I".nz. hogy helátússal. iintmlato.an . • tz 
.. t. SíiOJ'O - S '.. Ő' • • , • 

nút kove 1 cm előtt tartnt; <le m1t Pl' mmdez. ha me:..!;-
l tit folyto11 sz .c ].c ' t' l ' '· ' ll' ' t' 11 H -erec e· , . len fü11o·etlen 1e 10gas o es oua osag o . O!! Y 

. 1.vrat mwr ot> 
fosztJa. D·" , 

08 
és korszcríí nyomtatott hihliafnrdításnnk ui n-

.. '!ló tuclomn.ny . , . v b'bl ' f J· , . • • 
oua , t dJ'uk. ho11v kez1ratos I Ja orrt~tasamktul se Yar-
cscuj azt reg n ' "·" .. B . 
. roit arról mcggyor.ott. csnyei. 
lu ok sem ' 'bl' f 1't, .. , 1 ""I , ' · Hiába. igy állunk a b:, Ht o:·c, 1 as ug:)'("'.'. e '-' a~yan>r-.;zagnn . 

150 esztendő telt ell .... arolptol Besnyeug. . 
És vajjon mi tör tént ezen idő alatt a bibliafordítás lL'l'l,'ll ~ 

Károlyi Jeforditja a bibliát szárazon, költői iuspiráczió nélkül. ll t' ha 
homályosan, mivel magyarázni akar. néha parlagiasan. rnin•l 
uépies akar lenni. De nem az eredetit, hanem leforelHja Tremel
Jius középszerü latin fordítását a kellő tudományos készültsé!! 
nélkül, több fáradsággal, mint teh et séggel. több iparkoclú.:;sal. 
mint ízléssel. Forditása domináló lesz. De a kor fejlődik babl. 
a szükség int és az ízlés követel. Kilép C'omáromi ü síkra. korú
nak megfelelő alapos, tudományos készültséggeL tapintatos izlé:-
sel, tekintetbe veszi az eredetit és - átdolgozza Kúrolvi.t: B e,.;nvei 
fordítása · O • . · . k 1 .. ~ · , · ' · •. . · omaromm," csa { UJ reczenzlOJa. EnlL'mes munkak 
mmd nyelvi mind írodal . . 1 l lt b ' t , . . .. l , . 

• ' Ini. llllll( <u ur IS orut1. -;ot huomann 
szempontból is ·,t k kb . . • 
nak , . , - sa.1a orn an; napJamkbau kor-.;zerü munkú-
, nevere Igenyt nem formálhatnak 

150 esztendő 'lt 1 , · B É .. mn e UJra esnyei fordítá ·a óta. 
, 8 vaJJOn haladtunk-e? (' : · ·, f' l' , , , . tek, nevét .. t, , . · · OUMrom1 JO ore 1tasat reg elfeled-

17 so etsecr fedl . B . . , 
u.árolyi ru' .0 

• esnym napvllagot scm lútott. Dc• a v(•n 
t eg mmdícr él , h t l 
egyverét, rnint 0 

· es a n. masabhan riizza rozsdá,;, tompa 
veh t' valaha Károly· lk l'k e ö bibliánk . · • 1 ura oc 1 • - - <le nekünk haszna-
Valah l nincs, már ren1' .. l t . . a esz. enyun <e 1~ kezel,Jük veszteni. hogy 

d .Aztán :ru o d. 
ás: t:r u J't m' 

.qabent ' eg valaki, hogy nem igaz a latin kiizmou-
Bu l sua fata, li belli ·~ 

c apesf. · 

BAllÁNY ,JóZSEF. 



Elődeink épületes és mulattató olv . 
as1nanyai. 

II. 

J\Ii mulattatta elődeinket? Ezzel szemLen fell h 
kérdést: Hát mubttak-e egyáltalában, a kiknek be .~1 etne \7etuia 

csu ete \7•trr 
élete oly gyakran játék tárgya. volt? De a. csodasze ·" : ~ "yona, 
" < lu me"Is. 
Osciuk mulattak jfttékon, és a mennyire szabad ·

1 
... 

1
" Igaz! 

< lC eJu c en ere l' 
ol msmáuyokou. Osak röviden akarj uk megemlíteni, ho p" .c e, 
k · · k b l' tl • • -" · 1 • gy urim-or ngsagu z.a o a ausagg a 1aJu t cs a leo-szeutebbet is . 
. . . ."' . persz!llál-

tak, elannnra. hogy a JObbak ezt resteltek · l"'Y ill''J.ll". F 
" ' . . .. • .. ' "' " col rank-

furtban maga a zs1do kozseg elnoke egy Ahasverus játékszíut 
1708-han elkobzott és elégetett, úgy hogy Schuclt-nak nem cse

kély fámdsúgába került egy példányt abból kézrekeríteni. _ Dc 
az egész éven át bizonyságot tettek ama képességökről, hogy 
olvasmányokon tudna.k mulatni. Melyeken? Hiába keressük a 
halákha híveinél az erre vonatkozó utbaigazítást, pedig a halákha 
ana volt hivatva., hogy az összes életet szabályozza. Ká1·o József 
Tószáfóthra és Asérire támaszkodva tiltja a profán tnrtalmu köl
temények és parabolák, Immánuel könyvéhez hasonló regények 
és hadiesemények olvasását szarobatou vagy akár hétköznapon; 
különösen a szerelem körül forgó regényeket is, melyelmek szer
zői, fordítói, kiadói az egész emberiség ellen bünt követnek el. 
Ehhez I~zel'les ama megjegyzést fűzi, hogy kÚlönbség teendő ama 
iratok között, melyek idegen és melyek szent nyelven iratt~~: 
E különbség Tószafóthból következik és innen a könnyebbJto 
szokás. 

A Sulcbán Árukh magyarázói ehez nem igen szóltak hozzá. 
A zsidó élet azonban nem e"'yszer oldaJt hagyva :1 Sulc~,,~ 
' "' do Arukhot - tör magának útat és a profán irodalom behat n zsJ k 

családokba, úgy hogy a zsidó épületes irodalom nagyrészt .a.nna 
"k ' 'b"l d h • 1' 'tl'st nyuJtson. szu sege o ere t, ogy a profán művekert mrpo a k 

Igy ir Cornelio Adelkind a Bomberg-féle hires nyomdának 
' &~ faktora Velenczében, hogy mel't sokan ifjuságukban nern "lt'k 

:tá a tanulásra, de szarobaton és ünnepnapon szivesebben to 
1
. 

'd ... k · 'pek sze 
l eJ O et Istenes dolgok, miut a »berni Detre« vagy »a sze 
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y,ÖJ)Ell' 1" 

E 't h REl" B' • 1 _ elhatározta maga . ogy '· 1.1n u-
,·e« olvasás~W~ bibliai iratnak, első sorban a zsoltárnak 

reneseJ 'lítja nehany 
·l fö]sZO 

clzlld
1
·tására. . . k k kik oly keveset tudtak a népröl (·~ w l t> 

for 1 ' ]'khista na ' . . .. 
A ba a 1 1n .. 1crai főrabb1 Oppenhe1mer Dand. ama 

töröd te{, a ' b' . , . . , . 

keveset ... ő kinek bihhothekáJa Jelenleg az oxfonh Boil-
olY k .. yv.,.yuJt ' ·a· · t t'l ' b t··l b · TiDŐ on °. 7 40 körül zs1 o-neme osz a ya ttu o) sza z 
Jn 

1 
t díszíti, 1 · · l l t t·· bb k. l' b Jeyana· "vet és iratokat, egyneme ye \e o 'Htl a an 

kötetben 3SO nll; eknek uem csekély része a profún irodalomhoz 
Jllutathatott, ro~:er betüben feltalálható volt Florus és Elanehe-

tt Itt he · · · E l · l tartozo · Fortunatus, Octavwn csaszar, u ensp1ege , a 
fleur szeretete,, l"tt ismeretes s egvébh, a XV-Llik és XYI-dik 

. lb .. ·ger nev a co ' • 

Schile ur . ·t elbeszélések feldolgozása ; R Z Un Bú ch u r e Iter-
. ·1dban Ismel d k h .k "'\~'1 szaz, . ely eo-y an"ol-olasz mon a ·ör öz tartozi·; 1 H u-

. dt •. ,-~'"-Ja m "' "' 
Je. 1 '~ ·;~va~· Artus király udvara; Zsigmonrr loYag és ~Iag
w1lt lova", ",y ' . t t• b·· ... · 

h. t .·• 1· mincl a kettő nem-nemet mm a u an; a u pal.'J'-'1 dalena. lS ona ' • • . , • 
nő. Grill parasztról, ki egy lopott g~emantot kent elő, es spa-

uy~l czigányokról vagy pog~nyo~ról, ,lnk .. egy gyermeket :o~)t~k .. 
E gyűjtemény diszét kepez1 a het bolcs. amaz elbe~zele-.,1 kor

ből, melynek mulattató anyaga a középkorban élő Ö<;-.;zes népeknél 
minden égöv alatt feltalálható; Indiúból származik és a paraboli
kus példabeszédes tanításhoz hajló buddhizmusnak köszöni eredl
tét. Míg az eddig említett munkák, mint maguk igazoljúk. a nem
zsidó irodalomból vétettek alldig az igen érdekes, 1's igen gyakran 
kiadott Maszé-BHch, mely több mint 300 törtL'nctet (•s adnnüt 
tartalmaz a talmudból, midrásból, a jámborok künyvébííl és egyéb 
egészen a Lmja utáni itlöig terjedií iratokból, lépteu-nyomon inclia i. 
arabs és német legendúkra és mesékre emlékeztet. .\ ::\Iúaszim is 
egyaránt tartalmaznak nemzetit nemzetközit. fcll'lwzetit s feleke-
zetközit ren dk· "l · t l ' · 
t ' lvu ar at an dolgokat és mes(>ket erő,.en kií,le;wtt 
endencziával· erk .. l ,.. ll 'l' 1 • . .l. , . k' .1 ' o c~os e Jesze ese {et c..; JUfltlku,. tocrasokat 
,Jraymoncl:ikat l d'k . . . . . . . • . ~ .... ' 
El"•t. ' egen a at profetükrol es tamtukrol k1k kozul 

I Ja es J ósna h L . . .. . . , . . . ' , . . 
kánánról k' :. evit emelJuk ln; a lustona a. z:'ndo paparn l El-
ismerteti' 

1 
atyJavaJ Simon har Abunnal sakkjúték alka]m{tval 

l meg ma.cr·it. U' l " 't•· • kl l . k o y sok go d "''.' z e :;o l JUsago- ):tn tudat au s atyJu ·nak 
8égök álta~ ko~ ~k?zo, de egyszerre csodaszeriien jelentkező képe -
Ja· b Ivalo Mózes l 'I . . , 

Ili or· h l . ~ " ). -'-' a1mou es a rege n burgt Júda a 
Sie..;n ' a ottidézök é · d·, k" ·· • · · 

'll.leg vonul k s emon- mzesek - mmdez kalletdoskop-
na el az olvasó szemei előtt. 



l'lL\NI<IJ P. F. 

Ha ez iratok , bat~~sá!. a_ XV!~· XVII; é::; :XVllr. ... 
olrasóira föl akarnok tnntetm, a 1 eidabeszedek költő·é .~Z,tzad 

",. •mlékcznünk. ki felki6.lt: » Nyujtsatok m;í.morít, , J ro] kelJ 
m~."l l ' l r-. o" a s 
c.;étlennek és bort :u:oknak, n c JaJdalommal telt szívü Zeren. 

l · l ·t ' J ' ' .. k t · ek. 1: ... 1 
1·"1·all·ll.. borrr e ie c J sc c szege11 ysegu e , es baJ· .,1-k . .t:ta, d 

• • .. "'· . ·• l a t"b 
.,.~·mlolja!lak !,, Auerbach Bertol<l »Schrift und Volk« <. 

0 
bé ne 

0 
' ' · • ől ' lt láb h ez. 111 Üv ' ] :tzt ruondja a u ep JCllerucr a a • R. ll, ogy »a nép ne e )eu 

·t 8-11·-ít viszouyait föltüntetl'c látni; kiváncsisága ideO' lll szereti 
' '·' oCnre t· 
rslíre irányul. l\lily nagy szerepet visz uek csodálatos k 1 ' avo]. 

. , 'i.' k l k' aandok-utazások, kmílyok cs grOJO , wrczeg 1sasszonyok és 1, , es 
l 1 

, , . , ' l k 1 I ,astelyo] 
törtéuetekben, me ye' a nep szaJan e ne , . gy minteO' , c a 

.. ·· .. ' t t l ' l oY ma()'abó] el>ouatkozra. uagy gyonyorusege a a n. népi elme a kóc 
ti u om já téká bau.« Ha ez igaz, ugy bizonyára első sorbau _.PZelet 
l ' t" "] J '] 'd . ,Lll egy e uyomott nep orzsro , me yre az I y 1 egen VIlágba ké )Z ]' 

bár rövid ideig tartó - megváltó erővel birt. l e es --

A »}Iáaszé-Buch<<, melyhez ugyan az alapot már Ni . 
Jákób a XI-ik században szolgáltatta, teljes hasonmása a skz~m_ b. 
k . l' I) ... t , o ze p-on :resta 1.0manorum, e gyuJ emenye az adomáknak és , 

k l k k h l'k ] h · · · mcsek-ne -, me ye et at o 1 us papo { omlletikm czélra haszuáltak. 
A mulattató a.nyag nagyrészt néhány állandóan v1· t' " , , . , , ssza ero 

alapformara :s tipusra redukalhato s ezért bátran mondbatui 
hogy nbban bJZonyos egyetemesség rejlik. Az egyik nép átves · ' 
rnás~któl, saját bélyegét igyekszik rásütni s aztáll átadja a ~~~~ 
~ad1knak. Hadd illusztráljam ezt egy példával. Caesar és Octa
nanus egy kortársa, Conon, a következőt beszéli el: Egy miletusi 
ember pénzét átadja megőrzés végett egy pénzváltónak 'l'eramené
ben, Szicziliában. A pénzváltó később nem akarja visszaadni. 
Törvény elé idézve, kifúr egy botot, abba rejti a pénzt s mialatt 
esküszik, ellenfelének adja a botot, hogy addig tartsa. Ez a hamis 
esk~n felbőszül ve, dühösen vágja a földhöz a bo tot; ez eltörik és 
a penz megkerül. 

Ugyanezt beszéli el a midrás és némi változatokkal rá 
akadui a talmudban is, a hol a hire~ Rábá, a Kr. u. IV. század· 

b_a~: Babilouiában, moudatik ez esetben bírónak. Ez elbeszélésben 
latJak okát, miért figyelmeztetnole mindenlcit eskü előtt: ~Tudd 
meg, .h~gy nem szived gondolataira csketünk meg téged, hanem 11 

szentn·as és a törvényszék gondolataira.« - A xnr. századbaB 
ugyane t .. t' 
h 

or enetet beszélik el sz. ~liklós 'dicsőítésére, oly 
ogy benne " cs· l' k , 'd' a · " it o ereszten y, a megcsalt. pedig zs1 o i 
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h cry a zsi<ló a csoclaté\"Ő szent }fikl0'c t1· , t l t' k. ·sze :1Z, o" ' · v · "z e e ere -1• 
pe' 1'1 ztelkec 1 c 
keres És valóbnn ki.ilönös. hog~ ugyane felekezetközi törtt'netet 

ernrécr a. zsidó ercdetü Eiseomencrer reclivirus k b. · ·Mzte n o . , "' anna Izo-
1 , :

11 
.. 1 ho <rY a zsHlokhan megvan a hailrlm a ham· k" yít·lS' '., "• · ' · ' IS e~ ·n rr 11

• n·' lcO";ll<íbh ;t lc~súlsiíbb fnkn rcscrvatio mentalisr:.. 
v.1.,.,Y b - ·1 n t r · J me egy ma~1 ( ee L 1g e JCseu Jsmerctll'n példája :t z il\' 

l Oolós:to·na.k oly körökhől , melyek L'ttszó];to· eo·}·1n:, '' ·' l .,.. : 
1ns t o o ;:-, (":-\:::;n, ~~- tnnu-

fé]O viszonyhn.n nem állanak. A XYI. sz{tmd regé-je szerint Faust 
tn.nítváuyn.inak Erfurtbn.!l Homerost m:1.gy:l.r[tzta é.,; a régi hiísüket 
személyesen mntn.tja !lekik, többi közt Polyphemost is, ki nem akar 
n. szob:íból kimenni és nagy rettegéssel tölti el a hallgatókat. A 
csodatevő 1mbbála megalkotójáról, R. Izsák Luriáról meg azt 
meséli a rege: hogy _egyszer tanítványai nagyon uuszolták. hogy 
routasson nekik cs~dat; a mcster ekkor szombat napján a szent
irás fölolvasásakor Aron főpapot hivta föl mint »kóhent«. }Iózest 
roint »lévit «, aztán a három patriarkát, Józsefet. és Dávid királyt. 
Ez pedig tánczolva jött b.e a templomba, a hogy a frigyláda át
szállításakor tette. E fölött az egyik tanítvány elnevette magát, a 
miért ő és mestere életökkel lakoltak 

Hogy őseink érdeklődtek fajuk története iránt. természetes. 
Lefordították hát nekik J oszippont és ».Tuda vesszejét. « Elelad 
ha-Dáni meséi a tiz törzsről és az igaz tudósít:1s a. zsidóhól 
Coehinban nagyban foglalkoztatta, képzelő tehetségöket. Renegá
tok dogmatikai támadásai ellen föl kellett a zsidókat fegyverezni 
és e ezélt szolg~ílta különöseu oft'enhauseni Sabmon Theriakja. 
Egyáltalán, bármi nevezetes - örvendetes vagy fájdalmas -tör
~ént zsidó körökben, annak hire a sajtó utján csnkharuar elter
Jedt; különösen a ha.zafias ünnepiességeket irták le nagy elő
szeretettel. 

De előtieink ez irodalma nem állott csupán csak prózából. A 
vallásénekek mellett, melyeket »istenes«·eknek mondottak, voltnk 
nagyszámban világi dalaik is, »szépségesek és kedveltetöke ·-
ballaMtik és alkalmi verseik Tüblmyire el van mondva, micsoda 
»uútára« (niggúum) kell éuekelni. És e dalok szájról-szájra. jártak. 
A <l:l.llam csakhamar fődologgá lett s a szöveg egész :mellék • 
Nem ritk(tn világi dalln.mra énekelnek egyháli énekefit a ~ini 
némely kántorok még mai nnp is teszik. T8SI1plomi :iiJ.-
gyn.kran költők és zeneszerz6k. Néhán7, 



FRANKT, l'. F. 

:Hl :2 

d
·,cbe« van jelölve. Hadd idézzem első sorn.it wo ~~ , . , egy »R 

, . Qte
1
·ermark« ez. »szep UJ cnekuek« mel k ltter a 

u et u · . .. , . . ' yne · 1 ' \ts 
•
1
t:

1
J·.

1 
többször folhaszunltattk: »Gott m de1·ue S . cezdcte . m , , . m aal . es 

probiren an l\Iaass und Z:1hl , Dieselben Reihen zwi ' B:1lf mir 
· l\I l ··ltő k I ' ngeu « B: ez az iuvocatiO usae ~o n ne c a meret meO't t' · oay , • , o ar asába ~ 

nánt vált-e, nem tudom. Altn.laban, mondj a hel es n h:tsz. 
költők nem kötötték m:1gukat szarosan a méreth:z en Scbnclt, e 
számhoz. E szabadságot hajlandó vagyok a maka' ' lva~y Sztítag. 

• • c mac r1 
zája befolyásának tulaJdonítam. mes pró. 

Emlékezzünk meg végül őseink drámairodai . , 
_ , c marol l\f 

németekuél a X\ II. szazadban és kezdetén a XVIII- · ~nt a 
és tanulók voltak a játékosok. ép ú gy n.dták elő ő n.ak cleakok . . semkn'l. 
»báchur«-ok, a talmudiskolák növendékei Purimko . e Is a 1 vaay ez·· 
körül komédiájukat. Előttünk fekszik eO'y ily szind~. b unnep 

. . . , o ara , me! 
:;\IaJna mellett1 F1ankfurtban es J'.Ietzben prágai és h ~ 

"d' d 'k k ' lt l lő d t ' k' ambura1 zs1 o ca o- a a c a ato t cs -ctszcr kinyomatott. c · ~ _ , z1me »Dw 
\ erkaufung J osephs. « A darab készítő]. e és az előad a' l ~ö · 

• • • , ' c 'so< l' Igflz. 
gatoJa Beerm:1nn volt L1mburgbol. A dambhoz, magától értetődő-

leg~ nagy igényeke,t n.~m köthetünk; legfölebb Weise Keresztély
nek ugyanekkor keszult »Der Keusche J oseph «-fellehetue össze
mérnünk Darabunk szerkezetre és dikczióra nézve ennek mö"ötte 
áll, de viszont nálánál mulattatóbb. Tartn.lma ,fózsef tört;nete 

gyermekkorától Jákóbnak Fáraónál való bemutatásáig olymódon, 
amint azt a régibb és ujabb midrás és a későbbi irodalom általá· 
ban magyarázták és bővítették. l\Iélyen meghatott egyik jelenete, 

mely szerzőjének- ha ugyan :1z ő tulajdona- becsületére válik: 

izmaelita urai rosszúl bánnak Józseffel, ki Ráchel sirján könyörög 
:1 » herzallerliebste 1\futten( serrélyeért · és az anya vigasztalólag 

b ' ., 

és bátorítólag szól ki hozzá sírjából. Ki nem emlékszik a Jeremias 
használta hat:1lmas képre, midőn Ráchel keservesen zokog eiköl· 

tözött gyermekei miatt, a kik elhagyták! József és Ráchel 
0!~1• 

V t ' ' l k tt dikCZIÓJII 
eze e e szcp Je enetben sem emelkedik a darab szo 0 

.• 
fT E · ő t mondJII· 
0 e. ~z esetben bizony nincs irraza Goethének, m1d n az · t 
»J d o .. l' ··nk szerill 

. ~. enspraebe hat etwas Pathetisches.(( l\fal IZ es~ 'vBt-csak 
külonben a szinmű inkább dráma mint komédia; ez utobb~ 
a » Pickelharing(( burleszk és diabolikus szereplése teszl, 
k' d"rgés 

ent valóságos látványos darab. Van bennemennY 
0 

:ámlás, angyal és pickelhiiring, a sivata.gon átvonu~ó k§) 

es Fáraó fényes udvara, egy beszélő farkas és a patnár 

.. "
1
.,.,. ÉPÜLETES ÉS MULATTATÓ OT,\" AS~!,\:-; y Af ·>Q 3 

Ef,OJ)w !'!~ • · •J ; 

. S e'l·ach énekelve és játszvn a »clavcor(keu <c vaO'• »e:;tre-k' a z c , o ,.,J 

un° '1J ' Előadás alkalmával mindezeket meg is bámulták kellűen. 
ut (( -en. . 

:euyelv sürüu van, v~gyítve, l~tm. és franczi~ szMamokbL akár 
" :Frigyes és ~[ana T erez1a h1vn.talos stilusa, és nem kevéssé 

:NaoY b"bl" · 'l k ' b 'l l ]atta tó, hogy 1 1a1 szeme ye 1gy esze ne L 

1J1U Sokkal előbb és még sokkal késöbb Németországban a zsid6t 

l J
·a

1
·gonban szólva mutatták be. Azóta r)ecliO' eO'y zsidó ki 

csa c "' "' ' 

a
•

1
. közel száz éve hogy meghalt, klasszikus stílusa által bozz·í.-

1l1<· ' 
járult a német irodalmi nyelv tisztításához és szépítéséhez ; azóta 
»Bölcs Náthán (( a szinpadot a zsidóság méltó képviseletének meg

bódította; és azóta a zsidóknak Németrmzágban nincs más mu
lattató irodalmuk, mint más felekezeti polgártársaiknak sőt 
monclhatni, n.z egész világnak. Egy új időnek harsonája. melyet 
Lessing és Mendelssohn szövetkezete jellemez, ledöntötte szellemi 
ghettónk J erikó-falai t. N em fognak azok többé soha fölemelked ui. 
l\[ert Mrmi történjék, komoly törekv8sünkrt. hogy sziriinket. rs 
olménket nemesítsük, képezzük. többé semmi visszn nem szorít
hntja. A ki erejének öntucbtában kilép a szellern ldizdő terére 
Isten dicsőségeért, annak jeligéje: Nunlllnam retrorsnm. Ez ami , 

jeligénk - az ma.ratljou is örökre. 

BPI'lin. 
FHANKL P. F. 



IRODAL OM. 

A TÉVELYGOK ÚTMUTA TáJ A. 

;::·::·:; ,,··:: . A té,·elygök u tmu tntója. Irta 1llme.< úm Jfaimw1, fo rditotta , 

mn g_, ar:lzó j,·oclalmi j egyzetekk el ellát ta dr. 1\lúll >Jiór, n agybecsk e;·e~~ 
főrabbi. I. k ötet. 1884. 1 

Azon kor a zsidók történetében, mely mindig nagy vonzó 
erií1el hir reánk nézve, melynek j elenségei mindig lekötik fi gyel
mi.inket, az arabok s igy a köztük élő zsidók kulturájánn,k virá/J. 
kora. .Jiidőn [rákban P.s Sziriában r észint a zsidók kerl vezőtl:n 
helyzete, részint pedig a muhammeclán orthodoxia győzelme 8 rrz 

ara hs kultnm banyatlás:t folytán a zsidók tudomápyos s leülönö
sen ralJ ásbölcsészeti munkássága csökkent, folytatását nyerte ez 
n n~·ngati iszlám országaiban. Az arabs irodalom jótékony befo

lyása nhtt keletkezett és fej lődott oly magas fokra a zsidók kö
zött :t héber nyelvtudomány és a sémi nyel vha~;onlítás, az önálló 
hibli:tmagyarázat, a talmudi t udománynn.k rendszer esebb mííve

lése, :t vallásbölcsészetnek , a vnJhísos és profán költrszetnek 
egész irorlalm a, nem véve itt fi gyelembe azon jelentékeny szere

pet, melyet a zsidók a külön böző tudomá nyoknak s különösen 
az orvostndományuak fejlesztésében vittek. Ennek az arahs

zsirló t~dománynak leghatalm nsahb ké1wi sel őj e l\líl sza b. Mairofln, 
vagy mmt renelesen nevezik M il.imfml. - - A mint az arahs orvo· 

~:·k muh~mmed án történetirója 11m Abi Uszejbi':t rdtttl ért:sü· 
~unk. ::\[mmoni miut orvos pímltla.uúl állott korábttn, kitiinoen 
1 8~.:rte a z~idó vallástörvényeket és »a filozófiát «, sőt .t~dta i~ 
~01 '~_nt, (hafiz~-1-kur'an) r s beha tott a muhammedán jogl es .. ;a .. 
o~ stot. ·venyek Ismeretébe . H l t d ott :t l•.lfll 

m' , . Is. ogy nem so w mou •ből 
, un, tradwzióismeretéről ht)· k l , . r b 'l· " Misné-T,Irll . 

Allá • t ' ' . u mun myt o , ,. eJJl· 
sa az arabs filozófiával és vallásbölcsészettel (KaHill) sz 

A TÉVET.YGÖK ÚT)fUTATÚJA. 
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.. 1 .. liisen a l\fóre Rebft khlmhól ísmetjük, melr e(fredül áll a 
]Jcnkn OI . , 'd' 11' · .. , . "'· ' 

.néhcn. Habar :t ZSI o va asholcseszek mindi(f inkáhh 
~tt~~ . . o 01
' .""ltak :t tulajclonképem fi lozofusok mmt az a rahs vallásbölcsf>-

bttJ o l t' t t ll ' ' ll' 
l- re]é, olyan 1:1 arozo an e enReges a ast a kalarnmaL Ynla-

szc-' J , . l , t l . , l l 
· . t ]'::t,hbnláva ('" nsz ro ogtaYa szem )Cll senki sem fo(flalt el ]!1111 [l, , , • • o ' 

. t o" s az utóbbi telnntetben csak Ihu Szina mellé lehet állí-nun ' eo , , , • 

. .., kinek befolyasa a la tt a ll. Rank nezve muukáJ·a le(fbecse-tanJ, ,, o 

sehb emléke a köz('pkori zsidó vall:ísos gondolkodásnak. mert ez 
)ecrmerészebh, legkövetkezetesebh kísérlete azon kornak. hogy az 

m~hs aristotelizmust fejlődésének legmagasabb fokán a kinyilat
koztatott tanokkal , a hagyományos irodalomm:11 kiegyeztesse. 
R ogy a kisérlet a gondolkodásnak milyen erejé1el volt keresztül
víve, bizonyítják a nagy vallásos küzdelmek, miket a munka n, 
Provenceban s Spanyolországban előidézett, s a ruelyek nem 
tévesztették el hat ásukat a eliaspor a nagy részére. bizonyítjn. a 
nagy befolyás, melyet rabbanitákra. braitákra 1) s keresztény 
gondolkodóha 2) egyaránt gyakor olt. Viszonya L eibuitzhoz és 
Spinozához ismeretes, habár ez utóbbi ellenséges állás t foglal el 
vele szemben s a zsidóság ujabb fejlőrléséhen is része van azon 
befolyás által, melyet Mendelssohnra s egész vallásos gondolko
dásunJem gyakor olt, n, mit azon számos munb is bizonyít, melyek 
e században r óla megjelentek. H ogy ilyen nngy vallás- és filo
zafia tör téneti jelentőségü munkának fordítása nagy hézagot pó

tol, s fontosahb mint valamely középkori épületes könyvé, belát
ható. Ilyen fordításra való vállttlkozás annál inkább volt helyén 
fordítónic részéről , mm-t kevés mü van irodalmunkban, n, melyuél 
abban a szerenesés helyzetben lennénk mint a Maimílni útruut:-..
tójánál. 

Munk kiarlá.s:t és fordítása ttlig hagy kivánni vn,lót Látra 
pontoss:íg t ckintr trhen. Uj fordításnál tehát hizton alapúl IP!wt 

1
) NikomcLlini .\.ron h. Él jn fiig~ése 1\fnimiinitól ismeretes. Csak 

a~t ~ cll mcgjcgyczniink, hogy ettől való eltéréseinek, \:al:l~tint a m~taz~li
~::k. iclé hajl:ís:ínak oka nem annyira nz ömíllós:lg, m1~t .mká~b fitggi!Bc 
Ieg1Lb karaita mntazilihíktól, kiilönöscn Jiiszufai-BIIBZirlol, a kmck befo
l.J· '~"a még az É rz Chajim clt·cndczésén is é1-ezhető, s a kit gyakran szembe 
alht M:aimO.nival 

2) · J! 1 • á ól lásd Joel értekezését : Das Albcrtus MagHust·a való be10 yas r • • 
V l M • 'des muu.káioak »Bei-cr lliltuiss Albert dcs Grossen zu Moses aimOui ' feld 

1 triige zur Geschichte der Philos. « ez. gyüjteményében, melyben ° gozta 

Spinoza viszonyát is MaimO.ní:hoz. 

MAovAn-Zsmó SzEMLE. V. Foz. 1885. 
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. . , JitHlcn dth·rsnck JUcgindokolva kell lennie. 'G' , 

wnn1. ~ u , , · t 1 'l A l.'.JgPsz , .
11

. lolorr a. 111arryara zo JCgpc c ene . .L:i Dal 'Ll·' l ~ · ·Cl\ 
ntú'kl'P a '1 t 0 0 

• • • ' '
1 

oac]r 
, . . . ,idú mint :tz ar::ths n·odaJom Jsmcretrhcn 1 'tsa 
ot·J lll!\ .l z~ . . so ':tt l 

l 
'
11 

• '1- l
1
.
111

J·
1
hni s filozofi:1törtéuctlk(Tdf>sckhcn m::t Yil~ ' la-

:H lill'· ' , ,. "•gOsalJ] 
];'dllnk mint hllszon ~l~·olr r. enrl "czc:lot:. A m~gyarúzótól te~~n 
j
.: .

1 
.
1
t
1
·
1
d- ho""' nnndrn r nrmn kenlesben mccr macr ·It 

r ,,ll J. , '· "·' . b 'byar fol']· 

t
.-
1

•
11

:
1
] i~ :l szn brod:üma.t figyelembe vegye. Fordító 111 • t' c l· 

· ~ · · ' cnyl 
7\lunl· szöYC''·ét rs forilítús:í.t Ycttc al:1.púl, dc sok csrtl eg 
l ' • " , ' , , . . Jen clt~r 
t{í]c nrha UlegokolY:o clterc;:;rt. m:tskor pedlg csn.k hnlluat 

· f d' t' 't A l .. tl · "l b o agon kiiwtYe Il_m T~bhou or l. a.sa .. .L:i wve ;:ezo' eu néhány példát 
fogunk romdl,et esetre folhozm, a melyeket a legut.óhh mecr· 
leut füzethűl roerítettünk, s ezekre alapítjuk első sorban it:~:: 
tiiuket. 

Eltérést találunk l\lunktól a 326. L »azt o·ondo]tr1]- l . • " ' ,, \OO"y n, 

hittau al:lpelveinek egyáltalálmn scmm1 szüksébo-e arra n m· ~ll' ' C.lo l a l~ 

tásr:t vagy tag:odásm szolgál. « A 2. jegyz. ugyanitt homályosunk 
moudja I\[ n uk fordítását l'S megjegyzését. Az eredeti he n a~ t 
olvassuk (95b.): »és a7.t gondolták, hogy ezen dolognak scm állí
tására sem tagadására nincsen szükség ott, ::t hol v::tllítRos n,bp
eh·ek szükségesek« vagyis ::t mutakallimün müveivel foglalkozók 
nem tudták, hogy n.zok gondolkodásukhan dogmatikuR tonden
cziákat k_övett.Plc A 329. l. »min tavalfiltim va-aehbririhim « igy 
Y~n ford1tva: »müveikhől s szóheli állítás[tikból.« l gy magya
razz::t az Al-Cbarlziuél lcYű i:l~'-:li>rt, n. melyet azonbn,n l\funk 

hel~e:~~ »történettel« fordít. A 330. L 1. j. megjegyzi, hogy al
uszublun azol· n k'k j 't 1 1 · ' t , . . . , '' " l »a u [t :ope vervel foglfilkoznak<< s a~er 
megJ~ It~ e pen ugy mi11t másutt(352.l) talán 11m Til>bonmegjegyzé· 
se.utan _mcluha alapvetükkel fórdítj:o. U sz nr az, a ki n. va lJ (ls (d n) 
gyokere1vel princ · · · 1 f · · J 'k . ' Zl)JIUm::tlV:t oglnlkozrk, a hogy 1111 mouMn° 
dogmatdms ah han n• ',·t l l . ' r l ]ko· . ' ...,z er e em wn, :"1 kl a clorrmakknl 1og a 
zrk. A mit l\funk e 1. 1 · b • ) k 
ll 

ile yre megJegye7. (Guide, I 349. l. } csa 
a > >an az értele l ·ll b ' . l t J:lk m Jen ~L , ogy némelyek felfogása szcrint, s ezze 

k~ a ?kzuuk Sabrasztéin'nál és Fachr al-dinnél a vallásos ell'ek 
epez1 a "k ' .. 5 vall' .. gy~ ereket, a melyekhől mintegy kinőnek a különboz 

asos torvenyek · t , k l1JJ1· uak 1 mm agak Máskülönhen nemcsak ft a· 
' ' lanem a fikhnek · , · 1-fikb 

alatt e
01

e's , 18 meg vannn.k :tz usznl, es ftZ usz l 
11 ~r 

o ·zen mast hU , t . . J.,eDl 
helyes a ford't' ' cr cm, mmt az uszül al~din alatt. - yta 
figyelmen k' J"ol a 346. l. 2. j. l\Iunk a :11i:J;'? szót neru hag. t 

1vu le , zerltl 
' 111 e11w 1·e-:.ü fordítja. A fordító felfogás:t 
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l
nt 1\ÜJU VOlll[). pontOfl S kii.lÖUÖS, hocry [t 1/l',l!dP ' . 

:t hason "' • . . o ' ' nseq n. nqta 
'. "l si\ do]rroknt mozgatJa. Munk szennt n. hely iuy f ·l't 1. 
1
,
111

u c b . , . . o OH 1 anr o 
.;;. u {trry van a mmclenseghen lS valn.m1. a mi annnl , . , ».l" pe t:> • , , • • ' " ( egeszet 

ig:tzgatja., :1. mr ~z első. főtngo~ mozgntJa, :no~ynek mozgató erőt 
:til úgy hogy altah 1gazg::ttJ::t n.zt a m1 lnvüle van.« _ A 
~ 50 . 1. az 5. tételt igy fordítja,: )) hogy ::tz egyszerü állag járu
lékokn::tk köszöni fenmaradását« ebben ép úgy mint a 358, l. is 
Ihn Tibhonnak helytelen fordítása után indúlt, figyelmen kivül 
h:tgyv::t Munk megokolá~át (Guide 386. l. 4. j.) A 351. 1. 2. j. 
igen bomályosn::tk monrlJa a fordító :1 szöveget is. a l\Iunk forrH
tását is. lele tesszük a Munk fordítását mn,gyarm f,m1ítva: »n. 
végtel en lehetetlen, s nines külünhség akár in actu. akár in po
trnti:o, akár acciclentiális végtelen a.z. Azaz nincs kitJönhség akár 
egyielőben Jétezzenek azok a végtelen dolgok, akár pedig suppo
nn.lv:t (mukaddara.) legyenek azok a.hhól, a mi még most is léte-
7.ik, és ahhól a mi létezett. s rz nz accidentiális végtelenség. 
Miuclcz szerintiik lehetetlen.« Gyakmn mint már megjegyeztük 
n. forclító :tz :ü·ab szi\vegnek és :t Munk fonlítúsának figyelembe 
vrtele nélkül egyeneseu Ilm Tihhon ut[m fori!it. A 333. l. »úgy 
hogy könyvek és értekezések szükségesek ..... n. bizonyosnak 
elt[tvolítás:í.m is, mi vele ellentéthen áll. búr erre nézve nincsen 
móds7.er «. 1\fn nk sziivege sze ri nt a hely igy hangzik: »úgy hogy 
kiinyvekcL és &rtekczéseket kell irniok .... mf>g n nyilváuvn.lóun.k 
tag~ocl(tsám is, bn. más c;:;;;;:ki\zzel nem lehetséges. A 348. l. l\funk 
és :1z :omh Rzi1veg ellenére: »a f~j v['gezze a maga teendőjét.« Itt 
n. fütogl'ól vnn szú, s :t héherhen »rOs« n.tljectivalis értelemheu van 

haszn[tlvn.. 
A hé her s7.övcghől tiirténhetrtt ez a téves fordítás is 350. I. 

>> le' t " ·, 1' 
1 

1 7 1 •• " 11 ek riiksége ran.« Az · ezo pru rkok, me !JI't~1·e a l' Se .eh tu - • 

(, · l t' · k 1 k ". v·'n szükséae.« Ibn Tib-tet c 1 szermt: »melyekne- cse e vm e ·' :"' .. . 
l .. , k' 1, kb· levő var1ánsát kovetí a 
lon szuvrgónl'k :t küzöust'ges me aso .tu • ·>~ ' •

1 
t t gy erőt a test erőibol« 

·>12.1. »K icry n,lkot az cgészhó tes e va. ' . e... . "' ' l'ké e mea•egyz"" (erői kö "l) y .. G -1 -!OS. l. 3. j. R~son o P n ""' , zu . n. UJ( e . . át ltgy.anott: ~A 
nl'lkűl ldiveti Tlm Tihhonn:tk egy másik v~~ol'láná ált.'uánost fel-
kr~pzelct tov(Lllhá semmi szin ~~olatt nem képes azk . bb 
f · T'bb forditásána JO 
ogm.« Az eredetiheu s 11m 1 on Ibn 

hen hiányzik ez, Guide u. o. 4. j. Kétségtelen:~ levi! ~~~p:: 
>'e_ge után Wrtént ft kiivetkezö fordi~ás: ~~tek; 
011 ntl I'm ez ósdi nézetekkel a sophlsták 
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";108 
"_ rll'totMk azok:tt legelőször. « Az n.rahs szerint 

hogy ok a 1
. d ,zel· récri nézetek, melyekct n, sophistrtk »s t11d. 

. k ]JOo·> m lll ~ ' o . l l ' Vallott L 
.lu . . "· 'de 419. J. l. j .) az »mta. Ja a « a.mb szú eg il . a"·• 
:Jiunk (~'d11 't":l. lim Tibhon fordítását. Még tüh~ c J;lentésé 
u ek tui:1J om .l r 1't, t, J Pelelát . , 1• fel ::nT:t hogy a. 1orc 1 o evcs fordítás rt 1 1s 
]lozbntnan• " <' . '' nac oka 

. ficr•elmen kivűl hagyta az eredet1t s n, Mnnk .r ' az 
volt, hogy oJ , · lOl"clít; · 

1- n '· éberből forchtott. asat 
s csa' " u , 1 , Taláhruk ezenkivül kevesh Je pontosan fo rdított h 

· '11' ' l l ' ' elyeket 
I 1 395 1 »mJlyen pe c au a » laroms;to"« mecr 't · 
gy p. a ~ · · , " , 0 óVJ ·atása b· 

emilerek részerol. va.gy a »szozat « meavitnt~ l· 
zon y os · . o '" .... sa némel , 
r l kezet ré;;zéről « - e helyett: »a roJlyen amazok vitatl· . J 1e e .. .. ' ,ozasa a 
szentbároms~g értelme folott, s emezek egyik felekezetén k 
kiizdelme :t korá nr a nézve. « e 

A 3±3. 1. ezt olv:1.ssuk: »mindcn kinálkozó neclv . 
, . CSSl'"et" 

r:1a 1- tovább: »oly ne<lvcsseget. « Az er cdotJbcn mr7d1f , ( " 
"· . . , . u anyag) 

[t]]. l) Horu5lyos c forchta.s a 354. l. : »E szcnnt az i elő t h: 
' ll l b' ' t' c ,,t valami megállapított cs renc l c 1ro ·~ugy, s valójábau nem h _ 

J_yczték igaz világ ha ar. idő volt:ít« e helyett: »Az idő teh:ít hel~
zrttcl és clrenclezéssel hiró dolog. s (igy) cgyált:1.lú.ha.n nem (•rt~t
trk meg az idő mivoltát.« 

A 360. L: »hogy nem lehetuo a teremtőt a »hatnlom<< nwl

léklctével illetui arrn. nézve sth.« e helyett, »s ho5y ncmlehrt 

I stenre :1. mincleuhatóság attrilmtumát (tulajdonítmú.ny(tt) ru

liúr.ni.« Helytelenül van forditvn. a 369. l.: » Valólw.n • minrlaz. 

ami cll\ lc:,tt sorolvn. a lehetségtelenek közé tartm~ik, s semmi fel

tótel alatt nem képzelhető, ele hogy az, a mit lehetségesnek mon

rhnak képzelhető, ez igazság« e helyott: »A mi pedig nzt illeti, 

hogy miuclaz :t mit mint lehetetlent soroltak fel, srmmi esctrr 
80~. kép_zelhető, és hogy az, a mit lehetségesuck moHdtnk, képzel
hr•to, :tz Igaz.« A 387.1., »rlcncm a v:üókat és ésdelhetőkct« e hdyrtt 
n létezőket és az ész által kövctcltoket. A 392. l. »ez peclig UlCg 

nem engedhető, mivel minclegyik részes a két ellentéte:> jMulí·~· 
hnu« c helvett. c 1· 1 1 · · t J • · c••yi· 

J • »ez per Ig c wtotlen mcrt nunden tes nt " 
k(•vel a két ellentétnek « ' 

, Ezeket akartuk kiemelni a különhen elé•' híl forclít:ísrll 
nezve - A · 

0 1 be 
. · illi a mngyarázó jcayzetekot illeti nóhol figye eJ]) t 

VC'SZJ ugyan a fo l't' . o ' hb résZ 
-'- n 1 o az újahh irodalmat, mégi:.; nagyo 

l) Itt is Iba 'I"bL , . 1 on utan IIH.lnlt. 
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J.V_[ 
ukot kivonatolják Innen van azután hoay . . . 

. ,.
1
k u , . , ' o megJegyzese1 

r;, , . tazilitákróll) sero e leg Vllagosak, sem elé a J. ellernzök H 
n, JJlll ' A, ,., , ó . a-
< l 't monclllatunk az s anJarol tett megjegyzésérőL 2) H 1 , • 
8o n o .. , , 1 . , . .r aJar 

k l t
1
ro tortenet e meg W l an smcs 1elclolgozva még1·8 k' , t a. a (. . . . ' 1vana os 

lett volna az e cl~lg m~gJelent ktseb:J. monografiákat és nézeteket 

ftgyelcmhe v eum (S~m·n.e r. ;l. lO.~l~azJh~ák~·ó,l, Houtsma, Spi t ta és 
JYiehreunek Ibn As ,tku-klvonatm As n.nrol, Kremer Kulturtör· 

téuetéuek, illető fej~~etei) s azokr~1. is utalni. Ezenkivül némely 
megjegyzese a fordltonak nem egeszen helyes. A fikh nem csak 
a koraura tá~tl.Szkodik (320. l 5. j.). József Ibn Czadclik még 
fordítóuknál IS az »at tn but um ok követőihez« tartozik, a) holott 
roár régebben ki van mutatva, 4) hogy ez állitás csak a Maimfinl 
levelének egyik rosz variánsára alapszik ('ichvfm us-szfát-'ieb
vilu us-szafa' helyett.) 

Még csak utalni akarunk arra, hogy a fordító pontos rend
szert nem követ átirásaibau. Azok majd német jellegűek, majd 
Munkot követik. Kivánatos volna, ha már c tekintetben is meg· 

állapodásm jutnánk 
l\Encl c megjegyzések azonbt"l.n cs:1.k annak bizonyítására 

szalgáljanak hogy a fordító szorgalmas és fáradságos munkája 
teljes figyelemre és meleg elismerésrejoggal tarthat számot. Lebe
tetlen föl nem említenünk azt is. hogy dr. Klein a zsidó bölcsé
szeti irodalom e gyöngyének átiiltetésével valóhan uttörő munkát 
végzett. Érclekkel várjuk c hasznos és tudós munkásságának 
újabb gyümölcsét, s bizton hisszük, hogy a klasszikus :filozofiai 
müvek fordításaibau ugysem gnzdag magy:tr irodnlom sokat nyerne 

általa. 

1) 323. l. 1. j. A karaitáknak a mutazilitákhoz való csatlakozása 
még érthetőbbé válik, ha azoknak állását az »ichtilil.fu ummatl rahmatuu« 
tradiczióval Rzemben figyelembe vessziik. A karaiták örömmel csatlakoz
hattak e sektához, a mely nem szerette a vallásban a nézetel~r_é~t, melyet 
azok a rabbanitáknak annyiszor szemére vetettek. A mu~aziiiták maga· 
tartásáról c tekintetben 1. Goldziher, Die Zabiriten 10. s kov. ll. 

2) u. o. 2. j. 
~u~~~ . 
4) Kaufmann, Attributenlehre, 335. s köv. I. 206. J· 

B d 
Sca:REINEB M!RTOM. 

It apest . 



:>Ili 

SALAMON IBN GABIROL KÖLTEMÉNYEIBöL. 

.\ JIIih· md.' :t t:in;tk ~yilk<~, 

Oly ,;~:rg:r"r:r Wr fel ága ; 

. .:\nlillli ;th C!llbCl' (':::;?.<.\ 

<JJ.r~111 :::za,·a ig:u-:s~í ga 1 

.Amiuii ;t :3Zh~ L~rzclm c, 

01.1-:w :urnak baj;r. lníj:t -

l !:1 llH',>Z<' nr' z, mirliilt '"''g 
H:inmt kinj:r e r!tílja, hr'rjj:r. 

,'r h:rr:Ítt>lll. sítdl :t kín 

Itt >zin•mben. irt iiré fel, 

1-:~ ;zin'nllrCk l.nÍf •'rr.clmc 

L:ir.ia azt el kiitcJ<ikkcl. 

Esklit ton Ic tán :t bríb:rj, 

li"!!.'' b:í rmcrrc j:Ítjon. kcl.ien. 

f:arkamban lc~z. ' hogy ~zi l<lr<lnl 

Lq1 ny0momba, hogy dm leljen '? 

Im :l ,,,r, a b ri ~crlcget 

r rle u:·omra IllO, t kezembe 

~ m:z t:ilyrc,zem : hogy söpriij,;t 

En iszom ki, éu veszem be. 

A sor> mintcg:· re:ím bízr:t 

)!innen kinjat, s igyen <:'lek . 

~!ert a tiibbi holttetem közt 

}:n l'agyok ~sak rrzö lelek: 

~~ kinoknak fellegéig 

Er föl fejern a sok bú tHI 

É, e~öjc és zá pora ' 

Reám hHllik, re:ím zúdttl; 

J•: [,i[ :.l<l:íz vipn:ij:t 

C~ipiC-R7.1Írl:t Ha rk:1111 ol(a ll , 

l\lig o(h'rja n yil:.l~;Írr:U 

ll'[,lg gyanútlan j:ltszadoztarn. 

E lrendelte ö ~zárnnnn·a 

A h:rrl'z s kiizrl<'~ btÍR napjnil 

Er-t mcgl:trt:í - s vajj' :ílcl:kll 

Lt•lkcm azt is mC'gkapja itt? ' 

Hogy a tnd:is mag:rslat:ín 

:\[Jg~e l<'ngjck, mcigsc szá lljak 

:\[eg nyirb:ilta, tollaimat ' 

1:;s lchnllt:t k :l sassz:lnryak. 

:\fert ';ts \"O it:lm. mcly fennr•n '%:ill 

1;c t~llait kitrpd~k:k . . . . · 

. \m u~zszam az esz viz,:bcn 

~y,iijtsem 'gyöngyd, rs ez ('{,:g: 
Blcg, az esz rejtett titk:it 

~Icgragadnom maj<l kczennnl'i, 

Es magamban révedc~mcm 

G:itjai közt a.z eszemmel. -

?lfint a. miivész, ki mHHk:íj:ln 

Dolgoz, fárad szorg;dommal, 

S miut iró, ki könyvet btíjja, 

. Ü!jon bár az ott halommal ... · 

S drrrcl-dtírra.l hogy claczoljou, 

"\Iég c dölyfös ~zivíi ember'? 

Mondja még tán: »Hadd tnd:ísod. 

Oldd fel övét, kiizdni scm mcr! 

1
) Eredetijét 1 »Jnb . . . , « 

l'Z. lllllllk:t 1 "7 . elsclmft znm uo. Gcbnrtsta.gc dcs Dr. r.~. Zm~z 
u -200 ll k"J· G bu·ol 

Studien« 6 1 . . .'' n on lenyomatbau Dr. I. Egers: » 11 

· ap. A k1ado1a · Azou-
kiviil: Dukes »~r., , ," c rzunmcl hitta el: »Der Geisteshcld.« 

, >.:l!C Sc!omó(( 22. l. xrr. 

RALA~lfl;-/ lRN GABJRÓf, KÖLT]<}3!E;>;yEIBÖL. 

{
' J·~ közel~;, gondolati 

l JJJ ' l k meR~ze títnak, 
Jf:t rrec nr , , .

1 

fí
'l•ti(IJTI r hazato 

~ ~ l JI' 

fiadd rohanjon a m'l _ 
' 1 Y mc~:;ze 

Gonr1olata Szflrnya lebben 

Meg ne szerrJ· e esk". 't : 
,.. ... • '"' • ll.JC maJd, 

1 Ol'JOII fnlyton Fcbc~ebbcu. ' '
1
, I:Ír''l i 1ncRsze fntuak · 

V n '' ' ·' . . 
, , rclj··lk majd uagy lelkeuck, 

nfcrt r nO! . ' . Ó Ira ('Sup~ín e~y perezre is 
ll 

fol r•tcljun hadd scnyvrrl.Jcn , 
Jffl(l ' '. ) 
, ' l<ént rab porkohíbtól 

Nyugvást keres E'!, · · · eg nekem' 
J•:s nu 
.~d:í z gt'l nyszót haclel szenverljeu !(( Széllyeltépem ~ fosz]{myait · 

Elperzselcm, clégetem. 

]Ifi HZ ember t:h·sa vétkét 

Név.i, s an 11 úl miude11t l;lt jól, 

ne a Rajlit csnpaszFágát 

Lelke ciöl födi fátyol .. .. 

Hogy mCJ:je igy a halaudó 

,\ z ész övét fclolrla.ui '? 

S mely darz merné amrak vágy~it 

S hö buzgalmát eloltani'? 

Kinek gyarló teste föHitt 

,\ nagy lélek korlátlan rír, 

S szivét adá és rendelé 

A test fölé korlátlmml '? 

Güuykaczajtól miut a. kigyó 

Csupaszon áll és leven·c · 

Éltc nyanin kínozza öt ' 

Var[ fájelalma és keserve. 

Pedig lelke szállv~t surmnt 

S felépíté az ég romjM, 

Az estcsillag erős fahín 

Rést iit, n:st tiir és úgy rout ;Ít! 

Mindcn szava a tudásnak 
\Jél)• cs l ' . ' . ; oc aJa, esabJa, bája, 

Es a napnál fcnncn-feuucn 
Van lak.' ,. • .tsa, V<Ul har-aJa. 

Lctipo1·i·t (,) .. 
"' az nont 

~ ez husz lüiup·c előtt foszlik, 

Atfogja a. földet szive 
R • 
" llllnden tájra ~zállva oszlik, 

Nézd, ha sz ivcm okta.tgatni 

Nem lesz bennern bátor erő 

Úgy forr, \Így fő s orrlyuk:tból 

SiRtergö tiíz J:íngol elő. 

Száltam szüm lröz: »1\íu tuchlsért 

Nem törbetsz rn:ír? El kell meruJCd? 

Mintha titkát jól megolr!ni 

Nem is volna erő benned! 

Lengj a tudás vize fűlött 

l'omyosuló habon tá1·ol. 

I r ts ki szirtet, irts ki hegyet 

A fenkölt ész vaclonaból. 

Tudd meg azt is : Ha megmásztari 

.\z értelem szirtcs hegyét, 

1\zt akarom, hogy megszámláld 

Zegét-zugát és porszemét. 

A gonriolat szikláitől 

Ne hátráljon addig léptem, 

Mig feltörtem erdejébe, 

S oroszlánit széll,yeltéptem !« 

vv~sgaszemelll a világon 

Kutatgatva azéllyellebben, 

Úgy látja az ernbet ezivét, 

s bármi titok van csat eDilea i 

Szivem folyton fel-!•l:'CIIq'~;.o';.i' 

Nyitott kapu viÚ:í.wMr~~~~!~·~~t\t 
Sb·1~illl 
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" h·Ít' ko.emct lrkiitii t. tl' 

~~ili:tt'>'<' >~'~ a ~or> , a k:lba 

,:;u azért is fényt ~lrasz tok 
Korvmsötét hom~íl) :Í ba i 

S b:lr ruluiuwt (j-homályból 

Készit L~ lll cl régesrégen ' 
Y:urok Jn udst haJnalpirból , 

Retrgbiborból, ott az egen. 

Elfordítom szűmet a szem 

L:ítdny:Hól s uem tudhatja, 

;\lídön az éj ,-ak homálya 

Díszét. fényét lehullatja i 

Elhal a nap, jő az éjjel 

És kíbhja szöruy-számyaít, 

Es d nyomja a föld-sziure 

Szurok sötét bősz árnyai t. 

Feljött a hold R zöldessárgán 

Csillámlik le a mell v érte, 

Hogy díszét a fényes napnak 

Özönéből kölcsönkérte. 

Felhőt ölt fel , arcza szinét 

E fátyollal betakarj a : 

Fényemet tán félelemből 

Fénye látni nem akarja ! 

Sátorának ajtajáoan 

Nagy vezérként megáll várva 

És hőseit gyüjti egybe ' 

Küzdelemre, nagy csatára : 

Ott áll köztük a fényes hold 

Mint egy király, ha körlüte ' 

Katonái harczi rendben 

Tüztől, lángtól felhevül~e. 

Csillagait mint a pásztor 

Szerteküldi, terelgeti, 

S az ég bolt' Ja, e tág mez .. 
Nyájával lesz teljes teli . o, 

' 

i' mcgl:ítva a nap kocsij:ít 

A c~illagok me~szcszáll~a l~ 
Miud elfu tnak éH egymástó; 

Elbucst\znak, szertcv{Lluuk. 

És im tőle regghartnatb<t n 

Mossa f ejét a vak cjjcl, 

lllert a hajnal hollóhaját 

~Iind leny í1ja, szórja széllyel . 

Ugy lcn lutja, úgy lehántja ' 

Ez öltöny t a rcgg az égről , 

liiint a takács kész szőnycgét 

L cRzcdi a ~zö ,-öszrl kről . ... 

S mert tudásért égve kiizclök 

Nem siit reám a szép reggel _ 

S tudom, abban hü társt szcrzek 

Irt, ha kín jő nagy sereggel . ' 

Elvonultam, ne öleljen 

A szerelern ka1jaival, 

Mint arató, ha kirázta 

Szép kalászát a vad vihar. 

Balga, balga, ki sorsomtól 

Még jót remél, jót vásilrol -

Szarvas-szarvra rakja kincset: 

Elvész, lehull agancsáróL 

Menj, s magadnak válaszd ink!lbb 

A szent békét s ne a harczot, 

Mert ha sok is bős kiizdője, 

Erötleni.il elmaradsz ott. 

Mert hát tudd meg, hogy az ember 

Nem menekszik mind meg épen, 

Mint az, kit már úgy tisztitott 

A sors izzó tégelyében ; 

Ki a rosszat megismerte 

S felövezte magát észszel : 

Edes ennek a sors ürme 

S szembeszáll ez minden vészszel· 

r-:Af,AMON WN flAlllRÓL KÖLTE,IlENYElBÖL. 

, . ·a szivuek tndásvágyát 
S tan , t .1 ló sér tsc, bau sa · 
/l. h!tiauc .. , 

l
. u a föld f tLVcre, 

]3oru JO ' . 
l 

sb legyen r ut bogáncsa t 
S ]J:ec ve 
1, • tuék el s l,eve1·edném 

j<;J!Jll 

A ualgáknak seregébe, 

:Midőn engem az ész vitt be 

:Mínclen ti tk os tcremébe '? ! 

Én libeguék, a dolgoknak 

Rejtett nyitj{tt mig föllelem, 

Míclőn folyton a tudásnak 

'r.ír t kapujlt van én velem? ! 

Ó hogy isten c kor népét 

Sziv s ész nélkiil teremté meg ! 

Gyönge ez mind, hisz szarvakat 

Nem alkotott az ökrének ! 

Buclapesten. 

Büszkélkedik, nagy úr itt most 

Minclcn balga, minrleu dőr!' 

S hősc is csak a csecsemő .' . . 

Oly nemes ez miud erőre . 

Kincsért liheg mind e uépseg. 

Szivlikbc a penzvágy hatott, 

Aranyt imád, aranyt szolgál, 

Dc egysem a minclenhatót . .. 

De jő az Úr rémes napja -

S viha1ja ba itten terem, 

lllint pozdorja hull előtte 

liiind e pártos, istentelen. 

A jámborok örülnek majd, 

Úgy vigadurtk, mert ők győznek . 
S úgy eloszlik, ttgy elfoszlik 

Gőgje e sok büszke bősznek ! 

KECSKEMÉTI LIPÓT. 
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TÁRSADALOM. 

Nyíregyházától Szegedig. 

Az :wtisemitapárt egyik, jótékonys~tgi mauipuláczióirólna 

J 
.•. ' \"(')'n'Ödiitt kör.lönye l' lJ;tpokban llllllüpclte me o· ll~ . lgy 

nt t t "' • , " <el tUae Ik 
t'Yfonlulójáf ama napnak. »m:lycn :~ zsrdokn;tk bcv:tllása szerint 

1'\ol,nno~i Eszter árt~ttl,:tu vere k.IOntatott. «" E . fájdalmas nal: 
Y;tlóhan HCIU 10]t IUcltobb:tu llll'guunupclh:to, mmt :tzon tárgy:t
l:b ált:tl. mdy ugy:w:tkkor ~zcgetlcn bcvcgc~tetett és Iuely ,

1 
., Ki;tl'les per« JH'íezetc :tl:ttt JS illeretes az orszagnak miuden cm
brrieseu érző embere előtt. 

Scm tisztüuk lutsouló ügyekkel fogblkowi; bárlllennyire 
klpP<~ZL'k j, :t;~,ok a közérdeklődés bü·gyát. Azonbau ez :t pör, v:t

lamint az aumtk folytáu a nyilvánosság elé került tt'nyek oly 
,zoro ·- hoc~áwttot kell kémünk :t kifejezésért!- :->morális« össze

fiiggé~ben úlbtHtk :t tisz:t-eszlári pörrel, hogy lehetetlen legalább 
a tényeket nem konst:ttáJui c helyen. 

Kötths Jfíhály gyilkossággal Yolt vádolva és :tbba.n el is 

nmmsztctlt:ttott.. claczám ftnwtk, hogy minclen jel ártathuság:t 

mellett látszik bizouyit:tni. Mikor első ízben a vizsgálóbiró elé 

vitték, ta.g:tdta <h neki imputált tettet. Ekkor csendőrök kezébe 

került. később maga a vizsgálóbiró m is hozzá látott n bizouyi

tá;;i eljáráshoz és ime Köteles Mihály egyszerre töredelmeseu 

bcvn!lott miudeu tőle meg ki v[tn tatott gyilkosságot. ::VI ost. hogy 

pere u~ra :t tönéuyszék elé került, bebizouyitották, hogy irtózatos 
torturakn·tk · It l' t 1 tt '·e· , . , ' \O a ave ve. hogy a vizsgálnt foly~tnut a :t vet ~ 

ruha.~t latták számos:tn. hogy teste még most is, csaknelll tíz esz· 

tendo mulm. kiirtha.t:tthtn nyomait viseli a kíuzásoknnk, melyek· 
twk alá vettetett. 

Köteles 1Iil1a' lylyal .. tt t , N gy András 
, • 

4 
' egyu eo·y ;trrgas y:w 1 tt 

lepr~tt mmt ta · b' , , "' t> ' ·, gáló 
b

. , nu a Irak ele. Ez az ember kit ngy:wazon vtzs 
I ro kezelt ann k · .1 • , ' .. 'l rnódOP. 
'l a Iue.Jen, a törvényszékhez körülbelul J Y 

szo t: ''Hetvenkét , l p nap· 
· · eves vagyok a sír szélén rtlJok roaho ua ,A1 Jatmnak vége n' ' · ' ' á,C1V'1l 

' mcs okom hazudni. N agy bünnel voltam v 

31.5 

1 
u etnber Pllell, kit soha nem is láttam. A vizsgáló biró 

eg)' ~ yal rryötörtek, v01·tek, megtörtek testikg, lelkile cr mírr vé .• 
16 v1ttc''" . " l· . .- l N " . o> b gte 

e . ttnul, n ut tolem nva.nta c 1 yolt;z cszteudmg viseltem ,1 
bcv:Lllo t 1 ' 'l' · .. ·tönt és a rabláuczo , f f' a s1r sze en Js mamlom _ perlig sem UI i 
bol .-r b·1zudni - úrtatlau voltam! A gouosztcttriíl melyl, l 

]<OIJ'l m,t ' , , j C 
0

, Itak, nem tudütm; lonoztak, m<"Lg<tmm vutteu1. Kércleztcm, mit 
vado dt' l l' · ' t l' 'l l 

l 
.. 1 ? merrmon a{' a a 1s 1r am, c ltc tc<, nem vétettem én 

ralpí.· b 

se]J]mit !« . 
Ilyen jeleneteknek volt t::LnúJa a szegedi törvényszék terme és 

wikor ezeket ohassnk, eszünkbe jut az :t féktelen indignáczió, mPly 

Hélllely híres h<"Lzafit és különösen a sajtónak egynémely közlönyét 
elfogta, mikor a tisza-eszlári per alatt első híre járt annak. hogy tor

turávallett kieszközöl vc némely vallomás. Hát soha hasonló feljaj
dulás! Egy némely organuma a közvéleméuynek, mcly akkor szalou
képes ala.klnw hirdette napról-uapra a régi dalt a régi gyülölségröl. 
1885. {tprilisbeu valóságos elegiákat zengedez Köteles l\liháhnak 
szomoru sorsáról. Összehasonlítja véres testét :t Krisztus testével, 
,t kit szintén az emberi juszticzián:1.k rövidlútóság::t h:tlálm kín-

2ott. Bosszut kér és blintetést azokra. kik a torturát alkalmaztúk. 
Kevés híja. azt követelné, hogy a Köteles }lihályon elkövetett 
valamennyi torturát elrettentő péld<t kedveért ltuzzák •égig ujm 
<t magyar királyi igazságügyminiszter testén! És vahmeuuyi lapja 
n közvéleménynek ugyanezen h<wgon szól és ismétli ugyauezeket 
a kifakadásokat! 

És nincs senki, ki közbe szólua: 
~Tisztelt uraim! Indignácziótól eltelt hirlapíró urak! Tisz

telem én önöknek filanthropiáját, de nagyon friss íze lehet anuak 
::\fikor három évvel ezelőtt. azt mondottuk, hogy a nyíregyházi 
börtönben vádlottakat torturáznak, önök elkiáltották JMguk:tt, 
hogy ez rágalom ; mikor azt mondtuk, hogy képteleu vádakat 
formálnak és azobt erőszakkal imtják alá foglyokkal, önök azt 
mondták, Európa szine előtt kompromittáljuk a magyar igazság· 
szolgáltatást, mely felette áll minden ilyen megtámadt~~snak i 
mikol' egy hóbortos. halálig kínzott és azután az örültségtg el1l0· 
londított és elbutított 13 éves gyermeknek vallomását kétség~ 
von tuk, önök azt mondták hogv még az evidenoziának sem 

hítelt. 1\Iinden uyiregyház'ai p~ndur önök előtt a magy~ 
cziának egész fenségét képviselte. Recski Bandihan egy 
találtak fel és elszörnyi\ködtek vakmer6ségéa aiiOfBaa}r, 



NllHEGYTJ.\Zki'ÓL ;-;zEGEDIG. 

. · uo"Y birói székben ül l\Iagritrorsz§. 
J·· ·t-ík eJluuiJI . "· , , ,1. . • 'gou l'll:lb 

<
1 ''11 

• , • h. a \1 saját alamlo eze J<llt megvalósítsa k' er 
k. ·lk<u o"J 1 ' ' a ar l ' 
., - ' h t tlcnséaét rnely rene es úton vallomásho . logy 

. aj·ít te e e · • o ' .. , . z Jutni 
'
1 

,, ' 1, t r·1 _ torturind tesz tonenyt és Igazsáo-ot Ilelll 
bir. pa •18 O J< ., . . . ·1: · . . . o · Akl . 

d t: 1. telebaltJ nk ,1 11 ,tg ot es 1 on t J uk CZivil" : l \Ot 
•1zt mou ,1 ,, . IZa, t h. , 
· "':gu"'k. pedia Köteles l\IIMIJ·pere és a N~ A lret 
}Iaf!Jlll"OI~Z.l '' ' ':', . , _ , , , . , ••gy .ll. U drá 

l ·í '" csak úa'7 beJ<U]al, Emopat, mmt a tisza-cs ]< . s nl om. b•1 ' "J z <H"l • . 
'.1 1 l á ·tk bire sőt b<L amannak kellett volna rnéo· b' ZSJ-tlo;: t o g. n. · ' 

1 
o IZonyíték 

az meg rolml. adva ezekben,« . . ' 
Nem mondja ezeket senki, mondam nem is foo-J·a 1 .. 

1 
.. 

· k' 0 
' l\ l IS _ k . ""hoztuk fel. mint lJJ zonyos tc mtetben vio·aszt ta ·t l 

Cba u N . , . "' 1 a Ula-
.1 .. t 8.,J··1t hitsorsosamk számara. A krk azt gondolt6k h' zo ,a "· . , . . . . "' arom 

6, •cl rr.r lőtt. hogy csa: z~1dokon ~yak~t ülJ~, az elfaJult állatias go-
noszság kegyetl enkedesert, azok 1m lat_hatJak, hogy keresztények
kel sem báunak ki.ilönben_ ott, a ~ol_ Ilyenek még a megengedett 
dolgok közé tMtoznttk. A tisza-eszlan pert. nem szabad mint e 

l ' t . l. . t k' gy elszigetelt jelenséget te ou em. JJancm mu1 Iegészítő részét n 
juszticzia egy elretemedett irányának. Ez az irány magában véve 
pedig végre is csnk egy része mmak a barbárságnak, melynek egyik 
bajtása ugyan az antisernitizmus. de melyct ez távolról sem merit 
ki egészen. És mert ilyen rtz antisemitizrnus maga és annak égető 
szimbolurna a tisza-eszlári per, azért minclazoknak daczáramik tör
ténnek, bizalommal tekintünk n jövő elé. A nemzet halad akultum 
irányábnn. De minél inkább hnlad, :wuál jobbau elveti magától azt 
a barbárságot, melynek egyik - szerintünk alárenelelt-része az 
antisemitizmus. Ha nutgáb~tn állana ez ~tz egy jelenség, tart
hatnánk tőle, hogy lesz valmni jövője, habár tekkor sem lehetne 
hosszú életü. De igy nem a nemzet életéből fakadt ::tz, hanem ott 
1~ hol a nemzet betegségének minden anyaga gyülemlik össze. 
Es mert nemzet Európa közepéu, európai igéuyekkel, Európára 
utalva nem élhet meg sokáig barhár közszellemmel, hiszszük, el 
fog tünni gyorsnn ::tz ok és ::tz okozat : az erkölcsöknek elvadulása 
és az antisemitizmus. 

l\f ő ' k többé · l er sen h1szszük, hogy a mikor nem leszne 
Nagy Andrások és nem vnllaun,k többé a Köteles Mihályok: 
akkor elvesznek a magyn,r föld szinéről a Móricz fi.úk is! 

Ez n. tttnusága n. szegedi pörnek 

H~zzá szóltunk, rnert ránk tartozik. 
Kozvetetlenül mi reánk! r. m. 

Az európai czivilizáczió és a zsidók. 

A{l~honse dr Crmdolle hírneYes sva jczi tudóR lllttnL-' · H. · ' ,aJa ,, r-
. des Sciences et dcs Savants depuis deux sil,cles (,n t l 

8to1re , .. , , , , · , " ur o-
JJlányok és tudoso!< tortenetc ket szazacl_ ota.) pár hónappal ezelőtt 
második kiadást ~rt , (G-e~f-~asel, :_ss n). A fölötte rrdekc~ míi 
egyik fejezet~ e kerelest ~It:tJa: Yil-JJOU ~ czivilizált cmLerek gya
kori visszaesese a barbarsagba az atanzmus ténye-e ·vagy nem? 
A keresztény tudós idetartozó fejtegetései oly elmések és eretle
tiek, hogy bizonyára érdeklődéssei fogjuk azoknt ohasni. Ime De 
Caneloile előadás::t hü fordításban: 

Köriilbeliil husz vagy h::trmincz évvel ezeliítt fi)lkere~tem 
Londonban egy orvos ismerősömet, ki a TmYer közelélwn prakti
zált. Kiséretében bejártam e városrészt átszelő piszkos utczákat, 
malyekben matrózok, zsidók és írek l:tknak »Nrm szerez-r 
Ön11ek alkalmatlanRágot - kérelém tőle - a l:tkn~siíg durva
sága, nyomorn, rendctlrnsége ?« »Korftntsem annyit- volt a vá
lasz - mint az ember hinné. A tengeréRzek, igaz, fiilhaszn:llják 
szfLrazfüldi tartózkodásukat és rniudenféle galih:í.t csiuáluak. Az 
rck egész éven át veszekednek j ha v:tlamdyikükhrz hi nak, min
tlig aLtúl kell tart:mom, hogy engem ér az ütés vagy a golyó. mely 
hetegem fh-jének v:tgy felcségének ,-olt száum. De ezek a Rzegény 
zsirlúlc, a kiket itt lát, igen szelid (•s rerules emhrrek j csahírljuk 
ogyctC~rLő és numk:'ts j szüksóg esctén az ('gyik sl'~iti a m(lsikat. 
Bfl.r minrlt>n keresz tény olyan volnn. mint iík !« 

Ez az it6lct ily értelmes ember r(·sz(•riíl gondolkodóba r.i
toLt. 1\Hsutt is láttam zsitlólakosságot, miJHlenütt dolgos, okos, 
takarékos, llt!h:t fukar vult, de jótékony, crőszakoss{tgm. és szo

móly clleni hüntéuyre nem hajlandó és ritkán iszákos. Szeml•ro 
v:tik, hogy ninc'; mC•ltósága, hogy nagyon alázatos és ho~y. ~z]e
tt'hen ravasz. Szúval, meg mnnak benne egy tuls{tgosan c~m~zált 
uép hihiti, azaz, vaunak kitiinő tulajdonságai és türhet6 htblu. Ha 
~nropithan csupa zsidó laknék, íme milyen volna. A Mboru.k 
Itt Jne~szüuuének, ennélfogva. az erkölcsi érzék nem 
illeg oly gyakran, sok millió ember nem vonatnék - ·- ,,..... . .,. 
hasznos muukától s az államadósság és &l ad6 
bednék. S a mennyire a zsillők ~lamait i8DI~~Ja; 
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1 : .. "' .. _,, ,1 .. dl iizrsb<' :1 7. :'illannn:t.l, vn.gy logala.hh esak 111 ,

1 
l . ll 

Jllnnr ~~~, r. < ·' . , , . · • soc rrncJ·· 
·. 1. j'" l·1·tt De oT:'tkon Yol11a a zsn.rol:t.s es a 1w1lv-ínos t· . ll 
t: 1 !'!.!;':l ' n 1 · · '='·' , , . J '· • lsztv18 
l 1·1· 1. ,1.1;s .1 sziJ(in]s(lg. A Jw.zn.ssugok kormak s szá"'Oso] 

1
· <'-

l) '- w n "l . • • ..._ l u '"r vo , 
l . ·lt·ll·'1[1.111 ti~zteldhen tn.rt:1.tn(l.nnk ; en nélfogva n z C'l'l-"l na

n:l '<'~:t • · '· . . , , ~ ' · 'o rsii] 
l . 11 s-·1., .. íhól credil b:l]Ok r1t.lmk volnnnak. Sziil(>scl- oz: t 

'·:l l,H 1 ' ·. ,... • . ' ., ·•llllnsn]( 
l . d (•s ·•z ·ítho·os éleLknr hnsHznhh. 1\rmrlcz okokn·U f 

, ll n n n~ \. .. · ·, • · · v , , , . ( ogva a 
l 'tll'~~l''y rrndkiliil els7.<1}HIJ'Odnl'k. Enrop:'t nrnn r6szbcn ol 
tt · " .. ynn 
roln:l. mint ('hi na. csakhogy !o bb volna bennC' n.z értelem (•s izlés 

0, hi:ínyow:ínak n zrndiilt'Rek 6~ R7.ÖJ'nyü öldökJésck, melyek a 

kgh>Y<';:hh6 mt•uuyci hiro<lalmn.t annyir:t megbC'estelcnítik. A köz. 
i,;nJl'rl'lt'S t~nyek :1ln.pj:ín r rnj zhor. lll'lll kellett sok kl•pzelct.. 

~irtek azoub:m hor.z(1 tenni, hogy az igy összen.lkntot.t t{trsa
':íg n<'lll rolna életre Yn.ló. PdtóYc, hogy megmnmdnn. lijm!lp{tb:tn· 
Y:Jg~- r:Jl:l.mely szomsz('dos országban n6htmy utóda a régi görii

~iiknrk r agy latinokun.k. kelt:í kn:ü: vagy germftuoknak, szlrtvok
nak r:1g~ hunoknak -- :1.7. óriúsi népesség csakhamn.r le Yoln:J 
~~ íim' {•s al:í.rctw. lenyi'Jgür.vl' és kifoszLv:1. l\ Enél nagyo bh volna 
:1 g:mlags:íg. :umrd h:1mn r n l> h mcgr:Lhnlnú k. J\Jinél s?.chh rolna a 
í\i. :1nnúJ inkúhb jutun a czirkassziai niík sorsára (•s nzou fiatal 
fndyoki'ra, kik hnjchn Babilonhan sirftnknztak. Ha nem volna 

harMr Enrúpúh::m. jönne a tengeren tnlrúl. Egy szóval, kópzdni 
t·g.'· nag,r nrpességct, mcJy igen mííyeJt . - azaz: igen humánus, 
i~r11 szelid. igeu értelmes (•::; igen gn.z<bg - fos?.togn.tók t'S zs~r· 
JJolwk nt'lkül. ép ugy ellenkcúk az ismert tényekkel, mint kep· 
"••luz' n 'l' ' t l ' ' ") J l l 'l' l· nélkül. 
'·L L gy n agrrsz 1enrpes1tvc niivé•nyevo >:;:e , wseY< ' 
Elméletileg- fiilrchctili egy rrndkiviiJi cziviliz{tlt túrs:ulnlm:tt, azaz 

· · l a .-,lyant. me ly a barbúr úllapottól igen messze esik, de rz nem vo 0 

tiikélc·tc;;, nlinthogy IH'm védelmczhctné magát. éSZ 

. , Hogy van nz, hogy a ki!'l zsidóki.izségek. szótszúrva n.z ~ek 
nh~ghan · nzokkal a tulajdonokkal (•s hibítldml birnn.k, J11C: és 
l~gmkábh jellemzik nz előhaladott mííveltséget? A filozofuso 
hbtorikusok k" .. , .. , . J' 'ggel , h · ozon<:Pges folfogaRn szrnnt C7. te JeRse 
raz atatlan. · 

AZ JWRÖPAI CZ IVILTZÁCíi!Ó lbS A Zi'iiDÓK. 
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}f:l. n vallás egymaga h.atá:ozta volna meg a zsidók és kt>-
, · , •k jcllrmét. n.kkor telJesscggel az ellenkezőjét kellene ta.-

·c~r.ten}c , . . t' 'l . 1: l . , 
l . Iunnk, mwL a mlt CD.) cg ,ttnu '· A zstdokat főkí·p az 
!J:tsY.trt ' l' k t' l t J' · ' ru tom yczer 1, a eresz enye ;:e eu,regllccr az Cí<HJO'elium ú-testa.lll .. .. . o o . 
.,r rtt: ó-testamentom nyers erkolcsokt-e szoktathatna és kiment-
l'< 

08
' ' ' · ' t l ' a k t I · · tno ném ely 1gar.sag ::t ansn",o a ; az sten ott mmt hosszuálló 

he l· ' L 't1 't t"bb van föltüntetve, a n az aptt' ve cel. o nemzedéken át bünteti, 

8 
nlitü ki magának egy népet kiválasztott s ennélfogva u többit 

elhanyagolja; az ó-testamentom megengedi a vis~7.atorlás kemény 
törvényét : fogat fogért, szeme t szem ért. Az uj-tcstn.mentomot el
lenben (ttbatja a szelídség. a részvét rs az al[l;mtossúg; nz Isten 
ebben főleg jónak és kegyelmesnek van föltüntetve; minclen em
berhez ford nl faj 6s eredet különbsége nélkül; a s;~,elidség és alú
r.rtt bennr némi tnlzásokkal ajáltatn::tk: ba eg_rik nn:;,uubt meg
ütötték, tn.r tsnk oda a másikat. 1\Iincbzáltal a zsidók nzok, kik 
némelykor o ly al(tzatosak, hogy c különös parancsnak engedel
meskednek, mig a keresztények sokszor büszkék. criís7.akosrtk. 
hajlamaikban másolm.t kiz(l.rúk, törrényeikben mértéken tul szi
gornak. Ha csupán a vnllásos oktatás formálurt :l. népeket, akkor 
:l. zsidók igenis lehetnének erőszakosak, dc :l. keresztényeknek 
rt![tz::ttosaknak kelleuc lenniök -- m:ír pe!lig nyiMtn íii.l6. hogy 
(•pen az ellenh'zőjét tnpasztn.ljuk 

A.:L montl,jrtk: :'1 zsidók al:JzaLosak, hizalmatbnok. takarr
kos~•k (·~ vagyonnkl107. ragaszkoclók, mert ~ok(t iil1lözték líket. De 
a keresz tó ny népek is meg lettek kínozva, rzerfélek(·p elnyorum é~ 
íly [tlJapotban mi u <l ig fölláza< Ini próbáltak. R il t kegyetlenséget is 
elkövettek merií bossz n ból. A zsidók s7.envetltek és hallgattak, mig 
a spn.nyolok az n.mbok n.latt, a lengyelek. nz írrk és sok más né}J 
t'gészcn JU[tskép viscllf•k mn.p;llkat, midön azt hitték, hogy panaszra 
okuk vnn. A Z:4idók szelídsége tehát nem gyiikerrr.ik va.ll:í.sukbau, 
sem a velök Yaló búnúsmódbn.n. A termés7.etmjz ezt sokk:\l jolJban 
megmn o-yar·ízz,, 

,T~-g~-c,z~t~k mrg mintlenekelőtt, hogy a zsidók eredettől nem 
voltak 8zelidck és alázatosak. Törtéurtlik Je1·uzsálem bevétele 
eliítt, süt cg(•szPn Titus koráig, hosszú sorát mut..'l.tja a kegyetlen· 
séggel p(lrosnló lázadásoknak, háboruknak és tragikai eseménYeJt-o 
nek. Az első ostrom Titus által 70-ben, és a Traján iltal. 
Jnott lázadás (117 -ben) elpusztította az er~akoe 
a mítsodik ostrom Hadrián alatt (134) pedig 



']~0 
AZ :tWRÓPAl C'ZlVlLIZÁC.ZIÓ icR A ZSJDÓte, 

'' ]· t .A z üldözés a fann.tiknsokra jóformán n f"ld 
l·" ·tolta Lh<' • " 

0 al 
dll l , lt. uc"ölte (í ket feleségestől, gyermekestől. Os al· : att is 
J"'ta:t . l "' I 'l 'l . '' nrh:í.t • 

1
_ .. 11 tett a puszt:\ ba.:& cgtJ totta;: nelok. hogy J er , ' l)'a 

wcne -11 H' , • • , , nzsalemb 
. t ' : nel· E sorscsapasol, kezdete ota a bekés f' l ' e 

nssr.a L'tJC' •· . , . , . ' e cnk 1 
, , f'. . tJ'l·us zsidósá" ]n vandorolt rs Jus gyarmatoknt l·' ' tc. 

n• SS!' .1 n;!. . ' " " 'epe 

6 
· b'rodnlomban, jrlesül Romnhan. Ily módon mi d ?.ett 

:1 r ma1 1 '· · • : , .. , • · n en tnás. 
.
1 

kkal ·\thatóbb kml.las tOt·teHt, s rgyuttal valós:í.O'o 1.. · 
1W so · · , , ' o s rulöu. 
·'l: "A"'' tényleo·es szakadltS. Ar. erőszakos nép, hogy UO' 

'" .18 \'"'" · " . , , , . , oY lDOnd. 
. l . eltl"tn t. A szehel es alazatos nep v1rngzott, mert ke'rJe 1 JU '· · , ' . s vo t a 
római törvények ál tal t~remtet.t VJ.sz~n_Yokboz, alkalmazkodni. E l:. 
gyi\zött népből származ1k amm zs1closag Europa déli, és némi rész. 
ben éjszaki vidékén.!) A kereszt.ények viszont, a magok róma· 
nyerseségé>el. az éjszak barbármval vegyültek és csakhamar el: 
nyomták a zsidókat, a mint később egymást marczangolták szét. 
Az örökösödés számot ad mind e tényekről. 

A középkor brutális zavarai alatt a zsidók föltalálták a nép· 

egyesítő kereskedés segédeszközeit, például a váltót. Az ülclözé
sekl·e szelidséggel feleltek és munlcával és egymás iránt való 
;\llandó jótékonysággaL Müvelték az irodalmat és a tudományt.2) 
'Jlát· két ezer évvel ezelőtt voltak igen figyelemre méltó morális 

') Renan többször ránta lt arra, hogy nyugati Ázsiában a keresztény 

korszak elsű századában egész családok zsidóhitre tértek. Ebből a fajok 

ve!!yiiléke származott., melyet észre vehetni, ba az orosz z~idókat a többiek· 

kel iiss1.e hasonlítjuk. 
') A kereszténység füleg a zsidóknak köszöni első irodalmi érintke· 

z?seit a mnzulmánokkal. Bár minclig· gyülölték és üldözték, el voltak mégis 

terjt·ll'e egyszene Ázsiában, Afrildcban és Európában; és kHiönösen a kem· 

kedés szükségletei Lették becsessé tiirelmüket és fáradhatatlan nmnk>\ss:\gw 

kat. A •zámos község, melyet Egyiptomban, Spanyolorsúghan, fo'ranczia· és 

O!aszOI·sziLgb.m alapítottak, összekötte tésben {1l lott egymiLssal a kikiildött 

ntazi!k itltal, kik egyszerre szolgálták a kereskedés érdekeit és az eszmi·k ter· 

.i .. szt.i·sét. A kéziratok,melyeket a könyvtárak mai o· űrzenek, bizonyítják, hog! 
111 ~;g a keresztények elütt fordították le a zsi<lók

0

az arabs és görög tilo~<>fi:u, 
'''llla":\szat' · · · Jl't,.IS'l' azon 

• ~ • • 1 es orvost munkákat. Benjamin 'fmlelából, kinek a 1 
: •• ball 

:wan) han n ,,,.,.,,e]· 1 · t" ·te' ne t<' t JOb 
. ... J· ' nagyo J b blz<myosságot, amint a Kelet 01 , ·Jai 
JSmc"·Juk g'·ak. b ' . ·szag r.s•• 

.. • ' J 1 an eszel az iisszeköttetésrül me ly valamenny t 01 
• !lnY 

kuzt. fünállott é k · . ' . a tudolll 
1 

. .s mmtat.]a,hogy ezek sz{unos iskoláikban J olyton' ban a 
erJesztésével volt· k . . " e kor 

lev] t 
1 

a elfoglalva.... lia meO'O'OndolJuk, llOoY •sidók 
~ •a .a masabb f · d "'"' é l gy a. '' 

•oká 
0

. t'k eJe elmek orvvsai és tanítói zsidók voltak, 8 10 
k csodál· 

ko . l r a a nyugat min1lP.11 aranyát és ezüstiét kevésbbé fogu~ ·•es sO• 
zm a na"y bef 1 . J ' •0 .• • g 1st. u 

matb e 
1
" . 0 y:\son, melyet nekik tulajdonítanak.« Ll 11

' 
, n tahe, I. k. 153, 

A% EURÓl'A I UZIYILTZ.Í.CZIÓ ES A i:Sil>ÓK . 
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, . iutellektu[tlis eszméik. A hagyomány azut' k .. es . , . . an eze et fontartott 
nuál inkább, mert a zs1dok mmd1g csak eg , k" .. ·.a, 

a . ' -b' l l .. k . ymas ozott házasod 
tak. :Mlllclcu ö az wvct ez1k, ha eO'y zsidó h l' .. . -

. . "' ason 1t sztlle1bez 
naayatyJához vagy valamely rég1bb őséhez megtnl'l . 1 · 

" l 'd · , ' · " a n1 lenne ecr 
c7.i vilizált ember tu aJ on ::ut es hibáit és némel k . f . , "y 

, ".,t . l t .. , . y Ol aJanak szérJ 
form H.CZlOJ a IS, me ye a ronveszek Joggal hám lt k . . , , . u a meg anny11·a. 

A k01 eszteny nepek ellenben aho· hocry k'l' t 1 
O 

· ·1· ' ·' · k K "' "' 1 ep e ( a harbar-
sáo·ból. ZlVl IZaCZlOJ n özép-Európában ha'ro , , " , .. , ' ' mszaz evvel ez-
előtt kezdöclott, Oroszorszag ban csak Nacry Péte . l tt M' . · . .. , . o 1 a a . ecr mm-
d1g kuzclcnek a ra blas, az 1gazságtalansáa és az e ·k"l · "'fi 'k · 

, , , , . o l 0 CS! 8 ZI a! 
eröszakossag reg1 szokasm ellen Kontinensu"nk de'!' · 'b . . , · 1 resze en még 
mmd1g vannak nepek, melyek a boszut erénynek t k' t'k , . e m .J - mecr 
azt a boszut 1s, mely utódjai ellen forelul ecry oly 8 'l k k': , , o zeme yne , ·1 
valamely csaladotokhoz tartozot megsértett Et11·o'pa t' . , . . · nyuga 1 part-
vlclekem vannak 1smét oly népek melyek o"ru"lnek h ·'t" , . ' a aJo oresen. 
mmt a fosztogatásra való törvényes alkalmon Lea " It bb , . • 0 muve e va-
ros::unkbau kétszáz év előtt elégették az eretnekeket, és száz évvel 
~zelött az állítólagos varázslókat. Még a XVIII-ik századbau 
JS~erete~ck voltale az önkényes elfogások és a magasrangnak nem 
s.~~g!elte: az ~:a~tukvalókat megfenyíteni; a törvényektől Yagy a 
tol venyszekektol epen nem tartottak. Méa e század eleJ' én Anaol-

, b " o 
orsz~g an fö!ak~sztottak valakit, ha valami csekélységet lopott. 
~ hab? ru ;nmd1g szörnyü volt, és . :l kalózsig alighogy kiment a 
!hvatbol. Oseinkbez hasonlítani tehát reánk nézve nincs minden 
:e:z~ly .nélkül. Erőszakosságuk, az atavizmusnál fogva, kell hogy 
Hlol'ől 1dőrc elő-előtörjön; eröszakosságuk ösztönszeríí lett a 
l~osszú megszok(ts erejénél fogva; itlő kell hozzá, míg más ösz
luoök alakulnak. J> Még tegnap, mondja Galton, az ember barbár 
v~lt, nem kell tehát hinni, hogy fajának természetes hajlamai már 
kivosztek volna, mivel igazán előre halad. Mi madernek olyanok 
vagyunk mint az idegen országba szállított állatok, melyek ~nnél
fo~va nj éghajlati és táplálkozási föltételek közé kerültek,. Osztö
H{ltnk hiányzanak a változott viszonyok között,« Ez annál iga
zabb, mert müvelt lakosságunk egy része barbár ál.lllpotok közt 
t~ n g, amiből kiivetkezik ho"y a közönséges örökö!lödésnél és azon
fo li' l ' 0 h · b u:.:. 1 a néha jelentkező atavizmusnál fogva, ha te etJ, &ruP••: 

tett k · 0 ct követ el. 
Ilyenpk n. trrmf.szetrajz törvényei. 

AI"01'Ait-Zsmú ~ZEMLE. 1885. V. Fölt, 



ÉRTES1TÖ. 

Országvilág, 

Kossutl1 Lajos és a s.-a.-ujhel y i rabbL 

Kossuth Lajos gyermekkori eletrajr-ából a k arok egy kis törté netecs, 

két clbeRzélui , me! y zsidó körökben elég ismeretes és - a ldu· csn k na g;y · 

j:íbau, nldr résdeteiben is hiteles - elég érdekes arra, hogy elmondjam

még azou esetben is
1 

ha az egész mel'Ö hagyonulny volna. Nag·y férfiaiuk· 

rúl kell, hogy miudcn érdekeljen bcuuiinket. 

Kossuth Lajos atyja, mint hires s nagyon keresett iigyvétl ílcmp!t:n 

meg;yéLen miiköclött, hol a Lengyclorsr-ágból tömegcsen bevándorolt zsidók 

jelentékeny számmal letelepedtek. Akkori időben, a jámbors:'cga s szcnbégc 

•ni:l.!t hires ujhelyi rabui ellen inclitott pörben Kossuth atyj a, mint iigyv<:tl 

a v:ídlú p(u·tot képviselte. - Mi okból indittatott a rabu i ellen a per , 

111iért tartott oly soká, nem tLlclni; elég az hozzá, hogy a per lefolyás:\nak 

itlejc alatt az iig)"l"écluek két idősb fia s nemsokára maga az iig)'l't:d is 

rögtöni halailal elhaltak. ·- Az óhitü s babonás zsidók (dtahUmn nr.on 

hírt tet·jesztették, hogy Kossuth családtagjainak hirtelen haWa a muhí 

:\tk.lnak tulajdonítható, sőt még katholikusok s reformátusok is elismerték 

a r:tuui szcntségét és csodatevő erejét s messzc fólclről zarándokoltak hozr.:í 

a IJctegek, szerencsétlenek és nyomorultak, ],ogy rajtok segitscn. fgy r:,·t· 
hetö, hogy Kossuth Ugyvéd özvegye attól ta rtván , hogy egyetlen weg· 

mar~dt kis fia is a rabbi átkának áldozatul eshetik, Lajossal a c:;ou:~tevii 
rabb, hoz sietett 8 megkérte öt, hogy bocsásson meg neki núnelazon sérel· 

mekél'l melvek t b ld '\" ez 
' J ·e o ogult férje a zsidó pap ellen elkövetett. S nu t 011 

• 

me"történt an·a k · t · A ·abbi " ' ·er e a »sze nt férfi t«, l1ogy Lajos fiát megál dp. 
1 

kezdetLen vouak d tt ·e~vo· 
• • • ' 0 0 az anya kérését teljesiteni, de a fin kedve,; ar 

nasa1 cs ritka ok ~ 1 1 ~ . • c tette 
. , · ·os e e etei megnyerték öt: kezeit a gyermek •eJer • 

• :Lldasnl a ZKoltá. 1. . . · ,.,~ :tnl'Il 
~ , . t e lll<Jill asa t valasllt:'c: •;l:)~ Ot:m/'1:'1': o; l' X ' ' 

n. o öC•p - » \ut -1 .. 1 !J .rien az 
·: ' a J:uul.nt·aidn:tk z:lHzlút, hogy r:tgyog:jnu ~ c eg" 

llEf'K ~IÓRICZ. R011.l.X!AI LJ.~I'ELEK . 

1
·--,n zstioo· nrn:bcn !« (LX, 6) E verse t - 1 .~.'· szúl ,'l 
'"" hag·yom~tn\· 

;ossuth anyja az imaköny1·ébe is bejegyezlP. 

Az njhclyi rabbi azért á lasz totta c zsolt/ . . . 
• . . . . Ul' et:;ct, mert beuue u 

l{ ss u th nevrre kwgzo » kos et « szo fordul elő mel , 1 'b .. 
o . , . . : .. . . . . ' J le el'lll ann~·it te,z. 

nint " 1gazsag«- J,esobbenJgy fordllottak : >> Aclt·il J'·i 1 •• 
1 . • . ' 'm JOtalllnuk zá:;zlót 
hogy ragyogJDll Ao::.:sut!t neveben. « ' 

CsW"[Jri. 

LtC ll TSO UE IN LAJOS. 

Homániai levelek. 

B ukurest, 11385. április hóba,,, 

Tisztelt szerkesztőség ! Bizonyuyal azt hitték 1 . 1 • _ 
, , , • , , 10K' mu t e\ no\·em-

bcr ho vcgcn adott 1geretemet telj esen elfelejtettem volt. Ezen :;orok meg-

gyözik arról, hogy szavamat nem szegem . Sduntalan és sokncmu foo-Jn. 

latoss:íg alm tl :Uyozott mai napi o· hoo-v nem ve"czte 1 cl .. "' · k··t 1 · ". o' -a J o ~ u Ouu o e eF:set,.emct 
Hanem most már a sok előszó helyett lássunk a dologhoz. " . 

i\Iindcnckclött a Magyar-Zsidó Szcmle becses olvasói ki1·,ínesiak 

lesznek, töl em, ki körlilbeliil tizenkét év óta élek itt Romáuhíban meu·

t.nclni , k'cn y zsidó él ez országhaJL Bocs;[nat' már nem kiv:íuesiak, miv:l 

,:l~en a nu\rczins havi fiizctnck 206. lapj :ín olvashnthík, hogy az utolsú 

nepsr-ámlál:ís ad:ü:tiLól kicleriil, hogy Hom:\nüíuan miudiis;zc 1:34.1 GS 
zsidó fö él. 

A tisztelt szcrkcsztiíség ne ,·egye rossz né1·cn, lm at. t mercm :illítani 

hogy ez egyszer nincsen jól ét·tesitvc. A legutolsó népsz:iml :i l:is valami 
2G- 2G év eliitt tii r tt:nt Rom:ini:ilmn, ugy hogy tiizetcscn senki e vilá~on 
nem tudja, ki n~· zs i :~ú, ső t k in y rom:'cn él ez 01·sz:ígunn. Épen a mult 

szomlnton kértc föl P. ::l. Aurclinu, ismert rom:\n tudós és több izucn ,·olt 

minisztcr, :t konn:ínyt, ],ogy rendezr-eu vnlahát·a i~-:azi uépszámláhist, mh·e 

Stnlojan IJcllip;yi minisztcr azt felelé, hogy ene nem kötelezheti magát 

e~·-:·el ö re, minthogy hi:inyzik neki valameunyi e czélra szükséges statiszti

ka, scgt'deszköz. Annyi bizom·os ho .ry a ronuín zsidók száma 134,168 

r;;'.'Pl nagyobh, dc ,:p oly kéts~gte;en , "hogy nem emelkerlik 460,000 vagy· 

nw~ kcvé"I.Lé 500 000-600 OOO-re amint már 10 év előtt A-lexandri 
\ '- ' ' ' . 

azul, ::t rom:'cnok JcgnagyoiJIJ élö költöjc éij a zsidók legveSzélyesebb 

ellen,ége, noha azt 1,nondják felőle, hogy zsidó törzsro1 szakadt, álli
totta volt. 

Tisztelt bar:ltom, Peixotto FrankJiu BeujamiD, egykori t!pk
'lln(•,·ikai e;,;-_vcsiilt >ílln 111i konzul Bukurcstbeu, keresztlll-kasul jlirváu llfi*t 
l{",n,íui :ít, a1.t tal:ilta, hogy kiJriilbellll :UíO 300,000 IIJid4 .elliK -l~!&' 



ORSZÁGVJJ.ÁG . 

:J2..f. 

E P l •z-imW:is köriilbcliil l2-13 év előtt törtPnt. Ugy tetszik l 
z 1 

'·.· • • pi·'· is heh·es; nem •zaporodtnnk éR nem i f ' togy 
ezen szalll mat Jl<l " . ' . . , . ' s ogytunk 

. ·t k 
111

ivel asziiletesek a zsielokual mmden evben föl"! · 
Nem fog·_, 1111 • • • n D1nljl\k a 

l 
. tel·ct. nem is szaporodtuuk, nnvel m a.1d nlindeu 1 Jwl:lloz: s1 cse ' , lap vánd 

l k
. t .. 

1 
b c ·ol'd mio- a bevándorlás ugyszólvá n zs idóra nézve l 1 o· 

ro ·1 o 1 "" " ' " " e 1etet1 ~ ronHÍn zsidóság zlime Molclovllbau él , hol népes közséo-eJ- J en. 
• , •• t1 ' assy 

J
> t · FolticsénY Galatz, Román, B:1.cau es tobb más városb ' ,o osmn, . ' . an tali(]. 

l 
t ' l· mi o- a mi részünkön c~H k Bukure~t, B ra li a és CraJova vá. 

1a. o ... , o .._ .. · l OsokLan 
leliink nevezetes községekct. Aze~ntt _Molclovának ~alvai is szolgáltak lak. 

helviil szamos zsidónak, több ev ota azonban Jrgalmatlau erős l·k . n.~ 

kihajtatván on nau, ua~yrészt a város~kb'a hnzó,cltak, hol töke és biztos fog-

lalkozás hiányában kimonelhatatlan mscgben einele Nálunk , azaz Olah· 

országban, uégy spanyol vagy portngezi község is van, nevezete~en Bukn

restben, boi 350-400 csa lád van, Crajova, Turn-Severin és Plojest 

drosokban. 

Az ország fővárosa, Bukurest, 18 7 8 -bau 20,7 4 9 zsidót S%ámlált 

111ig a lakosság összege l 7 7 ,646-ra rugot t. Ép akkora közseget találtu1 ~ 
Botosauiban és kétszer akkorát Jassyba11, mely egész Románia Jegnépc· 

~ebb és legrégibb községe gyanánt tekinthető. Joseph Salomo del Medigo 

1619. év telén Lengyelországba Molclován keresztlil utazváu, Jass,bau 

Jacob ebn Arvai nevü orvost és kabbalistát talált, ki 80 esztendős kor:l· 

lm1t J eruzsálembe kiköltözött, hol meg is halt. Kiderül ebből, hogy Jassy· 

!J:Lll mar több, miut 200 esztenelő előtt zsidó község létezett. 

A molclovai zsidók nagyobb része Orosz- és Gácsországból és Buko· 

dnálJól vándorolt be, mig Oláhország onnan és az osztnik-magyar nwn· 

archiából nyerte zsidó lakossagát. Az utóbbiakat és egy:Utalábau a némrt 

származasu zsidókat hajdan »mrn·avcselcnek« nevezték itten, mely né1·vel n 

vallásosság hiányanak fogalmát kapcsolták össze. Mostanában valhiso~s:lg 

tekintetében nincsw semmi klHönbség a »moravcsek« és a leng_,·el é~ 
orosz származásn zsidók közt, legalább Oláhországban, hol csak a spanyol 

vagy portugezi zsidók, kik mindn)·ajau Törökországból jöttek ide, ragasw 

koduak h ü v ebben ·, . r t !lá • ~' Iti· , IZiae l a va 'sunkhoz. R égebben Jassy, Piatza rs ~·o 
CHenv VtiJ·osokba j • "ba , ·, · n nagy ta mud·iskolák voltak, kevésbbé nevezetes JeSI 
F oksauyhan is fönuáll tt M" d , .. 1 Jt<Jisó 

, 0 · lll C7-ek mostan mar megs:wntek, a egt 
lnres talmndisták 1' , J •Iiud· 

' ' UIUJ/:8 assyban rs Mal/;im Bukurestbea voltak. ,. 
a~oua.ltal majd minele ,. . .. , . . , . ..".kol 

11 nag1 o bb kozseo·1Je11 ma1 ua p J" talaJhato e.,, 
~iit több B6tl -II· . . . . ti ' ' ' 11! 

. ' t amundras, melyekbcn a talmmlot nagy ~r.orgnlouJDl 
tauu!Jak. · 

Allli :l kii~s,:!!:c·k hd.'·".<·.l.t:l, "l 
·o " l leli , ki'I'C;H kt•dVP1.;ÍI 

1 
" )t ason líta n;lk a lcng:·el- é~ nro,zvrsz:l;!iakhoz. ,1 ltl"llll\l· f1,_, 11 

cr-ck "''p;) "' . ' 
1 

tic 
1
,C'n· ,:~ yisZ<l ly k utU o n;ilnnk c;p ng1· uapircnrlcn vag,·o • . 

't rcuc c J • o , , . . , , . ~~ ... u. lllJut 
' fla az:t lJl{l tlCl()ln : IlUlll lll·: l\..Ol11C:lllHtl'a l):-; ille~ ~Iagyaror~z<Íg-ra f..!'OHrlo]ok . 
ntt. -

O
clal1a za m\lnnk - moöt már igazán :IIa;!yarllr:;zá~!Ta tzt=lz•.•k _ 

]t,t!J,it . . 

t 
ol · nélküli czi1·ód ások sem i;;cn lti;ÍnYzanak ftilté1·e Lo• . 

.
1 

fon os .... '- ... · , ~) onnan 
~ett hireim a laposak . • \. :.~ »ingy en g_,·liliilct « a hajdatti zsidó államot tönkre 

t tta 
no·)·anez mo:-;t i :< kcizségeink legve>'zt:h-e:-ebb ellene e', )·elle .. k jut a '- , o · u • mun -

nek legkevésbbé sv.er etetre méltó YOná~a. Ez anu:ll szomorítúbb, a mennyi-

bCll naponkint szemcinkkel látjuk, mik,:nt seregelnek r' egye,lilnek anti

Ecuüla ellenségeink, feleelve é; félretéve núntlen cg,,·éu köztilk lt:tezö kli

lönbEégct, hogy minrl nagyobb kárt okozha>',ann.k nekiluk. mi;r mi z>idók 

még a \"ef:Zt (ly ónlj ába n f:Clll ,-etjltk vég·ét alap é> ok nelkilli Yi>z:Uyainkuak. 

Dc hagyjuk ezen sóhajokat, hi;z, akiket illet, Ul!")' 'em oh·ao~ák é" akik 

olvassák, azokat nem illetik. 

A román :;~sicló kii:;~ségek reurlezetlen :lllopot<lt mé1; azon körlil-

111éuyuek is kell tnlaj<lonítanunk, hogy n killöuuüzii hata lmakat kép,-i,..eJii 

kon zulok ezelőtt még zs idó alattvalóikat iR klilön felrkezeti község léte•Í

tésére bátoritották. Igy létesültek itt orosz, hnllandi:ü t:s osztnik kö7-Ré

gek, mindegyik külön-kiilön képviselökkel, kik illetö konzuljaik által 

válaszbütak vagy megcrösíttettek. A kapituláeziók meg~zliutével ezen 

községek cltltntek ngyan. dP n. pereskedés é~ a szeparatiznm' magnt mai 

napig sem irtható ki. 

KiizRégeink l'Cndezctlen~égPuek IHL:g m~i:-- L:~"- pedig i;.reu fouto!o' okn 

mu, az, hogy a rom:ln konu:lny U i6 1i útlt telje:< küzöuynyel vi8eltetik 

ir:lntnk, egészen magukra lmgynin iiket. A köz,;égek tehetnek é" határoz

hatnak n mit akn mak. a kormány senunibeH nem akadályozza, de nem is 

gyámolítja iíkct. A mclyik zsitlóuak tet~zik. tagj>ini lcoz helyueli községé· 

nek éB hozz:l j 1lrul ,ziib~ges iutézményeinek n.lapitáAáhnz .:s flintartásához, 

akinek erre nincsen ke1hc. zsidó lllarad, H nélkiil, hogy valamely feleke

zeti intézethe;: aclakozzt!Jc L~ltszólag ez igen nagy szabadelvüség, de ezen 

ch, érvénye;ítést• lllellett e,-ak Éj~zak-.\merikában, hol nincs államvallás, 

H t k · · · · R · · ·b 1 ol az állam miudenható és ( un - Ynagzu küzsegeket. omanta au, 1 
& • . ' r t vaJhisa mely sok ki-

lllllldenhe elegyedik, hol az rí-hit az nllam e tsmer ' , 
.. , , , .. , .d • közs.l-k megszilárduláeát 

va tsagban r~Bzeslil, ezen szabadelvuseg a 7.SI 0 
....,-

· de csak oU. hol • .act 
Szép ,:~ kiníuntoR elolog az autouomta,. ~· 

többRég elegewlii miíveltséggel bir és annyira ~U,. hogy • 
és k""l ·· k · · ·udazt aiDl neki banJlOI . ·u 80 Cll)'HZer néJkiil megtesZI ffil ' 

köz jó nem nélkiilijzhet; de furcsa és szomoru állapotol 
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'"'"'lt-<:1' ,:, .lZ ,;tdt itt;l('[ eg,dltn l:ih:lll hi:ínyzik. hol :lz :íllntn ugy li<'l·er 

,li.lth·:dótt. hoc i· ll<;lkulc ~cmmit ne tegyenek, hogy seunni v:ília lkozti sze]: 

1 bir1·.1u.1k A teljes antonomia jó és lmsznos Európa és \
1 

. Jemmc HC . ~ • • · • • ... .... 11cr1ka 
n;szt;l'l\ dc ucm R onuinicinak, mclyet l ·'nur:os 1g·cn helyesen 1·-...et~. l.::-'<i(illttl.· 

uen•zdt. X em kiníujnk a konzisztórium-féle szervezést a z' icló kö7.séguc, 
. ll' ... t . lk . 1' mcrt ez ·~l// kaptaf:íra iiti az egesz va nRL erzcs es r sc c· ves t, dc llCil1 i, 

,\ lwjt,ink a határtalan autonomiat ottan, hol nélkülözitetlen feltétele i nin 

,·,cnck, azaz, hol a mi1·eltség, érett itélet nagyt"és%t hi:ínyzik, hol n. közjó

<:rti áldozatkészség és erélyes nillalkazó szellem niacs eléggé kifejtve. 

Hamis liberali zmus szól G hika J:i.nos, Rom:ini:inak 18GG. é<·i bcl

iiu·,·milliszterc szavaiból, miclőn :t minisztertanacs elé tc1jesztett rcfcr:ítu

n;:lban azt monclja: »Tanubmínyoznln ezen kérdést (n.zaz n, zs idó kCizsé

l!<'k szctTCzését) azon meggyőződésre jöttem, hogy a konwínynak akár

mel~· közsúg \'alhísi ügyeibe való minclennemii aYatkozástól tartózkodn i:t 

kelletle.« Ezen sza,·ak ,-alós:igbn.n csak ar. t ezélozták, hogy a zsidó köz

e,:gnek si1j:it :íss:ik. Csakngyn.n ez \'Olt következmenyök. 

Az említett (h-ig majd valamennyi község :1 gabclla, azn.z :t ritu:íli ~ 

múrlon dgott Itus-adóból tmgy hasznot vonv:ln, imalub;at , iskol:it, flinlöt 

,:, körlHízat 11chézség· tlélklil alapított és föntartott; ma ezen adó tilo, 

len;n. ,-alamin t cg:-éb m:is adó is, mindezcu intézetek clcHyés~,tek, ,~, ha 

it t-ott még is léteznek, nagy nchc:-~cn és nem épen ('zélszcrlicn t:ntatn,tk 

fö11. ,~ konmíny még tov:iblJ is meg,,-, n emcsak hogy nem segíti rt föl

forolt intézmények létesitését, sii t még ~-t·:ltolja minden módon azok mükli

rh~sét. Ez ,-ilágosan bizonyítja, hog,,· n em liberalizmus dikt:llbt a kor

m:Í nynak az imént említett azon haüirozatát, miszerint a zsidók felekezeti 

iigycilJc bele nem a1·atkozik, ltanrm azon ól taj, h ogy a köz,;égekct mc;c 

'<'mmi,itsc, miáltn.l a zRidók11ak lc•hctetlell lesz míí,·elődni és eliirc haladni. 

Aki ezt tán nem hiszi, antmk föl említjUk azon esetet, hogy mos t. l~:íront 
r vc a botos,lni drosi hatós;lg az ottani zsirló község készlilii f<%e11 lc,-ií 

kórh:\z,ít azon Urligy n.htt foglalta Ie, J1ogy nzon a h elyen kn.sz:Ínty:Lt 

kell ,:pitenic. !Irás tény ! Most másfél esztendeje Schwarzmann tcst\'érck 

llraila zsidó kiizség sz,Íimlra pomp,\s iskoln-épiiletet :tjáu(kkmdak. ~!időn 
a községi képvi~eliík a tiirnln.n•zék elé jiittek , hogy ezen luiz :t ktiz":g 

ncl'!:rc :ítimssék, ktirelmrikkel ,-isszantasittat tak, minthogy ugy nyilatko

zott a tön·ényszrk, hogy zsidó ldizsép; n em létezik. Ép oly s ikertelen volt 11 

község Gmdozása, miclön az e ezéiból alakitott kultnr-cgylet ne,·oh·e 

kivánta az iskolah:lz intalml:lrziújat. Igy az nj iskola-o~piilet mai napig a 

Schwarzmann test,·érek IH~I't.irl' \'an it'Vtt a tön·énnzékw~l és Ita azokunk 

ma holnap kcch·ük J'i·1 . ·: 1 'k 1 . .' 
1 

'k : · i .. ·y egY 1 
I, ~lJ~lllf (' ll \.U.t Vl:O:RZaVCJlJll, 111egte lCtl t~ e 

Hraih lüizsc;".c iskolájától me!! lelt et fo,;ztl':t. ~[ ,:,_- tiiltlt ,.n;:],, 
, : 1 n :tptHl < ( :-:- ·-- • 

"zl) 1 .. l"·álhatnék hanem ugy hiszeuL hogy a·~ cmlitettek elegcudiik ,Jl<hlva sí'.O t"' -- ' • • , , 

l . ,",ítésére és bebtzouyttasara. 
·lllitasom Cn>· , . 
' " · talanszar folyamodtunk :t kormanYh<JZ, hOl!.)' 1·e"cu W!!et a .__ zan1 c: c: • ~ , , , • ... • ' , • • 

. ló köz,.égek ezen szomoru cs karos allapotanak, karos ep ugy a "t-

z"' · t mag·ara az alla n1l'a néz1·c, de hi,\IJa, mindcn f<íraolalmunk 
dókra., Jnlll ' • . , . . • , 

<ikcrtclen maradt. 'l'iib!J izben egytk cs nutstk nnm,zter azon remcnynycl 

l~ecseotctett i.Jeunlinket, hogy a kormány foglalkozik ezen ránk nézve oly 

' 

0

1 '·d' cl. eredményt azonbau eddigelé nem láttunic fon tos ;cer ess ' , , 
Mincle;r,cu fölsorolt a kadályok és nehcz~égek daczam még iti Y<UI 

. . 1···, 'o· co· i~ fönuáll számo' es jótckonyatl míiködö vall(tsi é' z~ttl o .._ozseo, tn o . 

kulturális inté:6ct Ilomaniál>an. A közjó ir:.ínti buzgalom köztiink l' .mc_g 

l ' oly mértckl.Jcn mint másutt: dc hála h tennek ! meg '" yan, ta an nen1 ' . . ~ 
1\I'l , gvlimölc•öket érlelt ezen buzgalom. masodtk Jc,·elemben aka-megv:m. t 1 ) J ' 

rom I sten segítségével rö1·iclcn vázo lni. 

Tehát viszonthltásr:t ! 
13ECK .:Uómcz. 

.~ zsidók Oroszon-;zügban, 

· 'll t k orosz z;-;id,"•król ~ ~o'm sa j:lt l>tpa~ztalataim alapjan bc~ze 11' "· az . 
. '. . . . . . . ... . birodalomról !->ZÚI1'1, nagyohbszaha~u egv un nap 1neo·Jclcnt. ~z cnrop.:11 rno~ h • 

· "' . \. muuka nédelenlll jelent meg: '".1-munka l) legyen im1ulopontom. - ~ ' :. . . . 
. ... . .. ~ t' ... . t ki a. !•orosz hadugymmisztcrtnm t1 k ]10 o·y tizerzOJ e eo·1· )lOt O'Z katona l. Z • . 

, " · "· cl ' "l ' réozt vett :\cm leloct tagadm, loogy a •il tal kikiildött Ol'OHZ C' Jle ICZIO Jal · · ' 
, , , . _. _ .. 1 .. , ide d<>·ó irodalmat komolyan 

~zerzö szcntclY CK l~:::;zrevctelcnt kn n .t,.. o , .. 
· • . f l 'lZ ·llhlll hasznalt konyvek 
sz;ímlJa '' ette; ltis;oen H lapon oorol.J>t " ' ' ' ' 

1 
, , a zsi-

. 1- kii"Íncsi voltam lll'l'a, tüg> · hosszu laj"tr01nát. Az l~az:tt mom •a, ' . · Flt 
• totLJtok,.'tt haszu:ílt ? Nagy meglepetesemre ta a am, dókra vonatkozólag h,í11y D 

, . .. .. . czikkuiíl lill gazdag forr.í.sa. e az, 
hogy - két ki in p cs egy fol~ ot uh · . . ... . ba soha. 

. . . 1 ·iil ·Ikar mn, new JOU zavar 
aki kön\'\·ébcn mtm1cn aron mm< eur ' ' , 'l • a fol am 

: . , 'k . kkor met·it magamagabö es y Ha ,l formsok c'erbcn hagYJa ' '1 • tartani 
, . . .... k is tudta; JÓ lesz ezt meg ' 

nem ak:u1 meg. Ezt, ugy lat8ztk, "zerzon . b csak u 
- ,. , , kat talahu, melyek ecae tnet·t több c,etben fogunk oly alhtáso 

emlitett köriilmenyből itélendő meg. 

--- . . Euro a Eiuc Studie. Berlin, 1884. 
1 · Dn, rnssiselte He1ch lll P · 
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Yarsób:w 144,000 l\Iogilcw 115,000 
Petroko w 7 3,000 l\Iinsk tnG, ooo 
Lu b! in 93,000 G rodno l28,0 00 
K:ilis 53 ,000 Kij cw 252,000 
:3zicdlzc 17 ,ono Ko w no l l O,OOO 
Su\\'alki 87 ,000 \\' ihm 10 6 ,000 
Rad om 7:2.000 Yoly i1 ia 2 0 5, 000 
Kiclzy 31,000 P odolia 24 0 ,000 
Lomsha 66,000 Witcbsk 80,000 
Phd< 50,000 

:\fn~ilc'when a z~ idók az összes lakoss:ig r 7, Gr0 r]11 , 1_ I< i,i ell' ,:, 
K<nYnóbaH l2 - 13, Minsk-, Vol,vnia- és \ Vi ln áb;w r l-l2 t> l ·· 
, ,. , or oh alm n 
e~ "ItebRkbcn l 0° 1 

0 -M teszik. Tsa u sz y kcriilctébcn (Mog·i!c1v gouwl'IH'-
mentj<=bcn) a lakoRs:lg ii0 .5° i0-a zsidókból <HL 

A c],:li ,·irll'kcken a zsidók Rlirlíbbcu lalm:tk :.t kövctlccz.o" 
~ A go u ven H.~· 

meutekbcu : 

Poltawa -±3,000 Jekatcrinoszlaw 32,000 
Tauri a 18,000 Cherszon 128,000 
Beszarabia 80,000 Tsemigow 51 ,OOO 

A birodalom éjszaki részét illetőleg, a régi Lengyelországtól cl-
tekintve. ·t zR'dóJ bl 

' ,, 1 < nagyo J számát csak Knrlandban tahíljuk és pedig 
34,000-et. 

ÉrdekeR az ltoo·v van I'" k .. 1 t 'b , , 
' t>J l..IJCW eru e f' en egy VRro~, melvnck htkossaga 

majdnem kiZ<lrólag· zsidókból a'll t . B ,. , 
' ' , . L erc.tcsev, az ugynevezett orosz 

Jeruzsálem . Ezen város keresl·edehn' · 1 t" ' · ·' · A 11·'.1·on1 e'v,· va'Rár · ' 1 Je en osege onas1. a -

alkahmlval a pénzforgalom 15 millió rubelt tesz. 

A volt lengyel királyságban a zsidók leo·inkább k ereskedijk; falun 
az iparml is foglalko· k. l · . , "' · 'J ·cs . , , · zna ' eguJabban a varosokban is igen tekmte J 
ZSidO gyarosokat tal 'l . v· ' .. . · • .. 'dÓ a lll. 1deken, szerzonk szennt, scnumfcle nzlet zs! 
alkusz f ,lflllcfe,) nélkiil 1 .. . , " 'dók · nem wttetJk. Az orosz lladscrcg főszállitol zs! ' 
sok helyiitt a keresked 1 l · J lkoz· e em csa ns zsidó kézheu van. Leginkáb fog a · 
nak a kijzvetitő kere k d 1 , "k zsi· 6 e c emmel. Hogy milyeu foutos teuyezo a 
dók ezeu téreu le · bb . t tia ' 15JO au látsz1k abból, hogy mint Hzerzőuk mu a" ' 

32 fl 

. í rU·"' :tz oro~~ kereskcdelcrn góczpontj·t w 1 ·n . . !. 
Jfo~.;:;kt' fl· ' f ' . . . - '' ~ '' f) 'J l u·r t bot 1.:/li;'rt 

: .. Úiilclii;é.sd.; kúcet!.·t:lélmt "''llwmo!.·m men/í fc1L·t 8~,nrrcl,l!. 
-·'

11 
Ott a !J ol a z~idókn ak n.kadályokkal nem kell kL"t· ,1 . J ' z cm , a 'crcskc-
n. JegvinigzóblJ. A zs idó kereskedök ~~z ilYen 1·idékekcl · 1 deleDI ' . , . . • 1 mtnc en tc-

. t tbCll fll crg·etlenek : HaJat bankarJatk, alkuszaik és l·o•·o1·ca'k k klll e · ~ , , .. , , · · \. \N ..... 1 v~tuna -. 
Az ,lruczikkck arat uk ],atarozzak meg, uem a:.~ eladók. Ennek következ-

tében szcrzőn k ,mít:lsa szeriut a foldmivclés nem fejlödhctik, mcrt il. ~si

dók a gabona á rát is mindig lejebb szállítjak Pedig más okok magy:~ráz

r.:lk ,,~ ot·osz földmivelé~ pn.ngását. Utalok csak az ugync1·ezett faluegye

sliletekrc (Dor fgenosscnschaftcn és Markgenossenschaftcn) : ezekkel jár az 

atlóbchajt<ísért való közös jótálhls, továbbá a reuelszeres birrokcscre. Az 
előbbinek r osz ha t:lsa k ézzel fogható. Egy pélchiból ez még világo

fabban fog kitetszeni. Két paraszt lakik egynuis mellett. Az egyik 

s~orgalma~ és muukás, a 1misik iszákos és nem dolgozik. Az idő letelte 

ut<ln az adót meg kell nzetni: ez közös kötelesség; ha a uulsik hanyag

sága miatt fizetésképtelen, az elsőnek érte meg kell téríteni a megszabott 

összeget. Mag<itól értetődik, hogy ilyen körl\lményck közt a derék pamszt 

is ugy okoskodik : Minek dolgozzam én ;;zomszedom helyett; gondoskod

ik nuís értem is. 

A birtokcsere hasonló kárral jár. Ki dolgoznék és kiilteue olyan 

s~:intóföldre, mely rövid idő mulva másnak kezébe kertil? 

Vannak még más hasonló ká ros intézmények, melyek a földmivclé" 

lendUlctét mcghiusitják. Nem soroihatom itten fel; rlc annyit híthatunk a 

mondottakból, hogy nem épen a zsidó az akadályozó elem. Joggal kérdcz

hetjlik, hogy vajjon azon a ,-idéken, a hol a zsidóknak nem szabarl 

l~kui, n. parasr-tok ltelyzete jobb-e, a földmi1•elé~ <ill-e magas:1bb fokon? 

Es bizony a nagy orosz birodalom számos kerilletében a zsidók egyáltalá

ban nem tartózkoclhatnak. Állandóan Jakhatnak: a lengyel királyságban, 

tovabbá a következij gon vernementekben: Wilna, 'Yolyuia, Grodno, Kowuo, 

Minsk, Podolin, Poltava és Jekaterinoszhív. Ezen kerületek akármely 

pontjábau telepedhetnek Je. Witebsk és 1\Iogilew kerületeiben csak a váro· 

sokban lakhatnak. A 11yugati határtól való 50 mf11yi távolságban uj 

gyarmatokat nem alapithatuak. 

Kiew megyében csak olyan zsidó lakhatik, ki az első osztá.lyu ezéh 

tagja és feddhetetlen jellemii. Ezen törvény áll Nikolájevre (Cherszo~) 
és Szebasztopolra i~. - Km·landban, továbbá Riga· és Sloekban 183'5 

óta uj zsidó gyarmatost nem fogadn!'k be. 

Ezen megszorítások alól k.j vannak véve azQn zsidók, kik 

ranggal bima~, továbbá az első Qsztályu czéh taglaL Ja 



, l i~ n;"l'~iihlt' k , hogy ;Í ll ami ~zolg:ílalb,1 11il'hr t,,
1
•
1 ;l t.nn kcdn'i'.ll lt 'll.' lt'll " .. ' 

l . ,lol·clo állami ,j llá ,okat tiiltcnek he Oro,zo rR·z ->".~..111 ' l't :nykg; .z:ooith) '- It!,'Cll c '- (:'-ou 

• 1 1_ .. ," , •• 1 1,oJ o;[rok, Yagy n pam"ztok rcnd j1;nck t .. · 
\. "~"o' '· '='· • "' · "&Ja1 

• , . 1_ J·éln·iscliitestlilctciuck ,;" tnn;lcsainak tagjai lel 't · 
\ lll:l ZOk :l Y:lrt1::;<.l '- '" . . l t ll('k . 

· -' lll t ezen h:ttósüg·ok tiibb, nunt harma!l,Ja zsidókból z-· .' dc :-:o ll:l ~cm (t ta ~ · · Asl(lu 

nem lehet polg;írme;;ter . 

• \. zsidó kiizségek bclviszOJl_vait illetőleg a szcrzö csak a lengyC'] 

kidh·s;h;bnn frnwíllóklml foglalkozik. mcrt ÜroRzorRz:lg többi részci,·i)[ 

nz id.e ,-~n :\tkoY-Ú adatok hiányoznak. 

• \. z oro:<z-leug:·el tartományokLan lSGO-bau köriilbel lil 300 rabvi 

1;, tiillb mint 300 rabbisegéd ,-olt: a zsinagúg,tk és az imaiulzak szánla 

-.,_so-m rng·ott. Azelött rabbiképzii volt Breszt-Lito,·Rzkban i 1847-ben a 

kornuiuY J;a sonló intézeteket megnyitott \Viluában és Shitomirban. ÁllaUli 

kiiltség;kböl fentartott zsidó isk o hí k ,-annak továbbá: Oclesza, Kisiuew, 

Yeuitza, Sztar~t·Konstantinow és Berdicsev ní.rosokban. 

Saj;ítságosak az ugyne,-e;.,ctt »talmudi municzipalis köztársaságok !« 

.\. ~zcrzií nem moudja Yilágosan, hogy ez alatt mit kell érteni i a többi 

ailatokból pedig látszik, hogy a községeket érti. A községek élén, ugy 

mondja, <ill ar, elöljáróság a »Kuyal « vagy »C'ItedPr IIakagal« (tehát itt 

j, 8zcrcpcl c;" 11. titokszcrl\ szó. Dc itten lcgaUbu láthatjuk, hogy ez félre· 

,;rt<;~. A héi.Jer sY-ó : »Kábál «, és a krj:~-l'éget jelenti) továbbá a zsidó tör

n;nyszék » l:h'tlt-rli,t«, melynek én·éuyes~égrt a kvrmány is elismeri. 

(.\Jindaz, amit a szerzö a »Kagal « hatalmáról beszél, részint koholmá:iy, 

n:szint nem érdemli meg az említést.) A zsirlúk nll..lj}'Obb része saját köre

ben uémet j;ugout haszmllja (Hin·,·iteitz« ; ugy it:ja ezen szút a szerzö : 

\·alószinli azert, mert ezen szú kiéjtdsét olyan z~idóktól hallotta, kik az 

»s«·t nem turlUk tisztán kiejteni, e szó annyit tesz, hogy »héber-cleutsc!t«.J 

A jarwJniJaa ;;zerzönk szerint a tol vaj nyel v elemei is találhatók. 

A toh·ajnyclv=Chochemerlóscn ,·agy Cl1e~zenló,;eu. Az ntóbLi szót a 

'Zerúi ll,Q"y magyanlzza, hogy chesz=okm<. Hogy IH!ber tnclom{lllFtt houuau 

mcritctte, neu1 momlja. Annyi bizouyo~, hogy nem igeu mély fornísból. 

Dc ,:nlemcs lett. volna kimutatni, hogy hol fonini eW a »chesz« szó). 

A miivelt z~idók uémetlil is jól Leszéinek é~ majdnem mintl Német-
orsz·igot t k' "k · • . "k »CS ' ".' c 11Jt1 · azon orsz.iguak, melyuen faj uk legtizebben vu·agzl 
c lmatt 'zivcsel t! k k O , . . t kl ez « Hogy 

• ' • 
1 eRa a ·ozna - roszor~zagLn.n JS :t neme e 1 " 

ezen általános állít~ls hogyan cgyc;-;tetltctö ÖBsze a következő, egy más 
helyen elöforch 1 · .. 1 t . 

1 
. • t i. azt 

· 1 o~a, az nem ertheteu1. A muuka 146. apJaU · , l 
•JlV~8suk: »Az ... k k . . . k niagató 

· rno,zo ua· a z~1dok ellen való ellcn~zenvet eze ' 

:nr 

, isz1,11 ozz;Í k 1:, rhbiil lll:t!!:yar;Ízhatú. hn~:· 11 11 ihili-Lík 
'idik . t<'l.ie"eu . . . .. . , 

1:r(ch . 1 \k miw1 ~zam ra, muHl ,]clcnto~··~ re n•·z,-,. oh· ki\ al ú oZITL' 
t a zst( l . . . , • . . . 

J,oz Un!!·\· a Hdnh,;tak cpcn nz Hlc!!-l'll ,.lcmekd !!"''Jí],>!ik . hP!:\ 
t .,fznclc« . . . • . . . , . . . 

pr ~ _
1

_" oros:nl.· Jwfnly;\o.;a t aka1:ptk euwlu 1, ,., IJt'!.:'.'" IP~:tl:ii,t 1 111 :z .. tJik 
•onl<1S ' f' l .. · tr l l ' ' · 
l·' . ti..lrck,~r~uk haza ta.~, az zozi::;tnerc ="' <n n~~ l's llll'!: l~ azt Htllllllja a 
r.ct'lnt, · · · · l l · 

c' .. ] O"'}' ;lZ OIW'Z Zf' l(lt>k C [l űllSeggC JI('Jil 1<\ZUflasak_ 
.::r,l' J'htl, ' l t" ' • l •• • )' 

· · Ilyen ;cz :í.ltalano,;Jtas kovctkewwnyc. hl Zilll)" :t u1unk:\ ,.lii-

, ·-'lt yo]ml ha :t szcrzö Cf':tk n léll,r/rl.· eliia1his:lra ~znritkozik Yal:t· 
J\ 'C l'C \<t , 1 
· _. ·os él> komoly mtm ldkban szok:ls minrlcn ~zót Í!.:' ra júl Jnr;.:-turlonMII) 

fontolni . 

]Jarlupnl. 

Br.oc1t HEXRtK. 

T a n iig y. 

..c'.. Ztiidó népislmlúk. 

III. 

A népiskolai knrn gyermek az ch-ont •lnlg-nk nwc:•:rll:"':r,, llll;f!' n1'111 

érett, azért a kM1:, mely az ah<trakt i,tcni tulajdnnR:ig-Pkn'•l 1:, e~y 1 '1' 

körmiinfout thcologiai íinomR:Ígokrúl elmélkedik, nem ,·nlú a w;piHkol;iha. 

A ,-allá~os~llg nem ay, ,:rtclcmucn, haucm az érzclt•mbt'n f!.'·ökerezik: az 

erkölcsi érzelmek teszik az embert crkölr,in:, a mll:i,;o~ ,:rr.cl~wk. 1~e~lig 

Yallásossá. Dc megfonlítn1, lehet Yalaki erkiikstclcn. ha az erk•.lkHI 1telc

tck egés;r, rcHclszerr:t, a;r, ethik:lt, akár künyv m11kül tudja ÍR, és lel~et 

vahtki valhistalan ember, noha a hittételeket egytől-egyig mcgtanult:~ 18• 

A káté tel~<lt, mely a ntlhl~os ítéleteket, a hittételeket, tartalmazza 8 ezen 
't 'J . "k 1 · 11 ·llkalmas a valilisos l c etcket :t g,·enn~k /rtt/ 111 ,:,-,, trit·ckszl · a1 m, ne1 • 
· . • . eket mllásossá tegye. ',-~dun kifejtésére, 11em alkalma~ arra, hogy a gyeun 
1 l t"k zaz az egyes tantárgy-,,z e cmi iskolai tauibiH tamneuetc gene l ·ns, a' • 

l , . .. t • • • n·téueti fejlödése szabJa lan Yalo fokozatoR halad:isra az •lleto tan atg: 0 

. • 11 . ~ "lö lésenek nemcsak hogy Illeg az utat. ~Iinthogy pedig kate a va as CJ 1 • 

. ' ·e legvégsöbb stadiuma, uéri nem a kezcletlegeR, hanem a Jelenkorra nez~ 

nem aJkaimaR arra, hogy azt kezdőknek tanítsák. '-
• . k láb nem való, :mert hoDiloa· 

A ktitt; tch:it egyMalán az elemi 18 0 a • tlll~l*.ll~';1 
egyenest ellenkezik a uevclö oktatás lélektani törvényeivel t!, 

nem való a z8idó népiskolá.ba, mert ellenkezik a zsidók 



'l' \N(Ú1\ '. 

nek litld• t'Zt'r ,:,,., tradin~i<\i:h·:d, a nwl_, .. lllint :1 l!'f!; ltjaJJ[1 1:~"-"ll<'rii 
· t tt l l ·' t ['r•da-

"''S'iai turltllli:Íll,l' kllllll :1 a. ll' yc~ Jl)'OiliOll pr , midön a hihli:ll 
· · ll ' · · l:lnit-

,·:iu a g:ycrmckckllck, a tiirtl'Heh Y a astali Ita~ ch' d kéi\ ette. 

lk :unit cddiu; hitfeleilik i'llltmlatbllnl c,;upán hehcs 1 ... ', . . • • . ' , ' liCVC lll fi8~(iil 
twl rettt•k, :1zt Cl\ntan :t zs1dó elcm1 1skolanak l' llagos ezéitu l· , l-• , . l ,\tosRag .. 

1 

kell ft,lyt<Jtnia. 1-:s ez. a tutlatnssag, valamm t a mco·nlltollott . p;.t 
~ ' ' ' , ' • .O -' l lll VC}b:ién j 

l'i~ztmYok a ,·allnst:wttas c hagyo111an;·os mutlJ áha. JelentcJ-c1 • " 
• . , , • · ~ 1Y 111orlos[t:' _ 

:;
1
1kat hozllak. Az u·any, ah alapelv helyes s cnntetlen marad d . . . 

1 

. . . . . ' c '' ktvltd 
tl'tcmcs pntast 1gcnyel. 

Nézzük. hogy ,-égc",tc a Yall:l~ütnit:í.st a rcg1 zsidó is l·oJ· .... \. a. ·t 

,·!J,:,kr ·? J "\.!ig tanulták meg <t f!;.)'Crmckck a gep ilegos hébe. l '. ' 1 o va~ast 
lll:iri,- :lz eredeti sziiwgli hibliát adt:ík a kezükbe s a tí\.nitó addig 1 ' ' momt:t 
eliíttiik egy-egy ,-er:mck a Sl':Úszerinti fonHtá~át, mig az egész gyermck-

~ercg le nem tndta fordítani. Minthogy ezenkivül csak az irást és kevéske 

•z:imt:mt tanítottak, :t jó ltos~zma mert napi tauit:ísi iclöt nagyobb:lra a 

hiblia fonHt<ls:im lebetett szánni, elannyira, hogy a gyermekek mát· :t 

m:isorlik é1· n~gt:n a Geuesi~t és Exodust júl tudt<lk forditani. A kövct

kezti ,; ,·ben m:lr egy-egy héten nemcsak Mózes öt könyvének megfelciii 

heti :;zak:t;;z:lt (sl':iclra) és a haftánlt forclitottúk, Intnem alkalmilag Eszter 

kiiuyn:t (purimra) és Jeremi<is próféta Siralmait (.\b kilenczedik mpj:lrn) 

nilamint Júzsu:lt és a Birákat is .• 1.. uegyetlik esl':teuclöbeu aztán fonlitot

ták S:lmuel éti a Királyok könyYeit és Salamon példaueszédeit. lia az 

i•kohb::if; tonibb is tartott, a Rasi-félc kommenblr és a próféták köuyvci 

keriiitek •orra; Látni való ebből, hogy a chéder majdnem végig tanitotta 

a •zentir:lRt. Amde a Liblia fordítása, amint m{tr emHtettcm, kettős ezé!· 

nak szolgalt: vallastaultás is volt, meg nyclvbwítás is. Az :t clléclet·beli 

zsidó gyermek 4-5 év alatt nemtsak a hibliR, tartalmával ismerkedett 

meg, hanem egyszersmind megtanulta a héJJer nyelvEt joiJLan, miut a 

gimnazista nyolc"' év alatt a lati nt. Dc l10gy iH ne! A citéder nem 

kínozta a gyermekeket, mint a latiu iskola. tleklinácziókkal é~ koujuga

cziókkal, 11em fojtotta el IJennük a tttnnU~i ' kerlvet érthetetlen granunati

kai absztrakc:r.iúkkal, nem kéJ1yszcritctt<• a gyermekeket, hogy elmélked-

. 1) A c héder fogalmátúl csak azok előtt cl v:llaszth!ttatialt ll fonák: 
:t v~sszatetozö, a kikuek történeti érzékük niucs s a kik sa ját hitfelekezeti 
mtez ' · 1 · · A J 'de•· · ,me~y~J~Het JS elleu~égeinktöl vett uccRl(jmértékkel mérik. ne 
annak •deJPil éjJ ugy 1 l · l . . . k 1 és sok . · · Je yen vo t, mmt ma f1 modent ncp1s o !t 
tekmtetbeu jobb v lt · t k·szolgalt 

l 
. , · 0 ' mm az akkori keresztény iskola, ahol egy 

1 
,. 

{apl:u·, egy <[uiesk 'J t b· · b d óraibau . . · a sza omester v·tgy '1. haraugazo ~za a b ~zmteu nem tanitott . 1. • : , ' • • • t legfö)eb 
: . . eg) euet, nun t a ka tet meg a Jmlllsztrálas ' 

mtg e~-ty k1s olvasást a· • . . - · z ugynevezett abecze-snlyokrol. 

ltADÓ VILMOS. A ZSIDÓ ~n:JPJSKOLÁK. 

'epek egy Jlyclv tön·énycin, egy nyelv s:r.cllem1:11 m•:g . l"tt . J • • • • ' · Ime o magaLól a 
·elvuöl eRnk egypar Rzo t JS 1smertek volna, hanern t . 

u) . , . ..· . an1totta a gyenne-
•-cknek ntagat a Hyelv anyagat nunclen rrrautm·ltika' ... . . ~ ' , o c . 1 csutes-c;;avará~ ué14 
Jdil é;; tan1 totta a uyeh · anyagat egy iirök bccsü a . . .· , . . , .. .. • ' g) cr mek1 szellemiJlel 

1
•011 0-éJii ahs 1rasmnvon. Es a modem pedago".ia' t d . . ' " ... , , , " 1 u om any utolagosan 

111 cg· is adta ennek a fold pora1g lene;;;ett cl,édernel· azt . 1. . ' • , az e cgtetelt. ho".1-

ncmf'sak rt vallás tanításban követett mcthodil -ai elJ' á.; :t t'fik. · "· ' tasa ra 1 ·alta ha-

11cn1 egy idegen nyelv tanításában is eg·yc1liili hcl.vn,o 11 ek ' '" ,·allotta azt a 
móclszert, melyct a chéder a lkalmazott. 

Igy járt el a zsidó iskola hajdan , m időn, miut a többi felekezetek 

iskohíi is, majdnem kizárólag a vallást· Hzolgálta, mivel akkor az emberek 

~zellemét a valláson kivlil mas eszmék alig mozgatták. És napjainkban'? 

Napjainkban a zsidó népiskolának természetesen reagálnia kellett a mai 

korszellem követeléseire. Be kellett fogadnia minrla;-;on tudásanyagnak az 

elemeit, mely a modern köztudat tartalmát teRzi. A vallásos eszme mellett 

a 11emzeti eszme lett a zsidó népiskola másik vezércsillaga. Helyet adott 

n nemzeti életnek valameunyi nyilvánulásában, a l1azai uyelvnek, a hazai 

történelemnek, a hazai uepélet ismertetésének, a nemzet szellemi közkiu

csének, az irodalomnak, a hazai fölrl ismertetésének. De ugyancsak n 

modern köztudatnak eugedve, helyet adott a zsidó népiskola a természeti 

t{trgyak ismertetésének is miud anyagnkra, mind pedig alakjukra é~ 

mennyiségUkre nézve. I gy szaporodott meg a modern iskola anyaga. 

Ehhe7. járult, hogy a tauitváuyok testi fejlődésé re való tekiutet slirgösen 

ldivet.clte a tanítási idö tetemes redukczióját. Tehát kétszel'te annYi am·a

got felé11yi időben . Ezt a problémát biivészi mestersé"' nélkiil m:ís~é11 n:eo-. " ~ 

nem lehetett fejteni, miut ugy, ha a zsidó népiskola felekezeti tammyag:í-

nak egy nagy részét el nem ejti. El is maradt a héber imádságok fordí

Utsa sok hel)•en egészen és a biblia forelitását is annyira alább szállítot

t:ík, hogy alig van az or~zágban zsidó népiskola, ahol a Genesiseu, Exo· 

dnson éR legjobb esetben a Deuteronomiumon kiviil többet is fordítaminak, 

noha a heti tanítási idöt kitetjesztették a megengedhetőségnek egi!sz a 

legvégsiibb határáig. De a felekezeti anyag ilyetén redukcziója wellett is R 

zsidó népiskola tanterve még mindig oly tömérdek auyagot ölel fel, hogy 

c tekiutetben semmi m1Ís felekezetnek az iskoláját ehhez még csak hason

lítani sem lehet, hogy a most sokat emlegetett túlterhelésl·ől tulajdonképeu 

!'srtk itt lehet szó, hogy e töméntelen anyagnak a megkivántnevelő hatása 

aligha lehet. És valóban, a zsidó népiskola több rendbeli fogyatkoz4ila 

1:liud ehLiil az egy forrásból, a tananyag túlságos sOka&HáJ!ól 
E~ m,:g;is hit~orsos11ink köztil sokan még kevéslik a -felekeselii · ~~dl!!~~ 



:~:14 
1'.\NÜt:l. 

ti ihli , -,tll;i ~o~ ]Juzgalonun al, ~emmínt p c!lagogia i belMással tobi 

bihli tlt kii1etd nck i nHÍ;;ok pedig, a kikben ép ol:-· kevés a vall á:oC l'cclcti 
d · · l l 't · ll J "l 

8 
bu7. ~al nm, min t. a pe ngogHu lC tt :.~ s , e l\11 'Pzo t\p: a:.r. t kiv~l nj <i k , ] J o n· ,~ .~ 

creclrti ,z(in'p;ii bi bli:l ejtc~sék cl merőbcn. "· a~ 
~l :Í l' pedig, ha a zBidó n<;pi;;kol:lt a r<'H<l cH kcn:kv:ígásba a l . 

· ' .. l l · 1 J 't · .. ' f ' 'arJL1k terelm , ~ziik l='t'gnu ~ cs~ n111H a \.t' nunosegrc : a clcke%eti Uo· .. l· . , 
,.,yun' ll"Lnt' 

melcn· énleklödésrc, és i,;kolai rhllgok bau belátásm és wal· · ' 
1 

o · • z, ,cl'tele111 • 

A pedagogini bcl:it:lsm fi7. ilbr:glink les"' nr, egyolda in vnlHsos 1 re. , , ,· ( ( ·- )nz.g·alom-
mal ;:zembcn, n mclv fo lyvast szerelmc targy:tra, a régi chédcl'l'e l·ac . 

" Sin-
p;at, m>ha cg,-,;bkéut rokonszenvcz iluk C7.Cll ir:iny mcleo· valHso • 1 · . , . ~. , . . .. , · o < ( s crze mei-
,·el e:< tm11t:L' t lwgyomanyamkhoz vaJo lmscg cB ragaszkod:lsával. A feleke· 

zeti iigyek inln ti mcleg érdeklőcl<'s lin krc /s a pcdagogiai ]1clá t:isra pedi o· 

,ziihégiiuk lesz azokkal a ves,-.cdclmc~eiJIJ atyafiakkal szem'et l· 'l " c 'J . u J, a ... l \:nek 
>'C vall :í,uk , sc belá tásuk, aki k a zsirl ó n<: Jiiskohtt ki akamák v etkőztetni 

ntiudcn jogosult ,; aját:.;zc riiségéből , akik sz iintclcnül r eformot slirgetnck 

dc akik elött ez a reform nem más, miut min denben a keresztények val: 

l:istl:i szok:lsait majmolui, akik a zs idó bibli a helyett a nem-zsiLló kátt:val 

akamáuak benulinket boldog ítaui , n.kik a héber nyelv tanttását cgt:szcn 

f<i Jii , lcgCRllCk ll10!ldják. 

Yizsgálj uk elébb az exkluziv felekcz~ti csség álláspontját. Ennek a 

],i,·ci már most is keveslik a zs idó népiskola felek ezeti anyagát és hcvc,cn 

tiltaknznak a további megszorítás ellen, mivcl a megfogyatko:wtt tau

anyag mellett nem látják kellő l eg bizto"ítva a zsidó vallásos hilgyont>Í· 

Hl'ok a zHidú szellem t .. ··11 • · ~ -r - .' .' .. , ·. " o va oro <eset. n. aga ez a z aggodalm uk fcltétlcuiil 
l>l'(·,m],~ ,rc ml'lto mivel L , .' 11 ' • ' · • uzgo va asos en~elemre s arra a helyes fclfog<P'r:t 
nt! l, hog v a zsidó llC:Jli.sl· 1' 1 'l f" f" ' · . , · , .. ,o ana c egyi c o- o feladata helyet bíztosttant a 

zstdu vallaws szellemitek a serdülő zsidó nemzedék szivébeu. Dc uuír 
ablmn nagyon tt:vcd cl· h , . . · n '• a ezt a szellemet és a vallásos érzelmct Hg',\' 

~·dtk legbtztosablJan megerősíthe tui , ha miuél Lővebbre mérik a zsidó nép· 
1'kohL számára a fclckezet1' a t ' ~ nyago . Ne türekedjenek a mai ;~,sidú iskol:tt 
~'gy l'<:g mcu·haladott :w . l . " '~- aspontm visszaszorítaui! Ez ép oly Ichetet rn, 
lll>nt :t l<O"Y ll Cll! lehet f 1. '' . " egy elnőtt CtuLcrt o·yermekkori kabátj:iba uli.J" 

tahn. Ne feledjek el 1 . • " , 1 tt· , ' wgy a vallasos vakbuzgalomnak az az atalko< (l • 

~a;;a vc~z,:lycztctte n ~ ,. · l' . , ' l "}' leg llllllf tg leglllkabL magát a vallásos erzehnct, 10" 
HClll akart 'L l1alacl' J· k 'l "k ~ •

1 
' ' 0 

' 0l'lla · cugedméuycket tcuui lwo·y a Ic tuu t. 1
' 

0 

t~J (•tlen ebb vallásos nézet ·t · ' " ' il-Í"'· 
:. , ' ' 01 ra akarta crős;~,akolni co-y cszméiucn eH v '" 

nc;-.ett'l>cn gyökercsen 11 o· .' 1 " .J !Jer 
1 

• 1co"'1 tr•,-.ott ltalallotbtl>L ]·orra Manap :l c tc 
va :tlliPIIIIYl :t.~idú taun.H ''lu·.' '- . , .·Je:;~· 

) 'a'Litak lll' lll volna t ll Pg' a vall:iso,; ,.,.,wlelll Í<J 
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tésére az a hatása, mint a nnak idején, söt ellenkező lrg, inkább kárt 

tenne benne. 
Azutlln még egy. A nevelés tudomány miuclen k r tségct kirekesztö-

leg bebizony íto tta, hogy nem a tananyag sokastlgának, hanem a helyesen 

meg,Tálogatot t kev~s tauanyag helyes módszertani fcldolgozásáuak van 

csak nevelő hattísa. A tanítandó vallás tani uj fogalmnkból pl. csak akkor 

fakad a megkiv;ín t vallásos érzelem, ha elős7.ör ezek a vallástani fogalmak 

helyesen varmak megválasz tva, ha, teszem, egyéb minőség llk mellett meg

fclelnek a gyennek appcrcr,epc ;~,i ói képessJgének, fejlettségi fokának (tehát 

nem ká té!) és ha másoelszor ezek et az uj fogalmakat bizonyos lélektani 

törvények en alapuló mórlszertani elvek szerint megmivelcm, azaz megfelelő 

egységek be foglalom, összekötöm a gyennek lelkében már meglé,-ö rokon 

fogalmakkal, az igy összefoglalt fogalom-csoportbúl Je,·ollatom a gyerme

kekkel a benne rej lő iga7.s(Ígot, az erkölcsi alapalvet, az igy nyert erkölcsi 

itéletet alkalmazta tom az élet kiilönféle helpetcirc stb. Ezt a mcthodikai 

eljárást mind en más tantárgynál is alkalmazni kell, de még inkább a 

vallástanítástt ál, mcrt legelső sorban erre nézve áll az az igazs:íg, hog_,. 

nem maga a tananyag a fontosabbik, hanem az a hatás, melyet a g·yer· 

mekre gyakorol , nem maguk a vallásos fogalmak vagy töt·téuetek, hanem 

az ezekkel támasztott vallásos érzelmek. Ez a hatás azonbau csak az 

anyagnak fentjelzett módszeres megmi velése által érhető el, a mó<lszerc;: 

megmivelés pedig irlőt, sok időt követel. A dolog tehát igy áll: Vagy azt 

a tömenytclcu anyagot választjnk, ele azon nyersen, mivel módszertani fel

dolgozása meg ötven heti órában is merő lehetetlenség, s a mely e szerillt 

ncn1 is eredményezheti a kivánt hatást: a vallásos érzelmet i vagy pedig 

választjuk a tetemesen leszállított, de gonelosan megvtilogatott anyagot, 

mely a kellő mcthodikai megmivelés mellett biztosan megszlili a '' :irt ered

ményt. Akik tehát, mint a jelzett irány hi1·ei is, igaz:ín azt akarják, hogy 

a zsidó népiskola a zsidó szellemet kultiválja és waradamló vall:isos ét·zel

llleket keltsen a következő nemzedékben, azoknak csakis az utúblii módnt 

lehet választaniok. 

Ennyit az egyoldalu vallásos buzgalom hiveinek. 

'

r· • . • , 1 mclv - a lncns n non ln· 
Pge,..ziink most :l mastk tranynya , a • , .. 

l'l'ndo mint:ij>Íra - felekezeti iHkolát ak:\·,· felekezeti szellem nelkul. 

n)l(lape.,f. RAIJÓ VtLMOS. 



'l'lleolouüti elő;:td<í.So k ra b biképzői i n tézetek 
o 8XJ.1) 

A cincinnatii (Ohio, Amerika) rabbikép7.ö-iutézet (Uebrcw . 
'l' f ' ' b Uuto11 

l'nllrge) elöadásai a mult te 1 elev eu: 

Dr. Iris< (az iuté7.ct elulike): Bevc7.eté~ a szentirásb<L. _ A vall-' 

t:lll methodik:íjn.- Misna: Hcnlkhót, Abúth . - Maimt1ni, Mót·c..N L .'
1
"-c nklt 1111 

Sz,:fer Hammad<i. ' 
Dr. illieLiner : Bevezetés a talmudi hermcueutikába. _ A t 1 a mndi 

joo· elvei. - Talmud: Kiddusin, Szanhedrin. - Codices. ~1 . . "' ' . "illllllilit 
Hilkhoth Isti th: Sulchán Arukh , Orach Cluí.ji-m. - Midrás: Beresit.h rabbá: 

Héber stilisztika. 

Dr. Zú·ndor(: A zsidók története. - A zsidó irodalom törtéHete. 

- Homiletika, gyakorlatokkaL - Zsoltárok és Példabeszédek. 

Dr. Eppinger: A Genesis behatú magyarázata. - Rasi a pentatench

hoz. - Jób kön;ve. -- Szir nyelv. -Talmud: Barákhóh. Rós Hass!Íil:Í. 

Jfmmheimer S.: Araméus nyelv, DániPl és Ezd könyvei olvas:ls:í

'!tl. - Héber nyeh-tan gyakorlatokkaL - Szentiní.s olvasása: Dent:ero

nomium, Józsua, Sámuel, KinUyok, Zsoltárok. 

1) L. :tiL-Zs. Szemle J., :j39, G04, G60. 

Cinr-in,ulli. 
Küzli : ZlRNDORF n. 

KÚTFŐK. 

33. sz. 

Zsidó kaszinók a negyvrnes éveklten. 

18226/J 842. 
J,öbl. Magistrat. 

\Vir machen hiermit die ergebenste Anzeige, Llas~ 7-nn• Zwecke einer 
geselligeu undniitzlichen Unterbaltung mehrere Israeliten zusammengetretc11 

sind um, nach elem l\fuster der in Szegeclin, Pest nnd andem Orten beste
hendea israelitischen Casinos auch bierorts einen israelitiseben Casino
\Terein zn Lcgrlinden. Das BeclürfniBs mtdt eiue111 Jerártigen Sau1111elurle iBl 
so st.ark, rlass sich jetzt schon im Locale des biirgerlichen Kafesieclers 
Hen·n Holinger heinabe 7 O israelitische i'llitglieder r-Ji esem zu errich tenden 
Vereine angescll)osscn haben, welebe hiemit die entworfeuen Statuten einem 
löbl. Magistrate nntertlüinigst unterbreitcn. - Pressburg, den . _. April 
1842.- Die Mitglieder des zn errichtenden israelitiseben Casino-Yereins. 

Pozsony város ajálja 1842. april 5-én azon hozzáadással, hogy e 
kaszino »kereskeclési tekintetekben hasznos is lehet.« A Helytartó-Tanács 

május 17 -én helyben hagyja. 

Az országos levéltárbóL 

34. sz. 

A pesti zsicló község Kassa Yáros ellen. ') 

Et~e1· K. K. Holzeit HochlöblichP IIungai'Ísche StatthaltPrey l 

UJJter elem Vorwancle, class sowohl In- als auch AusHinder Juden 
gegen die am 18-ten Aug. 1806 No 16,240 erlasseneHohe Statthalterey
Verorclnunp: ohne den erforclerlichen Piissen in der König. Freystadt 
Kaschau er~cheiucu, hat der dortige Sta.dt-Magistralangefügtes Publican
dum ergeben lassen, welches mittelst dem Pester Stadt Magrat nnterthli
nigst gefcrtigtcm Handelsstande zur Notitznehmung zngesende~ wurde. -
Vermög weleber 1-tens Alle Israelitischeu lndividuen verstlin~Jge~ werden, 
class sie bios mit Normalmiissig ausgestellten Piissen versehen, lD dieseStadt 
kommen diirfen. 2-tens. Jene Israeliten welebe im Kascbau u~ten wol
len, miissen bey ihrer Ankunft ohne früheJ.' absteigen zu dürfen 11ch darllher 
bey der Stadt-Hauptmannscbaft melden, ob sie in einem öft'entliehenitll4* 

1) L. M.-Zs. Szemle I. 476. I., a 16. sz, Kútfilt. 

lLwYAn-ZsiDó SzEHLE. 1885. V. Fllz. 
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,chcu Gn~tha n:,;, ,,d er dem ~lidi schen Tn~ctcr iat :t!Jst:igc t~ wollcu, weil iu 
eiuem priv:lt Jiaus n!Jzus tetg.cn, nn ter J,CJ nerley. ~edlllgn t ss. seJben gesh,t. 
fel wi !'ll. :1 -tenR. J ene Israrh ten a ber , w elc.lte ctmge Tage m K nschan zn 
wrweilen wiinschen . miissen bcy der Statlt.-linuptmnmlRChaft rlic Ul·saclw 
Ihres Aufcnthalts :w geben, welchcr nach Hcfnnd entweder durch cineu 
Litzcnz Zettel ges ta ttet. oder verweigert wit·d. - 4-tens. Ansser J ahr- un] 
IYoch emniirkten diirfe im Gebiete eli cser St,tclt kein Jude mit K unst- odc~· 
N::tlur-Protlncten, weder fiir sich , noch n.ber in Gesellsch nft mit Christ·c11 
Handel treibeu, ~neh wird die A usllbnng von Kii nsten, n11ter Confi scations
Strafe, oder einer Geldbusse ni cht gestat.tct. E nd lich 5-tens. l Virel ue

1
, 

t •ebertretern elicser Verordnuug entweder ein e Geldbusse -· olier auc!, 
Arrest und körperliche Strafe angedroht . 

Dieses mit der Il öchsten Milde einer a uch auf die Israelite11 wohl 
thiitig ausgedehnteu L andesva tedicheu R egier uug im offenbaren lVieder 
sprue he steitende Publicand um des K aschaner l\lagistrates - Hfl.t auf das 
in der König Freyen Stadt P est Concentrirte ungarisehe Komerz-\Vesen 
einen zu nachtheiligen Eiufluss, als dass ma n mi t S till schweigen darüber 
hinweggP-heu cllirfte. - Aus diesem G runde wagen unterthauigst gefer 
tigte ihre unterwlirfigsteu Bemerkungen cl arliber , elem H öchst Gnadigen 
Geberblicke Euer K. K. Hoheit, uud Einer Jiochlöbl. K. IL Stathalterey 
zu unterbreiten, und zwar ad l -mam. Nicht um· Jsr aelitea, sondern jede1· 
ordentliche Geschaftumaun is t gehalten, seine R eise mit gehörig ausgefer 
tigten Piissen zu decken, elarum is t diese B emerkug des Publicandum ab 
eine blosse Erinnerung an Reisende, von Seite des Kaschaner llbgist.rats 
zu betrachten. ad 2-dum. Bey einem Kaufma nn , dessen Stmtelen meisteus 
bemessen sind, ltisst es sich nirht im \rm·aus g enau bestimmeu, ob er zu 
tages, olier Nachtzeit in ei ner Staclt eintreff en könne. - Im letzteren FaJI 
müsste entweder die Stadthauptmannschaft ftncil liber Nacht der Reisen 
den wegen, im stadtischen Amte zu trclrea seyn oder Jer des Nachts 
Angekommeue mlisste iu scinem \\'agen auf freyer' Gasse llen Tag envar· 
ten. - Es wiire liaher eben so ungereimt, seineu Wagen auf freyer Gasse 
steheu Zll lasHen, unu sein clarauf Lefindliches Eigenthurn elem Ohngefiihr 
]Jreis zu ge!Jen, wHhrend er elen Stadtlmuptmann des NachtR auf'stwlten 
miisste - nm ihm die ALsteigs-Mcldtmg zu maclten, und seinP gef;illigt· 
Genehmignng eiuzuholen - als es unter aller Mensehlichkeit stiinde, 

<'inem Reisenden, der ein Obdach bcsonders bey nugiinstigen \\'ett.er ~ 11 

erreieJtea sicl1 bestrebt, - unter freyem llinnnel dic Nacht hiudnrchst.e

hen z~ lassen. \V'iihrend es iu alleu Lüncleru, folglicit auch in gan:r. l'n
garn, m allen polizeilicit gem·dnctcn Kiinig. Freystiiclten himcichend iHt, 
uach ~bsteigung im Gasthofe in deu vorgelegten Meldzettel, auf welchen 
<ler Rmsende mit Bezielmng nnf Reinen Pass, seilten Charneter ansspricht, 
- die gehijrige Einzeiclnmng zumaclJeJJ. _ Wol'llach Jtlll' in vct·dHchti

gen l•'iille~J, tlie polizciliche oder StadtlmuptmanuiüntlielJe Eiuschreituug 

P,1 a.t:~. gretfeu kanu, <ler J·edliche Knufmaun :tiJCJ' keinen Plackcreycn, odel' 
<.!lncaueu liUHgesetzt ist. - ad :J-run. vV eleJJer Kaufman u wird Hic h da~ll 
versteheu, oUPl' kauu uazu I'Cl'loall!·u werdeu·, - Heine H;wdil,lllgs-Unter-

T{ Ú'J'FÖK. 
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ehm nugcu, unrl Spec ula ti one!l , r i.aer :;;l a th;11111 tmanu Rr·l ft 1 . . 
J1 . . . l . G . la ' nr ~ ~ wem l lll 
me r, il er 1m t .Ji1m lll <P111 Pl' eschaftR-Verbinilung R tehet, zn eröffnen orler 
ciner Beurthed~mg ;"n unt.erlegen: - vi cll\'eniger die Er!fl.nbniss vn;1 Gr 
·chafts-Abschlt tsReH, von 1rgend Jemand sich zu r·rllitte 1. . 
~ • • r • . ll - (l eReS lll rlrr 
J\!IercantJ!JKcheu 1\ el t bis her noch nn erhiirte Hegchre 1 .... 1 1. . . 

• , . . 1 • ~~ll tc c au the 'll 
der h aschan<'r c .. cgcnd bcsJt zendcn, unt! lll K·1 ' Chatt l'(''l(]'. l (_' . . .. . . . ,. (' ' · u ene l ' ll :rrunrl 
herrs('haftcn, <' tn cn .. Jrochst .llfl.C'hthedtg?n E1nAuRs ]1,thcn, _ rlcnn ihre 

Productc wc~·rlc>n g ross ten theils nn IHmcitten am Yorthcilhaftc~lt• n verkan ft 
weil d iese 1m t den Prodn.c te~·Geschiiften sir h mcistenR befasscu. _ " ' iird; 
rl ie StadtlHtuptma nnschaft em derg leichcn vorthcilhaftes Ges~hiift iH Er
f~thruug briugcu , so köuute natlirlicherl\'ci se, der Israclitischen Kiinfer 50_ 

gleich znrilckgewiescn , und den dm· tigen biirgcrlichcn Kaufleutcn cröft'net 
werden von den Prodnceuteu , odcr Eif\'euthiimcr den kiiuAirhcn Ge cn
otand Í1 1 mögl ichot herabgeset zten Preisen abztulriicken. und zu erste~en. 
-- Dicses wa rc eine gau ll neue Art. auf KoRten der Produceurcn. eiu ein
traglielles Mouopol fiir tli e Ka schaner Blirgerlicheu Kauileute anfzustcl
len, und zu begrlindeu. - IVesswegcn ad 4-tum. Nicht um mit Natnr 
sondem aueh mi t Kuust-I'roclucten der Handel ~~ll~Rer i\Iarktzeir, denen' 
[sraeli ten verweigcrt werelen soll. - Ja sogar dic Aw;iibung von Kiinsten 
bey Confi scation sstrafC', und Geldbussc vcrboten win!. - Nachelem ahcr 
wirderh olt erflosscue Allerhöchstc Normal-Resolutioueu, eleutlich uud ,-ii
terli~h sich dariiber aussprcchen , dass die "'ege der Illllnstrie. Kun~t und 
\Vissenschaft. dem I smeliten ungehennnt offen bleiben sollen - uud 
g leichzeitig a llen Behörden die Aufmuntenmg hiczu empfohlPn wird; -
so ~ch einel. der Verbot des Ka~chauer llfagi~trats sich die~en wohlthlitigcn 
Normalien geraele entgegen zu stcJJcn - i;r elem auch in der frliheren drr 
HumauitiU minder angemcsscneu dunkeh1 heit-Epochc. der Israelitischc 
Künstler aller Orten Eiugang gefundeu, und nach elem \'erhiiltui~se seiner 
KnnstkenHtniss geschützt worclen ist -- elmnit aber ad 5-teus. Keine kör
perlicheu Strafeu liber den Israelitischt'n Kaufmauu oder Kiiustler zu wr
hiiugen der Knschaucr Magistra(. sich hegeheu las~cn mögc - So ergehet 
an Etwr K. K. lfoheit. und Eine Hochlöbl. K. H. Statthalterey dic nnter
wlirfig~te Bitte : Dicses Publicandmn de~ Kaschaner Mngi~trats, welche" 
grösstenthciJR blos dass Handluugs-Mouopol der Kaschaner Biirger, zum 
"N'achtheil der Grund-Eigeuthlimer nnd ProdnceuteJ.l zu beabsichten schei
net, - und eine solebe Verfligiing auf deu unganachen Handel eben Sli 

nnehthcilig, als auf den Knn~tAeiss schildiich einwirken miisste: --: Dahin 
Tlöcbstgnadigst :w mildern. womit die hieraus nnverkennba.r erfhessende, 
und nm· zum De~kmantel des einlenchtendeu 1\Ionopols-J?Ienen sollenele 

l r l. · h Nation ·\Her Lander w1rksamst abgc-
erabwiirdiguug der Isrnc 1tísc cn -

stcllr und bescitigt werde. 

A peliti ::sidó kö'zség levéltárából. Közli: GoLDHEIM LIPÓT. 
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~ helylartóloná~s r~gt,etie a ka~~ai l, ö rl e ~el úgyelwn '). 

111i2:>. sz. 
E~ C'ousilil> Budac dd. 22. Apr. l 8il.1 . {'itti (' 1 · < "HOYJPn. (-l•toarl 

f'tatnta d Ci1•ico l\Iagtui hiHcr rPscribitur: 

punelo 1-o statuti probata ; 
pundnn~ 2-mn eo al~erari , _ut ad g ret_ninm_ Cittis adpell<~lller; Qunpr;. 

torc,; Israelitict P<t~suales h:er~ts J_m .. l<< < 'On~mct~ tlai.n pnncti l-i ;11 Domo 

Telon~ali ext:'~ recmctt~m .c,_ttis süt~ata. ahoqnm J:lU1 productas conducio 
pracv1e hosptbo, 'luo~ tpsts m ~onnbus. <(noquc _ p:·,ya torum tenere admi,. 
sum erit, rebusqnc smt deonera.tl,<, Capttaneo C1ttts pracsentarc tencantur. 

punctum 3-nm quod adversa ~r~rsns prin cipiis commcrcialiliu; 
ratioue. revelationem secretum commercuünun involvit, t ribuenclurnrtue ,.('[ 
donegandum contractus quaesturales incundi Indultum arbitrio Capitauri 
Civici defert, cousequeutcr Ius monopolii Civibus gremialibus tribur t·c 
Yidetur, eo modificari, ut QmteHtores Israelitic! tempus exigeudo in Citte 
moraescopumque commorationi~ in summa dunhtxat generalitate inrli<'ltrc 

sint obstricti; 
punctum 4.-um quo ordinibus normalibus relate ad quaestnm circum 

foraueum, liberumqtw artium Pe<:erritinm pnblic:.tti~ ad v\'rsum , penilus 

exmi tteudum ; 
punctum denique 5-nm de poeua corporali mulcli" item pccuniariis 

per Capitaneum Cittis dictandis sonaHt, in roaformitatc B. Rcsolutiouuu1 
Regim·um intnitu transgressonun Politiac orclillltrn cditarum, nec non ,iuxta 
dispositionem Legis ea modalitate ad specinea r<:'dueendnm 1·enirc nP sm·o 

partium :ubitrio Judicis relinquatur. 
Dum in relirtuo Civico hnic Mgtni factum illud, <tuod in ob,·ersum 

Partis III. tit. 2. Statutum per ~c .:onditum, quim idem fine re,·isioni,, 

obtineucloque approbationis substravisset, ty pi ~ m:wdare, vulg~ref(UC prc
sumpsit, hisce serio improbatm: Eidcm ni tro committitu r , nt mrri(o suh
sumptam Determiuationem in quaestione ver tcntem, pro invigorosa <ler·lw 
rare. alterandumqLle juxt<\ praemissa. Statutum fine rrvisionis obtinendne

'1 11"· attissimae approbationis istbuc subsl<'rnerc noverit. 

A pesti z.,üló kiizség [P,v<Jlt{miból 
köj\li: GoLDII!!:IM LIPóT. 

i}(). 

Zsi(ló temető Nagy-Kanizsán. . 
Anno 784 d 1 1 \Vegcn deu 

111 

, . · cn · -teu Juny bt im Schloss-Körmruc . . t 
Camsa Neu e .. · 1 t 1 J n 1 fon gnad1gs . ll W l em en nden l!'reyclhof folgenele J,eso n 1 

erthe1lt worden : al;; 

Extractus Concertationis Anno 7 8 4. 
Körmend habitac. 

11 A ll. 'l'. 'l'. e rendeletc uyilnlu a :31. sz. alattinak 

KÚTFOK. il41 

E.•pO·. ;5: .Jndai< ')l Commun itu ö Caui~irn<i~ ~upplir·at in eo, ut 

~iquiclem pracxi~ te n:' .rndaeor. Coen:etel'inm jnm pleunm r<;,et, altrt· 

('ommocht~ ! ?<' ll ~ rles1g u ~ rrtur, q.~tem. f't,t_am fund nm vel r i ex rationr, '1'!0<1 
praeexis tei.JtJ s qn oqu e Co~mwter_n Rl:J Cmctma per b otnine~ malitJo;;os ~m·
Fensa fuenl , rt non raro 1psa etwmmhumata rorpora eft'o;;a, tnmnli•jue acla-
1erti exstit<•riut., muro <'ingere posseut, cujusmocli PA'o rmanrli (,'0 ,.mrtrr ii 

~rlineatio nn a<' cum projecto ~umptuum hi c acl,·olvitm. 
()pinio : IT·' c In~tanti~1. per Dnum: .\clminif't ratorem Dnn: [nsp•:1'

wri Cseme r- linem in cum, ut certum locum , ubi ,-idelicet Cnemeterium 

Judaeorum Commaelius effonnari quirct, e~quirerct, Comminitatu existente. 
refert Dum;: Administrator, Coemeterium uon procul ab Alloclio Dnli: 
rlefigi posse, ua m in a lii~ fuudis oppidanis uee commodus locw• reperibilis 
esset, et f!Í etiam repcriretnr. ipsi oppidani ohs istereut. exci~i(memqne C'oemc 

rerii 11011 arlmittcrent. 
Ct pon·6 Coemeterium mur0 ciugere po~sint wi ad procawnrlas 

va ri as íucommoditates, quas Juclaei rum oreasione i11humationi,, rum etiam 
alio tempore sufferre debuerunt ipsis applacíclari roEsc rensetur. 

Quantum autem spatium Coemetcrimn illud occupet. ir\ 'l'l· cleter
minari debet , juxta Cf[n ideru delincatiouem 2:í: orgiac tam ín lougitn
diue, quam et latitudinc desiclerarentu.r, npinionc autem Dni Administra
torie ~O: dinm orgiac ~ufficcrcnt. Quin. 1·crn mm·n ringcnrlnm essrt. non 
nihil majus potius spatin tn ip~is .ccrlenrlmn cssct, nt co major ipsi" stahili

tas procuraretnr. 
An vero spatittlll Tcrrac pro Coeull'teric> r xcinrlcndum l!ratio. aut 

vero pro prcn11i i crdatur, :\ Gratia Dnali: dqlt'mlet . ccusl'tm nihilomiuus 
gratis non rss<' ,.,,rlendum, eateun~qnc Dun: InEpedori Cscmez cc•mmittPn
rlum esse, nt cum ,Tmlario co n,·eniat, rnm·rntionrm pro ratifiratioue ,;nac' 

Illustritati uotificet. 
R e.sulutiv Fiat projertum Coutr;tdtH' •'nm .Judaci:;, ita, nt C<>mpetens 

ali')_ Ltod 'lllRntum a<l Cn 8sam Adrnini8trationalcm titnlo Cen8Uö pt·o ftmdi 
u;;u solven' trnem

1
tm, 11uidr1uid ,·rro rptaCUtHJlll' mtionr co neditiea\'erint, 

ic\ orcasioue n'ceptíoni~ Duium: ip8iS rcfunderc uull:i ratinn<' obligetur, 
V01·um ipsis rlemoliri integrum mnneat, sed nec qnid<]ll:lln rift·:t speci:tiPm 
Indultum Dnii: iÍtMditicarc prosnmant. Caeterurn exteusio l'l •·indnnt 

projectari modalitate approbatur. . . 
Kmft und gcm;iss obiger Hcrrschaftl. Resolullom~t der Juden G,-

mein der Fundm• nebeu der Schwcytzcr Huth-,Veyrle tmt der Herrschaftl. 
1ngenant Ketten rnit 25 Clafter in der Lliuge und so tiell in der Breidc 
zusammen in qundrat mit 100. Klaft .. ausge~iissen: und assignh·et wor
rlen. wofon dic Judcn Gemeine alljlihrhchen Zw~y tdest 2 fl.: -- Titulo 
Census in dic Hcrrschaftlichc Canisaner Cassa wml zu zahlen haben. Bigl. 

Cnnisn, den l-ten Augusti: 
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közli: NEUMANN EnE. 



VEGYES. 

Irodalmi hírek. Megjeleut és ucküldetett: A •z . 
l 7H5-töl 1885-ig. Irt:ik: Liill' Immdnuel é~ l{uliw. z. · eged, zsirlók 

. . • . .. • ' . •, • Yl Sl[Jnwnd. Kiad' · . 
,zegerh 7.sH1o lntkozseg, Szeged. Az Euckck Enek c, forditotta D0 .. 11• , Jol '

1 

,. 1 c' • • p éd ' k l . . - l nuncumc[ 
"zeger . "za;-: <'" . r • < c;-:w. 18 8 J. :íprilis \tó 12-en ta rtotta .. ' "' , . L ou.: l ouná-
,uel, Szegcrl.- lloclunulh ,1. Der Talmud. Sepamt-Abdrncl· · . ,. . \. Clncr vom Y cr· 
fas~er Uliter ob1gem 1 It el zu erst lll '> Magyar·6sídó Szem le« l 88 .< , . . ':l . u ~chu.~-

uem~n 11. von nemseiben fiir die )) Ncn;-:ci t« i1bcrsctzten .\rtikcl-Serie Be~' 

Elu·lich .1 1. Köui gsthllln unrl Si,aatswesen der a lten H ebraer. Nach' bibl;: 

scheu 1111d lahnudischen Qnell <'n bearbcitet. Eine populiir-wissc11sch:lftlichc 

S tudie. Steiua ma uger. - Ko/wt S., A rneit Complet111n, az ötiidik kölcL 

deje, (S betii egészen és ~ kezdete). Bécs. -- Jl olnár L. Atya.i kln<ics 

egyetll' ll leanyomna k . l~j u honleanyaiukuak aj:iulva. Buchtpes t. 

Ot·. Beck Mó1·icz, bukuresti rabbi, k it fo lyóira tunk c szamában 

va11 ~zereucsénk ol vasóiuknak bemutatni, nemcsak szliletésrl' (dr. Bcck 

ves7.prémmep.:yei), ha nem érzésre rs nyelvre egyarant m:~gyar ember. I~rde· 
keh és tanul~:igos levelét szó ról szóm adj uk, a min t irl<t. Oh·asóink bizo· 

uyára veliink együtt uyereséguek tartj :ik , hogy a tudós férfi kitiiuii tolla 

czenlt'tl allandóan fogja a Magyar-z;~idó S;-:cmlc tarbllm:ít g<~zdagítaui. 
Két franczia nyilatkozat. A p.íri ti i CharitL' ·kórluí~ igazgatój~, 

llrudy taua,r , az A~ad<'mic ch• l\Iédecinc- beu fölolYasast tartott <l franczia 

faj hzaporátlansagaról s kifejté, hogy a r. cp.:yctleu hatlullóö c~zköz <IZ 
01

~ 
szágo~ baj on·oshí sára a zsidók tömegcsebb bev,ludorh\s<íról gondoskodni. 

. . . .. ' ' , " lll iudcnekf'ólött 
A ;-:sidó, Ujl:\'lllOild llardy . okoF, tparkodo cs bccsuletc" " 1 k . . . . . .. .. fr·l1lcú:t polg .. ro 
~zapora faj ; <l bt•vándoroltak gyermekel mar kltuno · • .. 'uénall de 
Íé~;-:uck. l'gyauott tartott a mult hóban fölolvas;lst ·'

0
el (, . . egy 

. .. ik c tauuhntu•) 
.Ilus"!/ <l zsidók cgé~zst:giigyériil. »Mózcs - tg}' haugz , betef 

. . " . . . ·lf l , :oc ket neuJely 
n•sze. - lll!)' tetszik clore !atta az UJ<IUU fo é( eze~ ' elvezetének 

' k 11 · • · 'll t"l \. dtsznohns •• 11 ~~·ge ragt yosságtl.t es a jan·auyokat 1 e o eg. " )todni....., . . • • • . t ltöl tartóz 'Iif 
tilahna, a parancs, hogy az :illatok vcn·nck eh eze t ba tlidé.l 

. . • . . . •k f ztMalauok, • .« 
azon allatok belcmek poutos vl;-:sgalata, mel) c 

18 
• bá!Yolt, ll"" ... ö 1·cuds~ 

k <.iu c~omok ,ma: tuberk11hik) vauuak, stb. k1ttu• 

VEGYES. .1-U 

(ll
•.v J·,nie

11
t ctrr génú-n lement acloptées :J>mel.Yekct 'It 1. " a a ano,;au kl'll~ue 

p]fog:lllni.« 
A német bűnüg yi statisztika :ulatai J Ktd-JJöl .1 • . 1. .. . . . lll\l l,tl' ll \' tlt ;t]IJ 

Kau k ii~öltettrk. Ebi.Jol a matnzl »Ismelitq igen ,:rdt•kc.' ki,·oua tot ki;z; ;J 

egyik márcziuoi sdtmában . Ez adatok szcrin t esik 100 .000 b tlwli kus 

evnngelikns ,:s zsidólakosra: :íllam, Yall:is és a kliz rentl elleni biint1:11 , , 

l 03,100 (:S 128; sr.emélybiztons:íg ell eni biin tény 274 , 21 0 és :!l 2 ; , ,; 

g_l'on ell eni bííntt:ny 3~12, 362 ,:s 274.; hiYa talLan való uííntén} 3·9 .. .. , 

3·2 . Ime m:hány érdekes rés7-let a Reicl1sjnst izamt közlem,:nypiböl -~~i:· 
100.000 em]Jerre felekezetek szerint: · . 

Sértés . . . . . 
'.roh·ajlás ... . 
Sulyos testi sértés 
GyÚkosság ... 
Gyermekgyilkosság . 
Rablás 
Orzás .. 

kath. evang. zsitló 
86 ~o 12:; 

! 84 
114 
0'4 
0'4 

! 70 
68 
u·s 
o·:J 

1·1 t n~ o·:J 
~o 1 s 27 

Csalás . ~ 6 2G üO 
Zsarolás 1'0 l ·2 J· ü 

Vétkes l.mká:; ll' ~ 0'4 3·4 
Gyujtogatás . 1· ~ 1'5 o· ,-, 
Hamis eskii . . . . ~·ö 1 .,; 7 '1 

Hivatalnokok ell eni erősza k ~H ~'' JI 
l fzsora . . , . . . . . . ::n 41; ~~ 

E súmok, j egyzi meg a mttinzi lap, knr:lntsem tiitJtetik Ilii t·óz»Ís 

s~inben hitsor:oosaink erkölcsi :illapuhít, Lle azt i:> uizonyitják, hogy az :lll · 

tisemitákna k ,:pen nincs jognk a zsidók fokozódó l'lerki.ilestelenedésére kói · 

l et.keztetni . l\lert kir némely bíínténvekuen a zsitlúk :li'>Ínva a tüLbi fclt· · 

kezetekét nu'ghalalljn (vétk:." hnkás; esal:ís, hamis eskii),. nem sznbad f<· 

leclnlink, hog-y :1 nénwtországi zsidók a többi felck<•zrtekl't 1neghaladó 

:tl':Ínyban oly hivaMsnak ,q11ek (ipar, kereskedés stb.), mcly az ily bííll!t:· 

ny ek clkövetésl:t·c kiilöuösen nd alkalmat. Az uzsortiról l'ltló hivatalos mla

tok pedig l'!,!;)' ~z<'t~:>zot· nwg•·ztifolt :íllit:ísnak ujra kimut:ttjn telje.. ulap· 

talallRÚgtlt. De hltt azért az m:sol':l mégis »z,;jtló bíí11 « marad 11 miudkét 

lu•m],eli vénasszollYOk szemében. 
Magyar tu.dósok külföldi utja. Mw.kácsi Be~·OOJ a ma!J!Inl' twl. 

oktulé111ia külts,:g
1
:
11 

Oroszors1.ágba utazott, :1 votják és csuvas uyeh·ek 

tam1ln1:b
1
•
1
•
0

zás<'n·a. Kwws J.qmícz ugyancsak nyelvészeti tauulmány·utra 

incinit Tiil'iikm·Hz:ígua 11 pesti ::sidti Mtküzslg ilsztöndijával • 
Egy uj társaság nJo1knlt :.E:.~rá« czimeu Berlinben aaou :t.sio.lók 

t{unog:ütlH:ÍI':t, kik ll keresztéuy missziouáriuaok k.~be esnek.. Egész Német

ÜI'8z:igb:\ll és némely wád európai tUiamban is van tagja - eddigelé 

üs"zeseu: 6
1
300. 



Egy amerikai hivatalos levél. Lapunk amerikai 1111111kat.tt·s· 

fr'íl. dr. Roseuspit:: Sánrlo1· egy cinrinn:üii ujR:\got kiiltlött. be :Ípl'ili. ~ · :'' 
. ~ •>-ri)] 

mclrben a kii\·ctkc)\iíket oh·as:mk: A flel;ntJ,·hrael közs(:o. Cinei .· ' 
. "' nnat.!l,a, 

"~ép nj )\sinagóg>it épített s fól:l\·nt:í~a iinncpl:rc egyebek lüi~ött tneg],· , 
1 

. . '"''l 
.1 kol'm·\nnót Hoa.dlvt is. Ez :t k ü"etkc"ii levl:Uel válaszolt a. mer·l. , ' 
~ , . . , . ~ -,b llVafin-t· 

»Ohio állam, , égrehajtó os~t<íl)·, a km·m:ínyzó irml:íj:ílHíl. Colnmbns 188 ,. · 
' d, 

11 ~:írc~ius :!O. Bing lll. mnak, :1 S. l. küzsc:g litk:írának , Cincimlftli 

Ohio. - 'l'i ;ztell mnm! Yettent lr,·ch:l, ntel.r uj templomnknak r. hú 

<lQ--ín lll:nteken hU't.a.ncló felaY:tt:íRára lll C!!:hÍ. Hendkiviil SaJ'nr'lo 111 l ... ._ , . . '""" L ' .logy 
nem lehetek majd jelen i hivatalos kötel ességek P napra Columbusba szólí-

l:ulak. A Lensü viszony, melyben m:í r husz s egynehány év úta :;o;siclók hl 

:UioL, a legnagyobb tisztelettel tölt el ~ngen1 a :;o;sidók erényessége, l'l'köl· 

l'sisége és \alhí sa elött- ug) egyenként, 1niut általába11. Akrh volt a 

zsidó az úkorb:Ul :lz l sten dbsztott n epe a kár ne UJ, bizon) üti, hog) :17. 

eh·ek, melyek szerint él, érdemessé teszi lit arra, hogy ma nevezze magá! 

anHak. KevJs zsidóra akadni fogházainkban és igen kevesen veszik igénybe 

:t küzjótékoll\ s:Jgot. Önmeghe<.:s Lilés, swrgalom, becsL-iletérzés es lehetseg 

tlolgáb>lll Izrael gyermekeit manapság egyike sem mulja fólL\1 azon os7,bi 

1.1 oknak, melyek összevegyi.ilt nemzetünket alkotják. - Fogadja legszive· 

sebb kininatRimat az esemény sikeréhe7. s a kü7.ség jólétéért, mclyet ü11 

képvisel s a népért, melyhez ün tartozik. Remélem, hogy évröl-evrc gyen· 

giilni es pusztulni fog az előitélet és gyLllület sánczr:t s hogy a kct·eszté

nyek fül fogják ismerni igaz és állandÓ erdemét ama nagy népnek, mely H 

világot a legjobb vallással ajáDdékozta meg ama népnek, melyet szivós 

életrevalósága fönntartott az emberiség javára tizenn~·olcz évszázad iildö· 

zései daczára. liiaradtam stb. Geo. IIoadly.« 

A zsidók Francziaországban. Az »Bcole des hautes étndes« 

segédigazgatója, .James Darme.sleter a College de France-on a perzsa nyelr 

- és irodalom rendes tanárává neveztetett ki. - Az Academie des Sciences 

dicsérettel tiintte ki dr. Bloch fiziologiai kutatásait. 

E t · tanár gy orosz tudós, GraclOI'S7.ky A. D. péten ári egye eml 

minap megjelent nemzetgazdasági mnnkájábúl a londoni Jew. Chron. 
11 

l é .. ()l" 
következii monclatot iuézi : »Zsidó kércll=s csak ke7.detle,ges miive ts ~11 • 

· kb E · · · · · ·d· kertlés 1'
8 1gy szago an 1·au i •uropa uyugah allamalban mncs zs1 o , . 

l . . . .. , . M yaror8Zllg 
esz, 1gy kell leume tdovel Oroszországbau, J{omamábau, 1 ag, 

ban is . .: Yalóban, szép társaságba keriiltliuk! 

TUDOMÁNY. 

Palesztina nyelve a második templom utolsó száza
dában. 

II. 
A Pn.les?.tinhhan dívott araméus nyelvjárást jentzsálemi 

nyelvnek is nevezték, megkülömböztetésül a babilóniai nyelvjá
rástóL 1) Hogy sdírszínak (szíruek) is nevezték, már említettük. 2) 
A. galiléusok nyelvjárását említik a források, hogy kiejtésük egyik 
tulajclonságút feltüntessék, mely a szamaritán nyelvjárást is jel
lemzi, t. i. n. különhöző torokhangzókn:tk - melyekben tudvalevő
leg n. sémi nyelvek bövölkednek- egyforma kiejtését. 3) Bétshseán 
(Skythopolis) és Tabeón, északi Pales?.tina két városáról szintén 
értesülünk, hogy lakóile Alef és Ain közt nem tettek ki.ilönbséget, 
amiért nem volt szabad kö7.i.ilök nyilváno~ clőimádkozót válasz
tani. 4

) Ellenkezőleg Judéa lakóinn.k helyes és gondos beszédjü
ket érdemül számítják, melynek kiváló rangjukat a vallástörvény 
ismeretében köszönik, mig Gn.liléa hanyag beszédmódja a tóm 
elhanyagolását is okozta. 5) A galiléusok nyelvi gyarlóságából egy 
másik részlettel is megismerkedünk: hogy a szavakat érthetetleu
ségig összehuzták. Valószinü, hogy Jézus galiléus létére jobb 
nevelés vagy személyes iparkodás folytán kiejtése tisztaságában 
köz:el állott Judéa lakóihoz, mert nem t.'IJálunk az evangéliumok
ban czélzást rá, hogy rajta is, mint ez Péter apostollal történt, 
galilóus kiejtése miatt gúnyolódtak volna.- Érdekes lesz, itt még 
két m[ts, Galiléát illetií adatot említeni, melyet a talmudban tali-

') L. Dukes, i. h. 3. l. 

')J,. fent, 217.1. l. j. 
") J,, Bab. Erúbin, 53 b. 
') Bah. 1\Iegillá 24 b. 
6 ) L. Erúbin 53 b. 

MAoYAR-Zsrnó SzaKLE. 1886. VI. Fez. 
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lunk. Először ::tzt olvassuk, hogy néha kéL neve volt ca 
J d" b ' '] t G l'l" l oY ember nek: az egyiket • u e a an, a roasl m a l e a )an viselte. l) r , • 

t l l ' l 'k' kk't .reuy lecr találjuk. hogy az a pos o o c neme y1 ·ene e neve volt · 
" , Q' , I{' f' l\r' , egy hé-

ber és ccry arameus, p. o. '-J1roon es e a. 'l.asodszor tal'l ~ . 'a~k 
talmudban galiléusokat mmt vándorló prédikátorokat e 1, a 

t
. , . .. 1 , d . f . m 1tv0 

kiknek nevében szen 1ras1 szavege c agtt a1 eJtegetései közölt t' 
nek, néha hasonhot abkjában. 2

) Ez világot vet némileg J' e · 
. k 'k . J , l b ezus népszeri.i. szónoklatama s1 eren·e . eruzsa om en, hol akkor " 

·r 'd' ' l tl l , ut>y látszik a tanítás 1 y mo Ja, meg szo ca an va a. A halákhai t , 
h

. k Lt . , l . f . ani-
tás hagyományri1 1vat ozo,. , ro1g az i1gac a1 OJtegetések inkább 
egyéniek. Jézus ~i~dig .saját, nevébc~1 b,eszél~, még i1 törvényre 

10natkoz6 mondasa1ban 1s, te hat a halakhi1ban 1s. Ez talán értelme 
:Máté ev. azon helyének (7, ~9), melyben rnonüva van, hogy Jézus 
saját tekintélyére támaszkodva beszélt és nem úgy, roint az irás
tudók, kik t. i. ::t hagyományra hivatkoztak. 

Az éjszaki Palesztina araméus nye.lvjirása a köznép nyelve 
volt a második templom utolsó századában. Ellentétül a tanul
tak, miveltek nyelvével, azaz a héberrel, a közönséges, tudn,t
lan ember -- iíh;J,Yjc;, - nyelvének 3) nevezték. E nyelven való 
közmondásokat 4) renelesen igy találunk i elézve: Momlják az em
berek. 5) Az uj testámentomban hébemek jelölik e nyelvjárást: 
('E~pciO:o-;:(, ,~ 'EP,ratot otaHx-;:~J, l. János 5, 2, A po. csel. 21,4o és 22, 2). 
mig az apokriphákban (II. Makkab. 7, 21 és 27; 12, 37) és Josephus
ban (De hello Jucl., proclem. l; 5, 6, 3; Antiqu. 18, 6, 40) az ősi 
nyelvnek neveztetik (~ rcc.h:pto<; q;owft). Ezen zsidó-araméus nyelv
járás bizonyos tekintetben különbözött a szir nyelvtől, mint ez az 
alább fölsorobndó Jézus által használt néhány szóalakból lát· 
szik. Hogy pedig ,Jézus a nép nyelvével élt, különösen a kereszten 
mondott szavai rontatják (Máté 26, 46, Márk 15, 34), melyeke~ oly 
kimerült és kinos helyzetben ejtett a mikor senki mással, nnnt a 

. 't l ' l 'l . ' t' 'ln említett saJa anyanye veve e m nem szakott; ele ronta Ja a ro " 
azon tény is, hogy sz. Pált »héberül« szólította meg (Cselek. 

26
• H)~ 

A Cselekedetek szerzője azért külön kiemeli ezt a tényt, roer 
magokra a Pál által hallott szavnJn·a nem emlékezett már és nelll 

') Tószeftá, Gittin, s. fej. 

')L. müvemet: La Géographic du 'I'a]mud, 185. L 

') i01'i;, pwS, 1. Bábá mecziá 104 a. 

') i01'i:'1 ?w~. 
•) 'lt';'N 'i~N. 
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birta azokat saját b.éber nyelvismeretéből pótolni. Pál apostol 
lllaga a zsidókhoz saJát araméus nyelvjárásukban beszélt (Csel. 

21
, 

40
; 22, 2). Vagy fölteheti-e valaki, hogy Péter görögül beszélt, 

lllidőn »Júda embereihez és Jeruzsálem minden lakójához« intézte 
szavát (Cselek. 2, 14 ). Ha az apostolok rendesen görögül beszél
tek volna és nem araméusul, mi oka volna a kappadokiai, 
pontusi és más görög nyelvü hallgatók csodálkozásának, midőn 
pünkösd napján saját nyelvükön, azaz görogi.il hallották az apos
tolokat beszélni (Cselek. 2, 9 és köv.). Mért csodálkozott volna a 
római hadnagy azon, hogy Pál görögül beszél (Csel. 21, 37). ha 
a zsidóknak ez akkor általános nyelve lett volna? Ezen jelszó 
Márán áthá (~lu.pci•; U.&cí., I Kor. 16, 22), melyet Kisázsia görög 
nyelvü lakossn.ga is elfogadott, nem eléggé bizonyítja-e, hogy a 
keresztények első nyelve az araméus volt? Ezen kifejezésen kivül 
találunk az uj testámentomban, többnyire Jézus száján, sok más 
araméus szót is, melyet a görög szövegbe változatlanul, csak görög 
átírásban vettek föl. Hadd álljanak itt, az ujtestámentomi köny
vek sorrendje szerint, görög és héber betuvel : 1) 

Máté 5, 22 [J<w:i, Npi (a talmudban Np·:, csúfnéY, a. m. al{waló, mi>eletlen, 

i1~ szinonimje). U. o. ·rio•IWJ., i:Jj;"t'J (pokol). 6, 24 tHLP.t'UJ'I<t, };j1~~ (pénz). 
12, 24 HEol-i:o?o~/.., s,~i Sv~ (a II. Kir. l, 2 említett búlvány neYe, mely

ben ~1~i második ~-j e S-aé 'lett). 21, 9 'Qoa''''d., };j"))tt'1N vagy N;-~·tt•1,, 
(l. Zsolt. 118, 25). 23, 7 f,a~~Í, '~i (u~·am, mesterem). 26, 2 rc:d.'YJ,a, N;"TCO 
(Pészach-ünnnep). 27,33 ·rokro&d., Nli':>JSJ (koponya, a másocli~ ':! ellöké
sével). 27, 46 (Y. ö. l\Iárk, 1.5, 34) '11/.i, ~),\, /.ap.>i Yl~azoa•1i, N~':! 'SN 'SN 
•;np~w (Zsolt. 22, 2, aram. forclítása : Istenem, Istenem, mért hagytál el 

engem). 
Má,·k 3, 17 Borl.'lsp-rar:, !!!Ji '.):l (menpyelörgés fiai). 5, 41 <al.dM xoüp.t, Nli'S~ 

'~1p (leányka, kelj föl). 7, 11 xop~rí.-1, j:l,p (áldozat). 7, 14 E<p<pa&d., liliO~ 
(nyilj meg). 10, 51 f,a~?ouví, ')1~i (uram). 14, 86 'A~~d., N~N (atya). 

Lu7cács l, 10 oíxspa, Ni:ltt' (részegítő ital). , , 
János 1, 13 J\.YJ<pU.(, NO'::l ('zikla). 4, 25 po~íw;, Nli'lt'~ c(fölk:nt). 5,12 BYj&sooo, 

N,lt'N li'~ (tó helye, ele e jelentés kétes). 19, !3 rap~alla, Nli~J (magaslat) . 

.Apostolo/~ cselelcedetei l, u ':Axsf.. od.p.a, N~, Sp;, (vérmező, a !:endes olva.sás 
'l\. 'iia\1d.y_, v. ö. Lstpaz, mely név a héber forrásokban 1gy hangzik: 

Ni'C). 9, 36 Ta~t&d., Nli'~iO (zerge). 
.Apolwlypsis 9, 11 'A~oooÚlv, p,~N; 16, 16 'App.Gij<~Úlv, j1,~~. ,;,, • 
I. Kol'inth. 16, 22 l\lapav d&d., NliN ji~ (Urunk Jön), vagyis NM }t.,,~ (Urunk 

jöjj el.) 
Azonkivül említenelők az új-testámentomban előforduló araméus, ,!1 (fiu) 

s"óv::tl kezelőtlll személynevek, úgymint: Bapa~~Gi~, N!IN ,!1, Máté 27,
18 

')V ő va
11

tzsch Gramroatik des Biblisch-AramiUschen, 8-12. 
• • .n.< ' 28* 
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,1 , -() - 'I.)Si1 ,:J , n. o. 10 , 3; Bapnpoü~, 11!" i::l C' ,1 1 Baljt (Jf~'JtlW '-• . , f (:1 \. l n 

B 
' _ ., ... ":J l\Iáté 16 , 17 ; Llapva~a~, N:Jj ":J, C1~el. 4 36 . 11 .. , c 

apru)VGl. ,,; l . ~ , . l ' J Qp:l:a~~t 
N :l'" ":l . n. 11 • 1 , 23: Bap-c< !Ww,. N~Yi1 ":J . J\Ia l"l~ 1 o, 46. 

1
<;, 

V·m n, b·1bilouiai talmudban 1
) egy Igen érdekes elbe ' l 

• · ' . sze és 
araméus nyelven. melybeu Jézus saJát szn.vn.i szintén e nyelve 

idéztetnek .Álljon itt fordítás?au a~ e~~s:: »Immá Sálóm, ; 
Eliézer felesége. Rabbán Gamhelnek ) novere volt. A két testvér 
szom zédságáb~ul -vol_t eg~ filozofus, 3! kir~l azt híresztelték, hogy 
mint biró nem 1 esz aJándekot. Elhataroztak. hogy csuffá teszik és 
Immá Sillámmagával hozván vesztegetésül egyarany lámpást, azou 
követeléssellépett a filazofus elé, hogy osztályrészt juttassanak neki 
szülei örökségéből. A biró kivánata szerint tette a végzést. Midön 
arra figyelmeztették, hogy a tóráb:m, melyet Isten adott, irva 
van. hogy leány nem örököl, ha figyermek van, azt mondta: A 
mióta exiliumha vittek benneteket , megszüut Mózes tana és más 
tau adatott, melyben ina van : Fiu és leány egyaránt örökölje
nek. 4) A következő napon G::tmliél ment a hiróhoz, egy lihyai 
szamaritt hozva neki ajándékul. A hiró most az ő j::tvárn. változ
tatva az itéletet. mondá: Olvassuk n. mi alább áll az uj tn.nh:1n: 
»Nem azért jöttem, hogy 1\Iózes tanából elvegyek, hanern azért 
jöttem, hogy hozzá tegyek :Mózes tauához ;« 5) ebben pedig irva 
nm, hogy leány nem örököl, ha figyermek van. 6

) Immá Sálóm 
erre, czélzással ajándékára, mondta a birónak: Gyujtsd meg vilá
godat a lámpásban! l\fire Gamliel: Eljött a szamár és fölfordí

totta a lámpást! « 7) 

Ha hü képét akarjuk uyemi azon nyelvnek, melyen .Tézns 

tanítványai beszéltek és ü·tak, nézetem szerint a palesztiu::ti, vagy 

') Sahl;. l16ab. 
•) Ez IL Gamliel, ki az 1. század utolsó negyedé ben volt patriárkha 

~~ ~ 
') A talmur1 sokszor igy nevezi a keresztény vallás képviseWit a 

tlúkkal folytatott vitákban. 

') j1i1i' Nin:l Nf11~1 Ni:J. V. ö. Lukács 12, 13. ,~ ~~ NiN 
') Nli"i1N S:v ·o101NS NSN wnN ;,w~i Nii"i1N i~ nno~ • 

'l'l'i1N n!t'~i. v. ü. Jl1áté 5 17: IJlJ"/. Htl<J'I zr;.-.:aFx;w., d./-"J..ci 7tf·11P''''j(/.'..' • l el'" 
L ' l tirasl ' '' •) 1'11'":'1'1 N7 NI'I":J N•:J 01::ll ~:J. Ez természetesen nem szen · nl 

J 1 :;n·ain al&P · 
tanem ~a amely, régibl; halákltai tétel, mely Numeri 27, 8 sz, . ·t Giiderl'anll 

') Ezen egész eli.Jeszélésrűl külüu uagyl.Jecsü értekezést 11 Iaptól 
>R r . 876 a 67• e tgwn•geschichtliche Studien« ez. miivében (Livcse, l ' ' nd einer 
kezdve) A, · ·t k · . .. 1 Geaeusta " • z et e ezes czuue : Die Logüt tles Jlfa t tha us a s " 
talmutlischen Satire. 

wint renelesen nevezik, a jeruzsálemi talmud nyelvében kell azt 
titlálnnnk. Ezen munka t ényleg galiléai származása és többnyire 
o·aliléai iskolák és tagjaik vitái vannak benne letéve. E mnnh 
~yclvébRn a torokhangzókat folyton fölcserélik egymással : ~· áll n 
hel) én, N ira tik, hol ;,-t várunk. Az utóbbi két mássalhangzó 
gyitkl·an egészen elmellőztetik. 1

) Az ajakhangzókat illetőleg az 
találjnk, hogy a jeruzsálemi talmud :l és o helyébe gyakran 
n, 1-ot teszi és ~ helyébe néha :J-et, tehát gyengitett kiejtésben 
mutatja a lahiálisokat. Hasonlóképen áll néha J az erősebb : he
lyett, 2) S a j helyett. 3) K ét szót sokszor egybe huzza össze a jeru
zsálemi talmud, a mit fent a galiléai kiejtés egyik tubjdonságának 
tüntettünk fel.~) A jeruzsálemi talmud szókincse is sok saját
ságot mutat fel a babilóniaival szemben. - Ha tehát az evangé
linroot eredeti nyelvébe akarná valaki fordítani, a jeruzsálemi 
talmud nyelvét kellene erre választania. 

,J ósephus is közöl néhány araméus szót görögül irt mun
káiban. Azt mondja p. o., hogy a héberek a vöröst igy ne>ezik : 
'A~rup.ú., a papokat: zavaiac,, a hetek ünnepét (a pünkösdö t): 1\oap&ú.. 
a sántát: zú.Ftpa.c,. 5) Különbséget tesz it héber (vagy is inkább 
szir-araméus) és a babilóniai nyelvjárás között. azt mondván egy 
helyen, hogy az övöt, :1 szentirás szavával Abanet (~i::lN), .1 babiló
niaiitktól ' Ep.la.v-nak tanultak elnevezni. 6 ) 

Vizsgáljuk most, mily módon és mely időben juthatott a. 
görög nyelv Palesztinában azon kiváló rangra, melyet tényleg 
elfoglalt. Az első templom idejében, jóllehet már akkor is Jáván, 
jónok név alatt ismerték a görögöket, ezek és az izraeliták k ZQ 

--0P.-,;N helyett "1~; N::lN ,, (R. Abba) helyett N::l ,, ; ,lli~N helyett 
"1i:VS, a mely rövidített alakban előfordul e tulajdonné,· az evangyéliomban 
is : ,\cí((".lpo:; = Lázár. 

')P. ::l'i~ helynév a jer. "talmudban igy írták: .:!'lJ. 
') P. 01i'S1t:liN e. h. ou•;1tm~, Antoninus. L. Frankel, Mebó Hajjeru

salm:i, 8. L - A bah. talmudban (Szanhedrin 43a) 'Np; említtetik, mint 
Jézus egyik taníh·ánya. Rendeseu Nikodémos rövidíté~ének magyarázzák e 
nevet. De az említett beti\csere alapján talán szabad Lukácscsal Otpl~) azo• 
nosnak venni. 

•) P. •;•~n ebhöl: N'n r~n (igy van). j'jlt'':l ebből: j'lN!lt ll':! a 
Béthseaibel:iek. 

') N~1iN, N'j,,;), Nl'lill}l, Ni'JM. 
•) )'~n, ezen szót valóban a l!a~il. tar~mb~n (On~elos~') és .a 

habil. talmudban (p. Erubín 104 b) találjuk. L. S.egfr•ed, Zelf;sehrill; fiir die 
Alttestam. Wiss., 1883, 32. s köv. ll. 
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olt érintkezés. N agy Sándor idejében zsidók let 1 u em v . . , , . , . .. .. .. o epedtek 
Ecr ' Í Jtomban, K1sázsmba,n cs valoszmuleg Gorogorszá b . 

") 1 'lő ·a 'k t h ll ' · t' k k g an 1S 
E ll o·öröcrök közt e zs1 o ·a c ems a na nevezték " " · 

ze " " .. , .. . , · L':\.Z osha. 
·' val v·,lo" összekottetesuket fenta1 totta zarandokola' s J 

z,~ · '" eruz8: 
!embe az ünnepek alkalmából s áldozatok és ajándékok b k·d,· 

l ' l k k .... l .. l k' őbb e nl-dése. l) Kétségtelenü nem,e ye ~ ozu o ~ es en állandóan lete 
lepedtek Jeruzsálemben, es J czus koraban a szent város 4 
zsinagógái között, t ermészetesen hellenistikus is volt. 2) B:o

80 

Nagy Sándor vagy közvetetlen utódai kényszerítették volna a hó:.~ 
tott nemzeteket, elfogadni a görög nyelvet, arról nem emlékszik 

1 

történet. De az uj városokban, mint Alexandria, Seleucia, Otes~ 
phon városaiban, mindenesetre a görög nyelv volt az uralkodó 
mit1tán a gyarmatosok görögök voltak, mig az alsó néposztályok' 
mint földmívesek, szolgák, sőt a zsoldosok is, e városokbau ne~ 
görögök voltak többnyire és ősi nyelvükkel tovább is élve a görögöt 
csak csekély mértékben sajátították el. N apjainkban hasonlóképen 
áll a dolog Belgiumban a franczia és vlam nyelvekre, Elzászba 
a franczia és a német nyelvekre nézve. Semmi esetre sem mond
hatjuk tulzás nélkül, hogy a görögöt akkor általánosan beszél
ték és hogy Palesztina ez alól nem képezett kivételt. Antiochiá
ban és más szir városokban ezentul is beszéltek szirül, mint 
alább látni fogjuk. A feniczirti városok használták most is ősi 
nyelvüket, mint a vegyes (fenicziai és görök) feliratu pénzekből 
meggyőződhetünk. 3) Palmirában találtak az imént palmü·ai és 
görög nyelven fogalmazott adórendeletet. 4) Egyiptomb_~n a kopt 
élő nyelv m~radt egészen a tizenkettedik századig. ürményor
szágban még most is beszélnek örményül. Az Apostolok, Os~
lekedetei ismert helyéből (2, 19-12) tudjuk, hogy Elő-A~s~~ 
különböző ország~iban más nyelveket beszéltek, mint a goro· 

··t A .. .. 1 K' A' .,1 b 'ltek Bernhrt1'dy go . zon gorog, me yet 1s- zs1a ):lll esze ' h 
'll 't' · 1 'b · 'l 5) P'annkuc e mega ap1 asa szennt nem vo t egye Jargonna · J' ... 

k kkor turJ a 
helyesen megjegyzi: Egy meghódított nemzet csa a a· 

· ' · J kl or hacry III SaJat nemzeti nyelvétől való megfosztást és csa r a { " 

')J,. Gratz, Ge~chichte üer Juden, ru, ::le>. 
")L. GriHz, u. o. 391. L 

') L. Renan, Histoire des Langues Sémitiques, 196. L zeisc]ll'• 
') L Tr .. • Il 149 Sachau, 

· rogue, Journal Asiatique, 1883, I, 231, ' · 
d. D. Morg. Ges. 1883, 562. 

•) h Bühl, a fennt, ~10. L 7. jegyz. idézett nüi 64,. l. 
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g{tnt egy más teljcsen különböző nyelvet kényszeríteni. ha ,, 
hódító fi legyőzött nép állami szervezetét felforgatja, fi lakossúg 
u;tgyohh részét számkiüzéshe viszi és ennek lakóhelyeit ülegen 
gyarnwLosolmak aclj :t, kik elárasztják az egész viMket és számo
sabbak a hútra,mamclt őslakóknáL Ezen egyetlen fültétel alatt 
leltetövé lesz v:tlamely nemzeti nyelv tökélctes kiirtása, dc ezen 
föltétel nem létezett soha Palesztüúbnn a római uralleodús idejé
ben.« Pfannkuche angol fordítója 1) ehez a következő megjegyzést 
csatolja: »Nem emlékszem egy esetre scm a történetből, mclybcu 
ezen fültétel tényleg lett volna teljesítvc. A r(·gi brilannok 11oli
tikai szervezete újm meg újra föl lett forgatva. é~ még most is 
őrzik régi nyelvüket különhöző uyelvjárús:LÍ szerint; ugJanez 
áll a baszkokróL Olitszország nem hagyott magúrn idegen nyel
vet kényszeríteni, ámbár a magáét móclosította. A mandsu tatá
rok egészen fölforgatták Ohina állami szervezetét, dc sa,ját nyel
vüket nem hozták be, úrnbár clőbbmló n chinainúl és alkalmasabb 
a gondolat megfelelő kifejezésére ..... « Lehetuo még ,;ok példát 
az ujabb időkből idézni. lVIily usekély mértékheu elfogadták az 

elzásziak, ki'Llönösen a falusi népség, a franczia nyelvet, azon két 
évszázad nhtt, melyheu Francziaország uralkodott fölöttük, ela
ezára annak, hogy meg voltak elégedve a franczia kormáuynynl, 
daczára ann:tk, hogy ~ürü érintkezés folyt mindig elzásziak és 
francziák között és hogy n. fel~ő iskolúkn:tk kizúrólag franczia 
volt a nyelve. Igy igen természetesnek kell találnunk, hogy a zsi
dók, a kikben különben is nkkora volt az exkluzivitás szelleme, 
kik annyira megutálták a pogány isteni tiszteletet, szokásokn,t és 
életmódot, nem igen siettek fölcserélni ősi és szent nyelvöket a 
göröggeL Hogy görög szók már akkor is bejutottak n héberbe, 
ahhoz nem fér kétség. 2) De ezen kölcsönszók nem változtatták 
lényegesen a nyelv jellegét; görög ige pedig igen kevés vétetett 
föl a palesztinai zsidók nyelvébe, a mennyiben a misnából, a t.ar
gumokból, a jeruzsálemi talmudból és a régibb agádai irodalom
ból láthatjuk. 3) Ezen körülmény legjobban bizonyítja, mily ke-

')John Btowu, J. Clark, Biblical Cabinet, !832, IT. köt. 1-90. ll. 

•) Geige1·, r,ehrhuch zur Sprache der :1\Ii•chnah, 20 s köv. ll. A Dániel 
könyvében talált ~i\rög szókróll. Hartw. Derenbourg, les mots grecs daus le 
livre biblique de Daniel (Mélanges Graux, 1883, P· 235-244). 

3) L. 111. Saehs, Beitriige zur Sprach- und Alterthumsforschung aus 

j~ldischen Quellen, I. k. 4. s köv. n. 
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, , l tt honoss-í n, }Jn.lesztinn.i zsidók küzött a güröo· ny l ycssl' c . ' . , . "' e v. A 
palesztinai i~·odalom ugyanazt lnz~ny1tp. A~ u~yne_ve,zett apokri
flik között mncs egy sem, a mel) et palcsztmm zs1do eredetileg 

görögül írt volna. Azon pár g?rü,g _m~~da_tot, ~10ly -~· _miclr(Lsi i.ro. 
dalomb:tu előfordul , oly rabbikrolideztetik, lnk gorogül beszélő 
, ol-bo' ] milyenek Oaes:wea, Antiochi:1., származtale I) R" rro" , .. y·uos' , '"r,Iocr 

' v eket tn.lálunk a zsidóknál, mint Alkimos, J as ont Antigon o: 
:: csak annyit mutat, hogy némely zsidók_ kedvelték a görög szo~ 
kásokn.t; a nemzet mtgy többségére nem bizonyít semmit. Tudjuk, 
hogy görögül irt okiratole és görög al_áirások érvénynyel birtak a 
polgári tönényszékek előtt Pal~sztmáb[l,n 0· Tószeftá, Báb[L 
hathrú. 9. fej.). De abbólnem foly1k, hogy a nep tudott görögül, 
valamint nem tudtak latinul a zsidók, midőn latin okiratokat 

ü·tak alá . 
Ha a palesztinai zsidók azon jó bánásmód fejében, melyben 

Nagy Sándor és legközelebbi utódjai részéről rés~esültek, ipar
kodtak, a többi hódított néptörzs módjára, hasonulm a görögökkel, 
mindenesetre megszünt ezen irány Antiochus Epiphanes üldözései 
következtében. A Nagy Sándor és Antiochus között lefolyt iclő 

edio· nem volt elegendő, hogy egy idegen nyelvet honosítsan a 
~em~et tömegében. A makkabéus győzelmek után a fttggetlenné 
lett nemzet természetszerü visszahatás által uj buzgalommal föl· 
karolta az ősi héber nyelvet. Héber föliratokkal látták el a has
monéus fejedelmek pénzeiket, héber volt a hivatalos n!elv ~s 
héberül folyt az iskolákba.n a ta.nitás és vitatkozás. J eruzsalem es 
,J ucléa példáját követte Galiléa is, és csak a görögök általlakott 
városokba.n sa.játitotta el a zsidó la.kosság a. görög nyelvet, de 

. , , ·1 , b szédekben élhet-semmi esetre oly mertekben, hogy ny1 varros e , . 
1 magyarazm a tek vele és hogy képesek lettek volna, e nye ven • '. 'dó 

szentirást a zsinagógákban. Béth-Seán va.gy Scythopoh~,z:l ·t 
lakóiról fennt láttuk említve hocry rosszul ejtették ln a e 81 

' 

Scythopolis pedig kizárólag' göt~ög városnak. tekintetik ~:t~~ 
állíthatjuk, hogy a szentirás görög fordítása. Ismeretlen ;o. tikus 
l t . 'b k' , . l 1'1 b 't , ne'hány heilems esz ma an, 1veve az 1s co a { em erCI cs ' ,

1 
'déze-

zsidót. Azt hisszük, hogy a régibb eva.ngéliumokban t~la t -~·ro::tz· 
tek a szentirásból egy hagyományos iratlan targumbol sza 
--- ·- .. .. ischeu .AJterthu!llS 

')L. Levy, Uber die Spuren des griechischen undrom u deu· 
· t l l' h l 3'' Versanunlu g un a mtH 1sc en Schriftthum (Verhanillungen ! er "' 
tRcher Philologerr in Jena, 1878) 77. s köv. ll, 

rAJ,l'] SíiTI NA NYlof,VB A MÁSODTK TEMT'T.OM UTOLI'Ó SÚZAD>ÍBA)';, iHí
3 

l' _ Herocles uralkodása nem tartott elérr so]ra' J
1
oay h 

1 ~~t ,. b • ' , b ono-
sítsa a görög nyelvet, és az utána tftmadt zavargások a rómaik 
ellen hizonyánt nem mozdították elő a görög nyelv elfogadását :t 

zsidók últal. Ha görögül általánosan hes;"éltck volna. nem volwt 
értelme annak a. ténynek, hogy a Kr. u. első századhan Gamliél
nek, a másodikba.n pedig J ehudának és családjának lett megen
gedve, görögül megtanulni, hogy a kormánynyal érintkezhesse
nek. t) Ha nem tévedek, álta.lánosan elismert föltevés most, hogy 
a pa.lesztina.i és szomszécl országbeli keresztények legrégibb iratai 
nem görög, hanem a népies héber nyelven volta.k irva. 2) Ha a 
zsidók többsége görögül beszél, ezen legrégibb emlékezések .Jézus
ról bizonyára görögül is imtta.k volna. J oseph us héberül írta 
ereeletileg történetét 3) és mint tolmács szerepelt a római hadve
zérek és Jeruzsálem védői között. 4) Ha ugyancsak ,J oseph us azt 
jegyzi meg, hogy a. zsidók nem tudnak tisztán görögül beszélni, 
ezzel szerintem azt akarja. monclani, hogy nem a klasszikus görög 
nyelvet tanulták, hanem azt a barbár nyelvet, melyet görög tar
tományokból szárma.zott idegenektől hallottak, és mely nem volt 
más, mint j argon. Maguk a Jeruzsálemben állomásozó római 
legiók töLbnyire szirekből 5) állottak, kiknek görög nyelve koránt
sem lehetett va.lami kbsszikus. 

Emlékezzünk még rövielen az egyiptomi és kisázsiai zsidók
ról. Azok fokonként elfelejtették héber anyanyelvöket. :Nem vol
tak iskolák, melyek- legalább a felső osztályokban megtartották 
volna. ismeretét és a görög lakossággal való mindennapi érintke
zés csa.khamar teljes elhanyago1ási'tt okozta. Tényleg a milyen 
makacsul mgaszkoclta.k a zsidók nyelvökhöz és szakásaikhoz saját 
hazájokba.n s ragaszkodnak most is oly vidékeken, hol süriín lak
na.k egymás mellett, ép oly könnyen alkalmazkodn~k oly ors:~ 
lakóihoz, hol sza.bad polgárokul vannak elfogadva, es felcserelik 
anyanyelvöket n.zon nép nyelvével, melylyel együt~ élnek. Tén!, 
hogy bevándorolt zsidóknak második vagy legfelJebb harmadik 
generáczióJ. a egy szót sem tud már a szüleik nyelvé ből. Igy pl. az 

d k' ' et akár angol zsidók, akár spanyol, akár hollan us, a ar nem ' 

') h Lev.IJ, Über c~ie Spuren etc. 89. l. . h (Páris 1866). 
•) L. M. Nicolas, Etudes sur les évangtles apocryp es 

") L. Antiquit. bevez. 
') Bellmn V, 6, 3. 
•) U. o. V, 9, 3; VI, 2, l. Contra Apionem I, 9. 
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. dctüe1- mind angolul hcszélnek; csak kevesen 1_ .. .. olasz ClC , , , . ,ozulök 
l l. Je' roetül erry sem hollamlul vagy spttnyolul h·:t cs· 1 tm na ' 1 ' o , . ' ' ·• c nen1 ' l ]JYCl\- rry·m[tnt tanuHn. meg. Egeszerr li2S áll '1 cl l 

H egen J · ::-. ' , • , , •• . ' o og n 
t. ·1 l)l·1~z ,;~ nemet ZRidoknal. Osak hol onmaguk1 .. 1 " ranczi t . ··~ · ' ' . . • •:Lnuak 
l , ·r·• l;o Il Olll boc~[Lüüuak luvatalra, mmt Oroszorsz·ígJ

1
., , 1agJ ' ,, ,, • '"l e~ 

'rörökországb:w, maradtak meg lÍscik nyelvénéL Igy az orosz zsi-
l •1 me' o· 111ost ·t közé11kori nyelvet beszélik, S:1loniki Youst uo c ·o ' · • "'- · au-
t.in[tpoly és Smyma zsidói a XV .. sz.áza~l ,sptlnyol nyelvét. _ Do 
az egyiptomi és főleg az alexaudn:u zsJClok oly hamar elfelejtcL
Lék a nlit ltéhcrül tudtak, hogy a pentn.tcu~_;h görög fordí t{Lsa szük
ségessé vúlt zsinagógáik számára, még mielőtt az első százacl 
lefoh-t íOlna ottani letelepedésöle ideje óta. Az Aristéas, Ari~to
bulu~, sibyllinák és mindenek előtt Philo görög irályáról itélve, 
föl kell tennünk, hogy az egyiptomi zsidók görög iskolákat láto
gattak. Philoról be lehet bizonyítani, hogy nagyon keveset tutlott 
Léberül. l) Kisázsiáb:m mindenhol emlitve találunk zsidó közsé

geket, Bitbyniában, Oiliciáb:1ll, Pamphiliában, Oappadóciúban, 
Lycaoniában, Phrygiában, Lydiában, Galatiában és Pontusban. 
Cyprus, Rhoclus és Iú·éta szigetein szintén sök zsidó lakott. Ma
gában Görögországban is említtetnek zsidók : Maceclóniáhan, 

Thessaliában, Boeotiában, Attikában és a Peloponnésusban. Mind
ezen zsidók csupán görögül beszéltek, kivéve olyanokat, kik hébe

rül tanultak a jeruzsálemi iskolákban, mint Pál apostol. vagy a 
kik csak imént bevándoroltak Palesztinából és. a kikkel az apostol 
héberül beszélgetett. Zsinagógai és sirföliratokból, rnclyeket Ste

phanie kiaclott, az látjuk, hogy szabaclon és kizárólag éltek a 
görög nyelvvel. 2) Még ezt a közönséges héber szót :· sálóm, mely-
l l ' · ' l · ' 1 ' "ll · · l Itokban is talál· y e a romm, napo y1 es wso J Jen a venosa1 sn· JO ' 

k l ' t 1'1 'kK' ' · · f .. l. t 'n 3) Ugyanez ozun c - meg ez sem ta a ta 1sazs1a sn· o 1ra m · . 
áll azon smyrnai sirföliratról, melyet Ramsay fölfedezett és m~nap 
Reinach kiadott. 4) Ezen zsidók kétségtelenül görögül 0,~va~taf t: 
szentirást és általuk a biblia előbb-utóbb a pogányok elott IS • e 

. 1 1ra· 
ismeretessé, mint ezt az apostolok idézeteiből láthatJuk, 0 Y 

')L. Siegfriecl, Philo von Alexanrlrien, 142 s köv. ll. .. . LeVY]\[. 
•) Parerga Archaeologica, St. Peter~lmrg, 1859, P· ZOO kuv.'. Juden1 

A., Epigraphische Beitraae der Jutlen Jahrbuch für Gesch. del 
n, 272. o ' 

")L. Ascoli, Iscrizioni iJ1edite stb., Firenze 1880, P· 239 · 
')L. Revue cles Études Juives, VII, 161. 
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tokban , mclyeket a. po~~ny keresztéuye~hez intéztek. Egyedül 

O Saréáhan és Antwehlaban tudtak a zs1dók meglehetősen hébe-ae . . . , 
.. 1 a rocuuyire ezt a talmud szennt megüélhet]ük. Es ez termé-ru , t.: • , • 

tes . Oa<'Rarétt szarosan Palesztlmthoz csatbkozott. és Antiosze · · 
chiálnw a szir volt a nép nyelve, tehát oly nyelv, mely Palesztina 
héber tonyanyelvéhez közel rokonságban állott. - A görög nyelv 
ezen elterjedtsége a kisázsiai zsidók között nem kerillbette oly 
utnzó palesztinai tanítóknak a figyelmét, milycnek Akiba és 1\Iéir. 
és a galiléai rn.bbik nem sujthatták többé a görög nyelv megtn
nulását tilalmukkaL Azonkivül kétségtelen, hogy fi)]cg épen görög 
nyelvü zsidók járultak a palesztinai rabhik és iskolúik fentartású
hoz, mert a szent föld zsidó lakói semmiképeu sem voltak gazda
gok, Babilóniából pedig kevesebbet várhattak, a mióta ezen ország 
iskolái vetélytársai lettek a palesztinai vagyis inkább a galiléai 
iskoláknak Valóban azt találjuk, hogy a II. századmásodik har
madáb~w Simon b. Gamliél azt mondja, 1) hogy a törvényt meg
felelőleg csak görögre lehet fordítani. Egy másik rabbi a Gen. 
9, 27 e szavait: »Jéfet lakjék Sém sátraiban« a görög nyelvre 
alkalmazza. J ehudá, a patriárka, a II. század vége felé azt 
mondja: 2) »Minek is szir nyelv Palesztinában; beszéljillik hébertil 
vagy görögül.« Megengedték, hogy c~-.esaréában görögülmondják a 
semá-szakaszt az imában, 3) sőt R. Akiba szeme alatt uj görög 
bibliafordítás készült, a proselyta Akílas-é 4) R. Eliézer ~· 
Hyrkanos és R. J ó sua b. Chanánja e fordításért dicsérték Aki
Iast és reá ::tlh-.lmazták a 45. zsoltár e szavait: »Szebb vagy ttz 
ember fiainál.« 5) A rabbik görög könyveket kezdtek olvasni,. é~ 
némelyikök görög bölcsészettel foglalkozott. Mondták, hogy E.hsa 
b. Abúja (a 2. század közepe táján) a görög tanulmá.~~~ya,l JOL
ban szeretett foo'lalkozni, mint a vallástörvénynyel; gorog eneke· 0 

. . ·k · 6) A n »külső» könyvek ket hangoztattak mmdJO' az aJ ai. z u. · 
ol vasásának tilalmát Akiba Hornérosra vonatkoztatja, 7

) a mire 

--- ')Jer. (almml, }fegillá, I, ll, l. Berliner, Oukelos, 11194. 

')Bab. f:lzótá, 49b. 
•) !J. l!'rankel, Yorstudien zur Septuaginta, 58· 1· 
')L. Berliner, Targnm Onkelos, II, 97. 
5

) U. o. 96 . l. L ~l L Übe1· die 
6 ) Bab. Cbagigá 15b :'1'~1!:)~ ~C!:l N7 'Jl' ,~1. L. ert evy, 

l é Lő M Zs -Szemle II, 149. Spuren des Griechischen etc., 80. l. 8 wy, ' ' . .. _ b 0,..~:1 alilÓt 
') C,'~M ,,!:)1:1, l . jer. talmud Szanhedrin X. feJ. Kulon en , , 

másképen is magyarázzák. 
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, _ t'o··tltozh·ttJ'uk hug"' Hornérost all<'goriku:; móüon 
1
. , 

ll<':& l L' , , ' ~J • • , ' , • I • • :; ertel-
IDezték IDÚl' An:l..\:agoras 1deJetől fogva ) Ep1phn.nms aztmoucl·· 

ho""' a rruosztikusok és rnús eretnek fC'lckezetek Homérosb~ 11 t· 1·~·<, eJ '·"" . " .t al-
t:tk bizonyítékokat állításrukra és Homéros könyveirc ugy hiv: _ 
kozt.lk lllint rni ft bibliára. 2

) 11~éir sürün érintkezett egy filozt~
fussnl. kit a blmud gadnr::u En nomosnak nevez; 3) tén le" 
Gadarábn.n, lllint Strábóból tudjuk, sok görög bölcsész élt. y 0 

A jeruzsálemi talmud fölírása és n, galiléliai iskolák moO'
szünése után szem elől veszítjük a palesztinai zsidókat. N em sokú~1, 
az arah nyelv föháltja. a görögöt, de nem-zsidó forrásokból érto
~ülüuk. hogy Byzantiumban a zsinagógákban is haszuálták :t 
zsidók a görög bibliafordítás t. 4

) Görög szókat találunk a karaiták 
hihliamagyn.rázó és bölcsészeti munkáiban, melyek a Bosporus 
partján irattak a ll. százn.dbn.n. 5) l\fegvrtn még Jóna könyvének 
görög fordítása. melyet Korfuban ü·tak a XII. százn.dbn.u, :t 

BodleyaM és a bolognai könyvtár kéziratai között. 6) Ez :tz uj
görög prózának legrégibb példája. A görög ritus imakönyvében 
sok görög nyelvü himnus található, vagy hébernek görög fordí
tás:'t. 7) Már 1547-ben nyomtatták a pentateuch egy görög foreli
tását egy spanyol fordítással együtt, a törökországi zsidók hasz
nálatára. 8) Ezekből a müvekből elég anyagot lehetne nyerni a 
zsidó-görög nyelitau megírására, mely némi világot vetue, ugy 
hiszem, a septuaginta nyelvtanár~l. épugy, mint az uj-testámen
toméra. 

') L. Zeller, Die Philosopl1ie der Gri echen , 4. kiad. I , 931. 
•) Haereses, I, 200. 

"J 'i"~:"' 01~'j~N, l. Grii.tz, Grii.tz Geschichte der Juclen IV, 469. 
')L. Griitz, u. o. V, 435. 

'J L . Steinschneicler, Catalogus Codicum Hebr. Bibl. Lugtl. Bata v. Jlf;, 
·w amer, Xr. 41. 

'J L. a Bodleyana uj ka1alogusának 1144. sz. Jóna e forclít,\sa alka~
ma.;int a prófétai perikopák régente irott forélitásának mantdványa. (V. o. 
Zunz, G<Jtt. \"ortrage 8 . l.) . 

') L. Pappageorgi us, 1\Ierkwürdi<Ye in den Sy nagagen von Corfn. JDl 

G l J b fi _, · "' .. ele" fiintten ~ Jranc te e nuhchen Hymueu (Ahlmndlungen un<l Vortrage · .. v· 

intern. Orientalischcn Congresses. Berlin 1882, I, 226). A Bodleyana kony 
6 : . . . . . , . é k találhat , 

ta1 1s nehany k~z1ratot tartalmaz , melyiJen görögül irt zsmag. ne 
127

. sz. 
•) L. Stemschneider, Catal. Libr, Heln·. in Bibliot. Boclleyana, 

Ox.fo1·d, 
NEUBAUER AooLF· 

Az »Akédá«, vagy Ábrahám készsége a véres ember
áldozatra. 

(I. Móz. 22. fej . 1- 19. v.) 

A tudományosság leplébe hurkolt német antisemitizmm. 
mely az orosznál vagy a magyarnál sokkal veszélyesebb azért. 
mert nemcsak a pórnép clurm öld eit fegyverzi fel a zsidók ellen. 
ele a müvelteket is ferde nézetekkel és n.ntipathikus érzelmekkel 
tölti el a zsidóság megítélését illetőleg - a német :wtisemitizmus 
mondjuk, a rituális vérvádat azzal az okkal is támogatjn, hogy az 
ó-testámentom szerint a legelső zsidó, Ábrahám. Káná:1n semita
pogány lakosai t utánozva - t'p ugy, mint a giirög Agamemnon 

· - gyermekét feláldozni akarta, csakhogy a semita-istenség ezen 
szándéka kivitelét megakadályozta. (V. ü. Allg. Encyclop. v. 

Ersch n. Gruber I. r., 156. s köv.). 
És ha az elforrulatlanul gondolkodó ezzel a hamis felfogás

sal szemben azt álli'tja, hogy ellenkezőleg épen Ábrahám volt az, 
a ki legelőször hallotta és megértette az isteni tilalmat : »Keze
elet ki ne nyujtsd a fiura« ; hogy tehát a patriárkn. kisértéséről 
szóló bibliai jelentésnek vallás-éthikai tendencziája más nem is 
lehet, mint ctz em.be1·áldozó po,qán.1J kultu!Jz iinnepies me_qvetése: 
ugy modern magyarázn.tnak nevezik ez állitást és a középkori zsi
dók imáim hivatkoznak, melyek az ugynevezett »Akédában« 
korántsem Ábrahám azon észlelését magasztalják, hogy az ő 
Istene nem kiván emberáldozatot, hanem ellenkezőleg, a fohászko
tló zsidók ezen imákban a gyermekáldozatra való atyai készsé.gé~ 
valódi dicsfénynyel környezik a helyett, hogy ily készsé~et 6nás1 
hal hi tn ek bélyegeznének (V. ö. Zunz, Die synagog. PoeSie d. Mit
telalt. p. 136. s köv). 

Ime! Ugy a zsidó vagy keresztény hittrád.icziót, ~nt. a uent 
irás dogmatikus fejtegetéseit tökéletesen mellőzve, én IS SZigQroall. 

azon mczionális bibliabirálat álláspontjára helyezkede.m, mely u-
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Ő . 1, tiirJ.~·lty-t j..;teui ki s(' rtrséről hcszélö ó-teRtiment 
l' ]S ZSH 0 •·' ' . . . , ' < OJnj hn. 

, ·t urm tiirténelml tudos1tnsn:tk, hanem a.z Ir)hi . '-
gyoman) , , " . gemn.-ál-
~1 · t ·'l ,.;zóló o·örörr monclakcnL a. kesobb1 pentateuc} ( oz:t 1 n , , ö o . . , . 1-szerzü 
c'Zl'lz:üos köllcméoyé.u:~ tcl~~D.~l, h~gy cp~n Jly semle?es szempont
húl kiindulva, a hihha.1 es gorog m1thus oRszeha.sonhtása ált::tll)c

hizouyíthassam, hogy a peutn.tench-mouda egyedül azon vallás-cthi
ka i lendeucziú.v:Ü hir, mcly. a vallás,os emb.e1·áldozat eltö7·lésé?·e 
czéloz . és lwgy 6p :tzért romtegy lclektn,m szükséghől kellett 
Ábral;Cmmak, mint a vallásos r ezignácziú és önmegta.ga.clás esz

IUL'nyi abkjának, a. gyermek-áldoza.tra, való szándékot tula.jcloni

t:tui. mivel ezen irúnyza.tos t:tu :t m ég mindig pogány szokástól 
clcsúhitott (bi lzra.élnéplelkéhen csak a.kkor nyerhetett megerö

sitr,st, midőn mintcgy már élve megtestesült egy áltn.lános elis

mert szent ember tekintélyében, tehát az első jámbor ősatyában, a 

ki - a zsidó nép hite szerint - bizonyosan feláldozta volna 

saját fiát is, ha ez Istennek tetsző szolgálat lenne. 
A mi azonbau az »Akédá« tulzó dicsőítését a középkori 

héber liturgiában illeti, ugy ennek okát minden elfogula.tlan em

ber könnyen feltalálhatja azon i:lzerencsétlen zsidók lelki hangu

latában, kik Ui.zzel-vassal hitük megtagadására kényszerítve, ön
magulmt buzgó ima által ct vallásos má1·ti1·ságm lelkesítették 

Áln·nhám és [zsák jámbor példáJán. Hogy t. i. ők is készek lehes

senek az egy Isten tiszteletére meghalni mint Izsák, vagy mint 

.A.brahám, ki istene szentesítésére még fia életét is örömest akarta 

feláldozni. 
Hogy csak is az üldözött középkori zsidóság fájdalo~dult 

költői szive érzé maaát unszolva az »Akédá« magasztalasára, 
'l' b' · '

0
k l 1 'l J! lt" ő ko··r·u··lmény mely arrn. VI agos 1zonyite u szo aa azon 1e un ' , 0 r 't Abfa• 

szerint a próféták még egy á1·1:a szóval sem tesznek em ttes 

l , . . 1 • , , , "l h ő I!' t . b e' de' ben az áldozatra 
zam e.;; tsten~ t.:tse1·tese1·u J no a a pro1e a1 esz . . féták 
kész vallásos hüség mintaképe gyanánt jellemeztetik. A pr? buz· 
persze, kiknek korszakában a hitért való önfeJáldozásra ~al~ékkal 
dítás még nem volt oly szükséges, bizonyosan szánt-s~an éres 
. . "k meg a v 
Ignorálták ezen kisértési történetet, mmthogy 0 Sőt J1l.ég 
állatdldozat kultusza ellen is hevesen szót emeltek.. k~t, 

.. . erl a szo 
tobbet mondhatunk! A jeruzsálemi talmud sem lSnt , á« szent· 
mely szerint az az ujévi ünnep második napján az »Ak; 08s,k lio 

irási szakasza a zsinaaógákban nyilvánosan felolvasta ~ '1 lvllollé,S, 
babiloniai talmudbanö lett elrendelve ezen nyilvános e 

0 

. Á" VAGY ÁBRATIÁ~I KÉSZSÉGE A VÉRES E!IBF.RÁIDOZ 
/l.Z .,AKED l "' "' '• ' ATRA. 359 

))hogy Isten az,ő é~i ,itéleté~.en I~sák. ugy, miot a többi hitmár
tirok áldozatkeszseget .. ne~u.nk 1s eugeszte~ő érdem ( • .,·.:;) gya-

ánt beszámítsa« ! (V. o. Ras1 komment. bab1l. l\Iegilla 31 a. Beer 

::Leben Abrabams« 186. l. s köv.) 
Most pedig vegyük fontolóra a racziónális bibliabirál:l.t által 

. elzett azon lwsonlóságotJ mely az » Akédá« és az Iphigenia-áldo

;at között lenni látszik, és mely különösen előttünk azért oly na

gyon érdekes, mert é?en e. pá:·h~~am világítja meg kellően a 
biblia.i elbeszélés vallas-eth1ka1 1ranyzatát rs tükrözi azon éles 

ellentétet, mely az ős hellénizmus és az ős hebmizmus költői szel
Jeme között fönnáll. A héber és a hellén néprnonela két relúcziója 
minden esetre némi hasonlósággal bir, ,de kizúl'ólag csak a kiilsü 
momentwnolcrct nézt·e. Valamint, t. i. Abrahám az ő Istene által 
felszólíttatik fia feláldozására, ugy Agamemnon is felkéretik 
leánya feláldozására, Artemis istennő nevében Kálchás jós ál
tal; valamint továbbá az áldozatra kijelölt Izsák egy kosban 
leli helyettesitőjét, ugy a már az oltáron fekvő Iphigeniát is egy 
szarvastehén pótolja, melyet Artemis istennő annak helyébe le
tett. De hami a gyermek-áldozatra elszánt atyák benső) lPlki okait 
vizsgáljuk és az áldozati cselekedetnél helyzetükre figyelünk, azon
nal látjuk, hogy a bibliai hagyomány, az ő tenclencziája folytán, 
oly gyökeresen különbözik a görög mithustól, miot a hellén a hé
ber szellemtől, vagy mint a görög Agamemnon ncmzet-polit·ikai 
nagyravágyása a zsidó Ábrahám vallásos önmegtagadásától.l\Jert 
Agamemnon lelki motivuma a leány-áldozatra épen nem vallásos, 
hanem egy nemzet-politikai ok, t. i. a gyermek-áldozat által meg
nyerendő istennő segitségével akartá a görög hadsereg győzel
mét a trójaiak fölött előmozdítani. A hellén né~monda .t~nden
cziáJ·a e szerint a rröröa nemzet mtgysága és diCsősége 1rant az 

' ö ö • k . 'b 
önfeláldozás erényét fölkelteni és ápolni polgárama SZIVel en j a 
mint a O'öröa költő Euripides ki ezen mithikus eseményt dra-

ö ö ' • 'k · dott sza-
matizálta, ki is fejezi a haldokló Iphigema aJ a1ra a 

vakban: 

Áldozzátok fel éltemet, romboljátok le Tl·ój~t.! . Ö8, 1 
Ez emlékjelern örök időkre, ez magzatom, ferJem, .ez dies ~ 
Méltó hogy görögök uralkodjanak a barbár nép fomtt i 
A ba1:bár sorsa szolgaság ; szabad csak a hellén 1 

Ellenben Abrabám lelki motivuma fia feláldozisára ~ 
vallásos j azaz a föltétlen engedelmesség Isten parancsolata~ 
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l l. tcl]·c~itéf>ére ö m(•g az :üyai s;~,eretoL leghn.ta.lmasn ] b 
me y ne ' · · . ' · , . , ' . .. . . . , .. "J és 
l l 'll b t'•t·zdmt't 1;; kt• >::~. clfo]t.tm, hn J:-;tenc ezt kovetel1· A b' ecr JClJR( l · • • • · lb-
l .'"'. lb ,. e'lflstwl- tendeucziája o s:~.cnnt a tau, hogy n.zou I t w1 e e::sz ~ ' . , .. . . • s cn, 
kit ... ~ brahrtm elismert és 11nndott~ nem _lwvcteh a vallásos ember-
' ld tot Jnincl- folytán maga Abmham ezen meggyöződ(:81, • n oza , ' · · e Jut 

• A 0 •• 1memuon és miud azok, kik őt környezik, a hollén '"o d' n11g no• · . .ou. n a. 
szerint meghagyatnak ama balhJtbon, hogy az emberáldozat tetsző 
az i tcnnőnck, mivel Artemis oly titkos csodarnódon viszi véghez 

Jphigenüt megmentését, ho~y a~ [tld~~ati c~elokecletnél jelenle
\Ők egyike sem nyer tudomast rola. Uun.opelyesebben tehát és 
nyom:üékos:tbban nem lehetett a monothOJzmus későbbi hiveinek 
tudtnra adni a vallásos m~beráldozatnak maga az egy Isten által 
tiirtént megvetését, mint Aurahám isteni megkisértéséről fennma
radt népmomlában. Sőt hogy még az állatft.ldozat sem tekinthető 
em herhez méltó isteni tiszteletnek, értésünkre adja a szentirás 
:17. rdtnl, hogy AbraMm a bokrokhan megakadt kost nem az Istou 
parancs[trn. ho:;;tn. áldozatául, hanem csupán saját belátása foly
tán, mert kénpzeritvc érzó magii.t istene iránti hódobtii.nak némi 

kifejezést adni. 
Ezek utún az ellentét a hé her és a görög momla között, tekin

tettel oktató irányzatukra, csakugyan szembetünő! Itt az istennő 
meghagyja az embert a hitben, hogy ő eléggé kegyetlen és önző, di
csiíitésére még véres emherálclozn.tot is követelni; ott maga az 

Isten felvilágosítja az ő jámborát, hogy nem csak az emberáldo
zatot tiltja, <le még az állató.ldozatot sem kéri, hanem egyediil 
n.zon önzetlen odaadást, mely a legdrágábbat is képes Istene aka

ratának alárendelni. 
Hn. az » Akédá« vallás-ethikai tendencziáját ily szellemheu 

fogjuk fel, értelmesebbé válik előttiink a következő szeutirási vers 
· flő va11Y is (I. Jl.f. 22, 12.): »~Iert csalc rnost tudom, hogy 1stene 0 

mivel el nem vontad tőlem egyetlen fin.dat. « i· 
Hogyan - kérdik a bibliai magyaró.zók - hó.t nem taBn~180_ 

' · f' l lroct? IZ tott-c Abrahám e kisértés előtt is elegenelő 1sten e e · ő 

nyosan - felelhetünk e kér(lésre - ám csakis az últal, hogy az 

fel nem áldozta és igy el nern tonta Izsák fiát az Iste~től, .a~n· 
, 'b a ttszta ts 

szent szolgálatától, nyilvánult Abrahám szelleme en {elfo· 
eszme, a valódi tisztelet oly égi lény iránt, mely az ő v.il~g~s réres 
gása szerint nem találhat tetszést a kanaániták istenelken a 

emberáldozat kultuszáhan. 

AJ{ÉI>Á" VAGY ÁBRAHÁM KÉSZSEGE A VÉltE:; EMBERALDOZATRA 361 
AZ,, ' , 

E szerény elmélkedésünk gyakorlati et edménye pedig az le-
11 eu, hogy mi, jelenkori zsidók, a kik - húla tl mindinkább dia
d~lroaskodó igazságszeretetnek a nemzetek körében - már nem 
vagyunk oly helyzetben, hogy foh~szkodásuuk alkalmával mártir
sá11ra is kellene magunkat lelkesltenünk, vagy egészen hagyjuk 
ktaz »Akédá« -imát héber liturgiánkból, vagy pedig oly ért~lem
ben módositsuk azt, hogy dicsekedve mondjuk benne, hogy Abra
hám, a zsidók első őse, azon tiszta istenfogalommal biró egyéniség 
volt, kivel az emberáldozat pogány kultnszán::tk eltörlését méltán 
hozhatták összefüggésbe. Ez büszkeségére válhatik még most is a 
zsidóságnak, mclylyel egyált::tlábau a tiszta istenismeret és a hu
manitás nemtője vonult be az emberiség történelmébe. 

Kaposvá?'. 
RosENBERG SÁNDOR. 

MAGVAR-ZSIDÓ SzEHI.R. t 885. VI. ror.. 
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AZ ÉNEKEK ÉNEKE. 
Forditotta Liiw Immánuel, Szeged, 1 88 5 . Várnai L. kiad{tsa. 

A bibliai költészet egyik legremekebb alkotása költői, az 

eredetihez méltó forditásban van előttünk. K álmán zsoltárfordi
tása mellett az egyetlen, n. mely megérdemli a mi.í.forditás nevét, 
a mely vissza,::tdja az eredetinek zamatját, a melyben ez nem má
solva és a, másolatban elhalaványodva, nem megmásulva és erede
detiségéLöl kivetkőzve, hanem mitltegy ujjászületve, uj, <le nem 
jelegen a.bkban feltámadva jelen meg előttünk Bizvást rnondlutt
juk, hogy még a Kálmán zsoltárfm·ditásának is fölötte áll, felül
muJja különösen hűségben és az eredetihez való szoros ragaszko

dásban, ment minden idegen árnyalattól, minden modern szinezettől 
és nem hordoz semmiféle dogmatikai nyűgöt. 

A fonlitónak, ha nemcsak szavakat akar fon1itani, hanem 
visszaadni egyszersmind az eredetinek szellemét, épen a biblia ezen 

könyvecskéjénél kell nagy nehézségekkel megküzdenie. Nem 
nyelvbeli és nem exea:etikai nehézséo-ek hiszen a könyv nem bővel-

~ b , ·r 
kedile homályos helyekben, az egyes részletek értelme eléggé VI a-

gos, de annálnagyobbn,lc a nehézségek a könyvnek, mint egész~~k 
kellő megértésében; itt még megállapodásról nem lehet szo ~s 
természetes, hogy a szerint, a mint :t forditó felfogása az egyik 

~·k, . , . 'smásala· vagy mas1 nezetnek hódol, a részletek forelitasa IS ma. -
kot fog ölteni, az egészről való nézete tükröződni fog minden e,gyes 
mondatban. 1 

A i' l' , . .. nie azza ' 
tOf< Itonak,mindenek előtt tisztába kell.ett JOD ,dj vitás 

hogy az Enekek Erreke mely müfaJ'hoz tartozik. Ez pe g ·és 
k' d' · drátnll.l .er. es, a melyhez sok szú fér. Vannak hcnne epikai, .. Íl~ 
lmn ele k 'tömolve, &J · me vegyesen, egymásba átmenve, mintegy a 
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hogy az ember nem tudja, hogy most már alanyi költemények 
rryüj teménye, dráma vagy epikai költemény van-e előtte . Ujabb 
időben idillnek mondották, bukoli, pásztori költeménynek, politikai 
hátténel Ohizkia király idejéből. A juhászleány Izraélt jelképezi. 
mely Judát szereti és egyesülni akar vele, hogy a régi egységes 
államot helyr e állítsa. D e ha a tartalomra nem is vagyunk tekin
tettel , ezen felfogást még sem helyeselhetjük Az idill ragaszkodik 
az idő egységéhez, képet rontat, de nem cselekvést, nem bonyodal
mat és fejlődést. A z Énekek Énekében pedig igen gyakran változik 
a szinhcly, majd a városban, majd faluhelyen vagyunk, majLl a 
királyi palotában, majd Sulamith szülőházában. A személyek is 
váltakoznak, a kar majd jön, majd megy és az egyes jelenetek 
között néha nagyobb időközök is vannak. 

D e nem lehet az Énekek Énekét egyszerü gyüjteménynek 
sem tekintenünk, minthogy szemmel láthatólag cselekvény játszó
dik le benne. Ugyanazon személyek váltakozva és ugyanazon sze
relmi viszony az egészben. A király elhagyja fényes palotáját és 
a kunyhóban leli meg azt, a mit a palotábn,n hiába keres, a sze
rény juhászleány hóditja meg szivét, azt a nagy királyi szivet, a 
melyet épen e szerelern mutat valódi nemes nagyságban. Fellelték 
egymást, leküzclik az útjukba gördülő akadályokat és egymáséi 
lesznek. Ez a drámai cselekmény, a mely a költeményben fokról 
fokra fejlődik, lépésrőllépésre halad, egészen a dráma módjára 
és annak törvényei szerint. A költeményben tulnyomó a drámai 
elem és ezért joggal tekinthetjük drámai kiiltrménynek. l\fiért 
nem müvelték volna a régi héberek a költészet ezen nemét is, 
mért uo lett volna nekik is tragédiájuk és komédiájuk? És ha Jób 
és az Énekek Éneke maradtak is pusztán csak reánk, mint e két 
müfaj egy-egy képviselőjo, mintegy hírmondója, ez tnlán csak azt 
bizonyítja. hogy több is volt, de elveszett, hogy talán egy nngy 
irodalomnak csak egyes maradékait kímélte meg az idő az enyé
szettőL Hogy miként, mi uton módon került a kánonba, ez oly 
kérdés, a melyre egyszerUen csak azt feleljük: úgy, mint a biblia 
minclen e"yéb hasonló alkatrésze, p. a 45. zsoltár. Az Énekek 
' b 

Enekénél azonban tekintetbe jő még azon körülmény is, hogy a 
zsinagóga eleitől fogva mély, misztikus értelmet tulajdonitoU 
neki és a szentirás valamennyi könyve között legszentebbnek 
tekintette. 

Már Origenes és Hiel'Onymus is azon nézetben va.nnak, ho17 
2'* 
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E, E' dt"í.mai költemény ; a régi aethiops fordítások 
az · · ' .. ' a mel k 
. Se Jtuao·inta t~án készültek. ot szakaszra (drámai fel v , Y e 
,. l o . 'előb l "l" .. E· 7·1 onasra) 

t·:J- ,, könyvet. uJabb 1 en m onosen 1 wa n volt az k' osz p' ,, < ' 1 az "t 
felvonás mellett kard~skodott. I. 1,~-2,7; II. 2,s-3,5 ; II~. 
3.[)-5.8 ; IV. 5,9-8,4 es V. 8,.1-- 8,t4. 

l\Iinden felvonás egy és ugyanazon mondattal végződt' l . f 
. c. » el. 

esketlek Jeruzsálem leányat« stb., a mely 5,R-ban szintén me 1 , g vo t 
ele onnan kiesett. Hofmann harom szakaszra osztja az eo-és t ' ' , , ., o ze, a 
melyekhez még bezároul nehany monclat J ar. Az első rész, 1,2_ 3 5 
fl leány epedő szerelmét, a második: 3~6 -~5,15 a nászünnepet és'~ 
harmadik a kölcsönös szerelmet festi. Dehtzsch, a kit a fordító is 
követ, ha t szabtszra osztja fel a könyvet. Három-három sza. 
kasz kérdéssel (i1Ni ·~) kezdődik, és három-három esdeldéssel 
(c::t\N 'i1)::lt;',1) végződik. A negyedik szakasz, a melynek külöu 
ismertető jele nincs, a harmacliknak vége és az ötödiknek kezdete 
által határoltatik 

Az Énekek Énekét már a talmudi korszakban alleg01·iának 
tekintették: Isten viszonyát Izraélhez látták benne festve, Suia
mitb Izraélt, Salamon majd I stent, maj d a Messiást, majd magát 
Salamon királyt jelenti. A targum, mely a régi hagyományon 
alapszik, I zraél történetét látja benne, az egyiptomi megváltástól 
egészen az utolsó, végleges megváltásig. A midrás és a későbbi 
magyarázók szintén jelképes értelemben veszik, némely bölcsel
kedő és kabbalisztikus exegeták Salamonban az intellectus agens, 
Sulamitbban az intellectus rnaterialis j elképét látják. A zsinagógn. 
nyomdokaiba lép az egyház Originestől fogva egészen a legujabb 
időig. Canticum canticorum, mondja Hie?·onyrnus, amorum coe
lestium divinorumque desiderium incutit animae sub specie spon-

t · 't · · · · · d docens ad sae e spons1, can atiS et amon s vns pervemen um , 
t . d · C' z h' törtene-consor mm e1. ome ius a Lapide a keresztény egy az . 

t , k · lk' 't l' t. b · · d ·ama ta 81 ve ene Je epe a ~a enne »dramatlCe per qmnque 1 , 'k 
t .. , . l b aayar:tzO ac us quas1 m scena.« Es a régieket követi l1Z uJa) m 0 ' 

egész serege. 

Mi d • k" "lmény hogY a n ezen magyarazatok ellen szól azon oru ' b& 
bibliai költők és próféták, ha élnek is allegóriai képekkel, ~gY' 
nem mulasztják el a jelzett tárgyra való határozott utalá:\en s 
hogy az olvasó ·vagy hallgató soha nem maradhat kétseg tlell 
felől, hogy mit akarnak J'ell· ' . A E' ·b volutt az egye 

<· ~epczm. z -"· -"-'· 

allegórit•, n melynek alkalmazása egészen az olvasó tetszésére és 
önkényére van bízva. 

Némelyek Leo Hebraenst követve (az ujabhak közt különö
sen Rosenmüller) a bölcseségét látják Sulamithb1tn jelképezve. 
Sulamith maga az emberi bölcseséget, anyja az örökkévaló, isteni 
bölcseséget, Salamon a bölcseség barátját ( qn),ó~r)cpo~), anyja az 
egyházat, Ozion leányai annak hivei t, Jeruzsálem leányai a vilá
gias érzelmüeket, Suiarnitb testvérei a prófétákat és papokat, a 
szőlő őrei a bölcseség keresőit, a szőlőhegy a bölcseség iskoláj{Lt, 
a rókák ennek elleneit jelentenék L ehet tehát az allegoriát min
clenféleképen magyarázni, mincleufélére :"tlkalmazni és épen ez 
bizonyítja, hogy az É. É . allegoria nem lehet és hogy nem tekint
hetjük másnak, mint eroticus költeménynek. 

Más kérdés, vajjon mí.í.vészi dráma vagy pedig csak jelene
tek sorozata-e? Ezen kérdésre határozott feleletet adni nem lehet, 
e tekintetben megállapoelás soha nem is várható. Delitzsch drá
mának tekinti, a melynek első felvonása a szerelern ébredését, a 
második a szerelmesek kölcsönös keresését és meglelését, a har
maclik a nászünnepet, a negyedik a megvetett és ujra visszanyert 
szerelmet, az ötödik Sulamithot mint bájos és szerény, alázatos 
fejedelemasszouyt, a ha, toclik fL frigy megerősítését, Sulamith szülő
fölclj én, rajzolja. A fordító más véleményen van, ~•z Énekek Éne
kében jelenetek sorozatát és nem bonyodnlmas müvészi dr[tmát 
lát és ennél fogva nem felvonásokra, hanem csak jelenetekre osztja 
fel (I, l.1-1,s; II. 1,9-2,7; III. 2,s-2,t7; IV. 3,1-3,5; Y. 3,6-
3,u; VI. 4,1·-4,16; VII. 5,1-5,2; VIII. 5,~-6,3; IX. 6,4-6,9; 
X. 6,to- 7,6; XI. 7,7-8,4; XII. 8,5-8,14). A felosztás legtöbb
nyire összevág a Delitzschével, az eltérések csekélyek és azokra 
nagy sulyt nem vetünk. 

A fordítást határozottan sikerültnek mondhatjuk. A verse
lés, rímtelen rövid magyar rithmusos sorok mértékes versszakok
kal váltakozva, elég ügyes, a rithmus legtöbbnyire szép zengzetes 
és könnyen lengedező. A nyelv tiszta és tősgyökeres magyar, csak 
néha a gyakran használt költői szabadságnál fogva kissé homá
lyos. A forelitás bü, szószerint.i, a szöveget nem nyesi meg és nem 
gyarapitjtt. Összeseu csak két mondat nincsen forditva: 6,5 ·~o;, 
'J:l'l'1'1l'1 cmv '1~J~ 1'J'l? és 7, 3 ~t~n '10M' r,N '1l'10M pN 1'1'1tt'; az utóbbi
nak kimaradása pontokkal van jelezve. Az első jelenetben (1,7) 
l'1'~l?:l kétszeresen van forditva: »miért bolygjak fátyolban is ?c 
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V
. " annyit jelent, hogy elfátyolozva (Gcsenius Th 
,l"'Y . . . ) es. s v 

. icut velata. . .. mstar meretnc1s vagy annyit, hogy b · · nec 
s1m ll . h . . olyou 
kóborló (Fürst: » \ Vanlill so IC sem w1e eine Umherirren gó, 
A ha,toclik jelenetben (4, t) jlil-'llS i~'.':l~-' O';l' i';').' úgy van f de_?«). 

· l b'' tk' t kj···t'dk" ordttva hogy: »Mmt ga am e ugy e m ne 111 t ozzül szem 1 .. , 
. ' K' h' ·' t'h go Yütd A forditó Ra.s1 es 1m c 1 magya1 aza a oz csatlakozik d -« 

értelmének rovására; ,il-'ll fátyollal fordítandó. A k'l e a vers 
L H l enczedik 

J
·elenetben (6,s) ü'lt')7'!:l 0'~1-'lt'l » áremhölgye nyolczvan , 
. d . l, l . , .« az egyet-
Jen nem( hel)yte~~~ ui1~~ak~ ' , eh1z

1
est,e en fo(rdütas. A harmadik jele

netben 2,u i ,_,,, '11 1sse a avanyan »a avasznak itt id"' 
van fordítva.. De ezek csekélységek és hogy csak ilyeneket OJe«) 

· ' h'b' t th t k b' ·t· ' emel-hetünk kl es 1 az a a un , ez Izonyi ~a epen, hogy a fordit' 
sikerült Igen szépen van forclitva a harmadik és nyolczadik . ts 

( k
.. , 5 k'" ) Je e-

net 2,14 ov. es ,2 ov .. 

Nem a.karjuk összehasonlítani az Énekek Énekének ezen 
legujabb fordítását a régiebbekkel, az összehasonlításból csak az 
derülne ki, hogy a legujabb egyszersmind a legjobb is és méltán 
megérdemli feltétlen, teljes elismerésünket. A Tárkányié gazda
gabb költői szépségekben, a v~:·selés is sikeriiltehb, de nem any
nyira forelitás mint átdolgozás. Osszehasonlitás kedveért is rész
ben itéletünk támogatására ide iktatjuk az ötödik jelenetet 

(3,6-3,n) Löw és Tárkányi fordításában. 

Löw 

J eruzsálemi nép. 

Ki az, ld jő a síkról 

l\Iint fii'L magas gomolya ! 

Tömjén, myiThlÍ\'al teljes 

És minden fűszerekkel? 
Im Salamonnak ágya 

Körlile hős hatvan 

J zr;\ el hő~iből ! l\Iin<l 

Kartlforg;~tók s hallakbau 
Jártassak, öveikre 

Kardot kötének, éjjek 

Veszélyét hogy leküzdjék. 

Nyugágya Salamonnak, 

Készüle <l királ vuak 

A libauóni fáb6l. 

Oszlopj;~ minll ezi'tstbűl, 

Tá1·kányi 

J eruzsálem leányai. 

Ot.(, a pu~ztáMl ki jő fel 
l\Iiut a röpke f(Lstgmuoly, 

l\Iely a drága Hiszereknek 

Illatából szétomol ! 

Illle a királyi ágyban 

I zraelnek gyöngye ül ; 
l .. terulet.t. 

}'egyverekben hatl·~ ... 
1 Hatvan hős vevé koru. 

CellniS <l reniekszerü ágy, 

Támaszán kivert aran!' 
.. t gár:zak 

Oszlopán ezus su 
Benne bibor párna van· 

.Arany támlája, bibor 
A vánkos. Bensejét is 

Szerelmesen tliszíték 

Jeruzsálemi lányok. 
Jeruzsálem leányi 

Siessetek ki nézni 
Koszorúsan királyunk 1 

Ma anyja koszorúzá 

Az esküvői napra, 
A szív örömnapjára! 

Nagy-Kcmizsa. 

IRODAL>Il HOL~ll. 

Rajt<~ a IPg<zehb leány ül. 
Lángra gyúlnak arczai. 
J öjetek királyi ná-zra. 
Ős Sion leányai 1 

Im vakitó fényözönben 
Jő királyunk, Salamon, 
Nyilt koronát tőn fejére 
Anyja az örömnapon. 
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NEUMANN EDE. 

IRODALMI HOLMI. 

HUbsch Adolf egy megjegyzése. - Neubauer Adolf clolgozatai. - Egy 
igazítás. 

'Midőn hosszabb félbeszakitás után a. Magyar-Zsidó Szemle 
jelen ravatát újra megkezdeném, első sorban- a. kegyelet sugalla
tát követve- egy elhunyt földink figyelemre és terjesztésrc méltó 
kis megjegyzését közlöm, mely a jeruzsálemi tn.lmnd egy nehéz 
helyét igen egyszerü módon megmagyn.rázza. Hiibsch Adolf~ ki 
a múlt év október havában New-Yorkban megbalt (l. :M.-Zs. Sz. 
n., 55.), fél évvel halála előtt hozz[tm intézett levelében a követ
kezőt írja (német nyelven): »Egyebek közt olvastam Önnek czik
két R. Méirről a Revue des Études Juives-ben (V. köt. 178-187.) 
és hiányolt11m benne a jeruzsálemi talmud Kilájim traktátusának 
végén álló helyet, mely ép olY. érdekes mint nehéz. Schorr utolsó 
magyarázó kísérlete (Hechálúcz, XI, 107.) nem sze-rencsésebb 
azoknál, melyeket visszautasít. Én úgy hiszem, hogy a kérdéses 
mondatban CJ1'i'i J1'i1'1!'~-' ~:'1) a második szó felette csekély válto
zással így olvasandó: J1'iilt''l.) és értelme »a ti olajatok.« Rabbi 
Méir, külföldön történt kimulása előtt arról emlékezvén meg, 
mily módon szakták otthon ,,Nl-' nevét érteni és nzt mint világítOt, 
fényadót magasztttlni, azt izeni palesztinai hontársainak qw~N 
~Nilt"i ~:V,~ '.l:lS): »Ime itt van - idegen földben nyugszik - a. 
ti olajatok !« 

* 
Az idegen földön elhunyt honfitársunk után jól esik egy szin· 

tén idegen földön - hála az Istennek - élö és dicsően mun· 
kálkodó honfitársunkról beszélnem, Neubauer Adolfról, &Z oxfordi 
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Botllc,·;w<L köuyüárnoká.ról. A jelen füzetl1en befojelett , . 
J • l ' ől ' d'k t l eitek,, é·e. »Palesztma nye ver a maso 1 emp om utolsó , •· z ~ . . szazacH 

b·w« mint pótlóla.g emhthetem, a.ngolul ogy »Studia Bibl' ' · 
' ' . . .. . lea« czi-

mü kötetben fog megJelenm , melyben tolJ b a szentirás biráln. , 
l
, tá , t k , .. " . , tahoz 

tartozó és hason o rgyu er e ezes van osszegyuJtve. Neuba . " 
' 'k 'kk N'h' '· f nertol v;Lll itt még egy mas1 cz1 : » e any UJ Onnan ö !fedezett té , . 

és n<1bn.téus föliratról «, mely a szentirás némely tulaidon m~n1 
• J ne-vere 

is vet világot. - J elenleg N eubauer, km ek már Abulvalfel Il 
G an<ll:t Szótárának kiadását köszönjük, egy másik nagy arab n :l~ 
1 en írt héber szótárnak, J eruzsálemi Tanchilm Mursid-al-l~áf' 
czimü munkájinn.k kiadását készíti elő, mely munkának fontos~ 
ságára kivált Goldziher- »Studien über TanchUm J eruschalmi« 
czimü müvében (1870.) utalt. - A Bodleyana héber kéziratainak 
nagy katalogusa, melyen Neubauer hosszú évek óta dolgozik, már 
teljesen ki van nyomva és csak a függelékill adott facsimilék 
kinyomása késlelteti még a nyáron bizton várható megjelenését. 
Végül említem, hogy Neubauer a héber szótárirásról 1863-ban írt 
franczia müvét most angolul dolgozza fel újra. 

* 
Hochmtbth Ábrahám, tisztelt munkatársunk régebben hoz

zánk beküldött egy megjegyzése legyen ez alkalommal szintén itt. 
közölve: »A M.-Zs. Szemle múlt évi október füzetében (I. köt. 
490.1.) ezeket olvassuk: »Ily házasság által :fiad tőlem elfordúlva, 
idegen Isteneket Mlványozna«, monclja Mózes törvénye (Deut. 
7' 4.), mig a zsidó leányt nem félti a_z elpártolás tól, ha pogányhoz 
menne is férjhez. « Maybattm felfogása szerint a megelőző versben 
foglalt tilalomnak csak utolsó része volna megokol va, t. i. hogy nem 
szabad zsidó ifjúnak pogány leányt nőül venni; első része pedig• 
hogy nem szaban zsidó leánynak pogányhoz férjhez menni, megoko
latlan maradna. Helyesebben értelmezi Ábrahám lbn Ezrá, kom· 
mentá~·jában az idézett helyre, a szóban levő két verset. Szerint~ 
ugyams a 4. versben foglalt me".okolás első sorban a tilalomna 
első részére vouatkoúk ugyan, du 

0 

ezzel logikai következmény ~y:~ 
nánt meg van okolva a második része i~;. Maybaum nézete-v 
szemb~n épen azt tehetjük fol, hogy azért következik a 4. versbeá~ 
a po gan y vő , l t' , . álaszt , va asz asanak hlalma utáu a pogány meny v tó 
sana~ a tilalma, mert az első tilalom megszegéséhől {olyha.~ 
veszely szemb "tlöLb . , természe eo , mmthogy a nő igen könnyen es 

HA LAMON JT~N GABIRÓf, KÖf.'l'EMicN\'EfRÖL. 

szerLíleg cstLtlakozik férje vallásúhoz. L. még Ezrá 9, 12., hol :t 

két tilalom ugyanazon sorrendben idéztetik. « - Ez alkalommal 
megemlítem, hogy JJiaybaum értekezése a nő állásáról a bibli;ti 
ó-korban most német nyelven is megjelent Brii.ll A. Mouatsbhitter 

czimü folyóiratában. 

SALAMON IBN GABIRÓL KÖLTEMÉNYEIBŐL 

Jekúthiél Ibu Hassdwltoz, pártfogójához.') 

l. Égi galambka, 
Rózsa a bájod, 
Úgy csereg, úgy bong, 
Csábos uszályocl ; 
Árad a fényed 
Röpke sugáron -
Igy ragyogott tán 
Ünnepen Áron. 

2. Nap vagy az égen 
Hajnali árban, 
Fürdik a lépted 
Játszi sugárban; 
Őzike, kedves, 
Jer, jer elébem, 
Jer vigaszoddal, 
S úszom a kéjben. 

I. 
3 . Pengj en a húrod, 

Zengjen a hárfa, 
Szóljon az ének 
Lengve az árba' ; 
Hódolatod hozd, 
Dicsszavad hallasd, 
Zengel Jekúthiélt, 
Öt, a hatalmast. 

4. Öt, ki e létnek 
Fénye, talapja ; 
Öt, ki az égnek 
Díszes alapja. 
Nagy fejedelmek 
Benne remélnek, 
Szent szava nélkül 
Ök alig élnek. 

1) Már a tizenhat éves költő ajakáról hallottunk hangokat, melyek 
telvék búval, gonddal; nem vonzza öt az élet öröme, a fiatalság kéje. Atyját 
korán elveszthette, s a mint költeményei mutatják, fivére nem volt, s ba
rátok helyett irigy ellenségek környezik az ifju t. Költeményeiben homályos 
gondolatra homályos gondolat tör; sötét képek, sivár nézletek rezgik át 
azokat. A tél ridegsége lelkiállapotának híí tlikre ; a kietlen, puszta tájék 
az ö örömnélküli élete ; a hold ragyogó képét sötét felbök borítják. el -
ez az ö sorsa. 

De pillanatra fény ragyogja be Ibn Gabiról borús egét, a keserfisé
get édes megnyugvás váltja fel : pártfogóra és vigasztalóra talált a l 7 
éves költö Jekuthiél Ibn Hasszánban. Saragossa e kiváló fér,fia kitárta 
vendégszerető házát a szegényes körülmények közt tengődő lbll Gabiról· 
nak. S a férfiút, ki ily >gileádi balzsamot« csöpögtetett szívének sajp 
sebére, uem gyözi költőnk eléggé dicsérni. Hozzá intézett költeményeiben 
már derültebb világfelfogá$s&l találkozunk, képei vidámabbak, bár ~-
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5. Érdekükért kiizd, 
]\[élne lehatva, 
l\Iit;tha fiMrt 

6. Sz;lle~Je szentség, 
Sztve Igazság, 

Kiizdue az atyja. ; 
Ajka csak üdvöt 
IIirdet a uépnek, 
Szent keze áldás, 
Gyöngy a szegénynek. 

7. Nélküle elvesz, 
Elhal az ember, 
S tőle örömmel 
Szí vc is eltel ; 
Adja a btlsnak, 

Ilíí ajakáról 
Távol a gazság i 
L~lke az cgbolt, 
Fenye reméltet _ 
Vaskeze felhő 
Zápora éltet. ' 

:Mért szíve sóhajt -
Add neki, isten, 
Mit szívc óhajt! 

IL 

~Vedd a gyöngynek legvillogóbb pará;~;sát, 
S a reggfelhö harmatjának varázsát. 
Legyrn elPg : tudorl, rövid a;~; elet, 
Aratsz, s mourld, az új tcrmé:<t is mcgéred ? 
Szőlöt Ultctsz, s ki biztosít majd arról, 
!!ogy élni fogsz s mustjából is ibatol? 
Az ész szirtjén szarvasként rontsz, kélsz tova, 
liiint a síkon vágtat a hős és lova! « 

kesiiltségrben túb;ásokba is átcsap. (L darab. Eredetije: Graetz »Lekot 
Sósannim« ez, gyűjteményének 39. lapján.) 

Ideig-óráig tartó volt csak e benső viszony. Gabiról érzékeny, in· 
gerlékeuy természete csakhamar eltépte a barát.ság kötelékeit - és csak 
nyomort, üldözést és boldogtalanságot lát életében. Egy van csak, mi meg· 
>igasztalja: a tudás utáni törehés. Jól hallja most is a költő pártfogója· 
nak intve kérő szavait, hogy hagyja ott a száraz, szivet-lelket eifásító 
tudás-keresést, ragadja meg az élet nyujtotta örömöket, hiszen a tökéletes 
tudás t'tgy is zárva a véges emberi ész elöl. - Sebaj, feleli a költő, ,meg· 
nyugvást ho· . · ' k · · • d l ok vegok& z sztvene az 1s, ha csak Iparkodott a tudas, a o g 
után. Igy átolvad a lant éneke Jekuthi(:ll dicsőítésébe · de bármilY n~ 
legyen is ez ·· · . t , . , . ' .. ·tsa újra 0""' . , onerze e, sertett hmsága nem euged1 hogy o nyuJ 'k 
engesztel" · bh" • ' ó ~l a 87·

1 
0 JO ~at. (Il. darab, melynek eredetije u. o. találhat e és 

lGapon. M~ndkettő megvan Dukes »Siré Salómó« ez. munkájábau. Dukó~bn 
raetz h1bás kiadá·.'t k'" , , . . Ch ··é Salóm 

G 
. , ~a IJavttva latJuk Saehs Semor » aJJ 

abu·oh: ez kis e' ·t k · ' , , ' ""]t) · r .e ezeseben. Fordttásom reszben ezen epu · 

SALAMON IBN GABIRÓL KÖLTEMÉNYEIIBÖL. 

»Messzc jársz, s a szirti sas sem hat oda, 
Vad helyen, mit ember még nem tapoda. 
Magad puszták démonának képzeled ? ' 
Sívó bagoly, szálló ölyv e képzelet! 
Haragodat kelet s nyugot rettegi, 
Száll az mint sas, vagy mint az ég fellcgi. 
Meuj el, távozz, ó a tudást hagyjad itt, 
Tépd szét, oldd fel kötelékit, kapcsait! -« 

Nincs nemesb kincs, szóltam én, a tudásná', 
Meg•:etném e szívet, ha azt utálnit! 
Ne szorítsam tán tetteit korlátha? 
Én szenvednék, nem más: mindezt jól látva! 
Nem érek czélt? Elég törnöm utána: 
Legyek ittas, kinek üres kannája. 
Mit az iclö? Lépte lomha hadd legyen, 
S bár mint csiga nyálkájában, úgy megyen : 
Míg e lét tart, tudás uMn török én, 
Mint szf~ráján fut a nap, ez örök fény. 

'l'udrl meg, hogy nem s;~,crzerl pénzen &:lent eszed, 
l:l azt., mint más péuzt, erszényedbe nem teszed. 
S ha jóllaktam már e fenkölt tudással 
Éljek még a föld porával, vagy m~iss[:l? 
liiért lihegjen döreség~d c lélek '( 
Csepp észneH is békét, iichöt reméJek ! 
Mint gazdáján ökör, csüngök én ezeu, 
Vagy mint szamár - bár csak kínnal élvezem. 
A tudás-vágy a szent útak eleje, 
Fénybe rejti el azt isten ereje .... 

Isten, c lét királyáv1Í ezt tevéd, 
S rája írtad Jekuthiél szeut nevét; 
Mint lobogót követik öt a nagyok, 
S fejünk fölött, mint a kék ég, úgy ragyog. 
Nem tenger ö? És nagysága nem begy-c? 
S önszemében kicsiny miut a tü hegye ; 
Nemes szive miudeu sziven uralog; 
Népek, ti mind, ö mestertek, uratok ! 
A könyörgöt kéri is, hogy : elvegye, 
S ha vonakszik, t•ámordul, hogy: eltegye. 
Szent kezéböl habként áldás te1jedez -
S mint gally égsz el, bösz lángja ba gerjedez .... 
Virulj virág! Felüditéd lelkemet, 
Mirtus-szagod kéjbe.,bájba eltemet l 
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(.l tegmtp még vedő váram tc valál , 
J\Ia már rom ez, s téged sz í v em nem talál i 
Hát szerelem nem kell többé, barátom ? 
El tiprasz hát? l\Iézed már nem .találom. 
Biz' ha jajsr.óm ott nőhetuc a fa~zon , 
Y elem búgua miuden madár az agon i 
A falon is ezt nyöszörguék a kövek, 
Ezt nyikorgná minden deszka és czövek. -
Lábam eddig hurokban volt melletted, 
De sziveddel azt most messzc kergetted ! 

Eliíz súvem, mert igy b<lntál én vcleu~ . ... 
De uern ! Szent fáuk lombját Ic nem tepdelem i 
Nézz Jángoddall : méltó erre a díszem -
De ne! Fényem megvakít majd, azt hiszem. 
Igaz, ueked e világon nincs párod, 
De szólj , párját dalaimnak hol látod? 
És ha kérded: úgy zengni ki birta azt ? 
liát Salómó, J 1tda fia, irta azt! . 
Fejedelmem, szívem szeret rnostan 1s, . 
S miutegy htgban mosom én azt s mostam 1s 

S bár sok évet eddig még nem töltöttem, 
S tizennyolcz év röppent csak el fölöttern : 
De betörtem én a tudás mélyébe, 
Behatoltam termei be, kéjébe; 
Hatalmamról beszél nyugot és kelet, 
Észak és dél én utánnam ágy eped ; 
Engem kiván a Gönczöl és Orion, 
Hát a kik itt másznak, föld, a poridon ! 
El nem riad e bátor szív semmitől, 
Csak nagyságod üz el, s ettől majd kidől. · · · 
Mégis te vagy lelkem vágya, sóhajom, 
Te vagy részem, te vagy kincsem, óhajom ! 

Budapest. 
KECSKEMÉTI LIPÓ'l' 

TÁRSADALOM. 

Az angol hittéritök Budapesten. 

Az 1838-diki nn.gy árvíz az akkori még igen szerényPestet 
hires várossá tette. A világ figyelme egyszene feléje fordult. Az 
európai ujságok az alig - és többnyire félreismert 1\Iagyarország 
fővárosának szerencsétlen sorsával foglalkoztak. Az angolok is 
n. nagy k::ttasztrófa révén bővebb tuuomást vet tek e mesés ország
ról és két fővárosáról, mely a hatalmas Dunafolyn.m két partján 
oly fönségesen elterjed. 

A praktikus és gazdag Anglia, hn. a világ valamely részé
ben meg akmja vetni a lábát, dúsgazdag hittérítői és bibliai túrsa
ságát küldi előre utásznak Igy történt, hogy majdnem egyszerre 
angolok kezdették épiteni a világ nyolczadik csudáját, a lánczhi
dat és bittérítő iskolát nyitottak a magyar fővárosban. A szabad 
Magyarország ez utóbbiban nem báborgatta, holott Ausztriában 
még a bibliák elárusitását sem engedték meg nekik. Ez időtől 
kezdve az angol misszió meggyökeresedett a fő városban. V au 
neki nagy és szép iskolaháza és csinos temploma. 

A bittéritök itt igen jól érzik magukat. Utóvégre sokkal 
kényelmesebb dolog iskolát és templomot tartani a magyar fővá
rosbttn, ba nem téritenek is, mint azon veszélynek kitéve lenni, 
hogy a jámbor térítőt megsütik és megeszik, mint ez az afrikai és 
ausztráliai missziúknál már hébe-korba megtörtént legyen. 

1\likor a missziót kiküldötték, a jámbor társaság biztosra 
vette, hogy ezen alig ismert, félczivilizált országban a lak~sok 
nagy része valami pogányféle vallásban él; de látván, hogy i~ 
minden ember pozitiv hitet vall, hogy e, vallásos dolgokban leg
türelmesebb nemzet kebelében nincs mit hódítani, a zsidóságr$ 
terjesztették ki egész figyelmüket. Zsidó hittérítő intézmény lett 
az angol misszióbúl, ha teljes sikerte~enség jutalmazta is törelt-
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, 't Al--' l' uo·}":l.ll elvétvo egy-egy zsidó, ki kenyérkereset] ől ' {.C.Bl' 'o )..t.l(_ l• O ) 

kitrrt, hogy i\ is miut hittéri~ő élhc~sen,- Budape~ten; ha azou
b:w Afrikíb:<, 1 ngy Ausztrállába kt~\dtek~ akk~r. d1reh.-t.e elment 
_ .A.mcrik:íba, hog) onnét sohau:tpJ<m VlsszaterJen. Az is meg-

.. t ' t horr,r err,r-co·}· élelmes lengyel zsidó, hirét hallván a misz tor l' ll , OJ OJ b , • .. -

. , · ol· bőkezüs(,rréuek bctoppaut hozzaJuk, folYette a hitet RZlOllrll'lUS ' b ' • . . · 

és az :mgol fontokitt és hazasictett Gahcz1ába, hogy a nyert össze-
o·ccskén ,1 Peszach ünnepet tisztességesen megülhesse családja 
o o 'b körében. Ez volt a sikere és semmi egye . 

És az iskola? Ez még kevesebbet eredményezett. Megtud-

juk az okát. 
' l\Iérr nem oly régi dolog, hogy a vallástalanság oly mérték-
beu elha1~1pódzott volna, mint ez az utolsó időkben észlelhető, 
nevezetesen a középosztálynál és a szegényebbekuéL A milyen 

1 .. kcse'o·rrel az aurrol vallJ.:"t: »my house is my c::tstle«, ép annyi )USZ bO G o 

önérzettel vallhatta a zsidó »az én ház:"tm az én templomom«._ 
1-Iit ártott a zsidó fi.unak, ha az iskolában váltig hangoz

tatt:ík a háromegyistenről való tant, h a ő ütlahaza. naponta 
háromszor és pedig n:Lgy ájt::ttosság~n,l elmondá: » H::tll.]acl Izrael, 
az ÖrökkéYaló :1, mi Istenünk, az Orökkévaló egy.« Mit ártott a 
fiunak, ha a hittérítő uj szövetségről beszélt neki, hn ő m~uclen 
nap a reggeli ima után elmondá a hitágazatok _közt; »HISZem 
reudithetetleuül, hogy a tóra, mclyet az Isten 1\Iozes altal adott, 
örökké változnthn mn.rad. « - A szülők nem féltették, hogy a~ 
a mit apa, anya, testvér, rokon, nnponta reggeltől estig g~ak~r~ ~ 
erry-két órai tauit(Ls által lerontathatnék Ha előttem fekuclnek 

kikereszteltek lajstroma, könnyen bebizonyithatnám, ~ogy 'síkz~.-
, . , , Dll o-

relem és anyagi érdekek hórlitásaivnJ szemben a misszw , ·ől 
. , '1 H . d, "lő tehát egyreszt d(•se mint scmm1 elenyesz1 c a a zs1 o szu ·tott 

, b' , 't" l . k l' 'ba mert nem tat azért is külcliitte gyermeket ::t Itten o { lS o at ' , ·ől 
. . '1 ő . ll' 'tól más reszt attól hoo-y rryermeke ehcleo·emttetne c Sl va asa - ' 

• ' b o o . , .. , a város nelll 
kénytelen volt vele, met-t sem :t zstelo kozseg, sem , . ko· 

J l i . l ll" számu neplS gonclosko,lott, nem volt köteles gon os wc m ~e ? főváros· 
lákrúL A magániskolai intézmény divt"ttozott legJobban ak t nyo· 
llan és ez clr(tga volt; a misszionáriusok pedig - és ez sok at roég 

. , 'l' errneke e' mott - mgyen fogadták be a szegeny ZSil ogy . 
könyvekkel és i rószerekkel is cllátt{tk növenclékeike.t n:gy~u. y sze

Hódoljunk meg az igazságnak (•s valljuk he őszwten, og ez a, 

retetteljesen bántak mindrnkor az i~juságga.l. Igaz, hogy 
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)Ján{tsmód a hittéritök eszközei közé tn,rtozik ; de jól esett Rzi.i.lők
nek és gyermekeknek, hogy ott vallásuk miatt nem a gúny és 
megvetés tárgyai, mint bizonyos fővárosi »közös« népiskolák 
bizonyos népnevelői előtt, vagy miut még gyakrabban meg szekott 
történni, a középiskolákban. 

Fölhoztuk tehát a tényezőket miucl, melyek közremüködtek, 
hogy a hittéritőle iskolája látogatott legyen. De az idők uagybn.n 
megváltoztak A zsidó ház többé nem templom; zsidó vallásos 
nevelésről már szó sincs. A zsidó ::tpa, ki gyermekét még is oda. 
klilcli, most is egy rezerválist ir n.lá, melyben kötelezi magát, hogy 
a gyermekei az anglikán vallástani órákat szorgahuasn.n látogatni 
fogják. A város a népiskolákról bökezüen gondoskodik és nincs 
apa, ki panaszkoclhatuék, hogy gyermekét a városi iskolákbau 
föl nem veszik s pedig vagy ingyen, vagy 35 kr. havipénzért; a 
Littéritök iskolája pedig mégis megtelik zsidó gyermekekkel. 

A törvény kötelezi a társulatot, hogy a más vallásu 
gyermekeket -tehát a zsidókat is - a saját felekezetök által beren
dezett hitoktatásra bocsássák. E t0rvénynek pro forma, megfelel
nek, a. mennyiben megengedik, hogy 11 gyermekek zsidó hitokta
tásra. járjanak; de a bizonyitványbnn csak a keresztény hittau
ból adják az osztályzatot s renelesen kitünőt, mit a zsidó hittani
tótól csak meg kellene érdemelniöle 

Ma. az intézetben a hittérítés javában foly, még soha annyi 
hévvel mint most. Illusztráczióul a sok tudomásomra jutott fogá
sok közől esn.k egyet akarok fölhozni. A tn.nitónő a zsidó hitok
tatásra. mcnő leánykáknak azt mondja, ha csak egyszer volna 
szeroncséje hitoktatójuklml, R. nrml beszélhetni, meglátnák, hogy 
»azonnal hitl1nkre térne.« 

Vessünk most egy pilla,ntást a helyzetre. A tizenkilenczedik 
század utolsó tizecleibeu, a legmélyebb béke idején, teljes vallás
szabadság mellett, egy fölvilágosodott miívclt fővárosban a hitté
ritök iskolája virágzik és e virítgzását kizárólagosau a zsidóknak 
köszöni, 11 nélkiil hogy ezek akítnuiféle kényszerl'1 ok alatt csele
kednének. N evezzük el ezt nyiltan rs minden hámozás nélkül az 
ő saját nevén: ez jellemtelenség, ez szégyenfolt, melyet az egész 
fővárosi zsidó közönség visel és talán azért, mert nem volt eddig 
senki, ki szemére hányta, mert még nem volt senki, ki ezen szé
gyenletes körülményre figyelmeztette volna. A zsidó társadaloQ~ 
szent kiitelessége tt•hát oda törekedni, hogy ne akadjon a főváros-
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8
,,1:1a sem roelv a hittéritöknek okot szole:áltasso 

ban erry ZSlUO ' " ' ' J , • u ' 11, 
b , ro mkl"1 roint a vadak számara Budapesten m1ssziót tart 

horry sza t ' • . . . -
. "' k D e hazaiini kötelességet l S t elJesltene, ha mozgalmat indi-

situa . , d' l , kb'l ·skol·íl- látorratás::t ellen es pe 1g cet o o : t::tn::t ezen 1 ,. , b 

1-ször. )\fert megmentené a magytw fővárost, hogy az angol 

társasig évkönyveiben neve elö ne fordulj on Honolulu, Shangai 

és Fecsi szigetekkel egy rovatban. 

2-szor. 1\Iert megszabadítaná a fővárost az utolsó népisko-

l
Tl roely roérr n. német tannyelvet használja és a hol a hazai a o, b ., .1 n elv mérr nagyon is alárenelelt szer epet JatsZl c 
y A ;esti zsidó hitközség 30 főváros i iskolába küld hitokta

tókat, kik mimlenhol a hazai nyelven tartj ák előa.dásaikat és kik 
csak a hittéritök iskolájában nem boldogulnak a magyar nyelvvel. 

Ez legjobban jellemzi az idegen szellemet. 
Én az a.ngol roisszió iskolájának fönnállásában, miután kizá-

rólaerosarr zsidók e fennállás okozói, a zsidóság becsületét látom 
roeg~ároadva; a zsidó önérzet. fölébredésén~~c legfé~yesebb jelét 
látnáro abban, ha társadalm1 uton ocla torekednenk, hogy a 
zsidók küldjék gyermekeiket a zsidó felekezeti iskolákba, a ki'tlön~ 
féle keresztény felekezeti iskolák ba, a fővárosi iskolákba, de semfil 
szin alatt a roisszionáriusokhoz. Ezzel tartozunk magunkn.ak, 
ha önbecsülésünk kitüntetésével mások megbecsülését akarJuk 

kivívni. 

Bttdapest. 
SzÁNTÓ ELEÁZÁR· 

A főváros népesedési viszonyai felekezetek szerint. 

Körösi József, a fővárosi statisztikai hivatal nagyérderolt 
igaz:gatúj a, egy rendkivül érdekes tanulmányt hocsátott közre: 
»Budapest főváros halandósága 1876- 1881. rs ennek okai~. 

Érdekesnek találjuk c könyvnek azon adatait, roelyek a hitfeleke
vonatkor.nak, itt lcülön bemutatni, mcrt minclen egyes szúm birú
latot mond a zsidó faj egészséges rs erkölcsös voltúróL 

Bemutatjuk a következő négy táblázatot: 

Az ] 876--8]. elhaltak hitfelekezetek szerint: 
KathoL Protest;. Zsidó. 

O-~ éves 50'87 46'01 49'32 
5-15 » 4'43 4'62 5'73 

15-30 " 9'99 11'42 11'09 
30-50 " 16'24 19'66 12'42 
50-60 " 7'11 7'52 6'36 
60-tul " 11'09 10'75 15'06 

Az egyes hitfelekezetek halandósági koefficziense 1880-81. 
0-5 évesek: 

élők sznma meghalt 
l881.jan l. 1880-1881. •to 

KathoL 2-±924 9194 
Ágostai 1800 557 
Helvét 1819 600 
Zsidó 7937 1174 

l8'H 
15'47 
16'50 

7.40 

5 éven túl: 

élők 

214799 
17916 
19837 
62 240 

megbaltak 

9 748 
716 
730 

1472 

•;. 

2.27 
2.00 
1'84 
1'18 

Az első életév hala.ndo's,:1g,·• ,'lz. eL."'CS h' f 1 k ~ • • • ·J lt e e ·ezeteknél 
1876-81.: 

Katholikus 
Ágo~t. <ls l•elvtlt 
Zsidó 

született: 
57677 

RT> 89 
129:16 

mPghalt 0-1 

17910 
20~6 

232 7 

"/o 
31'05 
24'211 
17'99 

Törvényes (•s törvénytelen gyermekek halandósága 
évben J 878-81.: az első 

született: .. meghalt: 
törvéJiyes törvénytelen °/ 0 to é rv nyes •to tőrvénytelen •t. 

~athol. 23902 14033 29'9 739 
Agostai 2022 896 = 30'6 ' 

6 30
'
94 

4231 30'1-' 
Helvét 1833 1003 = 35'5 426 21'07 231 26'78 
Zsidó 7560 1086 = 12.5 ~~:~ 25

'
26 

254 25'82 
16'68 228 SIG-97 

MAGYAn-Zsro6 SzEMu:. 1885. VI. Filz, 25 
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Az I. táblázat mutatj:-1 , hogy l 00 halott között hány gyer
mek és hány felnőtt volt. 100 hnJott között volt a zsidóknál 49 
protestánsoknál 46 , lmth.-nál 50. De ez nem azt jelenti, hogy ~ 
zsi<lólmál ép oly nagy: sőt nn gyobb a gyermcklmlandóság, mint a 
protestánsoknál, a mint azt a következő táblák is kitüntetik. M:u
tatja továbbá ezen táblázat , hogy a. 15- 50 éves korcsoport ke
vesebb számmal van képviselve a halottak közt a zsidóknál, mint 
más felrkezetelmél, ellenben a zsidók közt sokkal több van, ki 
60 tul halt el, mint más feleleezeteknéL 

A II. táblázat direkte mutatja az egyes korcsoportok ha
la.nclósági 1iszonyait. 1880. deczember 31-én népszámlálás volt, a 
mikor ::tz Nők számát meg lehetett határozni. A:;mtán meg van 
határozva, hány egyén halt meg 1880. és 1881-ben, és abból ki 
lehet a halandósági százalékot számítani. E zen táblázat már 
mutatja, milyen óriási különbség van nemcsak a gyermekek, ele 
a felnőttek halanclósága között is, mig a zsidóknál a 0 /o 7, addig a 
kath.-nál 18, tehát itt több, mint kétszer annyi gyermek hal ol, 
mint ott. Dc a felnőtteknél is ugyane viszonyt találj uk, 1'18° /o a 
zsidóknál, 2·27 a kath.-nál. Minclcnesetre jele a zsidó mértéldetes, 
jó7.an és csaláeli életmódjának 

A III. táblázat, melybőllátjuk, hány gyermek szülotett és 

hány halt el, ugyanazt az eredményt mutatja a kath.-nál, l 00 

gyermek között 31 halt el, mialatt az első évet elérte volnn, a 

7.sidólmál 17. 
A IV. tábla, mely azt mutatja, hogy az 187()-81. szülc~ 

tett gyermek között hány törvénytelen volt, a zsidó kiváló csalá~I 
élete mellett szól. Volt l 00 szülés között törvénytelen helvéteknel 
35, ágostaiaknál 30, katholikusoknál 29, zsidóknál 12. 

Bnrlapest. 
Du. SzALÁRDl MóR. 

ÉRTESÍTŐ. 

Országvilág, 

A pócsi izr. hitközség 1884-ben. 

Eildigclé csak két zsidó kö~ségiinknck vis~ony:tirúl szólhattnn k 

hűvcbLcn, :t pestiről és :t s;:egecliről, mclyck évi jelentését rendesen vettiilc 

Most ho~ztÍ.csatolh:tljnk n harmadikat, :t plr'.l'it, mcly izlésescn ki:Ulított 

fii'l.cthcn, könnyen áttekinthető iiss7.e:íllításL:tn fesli nmlt évi :Ul::tpntai

n:tk képét. 

A fők:íntort a hitközség clbocsM:í, ele :t reneles is/PJIÍ tisotelct :t7a!rt 

minilcn tekintetben teljesen kielégitő volt i c czimcn a kiadások 250 0 fdot 

tettele >>A lclkés'l.i hi\':ttalhl j:író és peLiig cskctl'seknél és haláloúsokn:U 

s;:iiks<1ges ütmcpi szónoklattal tisszckütütt funkc;:iúk ,:s u többi ailminis7.

trác~iolliílis teendők tökéletcsen kieh'gitű móclon "''ge,,tetnck; minil n mcl

Jctt azon reménynek adunk kifejc~l'st, hogy a~ clőljárús:lg komoly tün•k

vésének si kertiini fog a hitközséget anyagi vis~onyai tekintetében oly hely

zetbc hozni, hogy a rabbiszeket n hitkö~s,:g jelentőségének megfelelöleg 

bctölthesse. « 

A jóté!.·on.>;-<<Í[J tételénél :t7. előirányzat tetemes tlÍlll'pése mutatko~ik ; 

szaporodtak a há7.i és vándor szegények, a~onki,,iiJ seg<'lycztek »tuilom:l

nyos pály:ln levő hitközségiinkbcli S7.Cgl'ny sorsn i~jakat« - mely nem('s 

clj:lníst mimlen magyarors~ági 7.siclúkü7.ségnek kö,-ctni kellene. 2ií szeg.'ny 

tanulót ruhával hittak el, e~ öss7.eghc~ a város 100 frttal j:lrult i n pécsi 

takurékpl'nzhir a kitiinö tanuJók jntalm:t~:ls:lra 12 c~list forintot ado
nHÍnyozott. 

. A'7. úkol~:·ól nagy e~ismeréssel emléksúk meg a jclentt:s. A » hitkö7.ségi 

JSkolas~ek kflroltve a lnvatáshi\ tanítók scn'ny törckvt:8,:vcl« c téren 

igen s~•'P crclnll'nyt ''rt cl i »a tanuJók s~·ímn folj•tonos• .. k d'k 1 . . _ .. ..n nove e 1 , o y 
mmyn·a, hop;y a~ •skolahclyiségek m:lris c),:gtclcnck és kibövitésök csak 

25* 
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idiílu;nlésnek tekinthető. « Elvi hablrozatot 01. Ugyben a közHég dr. Gold

hergel' Ignác>~ kitiinö cmlLlkirata kii,·ctkc>~ülbcn hozott. Az iskolaszék még 

klilön i.<kolai /.·,;·"!11'/cÍrt rendezett; a ki:vUs c czimcn 59 fit 62 h., mely 

öHszcg 20 krnyi beinisi jántl~kokból fcdc",tctctt. Momlanunk scm kell, 

hogy c kitiinő inthkcdes föltétlen dicsL:rctct érdemel. Megemlítendő még, 

hog)· a női blzimnnka cllenörzrsLh·c kl\lön nffi !Jioottsáy alakíttatott, »mcly

nek tngjni bnz:.;alommal jártak cl tiszLiikben <:s a tapasztaltakról az isko

laszJknck jclent<~st tettek.« Az iskol:lba járt a mu!t tam'vbcn 143 fiu, 93 

leány, összesen ~BG; tandíjmentes volt ezek közt 62, ftlJtamlijas 55. 

Hittani oktatílsban nlszesült gimnáúumi növcnd,:k 5 5, reáliskolai 51, 

öss>~csen 106; a polgári leány-, a kolostori- és mag~íniskolúkban 25, a kö

zös elemi iskolában 7 4. - A templom, ld\'l.srg;háza és kántorlakás tataro

:dsa a mult évben mintegy 600 fttot ig<:nyclt. 

A költségvetés közérdckü t,ttelci közi\l mcgcmHtjlik ezeket: az ima

sz<'kek utáni bérlet bevétele tett 2 7 7 6 ft-tot, templomi adakozások czimén 

befolyt 439 frt, iskolapénzek és hittani tandíjak tesznek 3257 frtot;

tantestiilet fizetésére fordítanak 3600 frtot, hivatalnokok fi:wtesére 5525 

frtot, tőke visszafi>~etésre 5 3 O 8 ft· tot, kamatok fej<íben 3 6 O l ú· tot. E két 

utóbbi teteit illusztrálja »a bitközség tartozásállása 1884. év végén.« A 

passzivák ugyanis 5 2, 9 9 7 ft·tra rt'tgnak; az összeg r<lszlcteiböl mcgcmlítjlik 

a takarékpt:nzt:lr 29,726 frtnyi kölcsönclt, a'l. orsz. zsidó iskolaalapnak 

tartoúk a közs<'g 13,200 frttal, az otthelyi sz6Utegyletnck 2700, nöegy

letnek 15 O O frttal stb. »Az elöj,\rós{lg a tartozás főbb tételeinek egy 

hosszabb idei olcsóbb törlesztési kölcsönre valú átválto'l.tatása iránt buzgóu 

törekedett, eddig azonban sikere nem volt.« Az 1883. évhez képest kli

lönben a tarto>~ás 5267 fi·ttal csökkent. 

Adófizető tagja van a hitközségnek 250, kikre összesen 6645 frt. 

adó vettetett ki. - Az elöljáróság tartott taval 5 közgylilést és 17 elölj. 

ülést. - Az cvi jelentést aláirt urak ezek: Justus Lipót elnök, Griinhut 

Iguácz alelnök, Bak Jakab titkár, Treuschiner Joak. pénztárnok t:s templ. 

gondnok, Fischer Mór ellenőr, Markusz Dávid tcmpl. gondnok, Enge! 

József, dr. Löwy Lipót, Steiner Lipót, Kmusz Béni, Weiler Jáuos, Hesscr 

Gerson Stern Mór. - Az elöirány:.mt 1885-rc szükséglet czimén kimutat 

21,845 frtot, a fedezet ugyanannyit. 

~ 
l 

:SJ.JLTMANN JJAJOS. K(if,l'iH,J)J UTAMBÓJ.~. 

Külfölcli utam1Jól. 

Hollandia. 

TT. 

1\Ieg aznap ~ post:lra mPntcm H <Ítvctkm lcvclrimet. melyck között 

~gy mainzi banHomtól is volt egy, ll1ely nj{~nltlsul szolgált számomra egyik 

igen előkelő amstcnlami zsidó családhoz. Azonnal a CalvcrRtmat felé tar

tottam, ahol a czimzctt lakile L. Lll' igen b:uátstlgosan fogadott. M<'gis 

utóbb sajnáltam, hogy folkerestem; ~iibb idiít s p<'nzl pazarolbnn 1nlna 

ugyan, hanem rgy kimonelhatatlan f~íjclalomtól megkim~Jtcm 1·ohm maga

mal, merl sohascm lncltam volna meg, mik,:p vélekednek a hollanrliak az 

én hazámróL Szintc hihetetlen, mily v<liunényben vannak itt :lltal:íban 

Magyarorsdgt·ól, különösen pedig a magyar zsidókról. Ezen ~zó »Chuu

gam«, amint azt a hollandink monclják, itt tlltalában a boldogtalan tiHza

eszlári pi\r óta lett közkeletlivé. Előbb igen keveset tudtak s épen senunit 

scm hesz<iJtck rólunic De két év előtt ha~übokra tCljcclö t!'legmmmokat ,:s 

magántudósitásol«tt köziiitek a hirlapok Nyircgyházán)l •'s Magyarország 

egyéb tajairóL Ezen tudósítások alapj{m hozlak rólunk itéletet. Egy zBidó 

vallásu, magas államtisztviselö egész kereken kimonrhi előttem, hogy a 

magyarországi zsillóknak a legelvetemiiltebb, Jegistentelenebb embereknek 

kell lenni az egész földkerekségen. >>De ngyan hogyan bocsáthat ki ön ajkain 

ilyenfé!P sr.avakat ?« kérelém tőle elsziirnyiikötlv<', s felelctiil ezt kaptam : 

»l ly föltevés nélkiil Tisza-EszUlr egt'Hzen kt:pzclhelctlcn. Ha sta

tisztikailag be nem volna bizonyítva, hogy i\Iagyaror"zágban a gyilknHnk 

legtöbbnyire zsidók, teljes lehetetlen volt volna 'fisza-Es~lltr sziurchozatala 

oly országban, mclynck kormánygyeplője egy kitünő férfiu erélye~ kezé

ben nyugRúk. lia pedig uem a zsidók a hibásak, azt kell hinnem, a mit 

nálunk minclcn embel· hisz, hogy 1\lagyarorsztlg ... « 

Ilyenféle beszédeket igen sokszor kellett hallanom, úgy hogy végrO 

kényteleu voltam L. urat arra kérni, hogy engem többé semmiféle ujabb 
ismeröshöz sc vezessen. 

»No, tlc a rabbi urakat csak mégi~ mcghítogatja ön ?c kérdi L. m·· 

»Azokat igen« -- válaszolám neki -- »kart:írsaimtól félni Aernrni 
okom sincs.« 

»Tchtít, L:t ugy tetszik, menjiink.« 

A rabbinátus itt következőkép van alakítva: Diir111er J. H. főrabbi i 
Content J. 1\J., H'ijul.-uop J. D., ],oot A. és J. Jl!endea Clmmacerio, ez utóbbi a 

spanyol hit község rabbija, tulajdonkép csak rabbi helyettese, mert az amster· 

darni szefúrdi hitközségnek már évek óta uincsen főchachámja. Mintbogy 
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azonhan a hilkiiz~,:gi halós~íg egy, mag<ltól ,:rlhetii, hogy a spanyol rabbi, 

noha ii soh<l Rem mcgy m<ís, nlinl a spanyol zsinagóg:íba, a rabbi-lestiilet 

tan:Íl•sknz:ísaiba és határozataiba szintt:n befoly. Ezen urakat sorhan meg

l:ítng:tttuk. Nt:gyen, a lcgcliil nevezettek, a legvirágzóbb ftlrfikorban vannak 

,:s szigoruan konzervatív irányt követnek, amint hogy ez Amsterdamhan 

m:ísk,:p nem is gondolható, ele mindannak daczára, nemcsak alapos tudo

llHÍnyu thcologusok, hanem sokoldalu müvcltségii férfiak és kitiinő egy· 

h:ízi szónokok is. Névszerint TJ'i,jnkoop ur, aki az amsterelami rabbiképző

ben végezte tannlnuinyait, nagy népszerliségre tett szert s mint hitszónok, 

nagy darab t!ildön ritkítja párját. C'lwmncerio ur már aggastyán, dc erős és 

izmos, oly biiszke, előkelő magatarüíssal, miut valamennyi spanyol hitsor

sn~ai, kik német hitsorsosaikra, mint félbarbárokra, csak amngy félvállról 

trkintenck. Nagyon meg voltam az öreg nrral akadva, mert csftk hollanrl 

,:s spanyol nyelven beszél, minthogy pedig rám nézve ft holbncl beszéd is 

spanyol, nem tehettünk egyebet, minthogy héber nyelvismereteinket vettlik 

ciii. Itt l "trlW!'OJJ képviselö is kiilönös megtisztelésben részesült, abban 

tudniillik, hogy nevét héber betlikkel lcü·tuk. És ez igy történt. Ö spanyol 

fötis:r,tclcndiiségc av.t kérelezte tölem, hogy igaz-e az, hogy Vm·homv urat 

egészen köilönséges lopásan kapták, ele az öreg ur ezt a musv.ka bagaria 

szagu nevet olyftn furcsán ejtette ki, hogy még csftk sejteni sem tudtam, 

miröl akar szólni, azubín meg a csángó pénzek históriája is már rég kiment 

fej emből. 

»l\Iondja meg ön otthon testdreinek, - szólt most hozzám vigasz· 

taló hangon, hogy ne csüggedjenek el. Fliggeszszék szemeiket miráJJk, 

Hpanyol v.sidókra; mi véghetetlenill többet szenvecltiink, mint ök, dc azért 

soha egy perezre sem estünk kétségbe, bizalmunk az isten mindenhatós:í

gában épen ft legádázabb üldözés rohamai alatt volt legrend Liletlenebb; s 

nem is csalatkoztunk, mert az isten megsegített bennünket.« 

Erre kifogyhatatlannak látszó böbcszédiiségbe esett, ügy hogy én 

valóban nem tudtam, vajjon egészen lüinnyeclén folyó héber beszédét bá· 

mnljam-c, vagy dús képzelő tehetségét, mcrt ö oly éldnk szinekkcl vázolta 

a zsidók kilizését Spanyolországból, mintha csak épen ezen szempillanat

han érkezett volna meg Szevillából, ahol nejét és gyermekeit máglyárft 

vetették s ö is csak valóságos isten csodája által tudott megmenckiilui. S 

mily átszellemülés tlikrözödött tisztes arczának mincl\ln vonásában, mikor 

elöttem elbeszélte, hogy az ö zsinagógájában két olyan elnök van, kik 

egész a XI-ik századig nyuló családi törzsfávfl-l rlicsekedhetnck, s kiknek 

ösei egykor a leghliszkébb spanyol grandok köréhez ta1·toztak. Ezen urak 

közöl az egyik llf'1wique:: rlf G'({s/ro, aki taval egy dr. Kaysfrlin!J által 

'?! 
l 

i;EJ/DIANN L.\JOS. K(;Lro!,Di U'l',\\IHÚL. 

:L M. Zs.-Hz~mlt'IJcn is ismertetett könyvPt adott ki, mrlybPn a,; amster

da•ni •·égi spanyol tcmctií cml,:kkövcinck feliratait kiizli. Cn,tm ur cz•·n 

temctií jó bi'Jmn tarttís:ím m{n· igen tetemes v:tgyont álrlozott. A m:isik 

.J. f,, dc Letts 1At!J111UI, kinek ősei s~inb:n a fiíncmcssl:ghcz tartoztak. 

C'lwllulecim nr azon szivcs bar:íts:ígot i~ tftnu~íbí idnhmk, hogy f'! ki· 

sért a spanyol zsidó árvftlcányok intézetébe. Csak huRzonkét :Írvaldny van 

az intézetben elhelyezve, kik m~ír legnagyobb részint fölsercliiltck, s nem 

egy köztlik valóságos Nuncs liiária-féle alftk. Egé>zcn sftjátságos ,:, tsod:i

latra méltó tipus ez, melybea ft keleti fanilizia heve ft román faj bltjaival 

egycsU L 

»És most« - szólt L. nr, miubíu Chnmaceira nrtól búcsut vl't

tiink- »megmutatom önnek a börzét.« 

»Dc hiszen ma épen péntek van s m:ír délutáni 5 óra, én pedig 

azt szeretném hltni, mikép ünneplik a kiilönfele :r,sinftgógákbftn a szombat 
kezdetét.« 

»Soha sc aggódjék«, - monchí kalauzom, - »miuclarrft jut még 

elég idő, mcrt ne gondolja fÍm, hogy én a börze alatt ftzt a pomp<ls épíile

tet él'tcm, mely a királyi pftlotávft] szemben emelkedik; én önt csftk a ~.,idú 

úiirzérc vezetem. Nézzen csftk arra -- mondá - ft Jooclcnbrcetstmftttól 

olclalv{tst elnynló sziik utczácskára mutatva - »ott ''an az am~tcn1ami 

zsidó börze, mely naponkint isten szabari egc ftlatt fejti ki zajos tevé
kenységét. « 

Alig birtftm ámulatomból magamhoz témi, a mint ezen hosszu, szlik 

utczaba betettem ft lábam. Irgalmas ég! ;',Iifélc börze ez! Óc~ka rnh:lk, 

súlok, csizmák, szalagdarabok, po~ztó és vászonmaradványok, cziczith és 

tefiliu, szicldur és mftchzór, lnláv és sáfár ott hevernek egymásra szórva a 

földön vagy ftlacsony deszkaállványon, zavart rendetlenségben egy raká

son, eltorla.szolvft az ntcz:ít, mig a vásárlók csoportja, mely nem épen 11 

legmagasabb kijriikböl vftló, hírmás l(S tiintctö módon zsibong az :Íruczik

kek körül. Mily éktelen zsi1·ajba vegyül itt angol, holland, német irodalmi 

és kofanyelv a hangnem és hanglajto1ja nlinden képzelhető fokozatán, 

megborsolva helylyel-közzel zsidó kifakad:\sokk:.l s olyan szitkok- és átko

zódásokkal, melyekböl hacsak egy szememyicskc telje"iilnc is, okvetetlenill 

r:íd szakadna az ég! Képzeld még mindehhez a konyhamüvészet, igazán 

mondva, kiilföldi laczikonyluízás Yándor apoRtolait, kik kolb:ísz, hal, sava

nyn ugorka, friss kftlács s több elleléből álló csemegekészletöket rekedt 

orclito:dtssal kínálják; képzelel ide azt a míiélvezetet, melyet a legkülön

hiizöbbcn lmngolt kintornák és kézi ham10nikák pokoli zürzavara nyujt 

- képzeld el, mondom, mindezeket, sőt képzelj sokkal többet: s még min-



d if!. csak hal:" :ÍII) képet aikotttil magadnak a~ amstcnlnmi ~Hid ú 1111pélct

II!'k eme p:lratlan jclcuctéröl, melyliil, Yiirüsm:trt) n kkal s;~ólY:t: »ember 8 

PmbcrcYii ~Ulat fut s tótágast :lll a lcrt11és~eL« Valóban egy Ilogarth 

ccsdéltc;-; tm1ltó képe a lcgtnlzottabb nils:lgnak. A fmnkfurti »lange Gassc«, 

:t hamburgi »Marienstrassc« é~ a londoni »Pctticoat Lane« egy iitt veve 

fiCUl YCr,cnyczhctnck az amsterd~uni zsidó börzeveL 

ll ol Yagy te retteuthctetleu höse a magyar antiscmitiznmsnak '( Ó 
ha tc azt h\tmld, mily szcmtclenséggel csin:Unak itt rongyokból s piszkos 

ltullad,:kokból ant n) akat és bankjegyeket, volnál-c képes clicsíi haragodat 

fékezni'? Azonban nemes keblü megváltója hazamnak, maradj csak itt, 

mig be nem esteledik, mig a szombat be nem köszöntsén biztos•·a veszem, 

hogy ajka id átok helyett áldásra nyilnak meg. N ezd esak, nczcl! Az esti 

sziirkiilct a közelgö éj elöbirnöke gyanánt beköszöntött, dc meunél söté

tebb kezd lenni ezen élénken népes utczában, annál tisztábban ragyog a 

fllny az ott lakók szivében. A Fötcit, ztÍgntczaszerli ghetto ezer gyertya 

fényében, ezer meg ezer boldog lakos arczának ragyogásában pompáz. 

Mint küzöuségcs és föl sem tliuö természetes dolog, de egyszersmind titok

szerli és gyönyörteljes kinyilatkoztatásképen voault be a szombat a szí

vekbe és lakásokba s azonnal eloszlatott minden homályt, elriasztotta a 

»hétköznapi veszödség« miuden uyomoruságát. l\Iost minden lak ki van 

vibígítva, mindenütt terített asztalt találsz, minden sziv jámbor örömben s 

boldogs<ígban uszik. A cserép tartóba állított szerény faggyt\gyertya féuye 

r:s a sokkam eziist gyertyatartókba helyezett tejgyertpik pazar világa 

miudeniitt ugyanazon képekre árad. A csahid leanytagjai és a kis gyer

mekek kegyeletes csöndben ülnek anyjokra figyelve, aki régi szent szokás 

szerint ,lJdást moncl a szombat gycrtyagyujMsára. A családapa leveszi a 

kölly\·állványról vaskos imakönyvét, odaadja legielősebb fiának , hogy vigye 

utáua egész a zsinagóga kapujáig. Ekkor kijönnek az utczara; a férfiak a 

férliak;;.al, az asszonyok az asszouyokkal meunek. Keveset beszélnek egy

máshoz. 1\fa senkinek ajkai nem nyilnak hangos panaszra, ele örömujjon

gás scm ha.llatszik, mert minden szivbell szombrtt van, mely, szent, meny

uyei héke, :L lelkek ünnepies nyugalma. - Úh híngbuzgalum zsidóirtó 

hős! ha te miudezt ügy latnácl, amint én láttam, hibáiukat és gyöngesé

geinket alkalmasint sokkal kiméletesebben biráinád meg. Ismerni akarjá

tok a zsidót 'l Akkor ne meJJjetek utána a börzére, hanem keressétek föl 

saját házában, neje, gyermekei, szóval családja köreben. Sétáljatok végig 

a zsidó Unuepeken a ghetto dögleletes lcvcgöjli, szlik utczáin s keressetek, 

flirkészszctck ki - ha tudtok - l'sak egyetlen egy részeg zsidót! Nem, 

ti egyetlen egyet scm fogtok találni, mcrt ak;lnnit keres is eg~sz heten at, 

ak!u· nehéz, aldr könnyií munlulval, aldr IJccsiUdc:;en, :tkár c~alfa mó<lon, 

nem viszi azt lL korcsm!Íba, hanem haza viszi, hogy azzal felesr:gét 8 ~y,~r-

111ckcit megörvendeztessc s ak:írmi, vagy ak~lrmilycn ,-olt volna i~ nz 

rgész héten M, pénteken este ismét emberi méltós~lg~ínak tndatára 1:hwrl. 

a szmnbat kezdetével többé nem a piszkos, rongyszedő zsidó, haucu~ 
fl:,:j és atya. 

Itt van a bökkenö uraim, ez a dolog hiuéje! Ne a zsirlú korcsmáro

sok ell en szitkozócljatok, hanem korholjátok a keresztyének részcgcskerl1:_ 

s<it. Ne ;ítkozzátok a zsidó >> uraságoktLL «, h~Lncm a pórs:igot besz11!jétek ni 

arra, hogy tanulja meg a zsirló póroktól, hogyan nrvel.i'' ~yermekeit 

.onrakld«, s meglátjátok, mily szépcn tanul unk cgym{tstól, megl:ltj~itnk. 

hogy cg) m{tst kölcsönösen blmogatva, kölesiiniis szcretetbcn s hanitságban 

cp;y holdog hazának boldog gyermekei lesziink. 

De hát micsoda tlicsköt-bogarat nem bc;zélek iissze megint! Jli sz 

arról kell számot adnom, hogy mit láttam, mit tapas7.taltam a zsinagóg:l

ban. Nos, ami elit illeti, nagyon meg voltam elégedve. Hollaudnak ös:;zcs 

zsinagógáiban a legszigorubb orthodox szellem uralkodik. Jellemző a?. 

itteni viszonyokra nézve a kövctkezö eset, melyet nekem L. ur beszélt el. 

A mult év novemberében az amsterelami kereskedelmi hirlap fölhivtbt 

boesátott ki mindazokhoz, kik az istenitisztelet kor,zerli átalakítását óhaJt

ják, h ogy lakezimöket a lap- kiadóhivatalával kiizöljék. És az ereelmény 

az lett, hogy miuden a régi kerékvlíg!tsban maradt. l~nekkarnak ,-agy nr

gouának hire-ham\7 a sincs. De azért minclen ki nagy lelki épiiléöscl w~z 

részt az itteni zsidó istenitisz teletbeu ; mcrt itt az a gyönyürii szoktís mal

koclik, hogy (/.z r·gé.,:; kitkrizség egy iitt énekel az isteni tisztelet alatt. A 

spanyol zsiclók hozták ezen szokást régi hazájokból és a németek töliik 

tanulták azt el. Őszintén mcgvallva, nekem az istentisztelet czeu módja 

sokkal jobbau tetszik, mint az, mely a most:tni ugynevezett »modcrn« 

német és magyar zsinagógákbau divik s mely a vallllsos buzgalomnak föl

cbresztcisére cis táphllására épennem alkalmas. Hiszen még a lengyelországi 

zsinagóga zs i vaja és hirmája mcllett is inkább fcjlmelcgszik a sziv, rnint 

n zenemih-észet szabtílyai szerint képezett ,:ncklö hangjainaL Nem az riu

p;atja a szivet az égi ~ítszellemiilés magaHztos gyünyi\reibe, amit hallunk, 

hanem amit magunk érzünk, amit magunk tolmácsolunk szavakban, han

gokban. Nagyon tudnám ajtiulani magyarországi hitsorsosaimnak, hogy 

állíts~ik magok elé követcndö példaképiil az amsterelami zsidókat. 

Még mtis valamit tapasztaltam az itteni zsinagógákban: a hitszó

noklat nyelve Hollanelia össze~ zsinagógáiban a holland nyelv. (Egyetlen 

kivetelképen csak a spanyol zsinagógát hozhatom fól. Ezek az emberek 
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"chop;y ~cm akarnak hajdani inkvi ú tor:tik HyclvMöl clp{trlolni). CHak az1:1t 

!cH:<Ck itt erről említést, mcrt Cf'T kcnlC~t akarok ahhoz kapcsoini i a;;;t :t 

k,:,.d,:"t fntlniillik, hop;y ha a 8zigoru:w othotlox amsterelami és rott0nl:tm i 

rabbik holland Hyclvcn tarthatják egylutú bcs:<úlcikct : a mámnmms-s:<i

;.;eti \'agy po>~f<nnyi , szilltÓn s>~i gonmn orthodox rabbik miért HC prédikrd

h:ümln:1k magyar Jl)'Ch-en '? Ne monclja azt nekem senki , hogy a pozsonyi 

dómlma szintrn német egyházi beszéeleket tartanak, Múramaros-S>~i gcten 

pedig épen U >~ ohlh nyelv is járj a. Magam is tndom én azt igen jól, dc azt 

is tudom, hogy m:tsok vétkei és hib:\i sohascm tehetnek bennlinket erénye

sckké. A7.1ml f'e :\lljon én elém senki, hogy jó magyar hazafi lehet val aki , 

még h n magyarnl nem beszél is. Én ezt a leh e tőséget is megengedem ; ele 

m:tr a7. schogy sem mcgy u fej embe, hogy lega]{tbb az élet legszentebb 

úr:liban zengzetes magyar uyelvünkön ne fej ez7.lik ki szivli.nk tnlárndó 

;1rzclmeit. »Nyelvében él a uemzet« mondja a költő. S ki meri előttem azt 

:lllítani, hogy az igaz hazafis:íg követelményének eleget tett, ha a nemzet 

eletéhez járulni s igy a legszentebb liOldlkötelességet teljesÍteni erejétill 

telhetőleg nem iparkodott'? - Eg;ycbiránt nem szii.kségcs C7.Cn t{~rgyról 

ho~s;;;adalmasabban beAzélnliuk. Szilárdnl meg vagyok en arról gyö:<~öclvc, 

hogy mikorra a mi ifin rabbiképző inté >~etiiuk ucgyedszá:<~ados föuuáll(tsá

Jlak örömünuep•'re virratl, széles Magyarországbau huszouöt olyan zsidó 

kö:<srg scm lesz, mclyekuek templomaibau nem magyar beszéd hangzanék. 

És most még cl akarok moll(]ani egyet-mást az amsterelami :<~sidó 

hitkü>~sép; egyleteiről és iutt:zcteiriíl. Ige11 1 ele oly nagy fokn »embarras dc 

richessc« lepi itt meg az embert., hog;y hirtelel\(:bcn azt sem tudja, melyikbc 

kapjou ; mcrt vammk itt kiilün egyletek az özvegyek, árvák, gycnnck

:ígyasok, koldusok, koldulni piruló házi szegények, utasok gyámolít:í.sára; 

<:lelme:<Ö társulat, m:pkonyha, kihá>~as[tó egylet, mely szegélly jegyesek 

hozomanyúról s fiilszerelésériíl p;ondnsko<lik; van fiitő-egylet, mely a szegé

nyeket télen :it tlizelö anyaggal lú~ja cl; a szegény gyermekek fölruh{~zá

s:\ra a hül~yek alakltottak egy klilön egyletet ezen czim alatt: »Dames 

verceu tot aauschaffin van Klcedingstickkcn vnr Kin<lcrcn op ele Ned. Isr. 

Arlllcnbewaarschool.« Van továbbá »Máóz La<ld{~l« czimü egylet, mely

nck az a föladata, hogy pnsztuUsnak indult családokon határozatlan icliíre 

aciott kamatnélkiili kölcsönökkel seg[tsen. Az ilyen kölcsönök olykor-oly

kor ezrekre rn.,;ó iisszegekig is menuek; azonkivül vau még az itteni hit

községnek árva fiuk számára is iutczctc (hr. Jongens-Weeshuis), van :irva 

leanyok háza (Isr. Mcisjes-Wccshnis).- A központi zsidó árvahaz Utrecht

ben van. Van aggok illtézetc (Oudc Mmmcn cn vruwenhuis) és kórh:í:r.. 

Miod a négy intézet épiUetc nagyszerű <liszpalota, szépcu miívelt kert kö-

SEUI'MAN N LAJOS. Ki'' LFÖLDI UTA>IT!ÓL. :387 

zcpdlc, kiiliiniisen a kórház, melybcn 250 hctcg sz:lm:ira v:muak :lgyak 

l:S u tdholyodottak részere klilön , igen czélszerlicn hcrcnclczett oszt:tl \'. 

1\findczen intézetek és egyletek és ezeken kiviil még szamos m<isok is Yal;t 
mcnnyien d [s7.lenck és virágoznak. 

Nagyou hosszadalmassá lenne igénytelen Ílt]eir:'tsom, 11a az cmlítt>tt 

egyletek és intézetek ügymenetet közelebbi rüszletekben akarn:bn fiiltiin

tetu i i csak a bitközség tanintézeteiről momlok cl egyet-m:'tst. Zsidó iskolák 

alat t Hollandi ában még csak nehány év előtt is olyan iskolákat értettek, 

melyek kiv.árólag a vallástannal, bibliával és talmuddal foglalkoztak. A 

közös iskolák még ma is tt'!luyomó számnak az országban, a z~i•ló iskolák 

pedig azoknak maradtak, amik addig voltale Csak Amsterdamhan é, Rot

terdam ban, ahol hihetetlen nagy a zsidó szegények száma, nilt elkeriilhc

tctleu szli.kséggé renelszeres tanterv alapján működií zsidó iskolák nyibísa. 

Tehá t az it teni zsidó iskolák amolyan középiskola-féle intézetek, melyckbc 

olyanok is j:trhatnak, kik mar a közös iskolát elvégezték. A szegények 

igen örömest ki.i.lclik oda gyermekeiket, mert ott nemcsak ingyenes tanitás

ban részesli.lnek, hanem könyveket, ruh:\zatot, sőt !ut sziikséges, mép; élel

mezést is kapnak. A nö,·enclékek egész 12-14 é'' es korukig ott marad

nak s a:>oután vagy iizletbe mennek, vagy valamely kézi mcsterséget tanul

nak, vagy tov{tbb folytatják iskol>'tjokat a szemináriumbau, melyet szintén 

a hitközség alapított és tart fónn, ahol az egész tanfolyam tartama alatt 

hasonlóképen mindenuel ell:ítják öket, amire csak s7.likségök van, s igy 

lehetövé teszik rájok nézve, hogy rabbikká, tanitókká s egyéb küzsttgi 

tisztviselökké képezzék ki magokat. Egy eliikclií zsidó hölgy teljes komoly

süggal állltottn. előttem, hogy ha nz Ol'Oszországi zsidó li.hlözés ki nem 

tör, s a szegény iildözöttek Amstenlamot a s:r.ó szoros értelmében cl nem 

özönlik, az amsterelami összes zsidó jótékonysági egyletek kénytelenek let

tek volna uel1<ín~· év mulva tevékenységüket mcp;sziintetni, mert nem tahíl

koztak volna segelyrc szoruló szcgttnyek. Siit még a beiizünlütt orosz

országi meneklilt :r,siclók dacz:\rn is reméli, hogy két évtized lefolyása 

után a kliltinbféle jótékonysügi egyletek <hís alapítványai mind iskolai 

czélokra lcs;;;nek fordíthatók. Ily 1ihhísosnak bizonyul a zsidó szegény-isko

lák intézete. A »Plautagc« tcn:n épiilt lÍj iskolaház, egyike Amsterdam 

legszebb iskola-éplilcteinek i és ezzel nem keveset JllOJl(lottam. Láttn.m a 

holland falvakban oly rlíszes iskolarpiileteket, melyekhez foghatókat tahíu 

csak Bnelapesten találhatmíl. Á>~ említett épíiletben van négy osztályn fiu 

<:s leány elökt'sútií iskola ; egy felsiíbb letínyiskola hat osztálylyal és ha

soulóképen hat oszttilyn fiu iskola, melyről tulajdouképen az ember nem 

tudja, hogy polg:íri iskola-c, gimnázium-e vagy épen reáliskola. Miud· 



l'g) ihhiil \'alJ l wil lll' ':da1ni•·'k•· .• \1ni am>han :tzl :1 t<ibbi•·ktiil ln<·gk 1ilrj 11 • 

J,iiztl'li 1 az, ho)!,\ ;1 latin ,:s luq,,.r nyl'lvd lnl.•:íg••a lm:je1lclcmbcn miivclik. 

Ehlwn a kolo•~z:ílis, k•:(<'nH:l• if·R •'piilr:tiJPII van :t S7.~1ninárinm is t:\ga~ 

lnruaif·r•·lnllll'i, s n:II!Y j:il•zl•l•:rn•l, nli'I,Y a f;;,:pdiettiíl elvan v:Uasztvn. A 

lan ~<orv l'ZI'll iFkol;íiJan, 1niul :lltal:lban l follandi a fiHHzcs taninté>~etri lwn 

111'111 111:1111'1, halll'111 ant;ol n1inta nt:ln k,:,ziill, ami röviden megmourlva 

nnnyil IC' :;r., 1niul : :-W lllllli idomíttí!-1, kcvdH l cr~:t. kf!ztctéH, eJf!g tannhís, (Qrn:L

z:ís 1wdi~ 1111'1111<q tiibh. A lliÍI'I'Jlll<:kek uliurlr•u wtp p:h ór:U. a Hzahadbn 11 

t< 'd1!·1wk d i'nt:Í s><al, j:lt rkka l, J,irkóz:b•Hal, loru:ÍzttHHal oly szilaj .ir'•h•l v ,:, 

r ihlitii i;í,·ul:t kiiziill, liO[:') h:t valalnl'l y ideg<:n ~:eet l eg :uTa. vPUídik, leg 

:d:íiJJ, is a;.l krll u•·ki gondolnia , hngy ot t bi7.o uyocau a hill'<'gPJwli lilanok 

mondá nekr1n rlr. Worr-
'""r, ""' inthl'l dcn'k igazgatója. - »Kéts,:gue kellene csnem az olyan 

lliiY<'Illl<'k j<iviij<:rr nri>~I'C, ak in r•k kc"ri a reggelizés után még egy negyed 

r'n·:1 n11dva iH tiHzt:lk I'Oluának. « 

Az itlr·ni ~ zr•min{triuuHól, mcly tulajdonképen nem rai.JbiképziJ inh:

zl'l a " ZÓ valódi .i<'lcutnuluyriben, hanem olyan jesiba és szemiultrium között 

~illó Ht;J iil•'k , igen sok moudaui valóm volua, rle az fölötte messzc vezetne. 

AzonlJan u1eg ucm ;íllhatom, lwgy a hollaudi kormánynak 1872-diki 

junins 5-k•:n .>~entcsített " Verordeniug voor het Nedethnseb israelietiscb 

kerkgcnuot~tha[''' czi ulli rcnrlelrtcl!Jiíl egyct-mást ez alkalommal ne közöl

j<'k .• \ uwgjdölt I'Piulclctnck clsií szakasza igy hangzik: »Er zi j eu clrie 

l':tllf.!:"ll 1':111 fifHlgPleerdcn J • • \lou', ~ . . llum;id, 3. IJrrrschan.« Aki egy Morr 

r:tngfnkn>~abí nt r'melkcrlett, hál'lncly 11émctalföldi községben is flírrtbbil•rí 

dlaRzth:\ló. A l\faggicl nem lehet förablJi, hanem csak mMi és az is csu

p:ín olyan kii>~Hégckben, mclynck léleksz<lma czcrnrll töh!Jre nem n'1g. A 

JhrK:UI valauu,]y főrah!Jitól fiiggö, al;lrcudclt helyzetben s>~iutélt teljesithet 

rahbii liRztct, dc rsak oly kö"s<:gben, ahol IL hivők lélekszáma az 500-:tt 

meg 11rm h~ladja. Olyanok is elnyerhetik valamelyiket a föntebb említett 

három fokból , akik a szemint\riumnak nemnüvenrlékei, hogy ha az rílltrndó 

ri~"!JIÍI<i /,i::rdlsrÍfJ előtt, melynek lagjai két főrabbi, két szcminárinmi tanár 

,:R egy vil{tgi, IL vi1-sgálatnt jó sikerrel kitlllják. Darsani vi1-sgálatra csak 

olyanok h<wRath~Ltók, akik kimnt:ttják, hogy valamely tanitóképziíi folya

mot, vagy G osztályn kijz<'piskol;ít jó eredménynyel végeztek cl. l\Iaggid 

vizsr:;álatra esak azok jeleutkczhetnck, kik valamely németalföldi egyete

men a hallgatók névsorába fijl vaJinak vdvc. Végre a Moré vi~<sgálatra 

c~ak azok vehetök föl, kik valamoly németalföldi akadémián a doktori 

fok clnycréH,:t föltételező szigorlatra már jelentkeztek. A Moré-jclölt hat 

óra hossz:lig hu·t6 szóbcli vizsgálatot áll ki a Snlchan-Arnch összes négy 

~ELT)IA:S::\ LAJOC<. KÜLF.-ILDI t:TA)IBÓL 

,.,:~zr:jJiíl: azután hat kérdé, t arinak fül neki. a Sulchan-Arneh h:írom el:'Ö 

1úzének minclegyikéi.Jöl kettiit-kettöt. melyekre <; nap alatt héber nyelwn 

Rasi-félc idsban kell a feleletel elkúzítenic s a bízothág rlött ~zói.Jclileg i> 

mcgYitatnia. A z:ltTizsgálatmll a jeWlt mrg a kö,·etkezií ré">:ckböl tarto

zik előadást tartani: ~p·:::~ p:::~. ;"ip;r. : :-. ;--·-:. Külföldi rabbik. kiknek 

doktori fokozatuk ,-an, H ollandhan szintén alk~mazhatók ha~onló ti,->~t

stlgre, ha kötelezik magokat, hog,,- legfülebb hitrom é'' elforgá,-a alntt meg

s~<et·zik a képességet, hogy holland nyelven tart<tk egyházi heszúlcikct. 

Lel•etetlcn végill a nagyszedi Beth-IIammidrast említetlcniil hagynunk. 

Ezen intézetet l 7 4 0-dik é1·ben alapították. NélHlny é,- nml m az intézPl

nek m;\r téresebb helyiségekre volt •z iiksége, mcrt a megJc,-ök mind a tan;i

rok, mind a tanuJók folyton é:; rohamosan szaporodó sdmára néz,·e elégtele

neknek bizonyultak. 38 év muhTa már a kibiivitett helyiségii intézet is 

elégtelen lett, minek következtében a hitközség akkori elnöke 177 8-d ik 

évben nj épliletet emeltetett. Lr'ívenslr'Úl Saul rabbi tartá benne az elsö ell'

adást. Egész 1813-dik évig csak >t talmud fejtegetésével foglalkozott az 

intézet. Azonbnn már a következő évben az ékesszólás nem csekély hatal

m(wal rendelkező tanárokat alkalmaztak, hogy a nép számára az estimn 

előtt minclen nap népszerit előa<Hsokat tartsanak. Egyszerre hat ilyen 

tanár kezdte meg mliköclését. É1'enkint minclenik két hónapon át tisztke

dett az ereeletileg megállapított eliínd(tsi terv szerint. Ezen tanári karban 

a következő urak foglaltak jelenleg helyet: Couteut J., Elte FUlöp, Hirsch 

M. S., Miiller I, Koolemaar L és Sahiberg llL Yalóban lélckemclií Htv;Ín~

az, miclőn mincleil este 200-300 ember az<1rt gyiilekezik iissze, hogy az 

egész napi fáradsitgos munka után szellemi híplálékot keressen s a megél

hetés harczában ;\tkiizdött uapot imával ~ tanuhissal koromízz:t meg. A 

s~ombat s linnepck napjain pedig épen ezerekre rngó hallgatós;Íg tódul a 

mlivelőclés eme esamokába s jámbor tanulékonysággal esiiggenek a tudós 

előadó ékesszóló ajkain. Ezen népszerii előad~ísokon kivlll nyáron reggeli 8 

ón\ tól l O-ig, télen pedig esti 8 órától szintén l O-ig az előbb említett tudó~ok 

dr. Dfinuen főrabbi elnökletc alatt S;íjtít A. és J. de Leema urakkal egyiitt 

naponkint azért jönnek össze, hogy közösen beható tnnulmányoús !tLr

gy:tvá tegyék a talmud tnnait. Azonföliil pedig szintén naponkint mennck 

uda magánemberek is, hogy misná és bibliai tanulmányokkal foglalkozza

nak. Haso:;lóképen megjelennek ott naponkint a szeminárium növendékei is, 

hogy a már ittdolgozott tantárgyakat ismételjék.Igy azhln a Beth-IIammitlrás 

csarnokai kora reggeltől 1.-e.~dre éjfélig tárva állanak s életkol'l'a, valamint 

bírsadalmi állásra s hivatásra nézve legklilönbözöbb embercsoport élénk 
nyiizsgésc tapasztalható ott a nap minden szakában. 
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Dr ai\ itlií folyton iírliittc az ,:piilct kö,•cit s fnalkotm:íuy{Lt, mig a 

klyiségeibcn trnyé,;r.ií ,;:r.cllcmi ,:[d iirh' frisscs<tgét. a knroukint bchtpíí 

ujabb ,:, njaLb ncmzed,:kck tc~"'ik folytonoss:l. Ismét előállott annak sr.iik

~,:gc, h0fU nj dpülctröl gondoskodjanak. S. Monk ur a nemes biíkcziiség 

rrrgyogú pélchlj:tval mcnt cliil, ao,ooo forintot ajándéko;:va az uj iskoht

l:piilrt emelésérc; tcstvú.hngn Locvcnstccn-Monk Dorottya ass;r,ony 20,000 

forintot :lhlozott. Ily fejedelmi bökcziiség igen szerenesés )JC\'ezetés volt 

a hitközség kebelében ren~ezenclö átalltnos gyiijt<tshe:r., mely 80,000 frt.ot 

crcdménye"'ett s igy a mnlt év s(ltoros iilmepén nagy iinnepiességgcl 

ment ntglJe az nj iskola fölavatása. Nos, nemes uraim amott a buclapesti 

Amldssy-nton, mit ~~.óltok minde;<ckhc:r.? ll ol van olyan palota, melyct; 

ti emeltetek Yolna föl a tt11lomáuyos köí'mÜvclöLlés tcmplom:íul? O mily 

szeg<:n~·ck ,· agytok ti ! Nem JitUtl.- van pLtnzctek, hanem p/iu·td·nr·Z· van 

l>e.nHetck 11> egannyi rabszolgája .... 

Mirlün L. urhoz mentem, hogy mUa búcsnlátogatásogamat megtc

p;ycm, ana kért, hogy töltscm még Amsterdamban legalább ar.t a"' egy 

napot. »1\Tidrt is nta:r.nék ön -- mondá - ily tikkas:r,t.ó hőségben? Le 

f!:)'Cn cin ma, kcrcm, a mi vcn<lCgiink. Tlisi\en ml!g ugy scm l:ltta Amster

damnak q1;yik Hevezetes spcci'ilUihísát.«- »Es mi volna az? klti'(]Úm.

»Nos h:lt a gyémántköszörlilés« - v:Uaszolá. Tessék azt még megtekin

teni ; azután G órakor egytilt ebé<lcliink nálunk s esti 9 órakor, ha m(LJ· 

ltp011 annyira erőszakolja, Isten neki, nem b:lnom, ul:kében nta:r.hatik.« -

»Bi;<ton cbr:llclhct ám kegyed n:Uunk,« - mondá most L. kisas7.ony, egy 

igen szellemcs hölgy, kinek bájait még böbeszédii csevegése is cmeh: -

»<:n bizonyosan nem vegyitek mérget az étkeklJC, 11oha azt ön nagyon is 

mcgérdemelné.« Attól ugyan, hogy épen megmérgezzen, l1Cl11 igen tartot

tam, hancn1 anól nagyon megvoltam gyüzi)dvc, hogy étvágyam megsem

misítéséről gondoskodni fog; mPrt ez a leá11)' halálos ellenségemmé lett 8 

boszut cskiidött ellenem találkozástmk legelsö perczében. 

Amint ugyanis L ... mat legelőször meglátogattam, leánya, sét:tj:'r

IJúl hazatén·e, épen akkor lépett a szobába Atyja, mivcl én folyékony L:~ 
s:r.l:p német beszédet magasztalám, azcm szabadkozással szakítá félbe dicsé

retemet, l1ogy ö nem tarthat arra igényt, hanem leánya s ekkor ar. épen 

belépü fiatal hölgyre mutatott. »Ú épen oly jól besí'rll némc.tiil - mond:í 

tovább - mintha Berlinben sziilctett és nevelkedett volna.« - »A:r,t taloln 

csak te gondolod, kedves papa ?• monllá a kisasszony; »ezen ur nénJet 

létérc más véleményben lesz.« - »Bocsánat kedves kisasszony, én -

Istennek legyen hála - nem vagyok m:mct, én magyar vagyok« mon

dám magamat neki bemutatva. A:r.onban s:r.erencsétlensl:gemre a kisasszony 

egy hannoverai urral j>Írt jegyben s igen tcrmészcte,-eu, 11:1gy hrc·,-lJC'Il 

{tllottak cliítte a nrtmetek. É~zrcvchctiílcg izgatott tagll'jtc:sek kiiziitt d.!!"tt 

sr.av:unba: »TehM cin nem német, nra1n, hanem magyar! Tal:lu :-zint<:n 

egyike ama s:r.crencsr tleneknek, akiket onnan kiiiztck <:s most milnnk kP

resnek menetMkct ?« »Mif<Uc kiiiziittckröl beszél a kedves kisasszony ?<t 

kr'nlém tőle bámulva. - »Nos, én m:h- két év óta folytonosan olvasom n 

llirlapokban, l1ogy a zsilJókat Magyarorszúgbúl kiiizik,« mo1Hl:l ~ l1i:iha 

iparkocltam i)' téves vélemcnyéböl ki:lbrándítaui : i) a:r.t, ugymoncl, az uj.<:i

gokban olvasta. Most, mirlön bucsu:r.ni keztlettcm töliik, gnny11s hangon 

kérdó: »Es c~akngyan örvend iin azon, hogy m:.ír haza mchet ?«- »:\lég 

pedig meanyire !« - viszonz>Ím neki- »higyje cl a kcdv<•s kisas;:;r,ony. 

hogy ilyen nagyobb utadsban, amilyent most én is tettem, a lrg,-,ha_jtnt

ta)Jb n:s7.let l:pcn a visszntérés. l'IIily üröm fogja cl keblemet lllllllil n gon

dolatn:U, hogy nemsokára ismét lmr.:lm füldére tehetem Hbamat, h~>gy isnu:t 

ölclhetem egyetlen gyermekemet.« - »Hogy ön örömmel gollllol arra a 

percue, me l y ben gyermekét viszont ltíthntja s ölclheti, azt hiszem ,. 

moncl:l a leány - »ele hogy valami nagy ciröme lehc:;scn ahban, hng) 

isml:t hai\1\ja foldére teheti Hb,tt, azt komolyan kétségbe vonom. Hogyan 

örvendllessen valaki azon, hogy ol.' orsz>lgb:t mehet vissza, al>ol min<leu 

perczben kl:szen kell lennic aJTa, hog} az antiHCIIJitizmns nLd CHorchli meg

rohanj,lk s ncmesak minden vagyon:\ból kipnHztítj:lk s kirabolj:lk, hanl'lll 

ml:g életét is fenyegctik ?« - »De kérem, ke<ln'" kisassr.ony, majd ol_,·an 

soldig tal:Uja iízni azt a hH:ít a magyarorsz:lgi zsidók liltllizésr:,.cl, hog}· 

végre csakugyan komolyan elhiszi, hogy Magyarországban megujnlt a 

spanyol inkvizic:r.ió s a zsidókat legaláub is nulglyah,llül fenyegeti.« 

»Tréf:hól beszél ön? - ,-álaszol:l - lelkem li<h·ére momlom cinm·k. hog~· 

mindaz, amit tölem Magyarországra \'Onatkozólng hallott, nem tréfa, ha· 

nem legkomolyabb meggyőzödésem s tudmmísom volt.« - »És én Yi"zont 

szintéu becsiiletcmet s lelkem iidvét kötöm Ic önnek, kedves kisaRszony. 

hogy a magyar zsidók ép oly nyugalmat t:s bi:r.tonlétet éh·e7.nek, mint 

hollandi, vagy a világ bármely tájáu élő hitsorsosaik.« - »Hallja esnk 

rabbi nr« - folytatá a kisasszony - »mi zsidók vagyunk bizonynyal a 

viUg legmakacsabb népe. Csak nézze ! A spanyol zsidók mt:g most i~ annak 

az orsz,\gnak a nyelvét beszélik, ahol űsaptiikat mágly:íra h:lnyt:lk ; az 

oros:r. :r.sillók, kiket az orosz nép fanatizmusa földönfutókktí tett H kiknek 

sz{mulra a mi hitkö:r.ségiink a v:lrosi hatóstlgtúl ajíLlldékban nyert telken ima

házat építtetett, hogy szokásuk szerint végezhessék vallásos áhitatnkat, ezek 

a7. orosz zsiLlók, moudom, lelkiismeretesebben teljesítendő kötelességet ma· 

gokra m:zve nem ösmernek annál, hogy minden szombaton az oroslll cl'lár 
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l:S s\it,;t birodalm:lnak ,iólét,lért inuldko 7.~anak ! Öu pedig min t mag,,·nt· 

1így be,;?.él l\Iagyarorsdgról, mintha :1 z valús:lgos liollmnlia volna. Y n lóban 

nincs a föld h:lHn kiil<in<iscbb nép, mint ez n mi :r.süló népiink. « - »Hagyd 

cl gyermekem « - közbeszólt most L. ur - » tc u r m él'tcsz nhhoz.« 

- »Én nem Llrteném ezt, papa '?« -»I gen, igen, csacsk n kis hlnyld m, le 

az i! ~·entlolgokhoz nem érte~z . A haza valós:í gos édes a nya, olyan édes a ny :t , 

akinek igen sok gyermeke n n. D e lnítmit. t ehet arról :t legszeretőbb éues any :t 

is, h a gyermekei :l. helyett hogy egy m:lst testvéri s:r.eretcttc] Ulelnck, fo ly

tonos cziYa kod:ísb:m és ,- c s ~ckctlésbcH ,l[n ck. E gyermekek l; c,-,:sbbr szcrcs

sék anyjokat , mint azok , akiket a tcsb•6ri egyetérté:< :lhló szelleme köt 

ö~:o:zc ?« »Nagyon ;-;zrpeu ldiszönöm, kedves pap::t, a tc s~ i ,•cs fölvi l:l-

gosít:ls0dat : hanem csak azt mo11 dom én neked. hogy a z bi zony nagyon 

ostohn ::mya, aki nem képes gyermekeiben a kölcsöuös szerctct és be

csülés ér zetét ele>en t:bcrségben tartani, és hogy nagyon nyomorult s 

ch·etemült gyermekek azok, kik cgynd .st 11 1< Ír csa/.· any jok keddért i.~ köl

c,iinösen szeretni és becs liini nem akat:ják. Ömtek pedig uram csak 

anyny it mondok. hogy ha engem a ThEnden ható haragja magyaná tcrcm

tett >oln a . én azt a külfölclön nem k ötném a nagy haraugra s nem mon

damlm, mint ön, nagy büszkén : »I stennek legyen hála, én nem vagyok 

német, én magyar vagyok. « Különösen pedig i tt A msterdamban épen leg

kevésbbé van az helyén, hogy magyarság;ival hetykélkecljék , mert it t még 

Yann nk é lő t anuk, kik a magyarok ra a lrgcmbertelenebb zsarnokság szé

g~·enítö bélyegét süthetik. « - »H ogyan ér tsem ezt, kedves ki sasszony? 

kérelém tőle álmélkodva . - »H át csak úgy, hogy itt olyan zsidók is 

Yannak , kiket kannibáli kegyetlenséggel iiztek el Magyarországból s most 

Hollandban kegyelemkenyéren kény telenek tengetni nyomoruságos életö

ket. « - · »Már bocsásson meg, kedves ki sasszony, én Bem vagyok képe~ 

magam tov{~bb a nevetéstől visszatartani. Tehát itt Amsterdamban volná

nak Magyarországból clüzött zsidók? « - »Minden bizonynyal« - erő

síté igen határozott hangon - »a legjobb forrásból szereztem arról tudo

mást. « - »Az bizonyosan valami ravasz lengyel zsidó lesz, akinek nem 

volt otthon mit ennie; ide jött s kiadta magát magyarors:r.ág i zsidó ment'

kiiltnek, mert ugy hollandi hitsorsosai részéről annál dnsabb segélyezc:st 

remélt.« - »Úgy?- monclá most a leány kissé ingauozva- >>mi tehát 

meg volnánk csalva? Erről azonban előbb biztos meggyőződést kell sze

reznem. Most már épen nem szabad önnek az esti vonat előtt elutaznin i 

addig majd megtudom én, hogy azok a szerencsétlenek csakugyan elüzütt 

magyarok-e, vagy csak közönséges csalók. Ha az ön gyanuja ezen cmbc

t•ekre ué:r.ve igazán alaposnak bizonyulna, akkor nem4\sak bocsánatot k<irck 

,"'!fi:T./L'M AN X LA .TOK KÜ LI 'i'JT. IH 1 / T.L\f BÖI~. 

iintíí l, lt:L tt<' lll arrúl i,; biúoHÍtot n, hog-y mennyc·gzöm lll:tll It:llin ltclyPt t 

M:tgyarorsz:iglm fesze k kldnrluUst, hogy a""' or:;zúgo t, melyt·ől mindP<l

dig oly t. k rs Jt< :zetckct blpl:llt:tm, Rzinriíl -s:~.inre l:ltha,.;sam . lia azonba n 

ig:1zam tnl:ll lc11ni, a kkor j :\i iinnek, mLhi 11r, mrrt biintet,:siil el kr·ll 

mP 1111ic Jf :UIItrn'r r:íl w H ol t :1z rn j egycscll ttöl hncs:lnatot kérnie. T elul t :; 

r) rakor cg,\ iil t chc:dcdiink l'><al:lrli kiirii11khcn. « - »J ól \::tn, legyen! Ad<lig 

meg11<::;,em a. gyrm :lntkös:;,öriiltr:;t. « - »A viszo 11 thísra !« 

Sajáts:ígos, hogy itt a gyétm\ntcsis:;,ohls és gyémántköszörlilr'>s ipar

:íg:lt. mrg mi11 d ig kizlÍrÓlag CSak ll zsirlúk liz Ík j kö riilbcJiiJ Üt Vllg)' h at

C:<Cl'Cn fog lalkoznak ,.ele. Az :unstcrrlami z:; idók éven kin t mintegy 3 00 ,000 

karat11y i gy<Cmántot do lgoznak föl , amin ek dr tékc kerek számban 2 5 milliú 

forintra rng. ];;n a Dmtiel és K os tcr-t(lJc gyémántcsiszoló m lihelyeket láto

ga t tam meg. A nn tnkások, kiknek sd ma több százra rug s meglehetős j úl 

\'an 11 ak clijazva., szi utén ,-alamennyien zsidók s igen ''alllisosak. 

l\I:tr délu t:lni négy ór<lt is elverte, amint a K os tcr-fele gyém;lntkü

szö rlilö nti ihclyböl t,[\·oztam. L . urh o>< s iet tem viss?.a a Calvers tma t nt

edba. Nagyon ki ,·á11 cs i voltam, mily sz:wakkal fogad a szép R cclm. 

AzOJ tban nagy csodálkoz:isomra, ö egy álló óra hossza t erről a tárgyról 

semmit scm beszélt. É n ezt igen kedvező j óslatnak tartottam s hozz,\ for

dulva, bizonyos kárörö mmel mond;lm: »Engctljc meg a kedves kisasszony, 

hogy néhány magyar város t mcgne,·c:r.zek, melyeket főleg ércl emeseknek 

tartok an a, hogy menyasszonyi kinindulása alkalmAYal fUlkeressc.« -

»Épen nen1 S7.ükségcs« - v~Uaszohí - »hnnctn ncken1 engedje m eg i_in, 

hogy H annoverában súmára én j elöljek meg egy vemléglöt, ahol mcg

S?.tU!h asson ; meg;győzötltem arról, hogy nekem va n igazam. « - »É s en

gem is szivcskeduék arról meggyő:;,ni ?« - kénl,:m tőle feszii)t kiváucsi

s;lggaL ~ »l\Iinden bizonnyal ; hanem előbb YClgezzük be ebédiinket nyu

godt kényclcmmel, azután majd szerenesém lesz önnek bemutatni kiíízlitt 

füldicit.« - »Mit, a kedves kis asszon~· itt én elém magyar :r.si<lókat fog 

\'Czchti ? ! No m:lr azt még scm hitt'Cm volna, hogy még a magyar :-.siuók 

küziitt is tahllko:;,nak olyan furfangos csalók! « - »Kedves rabbi ur « -

szólt most komoly hangon a kisasszony - »Ön nagy igazstígtalanságot 

l<ih·.ct el , midön ezen szereucsétlen embereket csalóknak bélyegzi. Ez egy 

Hzct·cncstrtlcn aty:l a maga fi:hal , l'.~ ez a boldogtalan npa Unnek okleve

ldd,d hcbizunyitj:l, hogy ö, mint bocsiiletes iparos, mintlig kézimunk1íjánnk 

gyiimüleséböl cit., hogy ti:r.cnkét évig mint katona szolgált a ltallseregbeu, 

hogy M:agcut:t és Solferino síkjain vérét is ontá hazájáért s miuclannak 

daez:im nem hírt hazájában cgyctlC11 szcrény falucskát sem találni, ahol 

lllt'gengetlttCk voln:~ neki, hogy lctclepPdj,:k. « »Kisnsazony « - mon· 
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tl:lm most a lcgktUro:~.ottnbb hnngon - »annak valóban igen fmfangos 

tls nemtelen csalóunk kell lennie, a:~. olyan veszedelmes eml.Jcr, hogy oklc

Ycleket is képes hamisítani . 1\Iajd les:~. arra gondom, hogy fiával egy lit.t. 

(aki alkalmasint nem is az ő fia) mennél hamarabb haza tolonc:~.o:~.zák , 

hog~- érdeme szerint sujtsa a bün tető igazság keze.« - »De kérem rabbi 

ur! A mi hitközségliuk bi ztos t:rtesi ilés t Rzerzett magának ezen emberek 

rül az os7.td.k-magyar követség ut.j,ln , a mely megerős ítette, l1ogy az cmlí

tett ftlrfi fi~b·al egylitt kénytelen 1"olt Magyarországot elhagyni, n n<ilk iil , 

hogy csak eszök ~1gába is jutott volna valami gonosz tettnek elkövetC:sc.« 

- »Kisasszony, ön engem ma kétségbe ej t. J\Iondja meg, kérem, hol l:tt

hatom én ezen embereket s hol beszélhetek I'Clök ?« - »Óh kérem, itt 

mindj:lrt Né:r,:r,en csak oda« - s:~.ólt most félretolva a függönyt a nagy 

lil·egajtóu - »látja ott a papa dolgo:~.ó szabájában azt a két nmt ? 

Ők azok! « 

És mlóban az livegajtón át egy magas, izmos, széles vállu, küriil

bclöl 4:3-50 éves férfi mallett egy szintén izmos, de bamba kiil~ejii , 

mintegy Hi -l G éves fiut láttam. Rohanó leptekkel siettem L. m· dol

gozó szobája felé, a hol a két idegen tartó:~.kodott, s mihcly t az ajtót fül

hh·tum, mindketten a legtisztább magyarsággal lidvözölve mondák: »Jó 

napot, tiszteletes ur! « D e alig végezték be üdvözletöket, elkezdett u férfi 

keservesen zokogni, mig a fiu a földre szegzett szemekkel mozdulatlanul 

:illt mellette. »M:iért sir ön?« - kiálték a férfira, - »ön bizonyosan fél , 

hogy leálczázom ! De mikép is juthatott önnek eszébe itt olyannak hazudnirt 

magát, mint a kit hazájából kii\ztek ? Hát nincs önnek lelke, niucs Istene? 

Nem fél, hogy összezúzza haragjának villáma azon szörnyü blín miatt, 

melyet hazája ellen elkövet?« - »Isten! Haza!« - mondá a f~rfi kese

riíen - »uekem nincs hazám, sőt már Istenem is alig van. Azt hiszi ön, 

hogy én csupa kedvtelésből jöttem ide? Sokkal örömestebb élnék én Ma

gyarország leghitványabb sárfészkébeu, mint ebben a szép városban. AY. 

itteni zsidók bliszkék és fölfuvalkodbttak, azt ugyan megadják, amiböJ 

megélhetek, tle közölök senki sem áll velem szóba. Ugy keriilnek, mint 

valami ragályos szörnyeteget, még áhitatomat sem végezhetem másutt, 

miut abban a zsinagógában, melyet az ide meneklllt muszka :~.sidók s:~.á

mára épitettek. És még azonföllil feleségem és kis gyermekeim otthon van

nak a:r, ország egyik-másik táján szétszórva, ki tudja, Játom-e őket valaha! 

Irgalmas lsten ! Hát nincs többé igazs!lg a földön ? Mit vétettem én, hogy 

ily sulyosan kell biínhödnöm ?« És az izmos férfi ismét elke:~.dett keserve

sen sírni. - »De hát mondja meg ön, mi a neve és hova való?« kérdc

:t.ém. - :o Hogy mi a nevem?« - szólt mo8t csodlílko:t.l'a - »hat nem 
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mom1ot ták meg önnek nevemct? llycnC'k az amstenbmi zsidók, még c:;ak 

ki sem akaJj{tk mondani nevemct! Engem Sd,arf Jóose(ue!~ hivnak, ez 

pedig itt a:~. cn boldogtnJan gyermekem, Móricz, aki itt a gyémántköszii

,·lilést tanulja. « Ezen utolsó szavakn~íl megfogta a fiu kezet, összeesikarL 

totta fogait s olyan taglejtéseket tett, miJJtha öriilt volt volna, miulatt 

könnyei ismét megeredtek s záporként ömlöttek arc:r,án 1•égig hosszu sza

ldlhha. 

S miért sírt az üreg Srharf oly keservcsen? Tal{lll a:~.on örüm miatt, 

hogy ismét találkozlmtott és beszélhetett egy magyarral? Talún a f:íj 

tlalom snjtolta belől e a künyek :r,{tpor<lt, a:r. a f<ljdalom, mely egy ma-

gyarral való találkozás által meg éleselJben újult meg j talán o ••• de mit 

tutlom lln, miért sírt az öreg Scharf oly kesen •esen? - »I-Ht l\Ióricz mi 

érdekes dolgokat beszélt el neked. Mondd el neklink hamarosan« -

Azt kérditek ugy-e bár? Nem ! Azt én tölem soha, de soha sem halljti

tok meg. Némuljon meg nyelvem örökre, ha abból valaha csak egy han

gocsbít is kiejtene! Nem ! Nem! El vele, el azzal a nagy fekete kün.n·

vcl, ássátok azt jó mélyre, be a föld gyomr{tba. Hanem annyit btltran 

montlhatok nektek, hogy ama szép, nagy épU!et, melyet Nyircgyh,[z,ín 

vármegyeházának neveznek, nem méltó arra, hogy magyar foldön álljon 

és hogy azon urak, kik ott élnek és uralkodnak, nemcsak a Recsky Ban

dik, nemcsak a Péczely Kálmánok, hanem sztlmos más nagy urak is, 

kik azon megyeházban laknak, nem érdemesek nna, hogy magyar n01·ct 

viseljenek, magyar kenyeret egyenek. 

»Nos?« - mondá most a szép Recha, volna önuek kedve még 

egyszer elmonduni, hogy »Istennek hál:<, én nem vagyok német, én magyar 

vngyok.« - »Kedves kisasszony !» - válaszolék neki - »ezen csak 

amugy hirtelenében odavetett szavakért sÍilyosan és keserveseu meglakol

tam. De mostantól fogva tiszta szivemből s lelkem legmélyebb érzésével 

kivánok szólni és megint csak azt isméteh1i: Istennek legyen hála és 

dicsöség, hogy én nem német hanem magyar vagyok. Mert higyje el nekem 

kedves ki~asszo11y, hogy ha a uyiregyházai megyeház valamely porosz 

városbaB volt vol11a j azaz ha Poroszorsúg ban valahol oly du jól szervezett 

banda alakult volna a zsidók megsennnisítésére, amilyen a 11yiregyházai 

YO!t, legyen arról meggyőzöd1·c, hogy patakokbau folyt volna a vér 8 

egyetlen zsidó sem maradt volna elve az országban. Nálunk azonban 

Magyarország!Jau hajótörést szenvedett ezen lelkiismeretlen emberek aljas

sága a mi jó népiink józan eszén és nemeslelküségén. Nincs, kedves 

kiRasszony, nincs a magyar népltez fogható a mindenható Isten ege alatt 
s t ni helyt. ismét szép hazám foldét érintik lábaim, azonnal térdre borulok; 
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11o..1g~- azt mcgC':=;l,ko1j:Hn ~ lb~zl'kulc::-olt kezekkel re l1cgem Cjf,t n llHqyen 

Jrzctt hcí ind.t a z örökkéYalóhoz : l[,íJa és dicsöség <t tc ti~ent neYetlnek 

mintlcnható a tyám, hog~- Yégtelen kegyelmedben engem lllagyamak te
n'mtettél! 

üten önne!, ke,h ·es kisa,;tizony ! 

Hodm,-o(i- J"ág<Írhdy. 

T a n ü g y. 

A nőnevel é::;ről. 

L 

SEUI'MANN T.u\,JOS. 

Még miudig magam elött hí.tom a kicsiny elők elő n öt, a gyengéd jús,í

gos arczot egy csipkekendövei keríh·e, kezében mindig mnnk<lval l;s min

tlig egyformán banitságos és segítségre kétiz. Igy Yésödött i~ju lelkemlJc 

Morgw.,tu·n Lina anyjának képe, s ha a vil:ig ma tiszteh-e L1s csochllm 

<'j ti ki .Morgeustern Lina nevét s ha mint a Rzegények jólte vőj é t ezren Md

j<ík, akkor talán korszerli még egyszer a talajról megeml ékezni , melylJöl c 

nemes nö eredt. - Eredete egy kedélyes igaz zsidó bázba vezet. A z anya 

azon uök egyike volt, kik gaztlag anyai szeretctökböl merítik erejöket a 

gyernwkue,·elésre. A zsidó családi élet dús költésilettel árasztotta el leánya 

fogékony lelkét. Ezen anya sohasem képviseltette mag,ít gyermekei ,,e,·e· 

lésénél, mind elsajátította azou tulajdonságokat, melyekct leányai hivattl

sára szlikségeseknek tartott. Ö tanult, hogy taníthasson. Ö nem szorít

kowtt arra, hogy leányait csak a család számára képezze, a világ szá

mára is nevelte öket. Fö törekvése volt gyermekeit ágy nevelni, hogy 

masoktól semmit se akarjanak, de másokért mindent megtegyenele Ö 
nem vette semmibe az élet mostaui szokásait, m-ra tanította gyermekeit, 

hogy másokkal egyetemben miíködjenck es teremtsenek. Az élet ürömei

hez is értett, de nem kereste ezeket nuíló élvezetekben, hanem a mitratlan· 

dóban: jú emlJerek segitségével lehető sok jót alkotni. Ö azon ürömiJen 

résiiCtiiilt, hogy gyermekei, tanaihoz híven, az életben megalJták hcly<ikct. 

Morgenstem Lina jelentékeny nö lett, ue jelentékeny anyja is volt. 

És mihen állt az utóblJi jelentöstige? Ö valódi v.siuó 11Ö volt a szú 
legszebb értelmében. 

Minden vallás köziil a zsidó az első, mely a niít n fl;r.i old:,l:iu 

egyenjogusitja. Gyennekei Mdolattal kö7.clednck felcUc, s nernc~ak n Iuh· 

bau, de a köY.séghen is érvényrc jnt tn11:teHn l:H loefolyúsa, ií lJirú éH ki-

rúly11ií. l~;; ez <l llúH r<t nlindig JJH:Itc'J volt . Nripc ,:nlekc mindi;:- az 

o \l' ,, vo lt. J l<t 111'111 i ~ ujj ongva, mint a sp <lrtai nö , rle 11l: ll1 ke\·t'-

8.,)J)J kd~z••:gg<'l úlclnzta fö l gyermekcit i• te11- é,; haz,lért. A legn:gibb 

idiíkhrn a nii k élesztették a férfi ak l.nlrtors:lgát, ügy hogy házuk a 

valhÍHoH ,:let szcntélyc volt, mcly bék!1t és öd.imet tcrj csztr tt az lilrlözés •1s 

gyiilölct közcpcttc. D c midön az Ul<l özl:~ <1s gyülölet mcgsziint s a zsidók 

:ill<tH:t javult, a kkor nagy kiilclcll:s(:hcz Illitlen kezdett lenni a z:<idó ni). 

~~~ lm ma gyahlzatos::tn mcgbimadj,i k a zRiclúka t, s ha mindcgyik kénytr

kn ~>< ignru önvizsgála tot tarta ni , hogy ,-ls mcnnyire mcg(1rdrmelt e g-yíílö

kt, ak kor a nö scm keriiiheti cl e vi z:<g:Uatot. 1\Iegtahlljuk-c Ul(:g ugyan

azon helyen, mcl:·ct nem töltöt t be <'ll1g hüségcscn? 1\l,:g ugyanaz ö. ,m:g 

mind ig talpkö,·c csahídj ,lnak, m,-lg miudig papnö, ki nem ismer m<Íii hi' a

üí•t, mint a;-. erények lángj,lt gyermekei SÚ\'ébcn élesztcui (;_, szítani '? i\Tá~ 

képet. nyujt ma, mint hajdan a zs idó nií. Ö a munkn mcgoszbl"lt munka 

~z,:tos",blssil tette ; nem blmogattatja, hanem helyettesítteti mag:lt. A ttÍr· 

:;as ,:let minclcn érdekét kielégíti , a h :l>~i életre nem marad ideje . ..:'1. blrsa

~;lp;ban van otthon, a h:ldban irlcgen, s a bérelt szolg<lk egy csa pata pú

tolja a gyennekeknek az anya szcrctctllt s a nc,·cliínö gonclosság<it. A", uj 

nemzedék frlnö amqkiil, hogy kiitelcsségcit gyanítau:l. A férfi az (:let isko

J,íj:íhan tanul , a nii támas11 nélkiil marad, mcrt apja h,lz,lban nem nyert 

l'l"Öt, ,:, anyja p(ilcHjá.búl 11cm tanult. Hogy ::t zsidóság viszonyai jandja

unk , ahho>< a 11Önck is hozd kell járulnia. Az any<Í11ak ,:rtcni kell, azaz 

ujm meg kell tanulnia érteni, mint nc\'cljc lc:lnyait, hogy i:<mét jobb, \'<Ll

l:lsosabh (:s erköltsösebb tartalom nyujtass<1k az ifjus:ig élet(:nck. Korunk 

anyagis<íg<'tntl szembeH :lllítsa az anya a zsidó élet idcalizmus:it, s kiilii

Hüscn a gyennek (iJetének első hét esztendejéheu kiz,írólag ö legyen nc\'elii

niíjc kiesiHyeiHck. Scm n gycrmcldpolóné, scm a gycrmckkcrtésznii nem képc

~ck iit pótol11i. Dc termelszetesen cl hll neki snj<itítani mill(\azon ismcrc

lt'i<cl. melyrk jó neveliinővé teszik, mcrt a lcggyeHgéclebh anyai sz.,retct 

Hem lal[Lij<t meg mimlig a legjobb módot, ha elmulasztja a sziiksl:gcs beht

t:lst mcgs~erczHi. A niiknck ezen ismeretek meg~zcrz,:sével nem kellene 

addig- Y<lrniok, mig a szlikség r:íkényszel'Íti, vagy mikor idegenekre kell 
<ttrulHlzni a nevelés c részét. 

Mcllnyi idö lcRz clpazarolva az iskoláJJól való kih:pés ,ls a luizus

">Ígnt való lépl1s közt! Pedig ezt a jii\•örc m;zvc nagyon hasznosan lehetne 

felhaRziullni, ha az any[tk csak e has><talan idöböl egy évct is arrn fordí

tan,luak, hogy leányaiknt a gyermekkCI·t.:lszet minden agára oktassák. A 

lakószobálJan az a nyn befoly:ísa korhit talan, és mig most a gyermek az apai 

háztól részben nulr 3 Ú\'CS kor{tban clidegcníttetik, addig másrészt épeu 
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,. j11"· lo :l11 lo •g ill' li Hiihlll'n 1':11-(i! KF.!,,,. jn,q, :IF. :tp:li lo:lr-hoF.. lk hog-y I< • I H•loH~ 

lo •:i 11 .nok:l( ,inhlmo "''l t' ! ni, no ini Ion "" '1-!;': ,.lf'i,iiik v<diik , l1 ngy a gy<•rone!( . 

kor I• ·!!:•'"''K<'Ioh <'lllh1k\'i :1)\ npai h:h-.h:tll gyiik<•n•r,n\'lc '? 

fl. 

lla,il:loHi ók V:t(.\') nok hl'valln.oi , lo ngy :1. l'.K idú ,q,,L "'"' n( niKó ,:vl.i7.Prlek 

nini( nH'gi :Í II n:wt.L H hnp;y meg kf'lidl. nrk i v:\ ltowi. Miiliío a p;hc(,(.o kapni 

fo •ll:írnll:tk , :1 IIH'p;al:Ír,:\K gyal:\r,:dnK koo·l:\lni lcdilllek R a 7.Kidók rp;yel.lcn mng

li >~~.klii f'ng-l:dkod>~ilol Hl' m voll:ok kiF.:Ío'l'n., akkOI' <1rc". h1k a h:ll : ulai.oH>~:Íg 

ki'do•lo•H>~<:g-,:1 a. 1\'ll ,iúf<li.<'nllln.rl'lo~lr(,, lk akart.:lk biF.nnyítani , hogy minl. 

:í ll:tnqH>lfi:Í rok h:o>~nnlúk a ktOI'<'>~:~.i.,nlncklor:~. , H Hwrgalm:tH H:~.ellt•m i W re b,:,., 

n•1 ,: J.,•"ddo't : r r, volt a <l o lop; <lirRt1rctrc mtiJtó ol<hla. Dc a bnr,galomban 

miouh•11 korl:lt lt•mmhnltatntt , nH1p; :t vall:lRi életé is ; mcrt c:~. is kdnyszc r 

1·nll , mely tií l minél cl(ílJb Hznlmdulni akartak. 

Az idií mutcrial.i Hzl.ikuR vo n:Í>~n clilscp;ílcl.tc c törckvdHt . A va ii :ÍHOR:tk 

" 'lll hirl:~k :t >~:~.abnildg IIHÍIItnl·:l nak ell entállni. Gycrmckcikc l; nwgas :Ul :ls

hnll (ndni, l'gykori kin :r,ó iktol mcglJCt'R iiJvc rs lllCgb:Ímnlva: C:!, vo i(. a c:~.él, 

lltl'ly!'l '"' ' '<'h'siikkcl akartak eh'mi. 

l g-y t:lmadtllk meg a ;"sidó k maguk valhisos Pictök gyökereit. 

A Rl'.rrtarhí ~ok nrm Irttek oly s~. i p;ornan megtartva s a:~, iizlcti és 

t:lr~adalmi iiss?.rköttct.1sck kimcntctt.rk c mnlaszbist. Dc egy m<'gis cl lett 

f\·lo•illl'. Elfl'!cdték a nlgit valami ujj (d pótolni. Az apák és nny:ík s?.fvé

IH ' II még •'It :t valhlsos t
1r?.iilct, <l e ezek :lrny,ckok voltak, melyrk :t gyl' r· 

nw kek l'lm<1.i• ' rc nem gy a knrolt:tk hat:lst, me rt a vall:tsos ,:noést bennök 

111'111 •'hrCRz lctték . ])c nekiink :ll'l':t kc]l goni!oJni , hogy pótol,ink azt, ~~ mi 

<'i 1"\'R:~.r l t. A mip; a vallásoK ,(]ct fords:t cl nem apadt, a<hlig c S?.!'ilcm 

fnlyo\ja sem sz:lrm1 ki. Ez n fnrdK a biblia, dc nem •'•gy, mint :t?. iHkol:í.ban 

tanítj:\k, ha11em ,',gy, 1nint :11.t I'Rnp:\n otllHm kell tanítnui, mint :t?.L csnl<iR 

nltho11 tanithntni . 

Az angolok c tekintetben péltl:íink lehrtnck. 1\Icgvetik a1.t, ki :t bib· 

li:it nem tnd,ia alaposan, :t mi n . 11. jú <'R:d:í<laink ,:p n z cllcnkczií :lll:lspontm 

ht•lyr?.krtln<'k. Nagy i<l c,ic tch:\t a1. any:lkat fl'lRzólítani, hogy gycrnwkrik 

HZJlm:\m a lrg•;"cntcbhct mrgmcntsék, hogy nekik kiilsii crkült•Hi t:\m:tH?.t 

nrljnn1\k nz t'ldrc. 7.st•ngt' knnlb:m kellrnc m:h· a g-ycrmckrt s:~.oktatni, 
hop:y lt•gnhlbb egyR?.Cl' napj:íbnn hallj:t nz <{dcs anya S?.!~j:ibúl a bihli:t 

BZI\Vait. Mint harmatcsepp hulljon n s?.nmjnH lt:lckl'c, " ez gyiinyiirrcl Hzíja 

fel és CBmlah\tosan term~kcnyltsc, hogy ne RZ>Íradjon cl 11 nap hcvtllJcn. 

Jól tudom, hogy a bibliu mindcn t•ti•zc nem feld meg n gyermeknek s nem 

"~y fnrm:Í n ali<:tllll:tH llf'ki; <Ic a:~.t is tudom, lo ogy a híí anyai >'7.Í\ jr'1 ]11'· 

rla;;og nH iH, uwly rilk{tn vagy sohascm vét cs:~.közcinck mcgv:llasO<t:ís:Limn. 

fl mi Jn~j volna, ha :t gycrmcknriJ tii!Jb rés:~.lct habls nélklil m:t· 

mdn :t '? Hiszen a biblia rcncl sO<crcs olvas:ls:ín:ll az <lrtr•lcm a gycm wki sziv

IH'n ,:" l<Hekbcn lassankint megérik. J\fi haj, ha a gyermek a ?.solt:lmk 

m1qy Hzc llcnu,nck rrtclmét nem bi1j:t felfogni, csak az fontos, '"'gy c ma

gok az ifjuság szívébe hulljanak, s ha kikclnek, az élet re és a so ,·sra nyn· 

godtan dbizhatjuk. 

Tehát szlikséges, hogy a biblia behatá ismerete, az anya minclcnnapi 

Jvas:lHn ,:s gyakori ÍRm<ltlésr :lltal cliíicl!!zvc, a vall :lsos é let egyik cbií foil

lé tc lc l<·gycn , mcly a mi morlcm idiínkön a lapul. I\ú cr,élt t1rli11k vele. 

Eliibb a szartartások kötöttek n multhoz, most c mttlt ismeretc lcs:r. az. 

];;s ez az ismeret ujra szítani fogja a régi szerotetet azon kivtllasztott 111lp 

ir:lnt, mely egyndnt magasztos erkölcsisége és szenvcclései által. 

Csak az auyáktól fiigg egyccliil , hogy a későbbi JJCm:~.cdékck R?.Ív· 

lll'n ,:R l<'lckbcn :r.sidók legyenek. Ifa ők mngnk komolyan veszik a zRidó

s:lgol., akkol' a:~.on lesznek, hogy utat ,:s módot találjanak a S\0\Crctctet az 

öo·öklött. vall:íshoz :l.tiiltelni. 

N:tgyon örlilnék, ha az itt PL'intctt eszme behatóbb vi~sg:llat t:tr

g)'>lv>l tétetnék. 

/Joros:ló. 

FR.I!:YIIAN LUJZA. 

A z::üüó népü-;kobk. 

IV. 

A m{tsik iránynak, a mely a z~idó iskol:íból a kcres~tt:ny iskola 

!J:í.~,;·y a<lt , s;oo intclcn utánzat:lt :tkarmí csin>ílni, a következőt kiv:ínom mon

<l>tni : Olyan fclcke;oocti iskola, a mely nem kultidljn a felckc1.eti •'!etet, 

nem m:t~, mint f:lból való vaskarika. A ki a felekc~cti iskol:lt akarj:L, 

annak akamia kell a felekezeti iskol:t czélj:lt is. A zsidó felekezeti iskolá

nak pedig pontosun meghnt:hozható czélja l ' :tn. Biztosítani aka1:j1L n kö

vctkezií ~sidó nemzetlék tuclahtban ama képzeteket, c~zmékct, idcáloknt, 

hagyom:lnyokat, mclyck a ;oosi<lús:lg- ],:nycgét, •zcllem,:t teszik. Ez IL zsiiló 

iHkol:luak, mint j(·lc!.·r;;t•li tan intézetnek, <'?.éljn anyagilag formu!Rzvn. Ain

ki lag- kifcjc1.ve pedig így hang;"ik: Ezen ktlp:r.ctek, eszmék Rtb. segítségé

'el :t zRitló '":l'i"kol:t a nlbi1.ott gyernll'kcklJiíl lelkes zsidókat tartozik ue

n•lni, a:~.n:~. P?.ckkcl kell bennlik vnllásos érzelmeket kifejteni, ezekből kell 

fclt:pítcnic vall:ísos lelkii"meretiiket, ezekkel kell benniik érdeklödést, sze-
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retdc!, tckinlt:!) t, kegyeletet kelleni a ,-,~illó Ö~ök i du t L:~ uda;ulú raga~7.

kod;\,t a z~iclú felekezeti kii~ii~Kt:g iduL. A mai cmbcriiltíi]J(•k t'l!:D' kell 

nwg:ít tekintenie, lllint a ~sid{> llCp ~,-,eJlemÍ Öl'ÖksÓgL:IlCk jCJl'n Jctt:klllt;

k}'L'Két, a kire cr. örökséggel egyiitt az a kötclcsst:g is luírnlt, hogy e:~.t a 

feh•kc,-,eti kiizkincsct hh-cn és fog) atko;-;;[s HLqklil juttassa a kövelkc:~.ö l'lll

bcrüllii hirtoldlm. Ennek a lovaörökh:~nck az eszköze a :r.Kirló JH:piKkola, 

J l:t !t-h :ll a jelcll zsidl> HCmzetlt:k a híítlen s:íf.írkocl:ls neh<:_" v:hlja al;[ esni 

Jleln akar, úp;y a következő ncmzedt:kWl semmit meg nem ~zaharl vonni:1, 

a mi nélkiil a zsidó sr.ellcm hi;Ínyos, fogyatékos volnrt. 

Fődolog tch:H megll!bpitani poHtosan azokat a kt:pzctckcl, esz n](;. 

kd, iddlnkat, hagyonulnyokat, mclyek a 7.Ridós;lg IL:nycgt:t tes:~.ik és 

kijef(,Jni azt _az ubtt, mikt:nt kell c fogalmakat, eszméket mcgmívclni, hogy 

bcliíliik a kiYtlnt 'alhlsos L:rziilet fakadjon. l\f:ls szl>val: meg kell .íllapí

tani a ZKidó nt:piskola felekezeti lallriii!Jfi[JIÍI, lwuncndét és lallitd.,i uuíds~crél. 
A zsidó nt:piskola felekezeti nnyag:ínak miutcgy gyökere <:s törzse 

a IJibli:l , a~ egyistenhit kl'lctkezt1sének sok ezer éves monume1Ltu 1na, a 

zsidó llt:p khsKzikns epopodLj:t. Méltó hiis:~.keséggcl moll(lhatjuk a könyvek 

kiinyvt:riíl, hogy l:púgy bővl•lkctlik kiv:lló pcclagogiai qnalitllsokban, mint 

eszthetikai jelcss<1gckben , hogy t:pt'1p;y legalkalmasabb es:~.kiizc az Cff!JC.s 

uulu r ne\'elést:nck, miHt a hogy l1ivatva volt az I'!Jrls.~ cmúai.séyct Hevcin i. 

J >c JJHql:ln dicsekedhetik a zsidósúg nvYa] a szerenesés iutni<'ziój{wal is 

hogy öntudatlanul is m:u· <:vr•zrcclck óta ev\'('] t:Íllhlltn a S<'rcliilii liCillzc~ 
dék zscnp;c szcllemét. A midiín tcluít a lllipiskola a hiiJliM teszi n hit- l:s 

erkiilestani oktaüls középpontj:lv:~,, ketteis idnylmn cselekszik helyeseu: 

Illegfclel a lcgszigornbb pedagogiai igényeknek t:s cgysr.crsmind kegyeld

tel megőriz egy ősrégi megs:~.entelt ktgyom(lllyt. 

Dc a mint mar az elöblJi c,-,ikkbcn is említettem, a Libliai oktnt:ís 

mosl divatos módj:lnak mórlosnlnia kell. Lehetetlen llll'gt•h:gcdniillk, hogy 

a zsitlú fiu csak annyit isme1jcn a S:t.CHtin'cslJúl, a mcnnyit a s:r.ííkre mért 

i•liib<•n az crcrl<-ti s>~öveghiil fordítani tannlt. Manap a hiLlia;/im/(/,Íslllll.· 

:iltlozatnl c~ik maga a biblia. Ilogy az iskola tiilJIJct JH~m gyiíz fordítani, 

mint a Gt•ncsist, sok zsidó uépiskol;lLan m;lr l\fúzcssel meg sem isnH'rkc

dik a zsirló gyermek. Józsn:íról, a hir:lkrúl, Stímuclröl, a kinílyokrúl, 

vagy planc a zsidók ktisöbbi törttinet,:röl szó scm leheL li:H~ iskol:íklmn 

pcrlig, bel:'ttvau ez eljánis fon{tks:lgtlt, t'1gy ,·,!fnek a bajon segíthetn i, hogy 

a biblia-fordítás mellctt külön kf:zikönyvckbiíl »rlió]Hljba szoritva« tanit

ják a zsidók történetét. Ezekből a szaraz nomenklaturákból aztán megta

nulnak a gyermekek könyv nélkül egypár száz hideg nevet <:B rideg ese

ményt. Dc még ennél is k;h·osahh az a nwlasztás, hogy a hihliát HCIII 

·111) 

te..::zik az t:n~ldPti ok tabi~ t.irg-ytlx;Í. ho;,.!y 111'111 t:rh:ki'~Ítik i~:tz in H tlt 1 

, , 11 ·/.·uf,·.vifllr HZ<'tnpn nt,i;lbúl, hogy ki 111'111 akn,[zz:ík azt a t•iJilt:rdo•k nki>l 

1·,i ,:K ><zl'l lt' llJi kint·sekct, mdyt•k a hiblia llHqY"':g,:IH•nlwn·nH•k. l't·tli;..: h:ít 

l':t.LddH'J I rejlik a S>~Cntinlsnak fíi-fií l'liibt•riJC\"eléi ('l'l',ie. A hol ··g,n·diil ol 

hil11ia fonlít:lf-;nt szoritko:znak, ott a ::;zcntirtb ;-;zii,·cge 1\l'lll nt~Í!", lllint 

loJJJh:t ll)'t'IV:tnyag, a hol pctlig kiihin k•:zikiiny\·ckhiil tanil,i:lk, ott llt'lll 

~'F:.' ,:lJ, miut ~zi n- t:s ti.Jettelen t,:nyh:tlnlaz. Dc a hiblia ><;<i,·ethúrlitt'> ~;<l'\

lt•JIH' tis ,:\ldií Ichclletc oem ilt, scm ott HCm lcnp; a" i\juK:Íg r,.Jo:. 
l fogy c sza\·aün üre~ szt}Yir:lgokkt:nt fd IH' tíinjcnck, k(:nytt·ll'n ,.a 

g'yok t•gy ki~ didaktikai kit.in:st tenni. l\.iizisJHcrt dolog, h"!!." a JH'n\li 

i:-;kohínak kiHtlt':4Rt:ge a gyermek c:-:r.t:n• t:ptígy :ulni erkiill'~i i~az .... :i.!.!tlk;tt, 

Jniut ak;_ir 11)"<'1\'tani, sY.á.mtani. tennt:Hzettani igaz:-::ígokat .. ..;zab:llyukat. 

IliHzen erkölcsi jellemeket aka1· a nih·cn<lt:k,.ibiil ncn'lni, :t:t.az :1zt ak:11:ia 

eJ,:l'lli, hngy JlÜvcntlL:kei tudj{tk críist•n akarni az crkiilt·,i jót ,:,, kt•J'iilni az 

erkiiiesi ross;<at. Erre nÚz<·c pedig clHií felh:tel, hog·,\- i,;H1e1Yk a gyermt• 

kek, mi a jt',, nri a rossz. Ar. crkölesi igaz:-::ígoknak a nwgi~mCL't:se tt•h:it 

az ct·köksi jellemnek az egyik fek, a mPgiRmcrt ,iM <illhatato,;an akai'Jii 

p•·rlig a Ln<i~ik, nehezebb fele. Dc t:ppcn min•l n jút ";..",."; is kell tudui 

s az al;;.ar:Ís nehczrbb, mint a nu•giKmt•rt::-:, :tzt=rt az erkill(':-:i ig-az:·d.!.!.·ukra 

vnuatkozúlag 1111..:g tiilJbct i~ kell elz {::-~zsJwrü pPtlagngiának kiY<Í.Hni:t. Xl'lll 

el,:g az; crkiile:-5i jgaz;~<Ígokat q.;y<'HP:;en a ~)Pr!IH'k e:--\zl:lT ;ld Ili, luuwnl as."," 

célt kcn•,.;ztlil kell értelnH:hc juttatni. J-:l,q,JJ l'rktilt·,i t:, Y:tll:i""' ,:rzP!nJI'kd 

kdl a gyermek :-;zin:bt'll l:hrt•sztf'lll'lll ,:s l':..;ak aznt;in ;-;zaL:ul t•z l~rz•·hut•kt>t 

erkcile~i it.([ct.•k \·agy igazs:ígok k•:l"qll'll kimout!atnom. M;i, ,.;;~,,·~,·al: \ala 

ml'ly )JI'nl\1tatntt crkiiksi \':tgy t•rkiill'sldl'JJ tdtnf'k tdKzdii,.;, ~;.,:p, illl'lii

\('1-': nít, \i,.;HzatdKzlí \'nlt{tt elt:bh a p;_Y!'J'JI1Ckkl'l :it kell ,:re,-,tf'tui " :t;<f:Ín 

kdl \'Cic c tett l!et·st:t vagy bee,.;h-lt'nstigJ:t l't;')' t·rk\ilt-si uw.xiu1a alak,i:'1han 

kiJJIIIJl!lalui. l•;z az etj:lr<ÍK a jcll<•ink<:Jl;<l:, ,:nlPktibrH ,.;ziikK<:g•·"· 1uert a~: 
erkii\,·,i IncgiKlllL'n:she" azonnal hoz:t.:i akarjuk fiizni a;. akads I'!J'lllf'it i". 

.Az a .it'd- Yagy ro:-::-;z,'dc:-;1::-., az az iir(im ,·agy utúlat, mt'I}Pt a !-{)'f'l'lllf'k lel~ 
kt:hL'Il a,-, :íltal gl'rjt·,:~.tdkm, l11•gy l'iiitle a helye~ \'agy ]J('Iyt<·l••n t••tt<·t 11 

kl'llii \'il:ígihi,.;JJa helycztcin, valúh:lll nem rJ.,:y•:b. n1int a dgy, az akarat 

~''idja. ])c az t·rkölcsi ,:, \':til:bos jt•lll'lll kt:pz,:,.,:nck az ,:nlf'k,:lll'll m•:~! 
t·g~·,:h iH kinln:tto,.;. Awn alakoknak, a kik•·t az en:nyek itldljaik,:ut IJl•

mulatunk, igazaknak kell lrnuiiik, azaz r•~JHll'lkezniiik kell a hitPI<:R IIIÍII

dPn ft•Jtt:tl-ki\'CI ,.; a gyt·nuclou•k ho,.;,.;zau kl'll wliik fogblknzllink, »A~: 
emberi sors id11ti s>~cretij r,:,znitf'lnek nz alapjait - mnndja llm·bart 

IICllJ Rnkf,qc mc~-:hatú Wrt<:H<'tkék :íltal \'etjiik meg, ha11cm ügy, hogy az 
•h·;"~:~ min<lcn m<'!Pg<:t ltaJ,;y, ~'HY•:~zhPtdll'll alakok kört: gyiijtjilk; tlit u 
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t'l'k ii ]1·,; i ,:rzi iit'i<' l' 11!'111 k ic~zl' ll ,qd lii riL:IH' Il' kiH' vddt fu!úlagos pillanl<i"nk 

áll :\1 alapitj uk meg, ha nem nagy, fe lcdh clc!lcn raj:w latu cnJbl•ri k<:pekn ck 

tart'" é, ~zerdii mcgtckin t,:~c :lltal. <; 

Mi kih ,•tkezik mimlebböl a mi t:l rp;yu nk m lll:zvc '? Nem lll :ÍH, mint 

<'>~: \ln pl. a ~zcn t i dsba n Abrn kimról van sr.ó, a mint az h ten öt fclsr.ó

lítja, hogy hag~·j n cl sr.iilöföldjél, Rr. iil cit és rokonait és mcnjcn cl iclcp;en 

fi.ildrc. illegen emberek kör.é - a tanit<ístól megköveteljiik, hogy elébb 

minkg~ s:dutson le a gyermek lelkébe és késútsc elö az appcrer.epcr. iói 

tnlaj t az <' ~zöwgbcn rcj l<í érziilcti oktahis mngv:ínak. A tanitásnnk ch:!Jh 

hinltkowia kell a gyrnnek azon ,-,tgyócl:ís:l.m, a mclyct ú zctt, mirliin 
11d :l 11 a oziiltii háztól vagy cg,Y nitpot t:lvol tö ltött. Kérdés t kell in t,:zuir• a 

<!YCrmckhcz. hog~· Yajjou, ha Yalaki öt felszólítauá, hogy hagyja cl sziilöit, 

tcsh ·Jreit, a kiket szeret s a kik öt szeretik , és mcnjen el fölel ielegen or

~z:ígba, ismeretlen emberek közé, rá tudná-e magát szánni ? Ember kiván· 

o:íg:lra .lbraiH1m sem tette volna meg, dc az Isten ki,·ánságának igeni s 

, "!fl'rldm,·,.f.-ulclt. Ilyen és hasonló kérelések által kell feltlintetni azt a lelki 

kii7.dclmct, a mclyet Ábrah,bn át0lt, - ily móclon kell a gyermekben elébb 

~zimpathikus ir::dmcl.·et tdmasztani; át kell vele ére:ctetni az áldozat uagy

ság:it s rsak anltán szabad vele az engelmcsséget erkölcsvallásos maxi

mliba foglaltatni. Igy kell lehozatni Ábralulm cselekedeteiből a jóindulat, 

a békeszeretet, a méltányosság stb. erényeit. Kimutatta már Herbart régen, 

hogy az üt praktikus eszme, az erkölcsi világrend alapkövei, mincl egye

sit:,~ Yannak Ábrahám személyében, hogy tehát nincs az eszményi pél<la

ad:\sra tökéletesebb erkölcsi jellem, mint a zsidó nép ösatyjáé. 

Ime ez az, a mit a most s:.~ok ~lsos vallástani tásban rosszalnom kell: 

az efl.'éle vallás-erkölcsi dolgokra ügyet sem vetnek ; a bibliai történetnek 

nem a hutá.~út tekiutek födolognak, l1anem magdnak a betlinek az ismere

tét. 1\Iajd hogy meg nem szólal az érzlileti oktatásra alkalmas az a szám

talan hely, s mégis ott hagyják parlagon hevertetni. Vagy vajjo11 hány 

tanitón ak jut eszébe. hogy a biblia forditása közben az érzlileti oktat:ls 

érdekében effélc kitéréseket tegyen? Dc klllönben helyén sem volna, h~L 

ugyana:.~t a szö,·eget egyszerre uyclvtauiblsi anyaguak is, meg az érzlíleti 

oktat:ís anyagául is fel akamá ha~zuálui. 

És mégis ott, a hol egycelill a biblia eredeti szövegére szoritkoznak, 

a hol tehát a patriarchákon kiviil más bibliai alakokkal meg sem ismcr

kednek a gyermekek, még mindig helyesebben jámak el, noha az érziilcti 

oktatás tárgyául a hibliát egy szóval scm teszik, mint ott, a hol hitványka 

kompendiumból magoltatják a gyermekekkel a bibliai történetet. Mcrt 

amott, noha »az érzés minden melegét nem gyiijtik« is a bibliai hősök 
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:dnkjai kön:, rlc Jegftl:íbb megvan az a hm;Ziln, mcly a »ll :tgy <:, fcleditf'

tcti e11 mj;o;o latu emberi képeknek lartr)s c:s szcrctö mcgtckin téséböl« ered. 

Ug-yancs:tk van módj ukban a gyermekeknek éveken kcrc•ztiil, ha e ~ak 

egy iriegen nyelv siírií ködén át is, n patri arciHik alakj ait mcgtckintcni. 

. \mac a »dióhéjba szori tott« bibli ai törtéHetek mcllctt som az <:rzclcm me

lege, scm a tartós mcgtckiutés. E kompencliumok papiros hőse i , a kikkel a 

könyv a könnyebb megtanulh atás végett egypár sorbftn végez s a kikhen 

az elhitetés egyetlenegy vonásft sincs, nem kelthetnek a gyermek lelkében 

,:rdcklödést, részvétet, szeretctct. L enge :irny képek, mclyck nyomtalitnni 

cltiínnck. Ped ig h{tt ezeknek élniök kellene a gyermrki kcbcliJf'n, mint ot 

jó lelkiismeret hii őre i , miu t a raj tuk érzékelt crl:nyck örök icld ljai. 

L á tni való ebből , hogy a biblia-fordíbis alkalmas ugyan arra, hngy 

:Utala megtanuljon a gyermek zsidóul, a használatban lévő bibliai történe

tek pedig arra, hogy megtanulja a bibliai ösök neveit és Yiselt dolgait, dc 

scm ez, scm az nem tétetett eddig a hit- és erkölcstani oktaüls alapaj>íul , 

nem termékenyítette a kellő módon a gyermek érziileti világM, nem fej

tette ki a zsiclógyennekben ft zsidó önérzctct, minck a hiányott ma ércz
zük jobban, mint valaha. 

Hogy miként' kellene a szcntirást ezen tekintetek szeriut értékesíteni, 
erről egy utolsó czikkben. 

B udapest. 

RADÓ VILMOS. 

A berlini Lehranst~tlt évi jelentése. 

Azon intézet, mely 18 7 2-ben » Hochschule fiir dic 'Vissenschaft rlcf' 

Juclcntbums« czimmel megnyilt, jelenleg a Leltranstalt nevét vette föl s 1883. 

1n:ijus 7-én Vilmos császár renelelete folytá.n a jogi személy előnyeit nyerte 

E szerint a Lehraustalt oly magánintézet jellegével bir, mely a tanhatós:íg. 

törvényes felligyelete alatt áll. Az intézetet 9 tagból Mlú knratórium igaz

gatja, melynek föladatit az évi költségvetés meg,ll!apitása, az int,:zeti va

gyon kezelése, ft jö,redelem hova foruitása, ösztöndíjalap kezelése, tamírok 

kinevezése és díjazása, a tanrend meg,íJlapittisa, g~·iijteméuyek ,:s kiinyv

tár gyarapitása 6s kezelése. E kuratóriumot az intézet sza\'ftzatk,:pes jó

tcvöinek (dic stinnnberechtigtcn Wohlth!iter der Anstalt) többs,:ge 3 

,:v re válas;.;tja; a tagok köziil legahi hb 7 -nek Berlinben kell lak nia. A 

Lelu·anstalt tanárai s fizetett hivatalnokai valamint hivatalban levö rabbik 

s egyéb kultuszhivatalnokok a knratórium tagjai nem lehetnek. - A knra
tórium jelenlegi tapjai: dr. Lazarus l\1. elnök, dr. Neumann S. helyettes 
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dniik, ('ohn i\lv_,·er p;azda, Levy ll l. jegp.ií, ~ inHlll lkrLold, Simon L , \\' olf 

8;\nclor, dr. lllt·yer l':il, ,:" <h. Philipp~ohn. 

('~,q.i:t a LehJ·an;;l;tltnak: rabbik, hitK~Únokok ,:s hitoktatúk k•:pzt:K<'. 

~\ kiue,·czcmlií tamíroknak oly tndom;\nyos fokon kell úl lni ok, mrly egy 

JH:md <'gyt•t,•men 'aló habilitáezióra i(iljogo,it. Eliiad;\solmt ncmesak bw(L. 

rnk, hant•Jn a kumtórium ;\Jtal c c~élr~ llH'ghivott tudósok is tarthatnak. 

ll;lllgatóknak rcmlszcrint olyanok v,:tctnck fö l, kik múr ,:rcttségit tettek; 

dc n•ndkidili hallgató más is lehet. Vi~sg;llatot oly Jlövcnd,:kck tclwtnP k, 

kik »<kn \Ollcn Cursn~ an der Austalt rlurchgcmach t haben « (szab;ílyz;tl 

1 fl. \:i a ) -- lllt'nnyi idiirc tc,jcrl c "Cursu'« nrrúl uincs intrzkcf!,:s. Azok 

kcizül. ki k a Lchranstaltnak ,·oltak hallgatói s nm lll<lr hí vntalhan vannak, 

egy et'ak 2 f01éwt tiiltött az inh:zctrn, mások 4-· l L, egy p edig l:! ft([ é vet. 

lUny tett már Yizsg;\latot, arról nincs kimntah\s. 

.h int,:zctct a tagok tartják föun. Tag van kétféle: »szavatzat

k,:pes jo'.tc,·ii «, ki lcgahlbb 13 nulrldt fizet csztcnrlönl<lint - hát ly éven {tt 'l 

arról a ~znb:í lyzatban nincs iHtézkcdtis; ,:s >ltU!and<i szavazatkL:pes jótevő« 

im11H'rwührendc st. IV., ki legalltbb 500 111. aci. Van vég lil >lahtpitó« St if

tcr, ki k ga];\i.JIJ :Jon m. ad. -- Alapítója van eddigelé az intézetnek t -1; 

i'mert "':" kii:t.tiik csak h{u·om ; k ét fmnkfurti Goldschmidt ,:s a bonni 

l'hilippson. Jl!:wdó tagja van a LchranRtaltH:tk 'll ; köztuk Blcirhrörlcr 

BerliHhcll , \\' l'rthcimcr Bécsb(')l, todhl.nl a braw;chweigi és königshcrg i 

kijz~t 1gl'i<. ]:;,-d ijas tag van risszcscn (l(); kö:r.tlik rlr. Kristcll er, dr. lll<trcuse, 

Lazan1~ lan:\r, todilki :J ki s kiizs<:g. - Az iiszt<inrlij -pénzltll'lutk (Stipen · 

dienca '"'') ,:,·dijas tagja minrlössze 27 van s ezek kiiúitt t 4, ki m{tr am ugy 

is nubncmii tag. A berlini nagy közs,:g is csak itt szcrcpcl a névsorban. 

f:rdckcs, hngy e sokféle tag közlil mincliisszc 32 esik a Hagy fis gar.rlag 

N,:,nrtor,z:íp;ra; a tiibbi - rp 0ly <1dcs kevt:s - a nagy és gar.dag Her

lim·c. L:itnivaló, ar. ,:rdcklörlt:s chig csekély. 

A Lehranstalt alapja, a>~ » eiseme Fon d « jelenleg ll 7 ,1)00 nu'trldt 

b•sr.. Nap;ynhb hap;yom;\nyok: Hurelmrclt.i t :\OOO m. és llcr;,og D:í.virlé 

nnon m. 1\lult ,:vi k<ilte•:gvct<:s,:nck fií t<:tcl<'i: !Jcréli/ck. Kamatok: 

770-i lll., évi j<lrul<ikok: 679 2 m. , J\Icndelssolnt-alapitv;'wy 13 111. 1\iurh(

""',.· B•1r sth. 173:) lll., clijazt\s: !)730 m., ]üiuyvblr: 1071 m., kczcl<:s: 

7\11) márka. 

A tamiri kar lniJHHisszc J taghúl :lll. E~ck: Cassel, Stcintlml, Frank! 

P F. ,\s Miiller Joel. Hallgató volt l876-ban 14, l884-hcn 30; ilktií~,:

gök nincs kimutatva; a n<ivsor Rr.int<in hiányzik. 1876. év óta 16-an a 

kilépök kii;ot allotnást nyertek, kil~tuk htlrom mn{JNfl1': dr. Löw S;~egedcn, 

dr. Löwy Temesvárott, ,;s dr. Perls Kecskeméten. 
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A ldinyvt:ir a~ intézetnek, hngy ng_,· mmHljnk , lf•g:n:tgyolJb ,.;zf•rctrttel 

tipolt n 1szc. Nem kc,·cscbb mint w:g:y ki RClJb kiinyvblrt szcrzett llt('g p:ir 

év alatt, köztlik a Gcige rét. Jelenleg vn.11 Gi31:l munk;lja 7 71;) kiitetben. 

Ösztöndíjakra az intézet a mult <1vbcn nem ""''esebb 1nint GO.->!J 

márldt költiitt - jnt tehát minclcgyik hallga tóra kiiriillJclill l.·ds:.L ,.~!.ét 

nuírl.:a, ami valóban a mi magyar rabbiszemimlriumm1khoz képest irig:.>

lendö ,lJlapot. Igaz, hogy nálunk Buclape~tcn (JO-en föliil vannak a hn.llga

tók. - Az <it tagból <'tiló ösztöndij-bizotts:lgban a tan(u·i kar csak egyetlen 

tagja által van képviselve. - Rendes évi bc''l:tclc ez alapnak volt 1884-

ben 1849 m., kamatokból 12l m. - e s>~crin t C>< is fiili;tte ingadozó ala

pon {tiL A berlini közs<:g egy<:binlnt az iclén is ltdott 4.50 m. ;·,sztüu

dijakra; a lipcsei közs<;g is rendesen hozzájárul a segélyczéshez. L egérde

kesebb rc1sze a bevételnek az alap janira tartott reneles téli J(j'/olrastí.,·ol.·, 

melyek 1884-bcn 1483 márkát jö,-edelmeztek. A tamiri kar tagjain ki\ iil 

tartottak mr:g fiilolva~ásokat dr. Brcsshw tan;[r, Fmuzos iró, .Kristellcr 

titkos tamlcsos, dr. Lazarus tamlr , 1\Iak owcr tamic~os, dr. Maj·bamn ralJui 

és cl r. Ungerleicler rabbi. 

A hevételek e tétele ,·alóbatl Jt enlcsak lcgénlekesebb, hanem nt>ín

zásra legmdtóbb is. Jlfegpróhálhatmlk ar.t például Bmlapesten i~. Dc luit. 

persze, erre semmi kilátás. 

--f. 
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E,., ... 9-ten J n ny 7 SG. 

Untcr el em Vorsit>: ut<s Gra fcn Vicc K anzlcrs v. Pálffy im Bcyscyn 
dr~ C:raf'cn Vicc K anzler s v. B:bdfy tl cr llofriithe Grafen v. Zichy, , .. Esz
tcrh:ízy , R ef. v. Saucr, IIorvMh, Ncuhold, Nagy, Senltcty, Doná th, P:lsztory, 
i\likoHH, Hcd) , ll;ldrol'its. 

G:l79-f78G. 
E1w1· Majestiif l 

Als man Encrer Majestiif uic dm·ch den 'Wirkenclen Obcr-G cspn.nn 
nnd Könip;l: Commissair dcs Neutraer Bczirkcs anhcro angcr.cigten U~·sa 
ehen der in dcm Pressimrger Komitat so hoch angewachsencn Contrdm · 
tions Riiekstiinden , mittels angebogenen Vortrn.gs allerunterthanigst vo,·
p;cleget hat, gemheten Euer Majostat unter auclern folgeude Allerhöchstc 
Hc~olution zn schöpfen; »Um dic armeu Contribuenteu vou elen verderb
lichen Raneken <ler Jnden, nncl besonders von elessen Auleitungcn. znm 
'J'mnck <lesto mehr zu bewahrcn , so ist allgemein festzusetzen, class .JCncr 
,Jnd, wclchcr einen Unterthan fiir Getrlinck mehr als 30 kr. borget, oln.l
nn.d1Hichtlich seiner ganzen Sclmlcl-li'orclerung veriustiget se jin solle; WlC 

cla1111 aueh für die Zukunft die Fiirkehrnng lill trcft'en, und solche al.Jge
m<'in lwkanut zu machcn scYn wircl, chsB uuch gecucligtca gcgenwiirtlg:n 
}>achtu1ws-Contmcte kein Jud mchr zur Austibung dcs Schanckrechtes I'n 
<len llul~O';\riHch- ullCl Sieb<mbiirgiscJ,cn Lan<len gccignct sc,i'n so Ile:« Es 
wnrdc di~~r allcrhöchstc WillcnRJllC)'nuHg o lm verúiglich zm Kunclmach.un~ 
der KöHigl: Statthaltere,\' und clcn1 Sicbcnbiirgl: LaHclcs Gnbemium mtl
miret alicin Kaum war solelle <lm·ch dic Künigl: Statthaltcre)' allen bc
treft'e;lllcn B~hürdcn zm Nachacl,tnng IJeclcuteL, so wcnclctcsich die Gcsa~n~ttc 
im Königreich llungam )Jcfimllichc Ju<lenschaft an dic cröftcrtc KOlugl: 
Statthaltcre\' und rcil'htc dic l1icr in <ler Bcylagc geJ,orsamHt angcl.Jogcuc 
Bittschrift l;;,, ihr cin in wclchcr sic <len augcnschciHlichen Vcrfn.ll der 
gn.nzcn JndCI;schaft m:d den aus <lcr Befolguug dicRcr höchstcn Anonlnuni( 
für die Bcwohncr des platten Landcs im H ungarn cutspringeuclcn Schadc~I 
welunüthigst in }'olgendcn vorstclltcn : DaHs nemlich l. Der grösstc Thed 
des in Hungarn befindlichcn Judcn-Volks vou der Pachtung <ler Sch:wck
Hiluser lehet, ohne welchen der Jud um so weniger bestehon küm~te, alH 
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dcrsclbc bej' dcm Soha nek-llaus auch ~e in e \Yolmung gcnib,;c t und JH'l J> t 
deu Schanek, mit wclchcm der L andm ann imm er zufrie-lcn wa rc, :mch 
dessen Prod u ctcn , eli c ro h cn IIiiutc, Ll ic venlorbene Köm cr dic <l cr L allll -
1nr111u mllsonst mi t Zersplitterung der Zeit, uml ohne gcwi~scn Al ~,;atz in 
ontferutc Gegendcu Velfiiln·eu mii~ste, abr. uncbmcn, und el emseiben einen 
wcscutli chen Nutzcn zu vcrschaffen pflcget. D ahcro \\'Cllll 2-ten~ Di<' Jn
elen ' 'On der Schanck-Pachtung ausgcschlo~sen wiirclcll , auch cli eRer kirinc 
Procluctenhanclel in Verfali gerath en, und <l er Lanelmann die lei<"lites t<' 
und bcqucmste Ar t, sich cinigen Venlien: t r.n Rcha ft'en entbehren miiHtl' : 
indcm die Juclen unvermögend wiiren, eigene 1\'olmha user zn bancn, nntl 
him·auf einen Thcil ilu·es ohnehin geringeu Vcrmögcus zu vcnrencl cn. 

3-tens Dnrch die Schanck-Vcrpachtnllg der Julien wurdc wcder der 
Landmann noch j emand andere verkiirtzc t, der Jud selbst ah<~ r ziehe atl >' 

der Pach tnng und besag tell Prodnot-H a ndel nu r so Yicl, das,; cr sic h kiim
mcrlicl1 erhalten, und die ihnen auferleg te L as ten kanm bestrcitcn kiönncn. 
so wi e cs ihre unbezweifelte Armuth beweiset; in zwi~cb en wiirde c,; he.' 
ciner genanereu Untersucbung clargethan werden können, dnss <Icm Land
mann auch bej' EHtri chtuHg der Coutributions H.iickstl"iHdc dnn·h tl<'n 
P acht-Jnden ansgeholfell , und seJben anch dm·ch l<' lihrcn zu cinigen \'cr 
dic11st gelangen zu könneu, Gelegenlicit an ITanel gelassell 1\'enlc. 

4 -tens Die Schanck-Verpachtnng <lcr Jnclcn Hc_\'c auch flir <lic Ka 
mcral-Giitcr imme1· niizlich gewesen , zumalen durch die Jmlcn die P:leht
Prcise um ei11 merckliches erhöh et, und hiednrch <lie Kamr ral Pm,·t·ntcn 
vcnneln·et w01·dcu waren. 

5-teus Könnten die Juden YOU tl er Schanck-Pachtung nm ]kein· 
triiclltigungen, und der gleichen Fi'illc ausgeRchl oH,;cn wei·clen, wo,·m, ihm•n 
ahcr nichts zu Lust gelegt werelen könuc. 

6-tens \Viüe be,i' l!~estsetztmg der Tolemuz-Tax anch auf tlen tl!m·h 
dic Schanck-Pachtung zn fliessenelen Nahrungs-Z\I·eig der Bedacht gPnotn
men wordeu, welcher be_\' elessen Einschriinkuuf!; nothwemligerwci":; am·h 
abuehmen miiste, ja es w1ire zu bcsnrgcn, LlasH nachelem der g1·össte Tlu•il 
der Judeuschaft \'On der Pnchtung !ebet, alle eliese Llem Pnblicnm zu LaHt 
fallen, und >\UH der Klasse rechtschaft'encr Biirgcr, in jene tlcr Bcttler, 
und Landstreichcr \'Crsetzt werden miistoJL 

vVas iibrigcns jene Anonlunng anbelanget, Lla,.;s dem Lamhnaun an 
Getritnek uieht iiber 30 kr. gcborgct wenlen 'olle; ob,.;ehon Llerlej' Bor
gnugen nnr clamal, da rlcr Bauer hc,\'m Ackcrhau, und bes .. n<lers zur 
Schnitt-Zeit ,·on Gcld entblös,.;t be,\' starker awlanerell(lcn Arbeit, cini;.:cr 
Erhol1ung bediirftig ware, Ulld nur in gering0n Betrag gc:'chahe, Ho "·h··l 
sieh die Judcn,.;chaft clem10ch <lieser allerhücl"ten Enbcillie~sung, RO fer
ner es <labe_\' sein unabiiudcrlichcs llewcn<len haben mibste, willi~; unu mit 
dem schnldigcn Gellorsam nntcrwcrfcn. Dil'sC \'On der Jndenschaft wcgen 
Bej'bela,.;stmg Llcr Schancks-Ycrpal'htungcn angefülu-tc Bewcggl'iinde, und 
die von elen B01·sodcr, Zemplincr nud Mnrmarosl'hcr Gc:<pannschaften fúr 
sic cingclcgtc Einschreitnug hegJeitet :tnl'l1 die Königi : Statthalterey in 
Llcm Anschluss \'Orwortlich n.nher cin, mul vermeinl't, da~s zur Beschrlin
kung LlCl·lcj· ,·ou elemLandmanu contrahireudcu Getriincks·Schulden, durch 
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die anf :10 kr. ht' rabgeHetzk llorgung, llllll \\'\'1111 allenfall~ d(,,. Reh;tneks

l'aeht Jn<l aneh zu Bc_i"bch:dtmJg- eiJH'>< Christlichen 1\rcinschiinckers VN

halt<'ll wunle, hi aliinglich vorgcschcn se)" n diirftc; jccloch wlirclc cs leclig

li!'h , .OH cl<·r Allerhöchstcn \Villkiihr abhangcn, ob inltlicksicht aller llicscr 

geg-riindeten Umstünclen, llcsagtcr J n<lcnschaft <las bishcro gcJJossenc 

St·hanek-Ycrp<tchtungs-Rccht auel1 fiirohin gcstnttet, und hic<hm·h dic Jn
tlen ;wgc<"ift•rt \YCrclcn \\·ollen ·r ><ieh eleneu biirgcrliche11 Gcwcrb<•n nneh 
der Allcrhöcllslen \Yillens-1\leynunp; nn1 so mrhr zn wiclnl CIJ. 

Uutur·ldeu. 

Diese 'l'rcngchorsalllstc llofstcllc hillt cs fiir ilU"c Ptlid1 t, so oft als 
Allcrhücltst Dcro Entschlicssnngcn an sic ltcrabgclangcn, solelte mit der 

,·orhcrgchcll(lcn, liber den JJCJnlidJcn Gcgcnst<tJHl ertheilten Rcsulutioncn 
gegcneinanclcr zu haltcn, um soleher-Gestalt sowohl Encr l\Trrjcstiit höch
><tcn \Villens-Mcymmg ;Ulf eine piiud.tlichere, und blintligcrc Art in Volb:ng 

bringcn ~<n ki;nncn, alR auch in Stanclc gcsczt zn wCI·clen, die be.\' <lcr 
Ansfiihrnug Hich etwa clar~tellcn mügcuclc Umstiinclc leichtcr zu ent<leckeu, 
nntl solebe .Eucrcr Majcstiit wcitcrcn Entsc.:hlicsstlllgcn zu untcrziehen. 

Blas um llic::;cr iltrcr Pdic.:ht auch in gegenwlirtigcn Fallc, wo os 
Hith um dic lle_(·bchaltung dcs bc.\'nathc cin~ igc11 Nahnlllgs l\Iittels cincr 
nil'ltt gcringrn Am>;ah] l\fcusehcu "ktndclt, nachzulebcn, crküln1et sic sith 
clic nnchtltciligcn Folgen il1 Allenllltedhiinigkoit vorzustclleu, welthe das 

\'er both, Sebanks-Arcnclcu fcmcrs in Ililmlcn der J u den zu lassen, erstens 
~<war in Bc~ichung auf dic Subsisteuz der gosammten Juclcnschaft selbst, 
und der 1·on ihr zu cntriclttenclcn Toleranz-Tax, und cla1m auch in Be~ug 
anf cl ic Anfrcchthaltnng und Emprobringnng dcs Kommcrzes, und der Geld
Cirkulation auf elem Lanele rnit wclehem sich eliesc Nation meistenthcils 
alleiue abgiebt uach sich zichcn wlirclc, imlem auf solche Art alle jene 
\'ortlteile, welcl1e ihnen das alJgenteinc Kunclgcuuwhtc Patent voln Jahre 
1782. iu wclchcm Euer l\hjestiit die Judeu in llc.:ielumg ouf ilo·e Xa!t
l"llii[JSZII"ei[Je ondern ji·emdcm lll'lir;ious lrcnrunrltcn úeiu!llte glcichonsetccm 
grr11hrt, dic Aufhehung der Leih·Mauth und dcs daflir zu leistc11den Aeqni
v:tlcnts anlwffcn lics~eu, in eincm Augcnblick vcrsehwinden, und nllc zu 
Gunsten des Jliclischen Voleks ertheilten höchsten Entschliessnngcn ohne 
\Virkuug blciben müsteu, alsbald dic Jutlen ilu·cs fast allgentciHen Nah
ring-Mittels beraubt würcleu, wonw~ der güuzliche Untcrgang der n:wh 
tlem be)'liegendeu Ausweis des Bcvölkcrungsstandes flir das verllcm:;eJle 
Jahr 1785 Inhalt des Smmnarii der Landcs-Buchaltere)' ans 15,21!1 
l<'m11ilien besteheuden Judenschaft, und mit ihr die Hemmuug des ohnehin 
sehr geringen Kommerzes, desseu Befürderung auf elem Lanele sich die 
Ju<len alleiu angelegen scyn lassen, entstcbeu wird. Der Nachthcil, wclc.:hrr 
hicraus auf elem Landmann, als wclcher scine rohcu, und oft schon fiir 
uuhmuchbar geltaltene Proclucte nirgcmls anbringt, als be)' dcn1 im Ork 
selbst, oLier in der Nilhc wohnhaftcn Ju<lcn, und dadurcl• iJ1 jecletn F:tll 
einer grüssem Ansgab, oder wcnn der Abfuhr der Cont.ributiou, und 'l'il
h'llllg seiner Rückst1inde halber in ihm gedrnnt-jen wird, eine sonst Hirgemls 
:Lnhofl"emlc Aushiilfc erhiilt, ~uriiekfalle, ist in der so weitwcnclig, als p;l"iin<l· 
lich verflll:ll:lten Vor:;tdlnug cler KUuigl. Statthalter<'~· von der gcs:tnluilt•n 
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JndenRchaft eingereiehten Bittschrift zu deutlich au~gewie,en, ab <la'" ('q 

noch eines Zusatzes becliirfc i aber eben RO klar nnd ungezwcifPlt lii><st 
sid1 tler fiir das höchste Aerarium selbst daranR cnvach~emlc Sehadcn 
varausschen i denn 

1-mo wenn Elenel und l\Iangel eincs rechtmiis~igen Geld-Zuflusscq 
!Ji ~hcro als die Quelle der so schr angehaiiften auf 354, t 96 fl. l l si<·h 
bclaufcnden Riickstiincle der Tolcmnz-Tax, um] libereliess noch jener dt'r 
Contribution, welche clenen Juclen in gleicheu verhiiltniss, als andern Lan
dcs-Inwohnern auferlegt wircl, angesehen werden konnten, so HiHdt cs ~ieh 
vielleicht nicht ohne Gruud behanpteu, <la~s solche, nachelem <lie Judeu 
durc h clietie neue Anorclnung ih res grüssten Nahmngs-Z1Yeiges beranbet wiit·
clen, sich YOn Tag zu Tag mehr hiiufen wcrclen, und man leztlich <lerle)" 
lWckstilucle grüstentheils als ganz nneinbringlich nicht ohne Yerkiirznn!:( 
des hi;chsten Aerariums wircl abschreibcn miissen; 'l'bercliess bestellen 

2-tcus. In Euerer Majestlit Cameml, und in deu zum Heligions- und 
Studien-Fonel gehörigeu ebenso, wie in auclern Pri1·at GUtern die Schantk:;
Pachtungcu mit Juden. Die Erfahruug bestattiget Llen clurchgehemls aHge 
uommencn Satz, class kein Christlioher Piichter jcnes seiner GrundhcJT
schaft zu leisten im Stancle se.i'e, welchcs der jiidische Piichter Jcistet, <lic 
lh·sache hicvon liegt in der vie] eingezogcncren nnd schlechtereu LebenH
Art der Juclcn , und in der elem Christen iiberhaupt nicht so, wiP. elem .Ju<lon 
cigeneu Inclustric aus elen ver11·orfensten Dingen hin und 1lm·t sich Fnter
halt, n nel eiuigen Gcwinn zusammen zu raffcn i der Unterschicd zwischcn 
dem Pachtschilling, welcher jetzt mit Juden besteht, und jeuem so nuln 

nach erloschenen Terntinen mit Christlichen Piiehtern bestin11ncn wiJ"Il, 
liisst sich zwar nicht geuau bcreclmen, tlm·h grtmut mau sieh bcynahc mit 
Sicherheit ~u vermuthen, <lass cr Ycnnüg der Gri;ssc, und )u.tstlclnull.~ 
der Camcml Bcsitznngen •ervielfiiltigt cr~cl•eineu, und jenes was d:ulnr<"h 
:w Llcm jiíhrlichcn Eiukonuncn cntgchcn müclttc, bertriiclitlich aus
fallen winl. 

Diese Betmchtungen und der Umstanll, <lass Enrrcr l\1ajcstiit allPr· 
llti<"ltstc AlJsieht womit diese Nation \'On ihren Vornrtheilen befrc_\'et, all

1
, 

nnter ihnen IJestehcmlc l\lissbrilnchc nach nnll naeh ahgeschnfet, ilu·e Hitten 
gercinigct, und sic angeeifert werden ROllcll blirgerliche Gcwerbe ~n trl'iben, 
11ic l'ITCicht wenlen k<lnnc, \\'Cnn sic immer 111chr in llic Diidtigkeit ,·er· 
s~~t ~~·t• nlen i. Fande man tlieRs trcugchorsanhücn Orte' wichtig :.:cnug 11111 
dll' hnt"r i'lfaJ<'stiit als eben so ,·iclc Hewcp;!-(L"iin<ll', di<• Sch:tn<"kR-An•ndo·n 
<1\'n J nclt•tJ fcml'rs IJc.\"znlassen, in a ll cr UnterthiínigkPit , . .,r~nstellen ; nu r 

blt•iiJ~ lJOc~• IJC\·ur man zu•n Hcschlu's dies"" nnterthiinigsten Yorh·ags 
scln·ettet <lll' ~<'•·age zu ents .. hci:lt•n iiln·i;..;, auf welehe Art <ll'L" fíir den Land· 
mann iínsst•rst gcf,ihdiehc \\'utltcr der jiidiseht•n SehiiJ,..ker zu hintlern 
H<')". Um lli,•se Fragc griindlidt IJI'nntwortcn w kiinn1•n, st•heiut l'S fj;

1
·

dcrsamst niHhig ~n scy11, naeh~uforschen, ob d<'r \'orwnrf th•H \\'nehernr
ti~en Au><s<"h:tJH•ks vcrschif'<lener Getriiiwke, <l<•m .Jwlf'n ab ,Juden zu Last 
f~1.ll~', ~der ob tli<•ser Yorwmf ilnn als l'aehter mit allen librigen nuch 
Cit.~·t::;tltl'lll'll l'iiL-l.tL'l"Jl genwin sc~·e "? llie 1ou d .. r hitt"tellellllt•n Jndcuschnft 
lJ".' !-(Pbt·;u·hte Zrul-(uis:<e \'l'l"s<"hit'tl<~llf"l" ( l•·ts·flc•uH'iutlt·n, iihl•r d11s \Vohlver-

l\hovAu-Z~mc', Hz>:,II.E, liiHfi. \'L l•'i\1.. :?i 
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halten der in ih rem l\littcl wohnhaftcn Jmkn, welelle sic, wenn die Kingen 
liber dicl'elb~n so nllgemein wiircn, nic erlmltcu hiitten ; wic :111eh das 
Bestrcben, mit welchcm dic vorerwiilmtcn Behörden ihr Gesuch nntcr
stiitzcn, scheinen das lebo;tcre zu bestiittigen: Eine genauere N:tchforsehnng 
wiinle viellcicht cntdecken, class das Ausschenken auf Credit, aueh untcr 
Christlichen 'Virths-Leuteu mit cincm gleicheu 'Vucher bcstche, und hicrin 
dic jiidischcn Sclütncker YOr den Christlichen nicht viel voraus haben 
dürften. Um also diese dem Landn1ann allcrdings geüihrlichc G:tthmg ucs 
"ruehers allgemein hintanzubalten , glaubetc man nothwendig 1111 se_i"n, 
dass auf die Beobachtung der allcrhüchsten Entschliessung, !aut welchcr 
kcinerlc_i" Getrilneke in einen hölleren 'Verth als 30 xr: anf Credit aus
geschene kt werdeu darf schiirfcst gesehcn und sole he a neh auf alle Christ
liche Sekincker ausgedehut, jene Judea abcr, wclehc etwa grösscrc 'Virths
oder Sellanekhauser verpachtet hittten ~,ur Vermcidnug alles Verebehtes 
Christliches Gcsinde ~nm Ansschank dcs Getriinckcs anzuwellClen vCl·hal
tcn: Endlich jener jüclischc Piichtcr, welcher der Übertretung dicses hüch
stcn Befehlcs liberwicsen wurde, vo11 aller Sclmncks-Pachtuug fiir scine 
Person ansgcschlosscn werden solle. Es wtirde nach elem unvorgrciflichcn 
Rinnc dieser treugehorsamstcn Hof-Stelle clurch diese Austalten der Land
mann wi der die List und den 'Vuchcr der Shancks-Pilchter iibcrhaupt und 
der Judcn noch ius besondere hiuliinglich sicher gestellt, und eine aus 
7 !í, 0 89 Seelen hestchende, ~u allen öffentlichen Lasten nicht wcnig bc)'
trngemle An~.ahl lllenschen im Stnude crhaltcn wer<lcn, elicselbe noch 
wcnigstcns so wie bisher ü·agcn, und den L:mdmauu den Absat;r. sciner 
sonst un:uni'Cncllmren Prodneten auch ldeinsten Maassen bcfiiJ·dern ;r.n 
kiillllCn. 

Es beruhct 
8. 8. I.Cw·l Graf PálfJ"y. 

Frrwz Graf E.~:dr't"!ICÍZif. 

Ich Ben.ngenehmc cln.s Einm.thon der Kn.nzley. 

Wien cl. 15. May 1876. 

TTríliml. 

63 56. Resp. l G. J u ny 7 86. 
A. Dekrct au die K. St:uttl,nlterey 
B. J)ekrct an K. Sic!J .... 

A llcrnntc•·thiinip;Ktcr V ortrag 
dc•· 

,Joseph. 

•rreuKchorsamsten ll nup;arisrh-SiciJe••lJiirgischcn J l of-Kn.,,;r.]ey 
Mittcls wclchcm anf Llie fernc1·s 
zu hcstchcndcn jiidi"chcn 'Vc•in
schancks-An:ndcn allcrllllh•r
thiinigst eingcseln·itten wird. 

Kü~.Ji : MARCZAU li~:NRIK. 
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38. sz. 

Községi Sllrlúcliisok Nagy-Línulnu. 
1~,231./863. 

Biharme.r;ye Föispáni IIelytm·tójrítól. 

A 11ag;·-váradi izraelita hitközség kebelében levő surlóchl,;ok t:; illc~

tölcg a községbeli tagok egy része llltal »magyar z;idó kiizség« (·zimc 
alatt ezéhwtt kiilön alakulas tárgyában a uagyméltóságu magyar kinilyi 
llclylnrtótauács folyó évi október hó 2-án 55,405. sz. a. kii\·etkczií ren
deletet méltóztatott kibocsájtani: 

»Azon okok, melyek az elváUs mellett felhozatnak, cllenében azon 
tnluyou1ó tekinteteknek, melyek közkormányzati szempontbóL ugy a _",j. 

dósltg érdekében a hitközség egységének fentarülsát igénylik, ncn• elegen
dők arra, hogy a nagy-varaeli zsidó lakosság egy részének a;~, anyakiizst:g
tiíl clszakachlsa és községgé alakulása megengecltessék. - Amr·rw!tirr· trluít 

c~cn cl.~zakadás tér!!Jli'!J mégis meglrirtént, tartodk oz clszrd,·adott a:irt n z ""!fel· 

Uizség kebelébe azonnal 'Viss~atérnl~ és u z egységes ltitUizség mirulcnnurúi !.·r;"/i.,é

geittek riselédúen mínr/ a uwltra, minr/ a jó"vőrc nézre résztcmni. - E mcl
lctt a:wuban a lelkiismeret szabaclsllgúnak kimélésc és a fenforgó helyi 
viszonyok méltányos tekintetéböJ megengcdtetik, hogy az eddig ckmka
dott pllrt llltal tettleg felállított HHÍsoclik templom az isteni ti,;"tclctf't 
az nj s;r.crtart{tsok szerint eszközölni óliajtók sdmtlra, hitkiiz:.;égi kii:úis 
költségeu czutúum is feutartassék, ellenben az uj iskoht fennti!h[,a c.,ak 
azon esetben eugeeltetik meg, ha az a fcnmllló s;r.abülyok szcrint renci<:zvc 
és költségei az azt fentnrtani kidnó rész által kitHin fedczvc lesznek. 

Mint;Ín pedig a váraeli zsirló községnek konn:lnyilag helyhcnhar;yott 
alapszabályai még nincsenek, ezek a hitközség- ;Íltal a frntchbick t;~kin
l\'t!Jc Yétclc mcllett a szcrint clkészítenelök, és ide annak idcjo=n júdha~y:ís 
,,:gclt. fcltcijcszteudiik lesznek, hogy azokban a hitkiizség igazgat:is:í 11ak 
,:g iigyci kczci<;sónck módja czélszeriicn rcndeztcssc:k ,:, a 11sidós:'w min(lo·n 
oszt:lly:Ín:tk ,:, minelen jogosult t1rdclwknck képviselet és kellií'"' hcfnly:Ís 
szereztcss(1k, - ellenben a hitelvek ,:s szcrtartások fcjtrgctcise m .. liiíz
tesst:k. « 

l\1ely magas renelelet vonatkozó folyó évi .ianuár l fl-én liti:H.-clik 
sz. a. kdt intt:ZIIH:nycmre, netnklili)nlJen Nagys:igounak f. ,:,.i fcbnuí•· 2:!-röl 
7 H 7· cin. ö z. a. a föméltóságu magyar kir. ud,-ari kanczell:iriához intézett 
jclcntc:s,:rc mgys:igos polg:irmcstcr mral todbhi cl.itínis n:gctt ezennel 
közölte tik. 

Nagy-Váradon, 186tl. oktúLcr 14-o:n. /l"jr/" J"(jn.v, m. k. 

l\J:ísolat hit.cléiil Sch/í"IJflm Ftn"'·:·. c'lniiki kiadó. 

llcílimt : 4:! 3:!. cin. Az izraelita knltuszkiizsegnck helyben. 
Tudonuís ,:s mihcz alkahnazknd:ís n:gctt kiiziilwtik :l t. ez. kultuaz-

k.iizsc:ggl'l Nagy-Y:imdon, október l P,-;Ín H G :3. Polgármcsteri helyette.: 
·~lcllllrr Lrrjo.v, V:lrael föbiníja. 

Közli : Ausi.ANDER JIIOlf. 

n• 
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39. sz. 

Zsinagógai arlakozások. 

42,48[1. 

Dern lVespl'imer· Komitat. 

Jn Brantwortung dc~, untcnn 20-ten 9-ber l. J . (180 1.) ~u b ~r. 
;) 4;) l in Brtrcf der eingestellten sogenannten Jliclischen Sccgcu-Gcbcns, 
und Opfer-rleldes erstatten Berichts, wircl diescm Komitat hiclilit be:rlcn
tPt : rlass da dieses Seegcn-geben ein, in dem Jiidischen Gesetz ,·orgcschric
bencr Rcligious-Gebrauch, das Opfer-Geld alJer durchgeheuds iiblic!J , und 
zur Ycrpflrgung der kranken Juden sowohl , als andern S)'u agoge11 Aus
laagrn bcstimmt ist; die dortige Judenscl1aft !Jicbey zu bel assen se_;·. 'Vo
br)' clcmna<"h clarauf ein wachsames Ang zn tragen seyn wird, class clicser 
~o11st un>'chiidlic·he GelJrauch, in kcine Missbrauchc und B cclriicknngcn 
:tusartc. C'orl (iroj Zichi) m. p. Lect per jur. Notar. Collich m. p. 

A palotai ::sidó l:ii:.:.ség lcvéltár~LlJól. 

Közli: SINGER ÁBRAHÁM. 

4.0. sz. 

A palotai z~ifléJ liÖzsi·~ nyu~túja. 

:!.lir Enrlesgefcrtigte Rekrmwn rlass mir auf der f-lchulrlschcin VOll 

G n ar! ig Graf Xirolwc.s Zich!; Mit F. 200 0 w<·lchcn Re)' rlcr J u den gemcinele 
in llrnrl<•u ist, auf clrr srlbc F. 500 Empfang habCil. 

Sig Palota den l· ten Fcbcr l 7 91. 

Vo r M ein cr gcschcgen 

l .sr(fet lJrit 

Judea Rabiner aus Pallotta. 

A palotai z8idó kö;;ség levéll:lr:lból. 

Közli: SINGER ÁBHAIIÁM. 

VEGYES. 

lt•odalmi hirek. Megjelent és bekliltlrt<'tt: A pesti izraelita ll,·;_ 

egylet 1 8 66 - 1885 . Irta Prierlownn (/<lbo,·. Megillatb H1ith. Hnth 

könyve szószerint forelitotta héberből magyarra Ntuenji:lrl Lipót, :;zentg:íli. 

Nagy-Kaniz~a. - Jahresbericht dcs Rabbiuer-Seminar;; zu Berlin pro 

:)614 (1883 - 84, . Voran geht eine Abhan<lluug vou Prof. dr..!. lltu·ih 

Beitriige zur Erklarung des Jesaiach Berlin. - Beric·ht liber <lie (I Inch· 

,chulc) Leheaustalt fiir die 'Yisoen;;chaft des Judcnthum:; in BerJiu •'rstat

tet vom Curatorium. lilit eiucr wisseuschaftlicheu Beigabe \-on Prof. Dr. 

':itcinlhrd: IIamau, Bilcam und drr jUdischc N abi. 

Bibliai tanulmányok czimen Raddcú G,l;iJrfJ/1 s;lrospataki thenlo

giai taJHÍr és a »Sárospataki Lapok« szcrkcsztö-t<lrsa 8- LO inc tc1:jr<lií 

munkára hirelet elöfizetést. »Kiv:llóan - irja Rad;lcsi - a kiiltöi ,:, pró

f,:tai irodalom egyes vit;1sabh termékeit igyekezem megvihigítani :; <·z :lltal 

- ha sikerülhetuc - érdekeltséget támasztani a biblia ,:s ennek n:ílunk 

még mindig kevésre méltatott irodalma idnt. Jód (egé~zcn). 1/oxms, 1/,tf,"l.·

kal.· (egészen), f~ndotlc éurh (egés,;eu , a z,o/i<ímk, Juh stb. rész]etcikiH!Il 

Jcswck ismcrtch~e és fordítYa tanulnu\nyaimlnlu.«Eliifizété,.. L frt. K<">h•:j,.( h 

magyar forclittís;\ra hirdet tonlbbá cliifizct<:st /JiirMtr Jt.írlo11 j:iszhriildi 

fömbbi, J:isílbcn:nybcn. Elöfi7.et,:si t'u·a i)() kr. 

Jubileum. A zsidó tanitúk<:pzii igazg:ttúja l:,; a>~ ors,;. miJIJik. ta

n:lra, ])w/sch lfmrilc· április 30-tin liltc meg a legsíllikebh csahl•li kiiriJI'n 

1wgyvcn l:VI'S tanítói mliködésénck jnbill'umt'tt. 

Városi zsidó könyvtár Londonban. A Io]1(loni városi kiinyvl<ir 

\Gni lrlhall Library) most rendezi és kiegészíti uag-y ~Z:Ínm zsi1ló kónyveit 

,:s róluk klilön katalogust készíttet. A kiiuy\·ck a zsi•lú tudomány min<l•!ll 

{tg:íra btrtoznak; a zsidó hírgyn folyóiratok h•:bcr. német, holland, fran

czia, angol és olasz nych·en maj<ln<'lll teljcsen mCg\·annak. A katulogns, 

mclyet Löwy A. készít a dros m<·~biz:b:íból, még ez év folyamán kikcriil 
a ~ajtó alól. 

A zsidók Amerikában az ntobó h:lrom ,:vhPll 2:-, 0 /o·kul ~zaporod
tak; csak a mult esztendő k<:t utolsó hav:lhan l :l f,(j zsi<lú v:íll(lornlt ki 

Ncw-Yorklm, ezek kiizt volt 7 L:l omsz, :l15 o~;;:tdk ,:s magyar, ~60 né

mct, 34 rom:ln, 3 franczia és l angol. 
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Pályakérdés. A Jewish Ministcrs- Association (zsidó rabbik cgyc

siilctc) New-Yorkban 200 dollárból Mló Znnz-d0at tllzött ki c- kcrdésre: 

A szadduczc:izmus keletkezése, fejlödésc cs vcge. A beküldés habh·idejc 

1886. m:íjus l. A díjkioszt;í~ ugyanazon é1· aug. l O-én lesz. Pályamiívek 

kiildendök dr. S. Acllerhez, New-York, 604. Lexington Aveuue. 

Berlini egylet . ..:\.berlini egyetem zsidó hallgatói közt 1883. clcjc:
11 

jött ],:tre egy »Akaclemischcr Vercin flir jiidischc Geschichte uJH1 Litcra

lur, « me! y a minap adta ki második évi jelentését. Többek köz t elöacl(k 

~okat tartottak dr. Cassel D. tauár s dr. Stein; a hallgatók közöl i~ töb

lJen . Pcltiinli, hogy a jogi karból egyetlen tagja sincs az egylctuck. 

A talmud angol nyelven . Schwab l\Iózcs, ki tudvalevmeg a fran

<'zia konn<lny scgítségéYel adja ki a. jeruzsálemi talmud franczia fordít:l

"ít, c Hagy munkáHak aHgol kiadását készíti most sajtó alá; az első kötet. 

nl<Ír jnnins \'égén fog megjeleuni. 

Egy hivatalos jelentés. Bnkurcstben a hivatalos lap köz";é teszi a 

mult ,:v utolsó Imrmadában clkö1·ctett hiintéuyck statisztildját ncmzetisé

g<'k szcrint. E szcrint esik románra: SJ, osztdkra és magyarra: 23, 

zsidór:t: 18, giiriigre: 6, czig,ínyra: .J., Jl(Jmctre: 2, ism01·ctlcn ncmzcti 

sc:giire : l 7. L:íbli való 0zckböl, hogy :L zs idók JJ Cm tartoznak a ronuln 

lako:-:sag crkiilestclencbbjci küzé, mlamint az is, hogy Romániában a zsidó 

hi1 atalo>'an ucm fclekc?-ct, han em - nemzet! 

Javaslat Monte-Carlo ellen. A mtpokhan említették a lapok, hogy 

~louk· l'arloban dcczcmlJer óta most fordult elő az ötvenedik ÜII[J!Jillc·os8Ú!J 

> mily ""-égycnletcs, hogy c világhirü j:Uékbarlang mcgsziintetésl:rc nem 

tcl1dni ö\'llllllit. 1\Ii azt hiszszlik, lm c <'Zc:lt komolyan akamák rMl'lli, 

mi scm ldinnychb mU:ín:íl. Adja cs:tk herc~egi tulajclonoRa 1\fonlt•-C:u·lot 

l11;rb<' c•gy zsidónak s az európai sajtó rövid iclö mulva erkölcsi fölh:lbo

rochísöal fog az embertelen héflií ellen fiilszólalni; csakhaumr a?.L:ln 

inl<'rpcllül·~iók é~ mectiugck lesznr•k HapireuclcH, az európai diplnm:iezia 

IJea1·atkoz:ba ekkor már Rok:l d scm maradhat c:s a siker - füJtcí,·c, hogy 

a bérlő ki Hem kcresztclkcclik - teljes les?-. 

A pesti zsidó nőegylet és az or·sz. rabbiképző. A pesti zsidó 

niiq;ylct p,lr nappal e~elött tartotta kö",gyiilc:s,:t s az évi jelcntc:s -

mt'lyuek arlatait csak a lapokhól kiizliittckblil ismctjiik: a pesti :-:sidú nií

•·gyktn\'k a .c.,idú felekezeti lapokról ugy J:'ttszik uincs tuclom:Íöa 

- mondjuk, a;o; évi jch•ntés az ich:n is fl:uycscn iga:wlta e tes

tiilet jótt:konysági és embers:~.eretli hirét. Fültunő azonban, hogy a 

uőcgylct uz idén is nagy dicsekedve cmlc:kszik meg 10,9n6 eb,:cl

porczióról, melyct népkonyhája a rabbiképző és tunitóképző nü\'Cndé-

krinek juttatott. A mi a tauitúkrpziít illeti, meglehet . ig-aza mn a 11 "pg-~·lct
nrk. A rabbikl:pzöt illetőleg azonban a tisztelt rlniib,:g p,; l':ilaszhn:íny 

hat<lrozott té1·edésben leledzik. A niit•gylctnck sok mindeure jut pénz\' - a 

szcmiJHÍrium szegény tanulóiról azonban nem cmlékezett meg edelige !c:, :!!!• t

lm !.'!'l(jczári·ul scm. Mcrt a tény az, hogy a rabbik1:pzii segélyegyletc 111; 11 • 

elen egyes ebédjegyet teUes értéke szcrint ihct meg: hol marad h:\ t itt a kiiliin 

jót6konysllg? Olvastunk ugyan taval a .\ "r•w•s [',•s/r·r Jnifl'rlafl"rn egy nyi

latkozatot, melyct »rlas Proesirlútln rlrs Pl'lwr·IU'r'l'f'Íils« adott ott ki 8 mely

bcn az áll, hogy a nöegylet a fővárosi tanulóság ~7.(umlra kiiliin helyist:~ct 

rendezett he - ha tetszik, szóról-szóra iMzhetjük c furcsa nyilatkozatot 

-- de clfelerltc hozzá tenni, hogy c helyi~éget a rrtb/JiNtJ:rl.tizrti, mcl~· a:d 

csup:íu a sr(jríl wYrcnrlil.:ei SZ>Ílmíra rendezte be: hol marad hM itt a kiili_i11 

jótékonyság? Figyelmeztettuk már egyszer a kitiinö egyletet e kiiriiJm,:nyre. 

ele ugy látszik, ott a nagy számokat többre bccsiilik az iga:~. tény:lll>Í'Il:ll. 

a mi annál föltiinőbb, minthogy a joggal nagyhiríi egylet nem szorult arra, 

hogy megérdemelt dicsőségét ily kevéssé méltó módon gyarapítsa. 

Valláscser·e. Mint a » Neuzeit«-ban oh·assuk, a !JrJ,.si zsidó hit

kö~sC:gnéi 1884-ben összesen 263 jelentette be kitc:rését; r,:rfi 14:-1, 

HŐ 115, 111fi!J!JW' volt ezek közt 3 7, férfi 25, nü 12; cseh üstizC~t'll :!(i, 

morva 15, s,-,ilé,-,iai 3, Gácsorsz;ígból 20, alsó-aus:driai 41, kiilfiiltli 

6. Hivatás szeri11t volt a kitért kii7.ütt iigy1·éd 13, on·os 9, fog:ísz 1, 

hirlapiró 4, mérnök 3, tanár és mag,l11tanitó ;í, tanitt'lnií 3, cl dk ll , jog~.' a

komok 5, közép-és népiskolai tanuló 7 , akadcmiai fcstií l, kcreskellíi gy:ims, 

bör,-,i:íner 17, sz iHész 2, sziuésznő 2, munk:ísnii 16, uiíescléd 7, tinzt 2, 

katona 2, köD}'I'elő és segéd 23, kézmÜI'Co 4, stb. ~ l/1/Í ~ szcrint volt(; 

házaspár, 3 özvegyember, 6 özvegyaRszony, :í2 nőtlen férfi, 50 hajado 11 
ll nös férfi, 13 fé1jezett nő, 2 elvált uö. - Ko1· szerint voltak 1 -() 

évesek és 14-68 é1·esck. A legtöbb kitél'l:s a 23. és 2 •!. életkorra esik. 

-Viszont zsidó hitre tért 1884-bcn 68. - 1868-1884-ig ,-,sidó hitre 

tért lisszesen l' 344. kitlh·t ez idii alatt ösRzescn lií D 4. Tényleges \'P~zt1 •. 
ség- 2:í0. - Errlekesek végill a Yall;\,;csert• adatai ,:1. szeriut. ZHidú hitJ·p 

tért 18G!l: 157,1870:113,1871:91,1872: n~J. 1873:86, l~H: 
7Ií, 1S7fi: 70, 187G: 69, 1877: :íR, 1878: f1ií, ltii!l: 72, 1HHO; 

83, 1881 : 4 l, l 88:! : ;Í 8, l S83 : 71, l titl! : (i 8. Yisznnt a ;o;si<lú hithíil 

kit,:,-t l SG!l: ll, 1870: 29, 1871: ·17, 1872: :.:i, 187:1: (iG, 1874: 

!il, 1875 : Gr,, 187G: GG, 1877: G7: 1878:%, 1Hi!l: !l4, 1880: 

122, 1881: l!i!l, 1882 :181,188:1:208, 1884: 2ü:J. • 

A bécsi akadémiából. Dr . .lfalr!l'r J.:. a héc"i ,.,. tmlomúny011 aka

d,:mi:il,oz ily ('z. lannlm:ínyt nyujtott. lw: l>Csilla~aíszati viv.sgálatok a bill. 
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li:lbnn említett egyiptomi söt,(ts<(p;riil,« melynek vt(gercdnu(Hyc nz, hogy a 

Kri:-ztns eWtti XIII. rs XIY. sz. uapfogyatkozásai közill Egyiptomra csu

pán az lehetett jelentőségp;cl, mcly Kr. e. 1335-dik évi mtírczius 13-ára 

<'~ett. E sdmit<ls szcrint a zsidók Egyiptomból 1335-ben Kr. c. mtírc:>.ins 
2 7 ·én ,·onultak vo lu a ki. 

A pesti és bécsi szent-egylet, Chen-a Kaclisá, utolsó évi kimu

tah\~áról érdekes l\ss:>.ehasonlíüíst klizöl a Nen:>.eit. E szerint volt taajrt a 

pestinek 302-±, a bécsinek 804 i .ftill•éltletl 1881-84-ben a pestibe 649 

uj tag, a becsibe 64 i tagok éri jdrulékai Pesten 15 ,252 frt, Bt(csben 804 9 

forint; 8Z<'fJéii,IJ!J!!CÍmnlii<Í8ra költlitt a pesti 24,863 frtot, a bécsi 13,141 

ft·tot; iis.~;;,, r,n<'telc ,·olt 1884-ben a pesti egyletnek 98,689 frt, a bécsinek, 

20,007 frt: ú8.•:es l.·iodd-<a a pestinek 99,173 frt, a bécsinek 16,777 frt. 

»A pesti Cbenát - irja a bécsi lap - tnlzás nélklil az e nembeli intéze

tek elBejénck éti legnagyobbikának monclhatjuk s bizton állíthatni, hogy ez 

rg·ylet minden más hasonlónak mintául és példaképül szolgálhat.« 

Zsidó község Me1·vben. A Jew. Chron-ben olvassuk: Az oroszok

nak Jzsiában nló előnyomulása következtében sok oly zsidó községről 
n:·erlink tudomást, mely feldig ismeretlen volt. Igy tudjuk most, hogy 

Men·b~n Perzsiából és Afghanisztánból származó zsidók laknak. A mervi 

metszö Meshedből ,·aló, a hol 45 évvel ezelőtt a zsidókat mind kéHyszerí

tették. hogy mohammedánusokká legyenek. A község élén áll Morcleckli 

He,·ü ralJbi, ki egyuttal jómódu selyemgyáros. Van a községnek hrLt tóra

tekercse és a talmud egy kézirati példáuya i az iskola mag:íban a z~inagó

gábtm ,·an. TUbb meshedi kitért Mcn,beu lakik, kik valamCJmyien titoldJan 

a zsidó hithez ragaszkodnak ; sokan közlilök azon ürügy alatt, hogy Mek

k:'dJa zarándokolnak, a szeut földre mennek. A zsidók Mervben elég jónlú

unak; iituek kivételével mi11d kereskedők. Három évvel ezelőtt egy palesz

tinai »kiildött« kereste föl öket s többet gyiíjtött itt 2000 frtu{Ll. 

Halottak elégetése. Góthában 1878-ban emeltek Hyilv:ínyos ha

lott-,rgetü kemenczét. Azóta miJHlösr;ze 12 zsirló holttetem égettetett itt cl, 

nwlyck köztil ll máshommn vitetett oda. Két csetLen fL laalott rokonai az 

ott:wi zsidú pap egykizi segédlctét akarta igénybe venui, dc visszanta
síttattak. 

A zsidók Orosz-Lengyelországban egy millió ,:s 7 7,ooo fijre 

ruguak; 1872-Len csak 81G,443 zsidó hkott ott. A 12°/0-JI)"i gyarapo

u:íst ily rüvitl idíj alatt fL IJevámlorl:lsnak tnlajdcmítják, melyct az orosz 
z.sidóüldüz,:~ elsü sorball i de terel. 

, 

,. 

TUDOMÁNY. 

A biblia befolyása a magyar irodalomra 
a XVI. és XVII. században. 

A biblia hatása a vil{tgiroclalom nem egy lángelm(·jérc kl•t
ségbcvouhatathn tény annak, a ki tudja. hog_y Goethe mcnnyire 
lelkesül Notrajzában a szent-irás szívreható elbeszí·lésein, a ki 
olvassa Ercscy Sándor, Arany .Ján.os életében, hogy a hiblin. cgy
szcrü és mégis fenkölt t:1.rt:üma mily maradandó benyomást tett n 
költűre gyermekkori elhagyatottságában. Még az a munka fcl
<lolgozój:íra vár, a ki a fáradtságot nem sajnálnú nyomrM-nyomm 
kisémi a hiblia befolyását valamely tudósra, szónokr~L, de leg
kivált iL költőre. Hogy a magyar irodalomban ilyes munkúnak 
kis(•rlctével sem találkozunk, onnan van, mivel nincs nemzet. mcly 
mostoháhhan bánnék a b i b l i a i t udom ú n y u y a l, mint (•pen 
n miénk; nincs parlagabb földje a magyar tnuományos irod:tlom
nak, mint a bibliai tudomány. A dolog sokkal komolyabb, scmhogy 
n. szomlélű figyeimét magám nem vonná és méltó n tüzetesebb 
vizsgrtlatr a. 

A mult századok tudományos nyelve Magyarországon a 
latin volt; n. magyar nyelv csak nagy vajudások kö:1.ött vergődhe
tett felszínre; nagy erőfeszítésbe került a nyelvet meghonosítani n. 
kiiltészethcn, a szinpadon, mert hisz a népből soha ki sem veszett. 
Dc lrgnehezehben tudott magának helyet szorítani a tudósok 
vil[tgáhaJ1. Egyrészt harczolni::t kelle a nemzetközi latin ellen. 
músrészt kiszoríta1úa az időközben hevett nómet nyelvet. l\fidön 
v(•gre :1. magyar nyelv e tfTen is diadalmaskodott, csak lassan 
ha lauhatott előre. Ott voltak a hasznos diszcziplinák és· a szl"•p
müvészet. Az oly tU<lományra, mint a bibliai, csak most ];nd 
derengcHi a hajnaL 

A nyelvi ttlmdály elhúrítítsa utím n hibliai twlománynak van 
ld·t nagy ttbtlú.lya, melyet hajosahh lesz útb(,] olhítrítani, melyet 
kikcrlil11i lehctrtlr11. Nincti megirva túrgyi:tsan. :l7.rt7. hitPlcs!'n s 

M.lt:\".\H z,111,·, Su:" u:. l HHf>. \'ll. Frz. 28 
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mc•rhi;~,ltalóa. n '-'l'Ul :t reformúczió, tiClll n bibliafonlilúsok ti\rthtcle 
1f:t~.' :n·nr~z:ígon. A p:mn::;z l'7. iránt .. mcly most egyn' RÍtr iichheu 
felhangzik, kiilünhen scm nj. :i\lúr Nn.ht.mon Fcrencz, -~ reformátió 
li\rtótH't(•hez :Jhgp.rorsziígnn ez. tannlmáuyáhan (Usszegyüjtött 
ki sebb mííYci l.) talú1koznnk vele: (9. l.) » .. · · . e reformationnl: 
türll·ncle lllind ez ideig nyelvünkön megírva. nincs ngy, mint jelen 
úll:'tspoutunk kivúnnfl.« Azótn. a tlolog nem hahtdt vn.gy legn.lál>h 
nem j:tvuli. mcrt sem Balogh Ferencz, A mn.gyar protostans egy
lüz-történelem résllletei (Dchrcezcn, 1872) és A lll. pr. egyház 
türlénet('nck irodalma. (u. o. 187~)) sem Linnberger Stephan, Ge
-;c]Jichte des Evn.ngeliums in Uugn.rn (Bpest, 1880) ez iránt ki 

nem elégítenek. 
..i biblia±'orditúsok történetében két kisérlettel találkozunk: 

lbllagi 1\Iór. Tanulmányok n. magyar bibliafordítások körül 
(Xychtmlomúnyi közlemények III. köt. 1864) és Balogh Fcrencz, 
A m;lgya.r biblia kiadúsn.i konend szerint (Protestans Figyelmez(', 
1870). ::\finclkettő vázlat számba jön, mert csak adatokat szolgá l
t:tt, nelll pellig szervesen összefüggő történeti fejlődést éR a~ ada
tok is nyomta.tott fordításokra vonatkoznak csupán. 

.) elen értekezésem n.dalék ép ugy a reformáczió, mint n. 
hihli:tforditások történetéhez. menuyiben iparkodni fogok kimu
tatni. mih mértékbeu hatotta át :t XVI. száza.clban cgC•szcn ('s a 
XVII.-b~n részben a hibliival való fogblkozás a. magyar irochl
mat, külöuöseu a költészetet: oly korban tehát, a midőn azon 
nagy világbejáró mozgalom indult meg, mely feladatául tüzte ki 
P!f,J tizenötszázados vallás átalakítását s visszavezet6sét az eredeti 
t'gys?.crüehh felfogisho:t. Oly mozgalom volt az, melyuek ereel
ménye .az ujjászilletés nemcsak n. va.llú.R és Vctllástn<lomány t01·ón. 
ac a politika, a mií.vészet viHtgáb:tn is, mely iránt, ha cgyPhct 
nem köRzöunénk is neki, miut azt, hogy a biblin. jelentlíségét e[!;Ó

szen előtérhe léptette, h:tlásak leszünk mimlen időben. Kimnblni 
azl, hogy mit eredményezett e mor.galom az irocl<domh:tn, lcgelsíí 
sorh:tn S:ólúdy Áron énleme, ki n z :tkn.<lhnia mcghizúsftMl ki:ult:l 
:t XVI. !'zltZ:td költőinek többé-kevésbbé helbecsü, ac mimlencReÜ'(' 
kivrtlúan fontos termékeit. 1) 

1
) Elltlig mngjPlt•nl : LH!g-i ma:,.;yar kiilt-íHi: t:lra. J(i:Hljn <l 111. tnd. akt· 

t\b1ni;l. l.-1 V. kiH pf. Bntl:qll•sl 1 l 'K77 - 1 xx:: . J\le~mnl i ll·ndi~Jwk tat· l tH ll 1-n~ 

vál•hú. nz itlt•vHg-ú azon t'•rtl'l..:l'zt'•:-:1 is, nw\y a kt'·t ft•!Pkt\'l.PI ~zi'dtP pnlt~mi:'d 

tárgyazza forr:'tsnk :tlapj:'tu: ~silin:-:~d;y Endrt·, Pnl~>mikn::: irod:t!lllll!tk a X. VI. 

\ t:llll.f.\ t:EI·'Il f ,\' .. l \ f \(:Y. !Jli)])\1 ,1>\IK\ .\ X\'I. \\'11. ,,;~,\7..\T>l:.\:\ . -l]~) 

Az el~ö kórdés, melyre tiirgyalúsunk folynmúu a felclPtet 
tiihh n.hkh:tu is lesz alkn.lom megarlni, az: hogyan fligg össze a 
rcformáezió keletkezése azon tünemf>nynyel, mely szerint m:tjdnem 
kí·t Hr.(tzn.tl költészete szinültig el van telve a hibliival? honuan 
mngyn l'úzltató, hogy épen a XVI. századbau az erldig nyomtatoLt 
kiilLemC·nyekben alig van költő, ki vagy tárgyát, vn.gy kifejez(>seit, 
képeit, hasonlatait, sőt mintáit egyeneseu a bibliából és túlnyomó
lag nz ó-teshmeutomból ne vennf>. A bibliai szellem olyannyira 
fogvn. tartja lelküket, hogy ki nem tudnak hontakozni alóla, hogy 
n.z egész kor líníja vallási sziuezetet nyer. az énekek egyháziak 
lesznek. az epikus költészet nem sok ki,Tétellel theologiai ízzel 
való. Még n.zon költészeti faj is. mely esak azon korban mívcltetctL 
(•s legkivált 'l'inócli és Ilosvaitól a krónikák is nem mentek egéRzen 
n bihli:ü szellem átható lehelletétől. Tinódiról pd. Szilády azt 
molll1ja: (Hégi .i\Iagyar Költők Tám UI. k. YII. l.) « \~allúsos 
ir(tnyn neveltetése még nkkor is meglátszik, midőn itt-ott hallga
tói kc<lvcért dévaj hangokat hallat. « Az ily dévaj h:1ngu költe
mények e szái:aclban egyúlt;J.L'tn még a ritkaságak közé tartoznak, 
mcrt n.z olyan a korszellemmel ellenkezett és talán visszatetszést 
is szült volna :t dallos hallgatóiban. Az ujonn:m keletker.ő, puri
Un szcllemü egyház egyetlen ideúlja volt a reformáczió bajnokai
nak; :t katholika egyház nagy f('nynyel és pompúntl júró liturgiúja 
ellen a ricleg egys7.erüségét, amann:l.k kizúrólagas p:1.pi osztálya 
rllen az egész kö~séget állitottúk fel. .i\Iár Luther :L\Iárton) a ki n. 
S7.akn.Llást a7. első időben tudvalevőleg nem is szúndékolta, nnm·it 
mógis tudott bizonyúra, hogy híveinek, a kiktől a s:;.:úz:l.(lol~ig 
mcgs~okott ('R megs:o:eretett Ci:ercmoniii kat megvon tn., tartozik 
mindL'/.ekért megfelelő kúrpútl:tssal, oly fegyverrel, melyrc tudat
ln nj a t(tm:l.szkoclhassek. melylycl tudósabhja védekezhessék. ÉR 
hatlwtúsahb fegyver nem kinálkozott mint ·t bihli·l me'cr ]' · · . · ' ' · "' pe< 1g a 
n• n:: d t lnhh:t. Xe~ le~et itt ezélom kiterjes:o:keclni arra, mily 
hatn~okn:tk volt kutforra.s:1, nevezetesen a német irodalmi nYelv 
megteremtésérc és a német nemzetre általában Luther hil:lia-



fordi tús:l, de mut: ttko;r. ua k <';,en a kkor meré~z ClWll'h'<leLnek küvet
kezmruyei ,-almneunyi nemzet népélet rheu és irodn.lmithnu, mutat
kozuiok hll tehát minú.lnnk is. H isz hizonyára igazsú.gtn.lanság 
1ádj:< alú esnek mindazok, a kik azt áHítj ák, hogy a katholilm 
egyházon helül oly :Llárendelt szerepet játszott n. hiblin,, hogy 
utóvégre blún egészen ki is szornlt volna; mert nem szabn.d 
elfelednünk hog,)- az egyházatyák mily r itka buzgalommnJ tanul
nünyozták nemcsak n, görög fordításokat , hn,nem olykor még az 
eredeti héher szö>eget is, hogy közülök vált ki n,ma férfiu, n. ki 
megteremtette a latin bihliát, :1 Vulgátát ; de másrészt nem tagn,cl
h::ttó, a mit már eddig is hangsnlyoztunk, hogy bár a régi egyház 
>ezérférfiai hozzáférhetőv(' tették n. tudósok számára, de elmulasz
tották még oly korbau is. :1 mely a nemzeti érdekek különválásáru 
kedwző lett >olua, a bibliát, hogy ugy mondjulc, ?JU' f711 emzA
fP8íteni. 

A biblin, német fordításával Luther nemzetivé tette azt· de 
ennél többet tettek, még mielőtt t eljes mugyar szent-irás léte,zett 
volna, a magyn,r költők: népszeTiisített1;k. A szent-irás egyes ki
v{tló darabjait nem mindig költői felfogással és lendülettel, de 
rendszerint kötött beszédben nyujtották n. népnek Hogy nem n 
kiiltészet volt ebben a czél, kiviláglik már abból is, hogy czrn 
kiiltők mn.jclnem kivétel nélkül tulajdonképen tudósok, tanitúk (•s 
lelkészek voltak, a kiknek legelső sorban az volt czéljuk, hogy 
oktassanak, és csak azután, hogy huzditsanuk, fölcmcljenck, vi
gnsztaljanak. Ez annál kevéshhé tölthet el bennünket cso<lftlattn.l 
l1a meggondoljuk, hogy egy uj egyház megalakitásáról, szilárditrt
súrúl volt szó, melynek istentiszteletét egészen uj alapokr:t kelle 
fektetni, melynek legfontosabb alkatrészei még máigl:tn is :tz 
i'1<;szes hívek ajakán felhn.ngzó v:tllásos énekek, n, nép nyelv(•n 
megszálaló preclikácziók voltak, hogy a templomon kivül az nj 
bit apostolai szünetlen buzgólkocltak a házi ájtatosság tcrjeszt(•se 
kiirül. Minclerre pedig szükségesebh és hathutásabb fegyver mús 
megint nem találkozott, mint a bibliai elbeszélések, 'történctc•k, 
tnnitások (•s huzditások, melyek legbiztosahban csak akkor h:ttot
tak, ha azokat versekbe szedt(~k. 

Hogy a magyar bibliára a hitviták miatt is volt szüksl>g, :tíl 

~(·~ nem mutn.tkozik ugy:tn kellő fontossítgfthnn :1. XV r., mint 
mknhh a XVTJ · sztt7.a<lhan, a mirli\u :1. tfun:Lrlú.srn, vbclukr7.ÓR, n 
roham cliPn fcgyvrrkrz(~s k!>R7.iilt minrlkr·t t:í.horh:w, ck n.7.(•rt már 

1 !lf!JL I 1 1; 1•:!-' (}J ,)'. l ;\ LU; Y . JJW!J \L() ;\JJt ,\ \ XVL , XV!f. »Z .\Z .IlJlJ .\ X . -k! J 

ukkor i~ az uj ugyhúz legjoblmu felfugott érdeke megkiúuta, hogy 
<t község telje.,; megnyerésér e, itéletének megerősítésére. mcggyű
zűdé;;ónck megszilánlitásám hivutkozhassanak a miucleuki előtt 

érthető nyclvü hiblia bizonyitásám igazolandó mintegy, hogy ucrn 
légből k<Lpott tanok azok, <t melyeket ők hirdetnek, hanem <LZ 
ű~üktűl átöröklött szent könyv foglalatja: azon könyvé, mely csak 
azért maradt mindeddig elrejtve, mmt nem találkozott senki, a ki 
<Lzt az idegen nyelv bilincsei alól feloldj:1 és a hétpecsé~s zárokat 
róla. lctörj e. Hogyan ip:1rkocltn.k a r eformátus költők költeménycik 
[Ll tal ezt :1 meggyőző szellemet hívcik közütt terjeszteni n, XV I. 
::;záz<tclbau, még mielőtt <tz első magyar biblia uyomtatásban meg
jelent volua, mikép mutn.tkozik a biblia befolyása azután <t XYH.
bcu Zrinyi l\Iiklós irataiban, ezt künnt<ttni lesz ez értekezés két 
fejezetc hivatva. 

I. 
A biblia befolyása a XVl. században. 

Ha mindazou költemények során végigtckintünk, a melyek 
e sz[tzacl bélyegét m:1gukon viselik - s itt egyelőre a H.égi Ma
gyar Költők T~Lra négy kötetének tartalma vétetett csak tokiu
tctbc - lehetetlen ~t bibliai tárgy választásában egy feltünő 
j elenséget észre nem venni, mely v:1lóságos rendszer benyomását 
teszi a kut:ttóra. A költők különüsen, h:t czélt aka.rnak elérni, 
ÓV<Ltosan szoktak eljárni tárgyuk megválasztásába.n. A biblia 
gazdag tárházából első sorb:1.n elbeszéléseket dolgoztak fel, még 
pedig olyakat, <L melyeknek hősei pélcl<tként szelgálhattak :1 vitéz
ségben, :1z istenfélő bizalomban, jámborságban, v:1gy <1. melyck 
pusztúu feltüntetik a régi idők türténetében előforduló küzdést, 
kitart[Lst vagy végre olyakat, a melyek rosz példájuk által inteni 
és rettentcui akarnak, szóval tü1·t611eti tárgyuukn,t. ::\Iás irú
uyuak a:wn költemények, melyek nem ;tz észre, hanem a szín·e, 
nz almratm hatottak; ezeknek czélj;t, mert ezt majdnem sohasem 
mubsztottúk el ~t darab elején vagy >égén egészen világosan mccr
jelölu~, közvetetlen <t lelkesítés, 1t szívhez szólás, a lángoló buzd~
t[ts. Ertcm a ,:soltcírolmt. Végre pedig vannak oly költemé
nyek, a melyek tárgynknál fogv<1. jamrészt :L szeut-irásból veszik 
ugyan <tuy::gu~:1t, de összeforr:1.sztva világi eseményekkel, neveze
tcsen haza1 VlSzonyokkal i ezeket Vl'Y!Jf':S darabokn<tk uevezném.l) 

t) ~yüvo't.nvalú, hug-y e s:dt?.ad kiHté~Jr.eti terJnékei e ~zeJHllontbúl te-
kintve harom csoportra les:tnek oszthatók íwymint. a) 1 ··t·.· · b) . 

' o · · u:s OtHU 1 ~oltar, 



A kijelölt ~zcmpout :tlalL Yiz,;gúljuk ml'g, lllL'nnyihen fü""
Jll'k ezc11 .köllcménwk közYetkn a biblia lTedctij(,lűl \'l".)' . t>l t:> . ~ \ ' '"·:--. ' a ·t-
mel.'· tünhtúsútúl. '- ' 

l. Biblia-történeti é11ekek. 

~l l. Ó· te~tarnentomi kiinYI elJlől l LcnluíJ·um ily elhe:sz('

l ~sl:i~'l . tatíl~wzu nk. az apok~·i l:íkhúl IU~rl/1!/.lfc/ i ex utóbbiak 
B.ltii.I A t lll ra~ ZsuzsúnnúJ. a :t Nl>Ytelen ]Jle·1z·ír ]l'']lJ." o ' l l 

~ { ( · .~.~ t (J, o~ l' \e y 
Balú_~.,. ' l'6bi(tssa t'~ 'l'inótli .Jmlitja. Az Ú-t-\z:iiYctsl>g l!'gkcthelteh]j 

alakJt D:hitl kölWileg fcltlolgoz:tatott húromszor, Sámson kétszer · 

ezeken kiYiH Gedeon . ,Jóná>:. lz~úk. lllé-;. AsYerus é~ .Tóxscf L'".J'~ 
t'Zer-cgyszer. Az egész rrgi zsitló tört(•nctet felöleli szintén ~~l 
k 'lt ' '. J.'/ o cmcny c" r!l!! az Eg:·ptomhól kironnlúsoka.t. A soron kivül 
említern .J ób históriájút rnert túrgyalúsi mórlja közrpúllúst fo"'1al 
cl a tör ténet és n zsoltúr között. A mint a z:soltúrokná l ki t:>('

0
". 

tün ui. majdnem kétszer akkora a históriai énekek száma ~um: 
zokénúl. Ezeknek Yúlasztúsftbau tehát bizonyos előszcrctete L LaliL
lunk mclynek rnagyn,r úz:nta igen kö7.cl fekvő . .Jétl esett a7. 

11
j tau 

hir~l c tőiu ek sziinetlen hil'atkmmi és rámutatni azon lelkes fórlükm, 
a Iok megpróbáltatásokon kPr esztül jutnak az igazi istenbi zalom 
ford t<;ú lwz. min t I zsá k és .József, <t kik vitézségüket I sten szolg<'t

latáhan celzik mült G etleou. Súmson és D ú;vicl. örömmel mc"ra
gadj ák az a lkalmat politikai czólzásoklml cléállani , a miclőn : rm 
buzdítj ák illagyar híveiket, hogyan kellj en a hitetlen pogány, a 

haza ellen ~rge , <t nemzet eltiprói : a török ellen h;trczolni. hi s;r, <L 
legjobb miutaképeket sorolhatják fel nzou r égi nép kebeÍéből, a 

~~ly virágzása korá,ban oly hősiesen küzclött a pogány ,J ftsz:ok <t 
filiszteusuk ellen. De azért nem átalljrtk elrettentő például némely

kor az érem másik felét is felmutatni. Illés prófét;t dicsl'rcte 
mellrtt n, szitokhól bőven kijut Acháhnak, feddésben részesül még 
Dávid is Bát-Sebával való vi szonya miatt. A mi az ereeletivel 
összevetett átültetést illeti. úgy általábnn meg lehet jrgyczni, 

h?g:}~ a dolog természeténél fog,ra szolgai hüségü fonlit:íss:tl igen 
ntkau van dolgunk. HelHlescn a Vulgátát követték i részint, mcrt 

~~ ~ < ~ ) VP.!!Ybi <1arcthokra~ lll i annyj bau t ér (~ ] a.z eddig s~okús o)-5 felnszhhd ~ ·, J ~ 
hogy az_ 11

• n . jeremi:'orlokat j, nom mint kldiin fajt tekinti, ll;mem n esopur
tok eg-yikfhr-! !-!Orozza. ~eJn ntll.,:-.:zjni.."lug·yani:-; , lJUQ.'.Y a ~irahu ak énc~ke a la pj:lu 
keletkezett volna <!Z állitúJagos kiiltés:~"t i müfa j minthuo·y "elll a>< Jll lt"a 
magábúl a hihliáb'l k··1 '"l · . , ~. ~ 0 0 

t<JJ 
1' 1-r Jel nem dolgoztatott, •le lllPI!,' miutául Helll 

vétetett. Az elnevezés kéHiíblJi. 

a;r, t'l'l'tll'li h(•Jwr ~hihcgd !',;ak ken·~t·n L'rlhc!L\'k. n'·s1.i nt. !ll l' !'\ 

[ 1nlht'r hibli:\Í<l. mely l 5:3.J -he n jrll'nl tul' g. m(•g ki1xkl-;r,t'll 11!'111 
j'11 r:,!;oll. ilktiílrg német íolt<t miatt mimlenb ;'tlbl twm i·rtl'll'l k h ·tr 
legtühl;ic a n('mel egydcmckcu hallgatta a reform útor har:Hn innk 
t'l~íadús,:tit é~ úláit. 6s lt'gkiYúlt azért . mrrt akkor t' lat in :'tlült dí's 
tllÍ"'' nem \Olt kizúrólago~au <t lmtholi ka egyh ú;r, :'dtallcfng l:thn . 
ha 1~m nx úi felt'kezct últa,l i~ hast: n:'tlt:ü ott 0~ csa k la ~~a n ~w
rítl:ttott ki.~ később kauonisúlt Kúroli Uús púr- 1'\•lc magyar hihli a
l'onli!;'ts (tlbtl, mcly 1590-hen készült cl. B:'tr czl'n killt (í i l'l hesú·
lé~1·k l'pcn kiilté~zcti nlakjnknúl fng~;t. nem tartbntnak igényl 
arra, hngy az ereeletivel ös~zclutso nlíb ú n bir:llnt ilag mrgú lla

píisuk kiilönféle viszouynkaJ e:.::cn eretleti héber s;~,öwghex . mt'·g 
:-;cm lesz mimlcn 6nlek b fonto,.súg n(,lkiil ezen d,i ú r:í ~ . lt :t mcg
gutHloljuk, hogy ezen formúban is biw uyú m nu a til n ' kctltck a t: 
új egyh:1z lclkrszci, rnikt'p ösnH'r tethctik meg a leg:-;xt'hb, !ll' 
cgy~zcrsmi u!l a legpontosn.bh s legldrchh útiil!et(•s rtltal liheikkel 
a sze tlt-kiinyy ta r talmút. :Mintlen költi\i ihld s lentliilet mclldt. is 
nem nehéz kimul:ttui. kiki mily elvet követ fc ltlolgo;r,úsúhan , mily 
híiséggelragaszkotlik credctij <:• lmr. . gyakran még n ;~, t , mily t'onlí!.;b[ 
h;tsz uálhatot t. vagy legalább milyct lll' lll hast: núllwlot.t sen11ni 
escl!·c. Ni:'zzük sorhan a költeml> nycket awu rendben. a millt a 
Rl>gi :\f:tgyar K öltök Túm n{'gy említd.t ki.itct('heu egymúl:lra 
kiiriilhcliil kclctkezl'si idejük ~zcrint retHlt'zetkn körethzncl\. 

Hogy itt gyakran nincs cgyl>bhel tlolguuk. mint vcr:-;he Hr.t· 
dctt bibliai r l>szlctekkel, ezt mutntja mindjúrt az clsü lörtén!'li 
elbeszélés, t. i. : 

I. Batizi ilndrci.~: A:.:: dr:íga ós i::~tcnfl>li.í vitl>z licdcont·úl 
szép história (X. db. II. 74-80). l Bir(tk könyve ti., 7. é~ 8. fcj.j 

19~. 194. s . • \ l~ihli(lhúl irla mag·yar nyelHl'. 

Batizi ArHlr:'t~ t;~ l'Pndöltl' VPl':"l t>kht> .• .. 

mely úrszú előtt utt talúljnk n költi\ cr.éljú.t i~ : 

t ~ n . Hl2. ~ . .. \nunk ,JJ.-;:í.h·t az i s1Llnhüx térjünk, 

J~ilh-únyinJútl:\,túl mindn~·újan Pl , zaka<ljnuk, 

Csak 'l Híle fi'tQ'g'ji'tnli (•s e:--1ak heunt • hizzunk, 

Ha <'Zt. akarjuk, hngy gyí>zíl<lPlnwt valljunk , 

hol tudta miwlPu uj hivií, mi í•rtt'IHHí a » h"tlv(myimád:hl« alatt. 

Si.ít m(•g vilúgosablmn tnd:tt.i:t velünk Batizi h:we fa hu ln. docetjét a. 
tlirt{•nctct követő sorokban (l H 1. surtól v(•gig). Érdekes jellemvoná-



llEil7.01, ~~ \::-iÚ. 

s:L c költűknek, hogy a, legtöbb bibliai elbeszélétlh ez bckezclC·sül 
J [•:,:usm himtkozn:tk, p. itt is: 

J.-.J. x. Ué,gen ez nlla 1 u1jknr Jl·zu:-: uruuk 

Az em he ri tes( hcn llH1g uwg- nem jelent Ya la , 
A z"ülók Yalúnak i~tennek népei, 
Őket az i'ten Malnw.zza vala. 

2 ö. s .. J óuás fi:t Gedeon cred. JóCts; 38-~10. s. a négy fejede
em neve ()rch. Zcéb, Zcbcc é~ Snlmnn:t. 

ö ö. s. Galád hegyérc n héberbeo Gileád; ru i nel c nevek ilyetén 
alakjai a Vulgáta átirásni. 

11:1.-~. s. Egy árpa pogúe~a Hát az égbeu forog .. . 

Az cred. csnk hömpölyög l\Iitlján táborában. 

Az egész elbeszélés elég híven követi n bibli<L adatait, búr 
ucru egészen pontos sorrcnclbcu és tetemeseu mcgrövidítvc. A 
ruint a benne előforduló tuhLjdonncvck útirása mutatj:t, Rttizi a 
Vulg[ttn nyomán haladt. 

II. Ugyanaz: Jónás prófétának históriája. (XII. db. ll. 89. 
-95.) 

Hasonló buzditás :Lz uj egyház hivcihcz, mint az elé l>bi, :L 
mi kitünik végsomibóL 

Az uj felekezethez tartozókat akkor által[tbau c,;ak ke
re~;:.~tyéncknek szólították; így elején: 

1.-2. s. Kosza keresztyén uép ltallg>t$$ nagy dulgukr<t 
Hatalmas urunknak, istennek dolgára; 

vngy a végén 

193.-4. s. Ezt Bathizi Anllrás szerzötte énekben, 
A keresO<lyéuekért ő nagy szerelmében. 

145. s. »Egy folyó borostyán t « ez az cred. » Kikhjon « uevü 
me~;é~ út; ~L Septuaginta és utána Károli tökkel,a, Vulg[Lta hrcler{LVnl 
fordítja; tehát lL mi költőnk folyó borostyánja vagy örölo:öld,cphcu. 

A költemény majdnem szó szcriut való fordításn:tk is he
jlleuék, hár soh:L prózai hangh:t nem si.Úyecl; lehet mouclani

1 
a mi 

az eredetihez való hüsógct illeti, hogy mintája a költői átültetés
nek. Hogy első sm·hn.u példaadásra volt sz:'tnva, azt Rttizi a tör
ténet befejezte után elég bőven fejtegeti: (169. - 196.) 

Ezeket az i"teu nékfmk megiratta, Nag-y irgalolas voltát cllheu ajánlott a. 
Megtért l.>iine•öket hoO<zája fogadja. c-ak a hííut val{>hal<ikill llllfl r·llwgyja Hth. 

III. Ug!;wwz: )leglött és megleendő dolgoknak teremtéstől 
fogva mind az itéletig v:tlú histórin. (XIII. db. II. \.15. 113.) 

. \ !lill!,[\ rm i•'OJ,Y. 1 1).\i:Y IJ:fllJ\I,(n!HI . l XV L , XV l!. iiZi.ZIT >l;.\ 'i . • 12;-~ 

H nsouló mugtórésre és istenfélelemre okt:Lt, miu L :L:t d í· b

b i ele, a mi az utolsóelőtti versszakh:w így ulvashlttó: 

.'>57. - 130. x. Azért min<len emher lelk6ltez teként sen, 
É s az ő hűnétöln>indrm mcgrretlenj<m .... 

Teudoucziúját a nagy költemény vége felé {mtlja el, <L midiía 
polémi[th:t bocs[ttkozván :L régi egyházzal k~méuy_ kifcj Pz~~ckkcl 
ille ti :L p{Lpaságot és az uj fclekc:tetct mwt U.J evaugdnunot 
hirdeti: 

53 7. -8. H. Azért ő ideje innnúr lll os lan eljütt, 
Mert már hinlet telik az evangelimu. 

A ki ezen véget-hosszat nem ösmerű vit:ttkoz[t~húl, :L p{tpa
s[tg elitéléséből, az uj idő lelkes hirdetéséből ogychr·t ki ucm 

olvns, miut [n-tatlan elbeszéléseket a bihliából
6 

az Toldyval tart
son, mcrt szerinte (Régi 1\Iagyar Költők T[n·a II. 4U. l. Szil(tdy 
idézctéből) ez az ének »nem annyint ÓlJOszi, mint dicbktik:Li damlJ, 
mcrt benne« stb.; sőt mi hajlandók vagyunk benne többet t:L
lúlni, miut maga Szilády, ki azt mondja: »Az ó-világ történetei u ok 
bihli[tból merített krónikája ez fűvonásaiban, melyhez n szcrzű 

akkori magyar protestáns szempontból a m:1gn kodm<tk viswny:tit 
füzi sziutén csak általánosságb:w.« Pedig B:ttizi alapos:tbban é~ 
kiwéletlenebLi.i.l ki nem kelhetett volna :tz egész lmtholilm hierar
chia ellen, még egy próz{tban irt röpkeir:Ltban sem. mint c:tt a 
~127. 542. sorba, tehút 120 versbe foglalta. 

Ami a tulajdonképeni tnrtalmat illeti, úgy a költő :L szent
irá::; mcnctét követvén, Ádámnál kezdi és :t főbb eseményeket 
végig kiséri. 

51. s. »Csak nyolczad magával Noé megmarad«, t. i. Not·, 
felesége, három fia, feleségeikkel. (1\Ióz. I. k 7. f. 7. v.) 

71. ::;. A bábeli torony épitéséuck okát ponta,tlauul adja 
meg a költő: 

»Hogy vizezen ellen megmeuckcclnének« az cred. s:teriut: 
»hogy ulue széledjünk az egész föld sziuén. «()L I. k. ll. 4.) 

A tiz parancsoint története után hirtelen [tttér Batizi u. 
uégy nagy ó-kori birocblom keletkezésére, a mint D[lllicl könyvé
ben találta. (2. f.) 

221.-231. s. A keresztyén felfogást tükrözi. 
265.-30\.1. s. Ismét Dániel könyvéhűL (7. f.) 

341. s. Góg (·s )Iágóg felett való jóslás:t I<~zekhiélnek; ennek 
könyvéből (:1!:!. (•s :39. f.) · 



421) 

IV. l.!:J!Jalla:-.; : l z::;úk patriúrkúnak szent l.t úznss~.'tg~trúl való 
::;zóp ltislúria (Xl Y. llL. Il. 113.- 120. l. ; l.\Ióz. I. k. 24. f.) 

A z uj jöYŐ hirdetése múr n.z első sorokL <t vau felvéve é::; n, 

Lillliai elbeszélésbe szőve : 

5. - 8 . ~ . Ennek az úri ~ten n;geu 1uegeskövék , 

H ogy az ű 'zent fiát ez füldre lehocs;\tná, 

H ogy kit Ahrahánnmk ű nemzetségéből 
Emheri nem zetér t ű álduzatrfl. mlna . 

1 ö. s. » Yigkedvő l zsálmn.k« czélzás a szó j elentésére : ő 1110_ 

solyug. 

A mi a fordítást illeti, úgy ismét kilá tszik n, nevek CttirCt::;{t

húl. hogy a költő cL Vulgátát követte; tette pedig a l ehető lcg

hhehb módon. sőt itt-ott bizonyos jártasságat rontat a bibliában 

uly helyeken. hol másunnan kell vaJamit kiegészíteni, pel. i'clem
líti »az ő dajkáját i::; az Delbora asszon t «, mit csak Móz . I. k. 35. 
fej. 8. ,., abtt találunk. Szükségcsnek vélem itt corra figyelmez

tetni. cL mit Toldy és Szilácly t ekintetbc nem vettek, t. i. mily 

<Llka.lomuak köszöni e költemény keletkezését. Nézetem szcrint ez 
ép oly n(tszünnepi ének, mint a milyonek a XVI. századbau épen 

nem t,trtoztak <L ritkaságole közé; '" milyen pel. Tar Benedek, 
Húzass{tgrul való dicsérete (II. kt. 153. l.), s a milyet maga Batizi 
szerzett. A házasságról való ének czimen. (R. M. K. T. II. 120. L) 
Erre utaln,dc ily kifejezések, melyekbeu a költő egyenesen meg
szúlítja a talán jelenlevő új házaspárt: 

20 í. '· Szeressen tüteket nagy birodalommal ... 

vn.gy 
21 u. s. T üteket megtartwu hitben és szeretetben, 
~l J. s. T liteket űrizzen ű szent igéjéhen .... 

Kifejti előttünk a házasság szcntségét, hármas czélj{tt, egyet
értésre inti öket, és végül megáldja, vagy hogy saj[tt szav[mtl 
éljek, » megszerencsézi őket.<< 

V. Csikei Istrán: Az Ilyés próphét{tról és Ackáh királyról 
v:tló histórin. (II. 155-158. l. 112. s.; Királyok I. k. - vagy 
miut a Vulgát:t után induló költő monclja, 3. Reg. _ 16. f. 28. v. 
~ 17.16.) 

Csikei is a bibliai forrás <tbpján dolgozott: 
111~.-11 O. s. Ezt az éneket !Will régen szerzék 

Az hihliából kiszefle"et{·k 
Ok t>lk"l " 'l ,., . . . . n u o sem va asztotta (•peu ezt a tárgyat, h,womh:t 

Jstem bizalomra akarta inteni kortársait, kiket ép :tkkor éhség is. 

~ llli lLI l III" I' (Jf, y, l .\T.IJ{Y. l !ll) J> IJ , IJ\Ut .\ .l XVT. , XVII. SZJZ .~Dil . l:'\. l27 

uyomurilhaLott, mirc lí a:.: el nem fogyó olaj és liszt csudújút hozza 
fel buzditás ul : 

JOJ.-102. s. Azért ezt nékiink az isten i ratá, 
És tanulsúgul 1ninékünk adta, 
Tgiretivel biznnyi to t ta , 

Kik henne biznak ű el sem h flgyja. 

Csak mct is bizzunk ű felségéhen, 
É s higyjünk a>~ ű istenség-é heu 

Nem h agy m eghalnunk mi't éhségi'tnkben, 
De Uunasz leszen n1ü s.zi.i.k ségli.nkheu. 

20. s. »Három esztendeig osső nem esnék«, e Lat[truzult 
sz{tmm hivatkozás csak késöbb van folemlítve a bibliúbau. t. i. n 
3. év beálltával (u. o. 18. f. l. v.) 

49. s. »Kél te azt véled, hogy elhattab.k « már Szil[tdy mc!!

ütkö:.:ik a sor nehézségében, de helyes magyarázatot ő ::;cm aLI ; 
szerinte oz ismétlésnek a bibliában semmi nyoma. Ezen sor etikal
masint megfelel a 17. versben fordítatlau maraclt kifojozbinek, >> és 
tolepcdj lo ottan«. A hely alb.lmasint meg vnn romolv<t. 

55. s. »Snreptába« helyesebb mint fen (77. s.) Ebmpt:'tba, 
rnert úgy van a Vulgátában is: Sarephta. 

A forclitásbau nem tér ol a költő som a befug<Ldott lntinLúl, 
hauem hü átvitelbon inkább mint költői fcldulgozásb:m utúuuzz:<t 
rninLájftt. 

VI. Szc1·eml!Jéni llfihdl!J: Egypturnbéli kijövésérül Izrae lu ck 
(IL 233.-2-±3. L Móz. II. k. ~- Y. k.). 

Szorző semmiféle tendencziát sem látszik rnutatui, rnely ép 
e , d:mtb feldolgozására késztette; de ujjmut<ttásul szolgállmt 
mcg1s egy szava, melyet a költemény vége felé említ: 

:317.-:l!D. s. Ez éneket Kanizsának Yúrában 

Szeremlyéni Mihály pap bánatjában. 
A zsidókról minfl.p szerzé énekben, . 
Tizenötszáz-negyYennégy esztemlöben. 

, Akár magán-, akár egyházi bánatja lehetett, melyre vi"asz
t:th~st kores~tt ':ma soka~ hánytorgatott és elnyomott nép t~rté-
llOtcbon, a Jok vegre »az Igéret fölelére me<riután·tk . - t 

, , · OJ •· , «, v1g:tsz eme 
ne~) legnagyob~ embereben, }Iózeshen, a ki szintéu :t legkem('nyebh 
baJokat volt ken y telen eltih·ui nyak-ts ·th t tv·' lo'I'to'l 1 l\I · l" ' ' . ' ' " : »csa ( OlZCS 
ou az:,.,~em:syrófé;:l, mert ahhoz ha~olllatost nem hlthata.« 

, .:>:'3. , -~ö. s . .1\,ozes szliletéséuek elih·ehirdetése eg tom· . , 
alta] mHlrasi forrásra vezethető vissza. yp l JO 
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51. :;. Hogy azou :;z:olg(tlú. kit l!'amó ldmya küldött a vizlJe 
.Jlúz:e:;ért. mmck rokonalett volua, súntón nem a l.Jibliúbúl vette a 
költő. (::\lúz. ll. k. 2. 5.) 

l 06. s. l\liért állítja <t költő: »Egy ves~;zű Á l' o ll p~tpLól 
k1 ette ték«. mikor isten l\Iúzcsnek :;zól a kigyó e~;oLlúj~t miatt, 
(u. o. ±. ::?.) nem tudom. 

X cm kcYésbbé fur0sa, hogy miután nyolllz soron (117 - l 21) 
kcrc::;z:tiil cmos-untig szó volt <LZ: elsősúi.löttek és köztük l!'amó 
tiú11ak elhullásáróL ezek ut[tn következik csak (125. s. kk.) a sásb 
cs sötétség cs<t]lása. Ennek utána peclig hiv;l.tik Mó:ws és bocsát· 
tatik cl n. nép. 

221. s. kk. Zav;tro:s összel.Jonyolítás<t a történeti cgym[ts
utúmmk. ha ;t költő szerint a Szinaj hegye tövén a tizp::tmucsolat 
kihirdetése előtt történt a. b01ju kész;itése; <l.Z első a. 20. fej.; az 
utóbbi a 32. fejezetben van. 

239. s. »Huszonháromezeren elhullánu.k,« c szám huszezer
rel cl van Mgyítva (l. a 32. fej. 28. v.), valamint a 269. sorbnu: 
:>cz:elllJc hat.;zázhuszonnégy ezeren« számból <t bibliában (Móz. IV. 
k. l 7. 14.) csak tizennégy ezer hétszáz van. 

Fölösleges volna továbbra is követni a költöt önkényes pon
tatlanságú.Lan. Elég tudnunk, hogy b[tr a tulajdonnevek mind a 
Vulgátára utcdnak mint forrásm (Sephora, Khóre, Ábiron stb.) 
költöuk mégis csak fejből dolgozhatta nagyszabásu költeményét, 
rni által az elbeszélési rendet gyakran felbontja és nem egy hibett 
<.;súsztat tolláb;t. Ily beha tó bb vizsgálat után nem fogunk egyetért
hetui Szilády itéletével: (R. M. K. T. II. kt. 463. L) »hiv;tkl.labetöl
téséhcz ..... illendő tudományos készültség látszik ki énekéböl.« 

Y ll. Bini Gáspál': Dávid Károlyról és Bethzabea Uriá::;m.tk 
feleségéről való histótü (II. 251 - 261. L; 303 sor. 2. Reg. II., 
így jelelte Biai és Szilády ::;zerint 2. Sámuel, II. rész, mi mind
kettönél bizonyára ll-et jelent, mert ott t~•lálható a történet és :t 

12. fcjezetbeu.) 

Y alami különös czélz;ttossttgot nem lelhetünk c külöuLcu is 
meglehetősen ismeretlen költő egyetlen fenmaradt énekébon scm. 
Kezdetc igen hozzáillik egy reformátori mcster tanitás;t bc
kezdéséhez : 

1.-:l. "· Krúnikákot ri•giekríH kell 111ast olvasnunk, 
.f:s llliképen hadakoztak, meg kell tanulnunk, 
Régieknek irásokról bizont kellmomlanunk. 

f.JőL egyencsen folytatás:. lehetett o <larab egy megelíízíí 
soroz:ttnak ogy kiragarlt részirt egy nagyohb gyüjtemé·n~'hííl , 
m orL a 4. sort így kezeli : 

Az üclűben Dávirl király malkorlik vala .... 

J 2. s. »Egy ablakon az várn.sra tekintett vala« nem cg(~szcn 
po11tos, mert Dávid a nőt a tetőről pillautotta meg, a hol »té•tovn 
jhrna« (ll. fej. 2. v.) 

J 59. s. Dávid király nagy hantgot viín, t. i. I sten harngj:'tt 
vonta magára. 

Költeménye feldolgozás inkábh, mint fordítás, híven ragasz
korlik ugyan a tárgyhoz és adatttihoz. el e kiszélesít i. költí'>ilcg 
kihi\víti a.zt. N em mond mindent cl, ele a mit monc1. lcnclülcll'sen 
fejezi ki. Szilády is a »rythmus irCmti érzéket« tulaj<lonit nel;:i 
(4G7. l.) 

VIII. Kákanyi Pi!te?·: I. Az Asvorus kirúlyról és az i<Jten
félű Hosther királyné asszonyról való histórin (II. 277.--289. l. 
392 sor. Esztér könyve.) 

Mint Szilády értesít (II. 4 7 -t) a végső strófn helyett 
Bornemissz{mál s a Lipcsei codexben ez olvashn.tó: 

Az úristent félni, iítet szeretni, 

::\Iincleu keYélységet eltáYoztatny i. 
NyaYalyánkban segitségiil iót híni, 
Pélüa lehet az R esternek éneki. 

Még ha ezen sarok csakugyan nem a költő toll:thól, hanem 
vnhmi. későbbi másolótól - a lttp sr.Hére irva - erorlní•nek is, 
mógis ológgé világosan jelentik, hogy Esztér történctí•11ek (ttiilte
tl•sc (•s feldolgozása a biblirtból azon ha.tározott sr.únJl.ldml tiir
tónt, hogy a »nyavalyában«, azaz kiilöuféle, talán egybúzi vagy 
politikai üldözéstől szenverlésben tannls(tg és vigasztalús akmt 
lenni az új híveknek. 

Bár egészben véve költőnk híven tartja magát a sziiveghrz. 
azÍ'rt mégis előfordulnak csekély eltérések, pel. (95. s.): »Kiket :t7. 
K:ímhizos rabbá tött vala,« holott n.z eredetiben ttz ú ll: »Nehu
kfulncczú.r Bábel királya« (Esr.t. k. 2. 6.); vagy 185. s. »A'!. tíí'l. 
holnap« helycsen »tizenkét« ... (El'lzt. k. 3. 13.) 

38:3. ·- 4. s. Az kir(tlyna.k sok felesí•gi H\nck, S7.ítztizcni>t 
fia, leú.ni liínek« ; ez szintí'n nincsrn meg Es1.tí~r klinyvében, 



Különben Kúkonyi núndenüLt kiivrti E:;;~tér kiinyv(' tattal
mút ~LZ eredeti egym:ísutánbun; nem váltoxtut n. tényeken, a7. 
adott sz[tmokon, csak itt-ott kiczifd.z:ván bővíti az egyszerü clhe

~zélést, ptl. ~L királyné két leány kiséretében megyen a királyhoz, 
hog,' rájuk t:un~Lszko<lhassók és ruhiíja alját tarts(dc, hogy »port 
ne tenne((. Az eredetihez való mgaszkotlás mintlenesetre eriísehh 
mint saját költői találékonysága. 

lX. L:qyrrna-: II.: Az erős vitéz Sámsonról szép história az 
Birúknak Könyvéből 13. Onp. (JI. 289-311. l. 376 s. Birftk 
kiin~·ve 13.-16. fej.) 

Buzdításul a vitézségre és kitn.rtásra, de mindencsetre pél
cH n l n hősicsségre írta Kákanyi eme költeményét Sámson tottciriíl. 

1.-10. "· Sok erős vitézek voltak az világban, 

:\[int az erős Hektor vala az Tro_iában, 

Herkules, Achilles nagy Görögorsz~gban, 
Szép ifjú Filotás l\'l:acecloniában. 

Azért emlékezzünk egy nemes vitézről, 
~z erős Sámsonnak sz i'tletéséről, 
ü megmonclhatatlan nagy erősségérő l , 
Ez világban való il nagy vitézségérőL 

15. R. 1\Iánue ez átírása Simsón atyja héber nevének : 1\fá
n<'úchnn.k n. Vulgátában és utána Káldinál, míg n. Septnftgintn 
.:\Iúnóe-t és Károli l\Iánoak-ot hn.sznftl. Költőnk teh:ít a hagyo
mflllyo~ ln.tin fordítást követte ; ngyanezt látjuk Sámson, Daliln 
s :t tiihhi neveknéL 

21. s. »Ne igyék a gyermek bort soha életében.(< A hor ti
ln.lmn. nem a gyermeknek, hanem mn.gának az asszonyn::tk :t(latott 
mrg. (L Bir. k. 13. fej. 4. v.) 

43. s. Hasonló n.pró pontatlanság mutatkozik az eredetitill 
való eltérésben itt is. A költő S7.eriut Simson szülci azért nem 
szeretnék, hogy fiok ama lányt elvegye, mert bis%: »l\fely nngy 
hú horúban volnfw::tk jól látjn. (< ; míg a Birák könyv fl ben (u. o. 14. 
3.): »hát nincsen-e testvéreid és egész népem lefmyai kilziitt 
:tsszony, hogy feleséget mégy venni a mctéletlen Pelistimtől«. 

73. - 6. s. Szintén nem felel meg egészen az Irás elbeszé
líls(m~k, m~rt nom mindeuki mond egy mesét és :tz kap mindnyáj(ttól 
h~rmmc7. mg~t, kiintöst, hn.ucm Rimson rcjtvCmyt mond; hn, 30 
t~.rs~. megoldJa, íí t:trtozik nekik n.dni fojcukiut egy-egy inget s 
kontost, ha nem oldjft.l{ nwg, i\k tnrto:mnk vf'lr nékil'. (n. o. 12. v.) 

l IllilLl \ lli•: I"CII,Y. ,\~~\Cll". fltiii> .IL()\IIt ,\ .l XYf •. X \"11. S7.,Í 7. 11>1:\:'\. •t:lJ 

Ez J(ényszeríti azut[tn a költöt még 4 sor költésére (76.- HO.) 

A kinLiíi fnutftzia szülcménye hasonlóHp a 80. s., mel~· szerint i\k 
tn.rtoznak neki kétakkorát fizetni; »ha meg nem lelik. (< 

238. s. »Az Sóret viilgyéuen(< tnlán toll- vagy nyomt:.Ltftsi 
hiba, mert a név helyesen Sórék; hasonlóan még Fekete Jmrénél 
(n. o. 342. l. 257. s.): »Söretnelc völgyére(< a forditásokhn.n 
mi1Hlenütt helyesen Sórék. 

Messzire vinne sorról-sorra kimutatui az eltéréseket, melyek 
nom épen mindig magyarázhatók a költői tehetség nyilatkozúsú
val, vagy belső kényszerüségből , hanem alkalmasint onnan szár
mn.znak, hogy az iró vagy fejből dolgozott, vagy a részleteknek 
nom tulajdonítván elég fontosságot, ké11ye kedve szerint kihagyo
gatott, hozzátoldott és azonképen itt-ott változtatott is. NagyfLban 
természetesen ö is híven ragaszkodik az eredeti r endhez. fiíbh 
tónyekhez, számbeli adatokhoz. 

X. FeketP Im1·e: Az erős és istenfélő vitéz Súmsonrúl 
hi stó rin . .Juclicum 13. Megemlékezltetüuk, avagy Trója nótújCtm 
(rT. 334. -346. l. 396 s. Birák k 13--16. fej.) 

Tn.nitás és tanulság kedvéül iratott, de egyszersmin(} épü
lí•sül is, amint. a czím alá irt utasítás hü:onyítja, a melybiíl talfm 
ítltnlában azt lehetne következtetni, hogy ezen bibliai Utrgyu 
histrn·iúk java az egyházi liturgia egy r6szét képezte . 

A régiről való megemlékezés, mely szintón kivílli\ jellrgf' 
ezen korbeli költemények bekezdésének, megvnn itt i~, mint Ká
konyi darn.bjában, mely Sámsonról szól: 

1. - 4. s. Sokat szent-irásból eüclig emlékeztünk, 
De Sámson elolg-úról mi elt'elellkeztiink, 
Melynek ű mivolt[tt kell esziinkbe Yenni"ink, 
Emlékezetképen mostan Yéle élnünk. 

Nincs okunk n. bban kétkedni, amit n. kiiltií mn.gn. moncl, horry 
t. i. szú.mos mfts dn.rabjn. létezett, a melynek tárgy:U az T r:t~l:.;l 
mm·ítcttc. 

Hogy a tőle fcnmnradt két költemény kevés kiilti\i tchrtsí'
get árul cl, nlCtr Szilády rnegjeg~·zi 6s a rni szempontnnkbúl tekint
vón, chbon rendkívüliséget nom talftlunk, mintltogy a Wbhi srm 
r1.ll Rokkal magn.sabb költöi szinvonalon. 

Rgyí•bk(:nt nem valúsziní'ttleu, hogy Rákonyi (•fi FeketP 
0gymús kiiltf'mí•nyeit isnwrte (•s :tz egyik :t másiknak pbltl:tjítu 
fdbm~(lnlvn. mí·g ugyann.zt a uwsí't i~ magn frldnlgnztn.. ~lúg a 



tanulság ~~ hasonlúan hn.ngúk iLL, mint. Krtkonyi hasont:trgyn 
ki',]leml>nyóhcn. 

Az <'rctl!.'tiWl :dig mutat fel c költemény egy-egy oltérést. 

hírcn. lehet mourlani szolgn.i hiís(•ggol rn.g:'tsr.kodik a bihliai sor~ 
n•JullH'z. t(•nyekhc;.~, sőt sr.óln.mokhoz. cg(•sr. nyersofléggol füú :t7. 

l'g)'<'" lörtí•ntekot cgym:íshoz. óvatosnn kikorii.l minclon ki\ltiíi 
c;~,iczomitt; st.ónl valóságos versekbe szedott for<lit(tst nynjt. Rzt 
:1 <b mh v(•g(•n nyilt:'tll be is vnJlja: 

:1~1:1. :1%. s. 1~7.t mo~t ]3ibliúbúl fol'llitú magyarúl, 

1•\>kete Imr<> dPúk Sámsonnak dolg<írúl, 

Adá most közinkbr emlékezetériíl, 

l~zer ötszáz negy\~l~n é~ 1nosL hatban szerzé. 

20!1. s. »Tü.zezeren 7.Sidók« or!.'dotibon 3000 (u. o. J fí. ll.) 
Az int.ési huzgn.lom egyszer tárgy:t kö7.epén mogmgnclj:t a 

kiilti'll (•;; :1.zt moudja: 
:1 l í. '•~n. ~. K<·rlt>k, lwllga~s:'ltok mit én nektek mondok, 

Az Sámsonnak clolg;1t esztekhe vegyetek, 
í-;s min<len sz(•p sz!J kat ti bo ne vegyetek, 

lllert mikint flámsomot, megcsalnak titeket. 

~_jnlckes, hogy Fekete, valamint Kákanyi az oszlopot még 
kí\lúhnak montlják. Ann:tk, n. ki mai időben a hibli:U fonlit:1.ni 
:1 k:u·ja .. nn.~yobb s gazdag~< bh titrMz:1 a magyaros s talítlú kifejo
zi'•sdmek nem kin:'tlkozik, mint ezen Yershc szedott XYJ. R7.ÍtzatJ, 
hl'li hibliai t(trgyu elbeszélések. 

XI. r.:!f.lfUIIaZ: ~ámuel, Saul és Dávid históri{Lja. 
Az ».1 ersze emlékezzünk« nótáj ám (u. o. :346. -· 3 H 2. L fí28 

~. Hímmel I. könyve.) 

1\rint az elébhit, ezt is kezdi: 

1.-:!. ~- liJnllékezhetink régen ú törvénben 
7.sülúságbúl a Húmuel Kirúlyrúl ('') 

A vége valóságos haec fahula doeet: 
'•019. :.10. ~. A<lá ezen pPI<l>tt: valaki i~tPnben 

Bizik PR i'>t hinn(• soltol óít el 1wm hagyn:L 

A politikai vagy vallási helyzetre ut:l.l :lZ utolsúcliítti 
SZttkMz: 

:, 17 ·- <•2~. "· lia. mi <éS 3.7. istent nyelvünkkel vallandjuk .. . 
htm1 megszah:l<lít min<len ellPnségWl. .. . 

Még criíschben fcjczí\dik kiezint(•siszúml(•k:l.z ntols(J s7.nkh:tu. 
il!.!:l,-;12R, l-l. J.\wdit.t lll:tgyn.rúl lHo~t.an Uil,li:'tl,úl ... 

Hív kPl'l~~?.tyt-lwkPt llí7.ni istt~nlli)z intv~n ... 

,\ )![Ilf ,). \ IH•:FOL\' .. \ ~1.\l: Y. lf{OI>,\LO)Ift.\ A XYT., X\'IJ. ,.;z.IZ.\l!ll.\X. 43:3 

17. 18. s. Hogy isten Sámuelt nevéu mindig kétszer szólí
tott:L volna, n kiiltő önkényes, más hasonló esctekre emlékeztetíí 
hozz(ttevóse. A nevek, mint rendesen, a \r u lg át~ miutájára vannak 
(l.tirvn., n.nnál feltünőbb Akhimbek pap neve, mely az eredeti nUm 
a legtiibb forditánál Achimelechuck t:tlálható. A gyanus b hetü 
v:Llmnely másoló hib:tja által e l-nek összefolyásából támadhatott. 

Ezen elarabja Feketének Sámuel egész eiső könyvét felöleli 
ós :l.zért elbeszélése főbb tényekre szoritkozik s csak David életé, 
rí.íl beszél beh~tóbban; de már nem oly világos a biblia ~orrendét 
lelivető egymásutánban. hanem az eseményeket néha ügyetlenül 
lisszebonyolítva és összezavarv~. Előadási módja is ebben sokkal 
sz[u·azabb, a krónikás nyerseségével egymásm halmozva :t cselek, 
vényeket. l\Iinthogy forditásn:tk be nem illik :t dambja. mélt[m 
elv[u·nók, hogy a tudós tapint:Ltával és költői érzékével kiszemeli 
az egészből a költőibh részleteket és saját :tlkotó erejéből teljes 
hefejozettct fog nyujtani; a.zonb:m neki, mint sok mús kort[trsának. 
még homítlyos fog~lmn van n Rzerker.etről {•s enuek fontossúgáról, 

lYf[tr mú.skóp áll a dolog Dávicl tiirténcte egy m(tsik feldol
gozójánú.l Tinódy SebestyénnéL 

Burlape:;t. 

H~'RZOG l\f AXÓ. 

(Folytatása n jö1'Ö számban). 

~iAGYAn-Zsmú l:ln>~LE. 1885. VJI. Ft>z_ 



Jóchánán hannázúf 

A ta.lmudban olvassuk (Sn.bb. ll5a, v. ö. Tószeftrt Srtbb 
a 1--.1-. fejezet elején és Massz. Szüfrim 5, 15). hogy a rendese~ 
.T n,hnében. déli Palesztinában, székelő II. Gamliél patriádcha, 
egyszer Tiheri[ts yftrosában időzött, még pedig mint egy .Tóchánán 
(.János) nevü ernhernek n vendége. ki ezen czimmel jelöltetik 
::Oii;;- . Az illető elbeszélésben nem szerepel többé ezen .Tócbánán, 
ele különösen n.z említett czím méltán ébreszti föl kiváncsiságun
kat az iránt. ki lehetett és hogy nyerte a »názflf« czímet, mely 
nem tesz egyebet, mint »megdorgált« , az átok könnyeb h nemiivel 
sújtott. Eleve elmellőzhetjük Levy n,zon föltevését (Neubehr. uncl 
Chal<1. \Vörterbuch, I, 470, h,, ez. n,.), mely szerint a mi .Tóchrt
núnunk azonos ama basonnevü titkárral, kinek I. Gamliél a 
templom hegyén tollába mondta a diasporába leüldeuelő rendele
teket (Sz:anhedrin ll b), mert ezen azonosítást tiltja n. z időbeli 
különbség. mely a két Gamliél s tehát a két .J ócbánáu között is 
fenn forog, eltekintve attól, hogy az egyik .T eruzsálemben, a másik 
Tiberiásban lakott. Azon körülmény, hogy a tiberiási .1 óchánán 
M7.ánál vendégiil találjuk a palesztinai zsidóság fejét, hizonyítj:-t. 
hogy a város előkelői közé tartozott, - de a ~n; jelzője ana is 
vezet bennünket, hogy G>tmliél közeli rokona is volt. Gamli6lnek 
ugyanis tudvalevőleg volt egy Immá Sálóm nevü nővére, kit :1 

hires Eliézer b. Hyrkanos bírt feleségül. Tudjuk továhb:í., hogy 
Eliézernek volt egy fia, ki nagyatyjáról Hyrkanosnak nevezte
tett. lllá.r most olvassuk a talmudban (Szanhedrin 68a), hogy a 
haldokló Eliézer bizonyos okból megdorgálta fiát, a ki mintcgy 
atyai átokkal sújtva távozott tőle (;,~·;;:l N~·; i:l ~J-'j) E jelenetnek 
szemtanúi is voltak, még pedig a legkivá~óbb tudósok, Akibftvnl 
ólükön. Akkor nyerbette Eliézer fia e:.~t a jelzőt: ~11;,1. 

Még csak egy föltevés kell arra, hogy Eliézer ezen »meg
dorgált« fiát, tehát Gamliél unokaöcscsét, Hyrkanost azonosítsuk 
ugyancsak Gamliél uáz'•fnak jelölt tibóriási házigazdí~jíLV:tl, .Tfl
cháníumal. Ily föltevüs pedig igen kiinnyen kinfLlko:t.ik. 'Pudjuk. , 
hogy a Hyrkanos (i:m;,;);;,) níwnek clsií viseliíjc n zsidMmftl, a hires 

fejl'delem és a hasmonéns SimonHak fin, tnbjdonképen Jóchrtnán
nak ueyez:tl'tett és n zsidó forrásokhan CHakis ezen ní·v alatt 
<Sm i,,::l pni') fordúl elő. Nem egyszerü-e föltenni, hogy Eliézer 
fin, is, idegen származású neve mellett, melylyel Hyrlcanod nagy
atyjúról lett elnevezve, a .Jóchúnán nevet is viselte, mely alatt 
'l'ihm·iúsban találjuk? Igen természetes továbbá, hogy G-amliél 
'l'ih01Üslm jövén, épen unokaöcscsénél lakott, a kit az említett 
jelenet következtében a názuf jelzővel illettek. E jelzőt szakták 
kiilünöscn olyanokról hasznúlni, kik valamely oknál fogm elvesz
Lettí·k nz Isten kegyét (L a példákat Levy idézett Szót[trában, 
IH, 365a). Mindenesetre későbben feltüuőnek tnlálhaWtk, hogy 
IL G-amliél ily jelzővel illetett embernél lakott, azért a Toszeftáhan 
~17;;, pn;· helyett ezt olvassuk: ~;·; p i;;,~·. mü1tha ~1·; J. atyj(tllnk 
volna n neve, amiből a talmudi olvasat befolyás~l. alatt a T<szeftá 
crfurti kéziratában (ed. Zuckermandl, J 28. l., 23. sor) ez lett: 
~17;,, P· A tnlmud müncheni kézimtában i;m· '~ mimlen jelz/í nt•l
kiil Gnmliél házi gazdájának a neve (l. HrtbbinOivicz, Dikdúke 
SzOfrim, V II, 257), és a Sziifrim traktíttus it l. helyén egészen 
elmarndt J óchánún neve. Tiberiús vítrosát scm líttjuk ott említve, 
hnnem úgy van bevezetve az elbeszélés, mintha s:1.ját húzúnúl és 
asztalánúl talúlta volna Chabftá l-hmliélt. o]yasvn a Jób targunüt. 

l?cí1·is. 
DERE!iBOURG J UZSEF. 



Egy régi vád eredetéről. 

Nem rekriminii.lni nlmrok, hnnem m:-tgFLrázni; nem v-(•dc

kc?.ni, mirr nines s?.ülcs(•g, scm vá1lolni. nüt mi zsi!lók nem szolc

tnnk, hanem csa.k fejtegetni. A vérvíLcl ercüetrt n.kn.rom türt<•nc

ti\cg kimutatni. 
Keletkezése fel(•r egészen n. .kereszténység i\skor{Lig. Ricink 

nem :1. z;:;iclóknt václoltúk e bünnel, hanem a pogányok részint 
f(•Jrcértve, részint pedig szúntszún<léklml félrcmagyar{Lzva :1 kc
resztén)'ek úrvnesoráj[Lról szállongó híreket. költött(>];;: a mesét, 

miszerint :1. keresztények szertartúsám miuclig kell egy lis gyer

mek, a kit a sr.ertartúsb<l.n résztvevők agyon szm·nak sr.étdarn 
holnak, hogy Yrrét kiszívhassák és husát megehessf•k 1) JusLinus 
n. krresztrny hölcsésr. és vértnnu, a kit Rom[Lbn.n l GO 170 lcii
ri"il kivf•geztek, 14-0- l 50 körül szerzett védirataiban már tilüt
kor.ik e hamis v:icl ellen. 2) Elmondja, hogy a keresztények még 
nr. uj szülöttjeiket sem teszik ki a veszélynek, n mi pedig a pogú-· 
nyokuúl gyakmn előfonlult, nem hogy ::tzokat még kézzel is mcg
~yilkolnák. 3) Keservesen pa.naszkorlik, hogy ::t keres7.tényekrűl 
min<lrnt elhisznek; l1:1. vahkiről megtuclják, hogy keresztény. :tz 
pl{•g ok n.rra, hogy gonosznak tnrtsf1k; ha. vnln.mely kcreszte~ny bli11t 
l'll.::i">vet, nem hogy n hü11öst egyszerüen meghüntctnék, b n, nem m(•g 

kUkm is ki!eszik. hogy a hünös keresztény, hogy ez :íltn,l a7. üssr.cs 
kereszlények bünösölmok tünjenok föl. 4) Arról is pan:tszk01lik 
.T us timu;, hogy a keresztények :fi:tit és leányait kínpa.!lnkra hnr-

1) Corpus scriptorum ecclcsiasticornm latinormn . . . VoL I l. Mi
nncius Felix .... ex rec. C. ] lalmii, Vi)l(louonae, 18G 7. Oct.:wins e :tp- 9. 

2) S. Justini philosophi ct martyris opera ... rcc ... J_ C. 'l'h. 
Otto. Ei!. IL Jenac, 1847. Apolol-(ia primn, cn.p. 10, 28, 2G; Apnlogi:t 
Hecunda cap. 12. 

3) Apol. pr. eap. 29. 

•
4

) -~pol. pr. ~-4; 7. Yesd ü. 'l'crtullianus, Apologt,l. en.p. 1 ;). 
Ez utuhl.Jt 1. h. 3 . feJ. a><t is beszéli, hogy ha m:\r egY kcrcszt<:HY rmhert 
dics<:l'lli kt:nytclcnck valánn.k, sn.jHált:ík mindig luw;. l<er!'szh:n):. »C:tjns 
H<·jns hecsiilctcs ember, esak hogy kcres10t.: 11 v; es~~l:llom Lllt:in>< 'l'it ins 
okos . ;mucr, ho.,;y lehetett. Cl-(yszcrrc kcrc~·zt1: 11 y 11 y 1 : '1« ' 1\tost "":1-( azt. 
mondJ"k.; »N. N .. hc<·slilctes om her, ldt· ho/-':_V zsid<\. Nal-(yon okos I'mher 
N. N. nm·rt nem t,,,,. ki zsidó hittii 1iil.« 

Ez alkalommal h:ul<l 1<'1-(Y<'k nw;.:; ~'1-(,\" 1:szt·<·n:t!'lt tlr. ,Jni·l :M. n 

czolj{Llc, hogy minclcuféll· kínfaggatús últal a ..;zcgr·ny !.(yt'ng<' 
gyermckckbííl oly vallomúsobt kiesikarjauak.mclyek alapj(lll :ti: l :'t'' 
y(>rv(tthL cmelhe~scuck a kercsztény~ég ellen. 1

) Lugrltullllll (•s 
Vic11nn 2) i.il!löhött keresztény bkosai 177 -heu kelt körlevdiik
bcn 'l) s~intén arról panctszkoclnak hogy elfogták házbelieiket :l 

kik lcínf:tggatásoktól való félelmükhon azt vallották hogy :L ln·
re~ztények szcrttutásuk nllmlmáhúl gyermekek husával s Yéréwl 
élnek. Ily mótlon ki<.;sikart vttllomásuklml ttzt;'m fel is izgattúk a 
pug[wyok n népet a keresztények ellc•u ngy, hogy azok hirérl' még 
:Lmn pogányok is felbőszültek <t keresztények ellen. a kik min<l 

»JI[a~yar-Z,irló-:::>zcmlc« olvasói előtt Ilochmuth A. n:~l':lctc' bcmntat:i>:ib<'>l 
ismert »BliC'kr in dic Rcligionsgcschichtc« c><imü mnnk:ijáboz .. A :1 kiitl'l 
l 7--26 . ,:~ 114. lapján megczMolja Jnstinns .:, Tcrtullianus ama g-~·anti
síhisait, hogy a l':sidók lettek volna a kcrcszt,:uyck ellen emelt '"':n :.'t<l:tk 
RZCrzöi, Eusebius, Tatin-n és In:isok aclat:íbóL c~odálatos tduit. hng-.'" a 
tnclós boroszlói rn.bbi figyeimét kikerülte Jusliansnak ma!JCÍnaL ama l>izo
nyítmtlnyn., a hol ő, Jnstúws, kere!.·en kinw,u?ja, hogy a zsidók ,1 "'"" his:il.· 
a keresztények ellen tmjesztctt amn. v1irln.kat, 11cmhogy szcrzói 1·oln:inak. 
»Párbeszéd Tryphon zsidó,-a]« cz imii mnnld,_j:inak J() frjczeliów (Dial. ,., 
Tryph. cd Otto. Jcnac, 1848. pag. 36--38.) azt momlja, hogy ö, Justinu~, 
Tryphon zsi1lótól azt kérdezte 1-olna, vajjon a zsi<lúk csak azt \"!'>'z ik-c 
rossz né veu, hogy a keresztények nem tartják a zsi<lú szcrtartási ti in,:_ 
nyeket ,-agy pedig azt is elhiszik. a mit a kcrc,zténYckröl hirrsztl'lnPk. 
t. i. hogy emberek husával ,:]nek és a lakom:ík ut:ín a g.yrrtyákat kioltdn, 
vérfertelmek et eikéivetnek? Erre azt felelte volna Tryphon: ~sak azont·so•hil 
kozun k t. i. hogy a "1crtart:ísokat mclliizik, nu· d 11 mit o •ohiSIÍ{f nlnsgr·t,!u"tdn 
nem méltó j mert f.'.:·cktől nuTÜIJen idózi!.- o:: cmlu·ri hruu.'.~:-d. Hogy a z~idc'1k 

lettek legyen a v<:rddak szerzői, a?. t JustinnR sehol !.Ht!.·nl ki nem monrl_ja, 
hn.ncm magyadzói csak kimagyadzdk ezt lt »l':írbesz,:•l« l 7. <"s l OH . 
f<•jczeü!bcn :t zsidók ellen emelt pmms?.ko!hls:iLúl, hog~· iík. a zsidúk, a kl'
res?.trllyckről eltctjcdt rossz hireknek tetjcsztöi. Yajjon lwh·cs-c ezen ma
gyanlzat ,-agy nem, 1ls ,-oltn.képen miu alap,;zn.n;;k Justinu" ott hrh·t 
c:n.1cH palla~:~.kod(Ltiai, nHb ü.lkalomtnal igyek~:~.cm majll a ]\[.-~~. S1:.-h~·u 
f<•Jtcgdni. E"; uttal csak a?.t jeg~·zcm me;.:;, hnl-(y \':tlúlmn nagvou fun·'!t, 
hogy ,)nstinus ujabb kia1lója, Otto K:íroly. a7. »Apologia prim,~« :_!()_ ft•jt•
zdhez it-t 2 fl. jegyzetében (Ed. Il. Jctt:H'. H;! 7. pa:r. 70.) a »P1írbt·8zt:;l« 
1 ~- .~'j'·:d/h/il fent idéztem szantit i, annak bizunyílt:ktínl hoz7.a föl. hn~y a 
~stclok ts lettek legyen a 1•érv:ídak s7.crziii, mig ellcnlJf'n Justinus ntt hdvt 
r_'·n~hon ""~<lóval f.-,·,·clcra kimonrlatja, hogy a zsidúk ama nitlakat "';,!! 

ltuuu "'rm "'"'~'!.·, mert hitelre nem mt'ltúk, min~hogy ilyenPktől irtózik 
az entbC'ri t<'rmliszct. 

1) ApoL sccnwltt cap. 1 ~-
~) l\ .. lo~t: Lyon (:ti Vienne, Pra.Iu.·ziaor~z~ig-hau. 
3 ) ]:.uscl.Jius, liistoria ccdcsiaHtica \'. l. 



G OLilLl tr:-/ :-;, 11. 

a.ddig ~úakar;~tbl ~iscltettck irúuyuklmn. 1
) Ugyan akkor t{Ljb:~.u 

177, Llltakoz1k c vad ellen .A.thcn;tgorn.s, <Lz athcuei kereszt'• ' 
philo~:ophus, ~Iárk Aurélrómai csást:árhoz a kereszténvele · ~loy 
l 
'l · t' r J Ül( C-

((' Jen lll eze t t Jülyamodványábn.n. 2) Sőt rnéo· a h arrn·1cl1' ]r ~ l . • . • . o ' ' ' sz,Lzac . 
beh vcdn·ok Tertullianus 3) és ~iinucius Felix 4) is. 

Kivált husvét tíLjlmn terjedt leginkább rt vérvád hi re . · . 
l .. "l . l ' l k , ill]l(' azon eoru meny szo g~• t o ·ul, hogy a kcrcs;.:tény hitre áttérő ke-

rc,;ztclemlőkct hajdanában husvét ünnep esteién a negy ve . l ... t. . . l J nn,l.pos 
;oJ ~ tamtas Jan való részesülésüle után keresztclték, bérmálták 
cs reszesítették először az íu·vacsorájában. 5). 

A negyedik század óta, kivált rniót~t a római csász:irol · . 
1. l tt ' ] . li ( lS 
_e ": e c ~me nkáb? te1:jedt tt keresztény hit. De mcnnyivel 
mkabb terJedt. annynral mkább kevesebbet hatott az elmékre. 

gyarapo;lott ~• v:lliLs, de csökkent a meggyőződés. Sajnosau ta~ 
p:~s~hütak ezt mar az egyházatyák, 6) sőt az evangéliom 7) clbc
s~elL~sc nyomán ~.keresztény hit alapítója már figyelmeztette az ű 
lu vm t, hogy: »Orizzétck magatokat a hamis prófétáktól 1 ·1· 
hozzátok jönnek juhok ruhájában, de belől ragaclozó farkasol~. ~;, 
ű gyümölcseikről ismeritek meg őket, vajjon szednek-c ~• tövisről 
szőlőt, vagy ~t hojtorjámól fügét? , .. Nem minclcnki kimondja 
nekem: _Dra~! Umm!_ megyou be <L mennyországba, hanern a .ki 
cselekszi az en mennye1 atyámmtk akaratját.« 
. Suhokmtk öltözött fn.rkasok voltak azon névheli keresztények 
IS .. a kik ~t k~resztény husvétünnep estéjén kiosztott úrvacsorájáról 
s~allongo lurekből költött pogány vérmesét átvitték a zsidók ko
vasztalttn kenyerek ünnepestéjén szokott sz er tartására. N em is 
került sok eszességbe ezen ötl t· h' l ' . . " · e , ISz a rereszteny ur·vacsora ugy 
18 csak a ZSidó kovásztaJarr kenyerek ünnepestéjén szakott szer-

1) i;rdekes egy lcv1'l M t r . L 
1 

. r· · u a ts tmttandts azt moll(lhatn:ik, hogy ucw 
u?c tutun't es '·te~liJ~ l.·r•rcs:léo!;hitkö>:ségci 177-bcn, hanem Tisza-Eszl:h· ,:s 

Nytrcgvhazaz.,u/o l11tközs<'g · 188? b . , 'cl ·'b· k"ld , " et ~- cn, Bary Jozscfvizsgálóbiró miíködcsc 
J CJ<' en u t<' k volna szét ezen körlevelet 

2) Athenagoras llr -~0-• • X · a-.. ' IJ..:...JIJ..:.'.(..( ii:Zp'- (JtOtt(.('lfuV 3 • 35 3(}. 
1 I. h. 7 - 9. fej. ' 

~) I. h. 9. és 30. fej. 
5) Lásd: S Cvrilln• 'c· C t l . 

1
7 

20 
) · . J ., "' 1 us. a ee tcscs ed. A. A. Touttéc (Pans, 

té 
't·, ~agy er!: Re•schl ct Rupp (Mlinchcn 1848/60) a kiadók beveze· 

se es Jegy>:ete•t. 
6

) U. o. procatechesis 5. 
7) Máté 7, t5-:n 

tart(LRll~Lk 1) utánz:LÜL, annak emlékére, hogy a kerc·sztény hit 
abpítójn utolsó v~Lcsoritjánál, zsidó létérc a kovúszbbn k!'nycrck 
ünnepestéjét a ~zokott szertrtrtással ülve, azt monclta volna. hogy 
lL kim;ztoLt kov[tszt:üan kenyér az ő testének, a kios;r,tott bor pc(lig 
vérének jelképe. Az ir;rr.zi keresztény h1tllgat hitének n.bpítója 
~r.rtvára és »teljesíti a mennyci atya akn,mtát.« Hogy mi a mennyci 
~ty:t :tktr:tta, azt ugy:wcsak Mátébau (7. 1 2.) mcgolv~Lshatjuk: 
» V:tbmint almrjátok, hogy rtíl emberek cselekedjenek ti veletek. 
azon t cselekceljétek ti is azokk:1l; erre t;onít a törvény és a prófé
ták<< An:t a kérdésre pedig, hogy melyik ~• törvénynek t. i. Mózc~ 
törvényének főparancsolata, rtzt felelte 1t keresztény hit ahtpítója, 
hogy 1\I{>zes ötödik könyv hatodik fejezet ötödik verse: »szerescl 
<LZ Örökkévalót, a te isteneclet teljes szivedből. teljes lelkedhűl éó. 
teljes erődből« ez az első; másik ehez hasonló Mózes hamutclik 
könyv tizenkilenczedik fejezet tizennyolczadik verse: szrrr-'d fclr
únrrítodat, mint tenmnr;ndat. E két parancsolatoktól függ az egész 
törvény és <L próféták imt~ti. 2) Ugyan ene okbtják az igrtzi 
zsidót a talmudmcsterei is. Hillel 1t talmud egyik főmcstcre azt 
mondotta volt: »ami te előtted gyülöletes, ttzt ne tedd felebnrú
toclnftk, az az isteni törvény alaptétele, a többi p<trttncsolrtt csak 
ennek az egynek a kimagyaráz{tsa. « 3). Rrtbbi Akiba rt tnlmucl 
egy másik főmestere pedig azt mondj:t: szcre8d feleb<trútoclat, rnint 
tenmagadat, ez a törvény alapt[.!llt. 4

). 

Ha minclcn keresztény és núnelen zsidó egyaránt hallgatni 
t'og hithirdetőinek ezen oktatására, akkor teljesülni fog próféta 
(J esájn, 54, 1 3) jóslata: :Minden fi<td tanittatik :tz Örökkév~tló 
akaratára és nn.gy leszen a te fiad egyetértése. 

1) Grii.tz, Geschichte IV 2 88; 431-32. A zsidókat iildözö anti
scm[ták nulsban is csupán a keresztényeket üldözö pogány antisemit:lkat, 
- l1isz a keresztény hit ereeletiben is csak semitismus - utánozzák. Ha 
azok a zsidókat minden bajért feleliisckké teszik, ezek a kcrcs>:tényckct 
mindcn baj okának moudblk; lásd Tertullianus az id. helyen 40. fejezet: 
»1\Iindcn csapásnak, mely a birodalm>tt, mindcn bajnak, mcly a m:pct 
eléri, a keresztények az oka. Ha a Tiber áradt, ha a Nilus uc11t áradt, 
ha az idö rossz stb.« 

2) l\Iáté 22, 37-40. 
3) Babbáth 31 a. 
4 ) J ems. Nedal'im 9, 4 cd. Krotosin 41"· 

Bács-'l'opol_ija. 
GoLD~'AHN S. H. 



IRODALOM. 

A SZEGEDI ZSIDÓK TÖRTÉNE TE. 

A Sze~ecl_i Zsidók ,.t 7~5 től Ul~5-i~. _Ir t<í k L~·w I mmánuel és K nliny i 
Z stgmond. h.iaclJa a szegech zs tdo lu tközscg. Szeged, t 885 . 

Ugy lfLtsúk, mintha, a szegeeli hitközség legelső alakul[Lsa 
ó~a rn[Lr sejtette volna, hogy majdani uagyhit·ü rabbija iUtalrnily 
lnváló szercpet fog vinni a magyar-zsidó községele közt, s L.ogy 
léte első évszfLZ~Ldos türténetének irói oly ritka előszeretettel s 
kegyelettel fognak vi s-Jltctoi iránta, minőkről a jelzett munlm 
t:Limsít. Csn,k ugy értjük meg, ruiért örökítették inog jegyző
könyvcikben épen ezen bitközség v ezetői évszázados létéuck miu
deu lépését, fordulatát, mozzanatát, mindeu gyakorolt jótétemé
nyét, mcly másutt a D<Lpi érdekeltséget scm éli túl. Egyébiránt 
uem tagaclhatui, hogy az ily eljárásnak, a községi élet legcseké
lyebb résr.ére kiterjedő ily jegyzőköuyvi vezetésnek nagy baswa 
is vau; llHTt lmzditólag, serkentőleg hat a jövő nemzedékckrc, 
tudván é:; látván, hogy a község vezetőinek mincleu k01hm és 
ir{myban való tevékenysége a törtéuct ítélőszéke elé fog hoz~•tui. 
Nem egy község vezérei okosabb~w, lclkiismeretcscbbeu jfmüuak 
el szcnt tisztökben, h:L jókorán a törtéuct itéletére gondoln[umk, 
valamint mások czeu tudatukban v:ülásos huzg:tlmuk. jutaln!CLt 
előre érezvén, tevékenységüket h:ttványoznák. Eszembe jut a 
miclrás egy szép s tanulságos moudata: »Ha Rubéu, ki .József 
életét megmenteni törekedett, előre tudta volna, hogy a szeutids 
testvéri szcretctének tettét megörökíteni fogja, vállán vitte volua 
haza Józsefet öreg atyjukhoz; ha Arou, ki Mózes öcscsének szel
lemi mLgyságát elismervén, örömmel meut elébe, sejti, hogy a 

_ szentirás ezen szerénységét az utókoru:tk elbeszélni fogja, akkor 
zeneszóval mcnt volna elébe; lm a Rúth iránt h ü rokonsltggal 
viseltető Bóaz tudja, hogy a !:izentirás nemes szivc c nyilvánnlását 

·Hl 

említeni fogj~t, akkor sült g:Llamhokkal vell!légelte volua meg az 
elh:tgyott özvegy:tsszonyt.« (Va.jjikrlt rahh. :H. fej.) 

Azért · dic~érctct érdemelnek ~t szegedi z!Sidó hitközsé·~ d si! 
szúzadCth:tn lll:üködött előlj árói , hogy öntuda ttal és azért n:szle
tes!Séggcl vezettették j egyzőkönyvcike t s lehetségessé tették. hogy 
községiik első évszázados fönn{Lllás[m:tk küzdelmeiről, mindcrJ 
idurylJ:W való fejlődéséről oly hií s érdekes képet nyujth:ttni az 
utókol'lmk. Dc történetük iróit is dicsémünk kell, kik fúradsúgot 
ucm kimélvén, <L j á rható s járbatatlan j egyzőkönyvek nyomozús[t
ban akadó nehézségeket legyőzvén , a.:1 anyagat összeswelték s:wr
galumtmLl s nagy ügyességgel feldolgozták s e uagy köllséggel i ~ 

kifLll ított mübcn egy szép s tanulságos emléket emeltek a közs{•g
uck, mely nemcsak <l. történetnek folTásni fog szolgúlui. haucm 
baz[mk zsidó községei előljáróinak szorgalmas olusmúuyul is 
aj[m]ható. 

Nézzük most közelebbről a mü tartalmát és fcloszlús(lt. 
J óllehct az egész munka fényoldalát a betedik szalmsz k6pezi, 
rncly Löw Lipótmtk, századunk zsidó tndós:ti közülezen kimag<Lslú 
alaknak kimerítő életrajzát, lelk(·szi mí.'LköMsét h:tzúnk hitrom 
nagy községében X-Kanizsán, Púpán és Szegedeu - a lll<Lgyar 
zsidók müvclődése és egyenjogosítá~tl. előban:zusát, s végre a héber 
irodalom tcréu reuelkivüli termékenységót túrgyal ja; m(•gis nem 
csökkenő érdekeltséggel olmssuk kezelettől \·rgig az egész míívd. 
lVIert htl.bár a szegeeli hitközség seuuni tekintetben ~•z előharc:-:os 
vezérszercpót uem vitte :t htl.z::ti zsidók közt, sőt mú~ köz~(·gck 
jóval megelőzték <L tanügy rendezésében, a templomi refiJrmuk 
hcvczotésóben s últalá,n az ujabb kor igényeinek rnegfclcl(•shen, 
mégis elismeréssel kell mcgv:tlhmunk, hogy e mü egy zsidó hit
község s iutézmónyci jelen állapotrutak kicl(,gítő képét túrja e]{•uk 
s hCJlllliukct meggyőz, hogy <L szegedi hitközsfg utólérte az clüt·e
haladottnkat, s oly tanügyi ::; jótékouy iut6zményckkel dicscketl
hetik, mclyck utánzásra méltók, 6s tiszteletére é::; bccsüldi•rc 
vúln~tk. 

A Bevezetés s Reizuer .Jáno~ :t zsidók szegedi lctdcpüll·se 
körlil tett vizsgúbtaiuak clőrehocsútásn utáu. a mií három részrt• 
oszlik: l. Községi élet. II. ,Jótékonyság. lll. Taniigy. Az dső 
rész nyolcz fejrzetének két elseje <L hitküzsí•g kübő mgy politikai 
v!s~o,~y:Lival fogln.lkozik s okimtok nyomáll előadja a hitközség 
lctcrb harczút, lépésről lépésre, 1785-től 1848-ig, hol a vallási 
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türclUJdlmsrggel és eHogullsúgg<Ll, bo! a c~éhek szükkehlltsérré. 
vel. ~Z!'ll küzdelmck u.i momcntumot nem nyujtanak l\fúsutt"'is 
kiYúltHpen :L sz. kir. vúrosokhan. ugyauc~eu har<.;zok folytak ~ 
u~yanrzen fokozatos \Ívmányokat cre<lményezték, míg az általrt
nos szahagsúgharcz végé't vetette ezen kicsinyes zaklatásoknak 
Erre n('zve keclvezőbh helyzethen voltak azon zsidó hitközségek 
ki L: azon irlükben vab.mely véduradalom szárnya alá telepceltele: 
lllf'l' L a Y(:clur, akár gróf, akár püspök, a maga költségén évíttetL~ 
a zsidók tcmplomitt, azt nekik csekély bér fejében átengedte, 

8 
e 

templomok később a községele tulajdonába mentek át. Mincl a 
mellett érdekes, az egypár zsidó családból álló község letelepedé
s(·!. ni',wkcdését. polgári fejlődését követni, míg jelenleg annyira 
emcl lm lett. hogy hazánk második városában mindcn tekintetheu 
a tlOlgúrság jelentékeny részét képezi. 

A következő három fejezet (III-V.) foglalkozik a hitköz
ség bel~ő viszonyaivn.l vagy tulajdonképeni életével. Erre nézve 
is a szegedi hitközség egy kaptára volt szervezve a többi hátm
mnraclt közsrgckkel. A külső szükkeblüség tükröződik belső szer
Yl'Zrtében. Minclen lépésnél a városi hatósághoz appellálva, tem
plomi fenyítésekkel és a tiszteletbeli czimek elkobzásáml élve, 
jogtnhnul, mcrt rabbi riélkül, biráskoclva, közigazgatási jogokat, 
süt reuelőri szalgálatokat keresve kérve (74., 122. l.) - mind ez 
nem nyujthat tetsző képet a község belső életéről. Végre a városi 
hatós{tg is sokalta a községnek közigazgatási bitorlásra való törek
v(·sét és elvetette az ily elveken alapított községi statutumokat 
(57. L). A hitközség előljárásága sem örvendett nagy erkölcsi 
tekintélynek, s többször lemondott a választási idő eltelte előtt. 
Usak több kisérlet s hosszabb vajuclás után sikerült 1882-ben oly 
szabúlyzatot megállapítani, mely a hitközségi élet minclen irány
ban v:tló müködését felölelvén s bölcsen rendezvén, korunk igé
nyeinek megfelelő - ámbár nem h:tllgathatjuk el, hogy némely 
pontja a kongresszus I. szn.bályzatával ellenkezik. (V. ö. 62. L 
6.§. b)} 14. §. r~) és 16. §. n) a kongr. r. szabályz. 7., 15. és 
16. §§-aival.) Feltünő, hogy az iroda ezen ellenmondásokat észre 
nem vevén, a szegedi alapszabályzatot helybenhagyásra ajánlott::t. 

Legbensőbb részvéttel s felháborodással olvasunk (131. L) 
azon 25,000 bakkancs-kontribuczióról, melyet Haynau a hazafias 
szegedi hitközségre rótt, s melyet, könyörületet sehol sem talál
ván, az utolsó t::tlpig kellétt beszállítanin.. Ezen n.lkalomm::tl egy 

feltüuű thedé~rc figyelmeztetjük a rnunlm iróit, kik az 1.20u.rmu 
forintra leszúllított türelmi adóMtralékot összetévesztik s fel
cserélik az eredetileg két-, ele később l .000,000-ra leszúllított 
haclis:.trczczal, mely büntetést sziutén H:.tynau rótta iliagyaror;;~úg 
összes zRiclós{tgára. Ez utolsó összegből , nem amabból kópzőcliitt 
az országos izr. iskola-alap. Alkalmasint az vezette tévutra a 
szcrzűkct, hogy a szegeeli hitközség jegyzőkönyveiben csak azt 
talált:ík, mily részletekkel járultak a szegediek a türelmi adó
hátrálék lefizetéséhez, dc n.nnak még nyomára sem aka•ltak. 
hogyan és mekkora részlettel járult::tk az egy milliónyi haclisarcz 
lcróvásához. E kétuemü összeget azért egynek tartották s azono
sították. De nem így volt. Tényleg az is, ez is befizettetctt. csak 
azon kii.lönbséggel, hogy a türelmi aclóhátmlék az állam pénz
táráb:L folyt, míg a haclisarcz Ö felsége kegyelme által az orszúgo~:; 
iskolai alapra adományoztatott, melyhez pedig a szegediek egy 
dn:a ,r;amssr~l sPm. já1·~dta.l;;, Ennek az olm az volt, hogy a köz
ponti bizottság, tekintetbe véve s méltányol va, hogy :.t szegény 
szegediek már a bakkarres szállításával túlterhelve valának, fel
mentette üket az egynemü és egyforrású egy milliónyi hadi~aiTZ
hoz való hozzájárulástóL Igy tehát nem felel meg a valónak. ha 
a szcrzők (134. L) monclják, hogy n. szegedi hitközség az országos 
iskolai alaphoz 10,400 frtot fizetett. 

A nevezett három fejezet még egyéb ::tclatokat tömegcseu 
közöl velünk: a század előljáróinak s képviselőtestületeinek név
sorát, a község mily mértékben való növekedő kiadásait s fedeze
töket, a képviselötestület választásának oly sokféle móclját, mint 
a régi Hellász akármelyik államában; ele mincl ezen viszonyok :t 

helyi érdekeltség körét túl nem lépik, és azért ezen rész utolsó 
fejezetére térünk át, melyek a zsinagógákkal s a rabbikkal foglal· 
koznak. Szükségtelen kiemelni'mk; hogy Löw Lipót kimerítő élet
rajza varázszsallebilincselő hatással bír. 

Miután a szerzők az első zsinagógák építé\léről, fel:watít
sukról, az első rabbi hosszu életének cseneles munkálkodásáról, a 
második szabaclelvü rabbinak bár rövid idejü, de mozgalmas s 
harczos miíköcléséről, s végre lemondásáról beszéltek, Löw Lipót 
kimagasló alakját léptetik az előtérbe, mely ezen részt végig be
tölti. Kimerítő életrajza, müködése, küzdelmei, vívmányai, iro
dalmi termékenysége s müveinek jegyzéke, melyek a legkisebb 
részletig kiterjedő hüséggel s elevenséggel vannak el'fSadva, nagy-
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] 1e('SÜ a 1btok m~tmdu~tk. Tiszteljük, becsüljük <L 1iúi ~zeretetet 
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lwgyclctct, mclyek c fejezetek sziuczését, ha,ugjút sugallt(tk. Eg 

illcgcu i~ lelkcsülhctnc ily ritb alak leirás(Lban. Lüw Lipót tün: 

düklű szellemi tulajdanslgai, mély s kiterjedő tuclomáuyo;;súga. 
irotblmi gazdag tevékenysége, hazafisága, bátorsúgn, n korl(tt
lan h<Lhtlommal szemhon is, brilláns stílusa - ki mcrué ezektől 
clronni az elismeröst? Dc mégis szó fér jellemzéséhez, kiv{tlt 
<tzon küvctkczetlcnségck miatt, melyek alól a kongresszus s a ful

úllítnudó rabbiképző ellen elfoglnJt állásában s megtám:tdús~übau 
őt kimentcui nem lehet. 1\líí.vcmbeu: "Leopold Löw> als Thl'ologr·> 
!lislrm'k,,,. 1wcl Pnblicist> Lipcse> 1871.(( kifejezést adtam a<: 

elkt'~<'redctt közvéleménynek Am bár a szerzők munkámat egésze u 

ignorúlják. a legnagyobb szerénység mellett meg vagyok győződve, 
hogy a magyar <:sidók türténetének egykori irój<L, persze feltéve, 

hogy meg nem hnmisítj<t, nem fogja munkámat ignorftlni, m{u· 
azou ukból ~em, mivel a kongresszus előtörténete, mclyet Löw 
))Der jüdische Kongresz « czimü munkájábau 1851-ik évvel be
zúrottnak mond, tovább húzódott, s melynek folytn.tását muHlcám
lJól fogja meríteni. Azonban könyvem irásánál is ttjcln.lommal 
vítt harczomn,t ez:nttal ujra feléleszteni nem akarván, én is ezen 

helyen iguorálui fogom. Csak nehány megjegyz:éssel <tkarom 
hi~é1ui ezen három fejezetet. Először is kellemetlenül ériuti az 
ulmsót, hogy a szerzők cliszkrételJb hangon nem heszélnek még 

[·lő személyekről. 1'.._ vagy kedvező hatást tehet-e Pillitz D[miclre, 
Löw clődjére, a szegedi küzdelmelmek s <t harcztér rögtöni ol
ltagyásáank előadása? A pesti páru{tszimthumrn, czélzó meg
t{tm<tflást (206. l.), anuak okadatolását, miért nem Löw Lipótot 
v[tlasztották Schwab utóajául, szintén nem tarthn.tom helyesnek s 
uündcnesetro fölöslegesnek. Hiszen Löw oly nagyon mag<Lsztalt 
»theolugiai lmtározott szaba.<lelvüségének« érvényesítését <L szi
dalmazott pesti páruászimtlnuu jóval megelőzte. Szegeden csak 
1857 -be u sikerült L.-nek :t<> istcuitiszteletet is csup[w kiils!Jle!f 

rcfunnálui, míg Pestou mát· a harmiuczas években bevezették a 
hécsi ritust, az ötvenes évekheu pedig orgonát is és egyóh gyö
keres egyházi reformokat. Ép úgy nem állhatják ki a kritikitt a 
felsorolt egyéb okok, melyck, [tllítólag, L. főrabbiv[t vábsztttl[t
sától elriasztották tt pestieket. ~faguk a ~zerzők bevallják, hogy 
_L.-nck N.-Kauizsánjs (181-Hl2.l.), Szegedeu is (205. 1.) Mho
ritásn.i valál1t'l.k. Sajnáljuk ugyan, hogy ezeknek oka s ruibeulétc 
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dhallgattatott; ele a. leltetség nÍIH'sPn kiútrva. lw~y n.zok hl'f'ol~oí

RtllUdr :t pesti púmászimthnmol. is. . \ ;, i~ f'eltünt lll'kl'lll. hogy r j. 
nu 1nlcíinalc hihliografiai r(·szébeu num történt említí·s at l t> k>-hau 
m<'p;jelent P<tp:ü hékesrk« ezimii riipir;Ül"Íll. melynek s:r.erzí\jí•ii 1 
n, közvélemény L.-et említette! 1)- Azon úllítúst is meg hl l ig;IÚ
ta111mk, hogy L. av::ttta föl ::t ve~zpr('m i templomot }t;f) ;)- IH'n. 

rl'C·nyleg ('n avattam fels tn.rLotbtm :tz első be zé<ld. s nt:'tnam 
l('prtt L. :t szúszékre s egypác perczig szúnolcolv(tn. fí·llwsz;Lkitot.ln 
l>rszí•Mt s clhala.sztott:t folytatrtsút :t rúkiivrlkezi\ swmhatnapr:t. 

Fitjelalommal vegyült iiriimmcl ohnstuk <'zen ft•jP7.Plr·klu'11. 
mily rokonszenHel s (•nlekcltsí'ggel YisPltPttek Zalrt- s \ 't•sl.prí•!n
nwgybk közüusége n, zsi ilúk ha.la<litsúuak kf.pvi::;elöi irúnt. s !uil.' 
nagyfontossitgu ügynek tn. r totl.úk egy míívelt r;thbiuak vnl:unl'l.\ 
küz:;éghen való alkalmazúR[tt. Do vúltoztak az iilűk s az e!lll>< ' l'l'k. 
Egyéhir[mt n.júuljuk ezen fejezr lek szorgalntas s tigy<-inlPs oha
Riu:;(,t fia.tal ra.hbiinknak. A Hzerzíík Y:ll:tmdy helyen mt•g,·t'l<'ll<líí
nclc gún yolják ugynn n.z ngyuP\'I:'zdt "Pnslmnlkluglu·il -ol. <lt· 
'úppen e fejezethöl sokat tanulhatnak <'lTr nézve. :t milu·z :l mí·g 
Lapa.sztal:tthn rn.bhiuak korfm kell magút szoktn.tni. ha annak 
gyiimülcseit t'~vezni akarja.. 

l) Ámbúr u ~zerzfJk 1na~uk monclj:ík. hng-y ~ nrg-_Y\'C!ll ':-' ,:n·kiH'll 
L.-tül kiiliinf,qc rzikkekjelcntek meg az l· A. 'l.. d .• J. «-Imn, a llt:lkiil lto;.t;.' 
t:ulalmulmt ,.,:szlctcznék, llll:~i" a tiirtt:nd ,:nlck<:IJPII ,:nl<'llll!"ll"k tartjuk 
cgyikt:t kicnwlni. Azon idi)t:ijban kt•zdttq.:.: :tz :Lil~lllmi~szionclriusok lll:tg;ukat 
Pesten ucft:~zk!'lni, és persze fiílt'~ zsidó t·sal:ldoklmll. Ezl'k, Plt:;; jt•lll'illt~· 
leniil, ezen ldlek-kufúrok ir:ínt n legnngyolJh elííz(~kPHY~,:~gcl ,.i!-'Pik(•dt•·k ~ 
a templomiJan a7. cllíkelií helyekre iilteth:k , iskolai vizR;.(:iikm lllt•i5Iti,t:ík 
iíket. HtlJ. A't. 1842. r:vet Pesten tiilt,.<:n é~ ezt hítd.JI, bnsz:lllkodtant ~ 
tüiJIJsziir ucsztqtcm ezen l.Jotr:lllyrúl Br. Imr:~ tommal. l i:iJ4·1JI'u 1n:ir Illi'" 
<.:L"ett f~:F. eljá.ráR nH:rgcs g;yiimfi]e::w ; zsid{, (':-:n.hidok ttinw~esen kikcrP:o~zlt•l 
kctltck, kiiztiik Safir 1\Iúzes, egy eliikclií s ltH!ós zsitlú. Ez itliíbcn l'r:i;.t;:ilmll 
folyt:Ltv,í" tallnlllJ:Ínyaimat, sz<:gyenkcz'·" voltam szPmtanuja az :íltal:íno~ 
mcguotnillkoz:isllak, mclyet czc11 hittagad:i>< z~illt) mü,·clt küriikbc11 s:r.iilt. 
Senki sr•m foghatta meg, mi khetdt rnuek okn Magyaror,;z:ÍJ.!""• melynPk 
\'>tllási tiirch11e vil:ighiríi volt, !tol m:ir a>< m·,;z:Ígl,(yíil<:"cken is lmtalnmsan 
szÚnQkoltak az emannip:Í<"zit) m<'llett, H Í;.t;." teh:it kiilsij k<:ny~zPrÍtií nkok 
nem lt:tezhettck. mi11t :17. iiriiküs tartom:lnyokban. Elkeseredn• ifjtíi 
he,·euJtiíl l'!mg:ultatva, küzzrtcttetn egy ezikket az »A. Z. ,J. J .. « lmn: 
>>Ein lhl;.(:tr« al:íir:ís~al, nll'lylwn ezt'll l>otr:iuyt:rt felcliist•kk,: t<,ttcm n 
]IC'sti i u. ltitkiizs•:g vt•zt:reit, ,:rintdt maga,·i"eldiik ,:8 küzi"•mhiis.~•:~;ilk mit1tt 
a misszion:Íl·insnkkal szemiH•n. Arm L. <';;y hos•zaloh t•:r.ikkl~t·I; vt:uelnl!'zte 
ipj:it. a holtln!o!;ult St·hw:th mhlJit " a kii:r.l!t:g eliilj:írúit. 



A II. résr. foglalkozik a szegedi hitközség jótékony intéze
teilel: a nem nagy összegü :üapítványokkal, a Ohevra Kauisa 
nőegylet, koma-egylet s betegápoló-egylet keletkezésével, fejlő~ 
désrYel és alapszabályaivnJ, melyek egész terjedelmükben vannak 
közölve. Ezek is mintaszeriieknek mondhatók s elismerő tanu
ságot tesznek arról, hogy a szegedi hitközség a jótékonysii.got, a 
zsidóság ezen lényeges részét s büszkeségét, nagy mártékben gya. 
korolják. rs hogy valóban érdemes volt azon példátlan tokon
szenvre, melyet iráuta az egész zsidóság tanúsított nz árvíz után 
(1. :354. L a VII. kimutatást). Itt is meg kell iga.zítanunk a szer
zöknek Yeszprérure vonatkozó azon adatát (27G. l.). hogy ezen 
helyi Oh. K. 1787-beu alakult (L : »Rövid történelmi vázlat a 
yeszprémi Oh. K. alakulásáról s fejliídéséről. Ezen egyesület év
súzados juhileu;nának alkalmára, az előlj áróság mcghiz(Lsá.hól, 
irtft Hochmuth Abr. veszprémi rabbi«). 

A III. rész a jól berendezett, czélszcrüen szcrvezett 8 a 
kor magasbtán álló tanügyet tárgyalja, s ugy ezen rész, mint 
últatm az egész mü érdekes s nagyhecsli :tdatokat nyújt a leg
bsehh részletre kiterjeelő statisztileának 

A mi végre a münek nagy előnyére válik, annak hecsót a 
szegccliek előtt emeli, és a szerzők kegyeletéről tanúskodik az, 
hogy bár igen kezdetleges lávitelü, dc - érdekes képcsarnok 
is van c munkáhan. A s_zegecli hitközség s intézményei köriil ércle
meket szerzett frrfiak arezkrpei rlrága ereklyeként vannak benne 
megörökítve. 

l'eszpnim. 
Hocmwni AnRAHÁM. 

HITSZÓNOKLATOK. 

Nachgelussene Schriften von Srtlmooo Pless,1PI'. Erstcr Bund. Prrdigten, 
heruusgegeben von lJ,·. E/i".• P/,·ssoer. Erste Liefcrung, Fmukfnrt u. llf. 

1884. 

A zsidó egyházi besz(•d mindenha lépést tartott a zsidó 
tudományos szellem fejlödésével, hűen tükrözteti vissza uralkodó 
eszméit és érzeményeit ft kornak, mclyhen nyilvános isteni tisztelet 
alkalmával a nép bpiilí~sl>re cl lett mondva, vagy mint irodalmi 
tf>rmék és önművelíídúsi Pszkii~ kiizlms~n(thtm lett kiizzl>t{•ve, s 

llt'l'SZ.Ó~f)f\:J,_\TOK, 447 

mértéket nyujt a kutató kezéhe Yalamely kor szellemi :;ziiksr.g
leLeinek és ízlésének megitélésére. A hitszónoklat kitíízütt ezélj;'tt . 
a vallásosság megerősítését n nép körében, kétféle úton-ruúclon 
igyekszik elérni - n meggyőzőrlés és Ielkesités útján; amazt a 
helyes gondolkozás szigoru következtetéseivel, megdönthetetlen 
okachtolással, sziporkázó elmeéllel, találó hnsonlatossúgokkal (•!'. 

meglepő ford ulatokkal ; emezt nemes hévvel, elragarló bűbcszétl i'l

séggel és gyujtó szóképekkel eszközli . I gy a templomi szónoklat
han szellem és sziv vállvetve miíköclnek a közös szelit czél el{•r(·

sére, s a hol szellem és sziv egyaránt gontlozzák a nyihitnos 
ithítat eme virágát, ott cliszlcnek leginkább a hitszúnoklal 
remek ei. 

Csakhogy az irodalom eme termékei nem mindegyikrn{·l 
találkozunk a hatásos szónoklat emez okvetetlen szükséges keW•
kcivel, sokhnn nagyobh gond van forditv:t a szellem ruozgatásúra. 
gyönyürkiicltetésére, mint a ~zil' nemesitésére l'S az ájtatos han
gulat keltésére és ápolás<ira, másokban ismét a hntásvtulit~zat 

nagy feneket keritő szóárachtbftn, merész és képtelen uagyitás11k
bnu és természetellenes alakiságb:m nyilvánul. ugy hogy a zsid(, 
hitszónoklatra is ráillik az ismert röpke szó: »a legjobb is csak 
elég jó!« l\Iig a pilpult, vagyis a vil:tgos elleumoud<i~oknak min
clen itron való egy kalap alá hozitsát nralta :t zsiuttgóga, ft hit
S7.Ónokl::tt, mely akkoribau meg a »kntatás « (cler{tsá) ne1·e n.latt 
járt közszájon, nagyobhánt »észt rnegúllit6 • szellemi tornitszat 
volt, melyben a nép zöme, a fiatalsitg és a nők cs:tk mint lll'lll:l 

szcmlélők és hallgatók vettek részt, puszta megjelenésökhen lw
resvén, a tnlmud értelmében, >>a jut:tlmat eljöveteliikért« ; a 

nemcsebb izlésnek és magasn.bb igrnyeknek is megfeleliJ tPmplomi 
beszéd ellenben csak az ujabb kor szüleménye. 

Az előttünk fekvő hitszónoklatole az átmenetet jelzik a rf.gi 
prédikálási mócltól a gondosan fogalmazott és illemeseu ellíaclott 
templomi beszédhez. Még nem szakítanak ugyan a szeutir{u;i 
helyeknek a fejök tetejére állításának passziójávaL (•s megl:Hszik 
rajtok, hogy a szónok hallgatós:í.gn, közül sokan keclvelhették a 
»meglepetéseket«, még ha a kabbala ködlis légköréből kerülnek 
is, ele nagyjában mégis az ujabb templomi szónokbt nemesehh 
term(•kei közzé sorolhatók ; sőt némelyek, mint pf.ldáúl mincljárt 
az elslí •A veszedelmcs megismer(•s«, tovithhtL »Az ttldásra mHtc'l 
kcrcsetmÍldok•, >>A szigorú fdc•liísRí·g«, ,A fiatalság nevcll•se 
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idegrn ~zellembeu «, »Az óv:Ltos itélet« mintas?.erüekuek is moucl
ha.tók. :Monda.nuuk sem kell, hogy e hitszónokJatok németse'c:re 

" ez 
irodnlmi ág kezdetleges álln.potárn. vall, millőn a nyilvános elő-
a.cl.'ts még alig bontakozott ki teljesen a sokáig clivott némot-zsidó 

ja.rgonhól. s a tudomú.nyos müveltség csn.lmem kizárólagosau az 
öntanulás tövises utján volt elsajátítható. De a mi n.z olvaHát a 

stilus rs egyéb forma.iságok fogyatkozásaiért elég bőven kár

pótolj::~.. a.z a nemes szenvedély, mely a. szónoldatolmt áthevíti, a 

meggyőzőrlés meleg hangja, molylyel a hitközségi életben nyil
v(muló ba.jobt, a közömbösséget, <'L könnyelmüséget, az olvtolen
séget, :1.z ingatngságot, az élvhajhászatot s a. sza.badosságot osto
rozza. melylyel kortársfti isteni és emberi törvényeken magukat 
túlteszik Szellemes egyebek közt a talmud (Sabbáth 119 a.) 
mond:u~[mak »A szombati ételt fltszerezi valami, s ez a sabbáth« 

ilyetén értelmezése: »A szomhatnak nem sz::t.ba<l ugy izlenie, miut 
a hétköznapna.k. Osak t:Lrtsátok meg szigonuw a törvény értel

m(~hon az ünnepna.pot, s akkor a nap édes izét élvezni fogjátok, s 
annn,k L'clessége eltölti lelketeket.« Ellenben nem látunk semmi 
foltl'Lnőt a Sahmon Pélelabeszédei egyikének (10, 7) ,Jákób és 
~,:js::~.ura való :1.lkalmazásában, minthogy nézetünk szerint a mond:ís 
rlsií fele »áldás :1. jámhor fejére« .Tákóbra, a második perlig »a. go
noszok szája eltitkolja az eriíszakot« Ésaura vonatkozv(w, a két 
test\ ér jell~méuek ellont(•tcsségét kellő világítfisba helyezi. Álta
l(th:w véve c heszéclek elégg(· megbecsülvék, midűn róluk azt 
hllit.ink hogy a h:ülgatúh:ra nagyohh hat(tst gyakorolhn.ttak, mint 
nz olvasór:t. 

Nrr,qy- BPcslcrTPk. 
Ku.:rN l\ft:m. 

IRODALMI HOLMI. 
A n1nllan1n1~<lán polPnliku~ok t~g-y hi7.onyí1Pka. _ E~y pintki-~lHí c7.t-l7.{asn 
PY.t--ll l>izonyíft'·kra. - Az ak?d:'n·úl valú szentirú~-i elhPs:r.{•i(•snc"k Pr1P]Jllt". 

Almivallll l\[crvún Thn Gn.nilh élete és munkúi ez. míívem
hen (25. l., :L német kia<l. :28. l.) említem a muhanuned(m polcnJi
kusok egyik hizonyítC•k:'tt a zsidó törvény érvénytelcnítC•sc mellett, 
melyet az Tzs:'tk úldoz:'tsút illetíí szentirú.si elheRz(•lí•shi\1 vnttek. 
Abulvalid pedig megez:'tfolt. Utúln.g Srln·Pillt'l' Afríl'frm arra fi~gel-

meztetett, hogy már Száacljá gáon nagy vall:'tsbiileseleti míírében 
(Rmí'tnuth wedf'óth, III. sz:tkasz. fl. fej .. a Landauer kiadta arahc; 
eredeti 137. lapján) fölsorolja (•s megczáfolja ama hizonyít<•kot. 
mint azon tiz argumentum egyik(•t, melyeket a muhammedúnuk 
magából a szeutirúsból merítettek. hogy a tóra abrogúcziújút 
hehizouyítsák. Száacljá azzal czáfolja a bizonyítékot, hogy ahro
gúcziúról nem lehet szó, miclőn nz érvruyteleuítenclő tön(•ny nem 
lrtt legalább egyszer teljesítve. Ezzel a gáon úllúst foglal a 
mútazilitálc ellen. kik a nem teljesít(•s esrtí,bcn i:; lchrtiínek 
mondjúk az abrogúcziút, mint ezt Oo1d.:ihPI' f!Jnrírznrd· emlílPtl 
müvem v('géhez (98 .. német kiarl. J 07. L) csatolt megjrgyzh(-hííl 
l:"tthntni. 

* 
Egy mCtsik figyelemre mrltó megjegv?.ést miívrm ug)·an 

azon pontjára köszöuök a 1\I.-Zs. :Szemle rgy másik t. mnnbt{lr
s(i nak, (/n1rl,j'rr1w 8. H. rabbi úrn:Lli:. Szrrintr n k(•nl(•srs mnh:ml
medán :trgnmentúcziórn czéloz egy pinlkiiltií is, n Vnjj(•t ú lwti 
S7.::tk:,szho7. vn.ló és nz akédúm vonntkozó c;~t:·S ~;;t:• kcztlrtíí kiil
tem(•ny (J. Baer nagy imakön)·vének 628. l.; v. il. Zunz. TJitrr:t
turgeschichte der syn. Poesic 59!i. l.) ~:t.t•rzííje. Ez ngya11is lrir
v:'tn n. két uralkotlí> Yall:"ts törekvC>seit a zsitlc'Jic (tttérítí·sí•rc. nzt 
momljn. jrllemziJ riivirlséggel ii~szcfoglalm minrl a kPttiínrk 

ho~z:1nt6 túmadúsait: ·;~N;p N~t:· i~'J,i:: .iSN~ i~·S; i~~· ?;t:•:: :1S~ 
1ftg n vrrs első felében rejlő czl>lzús a kcrPszU•nysügre elí•g vil:í
gos, a m:'tsik felét úgy ~·rtjiik lrgjohhan. ha brnnr t•7.(•hiist l:'ttnnk 
;L mnhamme<Unok :'tlargumcnt.'tpiújúr;t ~~t:· i''':"! :1. zsiilí• 
ti'>rvény (•n-(•nyess('ge rllen. rlc kiiliiniisen, minUn n kiiltt•mí•ny 
tí•m:"1ja hs:"d;: :'tlrlozús:1, :1.7. l'hhííl vett (•s ~b't.n<ljú meg Almlv:di;l 
:í Ital mrgrz:ífolt hizouyítgat:"tsm. 

·!:· 

Az lzs:"tk •'llrloz(tsiínak elhcs;~;(•lí•sí•vel fi1ghlkozott ntolsú 
fiizrtiinknek rgy cr.ikke. Erre vonatko7.úlag Rhr1il'h 1lf. If.. kiir
mrncli r:thhi úrt(JJ a küvetkr:t.i'• nw:.(jrgy;t.(•st vl'ttiik: 

]ij fnly(,it':tt utols(> fiizctí•hrn 1) RnsPnlu•,·!l Sdodnr n.z akí•llú
r(,] Í'rtt>kezik, :l7.t fejtegetvf>n, hog~· :t s7.<'ntirús h't1•lmí•hPn Á hrn.
h>mmn.k nem ahban :íllott az (•rrlrnu•, hogy kí•s7. volt fi:'tt fiil:í.l
do?.ni, tanrm inkiíhh nhb:m. hogy fiilt(•tlf'niil rngetlett a.zon 

') L. M.-Zx. Sc. .. !T. hl'. :;;,7. -::nJ. ll. 
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weuuyei szózatn~ü:, mely ez áldozatot mcgtiltotta. l\ l időn ezen érte
kezést ol mst:tm. rögtön eszembe jutottJellineknek 1861-ben tartott 
l'S 1866-hanmegjelcntpredikúcziúi III. részében (31 7. s köv. L) 
ki:1.dott egy hitszónoklata., ~nelybeu az ő elmés modoriban. hasonló 
nézetnek adott kifejezést. Ugy hiszem, hogy nem lesz órdek nél
kül és mindeu esetre Rosenberg fejtegetésének megerősítésérc 
órtékkel, hit a hazánkban is általánosan tisztelt, kitünő bécsi hit
szónok egy negyedszúzaddnJ azelött moudott beszédének illető 
részét fordít[tsb11.D itt közöljük 

» ... Tanui vagyunk, miként Ábrahám által két nagy igaz
-;ág vonul be a történetbe, mely túlmegy korának szemkörén ... 
Az egyik igazság a rabszolgaságot illette, a másik az emberálclo
zatot. Ábrahám ugyanis az első volt törzsében, ki az egész ókor
han fennállott rabszolgaságot megszüntette - bizonyítja ezt 
viszonya Eliézerhez - és a ki megtörte azon messze elterjedt 
7.Saruoki vallásos szokást, mely szerint az atya áldozatul hozta 
ebőszülött fiát. Mert mit jelent a szentirás elbeszélése Izsák 
úhlozásáról? Talán csak azt, hogy Ábrahám Istenben való hite 
oly rendületlen volt, hogy gyermeke föláldozásával akarta Isten 
iránti engedelmességét bebizonyítani? Hiszen ezt sok pogány 
nép tette, mely gyermekeit a Báalnak hozta áldozatul. Tényleg a 
legrégibb zsidó szentirásmagyarázók nem szószerinti értelmében 
fogják fel ezen elbeszélést és a prófétákban és szentiratokban nem 
találunk egyetlen egy helyet sem, mely az akédára, Izsák áldozá
sárn,, mint Ábmhám különös érdemére utalna. És hogy is utalhat
tak volna rá az őskor vezérférfi~i. Hisz prófétáink ékesszólásuk 
egész tüzével buzgólkodtak sok korukbeli izraelita bünös tévedése 
ellen, kik más népek példájára a halálnak szentelték gyermekei
ket a ~folokh vagy Bftal tiszteletére. Mit czéloz tehát a tóra 
Izsák áldozásáról való elbeszélésével? Nem mást, mint Ábrahúrnot 
a miatt dicsőíteni, hogy nem hiányzott belőle ugyan azon hitbcn
söségés áldozatra való készség, melyeknél fogva egyetlen fiát is 
képes lett volna Istennek oda adni, de másrészről oly tisztn volt 
már henne az Isten megismerése, hogy kortársai kö7.ül ő egyedül 
hallotta n mennyei szózatot: »Ne nyújts<l ki kezedet a gyermekre 
és ne tégy neki semmit.« 1) 

1
) V. ö. G-ir/''1' .-hr .. JUdisebe Zcitscln·ift, II. köt. (1 Hl; :3), 206. k.l. 

l:lZO)IllA'!'OS HIMNUSOK. 

SZOMBA TOS HIMNUSOK. 

E~ nap világ teremtése, 
Mert ez időko 1· lütt, 

Teremtőtől minden >illat 
I~lctct aldwr viitt. 

Ugy akarta, hogy (:p legyen, 
Val:tmit ő szcr><ött. 

Szt:p bi:tonys:íg erre nekiink 
Tcmu!szct foly::Csa, 

Mert épségét 1) mill(leueknck 
Ez litlőre adja, 

IGiljeiJIJ-bcljeb)J soha nem jár 
Mint Ü1· clbocs:itta. 

Tavas:r. idő az mit kiho:r. 
Szép gyenge szelekkel, 

Azt melcg nyár felneveli 
c~udn. hévségével ; 

Az liiives ősz ha érkezik. 
Mcgt'rnck szép rcmld~l. 

Elébb, látjuk, efféléknek 
Épségck nem lehet, 

Üdü előtt a:r. természet 
, Semmit nem végezhet; 

Epeu s~erzctt az Úr mindent, 
Hogy ősszel teremtett. 

Noha vagynak, gyengeségből 
Kik előbb érkczuek, 

Mclcg uyáruuk hévségétől 
IIamarébb serdülnek, 

Dcn'kkt:pcu édelője 
Ősz aztirt gyiimlilcsnck. 

I. 

U.iP~7.l1'11CWI'('. 

Római szék dc, l:ísd, mit tütt, 
Mit keresett chiJen ? . 

Mcssiásnak sziilctését 
Iga:~.lotta télben. 

l lj esztendőt ott ke1·cste 
Igaz turvény ellen. 

IHtra vetvén rendelését 
A~ért cmhereknck, 

Biin elll:.tgyva, szeut türrényét 
Tartsuk istenlinknek; 

Uj élettel új c~~tcndőt 
Szentcljiink nevének. 

Óhajtással 2) engeszteljük 
u,:gi hiineinkröl, 

Minuazokat m:ír rejtse el 
Szcnt ~zemci elöl, 

Mi fejünket oltalmazza 
Attyai ked,,é!Jől. 

Reánk való jó :lldásit, 
KazLiag kegyességét, 

Nagy jó szíibül háláljuk meg 
Eddig velünk létét 

J"övendőre kérten kétjUk 
Nagy gondviselését. 

Áldott napját innepléssel, 
Töltsük nagy örömmel, 

Jótt;teért nab'Y szcnt UC\'l:t 

Álujuk tlicsét·ettel, 
Kiért végső öröm napját 

Vátjuk erős hittel. 

1
) 'l'. i. ősszel jut minden ternll:s teljes kifejlésre. 

2
) ~ólmjt:íssal, kiiuyörgéssel. 
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ll. 

R:ítorof< iinnepn' Y::tló. 

z;~i,ló "''cntl'k innepit 
Jli,·ek R7.entiil kik tart,ink, 
'l'okut·ori<ís1) innepét. 
Ki s:l to,·os, ma tartsnic 

Rercgek S7.en t u n\ t 
S:ltoros innepeu 
Felmagas7.taljuk. 

Av. s7.cnt nemzet eleiv€'1 
!':lzcnt ín· ez n:1gy jút tötte, 
llog:> ncg)·Ycn esztendeig 
i'l:lhwokban örzüttc. 

Seregek szcnt nnlt stL. 2) 

T:íphllt:1 kcsz ken~·érrel, 
R:1bota nélklil, mann:lval, 
Xng~· kösz:lliJúl itallal , 
J\fe l~· Yrllek j:lrt forg:\ssal. 

Oszlopot nagy csothlvnl 
J::jj el nekik fényletett, 
:Nap1ml nagy melegségtül 
Ismét ámyékot szerzrt t. 

SútorokiJan, tálioriJan 
Laktak tir.cnkét karb:1n , 
Kiért B:\Hm dicsirte 
Üket prófétúhlsban. 

Esztendönként szent nemzet 
Erről szentel nyolc napokn.t, 
PnKzt:in hagyván házokat 
Kiin laknak sátor aln.tt. 

P:Llmafákat s füzeket 
Vizek mellett tördelnck, 
S1.ép ének zengésével 
Kit táborban Lévisr.nek. 

Rólht miml nagy s miud kirsin 
Akkor megemléke:>.ik , 
Atyjokkal tött rsmhílmt 
l!'ioknak is beszélik. 

Enől mi is urunkat, 
Áldjuk kegyes atyflnkflt, 
Ki pogányból magának 
Szerzett lelki :>.sidókat. 

Ha magunk Abrahámna.k 
Trtrtjuk lenni fiainak, 
Tartsuk emlékezetit 
l\hgvával tött csmláknak. 

E;r, napokon jó Sí'.Ívvcl, 

J'úl tegylink szegényrkkel, 
Lássuk öket étellel 
És rnlHbmt nemével. 

Mint ur zsidó aty;\kat 
'L'artotta kész eledell el, 
Úgy élh etetleneket 
'l'n.rt~nnk készen mindcnnrl. 

Igy, m előtt életiink 
:-;,ocnt néppel társas:lgnnk, 
Igaz lészen, és kelh·cs 
Piiill<in forgolúthlsnn k . 

Kiért szent nr minckiink 
Ad émiink bútlogdgot., 
Testünknek és lelkiinknek 
Romolhatatlan sátort. 

Seregek szcnt ul'lit 
S:ítoros innepen 
Felmagasztalj nk. 

1) Sr.ukkót linncp•:nek c~yik neve, mert ekkor van a tcnm:s iissr.e· 
gylijtést;nek ideje; ugyanaz,:rt s:er/.'f-1'N1f; li unepnek is hivj:ík . 

2) A három utols.J sor reft·,:niil mindcn strófa végt:n ismétlí)dik. 

Az al\adémia kéziratMr{tbau í)rzö•t .Jancsó-kúdexből kUzli 

Budapest. KARDOS ~LBER~' . 

fMMANUEL HA-ROM! KÖLTEMÉNYEIBŐL 

Megláttalak, 
Dicsö alak; 
Szivcm hátrált, 
Ez a dörc-
S tc igy szóltúl: 
Jöjj előre ! 

l. 

II. 

A kedves. 

Bátor lettem : 
S im mcllcttem 
Szdp, k{dJitó 
Kccscd látom 
Szólsz : Szcrctlck, 
II ü barátom ! 

Mcsebeszéd : Hej más van ott : Elóbc :ill, 
JI a sz erteszét 
Nem ámrl a 
Napsugara, 
Hogy c houuílyt 
A hold hozza, 

Hold a napot 
Hn. akarj:l 

Mint nyil lcsúll, 
Fénye benne 
Küzd cllene 
Zsákmányként 

S c sötéte t 
Ö okozza. 

Scm takarja 
Ilanrm özcm 
Bája clött 
Veszt cl a nap 
Fényt és erőt. 

A fényt elfogja. 
S im a napfény 
Ő zem foglya ! 

Boldog vagyok, me rt ked v esem 
Mag:U10z hitt nagy kegyesen, 
I~rlcs mézét igérte meg -
Hej a szivem csabígy remeg! 

Varázs~lboz ha majd léptem, 
1\fcg nem inog lábam, léptem : 
Enyém szived, enyém bájad : 
Pélrc bt'tbaj ! Félre bánat ! 

Vizsgáltam az eget, 
A csillagscrcget, 

S im a Vcnnst 
Nem találtam, 
S a Jupitert 
Sem csodáltam. 

"\. bölcshöz elmentem, 
Kérdeztem öt menten : 

Hogyan tlint el 
Az ég fénye '? 
Jaj, hisz ez a 
Föld örvénye ! 

IlL 

Ő birtokom, oszüílyrészcm, 
A sorstól ö vü.t· nin1 készen, 
Ö örömem, kéjem feje. 
Yigságomnak ékes helye. 

l'gy son·adnk bübájitul, 
S ~z vigaszom: szivem vidul: 
Beborulhat derlilt egem, 
Inger és kéj ez öz nekem ! 

IV. 
És igy szólt : Barátom, 
Az ligyct jól J:.í.tom ; 

Megfontoltam 
Jól kérdésed, 
Megforgattam 
S jól bevéssed : 

A Ycnus nem tlint cl, 
A.n m~g a Jupiter, 

Dc ninc• fényiik 
_-\.z ~g táján, 
Hanem a föld 
Karimáján. 



lllt-ri onnan lll<'/!;' :í! lak, 
K <' l:ínyr:l lt·~dllt:tk: 

.A r,:"yiiket 
Ö hordozza, 
E szL!pséghcn 
Nyitó róz:;:l. 

Kis oz, mi ~z,:p b:íjad, ékcd, 
l\ l inclen fényt Jegyöli a j(:nycd, 

Szcrl'luwdbcn n.gyok fog1a, 
.Miként a hal a lullóha. 

v. 

,],•r, si<·ss ,:H llt:zd meg, 

Szemei minl. lH:li iH'k: 

A ,Jupiter 

Bugyog ebben, 
S ott a Ycnus 

Napmll szebben! 

~zcmcct vihar, hevcel ,:ge t, 

Amyad nyujtson mcnctl,:ket; 

Rulún~ ~'önnybcu ázni hagyom, 
Megszanlom para:~:sadun. 

Kibziibödiin vágyva ~ílluk, 

:'\ál:td könyört, klUf találok, 
El ne ta~zits, én édcscm, 

Halld szavamat - haugod lesem ! 

Szé11 vagy kb üz, mint szölötö, 
Ha l'irul, 

Szorong szívcm arczorl ékes 
B:ijitul, 

l\Iulas~ nekem, mutasd arczod, 
Ek edet, 

~zcmcm sorvad, megölelni 
Tégedet; 

Szivcm vágytól teut;lnad 
Oly beteg, 

Lobog mint tiíz s zúg miként It 

Förgeteg. 

Ne ragadjon el csod:Uat, 
lia az ifjú híugm heviil, 
Illata ha 5zcrtcárad, 
S úgy ,:g keble ott legbcliil. 

Y I. 

Ú had~ halljam b~íjos hangod, 
Ed esem, 

Hisz' igy vészbc soha, soha 
Nem esem, 

Ereszsz, vezess b:Ljaidnak 
Kertjébe, 

Hadd fiirödjem tömjénednek 
Telj ébe. 

A mag;nsság üdve, b;íja 
Ald~isod, 

Te, a földnek élcterc, 
Nincs másod ! 

VII. 

Dc ha itt van menyckzöje, 

S r, ,ldny,nak nyujtja kezét, 
Vara~sa ngy fut clölc, 

B~íja széthull s sz~Ui szcrlcszét. 

Ne ragadjon cl csod;Uat : 

Budape~st. 

A nap is sötétbe merül 
Gyöngül, lankad és kiÚrad 
Ha a holddal összekerül ! ' 

KECSKEMÉTI LIPÓT. 

TÁRSADALOM. 

Montefiore Mózes. 1) 

A J eruzs{Llem elpusztulásúra való szomorú emlékezé~ hú
un.pj{dJau fejezte be föleli létét l\Ioutefiorc l\Iózes. E férfiú, ki - a 
mirc oly kevés példa vau érzéseinek nemessége általlett nagy gy ú 
és tette IH' vét örökre emlékeze tessé, az emberi élet szokott hat[tút 
jóval túlhal::tdó életében nemcsak azoknak szinte a rajongásig 
fokozódott szeretetét nyerte meg, kikkel érintkezett, nemcsak 
saját honnai előtt állott nagy becsülésben, nemcsa.k az egész 
müvelt világ, sőt a müveletlen egy részének is tiszteletében része
sült: <le jelleme é~ cselekedetei által példaképe lett milllleu 
zsidónak) kik lllegta,uúlhatjuk tőle, hogyan egyeztessük ö~szc 

őseink vallását igaz hazaszeretettel s a korszellem követelményei
vel, és pélelaképe lett minden embemek) a ki a világnézletek 
kaoszábn.n tévelyegve, nem talftl útat, melyen méltó életczélt bc
tölthetne. 

l\Ionteiiore egy századnál tovább élt. Az emberi jogok szent 
háromsága, mely a fmnczia formdalom zászlói alatt ánnyi vér
omlás között hirdettetett először, az ő születésekor bár létezhetett 
már, de még aludt a lelkekben; öreg ember volt, midőn a negy
vcues években a mázesi hitvn.llás alapelve: Szeresd felebar[t
todat, a jogegyenlőség n.lakjábt"Ln diadalát ülte Európa legtöbb 
orsL:ágábt"Ln, s aggastyán, midőu, egy szebb jövő reggeléu, nálunk 
1hgyarországban a zsidók jogegyenlősége törvényben kimonda
tott. Megközelítőleg sem runtathat fel egy kor sem oly aránybnn 
való haladást, miut e l:lzázad. A kultura minden szakában, az 
emberi mií.ködés és gondolkodá~ mincleu terén meglepö, szinte 
hihetetlen változások történtek. 

') V. ö. l\I.-Zs. Sz. I. évf. 503-509. ll. 



A z v~zmék !i.HT~Ltbl ma, é;; az ezek sz lll te i ntb~rné rt}'uk kelet
kcz{'se a ~ir ::\Iózes ~~.emei elölt Yonulta.k cl és ű nem ltúnyta 

1 
, 

dűttük s;:emcit. :\Iiudt'll lwlatlá~ma.k örült, mcly <LZ emberi n~trrJ~ 
~:'tgnak Yolt hinlctűje. ruindcn int(·zmény fejlűtlését ~z iv6 11 horclt~ 
mely embertársai i~M'át volt hivatva előmozdítani rnir1r1e11 l l.t, 

, , • · ' <Or .la 
hcktalalt:t mn.g:tt. 1ncrt értette a módot, hogyan kcllm,tg[tt egyik-
músik korhoz alkalmazni. · 

Pedig ez utöbhi nem künnyü fcbcbt. Zsidó volt, R c;" nráB 
szóYal <tzonos volt nagyon soká (s azonos sok helyütt ma is) e 
~zóml: üldöztctésre született. lgaz, ű angol zsidó volt, s Angliában 
a munka- L'" s;:abatlsúgszcrctet tlicsG földén, az emberek kcvésbb6 
l'lfogultak. miut egyebütt, dc az ellcnón~és fn.junk iritnt itt is sokú 
kisórtctt. ~~ zsidók óletmódja. fejlődl>süknck és foglalkozásuknak 
hizunyo,; cgyoldalus(tga. végre a urittől elütő modor, ~Gt külsű 
nwKicleué~ is nem voltak nagyou alkalmasak az antipathiitk rncrr
szüntdésére. "' 

:\Iontcfiore azonban, kinek külünlJcu m[LL· öröklött V<tgyoua 
és lt;'tzas~úgúnú.l fogva a Jlothsclúld-bázzal való sógorság<1. tekitr
tC•lycs túr::;adalmi úllúst jut.btott, búr testestől-lelkestől zsidó volt, 
m{·gis oly tis;.tcletet vívott ki magának ha;:ájában, mely miluleu 
polgitr rné·ltó büszkc·srgét kC'pezhetné·. A királyni.í (az ötödik 
monarcha, kinek uralkodását megérte) London slterifjrvé nevezte 
ki. s c ti::,ztct negyYennyolcz é\-en keresztül haláláig kitünűrn !.öl
tötte he. ::\[időn Yictori<1. először tett látogatást a Oitybcn, saj(tt 
kezé·vcllor:tggá ütötte. 1846-h<Lll a baronet czimmel ajándéko1.ht 
me~. Honának legkitünőbb é:> legeliíkelőbb fiait barátjainak nc
vezhettc. A legtekintélyesebb társulatok örültek, hn. tagj<oik köú 
meguyerltették. A szultán és az egyiptomi alkirály <t legnagyobb 
elő;.ékcnységgel tettek minrlenkor eleget kérelmének }!időn szá
zttdik születésuapját iinuepelte, a leülönben nagyon ritkún fel· 
hevülő és kicsiny énlemekuek soh;t scm hódoló angol nép a leg
fényesebb rokonszem--nyilnínulásokban fejezte ki iránta tis~.telctét. 
Temetésén a részvét még impozansabban nyilvánúlt; ;t kirftlynő 
utólag kimentette magát, hogy véletlen akadályozta a v6gtisztcs
ségen való ré~zvf>telét. 

~incs mit csodálkoznunk c~:eken. }fert Montefiore rwmc::;ak 
jól, de bölcsen is töltötte be ucmes életczélját. Nemcsak vallúsá
nak élt. A haza virágzása, hitsorsosai jóléte, az egész emberi 11em 
boldogsága nem k<>ví,sbbi· feküdtek n:1.gy szivén, mint az, hogy 

] stcJJJll'k ltívuu swlgúljou és Mózes tmmit bu"gón kövesse. J gaz, 
hogy ezeknek júl felfogott értelme amawk f·rclckónek előscgíté~rt 
követeli. 

A shcriffé törté•nt kincvezé•sének tiszteletérc adott lakoma 
ullm)m(tval a GuildhaTib~tn ezen omlf·kczctcs szavakat mondotb: 
»Anglia meg fogja mutatni, hogy a legtisztáb]) szabacbtg r~~ a 
vallásho;" való legmelegebb ragas;"lwdás megállhatnak egyrnús 
mellctt.« Nagy elv, mely az állam és egyház közti viszony egyik 
logfőbb alaptételét mondja ki. 

Montefiorc bebizonyította müködésével, hogy az Isteut búr
mcly templomban imádó is eljöhet a haza oltárára úldozoi. ,.; 
hogy a mély vall(tsi érzést gúnyoló az emberi erények egyik h·g
szobbjét gúnyolja. Y al óban, az angol nemzet, mely hires vallú~os
s:t.g(tról, s vele együtt minden müvelt ember nagy erényként tisz tP li 
i\[outcfiorc vallásosságát. J\Iert nem mcrő bigoterüt volt ez. l\IPrt 
nagy [clclozatoklml, nem egyszer életvcszélylycl egybekötött tet
tekre buzdítá őt ez érzés. Palcsztioába, mcly századokon kere:;ztül 
egyetlen tcmplom~t volt ctZ egyistenimádásnak ::; a honnau az egy
istcuim[tclók másik óriási felekezete oreeletét vette, Palcsztin(dm 
h:tlszor zarándokolt ő, hogy hitsorsosai nyomor[m segítsClL Első 

két útj n idejében még nem i~mérték ;t vasutat; nagy fúrad
súggal és küzcléssel érhettc csak el .Jordún partjait. Az lstenben 
valé hit oly erős >olt benne, hogy a mgályos betegség sem rct
tcntJ vissza, hogy hitsm'sosai között megjelenjen és támogntúsha.n. 
Rcgélybcu részesítse őket. Remlesen akkor utazott az ősi dicsűsüg 
szomorú földére, mikor a. legnagyobb szükség YOlt ott. Egyszer, 
midőn Tibériást elpusztított<• a földrengés, egyszer, midőu bor
:.~asztó éhség dühöngött. 

Dc nemcsak a szentföldön adta tanújelét nagy emberszere
tetének Bárhol httllott zsidók üldözésérőL odautazott s felhasz
nálta minden befolyását n.nnak megszünteté~ére, megtett miuden 
tőle telhetőt a nyomor enyhítésére. Igy midőn 1863-bau )hrok
kóbau üldözték a. zsidókat, :\Iogadorba s onnan a·fővárosb sietett. 
Szidi ::\Ioh;tmmod szultán nagy kitüntetéssel fogadta és :\Ionte
fiorc által rábiratva, a zsidók és ken·sztr:nyek olt:1.lmára egy fer
mánt boesútott ki. Sziriábau az üldözött keresztényeket, ::\Iarok
kóhau a mór követeket egykép segélyezte azon hit~orsosaiml, kik 
nz :tbszolntizmus két birod:tlmúb;tn, Török- és Oroszországb:~on, 
itt a kereszténység tauainak daczára, rniudkét országban a XIX. 
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sz~tzad gyalúzat[mt. :L legkcgycLlcucbu üldözést szellVeuték Az 
orosz kormány szigorú rendeletei mélycn sértették szivét ~ elhat(,. 
roz:ta. hogy l\Iiklós czáruál személyeseu kérje a rendeletek vis~
szavouúsát. J 846· bau Szent-Pétervárra utazott, s kihallgatást 
uycnc a czúrtól, ki is eszközölte a kegyetlen reneleletek vissza
YOnúsát. 

A bőkezií.séget gyakorbtiassággal párosította. l\Iiuclcuütt 
hol szlikségét látta, osztogatta :Lelományait és nem tartott:1. vissz:: 
:Lz úlszégyeu, hogy adományokat gyüjtsöu is. Azon volt, hogy az 
:tdomúny ne csak a pillanatnyi szükséget elégítsen ki, dc az illető
nek éltc fogytiig megélhetést biztosítson. E mcllett szivökrc köté 
hitrokouainak, hogy csupán Isten segítségére bizvn. magukat, nem 
boldogúlhn.tuak. Az úr kedveltje, a bibliai Jákob is, miután áldo
zott az Úrnak, csatarendbe állítá embereit. l\Iunkára, a mely 
soha:;cm szégyen, sőt a mely nemesít, buzdítá őket. Az iparra és 
földmivelésre ösztökélte őket Palesztinában úgy, mint Európában. 
Hogy a. zsidók minden tekintetben jó hazafiak legyenek, kell 
hogy más vallású polgártásaikkal társadalmilag egybeolvadjanak 
S vn.lóban nincs ezen egybeolvadásnak hathatósb eszköze, mint a 
minden téren való odaadó munka. 

Nemes humanizmusa hazájában nem kevésbbé Hyilv[múlt, 
itt is felekezet-különbség nélkül. Anyagi és szellemi előhalaelás 
czéljából ezreket költött. Végső nyomorral küzclő csaláelokat 
állandó jólétbe helyezett. Jótékony egyleteknek és intézeteknek 
alapítója vagy fentartája volt. Sok tudományos munka megjele
nését elősegítette. 

S az ő jótettei kétszeres elismerést érdemelnek. Magukért 
és mcrt nem önző czél eredményei voltak. Ma már az önzés any
uyira haladt - jegyzi meg egy angol iró - hogy a jóltevésben 
sokakat önző érdekek vezérelnek. Sir Mózes távol állt ettől. Jót 
tett a jótettért. S a míg ilyen alakok merűlnek fel, nincs miért 
kétségbeesnünk az emberi méltóság és földi rendeltetés felől. 
Korunkban nagy tért foglalt az anyagiság. Szomorú problem{tk 
merűltek fel e század társadalmi küzdelmeiben. Az anyagiság, 
mely az egyéni érdekek kizárólagos keresésének ricleg tanát tartja 
jogosúltnak, és a létet a fizikai élet megszfmtével befejezettnek: 
oly tanokat vont maga. után és oly kérdéseket vetett föl, melyek sok 

· ingadozó lelket kétségbeesésre képesek ragadni. 

45 \J 

E gyönge lelkeknek Montefiore élctét kell eWLllítaui. Pro
desse munclo, h:tsználni embertúrsainku:dc oly czél, mclynck cl
érése, vagyamely utáni törekvés is már nem teszi h:Lszonuélkiilivé 
az életet, mely ezéiért minrlig érdemes élni. S mindcgy mar:t~1, 
bármily kis körben fejtetik ki e tevékenység, boldog megelégedést 
fog az mindig szülni és mint Montcfiorenak, 7uílaszavakat ad az 
ajkakra a haldoklás pillanataiban. ' 

Boldog az, ki föleli javakban bővelkedve, uagy mértekbeu 
tehet eleget emberbaráti hajlamainak. Boldog a nemzet is

1 
mely 

oly tialmt szül, mint Montefiore. Kétségtelen, hogy csak tizabacl 
földön születhetnek ilyenek; csak szabad polgár lelkében fejlüd
hetik ki igazán a részvét a zsarnokság uralma alatt nyögök iráut. 
S boldog a felekezet is, melynek kebeléből való ar. ily férfiú. 
Montefiore Mózest tettei fajunk legnagyobbjai mellé emelile 
Az isteni érzés nagy volt benne, felszabadítója volt sokaknak 
megmentője ezreknek a nyomortól, az elsülyedéstöl, a kétségbe
eséstől, a haláltól. 

Élni fog emléke, míg él az eré11yek tisztelete. 
·Budapest. 



A utonomiánkról. 

X em szeilYe cl kétséget, hogy hitfelekezetünk érclekeinek le"-
. o 

iukúhb megfelelne: <t tönényescn biztosított önkormányzati jocr 
kil·~zközlé~c. Kifejezést adtunk c körüli nézeteinknek folyóiratunk 
legelső számában, me ly ben közöl ve volt az izraelittt kerületi elnö
köknek e tárgylxm a, vallás- és közoktatási miniszterltez még 1888. 
évi deczember havábn,n intézett emlékirata, s az orthodox közve
títő l>izottságnn.k ezen emlékiratra adott válasza is. E két okirat 
tanuságot tesz arról, hogy a hazai zsidóság két uagy pártjának 
egyike <t hitközségi egység és felekezeti szervezet törvéuy heikta
t[tsát akarja elérni, másika pedig a mostani bomln.sztó viszonyok 
:tllandósítása után törekszik. De a hatalmi körök tétlenülnézik a 

párttusát; azon ürügy alatt, hogy a vallásszabadság elvei meg 
nem sérthetők, a zsidó hitfelekezet zavart állapotaiba renelezőleg 
nyulni nem akarna,k, és igy történik: hogy a hitközségi tisztvise
lők és tanítók, ele maguknak a hitközségeknek is kérelmei, létüket 
~zilárclító viszonyok létesítése iránt, figyelmen kívül maradnak. 

A felügyeleti jogot gyakorló tényezőknél csakis akkor talál 
hitfelekezetünk fínom érzékre, ha elhanyagoltságunk károskihatást 
gyakorol már az állam érdekeire is, és ekkor mkg a legkisebb 
tévedés is nagy gravamenné fnvódik fel, és alkalmúl szolgál ható
s[tgi intézkedésekre, melyek inkább a valamely zsidó hitközséguél 
észlelt rendetlenségnek a legtágabb körökkel való megismerteté
sére, mintsem a haj jóakaró orvoslására irányítvák. Gyakran vol~ 
már alkalmunk zsidó ügyben hozott hatósági határozatot a uapi 
sajtóban olvashn.tni, mely nem tartalmazott ugyan köztudomásra 
érrl<>mes avagy tanulságúl szolgftló intézkedést, ile elégséges volt 
arra, hogy ellenségeink irodalmi tevékenységének anyagúl szol
gáljon.-

41)1 

J1 eggyalcoribhak a panaszok a z~idó an~·[Lkönyvek ellt>u. 
Kii7.t1Hlnmú sít truy ug~·an, hogy van mi'g más felt>hzt>t i. !'7. 
orsz(tghan. melynek anyakönyvei nem kifogást[Llanok, de azért csu
p(m [L ~minisztt> rium le~élt~r:tban őri7.te~ne:;: meg ~z azok ellen ~e(•r
kező panaszok: [L napi saJtO avagy a torven~·hozas azoklml fo 0 lal
kozni nem szokott. Pedig annak a má~ felekezetnek meg ~au a 
hccziklcelyezett autonomüí.ja, sőt gazdagon dotált főpapsága 1s. 

No de nem akarunk mi azzal vfdekezni, hogy mághol i~ for
elulnak t>lií hibák; szívesen látjuk, ha a legkisebb zsidó közs(•grt 
is kí•nyszerítik, hogy iutézményeit kifogás~alanúl kezelj e~- kér('s~'tuk 
csak az, hogy az esetben, ha valamely hitfelekezrtre kotelesst•gcl 
rónak, adják meg neki a módot is arra, hogy kötelességét teljt>sí

trni képes legyen. 
Sok dugába dőlt kezdeményezés után végre rálépett a valtls-

6s közoktatási miniszterium azon térre. melyen iíszintc iiriimmrl 
ii<lviizöljük. Alantabb lcözlünlc három rcn<leletet, 1) ~elyekrl :1 

v:ül{ts- ($ közoktatási miniszter az izraelita anyakönyv! ügy rrn
clczésc tárgyában az ország összes törvényhatóságaihoz mcnrs7.
tett. E rendeletek szerint Ö Felségr legkegyelmesebben mrgal1La 
az engerlélyt arra, hogy a mostani izúwlita anyakö11pvczct(•srk 
heszilntt>t(•sével az ország összes helységei -tekintet nélkül arra. 
hog_r lalmak-e ah han zsídók vn.gy sem - ujból alakítamlú »Íz t·n.r
litn. anyakönyvi krriiletekbe« beosztassann.k olyképen. hogy min
den izmelita azon kerület központjúban tartozzék anyfl.könyvi nsr
teit hemondn.ni, melynek területén lakik. és hogy mindcn anyn
kiinyvi kerület akkom legyen, hogy kellően képesítrtt anyal;:i'•nyY
vezctöt tartani tehetségében álljon. A miuiszteriumhan a lw
osztrtsi tervc~ct is elkészült, és azzal az útn.sítússal küldrtctt. cl a 
türvenyhn.tós(q~okhoz, hogy ezek a fölötti véleményes jelentl•sükPt 
f. óvi augusztus végeig terjeszszék fel. V(•gül pedig kijelenti n 

rendelet, hogy az izraelita nnyakönyvi ügy rendezése mcllrtt a 
tiihhi hitközségi intézmény érintrt.lenííl marnd, min(•lfogva :1.7. 

izmrlitítk imaházaikat (•s egybh szrrta.rtúsos int{•zm(•nyeiket rzrn
túl is az anyakönyvi központtúl fiiggetleniíl fogjftk kczelhetni. 

Ennélfogva a e7.élbn.vett rrtHlr7.(·~ rgyeliírc csak n.z n.nyn.
kiinyvrk iisszpontosít(tsfth:l.n úll, (•s húrh:l. knvl'>~rt lesz ez kt'prs hit
];:(',z;;(~gl'ink rri'>trljcs t'shrt.horít.n.thn tovú.hhf('jli\tlósí•n lendítrni.mt'gis 

') h KúWík, 41-4~1. sz. 



heelégszlink egyelőre ezen eredménynyel is, me1t eu ,; 
J 

.. . . , , oYreszt n,z 
:wp WllJYI mtezmeny egyesítésével mauifesztálja az álla · 
l h k · 1. h' mhata-oru, ogy csa ' ''g.IJ Izrae Ita rtfelekezetet ismer e haz: b . ' 

k k .. l , , . . a au, a llliUt 
e11ue 'I.Je e11teset hitsorsosamk értelmes része r é(l'óta .. 

, , t eli o surgoti . 
masresz pe g azon remény által vezéreltetünk, ho(l' ' 
J .. • · t' · oY az anya. 
;:o~[n ~~ ezme,11~ ?ly ?zentr~~má f~g. válni, melyben a zsid'ós; 

cg) l b ezelak eleresere rs fog enntkezesr pontokat talá lhatni. g 

.Az anyakönyvi ügy rendezésének befejeztével nem les t"bb' 
.. .. l l z o e 
urug~·, me y a att az álln,mot, hitügyünkben valamely ke d • 

" l' , , l' . z eme-
n,lezo e pes megtete ere, bevonm lehessen. Rajtunk áll ma · d cr , 
"l t ·" 1 · · • · J eo y e su · erove , es egymast testvenleg megértve jogainkat. mel k 

bennünket. mint hitfelekezetet mecrilletnek kivívu1· Hr'ss. " l 1 ye 
. ., " . .. . . _ . . . o. " , . zu {, w gy 
mtt zu km ~mk ene fL,lE>let alkalmas rdohen megadni el nem fo O' 'ák 
mulasztam. ",.] 

* * * 

Az új főrendiház és a zsidó hitfelekezet 

Néhány hét múlva az országgyűlés ·újból megkezeli tevékeny
ségét s tnnni leszünk ama histőrüti jclcntiíségü mozzanatnak a 
micliín az ·újj ít alkotott főrendiház megtartja első ülését. Egy szú

zaclos közjogi instituczió átalakulását fogjuk megérzékítve látni ez 
els/í ülés ben. Bizonyára post festa lenne, fejtegetésébe bocsátkozn 
annak, mennyire felel meg e reform a modern kor igényeinek s a 
körébe vont elemek iránt való méltányosságnak minden irányban. 
N cm lenne teM t helyén tárgyalni a felekezeti szempontot sem, 
mely c reform létrejöttekor érvényesült s a mely tagadhatatlan 
egyik legérdekesebb és főleg jelen viszonyaink közt legfigyelemre
méltóbb oldalát képezi a kérdésnek. De nehány rövid megjegy
zósscl tartozunk az ügynek: szalgáljanak epilogusul a vitában. 

A zsidó hitfelekezet, melynek századok óta azon szomorú 
rendeltetés jutott osztályrészül, hogy az emberi, polgári és poli
tikai jogok teljes élvezetébe csak hosszas harczok után juthasson. 
a magyar főreneliház reformjánál is háttérbe szorittatott. A 
fi.írenclek, bár nem túlnyomó többsége, még azt a csekély konczesz
sziót sem volt hajlandó megadni, melyet e felekezetnek juttatott 
volna a kormány javaslata. A szükkehlüség és türelmetlenség e 
tényét a kormány igyekezett jóvá tenni, a mennyiben a koronának 
kinevezés végett föntartott tagok sorába fölvett nem is egy, hanem 
két zsidó vallású t1"tgot ; csakhogy ezek nem mint a felekezet kép
viselői ülnek majd ott, hanem pusztán mint egyéni érdemeiknél 
f~gva kiváhsztott főrendek. S kétségtelen, hogy a jövőben a zsiclú 
h~tfelekezetnek, vagyis jobban a zsidó vallású tagoknak a főren
r~lltíLzhan valú jelenléte mimlenkor azon kormány jóinclnlatátúl 
f~g Íii.ggni, llloly a tagok kinevezése iránt a koronánál előterjesz
test tenni lesz hivatva. 

Így állván a dolog, a zsi!ló hitfelekezetnek a förendiházhan 
vallt képviseltctesí•rl\l a szónak szaros értelmében beszélniink alig 
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lehet. A zsidóságr;l. nézve lcgfiíkC•p n.z n: remény ruar>tclhat fen 

hogy :1 jog, mely n. kornünynak megallJa n. lehrtliRéget, hoO' ~· 
iiriikös főrendek közé zsidókat is vegyen föl, bizonyos tekint:~):?. 
~zokásjoggá válik; hogy azután az idők multávaL a miclőn a~ 
egyenlőség követelményei az előitrletrk és a reakczionárius áram. 

l:'ttok elenyésztével érvényesülni fognak, magáhan a törvényheu 

nyerjen szilárcbhh stabilitást. R az a tapasztalat, hogy nálunk a. 
kormúny mindig szabadelvííhh volt a társadalomná1, tán megorí\. 
"íthet henuünket r reményhen. Ez azonban a jövií zenéje. 

Hn. a jelent tekintjük és vizsgáljuk azon momentnmolmt, a 
me1yek a főrendiház két zsidó tagjának kinevezéséhez füződnek 
az C•rdekes és jellemző vonásoknak egész serege tünik szembe: 

::\fn.. fájdalom, a felekezeti szempontok nemcsak a társn.dalmi, 
hanem politikai tekintethen is lépten-nyomon előtérhe lépnek s 
így nem megokolat1an, ha ama két új főrendinél az egyéni vonúsok 
mr1lett n.zon felekezet viszonyait is tartozunk figyelembe venni, n 

mrlyhez tartoznak. A zsidóságot szokás bizonyos egyoldalú fejli.J
cl(•sscl vádolni, mely fejlődés - úgy monJják sokan - nem hasz

nos n. közügyre néz1e sem magáhan véve, sem viszonyítva a tárRn.
clalmi foglalkozások egyéb nemeihez. Pedig épen a főrendiház kC•t 
zsicló tagjának egyénisége czáfolja meg e felfogást. A zsidó főrrn
(lck egyike a n:tgyhirtokosok, másika a tuclóRok köréből van véve. 
~zn.kmr1júvn.l foglalkozott r két férfiú egész életén út; R mig n.z 

egyikhez, t. i. n. földhirtokos osztályhoz füzi .Magya.rorsz(Lg lrgviLrt
lisahh n.nyagi érdekét, :t másikhn.n, a tudományok müvelósí•bcn 
l(Ltja marlern fejlődésének és knlturájánalc elengedhetetlen fölt0-
telC\t. Nem a vallási elfogultság jelképezője - n. minőnelc a rn.lJhit 
szokthk teljcsen n.ln.ptalanúl tekinteni - sem kozmopolita szcl
lf'mü és rideg egoizmustól (Lthatott üzleternher - a minőnek 
eddig túlnyomóan a zsidót tartották - ül ott a törvéuyho:r.ÍJ 
trRtülctben, hanem az ország két nagy érdekét kí•pvisclő két zRiclb 
tag, a kiknek jf'lenléte minclen olmdrrtnál hathatóRn.hban c:r.Moljn. 
meg azt a lmlhitet, hogy a zRidóság nem n.llmlmazkodott n. viRr.o
nyokhoz, hogy a szabadság föltételeivel Nni uem tudott, vn.gy nem 
:tkart s hogy megmaradt egyolclalúság(tbn.n, :t melylyel, mollí•k<l· 
sen szúlvn, legkevéshM o.zolmak szahadnn. vrtdakozni. n. kik min
dent elkiivctnek, hogy ez rgyolclalús{Lghn.n mcgmamcljon n ji',vl\
ben is. 

Részünkről tehrtt a fllroudiMz két zsi!M tagj[mak egyr-

.IZ (1.) Fi)HEXI>ITÜZ 1::s .\ ZSTIJ<'> TlTTl'Ef.F.KF.7.F:1'. 4(}.) 

niségéhőllevoujulc n. következményeket s szeretnők. h::t ezt tennék 
mások is. Mert bennük megtestesítve látjuk azon nagy átalaku
lás egy-egy mozzanatát, melyen a zsidóság s nevezetesen a h::tzai 
zsidóság keresztül ment, a mióta megadatott számára a mócl, 
hogy részese legyen az alkotmányunk által biztosított jogoknak 
és a nemzeti élet által előirt föladatoknn,k. E jogokat megszori
tn.ni akarják - hogyan képzelhetni akkor, hogy a főbdatnak eleget 
tenni képes lesz. Egyik föltételezi a másikat-s mennél nagyohh 
méltányosság gyakoroltatik az első téren, annál üdvösebb hatás 
vúrh:ttó az utóbbin. A tények logikája ellenállhatatlan s ettől 
vfujuk, hogy azon elfogult felfogást, melylyel mai napság a zsidú
sCLgot illetőleg találkozunk, meggyöngíti és idővel kiirtja. 

A kormány eljárása, hogy szembe szállva az ellenséges 
úrn.mlattn.l, ::tz összes hitfelekezeteket magába foglaló törvényhozbi 
testületben helyet engedett zsídó vn,llásu tn,goknak is, nem csn,k 
n.zért méltó a legnagyobb elismerésre, mert bizonyítéka méltányos
ságCmak és politikai eszélyességének, hanem azért is, illert a zsülcí 
két filrendi tag egyéniségének megválasztrlsa Ctlt::tl alkalmat adott 
ann:1k ail. oculos demonstrálásiira, hogy a h::tzn.i zsiclólüg ellen 
rmelt vúdak mily iug::ttag alapon nyngosznak H hogy n. tí'nylegec; 
viszonyok általl(~ptcn-nyomon megrr.rtfoltn.tnak. 

Burlapest. 
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Országvilág. 

Török-:zsic1ó világ. 

D 1•• Kuno.o !y nek~ t amí r, ki - ro int már közöltlik-a török nyelvjár{t· 

sokat és ethnogníphitit illető tanulm{myai szempontjából j elenleg török földün 

utaílik, Szemlénk munkatársához Goldzih er lgnár:Jlwz intézett leveleiben 

uta;~ásának eredményeiről és tapasztalatairól illöröl-időre érdekes résdeteket 

küzől. Mint értesiilüuk, Kunos utazása az elébe tűzött tudományos ezéJok 

tekintetében már eddig is nagy sikert mutat fel. Nem említhetjiik elég 

uicsérettel azt a tényt, hogy K. tír más körben mozgó tudományos vizsgá· 

lódásainak küzepette hitsorsosainak viszonyait sem hagyja tekinteten ki vU! 

mindazon vidékeken, melyeken vagy átutaztában vagy hosszabb tartózko· 

dásra megfordul. A Goldziherhez intézett levelekből rendelkezésünkre 

bocsátott következő részletek olvasóink nagy részének érdekével fognak 

találko:wi, annál is inkább, minthogy a török zsidóságról az »Aliancc is1·. 

univ.« időszakonkinti tudósításain kiviiileginkább csak P. Bandin »Lr.< 

Js)'(l(lite.< dP Constantinople« (Konstantiuápoly 187~.) czimü nagyon is össze

gező munkára l) vagyunk utalva. 

Kon8trmtinápoly, 1885. május hó 23-án. 

» .•. Bulgáriában akartam volna ugyan a spanyol zsidók közt forgo

lódni, de mindjárt első lépésemuél oly bizalmatlanul és gyanakvó s;~enuncl 

fogadtak és annyira el voltak iskoláikkal meg alliall(:e-ellenes i«gat:ísn.ikknl 

foglalva, hogy abba hagytam öket és nyelvés«kedő ezélom után láttam. -

Nehány alliance iskolát meglátogattam, előadásaikat végig hallg:tttam ,:s 
mégis megfoghatatlan, miut idegenkednek a zsidók e jóra való iskohík 

szellemétől. Mindenütt van elleupárt, mcly elleniskolát állít ,:s minucnt 

1
) Ugyanezen sze1·zötöl vnn m!Íg a zsidó szempontból th·uokes ldivet

kezö munka is: »Le II'Íf\!Je dP. lllwd"H· (}f,rrmifJWl du xrv,:m" si(·cle.« Kon
stantin. 18 7 3. 

elkii vet, hogy aman nak tekiJ1te ly,:t ahiássa. A f'iivárosb:lll tübL :dkalma 111 

lcs:t. ez:t.el is, meg egyelJ :-~s idó riolgokkal is fogla lkozni , az utat, 111.-,J!,,t is 

ink:íbb nwg fogom itt talá lni. Egy érdekes felckPzct küriil m:ir kPzdr:k 

sr.imr~.toln i, mcly mimlen felekezethez inldbh hasoulít mint a zsiuóhoz. 

Egy m:ís ik lenH!Jől , mely julius hó clejéu kelt, a kiiv c tke:-~ü n:sziPt 

kivonás{Lt tar~jnk érdekesnek: 

» . .. De iuej e :íttérnem a zsidó dolgokra. Kétféle fclekezrt kiirli 1 

kezdtemm eg szimatolitsom. Az egy ik zsidó, uoha nem egc:szeu ndlja mag:lt 

r~.unak , a 1mísik meg nem zsidó, noh a titokbnn auuak ismeri cl nmg:lt. 

Értem a Krimböl ide szakadt l.·ol'(l i/<1 -kat, meg a titkok hom:llyába iJmkult 

111 uu1i11-oka t. Mindkettö takargatja mag ·ít a vihíg elöl, amaz büs«kes,::;!Jijl, 

C:< meg fé lelemből. A vall ására bUsílke éti aíl nubúl SCilllnit cl ncui :lrulú 

kantita lenézi mintegy a spanyol meg a német zsidót, ,:s Konstantiu(tpo1.1·

nak Jfad·r)j nevii városrészébe huzóch>a, alig hogy ki-ki 1c:p fészkél1ijl. Egy 

szombaton s<Ít:íltam végig utczájukou. Templomnkba nem mehctteu1 ugy:t 11 , 

11cm l:ítják szivescn ott az illegent; beszélni sem igen beszélhettem \'f%k, 

mert a héberen kivtil rendesen göröglit bcs:-~éluek, dc annál tiibbet L:lmul 

hattam egcís:.~ törijk formára vett ruhájokat, mclyLöl csak a prémes fcli51Ui 

jellemzi a zsit16t. Egy perai n~üveltebb karaita jó eleve figyelmeztetett 

1mlr, hogy tőllik ugyan semmit scm tudok meg, és kdrc:semrc mcgig,:rte, hng-y 

ral,bijohak fog legközelebb ajánlani, hogy kcnh:sciun·e feleleteit ue 1mgyo11 

sajn>ilgassa. Egy-kettövel szóba állottam ugyan, nyájas kidnl'sis:iguk:tt ki 

is clégítettcm, dc mikor én kezdtem a ,]olgot feszcgctui, csappant a IJu:<gó

s•lgok. Ösrcgi lHt«ájoknak nem Iü-imct, hanem a török fiJdrost tal'tj:ík, 

>tíiÚrt bcsz(:b1ck nagyobbára görögill is. A görlig es{tszárok kortihói jiitlt·k 

ide, hogy honnan, maguk sem tuujá . Krimi rokouaikat n:tgyon bcl'slilik 

cís mig m:ls zsidóval a vihígért sem lépmínek :ttyafis:igLa, aduig hími 

testvéreiknek s:.~ivcsen ajánlgatják lcánptikat. KrimLen, mondj{Lk, nem gli

riiglil, hanem tatárul beszélnek, süt szent kiiuyviik :s vau tatár nyelven 

héher LetükkeL Alakjuk, megjelenéslik nagyon jó hatást teHz az cmber1·c. 

Komolyak, dc lJcszélgetéR közben nyájasak ,:s a kere~kedöje is sokkal nyu

godtaiJIJ, nlint a júval kapzsi bb spanyol zsidó. Másokkalnem is <h-intkezuck 

szivescn, beérik a maguk kis helység''''cl, ott ,quek, ott kereHkcdnek. A 

WIJLi zsidókat egyszeriíeu ncglig:ilják, noha amazok, kHiönöseu a spanyo

lok, kigyót-b('kát kiMtanak rájuk. Tagatlj:ík nlÍntha a karaiták zsidók 
volnának . his· t 1 . . , 

' zen a a rnndol nem 1smenk, nem olvassuk, tem]Jlomukbru• 
keveset idí)znPk ,: k 1 . . , • 

, · s so o yan czeruno11mt elhanyagolnak, n nu t a spanyol 
h•nyel-(es tlolo"ll'tk t• ·t M' r l "l . ' ' • . ,., · .. u · aH• e o meg um·eh lmzgosagukat, hogy 11 biblia 
sza,·:uhoz oly reudkiviil 

l'llg-ns:-~kouik, hogy t.iizet p. akkor se rnkna !Jllobá-
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jtlbttn, hfl. veozélyes beteg kid,uj<t a meleg ételt. Zsidó fornuík, de 1nég sein 

ar.ok, moudja eg,y része; régebben a\'.ok voltak, most nuír elromlottak 

mondják ismét mások. Kevés volt még eddig az alkalmam, hog~· többet i: 

megtudjak, másrészt meg a muminok kötötték le figyelmem, a kik sokkal 

nagyobb tömegben Szalonikit lakják. Remélem, hogy köv. levelemben ér

J ekes dolgokat fogok róluk mondhatni, de szükséges, hogy Szalonikiban 

lissem fel egy pár hétre sátorfámat. « ... 

Reméljiik, hogy Kunos leveleiből a zsidóság ez érdekeR részére 

néz\'C iJőröl-idöre további részletek is fognak rendelkez• siinln·e kcrlilni. 

Tan ügy. 

A z;~ic1ö núpiskolák. 

v. 
(Utolsó közlemény.) 

Az előbbi czikkben törekedtem kimntatui, hogy a7. eredeti biblin 

nem lehet a hit- és erlüHcstani oktatásua];: alapja, mivcl cWszUr a biblia

forJítás a 7.sidó nyelvoktatá snak is szolgálv<Ín Rzövegííl - söt kiv<ílókép 

ennek- ez a kumuláczió csak 7.avart okozhatna; másodszor mivel anunk 

a szüvegnek, a melylyel a gyermekekben valhtsos és erkölcsi l:rzelmekct 

akarunk támasztani, a lehető legvil ágosabbnak, a gyermek (h·telméhez 

kcinnyen hoz7.áférhetőnek kell lenni, nem lehet tehát merőben idegen nyclvii 

szciveg; végre harmadszor mivel a népiskola nem szorítkozhatik a biblia 

oly töredék részére, mint a menuyit a fr!1'ditás alapján ismertetni képes. 

Kimutattam továbbá, hogy a káté-féle vallástaui kézikönyv mr:g kevé~b!Jl: 
fogadható el alapít!, mivel époly mértékbeu ellenkezik a zsidó vallásbtui 

oktatás hagyományos módj~ival, mint a vqektani törvl:nyekrc alapított 

pedagogiával. De nem lehet végre a hitoktatás alapjáúl elfogaduuuk rt 

ZHidók törtrlnetének rövid vázlatát scm, mivel az ilyen könyv szára"- JH:V-

1:8 tény-halmaza lehetetlen hogy a gyermek érzületére hatlist tchcsscu, 

nem alkalmas tehát arra, hogy segítségével erkölcsi és Yallási érzelmeket. 
é!Jreszsziiuk. 

De mi legyen hát a zsidó hit- és erkölcstani oktatás alapja ? 

A magyar hiblia ls a z.~itlól" bil,lia utáni tö'rténetének ob•asmánya, 

más szóval, 11 -~·'lidó nepi8l.·ola1: ollla8óku'u.'l"· Ily czélzattal, hogy t. i. olvas· 

mányaik kapcsán tauíttassék a hit- t:s erkiilcstan, vannak HZCI·kcsztvc :t~ 
ors:Mlgns izraelit:\ tnnítóegyesiiltlt :Utal kindott. olvasúkiinyvek, JJIPlyekct a' 

l h~l 

l\Iagyar-íl,sidó Hzend< · I. évfoly:tma ;1 7 O 7;), ll. i~JmTkll'lt. .\Iig ,·an 

ethikai t(irvény, hitt,: tcl, vagy az crkül~~i vilúgrcud valamely fonlo,ahb 

elve, rt mely ez olvasmányokban ,:rzékcltctvc ne volna. De ez olntsJJHÍ

nyokn:tk megvan m:isfelő l a z a minőseglik is, a mi kiilöniiscn C>~ csctlwn 

nélklilözhetctlrn, hogy az elhitetés mindcn feltételeivel, a müalkat mind 

azon kcll ékci~·el rendelkeznek, a melyek által az elbesz<:lés igaznak tünik 

fel 8 az olvasó érdeklődéséhez férkőzhctik, s n mclyeknck híjával vannak 

n m:lr említett történeti kézikönyvek. Ezen minőségliklu:l fogva lchl't ez 

olvasm{tnyokkal a gyennekben elébb vallásos ,:s erkölcsi érzelmeket tá 

masztani, s csak a«ut:in kimouclatni az érzelmeket it,:letek alakj:lban, 

mint hittételeket s miut erkölcsi igazságokat. Ez oh·asmányokból kell 

tehát a zsidó hittan és az erkölcstan tételeit levczettetni és a gyermek 

szellemi birtokábau megszilárdítani. Hogy mi móclou? erre futólag az 

e lőbbi czikkbcn már rámutattam. Feltlintettcm, mint van az i.>teu IrtÍn/t 

o<lcwdó engede~muség feltiiutetve Abraluírn élett{ben, midőn isten pamn

cs{tra elhagyja szlilőflödjét és atyjafiait. Megmutattam tovább,i (c folyú

irat feladatához mrrten persze csak átahiuos vomisokban), miut kell pt!ld. 

c patriárka törtéueté,,el, a kellő módszertani megmívelés ;íltal , elébb erld\l

csi és vallásos érzelmeket ébreszteni a gyennekbeu, mint kell az egycH 

erkölcsi igazs<igokat és vallásos tételeket a gyenuek "dein l.wes.:/iil irtd

mébe julia/ni. Ugyancsak ez ősatya adja a bé/~ii{éf.-r·u,rrw'g klasszikus 

példáját, midőn Lóttól meg,·álik s euuek enged Hz:tbadon dlasztania a 

mezősl:gekbcn, noha az isten az eg,:sz földet .~bmhtímnak igérte volt. 

A tevőle.ges O'w;etlen jóindulatra keresve sem tudn ·, nk klilönb példát tahílni , 

mint a melyet sziutén Ábrahám ád, miclőn Lót segítségérc siet, legyőzi a 

négy napkeleti királyt és az ejtett zsákmányból nem akar elfogadni sem

mit. Ott Vfl.n továbbá a vendégs.ceretct öröbz,:p péklája, midőu a há1·om 

férfiLÍt a házába hívja, ott az embet·szerelel cré•1yéuek ősképe, midőu Sodoma 

és Gomorra lakosaiért könyörög az istennek. l gy lehetne - a biblia többi 

alakjainak a történetét folytatva - megállapítani majdnem minclen ethikai 

törvényt, minclcu élethelyzetet, nlincleu fontosabu emberi vonatkozást, sőt 
némely emberi tévedést is a vele járó biíuhüdéssel, mint természetes követ

kezményé,·cl. S az egyes olvasmányból lehozott erkölcsi alapigazs1Ígot 

vagy hitelvet egy-egy idev;lgó s könymélkül megtanulandó bibliai mon

d~ttal, példabe,zéddel , vagy zsolt;lri verssei kellene a gye1·mek emlékezc
tcben megerősíteni. 

. Ennek az eljárásnak egyik nagy haszna a tetemes időmegtakarítáH 
~8 ' .. a mi kli!önöséu a zRidó cluni iskolára m!zve nagy sol'. Tudvalevőleg az 
Ido szük volta k: . · · . . , _ 

• pez1 a zs1do 1skolak legnagyobb kalam1tását, mert a:z a 
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heti két óra, a mit <L minis~ trrí üutlerv a hit· és crkölcsta.H sz:bnára ll1c _ 

:íllapít, a z:;irlú w:piskola fclrk<'r.ct i tant:lrgvainak soka~:í"'ÍI··tl w 
1 

g 
~ oc. ( . z;cm Jcu 

alig ,·alami1·cl tlibb a scmmintq . • \. zsidó iskola tehtlt m:lskt:j1 P. baio ' 
' '" n n et n 

segíthet, tninl hogy a mini$ztrri tantervtől eltérőJeg a felekezeti tantúrgyak 

tanít:ís:íra. heti G-8 ónit fordított s ezt az időtöbbletet n:szint a töiJIJi 

tant:írg~·ak idejéből \'ette - a mint hhöbb látni fogjuk, a tanit:ls nem 

c~rktqy k:lním - niszint pedig megtoldotta a heti tanit:ísi iclöt c" 
.. ' l . l ' , . l l, . bY csom o ontva, a mtnc;: az arat meg nz ts ;:o asok fiztlnuna adta ll1eg. 

A j:wasolt módon azonban kiinnyii lesz ebből a dilcmm:lból ki szabadúluunk, 

:t mcnnyibcn igy a zHidó lll:piskola n hit- és crkölestntti oktabis t ucm 

klilrin ónlkban, hanem az olvas:ls rdvt:n fogja megejteni , kiilön 1:l heti óra 

ped,i~ ~íntig ekg lesz a biblin,- és imnfordításra, vagyis a héber 11yelv 
tamtasara. 

]:;s itt helyén 1·alónak tartom neluíny szóval a zsidó nyelv tanít:l

s:Íttak "':dclmt:rc kelni, mivcl ujabb idöbeu, a túlhajtott utilitarizmus nap

jaiban, akár lulnyszor halljuk a;~, eJéub jellemzett reformerektől a héber 

nyelv clcjtt:sét követelni. Az igaz, hn, hasznoss{tgnk szerint akmjnk meg

becsülni az ismereteket, hogy bcválnak-c. népiskolai tantitrgyaknak, vagy 

urm; ha azzal a mértrkkcl mrrjiik, hogy a gyakorlati c:letben fogja-e 

maj< l a gyermek ezt vagy amazt a tárgynt értékesítltetni: akkor a héber 

valóban nem v:llik be. Jmde ebLöl a szempontból cl kellene ejteniink 

tn agát a valhist is- ha csak mcröbcn rendöri institncziónak 11em akarjuk 

tekinteni -, cl kellene ejteniink a poezist s másféle »ábdndoztíst«, ami 

»az tqet nW'(routója.« Mindcn pozitiv vallás lényegében nem egyéb, mint 

ii >szesége azon tört,:netilcg fejlődött form{Limak, a melyckben v:Llamcly 

JH:p vallllsos rzliletc nyilvánült. És a zsidó valhlsnak egyik tört1:netilcg 

megállapodott formája a héber t1yclv. Hasoulóképen fejlesztett a r. kath. 

cgyh:íz egy kiil.ön liturgiai nyelvet, a deákot, és a keleti egyház az ó-szláv 

ny<'lvet. Csakhogy a zsidó valhlsb:m, a hol minden egyes hívő közvctlcniil 

,;rintkezik istenével, ez a zsidó nyelv, amely-- mellcsleg legyen 111o11dva -

nem is csak egyedül liturgiai nyelv, tn<:g sokkal fontosabb, mint a latin 

kath. egyh:ízban, a hol ezt a;-: érintkezést a papok közvetítile Hogy <L 

reformált valhisoknak nincs egyházi nyelvük, ez a reform:ílt vall:lsokmtk 

sajátszeriísége, a mely könnyen kimagyanlzható c vall:lsok ujabb dtltn

m~ból é~. ~lterjerh:slik módj:llJól. Dc a zsidó vallásnak meg 1:ppcn az <L 

saJ:ÍtszernHPge, hogy igenis van kiilfin nyelve, n, mely vele ösidök óta össze

fo~·ro.tt H egyik alkotó elctnét teszi. A zsidó vallás ösis
1
:g,:nck Jcgazmnbc

~zokobb kiilsö jele a zsid•'• nyelv, az ÖHiség pedig éppen a vall:lsnál igen 

lelcntl!keny momcutum, 1k:ír e~ak az egyes etuLer kedélyvilág:lban a gyer· 
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meklwri em l<:k. A valhisnak habisa éo bííh:lja - 1nonrlja I. );apoleon 

.,mlékcibt:n rejlile És vahunint meg vagynnk hatnt, ha gycrnwkknrnukb<'ol 

egy dal Uti nwg fiillinkct, azonképen inrlnl meg az igazi zsidó emhrr ntl

Jásos érz(i]cte, ha a zs idó ösök icliómj:it, a »"zent nyelv « hangjait hallja. 

Arról termé,zctesen Ic kell monclannnk , hogy a moclern zsirlö isknia 

annyira birtokába cjtse nöycntlékeinck a zsidó n.1·clvet, hogy teszem Jczai:is 

próf<!tlít cl tnclj{dc az eredetiben olvasni. l\Ieg kell elégednünk, ha ann~ in1 

vihetjük, hogy a legközönségesebb im:lkat l:S :lltlásokat s a legkönnyebb 

prózát, pl. a Gcnczist, megértik. Erre néz,·e, vcleménycm szcrint, clegcnrlií, 

ha a n6pi skohi hat csztcadöben csupán l\Ió~cs két elsii könyvét tamílj:ík 

fordítani, a szlikségcs kihagyásokkal. Ennek n szti,·cg-fordíttí~nak azonban 

egyedüli czélja a zsidó nyelvtanít:ís. Ennek tiegítségr,'el akarjnk a gyer

meket a legszükségesebb szómcnnyiség birtokába juttatni és tanítani neki 

fordítás közben, az indukczió útján, - dc csakis igy -, a legmqldilöz 

hetetlenebb alak- •'s mondattani szabályokat. Ebből álljon a zsidó nyeli 

oktatás az elemi iskolában s erre h:írom heti óra annyival ink:íbh clcgendii, 

mivcl - hogy az előbbeni t:írgyamra visszatérjek - a tulajdon kt:pcni 

hit- és erkölcstant nem, mint eddig, a zsidó biblia~zö1·cg knpc~:tn, hattem 

az olvasmányok alapján fogjuk tanítani. 

kmrlc - C;\t mondhatn:Í valaki -- az olva:<:Í;:m szánt órák harlrl 

maradjanak az olvas>Ísnak. És ez cllcnvct<{><nek tölu:lctc:<en igaza is volna, 

ha az olvas:Ísra felvett időt egyébre akarnók frmlítani. Dc itt tulajrion

képen csak az olvas:Ís t:írgya, az olvasmán~· minö,Jge forog szób:UJ. l\Iin

den m:ís népiskolai olvasóköny1·ben sz:lmtalan olyan erkölcstani ezél~attí 

olvasm{my van, a melyek bízonyos monílis igazságokat törekszenek a 

gyermekkel érzékcltctni. Olyan olvasmányok ezek, a mclycknck hösci 

gyermekek, a kik jeleskednek vagy csintalankodnak, a kik egy-egy jó 

vagy rossz tulajdonságnak megtestesítöi. Az említett zsidó olvasóköny

vekben pedig az cff,:lc olvasmányok elmaradtak és helyettlik ugynnc~ak 
az erkölcsi igazságok érzékeltctést:re bibliai és a zsidók biblia ut:íní tör

ténetéből vett olvasnuinyok vannak feh·éve. Ime ez a kiilönbség. Amott a 

mcgbo<·s:it:ls ert:ny<:t Pistike kép,·iscli, a kit a 1-(0ilO:<Z Jánoska mindl'n 

igaz ok nélkli! megvert; emitt pedig ugyanez en:ny hiísek,:nt a bibliai 

József szerepel, a ki testn:reit szeretettel sziv<:re iileli. Elöttiink, zsidók 

clött, m<:g csak kérdés tárgy:lt sem képezheti, hogy c kétféle, ugyanegy 

ezdnak szolgáló ('Szköz köztil melyíknek adandó az cbös<:l-\': hiszen nekiink 

·~sak C'lébLvaló az olyan anyag, mclyet a 111Í lll:piink g•:niusza alkotott, 

e~~tk. b~''"Psebbek az olyan olvn:<m:ínyok, mclyekbt>n a kiiliinfélc e1~:nyek 
ltosetkent :csirlú iJsük tlimHikölnek! De bármely más. felekezetnek is lehe-
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tl'tl rn a bibli a i olva~uuLn .ntak , mint erkölctitani i nduk~:t: i ú -an,vag 11 ~1 k, cl ső-

8, :~ct nem adnia ama lll <Ís nlvasuutnyok fűlött. Mcrt a gyermek fel fogó 

képes~égt'hc;~ ,:s érzelmi vihígához a gyermeteg naiv bi blia i események 
1·gy~zerii éleh•iszouyaikkal éptÍg) hoz:dft'rhetök, mint azok a tnoralizáió 

g.,-ermekhistóriák. Egyéb ne1·elöi qualitások tekintetében pedig mcssze 

foliílnuílj :ik. Emez elbeszt'lések kétes morális tanúJságukon ki l' iil met·ő bcn 
,:rtt'ktelenek, nem érdemesek arra, hogy a gyermek emlékexetében mcg 

iíri ;.:zr ; :1 bibliai történetek pedig örök becsüek, a melyek helye t foglalnak 

az cgt'sz mívelt emberist'g köztudalmában . Amott nyomban kiL'rzi a gyer

mek, hogy az cg,:s;.: história csak a »monil<< kedvéért lett kieszelve; s 

anJ!<tl l'sekélyebb az erkölcsi hatás; emi tt a tamílság nem szánd t' kos 
8 

azt'rt hat>l~osabiJ. Amott a szereplö gyermekek csupán egy tnlajdons:Lgot 

kt;pviselnek, C!JY:feliid.-, absztrakcziók, s azt'rt emberül nem kt'pesek hatni :t 

gyermekre; a biblia miuden alakja ellenben a legkiilönfélébb életvi szo

nyokban van bemuta tva, sok egyrni vonással raj zolva, emberlll igaztlu 

alakítva s azrrt a gyermeki érdeklöd•{~ t és részvétet biztosan lekötö. Ama 

gyermek-novellák hösei olyanok , mint a régi rómaiaknál a pém'ttok, min

•lcn házmil mús-más isten : minden olvasókönyvben más-más gyennek 

valanJCly erénynek a hőse : a bibliai alakok pedigévezredekóta oly ~Lllanrló 
iisképei , prototipjei bizonyos erényekJJek, a melyekbeu az emberúk milliói 

miud ÖSRzetalálkozuak. Egyszóval, a már untig jellemzett tört,:netkék ama 

XVI. Silth:tdbeli német író álhlspontján állanak, a ki egyik, gyermekek 
~z<lm;lra írt könyve ajánlatára azt mondja az előszóban: 

ER ist fein alber und fein sehlecht, 
Drum ist es für euch Kinder recht. 

És ezzel szemben a bibliai olva~mányok Goethének hódolnak, a ki azt 

mondttt : » Fiir die Klein cn ist das Beste eben gut genng. « 

Ime ez volna iudítv;lnyom a hit- és erkölcstani oktaMsra nézve. 

Ezt n gyakorlatban fogru1atosítaui persze csak úgy lehet, ha elébb egy 

vez,:rkiinyv készül a tanítók számára, a melyben pontosan meg lesz álla

pítva, hogy 111Í11deu bibliai PS zsidó történeti üll'<tRJnány kapeRán mÍJ)'CII 

hittétcl, milyeu erkölcsi igazság, milyen érziHeti viszony tanítandó és 

miJ.-,:p tanítandó, és ha a zsidó tanítóképzőben is oktatni és gyakoroltatui 

fogjtik a leendő tanítókat a hit- éR erköh:stani oktatás ilyetén módjábnn. 

Végezetíil sok l'..Sidó elemi iskola egy közö, hibájára kiv
1
ínnék ní· 

mutatni s e;.: az, hogy túlságos sokat tauitanak s ezzel karöltve jár a 

ver.balismus, az iires szótanít.ís. Némely zsidó népiskola túlm<>gy a minisz· 

ten tantervben megállnpitott penzumon. Nyelvtant annyit tanítannl1, mint 
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vailtmPly grammatikai szakiskohl bau; a hazai tört•'nelcmhöl cl 11Cm 1nararl 

egyetlen csnta, egyetlen évszám; a földrajzban Dél-Amerika fo lyóinak po11-

tos elsorohís:ival ejtik bámulatba a vizsg;ílati kiizöns•;get. A ritk.ínak, a 

csattanósnak van nagy kelendösége. De miud ez az iire~ szó nem akadvü11 

a gyermek képzetvilágAban homogén fogalmakra, a gyermek nem appc·r 

czipi{dhatja s azér t szellemrt nem növeli, nem erösbíti. A legjobb csctl)('n 

rövid időn elfelej ti a gyermek, sokszor azonban szoszáty<lrkoclást, fc l

színcss1'gct s arrogancziát eredményez. Egyszóval, hüluyzik sok helyiitt a 

t~wanyag megválasztásában - hogy ágy moudjam - a szoliclit{ts ,:s a 

hcható mcthodikai megmivelés. Ennek okát kiilö11ösen a már cmli tPt t 

l<iöriilményben látom, hogy az ügynevezett »l' ilági« tanttírgyak tani t : l~i 

idejéböJ soka t elfoglalnak a felekezeti tant;írgyak számára. Az ped ig 

tapasztalati téJJy, noha első tekintetre ellenmondásnak t iinik fe l, hogy az 

iskola akkor siilyed a túlságos tanítás s a verbalizmus hibtíj<íba, ha kevC:s 

ideje van. Ilyenkor aztán rendeseu »magoltat « ; ttirgyak helyett ~za
vakat ad. 

No de szerencsére ez a magyarországi zsidó iskolák csak clcnyészii 

töredék r észérc nézve áll. Egészben véve h az~íuk ZAicló elemi i ~ kol :ii 

olyanok - s erről a kinílyi taufelügyelők ,:vi jeleutesei tesznek tanu

s:'tgot - hogy a magyarországi zsidóság büsz keséggel mutathat nijuk . 1::s 
ha meggondoljuk, hogy felekezetünk és iskolaügylink orsz:igooan szetTCZ\'e 

11incs, hogy meröbeu hiányzik a szakszerli felligyclet, hogy iskoláink min

den pénzalap nélkiil szükölködnek, lehetetlen el nem ismernünk, hogy a 

zsidók áldozatkészsége mellett különöscn derék tanítóinknak köszönhetni, 

ho11;y a magyarorsz>ígi zsidó iskolák mégis bi;wást versenyezhetnek b>ír
mely nuís felekezet, sőt még az állam elemi iskaláival is. 

Budapest. 

A zsidó tanügy a kiállitáson. 

Ha most az ember társaságba jön, azt tapasztalja, hogy ~cm a 
politika, sem tudonuíny nem képezi a hir~algás tárgyát, hanem mindenki 

csak az orsztLgos kiállítlisról szóL Ha Zugligetbe \'agy Budakeszi-e kh-áu

dulunk, hogy a s;.:ép természetben üdiilést találjunk, akkor hiába keresiink 

ütit:írsat, mert mindenki csak a kiállítás terén keresi szórakozá.sát és 

iidli!ését. És mit \'eszünk észre az ujságokban? Lehet-e most egy napila

pot vagy heti vagy ha1·i folyóiratot olvasni, a nélkül, hogy nem találnánk. 

be~me czikket és jelentést az országos kiállitás•·ól '! Lehetetlen tehát, hogy 
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ezen folvóira t is ne hozna szinten legahtbb egy czikkd az orRz. ki·ilJ'•.' . 
· · ' IL.tsrol'l 

ne mit ítjak én tulajdonképen erről ? Bizonyítsam tahín, hogy [t nü hi t: 

,;o rAosaink Bagyon melcgen fölkarolbík a kiállíbísról való eszmét ? Va 

fölso roliam azon z~ id ó kiállító kat, a kik áldozatképcsségiik és szo t·g· al 'gky 
· " ' mu· 

~utal az orsz. ki<illíbís erkök;;i sikerének emeléséhez j á mitak? 

Yagy talán a zsidók ~íltal kiállított és kitlíntetett tárgyakat ÍI·ja
111 

Ic 'r 
Nem lehet tagadni , hogy ily czikk igen érdekes és tanuls>ígos lenne és hit. 

so rso~:> inknak buzdi t<ísúl és scrkcntésül , a zsidóság elleneinek pedig szdgycniil 

és ho;;RzankothtsÍtl szolg<ilna. A kiállí tó czégek neveinek fel so rohlsa és a 

s t a ti ~ztikai adatok összeállítása á ltal már az olvasónak tudomás{u·a lenne 

lwF-Ya, hogy a magyar zsidó kell ő időben és kellő helyen mindcn gondol

kod:ls:lt és f<lmds<igát hazájának felvirágoztatására szenteli és hogy ö 

haz:Í j ;Í nak jó hímc\·éért vagyomlt, idejét és erejét mindenkor képes és kész 

fchlltlowi . Dc ezen feladat egy czikkbeu nem meríthető ki, és mfís részt 

nl'm is tudom, n tjjon a sr,crkesz tőség hajlandó volna-e ily czikknck tért 

nyi tni . Mcrt, h;ila az égnek, most oly korban élünk, melyben a zsidók 

hazaszcreteténck és munkaerejének bir,onyítgat{tsát fölöslegesnek tarlj~lk és 

a \'alhlsos szempontot a pénzgazdasági kérdéseknél, kereskedelmi vállala

toknal egyoldalunak, sőt ártalmasnak tekintik. De mindennck dacz:íra 

mégis mit írjak, minthogy azon véleményben vagyok, hogy ezen folyói rat 

az orsz. kiállíítts fölötte fontos eseményét nem ignorálhatj a egészen. Azt 

hiszrm, hogy elérem czélomat az által, ha az iskola terérc lépek, és a lau· 

iiyyi küíl/itrí .~l Yálasztom megbeszélésem tárgyáül. 

A mint a dolgunk nálunk állanak, a legtöbb nép- és középiskoláink 

m<:g hitfelekezeti jelleggel bírnak. Volt idő, midőn a sajtóban és élő szóval 

is lelkesedtünk a kör,ségi iskolák iránt. Sajnos, hogy néhány szomorü ta· 

pasztalat a l<özségi iskolák iránti lelkesülésemet nagy mértékben csökken· 

tette (:S bennem azon véleményt keltette, hogy egy oly társadalombav., hol 

a polgárok többsége emberbaráti képzettség hiányában a polgárok kisebb 

SZ>Ímát elnyomai próbálja, ott, hol t'pen azok, kik állásuknál fogva hivatva 

vannak a vallásos türelmesség és az emberi szeretet eszméit tetjesr,tcni, c 

helyett a türelmetlenség és a gylilölet rossz szellemét keltik, hogy oly 

orezágban kisebbszámtí hitfelekezetek kell hogy a szimultán iskola inínt 

bi:;r..a.Jmatlansággal viseltessenek, és hogy fenntarMsuk érdekében czélszc

rübben cselekednek, ha ifjns:lguk számára kiilön hitfelekezeti iskohlt tar· 

tanak fenn. Ezen .<zomorú jelensdg egyike azon sztimos okoknak, hogy 

nálnnk a községi iskola még oly gyt)nge visszhangra talál, és hogy általá

.ban a községi iskolák még oly feltiinő csek,:ly sr,ámban léteznek. A 16,000 

népiskola köziitt csak 363 az állami, 1763 a községi, 184 a magániskola, 

clleniJen 1:.1,7 00 (L hitfelckczeti , a mclyck kiizé 400 zsirló iskola is ta rlo 

zik. Ha körliltckiu tlink a küíllít<lsnak oktablsligyi csamok,iban ,:s a JH'p

iskolai Lanügyet fi gyelemmel kisétjlik, azt találjuk, hogy az :Ul ami nép

iskol{Lk szt:p sz~ímban , a községi iskohlk nuír gycngrbbcn, dc leggyen

gébben a hitfelekezeti iskolák vallllak képviselve. A nélkül, hogy azon 

tuncmény okait fej tegetném, bátor vagyok most néhány zsidó in tézet ki(dl í

Msúról jelentést tenni. 

A zs idó-iskolák közt klilönöscn a következök kötik le a hí tog:Llók 

Ji gyclmét. A tanitólcép:;ű intézelele között '' zsidó tanitó-képző is k<;pvisclvc 

van, és pedig a tanítójelöltek dolgozatai {Lltal. Ott látjuk el ső sorhan a 

jelöltek próha taníttísait ; ezen fltzetből a szakember részben hlthatj >L, miké

pcn és mily módon vezettetnek az ifjak módszeres tanít.(tsra nemcsak egy 

teljes 6-oszt:IJytÍ népiskolában, hanem az osztatlan népisko]{tban is. Olt 

vann ak tovább{L Dein tanár mcnnyiségt>lni és természettani cl őa<hÍRa i a 

tauulók (dtal készített f lizetckben, mclyckböl a figyelmcs olvaoó nemcsak 

a tamímak czélszcrli tananyag kiválasztását és észszcrli taumcnetét, hanem 

lL tanuJók S?.ép Jrását és rendszeretetét is rszrevcheti. 

Mindcn tanító-képző intézetben a gyakorló-iskola igen fonto s b'nye

ző L kdpcz, azér t a tanügy bará tja joggal kiv:luja egyszersmind ismcmi a 

a tanítóképző-intézettel összekötteté,ben {tl!ó g)·akorló-iskola mükötl•'sPt. 

A ki a népi skolai tanulók dolgozatai idnt érdeklődik, annak aj ,[nljnk a<: 

llL, IV. ds V. oszt<íly tanulóinak ott fekvő mag~·ar és héber dolgozatait, a 

figyelmcs szcmlélő azt fogja találni, hogy a 3 gyakorló tanító, t . i. Ozer, 

Stem és Kire;~, tanítók nehéz feladatuknak kellően megfeleltek. A magyar 

és héber nyelvgyakorló flizetckjeles módszcrckről tesznek tanubizonys;\got. 

A fclaclv>ínyok cr,élszerl\en vannak vtllasztva, a gyakorlati életből vannak 

mcrítvc és nemcsak arra alkalmasak, hogy az ifjus,tg teljes gondolkodását, 

hő szókincsét és a fogalmazásban való j~írtasságát gyarapíts,ík, hanem 

czólszcríícn vMasztott anyagok folyt~ín klilönösen arra is, hogy azok szó

bcli és akarati képzettségét is előmozdítsák. IIIindezekből kitetszik, hogy 

itt a tanuJók ön.Uló gondolkodásra vezdreltetnek és öntevékenységre buz

díttatnak. A rajzflizctek elég bizonyítékat nyujtanak a módszer fokozatos 

menetéről, a tanítók ízléséről, a tanuJók szorgalm:iról és tisztas:igáról. 

.l mayyw·o,·szági jótél~ony intézetele közt az első helyet a lmdapc.,ti 

c;sülú n{feyyltt foglalja el. Ezt bizonyítja az ezen egyesiilet által finom Íz· 

lessci rendezett kiállítás az oktatásügyi pavillonban. A tizeukdt fénykép 

a l>ítogatóknak tiszta képet nyujt a zsidó árvaleáuyhár, nagyszeríís~géröl, 
(;S a Rzámos belső terem czl:lszeríí berendezésérőL A női kézimunkák egyes 

nemei szép meanyiségben vannak képviselve. A kiállított tárgyakból azt 
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];ítjuk, hngy a tanítóuiik pcllagogitti lapintatoss;lggal lépuck lliö .. 
' '~ h~y 

a HÖcp;dct dlasztmáuvi bizotts:íga nagy <lldozatokat hoz, hogy ·t v 
',' ' , ' : • , • • .. • < Cr.ct({RP 

:datt allo atTa-lc:mylutz a legsz1gorubb pcdagogiat kovctclrnénycknek Inc _ 

fl'lcijcu. .A hitogató itt nemcsak szép, hanem haszuos és szükséges do! !_ 
~:a tokat ta hí!. A fehéren és tarkán hímzett mintaszalagok a fc h ri . g. 

' <ICu es 
\'Örö~c n hímzett fehér ki\-itelíí Id.vés asztali készletek, fltggönyök, kék at-

la8;;ra hímzett széktámlák mcllett, a szépen kötött harisnyák és fejkötök 

júl elkészített il1gek és foltozott mintaszallagok is a látogatók figycl,nc; 

magukra vonják. Megtekintésre méltók továbbá a leányok házi-ipar muu

ldi i~ \t. i. az ott kiállított és szalmá b tU vagy nádból készített t;lrgyak.) 

.\ z in\sbeli dolgozatok. a nyelvgyakorló és számtani füzetek, valamint a 

raj zok bizon.d.ra a szakértö és vizsgáló szemek előtt megelégedésben fog·_ 

nak rószcslilui, a feladninyok tapintatos kiválasztása a fokozatos tanmenet 

l:b a;.: egyszedi es ízléses kiállítás miatt. Becses emlékül szolgál a hltoga

tóuak egy könyv, a melyet a pesti zsidó nöegylet az országos kiM!ítás 

alkalm;\ val kiadott és a mely a felügyelőnél ingyen kapható. Ezen érdekes 

könp·böl megismerheti az olvasó ezen jótékonyegyesület 2 O éves fenn<ll

h\sa történetét, szervezetét, alapszabályait, továbbá a pesti zsidó nöegylct 

let\ny<lrva-meuedékének és a szegények tápintézetének szabályait és végiíl 
ügyrendj ét. 

Nagyon közel ezen kiállításhoz szemébe ötlik a látogatónak az 

"~'"·~· i~r. sil.-ctnémrí!.· intézeténP1v kiállított tárgyai, itt találjuk ezen jó hirü 

intézet alapszabályait, jelentéseit, naplóit, tanterveit és ezen intézet hasz

milatára módszerésen szerkesztett tankönyveket, figyelemmel kisé1jltk a 

HÖ\'endékek írásait, térképeit, szabadkézi rajzait, és bö alkalmunk van 

megbámulni, mit érhet el a türelem és a módszer. Ezen munkák a közön

séges népiskola munkáit szépségükre és fokukra nézve jóval fölülhalad

ják és ha tekintetbe veszszük, hogy ezen siketnémák intézetében nagy 

súlyt fektetnek arra, hogy a növendékek gondolataikat nem ujjak mozg;lsa, 

általában látható jelek által, hanem hangok: beszéd által fejezzék ki, ami 

nagyon sok idöt és erőfeszítést kiván, akkor ezen kiállított 1111mkák még 
jobban megnyerik tetszésünket. 

Igen szerettem volna még a Frimm igazgató vezetése alatt ;Uló, 

gyenge elméjü gyermekek számára való intézet kiállítási tárgyai.ról, csz

közeiröl, ezen fiatal intézet történetéről beszélni, de ez már interkon· 

fessziouális intézet jellemével bir. Kedvem lett volna továbbá a többi 

csarnokokban az izr. iparosok által kiállított tárgyakról jelentést tenni, 

de el'l·ől a napilapok és küliin<jscn a szaklapok már érdekes közléseket 
hoztak és alkalmasint még hozni fognak. 
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Jl(ai c;r.ikklink <íltal csupán azt akartuk konstatálni, hogy hitsorso

s::tillk a touiiftil ten:n is fényes tanuLizonys<íg(tt autak álclozatkész haza. 

szerr tetiiknek. 

iJnrlrtiJPSt. 

A hitoktatás kérc1éséhez. 

Ezen czím alatt reflektál Szántó Eleázár Íir a Magyar Izr. Tanítú

cgycsiilet. Értesítőjének 3-ik számában a hitoktatásról közölt véleményem n' . 

Nem titkoihatom el örömemet a fölött, hogy szerény czikkemmel ily 

jeles s7.akemLer figyelmét fordítám az égető hitoktatási kéruésre és Ös7.in

tdn sajnálom, hogy Szántó csak nézetem czáfolástira szorítkozik, anélklil , 

hogy JoMa! vagy legalább valami m<Í81 ajánlana. Mert hogy nemcsak 

»Gyijngyös és vidékén« öli meg a hicleg közömbösség a hitoktabis c~iráját, 

::t~t Szántó tÍr a sorok közt maga is bevalljn., és hibámnak ellenk e;r.öjébc 

esik nkkor, a midön a hitoktatási Ugyet, Gyö::gyös és vidéke ki,·éteh:\ el, 

Magyarország többi részében virágzónak véli és ezen virág7.ó ,íJ!apotut 
:lltalánosítja. 

De legyen szabad Szántó tÍr czáfolotaira megjegyzéseimet tiOtTenuuen 
mcgtennem. 

lndítváuyom el ső pontjára azt jegyzi meg, hogy semmiféle kijzst;~ 
scm l.·rj'frde8 oly hittanárt tűrni, ki képesítvénynyel nem bir. 

Ez igen helyes; de ha ismerné Sz. a hitküzségek ezer meg eze1· ucl

uaj(tt, ezeknek a szervezetlenségböl eredő különféle anyagi, szellemi, ille

tékességi, pttl'toskodási és személyes kéruéseit, átlátná, mennyire üriil ily 

hitkijzség, hogy egyik vagy másik kérdést pénzáldozattal old meg, hab:lr 

csak feliiletesen a nélkül, hogy annak lényegé\·el foglalkoznék - t'~ ezen 

kérdések cg~'ike a hitoktatás. A hitközségek legHagyobb ré~ze sokat tiluoz 

a hitoktatásra, de ennek lényegével csn.k kevesen törődnek. Azért kivún

nám ezen hiányokat »rendeletek útján« OtTosoltatni, habár ez szaLati aka

ratbúl is cl volna érhető, mert a közömbösség következtében, legtöbb helyen 
lri<ío,>;o!l.· a:c dJbeli akarat. 

Ad 2. azt mondja Sz. Íir, hogy a néptanítókhoz a rabbiképzőnek 
scmnli kill':e. Ez is tény, de sajnos egyuttal. Vajha köze volna! Ez esetiJen 

fiatal tanítóink nemcsak annyi ismeretet szereznének a hittan ból, amennyit 

t:pen tanitaniok kell; nemcsak okleveliik kiegészitö tantárgyának tekinte

Iu:k a hittant, hanem :itszellemiih·c ebbeli hivahisuk nagy jelentöst'.gút.öl, 
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azou fokra, emelkeduéuek, hogy a hittaut kcllö ihlettel oltanák a gyel'lllc

kek lelkebe. Nagy a kiilönbség a tauitó- vagy a rabbiképzö inté;:etbcn 

szerzett hittani ismeretek között. 1\Iíg az elöbbiben elsö sorban a ?·itcí . 
If! t 

taubtrg~·akra és pedagogiára fektettetik súly és hittan i.~ t anít ta tik, még pc-

dig ol~· kutelezöleg, mint a föld1·ajz , addig utóbbiban - ha kiilöu kurzns 

nyittatnék-a hittanítók lcizá1·ólag héber ismeretekre taní tta tnának 
8 

val

hlsos ozellembcu nereltetnénd' is. 

Ad 3. azt állí tja Szántó tír, hogy inditványom elfogadása a zs idó 

tanító-képzí:í fUnm\llásitt fölöslegessé teuné. Bocsánat, ez nem <tiL Ezen in

tézet fönnállását minden körlilméuyek között felekezetiink reputácziója 
kiv{mja. 

Hisz maga Szántó tÍr is csak azért nem tartja kivánatosnak zsidó gim

n:tzinmlétcsítését, mivel felekezetünk mit sem uyujthatna az ott kiképezett 

i~jaknak, de kiilönben ö is szivesen látná, ha felekezeti középiskolttic és 

intézetek fenntartásában mi sem maradnánk el a többi felekc7.etek mil

gütt. Miuthogy pedig a zsidó tanítóképzöböl kikerlilt ifjaknak felekeze

tiink is nyujthat állomásokat, lmtározottan nem forogna fenn ezen feleke-

7.Cti intézet feloszlatasának szüksége. Örömmel csatlakozuám Sz. úr azon 

Yélcményéhez, hogy a »zsidó képzö-intézet van csakis hivatva hittanítókat 

képezni, és képesítvP.nyekkel ellátni«, de csak azou esetben, ha itt a hit

tanító kiképezése volna a fö ezé!, mert akkor ezen intézet a rabbiképzőnek 
úg~' szólván egyi k osztályát képezné; nem törödném kiilönben a kép7.Ö

inté7.ct czímével, ha a fődolgot t. i. a hittauítók alapos l."ilcépP.~ésh é~ mllú-

8n.~ nerPlé8él bármely intézet tekintené s7.ent kötelességének. 

A<.l. 4. azt mondja Sz. úr, hogy »ahol a hitközség súlyt fektet a 

rendezett hitoktatásra« stb. Erre csak azt felelhetem, mit már rnegjcgye7.

tem, hogy a hitkö7.ségek legnagyobb része a hitoktatási ügyre adnytalan 

nagy anyagi áldozatot ho7. ugyan, <le a;: ügy lényegével keveset törődik, 
mert hiányzi/~ az érdeklődés. 

Igazságtalan Szántó úr azon szemrehányásával, hogy a hitoktatlis 

egyik bajáról t. i. a középiskolai hitoktatókról »bölcsen« hallgatok, mcrt 

ha s7.erénységem nem tiltaná, !:pen én volnék jogosítva Sz. úr szem1:rc 

vetni, hogy a hitoktatásról írt czikkemnek csak a végét olvasta, külilnbcn 

visszaemléke7.11ék, hogy ezen haj leírásának majdnem egy egész oldalt 

szenteltem és a bajon segítendő, l~erületi hittanfelügyelől~ felállítását hoztam 

javaslatba. Nem mondottam ugyan, hogy az illető hitoktatók : mbbik, mert 

tis:zteletlenségnek tekintettem volna rabbit említeni ott, hol uem lehetek 

hivatva a »1•abLi« kollektiv fogalmat kriti7.>ílni, hanem csak a hitoktatási 
1 
képesség t!s eLLeli elj:ír:íst óhajtom hom•zolú ]c,:8 ahi venni. Ha a kés hegye 

WE fRZMA]\;l\' }1. A TTITOK'l'A'l' ,ÍR KÉRDÉRBrmz. 47~ 

véletlenlil rabbit talál, az az Ö dolga, hogy fel akar-e jajdulni vagy sehcit 

bölcsen elhallgatni. 

v c:gre legyen szabad még azon állításomat bebizonyítani, hogy 

Szántó maga sincsen meggyöződve a hitoktatás virágzó állapotáról 1\h

gyarországon. Sz. úr saját szavai a következök: 

»Senki uen1 öriilne jobban, miut derék papjaink, lw a hittan mindenlwl 

rt legjobb silcm·1·el tan(laltnek. « Ezt kommentálni, ugy hiszem fölösleges. To

vábbá »a pesti hitközséget ez a kérelés kivMóan érdekli és folytonosan 

joglanoztatja és pedig sikerrel. A pesti hitoktatás szervezete ?'iil·id irlő o/ott 

miutaszerü intézmény les.o a fövárosban.« 

Tehát Budapest, mely nem tartozik »Gyöngyös és 'idékéhez(( 

folytonosan foglalkozik a hitoktatási iigy javításával, mert meggyőződött, 

hogy mint hazánk elsö és vezérhitközsége, nem engedheti meg, hogy a uép

l:s középiskolai növendékek hittaui ismerete a fagypontra szálljou ahi. 

Tehát az első hitközség hitoktatási szervezete ml~g eddig uem t·olt 01iuta

s~eríi , hanem lesz. Adja az ég, hogy minél elöbb legyen is, a töbhi hitkü7.

ségeknek miutáül szolgálhasson, mert, daczára mindeu ellenkező vérmcs 

nézeteknek és állításoknak, mégis ingadózika - hitoktatási iigy haz>í nkbau. 

Gyi.in,qyös. 
\ VEISZ)!ANN N. 
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n'JHlt•:r.,~s<' t:írg-y:íb:1n ~ ,-~ l hi s cis kö;:okt:tt:l s i minis7.te1· :17. orsdg tö
1
.
1
,ény. 

hntós:lgaiho..: :1 követ.krr.ö rCJH.l el<:teket intér-te: · 

41. 57.. 

1014 
szám. I. 

ein. 

Ar. 1880. ,:vi október 2ií-én 27 4 9 (i. 87.. }1. kelt, az összes törvl:n~'
hatú:dgokhoz kibocsátott k örrendel ettel ~7. i7.raelita hitkö7.ségektü! nz 
:1Ltpsr.ab:.ílyokat c's költsc:gvetéseket a er.c'Ira kivántam be, hogy azokból 

nwggyő7.éidést R7.erezhessek az izraelita m'yakönyvi iutc'zmc:ny c:rdekl'Len 
:nrúl : hogy be van-e osztva az ország minden helységc~nek izraeli1>1 lakos
sága valamely izr. hitközség területébe, s nyujt-e miuden hitközség anyagi 
l'reje biztosítékot arra, hogy kellő miuösítvéuyíí anyakönyvvezetőt eltarthat ? 

:t\'agr mntatkoznak-e a létező viszonyokban oly hiányok, melyekndl fogvn 
az anyakön:n'ek, mint állami intézmc:nynek érdeke, az egyes megyék terii· 
!etén lakú izraelitáknak anyakönyvi kerületekbe való új beosztás:lt meg
k<iveteli? 

Azóta részint hozzám, részint a képviselöházhoz, az izraelita auya
kijuyvvezetc:s ellen ismét számos panasz érkezett be, mely indokoltnak tűnik 
fel annyiban, a meuuyibeu a törvényhatóságok útján felérkezett ir.raelit:1 
hitközségi iratokból kiderül: hogy vannak egész megyék, melyek terlíletc:n 
egyetlenegy megfelelő képesítettséggel biró egyén sincs anyakönyvvezetőnek 
alkalmazva: hogy léteznek községek, melyelmek csekélyszámú il!'raelita 
lnkosai nem a hozzájuk legközelebb eső -, hanem a más megye kiilön· 
hijző járásaiban székelő három-m'gyféle izraelita hitközséghez csatlakoz· 
tak; hogy az ország számos k<;zségéuek, sőt egész járásoknak izraelita 
lakosai sem önmaguk nem képeznek hitközsc'get, sem pedig más hitközség 
kötelékéhez nem tartoznak, tehát egy hitközség terheit sem viselik, t:s 
anyakönyvi eseteiket tetszésszerinti helyen avagy sehol sem jeg-yeztetik be, 
és viszont fennáll 1.-ét izraelita hitközség oly helyen, a hol az izraelita 
lakosság er;y bitközség intézményeinek vallástestülethez méltó módon való 
berendezésére sem képes. 

. , ~z i:o:rae!ita anyakönyvvezetc!s körül észlelt rendetlenségeknek valódi 
?kain~ Ilyk.ep .. e~részt .a képesített közegek hiányát, másrészt pedig az 
1zraehta h1tkrw..s<•gek VIszonyainak ziláltságát ismervén fel: iudíttatvn 
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,: r<•I!O f< 'Jll Jll:1gamal m:ir .:.<z l_H~B; <~v i. J :31 ~!J. R:r. . . a. k;It :·rnclelettel az 
izraC'Iila a 11yakiill.)'\'\·rzctok nmJ<>HJtv('"Y' fokat megalhtpltnm, 8 mo:;t 1m:g 
. .',.:wís~rí,·i s "pos/o/i !. iníl,1;i Fd.Yégfw·!.· }J,:, .. ,IJm jiJI,';r) Jlllliu.r ;"; f'l- 111 f.·dt 
;', ;i.fs(Jú/, r·lhaliíro::rí•árol ".'JPI'I felltoialraa :rís rtlo.pjú11 s ürgősen keresztlll 
'!f 1 .. ·c l· t·trtolll a:r. izr:telita hitközségeknek anyakönyvvezetés szcmj>ont-VIC it l Olt " • . . 

.,í[>ól va J,·, reuclcz<:H,:t, illctölcg :lz J:r.ntchtn :.tnya lüiny~ i kerii~eteknck akc:JJPll 
·:·:dó m cg::Cllal'Lt~ls:ít: l10gy mmclen helysl·g tc lontet nelkUl ana, 11ogy 
l:tkik-c ab!Ja11 1nost i:r.rae!ita vagy se1.n ~ valamely iuaelita anyakiin.n-i 
1.,,1'iil cti.Jc beosztva, s mmden anyakonyv1 kerul et akkora legyen, hogy 

l' ; . 'tett ·t1,yakünyvvezetöt eltartani te h ct~r::réi.Jcn ~lll J' on. A IJeoszt:ísn:U . \Tj)Cf-' 1 · • ~ · ,· ,, , .. '--' • . 

pcdio· _ min t nmr a:r. elol htvatkozott korre11rlelctben JS hang"ulyuz,·a 
lett : :tz idéíkiizbcn szcrzett tapasztalatokból sz iikségcsnek bizon} ult 
a k~zigazgat>ls l:rclckc:bell s~<:em előtt tartandón ak találonl azt: hogy min
dcn hclysl:g izmelita anynkönyvvezetc'src né~<:ve, mindcnc~etrc ngynnazo11 
me"yéi.Jcn - dc lchctöleg még ng,,·anazon j:lrási>an is - ll'tcző iuaclita 
:tn)~~ldinyvi keriilctl,ez tarto:r.zc'k, melynek teriiietén fek~z i k; hogy to,·:íi.Jb<l 
cn·~- l:s ugyanazOJI helyen - ha nbban most több i:r.mclit:t l1itküzsl:g is 
:lD:tna fcnu rcmlszerint esak C!J.'J iuaclitn anyakijnyvvezct,:s ](:tczz~k, 
mert tülJb izr nelitn anyakijnyvi hivatalnak egy helyen való fenn:Ul:kt ~7.:1· 
b:Uytal:tu s:lgokra vezetett még a főv:lrosban is, hol izraelita szi il etési ese
tcket a sz iiÍ c~k kc:t izraelita hitközség anynkön~·vébc bejegyeztettek. 

A:r. izraelita iigyckkel foglalkozó miuiszterinmi s:r.akos:r. t:llyomn:1k 
a vezetője -- n rcnclelkc;oésre ;llló adntok alnpj{w - elém tmjesztctte a 
fiiliitti indokolt. vé lenH:nyét, hogy a fenti elvek szemmeltarblsa mcll r tt a 
(czimcrl ) lmtúRágn alatti terlileten hány izraelita a nyakönyvi kerlilrt, miníi 
bcoszt<'t~sal vol nn alakítandó.- Mielőtt a:r.onban ez l'nlembcn határoznék, 
"Vl:lcm<:nyt 'j. nlnt_t oly felhivással klildöm ;lt (czimednek), hogy az abban 
eliítcJjcszte tt java~l atok, l:s nettín felvetett kl'rtlc'sck frilütti uyilatko~at:lt 
,:s c:szrcv,:telcit, nz C;>;ekh e~<: képest megejtendő beos~t:lsrúl szúlú, a 2 'j. 
:1latti minta szcri 11t ki:lllított és kiWltött, az i~mC'litn anyakönyvi keriiietek 
központjait é~ az czckhe7. egyenként tarto~ó v:lro"okat és kii~<:s<:gcket -
ez ntúiJbinkat :t s~<:olgabirói járás megjclölc{sével, melynck tcriiietén fckiisz
nck -- névszerint felsoroló kimnt:Jt:issnl egyiitt ho~<:ztlm folyó l:vi :wg. 
hó végeig terjcs~s~<:e fel. 

Mihe:r.tartásul tudatom még, hogy nz izraelita hitközségektől 1u:Ír 
hcérkc~ett avagy üliiközbcu még beérkező alaps:r.abályok csak az izraelita 
anyakönyvi keriiieteknek ,[Italam történendő n:glegcs mcg:lllnpít:ísa nt:ín 
fognak t:lrgyaltatni; ele 1n;\r eleve kijelentem, hogy n~<: izraelita anya
könyvi keriiieteknek meg;lllapítás:i vnl nincs s:r.:inclékomban az izraelittikra 
~nll:lsos tekintetben k<:nyszedtö hnt:l~t gyakorolni, minélfog\' fL a:r.ok az 
~stent.isztclct 1·c sz~lnt c's s:r.crtart~lsos intL::r.nn'nycikct eddigi módon, ar. 
IZJ':telitn any:tkilnyvi központtól fiiggetlcniil, ezent.Líl is fentarthatni fogják. 

Bnd:tpest, 1 88ií. junius :!3. 

1'refort, s. k . 

MA.llL\R-Zsu,.·, H~tntLE . 1885. \'IL Füz. 32 
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101-1 
sz~itn. 

li. 

du. 

Az 1:380. évi október 25-én 274~16. s>~ám alatt kelt rendelettel , 
· rt l 't l .. ' l t"l 1 b ' l l t ' l ' ']t ' ' az 1zrae 1 a n . 'ozsege' o :111 a a ptilia a y o 'a es '0 tiegvctl'RCket :t Cz((Jra 
kivántam be, hogy nzokLúl megg:·öződcst s>~crezhessek al<~ il<lrnelit.a a

11
Yl:

kiiny,·i intl:ZnH:ny érdekében a rról: hogy nyujt-e millClen hi tkiiz~l:g fill •a ,i 

ereje bi11tosítékot arra, hogy kellő miuősítvc11yü anyaköuyvve>~ctöt elt.a 1·tl~at~? 
l:~ hogy mutatkozuak-e a létező viszm1yok mellett oly hiá1Jyok, n1elyekllél 
fogva az anyakönyvnek mint állami iutéílmcuyuek érdeke, az izrael itáknak 
any:1kiinyvi keriiietekbe való üj beoszbísát megköveteli. 

A (Czimed) 1881. évi 12610. és 18002. sz. a. kelt jelentésci 
kapc~~ln felterjesztett iratok tauÚs<Íga szerint a főváros teriiletl:n fenwlll: 

l. a pesti izraelita hi tközség, 1uelynek költségvetcse 17 2,00G ~rt 
é1·i súikségletet nmtat fel i 

2. a budai izraelita hitközst'g, mely intézményeit évi 11 ,450 frttal 
tartja fenn; 

3. n.z ó-budai izraelita hitk<izség, évi 11,452 forint sz iiht:glctet. 
feJtiintető k<iltségvetéssel i 

4. a Ludapesti autonom orthodox izraelita hitközsl:g, mely l:vi 
sziikst:gleteit 18,2 O O fltban <isszegezi ; és 

,->. a buda-njlaki autouom orthodox i11raelita hitközség, mely él-i 
7 30 flttal födözi szükségleteit és 25 fizető tagot számlál. A pesti i~<mclit:t 
hitki'>>~ség jelentése szeriut fennáll még : 

6. a köbáuyai izraelita hitk<izség, mely állitólag kiilön anyak<iny\·ckct 
vezet, de sem alapszabályai t, sem kültségvetl:sét be nem mutattn. Va11nak 
azouban Kőbáuyán izraeliták, kik a pesti izraelita hitkö,-,ségnek tagjai. 

A felsoroltak közöl a pesti, a bullai s ó-Ludai i>~raelita hitkii~<sdgek 
fennállottak még a főváros egyesítése elötti időben, a mikor is a pesti 
i"melita hitkrizséghez a Pest szab. kir. városbau - , ' a undaihoz n. Bncln 
szal.J. kir. városban -, l:S az ó-bnclaihoz az Ó-Budán lakó iY.raeliták tal'· 
toztak. A főváros egyesítése óta e hitközsl:gek régi területi ueoszt:lsukat 
továl.Jura is megtartották. 

A budapesti autonom orthodox izraelita hitközség 18 7 5. éviJen 
alakult meg, és alapszahályaiuak l. ;:;-a szerint a »uu<lapesti orthodox 
zsidókból« áll. A buda-ujlaki orthodox hitközség pedig a »uudnpcsti 
duna-jobbparti orthodox« izraeliták számára alakult. E kl:t hitküY.ség 
közöl tehát az egyiknek hatásköre a főváros eO'ész területére, a buda· 
ujJakié pedig a főváros I--III. kerületeire ter1·~d ki téuylc" tehát '1 
D 'bb ., ' ' " una:Jo .. p~rtJa,n lakó izraelita, ha magát orthodoxnak vallja, n k<:t ortho-
dox lntkozseg barmelyikéhcz esatlako7.hatik, 

Mióta az izraelita hitk<izs,:gekuek or~z:ígszerte bekiv:lut nlnpsz!ll>ll
ly~i. 8 költségvetései hozzám IJCérk<Jztck, r<;sziut a vczetdscm alutt ,lJló 
nm~JBZteJ?mnhoz, részint a képviselöh:ízho,-, isnu;t. sz:imos panasz int<:!l.t.ctctt. 
az lzraehta auyak<inyl•vezetés ellen, <:s mint:l.n az 1;szlclt. rcndct.l<•ns<:gekuck 
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v:Llórli oknit'tl cgyr,:,;zt az_ an!al~önyv~<'zdiík . kl:jlZ!'~[ ~,:g<;JII·,k ~1i:ln.nít, m:b
réezt pedig az izmeli ta lntkbz~ngck VIHZOni}'anJak zdaltsagat Ismertem fel: 
. 'rlt''tntva 1:rczlrm mag:unat. nuír az 1H83. évi L:l!2D. Az. :L. krlt renrlc· 
lll • .. t"l . " 't ' o f' l ' 'll ' . l..tlcl az izmeli ta auyalwnyvveze o c rnJnOSI vr·ny1 o 'at meg:t apita111 , s 

most lll(:g ií cs. ,:s ap. kir. Fclst'ge f. '{· j unius hó L 7 -én n,:csben kelt leg 
fclsiíbb clhntríroz:ls:lval uycrt felhatalma~<:Ís folyt:ln sllrgösen kcrcsztiil
vicnrl önek tartom m1 izril.elita hitközs,:geknek anyakönyvvezet,:s szem 

pontjából való renrlcz,és,ét, illető l eg a.z izra~lita _anyaköny1·i kcriilctc_k n e l~ 
:d«' 1cn való mcgállapttaAfÍt: hogy mmr1en 1zraehta valamely anyakonyv1 
kcri~lcthcz beos>~tva, és mimlen anyakönyvi keriilet akkora legyen, hogy 
1«: 1csítctt auyakiinyvvezetöt eltartani tehctsr:gében álljon. A heosztllsn:ll 
pe~lig - mint m:lr az elöl hivatkozott kö~Tendelet?en is h~ngsúlyozva 
lett, ,:8 az időközben szerzett tapasztai:Ltokbol szuhcgesnck Jnzonynlt -
a kö~<igaílgatás rrdekében szem előtt tartandónak talalom azt : hogy min
rlen izrnclita azon auyakönyvi kerülethez tartozzék, melynek teriiletr:n 
l:Lkik; hogy tovább~t egy és ugyanazon terííieten - ha ott most több 
izraelita hitközség is líllana fenn - rendszerint csay PfJ!J izraelita anya
kön yvvezctf:S létez,-,ék, mcrt töbL izraelita anyakönyvi hivatalunk egy 
hcl)'cn való fennállása szabálytalanságokra vezetett nu:g a föváro~ban i~, 
hol izraelita sziiletf:si eseteket a szli],:k két izraelita hitközség anya 
könyvébe is bejegyeztettek. 

Miclött azonban az izraelita anyakönyveknek a főnll·os terííl cb:n 
mi mórlon való rendczéf'e iránt hablrozn<'k, - felh[,·om (czimerl), hogy 
micliíJJb véleménycsen nyilatkozzék az iránt; hogy a födros teriiletra 
Mny izmclita an.vakönyvi kerület, minö beoszt:lssal volna alakítandó, s 
hogy miurlcn egyes aj~lnlatba hoza ndó anyakönyvi keriilrtben, az esetleg 
lrtcsítcnrl ő egységes izraelita anyn.könyvi intézmény kezelése, az illctií 
teriileten jelenleg fennálló több remibeli izraelita hitközség közöl melyikre 
volna bizandó ? 

Kijelentem azonba11 m:ir eleve, hogy az izraelita anyakönyvi kerü
letek megállaporlásával nincs szándékomban az izraelitákra vallásos tekin
tetben kényszerítő hatást gyakorolni, minélfogva azok az istentiszteletre 
szánt <1s szertartásos intézményeiket ezentúl is a>~ anyakönyvi központtól 
fliggctlcnlll fogják fcntarthatni. 

10L4 
el n. 

Budapest, 1885. junius 23. Treturt, s. k. 

sz. 43. sz. 
III. 

f~cbrecz,•n, (;!tŐr, Ha&s•t , l(cc8kemét, Koloz.9cÚ1', Kon11Írum, Jlaros- V<isárlttly, 
,\agy- Vá,·nrl, l'uzwm,IJ, 8opi'On, S::rynl, SztJ.-, .. ,.PchéJ·I'<ÍI' é8 Temcst'<Ír tür-

duylwtósríyi r<Íro.wk l.·ú'zö'u8l!Jéhrz. 

. Az 1880. llvi október 2.i-én 274!11). szám alatt kelt rcnrlelettcl az 
IZraelita hitk"· ' 1 t"l • ' .. ' ' k 'l k' , OZR<'p;e' n az alap~zabah·okat <'ti koltsl'gvet.·se et a eze rs 
k~~ant:un hl', 110gy nzokMI tncg;gyíizörlést szerezhessek az izraelita suya-

onyv1 iut,:zm,:ny ,:rdPk,:hen al'l~ól: hogy nytíjt-e minrleu hitközség anyagi 
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L'rl'j c hi ~ to~ ítt: lwl a rm, hog-y kcll ií t nin ií~ítvt:n yíi anyalüinyvvezetiit <'ll 
hat '! ,:" hog_,. u1nt :tlkor.nak-e :t Jt!h':~.ií vis:~.o nyok lll<'ileti. oly hi :ln , 

1 
<~ tt. 

l .. l . t· 'll .. t' • ) o c, Inc lrek 111q f og ' '<l :li'. an,,·a \. onyv11 C ,, lll l ll a auu 111 .e~ Jnt·ny 11 ek 1
:l'(leJ ~ 

i ~raelihlknak anyakiin)Ti tt'kintetbcn való !Íj hcox:~.l:blt mcgkiivctcÍic~, <l% 

llli óta az iuaclita hi tkö:~.s<:geknek orsdgx:~.crte bt:kiv:ínt •ti · · 
"l ' t' · l ' b ' J t J ' • t ' ' ·<)ls%a-lx~ l~: ai x ~,;, tscg,·c ;s~I t oz:~.:~m _ c:r ~C'/. c '•_ re~ z nt , a VC>~etnsc111 alatt {ti Jó 

lllllli S'/. tcnumho>~. rcsz1~1t a kcpv t selo hazho>~ JStnl't szamos panasz in tti~. lc tc tt 
az i z t:aelit:~ . anyak~ttp·vezc t ,:s el- ~ c n , t:s mi ','_Mn ~:r. és>~l;lt., rendetlenségeknek 
,-:dódt o kant l cg)Tl'Szt az any nkonyv ve'/.etok kqncttst•gcnck lli :íny:lt, •n·[, 
n:"~. t pedig az ir. raelit:t hitkii r,s,:gek viszouyainak r.ilrllts:lg:lt ismcrtc

1
n f~t 

indíttatni ,: rcztcm maga mat l!lllr az 1883. évi 134:l9. sz. a. kelt rende: 
IL'ttcl a ;r, izraelita :tnyakiiny vvc;-;etö k minösitvt:uyi fokát nJCgtll!apítani 

8 uJO~t nu:g ö cs. és ap . kir. F elst:ge f. ,:vi j unius hó l 7 -6n Bécsben kelt le ,._ 
ft>böbb elha t:lrozás:íval nyert fe lh :ttalmazás folyttln siirgösen kereszt ~! 
,-icnrlönck tartom az ii>raeli ta a nyakönyvi kerlileteknek aképen való 

111
eg

,íJiapí tá~:lt: hogy minclen izraelita valamely anyakönyvi kerillethez he
osz tm, s mintleu anyakönyvi kerület akkora legyen, hogy képesílett nnya
kiinyvve."e töt eltartani tehetség(:ben á lljon. A beosztásná l pedig - mint 
uulr; az elöl hiva tkozott körreucleletben is hangs t'tlyozva let t, ('s az idii
közhen szerzett tapasztalntokból s;o;iiks<:gesHek bimny últ - a kör.ignzgaL(ts 
,:rrlek(:ben SliCtn előtt ta rtandónak tahilom azt: hogy mindcn izm eli ta aznn 
anyaköny,-i kerülethez ta rtozzt:k, mclynek terlitetén lakik ; hogy továhb(t 
ep;y rs ugyanazon terlíleten - ha ott most töbL izraelitn, hitközs(!g is 
tUlana fenn - rend~zerint csak ''!J!J izraelita anyakönyvvezetés l<'tczzt:k, 
mert töb!J izraelita an_,·akciny vi hivatalnak egy helyen való fenwllüba sza
l:~<ilytalanstlgokra ,-ezetett még a föv;Írosban is. 

A felt01:jesztett iratokból az del"Lilv,:n ki , hogy a (er.imed) hatós(tgá
hoz tartozó terííleten több izraelita hitközség áll fenn külön-kiiliin anya
köuyl"i int,:zményn_vel , mielött ezeknek mi módon való rendezése i nlnt 
habirmmrk, felhívom (czimed), hogy mielöbb vélenu'nyesen HyilatkozzéK 
az irtint : hogy a terliietén fenmilló több rendbeli izraelittt anyakönyv
vezet•'st egyesíteudönek tartja-e, s hogy a területra esetleg létesítendő 
egys•~ges izraelita anyakönyvi intézmény kezel1:se, ar. ott fenmílló izraeli ta 
hitközRégek közöl, melyikrc volna bizandó? 

Kijelentem azonban már eleve, hogy a;-; izraelita anyakönyvi kc~·íí
lctck mcgállapít:isával nincs ~zlinclékomban az izraelitákra vall:'tsos telcm
tetben krnyszerítö hatást gyakoroiui, min<!lfogva azok a>~ istentis;~;tcleti:c 
szánt ,:s szertarbísos intézményeiket ezcuttil is, az anyakönyvi központtol 
fiiggctlcniíl, fogj:lk fentarthatni. 

Budapest, 11!85. junius 2 ö. 

'l'Njort, s. k. 

VEGYES. 

Irodalmi hi1•ek. Megjelent ,:s bcklildctclt : E aeher Vilmu> Abulwal d 

Mcrvun IJm (hn i h (H.. Jóná) t' lete ,:s lllltnldti és szcntidsmagyar:'t«abluak 

fo rdsán. (A rabbiképző ez évi ér tcsitöjénck clolgozata: Németül is c czímcn: 

W. Baclwr, Leben unrl ·werke des Abulwal:cl l\1erv .n lbn Gan h (R J ún:'LJ 

und rlie Quellen sciner Schrifterkhilmmg. L eipzig, Otto Sch ul ze. - Az n1·sz. 

izraeli ta tanitóképzö-intéllet értesitöje. 186 7 8--1884 t5 - Megeliizi: .\. 

misnúh wethoclologi:lja. Adalék a nevelö-tanit:\s tör t< 'nctéhez. lrta D cul->r-lr 

H enri!" igazgató. - Montefiore. Gyászbesz,:cl. T art. L O'v l rnmanuel. Sné 

luchót. Két lianepi szónoklat. T art. Priedtieber lynúcz, ungv:íri hitszónok. 

Sttinlwrz J almú, D unás ben Lahrah. Budapes t. -- R osenstein Jfór, Maimuni 

és az isznm. Budapest. - Jlficli ·asch Tanduuno, zmn ersten Male nach 

llandschriften aus elen Bibliotheken zu Oxford, Hom, Panna und llllincltrn 

herausgegeben. Kritisch bearbeitet, commentirt und mit ei ner ausflihrlichen 

Eillleitung verschen vou S alamon B uber. Vilna, Hom. - Rcismann Jaka&, 

R c1 ach chadásá (héberül irt kritikai megjegyzések a talmudi és midnlsi 

irodalom egyes helyeire). Pozsony . - Jellinel~ • L, Der jUdisebe Stanun und 

nicht jliclische Spriehwörter. Dritte Serie. Bécs. - Jastrou· ill., Abn Jacha

rijja ben Daw:d Hajji\gg 1md seine zwci grammalischen Schriften ... Gicsseu. 

G1·ossmann 8. L., Moadim J"simchah. Compenclium der Fest-, Fast- \111(1 

ereignissreichen Tage aus der Geschichte der Juclen nebst Datcn liber 

ticren Geistesheroen. L Heft (Nissan). Pécs. - A pesti izraelita /,órlub 

orvosi és iigykezelési jelentése. 1884. - Die allgemeine lsraelitisclw Allian.:. 

Berieht des Central-Comité"s liber die ersten flinfundzwanzig Jahre 

1860-1885. Zweite deutsche Ansgabe. lilit eincr Schulkarte der Allianz. 

Berlin. Ugyanez angolul: Th. A. L U. Publication of the twenty-fifth 

anniversary of its fonudation. Paris. - Prague If., Annua.ire des Archives 
Israélites pour ran de lll0Il(le 5646. Paris. 

Uj egylet. Bécsben »Zukunft« (jövő) név alatt zsidó fiatal emberek 

egyietc alakult, melynek czélja az együvé tartozás él'Zetét a zsidó ifjuság

l~ttn fejleszteni és fönntartani, a zsidó tö.rténetetet és a zsidó tudományt 

apolni. Eszközei : t:irsas össztjövetelek és estélyek rendezése, idevágó 

könyvttir és folyóiratok megszerzése, elöadások tartása és pályakérdése~ 
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, .· 1 .. 1. vonhint es;tk \!O kr. Elnöke .Feldb:unn F. 'Zc 1 .. kiliíz;t:~c. Tagr-:ag 1 c 1J t.L ' - - • c o, 

J "k·hl'h·cttr~c Salz ]If. joghnllgató. 
C IlO • ' ' t J J 'l ' J Montefior·e temetése juli u~ :ll-<'nlwn c <en c. u. - ora un· a nagy 

dhundhnz llH:ltó módon folyt Ic. ltamsgate mimlen üzlete e:.~ irli!bcn be 

voll ;;in•:1. Az co;Ö daez<Íra mintegy 20,000 ember jelent meg a v1:gtiHz

tc""':i:\''n. köztiik ]ord Rothschild ,:ti Ro~eberry, Ramsgate kcresztt:ny paps:ígn 

stb .. ,1 rendet katonas:lg ,:; reudörs!1g tartotta fönn . A koporsó cgyszo•·li, 

fckl'i,:rc m:imlt clcszldklJól :lllott. Elöl Ráchel sírj :íról való fölrlclcl tell 

zae,..kúkat Yittck. következett rabbija a spanyol-pertugal közs,:gnck, melyhcz 

:l Jmldn~ult tartozott, nt;[ua h,:i.Jer gy:iszversct cineklö k!:t ld n tor mcnt, ke. 

zükben ;":t láb ho~szú •{gö gyed~dlc Az elhunytáltal épített Béth hammirhás 

eliitt a knpor~út letették s itt dr. Löwc, J\Iontefiore titk:lm, c cz,: lra k!:S :~,iiJt 

]u1Jll'l' im:lt monrlott. Innen a szomorn menct a mintegy tiz h:p<1snyi1·c fekvő 

szint<:n i\fontcfiorc ,Utal emelt templomig haladt, melyct a koporsó val egy

'"'1' mrgkrrliltck. Benn a zsinagógában rövid istenti~ztclct tartatott 

sp. portuga l ri tus szcrint, bcfcjez,:slil a XVI. zsoltárt énekeltt1k :r.enek is6·ct 

uélldil. Öt h:p,:snyirc :L templomtól van a Rácheirnek mint>íjára kdszlíll 

·manzol••nm. mclyben a:~, elhunytnak neje nyugszik; ennek koporsója me! lé 

hclycztt:k a Moutefióreét, miután d . a Palesztinából hozott földet szórblk. 

Gy:lszhcsz,{clet, a megboldogultnak kiv:inságához képest, nem tartottak. 

,\z or,-z:ígos főrabbi, clr. Acller, ellenben meghagyta, hogy Angolorsz;íg 

minrlrn templenuiban a rabbik prédik:icziójnkban a nagy h:tlottról meg

emh:krzzcnek.- l\1. valamivel többet hagyott hátra ncigy millió forintnáL 

Kiizcz<1iokm ebből minteg_y 700,000 frtot h:tgyományozott, mely összeg 

fele Palesztina, a maraMknak fele London és Ramsgate jótékony intrze

trinek jut. Általános örököse - egyenes utódok hiányában - unoka
öcscse, Sebag József. 

Hirek. Az orsz. rabbiképző-intézet vezérlő bizottságának tauulmá

nyi szakosztálya néhai Steinhm·clt Jakab helyére H.ochmutlt Aúrahdmot V<Í

Iaszttí meg elnökének. - A pesti zsidó község elhatározván talmud-tód

janak titalaki tását, ez intézetéhez igazgatónak nacher Vilmo8t a rabbildpzö 

tan:lr:ít. és egyik tanárul 8chú'n Dricid hittanárt választá meg. - J),·. Ro-

8uthn·g .'iríur/o,· kaposv:íri főraLIJi a:~, elhunyt Sleinhard t hely<:be rtrwli föraL

binak v:llnsztatott :!Íj kiizs,:gc:be augusztus 17-,:n tarbl lhmepi lJevonnhís<it. 

- Dr. Hosn1-<pilz ::M"dor amerikai haz:ínkfia jnl. 5. Florida-úlhtm förab

bij:ínak ~:;ryllan!J:ulng megdJa,ztatott, sz,:khelvc .Jad.-soncille. 

Uj prédikácziós nap. Vichy hires fmn.czia flil·clöhclven az iclt;n :íh 

9-kén Belfort rabhija, ~(~tzgPr, hitszónoklatot tartott. mc;yhcn a7.t fcjtc

gcttc, hogy a zsidóra Tll:zve vallás ,:s haza elválaszthatatlan fogalmak. 

f 
, • , n k-e m:ir valaha c napon'?« kérdi a L 'uui,·er, h r . , hozzate.,zi; 

PretldwJt,. .. ·' t· t•t 1·' · · u 
" de ki a megmonllhato.Ja. lllH'r ~ o ,]:tm. 1". mm en t kc~,Jcni 
»Netll , , ll et li-e vajjon tiZebb alkalmat a lnbzonoklatra, llll'll t' 
kell. És kcpze l l 

napot'!« ·0 Mamiani a hires olasz filozoftb ,:s ~ill:uuf,:rfiu hahlia al-
Terenzr • . . , . . . . . 

.' ól az Alli:wce k<izpontt b1zottsaga n• ·:~,yctmüot mtezett az elhunyt 
kaJm,tb 'J ' k. 'l' f' fi · l · .. :1 , mele"' szantkkal me tatvan a 'l">L u cr n L'l'l cmc1t az 
nak ozvegyc lCZ, ö .. .. . . . • , , .. 

. 1• 1• . ·euj· oo·asitúsa koru l. J\Innnam az utobu L' l·ekben n l'úlllalll:U 
oi:1SZ ZSll U' eg) ,_, . ' • 
. . _, , 1, mellett is a parlamentheu tsmcteh·e fel~zolalt. 
zswu . . ' t t k 'll... t j' Hatás és ellenhatas. :\Ias neme egye eme- pe' n.rara mos a 1p· 

. . .. k l · T nlo· is kiz:írta a zsidókat ..:\.rion ,:, Paulu" czimii eg~·h·ki csel foiS O al l .)l, o ' . . . . 

JJiíl. S mint Bedinbeu, HeitlelbergáLan. Bcc~ben stb. mu~t a hpr"L'l Z>'ltlu 

hallo·atók i~ küWn egyletet alakítottak. A kerc,;~tL:ny dc:ikok tiirchnctkn-

' ~ 1- t J.' t neg \"tu az a hanzna, hogy a z:;idú egyetemi it]us:i;.: a p:ir seo·cnC '- e UL l '- . 

~ · t.'. '". ·o"r·1·, .. [8 és dalolás n-vako rhlsán ki,·Ul a felekezeti oZI'li<'lll IJ~~1 o:~.as, u, ar:::;,..,:; :; "· o.. . , . . , 
cJ·ií"itésérc és a ~sidó tudományos ismeretek ICl]Cszt<•:;,·re 1:; f<1rd1t ;.:"ntlot. 

Zanzibar· és Pendzse. l\Iindkét lll'lycn, mclyct ujabh·u1 :1llnyit 

emlegetnek, :~,sidók is l:tknak, miröl eddigel<: nem 1·olt tmli1ln:Ísllllk. Z:w 

zibart ilJetölcg a hirt dr. d'Arbelhínak, a z:111zibari ,;zult:ln z,-idó mll:iöl.l 

orvosának kö";zönjük: tudósítlisa :<7.Crint mimliis:;zc :?:? z:;i,Jú c,aJ:id lakik 

a szigcten - 12 indiai, 3 :trab é:; 7 európai mclyck az,:rt nem tií1nii· 

rlílnck küzséggé, mert kétféle ritusüak lén:n a szcf;inli nem akar nz 

askcn:b:ival ö~~zeállni. - l'cmlz:;e z,.;id:tirúl Bir Lnm"<llm hozutt cliíni'or 

birt a minap. ~zeriute a7. cgé:;z hely ken•,;ke<ldnw z,;idúk kl>zl'iiJl"' 1:tn: 

összesen 20 "8 idú c:<ahítl él itt, mclyck Il eratbúl ~zakadtak n<la. ~l:tg:lh:tn 

ll erathan 3 GO :~:sitlú csal:íd lakik, kik ,:vtizetll'k ,·,t:l telepedh·k ott It-. 

A Schulvel'ein. _\. m{met Schnln•reinl~:lk B,:,.,..J,pn ";.:-" kiiliin ,.;.:.1·•· 

tem i o:;:~:bílya alaknit meg, mely a bt:e:;i z:-;i<lókra llHJnd<JLt lelkt•s "l"'rl':tl«~ok 

kiizt clhat.írmda, hogy zsidót 11 cm \'l'""' be tagul. Ohajtnmló volna, lu•~Y a 

'":mct Z>'illúk » kiinn a Lirodalomb:tll<' j,- fi;.:yckmbc \'l'lllll:k <' muz~ahnat 
és t::u'túzkocln<inak a Sl'hnh·crcin t:inlllgat;b:ítúl, ho;.:y <'!Illek vi:<z:il.vhintü 

lt•,-,:ken:·"':g,:t lehetölcg I.Jt1nítsük. 

Zsidók külföldön. A u1a,lridi tiirténcti ak:uJ,:mia JI"•·•'· r:tbbit l<'vel. 

tagj:ínl v:ila"ztotta. --· Y ido r Hugo teml't,:st' alkalm:íból a l'antlll'Olllllíl az 

ola.,·z w·n,z,f liCI'I!bcn a z~idú vall:bn '/'11 1/" .1/a~srtr,wi scnator, költü .:~ fCI!tií 

lllOndott gy:Í";ziH.~"z1 :,Jct. _Af. ,: .. 0 ktúher h:ll'áb:w Húm:íban tartandó biintc

tí;jn~i llt:Hlz(•tki.i~i kongrc~::;~u~o11 a Ji·ww.:·ia lcgftjbL »fogluizi tanácsote 

h:írom tal'; foKja kt:lll i"dni, kiiztiik ])r, !l.fus F. :L tan:Ícs titk1ÍI'Il. - A 

lwllrrudi tu<ioln:lnyo, akadénlia a LP<'IIW<'luJt•k-<:l.lllCt, mcly<'t minden tizedik 



, 1 . ·1 :11 1 • 1fw L<'enlin:índii:tk, :1 hnro~zlói <'g-yefl'lll tan}Í r:íu·d· . , ,•rhen :u. :lZ IL t r ' " ill'! t" 
()/ •. , .. í1tfum "., . .-,c C:thcn l~dmínl ZH id ú n kinlly :ílta.ln1n1-, 1

li.i " . · nd:l. r/SJ)}.\~( • t" • , . ,., l:tng ~ 

j:ír:l emeltetdt .llarl'h1w d1• J'orr1' , 1/jina cztmmel; ez eddtgell: a~ PlHii z
8
idú 

·tnarqnis. __ A ,·z1 ruorir:·i cgycf;cm ez idei rektodv:i ch-. .in r. J fitt",. ;
1

•. ZH i<],; 

r,.J,•kezdii tnn:Ír Y:ilasr.tntott. - A .fi·aur.:ia nemzeti iilllll'p nl kalunUJól a 

'"'c,;iildn•nd ti~ztjcivé a kiizt:írsn.H:lg elnöke többek kii r. iitf. nt:g_v z~ idút 

1101.rzclt ki, kiizt iik van OppNI, a colll·gc ele !i't·nnce hi1·cs assz irolog-u~a; 

a f1ce,iilrtrcn<l l1wagj:íd tir. zsidó ldt, kiizti ik ll'ng11 P g t'}l.lld raubi , a fJ>Í 

ri,;i mbLikt:pzii t:w:ím é~ a r;nllÍI'Cl'S Isr. szcrk es'ltöje. - "lngolt)/·.nír;lmn 

,1 r,.J,iih:ízlm kincvezett i:lir N. llL H othsd1ild »of Trinp; « czím mel IJ:ít·úi 

r:111p;1·,1 cml'ltctctt. HothRcltilcl ln'u·ú :t'l clsö angol .:sirlri lnrd. -· A mnlt 

héd.J:lll megtartott pénzértekezleten lovag Lnz:atti Lr(jo.•, lq:pvisclii 
1
:
8 

}lf ]n.
111

_ 

titk:i ,. , kép1·iselte ~z ol118.: államo/. 

Zsidó eredetü szent. Egy német lapL~n olvass uk , hogy ~ flzP nt

J,:lrk (:, ?ll:h·ia szi1·c czim ii congrcgtlcz iú alapitója, Liclwnmtllll Jakab, a 

szt•nfl•k klizl: fog igtnttntni. L. :t snvcrnci (clz:l szi) Lie!.Jc,·mann L~z:tru s 
r:liJIJi kikcrrsztelke1lctt. fia, ki 1804-- I.Jcn sziilctctt. 

Drága könyvek. A l'salmornm Codex cz imii kiin)Tct (Mognn1iae 

14 .-,~~ . l<'m•t és S~h adl'cr) B. Quitri tel, londoni antictu:irius a minitp 4 !l ,GOO 

fnrinton YCttc meg; ez a leg nagyobb tlr , melyct va la lm kü nyvl:rt fizett ek. 

A M:muin-Libliár rt (B. sacm vulgata) ugyanez nntiqwl rins 4.6,800 forin · 
tot fizetett. 

Házassági statisztika. Egy minap megjelent kirnutat:ls szcrint 

Yolt Berlinben l ili::>4.-ben Nff.IJ"·' luísrt881Í!J: cvangclikus és zsidó közt 4 7 , 

kathoL és zsidó !í, di ssz idens és zsidó 2; zsidó és evangélikliS !) l, zsidó 

l:s kathol. ll, zsidó és dissr.idens 1. - Fr·lel.·e.cetiikú'n /,pliil kiitüttek Mzas· 

s:ígot, ,:s pedig fél:!ifllr: evang. 93·9, kathol. 24. ·5, disszid. s·s, zsidú S!J·7 

'"}/.· : evang. ~Jl·3, kath. 82·2, diss;oid. 16·7, zsidó 87·!).- II}lzass}lg 

v()lt Berlinbea l il 84. mindössze l:l,!J 14; tiszMn zsidó volt összesen 37f!. 

Zsidó lányok mint orvosnövendékek. Pétcrvtlrott fönmlll egy 

»orvosi főiskola « külö11 a nök sz:lmára, mely 5 évfolyambúl :ill. A l~>lrom 
fel siJ folyamlJa jár ,:s pedig alii-ba l 7 hallgatónö, köztük zsidó (i i a IV-Le 

Ho, zsidú :n; az V. evfolyamba lOG, zsidó ezek közt il G. _ Megemlít

jUk cgynttal, hogy a p<:tcrvári egyetem hallgatóinak 10 ·s o 
10

.a (24. G) zsidó. 

Lasker-gyarmat Kanzasr.Lan, Amerikában, a zr.idú kiv}índ()!'lúk 

egyik utolsó raja LaskeJ·-gy:nmat lH:ven uj koloni:lt alapított. A gyat·mat 

edtlig lmHz csal:lilhól :lll H mint egy lillierikai felek. bplmn olvassuk, vir:ígr.<\ 
állnpotLan van. 

TUD OMÁNY. 

A nemesség a régi Izraélben. 

I. 

»Az én lelkem is jelen volt a Szinájnál« - e szavakkal 
szakták az egyenlőség azon érzelmét körülirni, mely ruinden 
zsidót minden más zsidó irányában eltölt. Schiller szavai: »Nem 
:'Lll senki oly magasan, hogy magamat mellette megvetném« -
il.z egyenlőség oly fokát jelöli, mely a zsidó szemében kicsinynek 
látszik. Idézzük föl lelkünkben az asztalnak képét, mely körül a 
házi ur és neje és gyermekei és cselédjei sorakoznak, ele ::tz 

első helyet a vendég foglalja el, a hontalan ~:s v::tgyon nélküli kol
dus! Igaz, sok századon át a vagyou és birtok különbsége nem 
birta a zsidóimái a rang és osztály fokozatait mega)apit::tni. Hisz 
mi gyakran mondhatta a szegény, a kifosztás és kiüzés által el
szegényedett a vagyounal birónak: »A mi m::t vagy, az voltam én 
is!« - és »ami te vagy ma, az holnap talán leszek én is« ezt 
gonelolhatta a jómódú, mihelyt a kóborló koldust, ::t bolygó zsidó 
e mintaképét látta. És ha bár nyugodtabb · időkben a gazdag, a 
tehetős és a szegény három fokozata elég határozottan vált el 
egymástól ::t kiváltságok, jogok, vagy jótétemények igénybevéte
lére nézve, mégis könnyü volt az egyikből átmenni a másikba. 
Azért igy vélekedik a zsidó, hogy a földön lehető legnagyobb jog
egyenlőség lzraél községében és leülönösen társadalmában van 
érvényesitve, főleg miutáu még annak az egynek a jelentőségét 
Rem ismerik többé, mi azelőtt a rangbeli különbségnek legalább 
mar::trléka gyan[mt volt tekinthető a jichúszt. 

De igaz-e vajjon, hogy a zsidóság minden hivét egy rangba 
holyezi, hogy sem nm <le ket sem néposztályok szerinti különbséget 
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. •·· 1. sr nem ismert.ünk soha? A »zsidó~:íg< :tlatt ·tt 
IH'llllSJllCltlll '• . . 1 ter. 
Ht(•szete~cu Hrm a v:tllúst (•rlJ~ik, , J u ert ~.Lz csn k h~ vő ket és Uetu. 

hi,·ííket ismer _ hanem :t z. I ct O nep~t, ~lll~ val:mii~or létezett(·~ 
mint bizonyM tekintetheu ml'g most IS letezllc, lrtez1k különöse

11 
:lr.oknak ,;zcméheu, kik a zHi.dókb~u. n~m csak a zsidó vallás hiveit 

l:Hják, han em a zsidó népfa.Jn:tk .ti:ut Is. Volt-e tehát, kérdezhetjUk 

:t zsidók c népének, vagy hogy a kérdést történetü nk még régibh 

idejére terjesszüle ki, volt-e az izraeliták népén ele nemessége, mely 

kiilön vúlt a köznéptőL 

J1rsznek. kik c kén lé~ re nyomatéklml tagadó váJaszt adnak 

utalva :t próféta e szav:Lir:t: Nincs-e egy atyánk m_indnyájunknak: 

liPID szúrmaúk-c az egész Izrael az ősatyáktól, Abrabám, Izsák 

(•s .Túkóbtól, hogy létesülhettek volna rangbeli külömbségelc? De 

ime még a nrmetek is egy llsatyám, 'l'cutm viszile vissza szár

mazásukat és mégis múr a lcgrégibh időkben voltak 11áhlk neme

,;ek és nem-nemesek. És a régi U ürögország egyes törzsei, melyek 

egy-egy törzsi bőstől sr.árm:thókna.k mondták magukat, nem osz

lottak-e a »nemes s~ületésúekre«, »jó atyáktól származó lu a« és a 
»tömegre«. :1. köwópre. Yalóbnu a szcntirás elbeszéléseiben 

:\z iísatyákról oly mozzanatokm akadunk. melyekböl látszik, hogy 

PZPn őskorhan is már érvényeseknek mut:Ltkozuak azon általános 

emberi okok. melyek szerint az emberi tár8a(b,lomban az eredeti

leg egyenlök különválnak és osztúlyokra csoportosulnak. Gon

<loljunk csak azon szereprc, melyet ezen elbeszélésekben az első
~zülöttRég és n vele összekötött jogok visznek. Az elsőszülöttség 
hizonyos tekintetben nemesség volt, melylyel a családban a papi 

~eendők éos a, családi ügyek vc~eté~(·nek kiváltsága járt. Gondol

Junk másrészről a~okra, kiket az ősatyrtk korában a családho~ 
számítottak. a rahszolgákr:t, védettekre, szabadon bocsátotta.kr:t, 
zsel!érekre, kiknek ntóclj:ti kí•sőbbcn :L nemzetségekbc, törzsekbe, 

a nep testéhe fölvfotettck, dr hizonyo8an nem :L nélkül hogy ezen 

hevett néptn.gokkal szemhon a törsatyúk igaú ivadék:~i előkelőb-
heknek nem tekintcttr·k . k t " 1 1· , · 1 

v m.tgn a . uOrH o Jllnk vegre arra IS, 1ogy 
az e~y aty~m:t~ fiai kö7.iitt r:tngbcli kiilömhs6gre adott :1.lkalmat 
az any:t mmöscge. A »rabszolganő fi:ínnk<< nevezi Sárn Izmaélt 

(I.lkMóz. 21• 1.0) és .lózscfről olvassuk, hogy zsenge korában túr· 
sa odott atyJa mell'k · · 1 . . 
l.. ál . e DCJeme { fimval (u. o il7,2). A rangbeli kll· on v ás ezen okmhoz , 1. , • , 

lyct h 1 u • 1 , ' , meg uozzaJarultak azon kiilömh~égek, roe· 
e su Je essner ('R ked ő 

· "' ,. vez sorsfordulatok úllnpit:tnak meg :t~ 

egyegek kiizt. Az<:n tét~Y· hc:gy lzta~l tii~·z~ei. ki:zt :e!!;ink:\b.h •:tl
k'tk ki .Tózsef, .Juda .,_, L1•n, az <h:ttyak tortt·nl'teben mmteg.1 

JUegokoltnnk és megalapítottnak lútszik ahhau, mit P húrom ne

mes törzs őseiről olvasunk :lz Egyiptomb:ln uralkod(,,ú ~s te~tn:·n·i 
·ótevűj évé lett .Józsefről, a bátorlelkii és l>kcsen ~zóló .lúdúníl, 

.l A' 'l I. . 1 ,. 'l l\f ózesrűl ós · rom·o , Jel' l u no cmro . 

Egyiptomhan lett Izraél néppé é~ mig a legalacsonyabb 

munlcára lett kényszerítve, e helyzetben i mngbeli külömbségek 

álhtpocltak meg. A nép vénei (II. :Jlóz. ±.29) azaz a nemzetségek 

fejei állanak :1. nép élén; és a muukák fölött felügyelnek a nép 

leebeléből rendelt tisztviselők (u. o. 5, H, 13. Hl). kiket a népökért 

felelősség terbel és bizonyosan népük tisztelete is kiim~-ezett. 

Ök lehettek a nép előkelőivé, vezéreivé azután is. Izra~l pusztai 

tartózkodása alatt szilárdabb éos bővebb alapoH fejlődött a n(•p 

fölosztása. Olvasunk oly férfiakról, kik igazságot -zolgálbtnak 

az ezer, száz, ötven és tiz fejből álló csapatokra taglalt népnek 

(II. Móz. 18, 25) és ezekkel allenlmasint :tzonosak a hadi :tlkot

mányban ezres, százas stb. csapatokat vezérlö tisztekkel (IY. 
J\Ióz. 31 , 14). Ezen birák és hadi tisztek, akár ürükös Yolt. méltú

ságnk akár nem, fiaira hagytálc netök és úllá~uk fényét, úgy hog~· 
csakis fiaikból bizonyos nemesség ;l.blmlt. Izraél tönénye nem 

ismer ugy n n kiváltsúgot. az elökelűkre nr z n• kü li in bánásmódot. 

E,qy törvény és egy jog ;tl:"i esnek benusúlliittek í•s itiegenek -

mennél inkább tehát nemes és nem-nemeisz:\rmaztlsuak. Alaesony 

nemességet képezett bizonyos tekintetben n :t. egész n í• p .J eruzs:'tlem 

első elpus:;:tulásáig. n meuu~-ibeu rniudcn családban n•zették és 

megőriztric a származúsi bjstromokat. Családok szerint la.ktak, 
esal(ulonként mentek a húboruba. A ki csaJádhoz nem tartozott. 

a. ki. sz:\nuazúsftt nem tudta bebizonyítani. a kinek sziilf>tf·sén folt 
vagy kótely volt, az miutegy elvesztette a nemességét és a vegyes 

tömeg közé (II. l\Ióz. l l. 4) ~zámittatott. Az egész nép, a ruennyi

lwn háborubnn a seregrt j~ k\•pezte, házak, esaládok, nemzetsé

gek ós törzsek 1
) szerint csoportosult. Ezeknek a fejei kiemelked

nek :t nópből, űk :t »fejPl;:« a »fejedelmek.« 

, , Külön nenwsséget kí·pez a p:tpság is, ruelynek kivált ágos 
allas·t ru(•<> ·t l , ' . t·· , b . , . k." . '- t A • • e • l:tza~sagi orveny r n IS nyer nemi lleJezt:S . pap-
Ragnak vannak kiilön jogai, rle küliin kötelessí·gei is. A tulajdon-
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, . · tüdtel eo·yütt jiLr :t p:tpság álta l elfoghit birói . kepem pap1 ' b, • • . .. .. • es ta. 
'tó' óltós·;rr és méo· az all:1m1 kozugyekbe IS van be~oly· 

111 t m, "o • "' • . , , . . asa. 
A :uok mellé és ala reuelelvek a lev1tak, Aron fia1nak törzsr . 

p l ' l t ' ' b l "l "k k "l o konai, segédjei és részben vete y arsm ; e o u eru nek ki n, sze\. 

l · l"messérrnek minteo·y képviselői , az énekesek, zenészel' em1 1 ' " '"' , "' • • ,, a 
költők (mint az .Aszáf és Kómch családJm) :t szentély őrei és 
nnmká.sai. 

Végre a király családjáb:tu, ha a család azelőtt nem vált is 
ki a többiekbőL a legmagasabb születési nemesség alakul. l\Iár a 

birák korszakáb:m látjuk, hogy kevés hij án Gideón csn,ládja eléri 

e legmagasn.bh polczot. De először Sául az, kinek sikerül egyszerű 
1iszonyokból fejedelmi rn.ngm emelkedni ; oly fény környezi már 
ezen első király családját, hogy Dávid dicsYágya is csak félénken 

gondolhat arra. hogy n. »király vejévé« legyen (I. Sám. 18, 18). 
:Jiagának Dá1idnak történetében még kirivóbban mut::ttkozik azon 
rögtöni mngemelkedés. mely a királyság föl ülkerekedésével együtt 
járt. Hozzá számkiüzésében mindenféle »szük helyzetben való« 
társult, »eladósodott vagy elkeseredett lelk ü emberek.« Ezek let

tek az ő fegyYertársai, ezekbőllettok hősei és hadvezérei, valósá
gos hadi főnemesség, mely a leg<tlacsonyabb származásból eredt. 

Hasonló módon a középkorban is a nem-szabad ministeriálisokból 
és jobbágyokból, kik a harczias fejedelem kiséretét képezték, sok· 
szor lett azon nemesség, mely büszkén lenézett azokra, kik min· 
denkor szabadok volt~tk. - Dávid e harczosai között első helyen 
állott ,J óab, kit nem atyjáról neveztek el, hanem anyjáról: Czerúja 
fiának, mert ez Dávid király nénje volt. Talán Dávid korára, de 
mindenesetre a királyok idejére megy vissza azon sajátságos csa· 
ládnév: Pácbath Móab (Moab helytartója), melyet a második tem
plom idejében találunk és mely érdekes bizonyiték arra, hogy 
örökittetik meg az ős által elfoglalt állás az utódok nevében is. 

A királyok alatt a szabadok (»a nép fiai«) nagy tömege és 
az alacsony nemesség (héberül: chórim) fölött kiemelkedik egy 
magasabb nemesség - ha el tekintünk is a papságtól - kettős 
ahkban : a régi nemzetségek nemessége, melyek ősidőktől fogva a 
törzsek élén álltak, és azon családoknak ujabb nemessége, melyek 
ősei és tagjai az udvarban, a közigazgatás ban, a seregben tett szal
gálatuk által előkelő rangot nyertek. Nem hiányoznak arra sem 

példák, hogy a király egyeR érdemes férfiakat és családjait neme· 
sitette. Sául király Goliát legyőzéseí•rt a gylíztesnek nagy aján· 
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, · aér bázána.k pedig kiváltságos állást Izraélben (I. Sám. 
clékok,tt 

1
" ' 1r l l' ·' t · ' · Dá 'd fő · r ") _ Ozijon vára e 10g a asaer 1gen , vJ a nemesi, Je· 

t 
7
• 

20
.' . gra emelést (I. Krón. ll. 6). A gileá(li Kimehámot . edeinn l an ' . • . . . 

.J • J · ·ály Absalom lazaclasa utan udvarahoz vonta, hogy ha-
Dáncl 

01
' . , k B ·1·· k .. l 'l t .. t : crát tamtsitsa a.tyJana , arz1 am:t JO szo ga a ~ucr ; 

lattdatossao " h t 'l (II S · 19 39) . . család az előkelole ez tar oz1 c . am. , . 
cs azota e ' t l k' 'l k 'l .,b A hivn,talon alapuló nemessege , a me y a 1ra yo 1c eJ e. on 

. . krbb előtérbe lép, teszik a birák, a várak parancsnokm, a 
miDdlll ,t 1 · · k ki 'l · b' t l • J h elytartói a hadvezére c, IDilllsztere , a ra JI 1r o c tartomanya { . ' 

lő . ' n királynál személyes szalgálatot tevő uclvarosak. felügye l es '" , , . . . ' 
bb a'llrtsokr'1 főleg a krrály rokonai JUtottak. Sah· A Jerrmagn,sa ' ' . . . 

"'l tt l ' t tartom ánynak a király vejei voltak a helytartol (I. 
monaa re , ··r· cl f" 

· 4 ll • 15) Ezekiás alatt Sebnanak, a bra JI u var o-K~ 9 . . . 
· t ·' l " ·e· nek leülönösen azért kellett bukma, mert nem szarma· tiSZ vrse OJ ( .. 

zott a királyi családból: utóclja királyi herezeg volt J es aJa 22, 

20, s köv.) 

Koblen z. 
LEVIN ADOLF. 

(Befejező közlernény következik.) 



A biblia befolyása a magyar irodalomra 
a XVI. és XVII. században. 

n. 
X ll. Tinúd.: Sebeslyi~ll : Dávid királ mint az: nagy Góliútt<tl 

mcg>intt. (Ill. k. 224.-236. l. 400 s. Sám. l . k 1.-17. fej.) 

:\lindjárt az első ± sor tudatja lelünk, mi birta rá 
'l'iuóclit arra, hogy felclolgozzft Dávid harczát Goliá,ttal. eme 
kiizdelmét :t törpének az óriás ellen, amelylyel szemléltetui almrja 
Hí-!\1-ben az uj bitnek a régiícl összetüzését, a melyböl a bizoela
lom tanulságát 1onja le i bisz »annyi bizonyos, hogy a reformáczió 
hi•e Yolt., mely 1530 é•s 40 kö>~t már a dunántúli részeken is na
gyon terjedt.« (Szil. n. o. VIII.) 

J. 4. ~. Ki<·~s keresztyén lelki jót halla.ni, 

Ó tön·énbűl hadakozni tanulni, 

Az igaz hit mellett mint kell bajt I'Ívni ... 

.:\Iiut a többi e keretbe tartozó költöt, őt iH jcllcmú azon 
kerPsztyén álláspont, a mclyre még akkor is helyezkedik, ha tisz
tán ó-tönéni. <1Z:tr. ó-testamentomi, tehát zsidó tárgyn esclehá
nyekről mn szó. :\Iegt:tláljuk itt a szokásos megemlékezést is: 

.). ~. Emlékezihn a, régi "kir~íJyokrúl, 

Talamint a bimtkozást a hibliru·a 9. s. "Bibli:1. mondjft kiriüyok 
könyvében.« 

.:\finclezen obclatobs mellett nem mubszthatjft el a költő 
tárgyft befejezte után l:l szakaszban (389.-400. s.) Jeyouui :tz 

eliJadott elbeszélésből folyó erkölcsi oktatást. melyet allmltmtsint 
Í'lő szóval is szemébe monclott min<lazon u;·almak. a kik előtt 
lantját pengette : · 

:q.n.-~~ 32 · s. Süt nellt hcúba ezt az ú türYénbe 

Prófétak írták hiblia kü 11 yvébe; 

Hzép tanúság ez 111o~t nj törv(•nbo. 
:'!li életi'mkben. · 

Egyenesen az ország nagyjainak szálnak e sorok: 
361. s. kk. Ez világi fejedelmek kik vattok . 

Próféták módjára hadakozjatok.' 

fl';!'()f,Y, A }f.\(;\'. Jltllll.\J,fJILH,\ .l XVI.. XVII. >'ZAZ.I!Jll.\'1, ·i\11) 
,l HJIJ I,TA 

"~>' co·y kortörténeti arlatot is nyerünk költeménYéből: _c;gy- "' • 
~167.- R.~. Hzep:ín küzségüt ne nymnorga!-i~útok 

GJs ne nyuzzátok. 

:Jí.J,.-f•. Község nyomorgatók ti ne legyetök 
Gazdfit az kertre ki ne kergessetük sth. 

A költő tendencziáját egészen más világításba helyc~tc 

,, 'hd (u. o. XVH). De a mi álláspontunkon áll, miclön azt 
8Zl ' y 'bl' . t' k' t ' k' l t h' t llioncljn, (XXXL): »Bl lftl ar~;u e ene eve e a. a_zon eg~--

, · ' ekszerzők tisztes csoportJahoz kell soroznunk Tmoclyt, lnk ha.Zl en . . . 
:t reformó.czió első évtizecle1ben ezen az :tt~n 1s 1gyekez_tek ~t 
vallás és nemzetiség szorosabb egybeformsztasan. Ezek maJdnem 
kivétel nélkül hitfelekezetök egyházának szolgálatába állottak ;; 
mereven egyházi szemponthól élolgozták fel a bibliai történet egy 

részét s i. t. 
Némely helyen egészen megfeledkezik Tinóeli tárgya hősei-

ről s fenemlített keresztyén álláspontján meg a zsidók helyett is 

ogyszerl'ten keresztyéneket ír. ptl. : 
:; 0.-6. s. Béniámtól Saul fia az Kisnek, 

Jó keresztyénnek (') vftgy 
6D. s. 'ü\marla Saul az keresztyénök\·el. 

Azon nehéz borongás, mely Saul kir::ílyt meg:;zállotta ki
rály~ága elvesztése után s melyet a~ irás »rnsz szellemnek« (Sám. 
I. 16. 14.) nevez Tinóeli szerint (228. l. 123.-4. s.) »Áz gollosz 
lélökő beléjött vala, Kinozja vala« ós késöbb (u. o. 142.s.) »Sault 
<tz Sátán mikor bántja vala.« 

1..±5.-8. s. Sajátsi'tgos tullákos megjegyzé::;e a költőnek. :t 
»cbllos« i":jebestyénnek, hogy nem Drtvirl, de Tuhal íolt <t zene 
fcltalálója (M óz. I. k 4. f. 2 l .) 

lG 2. s.»Gyet vúmshól« ft Szeptnaginta é~ Vulgúta Getbjc ma
gyarosítl'a; ereeletiben Gnt; hasonlúan {t titTák ft töblJi 11en~k Fe
nenna (PeuinnálJól) Anna, Hénihm sth. Ezenkivül hizonyítj<t aVul
gáta h:tsznábtát a 164. s. »]'attyu roltúhól «, mi mngyaritása a l:ttin 
spurinsnak, holott az eredeti héLer utúu fonlitó K{troli pd. azt 
mondja: >>a két tábor közzé« i a m:ti tmlomány n. héber: »Ís hah
hénajím« kifejezést közvetítővel magyarázza, azaz a ki a két titbor 
sorsát párviadal által akarja eldönteni. 

·291. s. ,,Torrens vizéMl« a Vulgáta után: de 'forrente, mely 
azo.nban egyebet nem jelent, mint »a patakból« az eredeti szerint. 
'l'inócli félreértette a· helyet. 
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nak leirására, b:t~· Sát~mel élctéwl _ke~di. A forditú_s :lég hü, úgy 
az adatokbau. nuut tonyekben <L nelkul, hogy a kronrhcs izetlen 
hangjún s;:ólalniL meg. .A. költői ér nem egy helyen csillámlik 
keresztül. 

Xlii. Xagybúnkai J[dtyás: Histotü az Jakob Pátria.rka 
tiúról Józsefről (R :J[. K. 1'. l \ r. kt. 5.-26. l. 686 s. )lóz. 1. le. 
37. f. - \égig.) 

Ugy a darab elejé u, mint végén :1. költő megmondja, rui vitte 
öt rú épen József története n'tlasztásám, t. i. egyéni b~mata, be
tegsége. mely megtámadta »az beteges :Jlá.rczius havában«, melyre 
írt keres ;mn;1.k magasztos példájából, a ki atyjafiait, nemzetségét 
s feleke;:etét kimentette iL nyomorbóL 

±. ~. l"igasztalom véle szüvem szomornságát« és végén 
t~fl;",,-tl, "· Magát vigasztalván háborusúgában 

Xagy Bányai Mátyás szerzé betegágyábalL 

44. s.Dótáimhana Szeptuaginta után induló Vulgátából {ct véve, 
mert Károli az eredeti szerint Dátánt ír (37. 17.) és ugyanigy 
áll a dolog a többi tulajdonnévvel: Putifár a Vulgátanyomán,mcrt 
Szeptuaginta Petephret használ. Rajátságos a Gázon tartomány, 
mely a héber Gósen akar lenni, mit Szeptuaginta Gesem és Vulgábt 
Gessen s njabban Káldi Gesszennek irmk. Helyesen irja Beersába 
ue>et, melyben súntén eltér a Szeptuaginta és Vulgáta felfogásától, 
mert ezek a nevet jelentménye szerint adják vissza : amaz bt 
:o :;>péap to0 őpxou és emez ad Puteum iuramenti, azaz (Káldi 
szerint) »esküvés kútjához. « 

Még más tekintetben is runtat Nagybánkai forditásn érclc
kes eltéréseket az eredetitől, igy pel. a számadatokb~Ln ; nála uem 
20, hanem 30 ezüstért adják el a testvérek Józsefet és ez 35, 
nem pedig 30 éves .. a miclön Faraó előtt áll. De egyéb adatok
ban is Mtelen a szöveghez. Gileád helyett Galileát moncl. A hét 
tehén. melyet Faraó álmában látott, neki hét ökör, mert nem 
vette észre, hogy a Vulgáta bovesc nőnemü, a. mint az után~L álló 
pulchrae mutatja. A Vulgátától egészen elüt nézeteJózsef egyp
to~i melléknevéről: Salvator ru undi, mert majd Titok tudómtk' 
~lll.Jd ~~ve~dö~ond~nak uevezi, mi közeledik a Targum, Pesita 
es a kesöbb1 Kimchi felfogásához : Reveitttor occulti. Hogy »aZ 

F.arao király vén Izraelt megáldá,« nem helyes; az Irás szerint for· 
ditva áll a dolog. 

'ü l y ·l .IlAG y, JHODALUJIHA .l XV J. , XV .ll. i<Z.i%.\UJLI:-1. l ~7 
:\ HlUI.J L \ BJi; L• J • • 7 ~ 

Szilády i téletét e sz~wak?an foglalja össze (l Y. 270): ~E 
. 1 . . tárgyat folyam~ctosan s JÓl verselve beszéli el. « Itt még :t 

bJb lal • l , "-T . 'b . 
következőket toldhn.tJU~ lOZZlt ,: .l.~il.gyJa an őrs a Vulgáta alap-
., dolgozik, ele föntartJa maganak nem egy helyt az eredeti té
JfWl sz:.m-1datok megváltozását akár saját felfogásu értelmezés-nye { '" , u 

ből ;agy költői önáll~sá~ból, akár, figyele_m _hiá~yból. Ha az egyik 
]Jel et elhagyja, egyrk Jellemvouast az Irasbol mellőz, nagyrészt 
l· y 08 okokból teszi s ismét másutt annál bőbeszéclübbé válik. 
~:~ lehetetlen, hogy e költeménye nem épen a »betegágynak« 
kös;.:önheti keletkezését, hanem Szilády kombinácziói szerint azou 
fogság eredménye, melyet talán reformátori buzgólkodása vagy 
épen a török ellen vétsége következtében kelle 1540-ben végig 
szenvednie, mely körülménynek azután jobban megfelelne a tárgy
választás azon Józsefről, a ki bebörtönzése után vagy áltnl jutott 
ki a szabadság és elicsőség fényes éclenébe. 

2. Zs o l t á r ok 

Nincsen új egyház, mely híveinek bm:ditására, a. hitbeli 
meggyőződés súlárditására, il. vallásos szellem ébresztésére s főleg 
lelkesitésre oly hathatós eszközzel r endelkeznék, mint a zsoltárok. 
Ezen ősrégi énekek, melyeknek dallamos s;~:wai majd felzuduló 
háborgást, ma.jd szívrepesztő töredelmes megbinást., mélyen ke
sergő pnnaszt, vagy magasan szárnyaló hábadást fejeznek ki. 
hatalmasan felzendülnek az egész község szájáu, a honnan maga
sabb egységbe olvadva menny felé emelkednek, hogy megnyissák 
az ég kapuit. Látatlanban kéz kézhez, szív szívhez füzűclik e közös 
ének felhangzása alatt. Nem egy gondolat, egy e5zme villn.n meg 
a rozoga kis templom ájtatosaiban, de egy h·zés hatalmn.s láncz:L 
fogja minclnyáját körül édes testvéri szeretetben egyesítve őket. 
Az uj tan hirdetése, vallása üldözéssel, küzdelmekkel járt. A 
lelkek megnyugtatására, a vigasztalásra, iLZ istenbizalomra meg
felelőbb szavakat költő nem teremtett a zsoltárok óta. A refor
m~czió papjai helyes úton j~trtak, amiclőn ezen arn.uybányába 
~zalltak le, hogy kincseket hozzn.na.k fel híveik üdvösségére 8 

Javára. N em csoda tehát, ha magyar zsoltárfordításokkal sokkal elébb 
találkozunk, semmint a teljes magyar bibliával, hogy nemcsak 
1538

-ban - mintegy 18 évvel a reformáczió keletkezése után, -
Rra~kóbn.n a magyar »Soltárok« kiadatnn.k, hn.nem ezeknek költői 
forditása is igen számos mi\.velőre akad, kik épen az istentisztelet 
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bibli:t t:'trp;yn históriáknál láttuk, úgy Itt JS lepzetlenül ott fogjuk 

kifL'jezn' találni ~• köl.tő in~e~lcz.ióját a költemény elején V::tgy 
y{·~{·n: m~tjtl mllt'tc i. nul.Jd pobtllm1 momcntnmot emelnek ki. 

c A mi a, forditús értékét, miut ilyet illeti, úgy a hü.sóg, a 

szöyegltez ragaszkodás :1. ritkaságok közé tarto ik, főleg azért 

mcrt n, ;:'oltárbn.n nem tényekről, hn.nem érzelmekről ll>vén szó 
L'zcknek kifejezési módjn. sokkal inkft.bb kihívja a költői tehetség é~ 
t'rÖ szabaLl kifejlését, mint amazoknál. Inkább a főeszmét ragadja 

ki :t feldolgozó az egészből és azt formálja, gyúrja saját képcssé

t:l'ill'z. tt kor 1i 'zony:ühoz, az egyház helyzetéhez mérten, mintscm 

hogy szolgailag az eredeti szöveghez kötné magát. A mi különö

~en ki1etközteti a zsoltárénekeket az eredeti héber tartalmi n.l

kotmáuyábóL ez azon körülmény, hogy a költők itt még hat

hatósabban, miut a krónikáknál tisztán keresztyén álláspontra 
helyezkednek, Isten imádását gyn.krabbn.n cserélik fel Jézu~ 
tideletéYel vagy önkényes toldalékaiklJau oly jelleget iparkodnak 

kölcsönözni zsoltáraikuak, mely áltu.l beleolvasztják n.lakulásbau 

]c\Ö kultuszokba. Azért bajosabb és fiilösleges hasonló részletes s 

brható Yizsgálat tárgyává tenni azokat; elég lesz rámutatni ezen 
most kiemelt főbb 1onásokra s csa.k itt-ott valamely nevezetesebb 

clt.érésre. X em lesz nehéz kimutatni ezeknél sem, hogy nngyjában 
m&g a Yulgáta nyomán haladnak eme költői feldolgozásole 

A többször említl·tt s Szilárly Áron által kiadott Régi 1\Ia
gyar Költők Tár(tban Mt ily zsoltárt tu,lúlunk, melyek közül az 
egyiket teljesen ide fogjuk iktatni, szembe állítván vele a legnj<tbb 
Kálm[m-féle feldolgozást és u,z eredeti ntrw készült prózai fordí
tást, hogy kitünjék u,zon módszcr, melyet a XVJ. s:;:ázadhan ~t 
zsoltárkültök köYettek s hogyan dolgozzák fel maJJapság költőink 
ezen önekcket, a kik rüJitólag »az: öshéhcr eredeti szövcg alap
jim ... magy:~r versekre irj(tk.« Nézzük egyeaként 

I. Qui habitat in adi~ttoriu. (Névtelenül egy codexbcu.) (L 
k. LXX. db. 221.-:l. l. 7:2 1<. 91. f. a Vulgáta szárnoz{tsn. szc
rint 90. f.) 

Hogy a \"ulg:'ttúhól van véve, mutatja aszó szerinti latin 
felirás, mely Pgyáltalában döutö ole eredetérc nézve a legtöbb 
itteni darabuál. Tendeucziáját a végsor mondja el: »Hogy min· 
den bizzék istenben, Amen.« A keresztyén szempont több helyen 
látható. 

. ,,,(;}, JHI!])\Lil)!H.I \ X\'1 .. . \\'11. Sil.\il.lllll\X, Hl!l 
1\J•; I'll],l. l .. 

. \ Ulllt.ll 

· h' ebbekbe~ számiLLató. búr uélm kité!·é-A fordit:'t,; mí•g a lV 

' y 53-56. s. 
, 0]<et tesz, Ig · · r . . . 
~ 'i'/ .7 · Be1wlek: XXX. Psalmus. lu te dommc spcran, TI. 10/'UU ' '.' 

. 1 . . · aeternum. Az ».Juste ,Jurlcx << notapm (U. k. 
uon conln1ll ,n m . . 

·>J6 -8. l. 72 s. 31. feJ.) . t l''bb' 'l '-.! , , j',lir:t. 
"' · l, l .. ·'ilménvek mm- az c u me . uzamoza~, c ' ~ Hason o <On J ' , , •• 

E' 1 kos a 1rettős refrcn váltakuza~a. A ionlttas . ból re e ' ' , 
:~ ]atw,t" ~ Nzcrcpct játszik nála még ~t:;, ördög, mel~·ct tcrm:szc-
JJleglelte. Uti.,., b nem talált. Semmi különös motmnu, mC'g a 
t en nnnta}t an . , . -
cs , , f l ltatik benne; pusztán templom! aJtfl.tossagm kcrcsr.tyeu ::;em og a 

sr.ánh<ttta. . . . .· . 
_ .. 1 d . , .. XL l V Psalmus. Dommc, aunbus u ost u~ Ll [ 1Jat1 ;"~ l n 1 a.,. -' · ' .. 

. . . t. (IX db II. kt. 71.--J. l. 104 s. 44. feJ.) 
·tudlYHllllS c c. · · l't'L . · ' ] · a török 
, J\Iint elébbieknéL Uj náb a po l I uu CíiC ;ms 

lmjokra: . . . 
n;,, %. "· Ar. sr.egény foglyokat log,;agllúl 

Ho7.cl ki :i\Iahnmet orsúg(thÓl. 

y alós[tgos im[tban végződik : 

%. IO •L "· Nem kél'lmk úristen érdcmúnkért, 
no kériink tég·cclet szent Ht)velll)rt 

J~s "" t" •zeretü szent fiadért, 
Ki magát adá mi bününkért. 

nicsG~ég atyának l·s fiúnak 
Egyemben szent Yigasl.ütlónak, 

Hálákot aitunk vigalma<lnak. 
)lind ar. teljes szenthárom,úgnak. 

. · l"c . 1 ln•tk benne is paut-A fonlitíts sziutén meg.JárJa; e oJOtc u · . , , 
ll , , t' t-'ts·ur<il va u ~zo, u em fmsztikus kitrrés<>k; n, hol az c euseg pusz I ' ' , . 

. . , l l' t" ·"], ,,·arítztlúlkodas:u elleu tn.rthatJu, VIS~z;t maga t az ural coe u ot 0 ' ro' , 
1 

'k 
k. , á 'l l e~zél megemle 'ezi 1fabdni ; u, hol n. nép ltitehagyutt:;ag, ro l,· .. • , 

saját népe hííaeiröl s vallási elmanMloltságúrolJs. 
·o in uomiue tuo lV. Bik.l.ísi Jlfihd1.'J: I_JITI. Psalmu~. eus 

salnum me fa,c. IV kt 
Nótája: .Ter emlékczzii.nk keresztyén uépek stb. ( · · 

45.-·7. l. 64 s.; 54. fej.) . ., . 
A 'f , l "l eredehnek alapr.~J-mennyire a sok kMtői k1 estes lo az 

zát sikerül kivennünk a héber 54. fejezet van előtt~n~, mertá.a 
, . ' . ' történeti hnatkoz -magyar atdolgozás Igen szn,bad, gyakran meg á • 

s k · · bát 'tására van sz nva. 0 ra Is kiterjed. Nyilván az uj felekezet ori ' 



ll.t,;HZOH ~lA~Ó. 

:>. -8. s. Ime most ulinket az pogán népek , 
Kik ellenségi az te szent igédnek, 

}.[int oroszlánok környi'tl Yöttenek, 

Te szentegyház:ul ök megkömyékezt ék. 

Hn.soulóan imával végzi, mint Batizi. 
A héber eredetiből e szn.bacl felclolgozásbn.n ali rr v·:tu . · o ' meg 

egyetlen egy vers is. Ha, arról szól, hogy Isten legyen kegyelmes 
szent uevéért, ráutal Sámuel anyjára, kit meghallgatott az úr 
lzraelre Egyptomban, Jeruzsálemben és Babilonban. A költő uo~ 
az eredeti Dávid zsoltára költői forelitását akarta, nyujtani, hanem 
egy az isten házában felzendíthető ima-éneket. 

Y. r-é!;kecskPméti J11ihály: hV. P salmus. Exaudi Deus 
oratiouem meam (lY. ±8. - 50. l. 88 s.; a Vulgátában az 54. fej.) 

All~~lmasint nem a latin után dolgozta, mert maga mondja: 
(86. s.) Otrenötödik dícsíretiben, mely kitételt valamely magyar 
r,soltárforditásban találhatta. Magából vette azon adatot, hogy 
Dárid ez éneket akkor 'szerezte: liiikoron ... baráti miatt volneL 
bánatban. Hívebben ragaszkodik az eredeti goncloln.tmenethez és a 
>ersek egymásutánjához, mint pd. Siklósi, ele n. szöveggel épenség
gel nem törőclik. .á. zsidó alapot nem is cseréli fel keresztyén 
állásponttt1.l. 

Összehasonlítás kedveért hadd álljou itt eme zsoWtr s vele 
szemben Kálmán 1) költeménye, meg az eredeti héber után készült 
hü forelitás prózában. 

Végkecskeméti: 

Jstenem uram l kérlek tégedet 
Fordítsad reám szent szemeidet. 
N agy szükségem ben ne hagyj eng~met, 
Me rt megemészti nagy bánatsz ívemet. 

Csak rívok-sivak nagy nyaYalyámlmn, 
Elfogyatkoztam gondolatimban. 
Megkese1·edtem nagy búsultomban, 
Ellenségemre való haragomban. 

Hogyhaénnékemszárnyam lettvolna 
Mint az galamb elröpültem volna ' 
Hogyha az Isten engedte volna ' 
Innét én régen elfutottam voln~. 

Akarok inkább pusztában laknom, 
Vadon erdűben széllel bújdosnom : 
Hogyuemmiut azok között lakoznom, 
Kik igazságotnem hagynak szóllanom. 

Éjjel és nappal azon forgódnak 
Engem mi módon megfoghassanak, 
Beszédem miatt vádolhassanak, 
Hogy fogságomon ök vigadhas~anak. 

Látod jól Uram álnok szíveket, 
Csak iiZemben való szép beszédeket, 
De zabolázd meg az ű nyelvöket, 
N e tapodják le híremet, nevemet. 

') Kálmán Károly D· 'd k ' . • ' av1 n-aly Z~oltárkönyve. Budapest, 1883. 

A nrr;r,JA HEFO J.Y. A M\1<1:. JHOI> .\T.O:IIIL\ ". XYJ. , XYIT. sr..\Z.\T>ll\1\. 51)1 

l 'D'yan szen1eim111el júl litlom ííket, 

]~t: reán1 yaló gylilö~ségek:t, _ 
Jcftlemm el hallom karomlasokat , 

Igazság ellen felt6mar1úsokat. 

Egész ez város rakva hara~g~l, 
:Eg·ymásra való nugy bosszusaggal. 

Elhíresedett az gazdagsággal , 
Jiozzá fogható nincsen álnoksággal. 

Gyakorta köztök gyülések vagynak, 

özvegyek,árvák nagy bosszut val nak, 

Isten szavával űk nem gondolnak, 
liiert jószágokban felfúvalkodtanak. 

Keserüségem ennyi nem volna. 
Ra ellenségtűl nyavalyám volna, 
Bizony könnyebllen Hzenveütenwolna , 
Magamat attúl megóhattam Yolna . 

Én barátomnak az kit vélek volt, 

Nagy nyájasságom kivel együtt volt, 
Jó hirem, nevem, tisztességem volt, 
Fű ellenségemmost látomhogy az volt. 

Csuda szerelmét én hozzám láttam, 
Kivel sokáig mind együtt laktam, 
Az istent véle együtt szolgáltam, 
Ily álnokságát soha nem gondoltam. 

Keserü halál szálljon fejére 
~llenségemnek ítéletére, 
Aluokságának büntetésére, 
Hitetlenségnek kijelentésére, 

f~n pedig urau1 hozzárl küíltok, 

Reggel és délbe, estn• ki\nvörO"i\k 
l\Iegs?.abadulást tc tűlerl v~rol~, ' 

Az elleuségtűl, mert igen félek. 

D1egszegt/>k ezek eskiivéseket, 
R égen elhagyták az ü hütüKet, 

Nem hiszem immá1· egy beszédeket, 
Mert m egpróbáltam hitetlenségekPt. 

Ezeknek szi1jok zsírosb az vajnál, 
Síkosb ajakok az faolajnál, 
Élesb az nyelvek az éles kardnál, 

Szájokban nincsen egyébálnokságmi l. 

'l 'e azért lelkem gondolatodat 

Isten ben vessed bizoclalmodat. 
Rólad eheszi minden terhedet, 
És meghallgatja te könyörgésedet. 

l gaz 1·agy uraul ítéletedben, 
Az 1·érszopókat ű idejekben, 
'l' e meg nem áldorl szerencséjekben, 

Hosszu életek nem lészen ez fülili\n. 

Az iga1.akat te mind megtartod. 
Az kegyeseket megoltalmnod, 
Az szegényeket felmagasztalon, 
Az kevélyeket alá hajigáJoeL 

Ha egy kevéssé megkeserited, 
Az ég ű tűz ben el-betaszi tod, 
Nagy hamarsággal onnét kivonszurl, 

Nagy tisztességreismég fe!enwlerl. 

K á lm á u: 

Hallgasd meg Isten hű imámat, 
Ne vesd meg e fohászkodásimat, 
Figyelj reám, hallgass meg engem, 
Az ellen ím lelkemre támadt 
R ádáz szorongatásai miatt ' 
Búbánat sujt e küzdelemben. 

i'lk lelkemet kétséO"be ejték 
Re1ne0' . · o ' l(" .. o sz, vom e test, e pusztn y{t~ 

ozott, leszálla már reája, 
~:e a halálos bús verejt<·k 
l<"s l'ettPo-" f 1 
A .· "" e ettem itt tany:'t~, 

ktnuk s%i\rnyra t•js~nk:tja. 

Kérdem, ki ad míként galambnak, 
Ki ad nekem oly égi szárnyakat, 

Hogy elrepüljek más vidékre, 
Hol nyugton élve, ment maradjak, 
Puszták ölében, ott az árny alatt, 
Hol vár az üd1·, az enyhe bf\kt>. 

};l innen e város zajábnl, 
Hol éjjel-nappal rút bűn árja forr 

Körötte vész, fölötte átok, 
Küziitte baj, hozzája jántl 
Nyilt jogtalanság, rondaság, nyomor, 

Sziinetlen nzsorák, csalások ! 



Ah , hog-,r ha (i, a fondur elkn 

:\yildn gyah\zott rolna L'ngemet, 

Í<:J, \irizkedtem ,-ol na télle, 
[b nyiltan h\Jnadt yo]na engt>m, 

Hég-en t:Jbltam rolna nwnhelyet., 

Kitér tem yolna (í ell\le. 

n,, benne hiztam l>n eg&szen, 

J.1gylltt lakóm Yol t lelkem jobb fele. 

Oly júratos yolt asztalomra, 

Együtt menénk templomba szépen, 
Rogy sujtsa Gt az Isten átka Je 

Rút élethel a pokolba! 

l múzni '"okta m lst~enemhez 
,.. . ' 

A nap e.st~·e,1en. ha,1nn\:ín, llelén 
Kitúrom Oeliíth' kehlem ' 

8 Ü nyugtot úd, ah Ü kegyellllez 

IIog·y enyhet, üdYöt élvezendjek ;;n 
B:ínncnnyi voln::t is az ellen. ' 

1\Iert 1stenem minclen,m uralgván 

13osszuállásra nyujtja a szent ke~~t 
l~oruja éri , 11em derüjP, ' 

A bősz szentségtöröt, im ajkán 

Lágy mint a vaj az öml.edö beszéd 
De tűrdöfés minden betüje. ' 

Bizn'tst remélj nagy Istenedben, 

Ő jút kegyel s kegyelme s:r.ent, örök, 

Jót áldasz I sten, a kegyetlen 
Csalárdot, vérszopót pediglen 

Bltök virágiban 'l'e megtöröcl, 
"\Iram, bizom kegyelmeidben ! 

Er edeti ut:ín: 

~. lligyelj Isten imánHa és el ne r ej 
Wzködj könyörgésem eliíl. 

:1. C' gyelj nim f.s hall!(ass meg engem; 
holyongok panaszomban és ja.i
gatok. 

~. 1-:llens~g sza rá tól, gonoszn::tk szo 
rongatását/>1; 1nert reán1 h:-lritn

llak nyomoruságot és h·w~ggal 

i'tlclüznek engetn. 

: •. Ho•meg szi\·em keblemben és halál
nak félelmei szállanak rám. 

H. Félelem és rettegés jön belt\m; és 
~lhorít rémület. 

7. l' gy hogy azt mondom: bár ,-olna 
•zilruyam mint galambnak; el
szállhatnék s megtelepeclhetn(•k. 

R. Lám messzire távoznék, pihennék 
a pusztában: szela h! 

ll. Úh bar siethetnék menerlékre ne
kem ; forgószél s vihar eHJL 

l U. Kermnisítstl Istenem, ossza d meg 
nyeh-öket ; mert láttam eri!,z:c
kot " perlekedést a vítroshail. 

ll. Nappal" •'·jjel keren~"tik falnin . 
nymnnr, vl'·~z van l1l~HtH! um~ 
gá bau. 

J 2. Pns:r.tulás benne és nem túgit 
piac:r.áról elnyomás és csa lits. 

l :l. Mert nem ellenség gyal~z engem, 
hogy eltürhetnétn ; nem az ki 
gyülöl engem, vett eriít n1jta111, 

hogy elb(mék elő l e. 

14-. Hanem te, ember ye]ent egyfor
máju (egyenértékíí): harátolll ; 

meghi.ttem. 
ló. Kivel egyi:ttt mi édeseleden tt>rvel-

gettünk, jártunk istrn ltfi~:í:ll>t 

zajongássaL 
1r,. Zitclitú halúlt reája, sl'tlyodnének 

élve a:r. alvilágba, mert gonost.
ság van lakásuk han, belsej l! kben. 

17. f~n az Istenhez kiáltok és ar. 
örökkévaló 1negsegít engem. 

18. Este és reggel és cléll.Jen panaszo~
kodom s jajgatok és ű meghaJI.l" 

szavan1. 
l~. :'llegváltja békében lelkemet ar. 

ellenom háborútól, mert soknil 

voltak ellenem. 
~i). Hallja az i:;ten /•_s Jnegfigyt•li íll<Pt-; 

Ü, ki iísker.rlet ,·,t:t frúnol ·.-. 
Sjt,L•lúh · í'd;:1•t.

1 
ldk p]l'iff, )IPill }t• .. 

tezik v:ílto:r.;ís s kik nem f~lik 

)stent. 

21
. Kinyujtj ::t kezcit megltittjPire . 

1negszegi frigyét. 
~~. !')imák száj:'tnak tejfeles szaYai, 

de hábor(t az ű szíve; lágyabbak 
szavai vajnftl, ele azok meztelen 

kardok. 

2:1. Yrsd az Ürükkél'alúra ki 1·:in"j,,,,,J 

·és ií ellát téged ; nem ,.n;~,li 
in ogni soha az ·igazságos t. 

24. 'l'•' pedig Isten lesl!lyeszteu üket 

::t romlás vermébe: a vérontás és 

csalás emberei felét sem érik el 

(éltök) napjainak és én benned 
bizom. 

VI. Battyáni Orbán: Ps::dmus 32. Nótája: Árpád vala fö 
az kapitánságban. (II. db. lY. kt. 54.-6. L 72 sor. Eredeti héber 

számoziLs szerint a 33. fej.) 

Ismét megtaláljuk benne a keresztyén szinezetet. Szereti a 

gondolatok összevonását va.gy kibővitését, de azért elég híven 

követi az Irás szavait. 

Ö is azért választotta e zsoltárt forditásra, hogy benne bizo
halmot nyerjen lstenhez s vele vigasztalódjék, a mint elején f>s 

végén olvasható. 

»Bizodalmunk :tz hata.lmas Istenben « és »BizoclnJmát hely

heztette Istenben.« 

VII. Nértelen: CIII. Psalmus. Benedic anima me:t Domino 
(TV. 71.- 4. l. 112 s. l 03. zsoltár.) 

Ezen darabbal a költő »Keresztyén népet ezekre inté(k) «, 
t. i. » Hál:-tadásra őtet serkengeti. « Szám os utalás van e sza bad 
átdolgozásban a régi zsidó-történetre, dr még több az uj-testa
mentomra s annak ta.naira. Aposztrofálja az angyalokat, a fejedel
m_eket mint Tinódy egyházi népeit és a szegén községet ruint 
S1ldósi, melyet leülönösen buzdit: 

"Gyaln·an hallgassnel Isten igéjét. 
'l'űlecl is Isten úgy dicsértessék, 
Hogy alábbnló minclennél te se légy «. 

A bibliatörténeti énekek és zsoltárok között középállást fog
ln.~ el, mint már fennebb emlitém, 'Tolnai GyíJtgy-nek egy költe
nwnye: Az Szent Jóbról, (Nótáj át keress: avagy szabjad erre: 
Laknak vala régenten stb. IV. kt. 57.-68. L 348 sor . .Tóh 
könyvén kk' ' l 'á l 1·· . e Ivonat:t), melyben nagyreszt az Irás a apJ n e mom .J<l 
az '~Jstenfélö uagy szeut ember<< élte történetP.t, s kisehb részben 
llüdJ<> azo ' j · k" ··tt l ~ l •nk 
r 

1 
° ' ' ll par )($Zécleket, IDPlyek közteS barátai OZO CJO Y"• ' 

lt>ntlrn1·zi:·. · ' 1 ' · ,. · · ·lJ.l., vagy mmt. G rrp;us:-; A gos t ro ont ana, eszmPJC · 



·q:·,_-8. ~- .h szent biblü\Ml ver>ekben ír~ 

Az Nagy •rolnai György magyaról íd, 
Kivel magát vig·a~ztalni akar:í, 

'riteket is isten segítsen arra. 

'l:olnai éles szemét ki nem kerülte, mily kiapadhatatlan for

rlsa c férfiu élte története a legnemesebb s legmagasztosabh 
tub1'donslO'oknak. erényeknek Nem is mulasztja elaz ercdme·

11 • o ~ 

ket költt>ménye vége felé felsorolni : 

331 . ~- kk. Példa legyen az szent Jóbnak ű dolga, 
Kazdagoknak, szegényeknek jó példa, 
I sten ellen marhátok elvesztében, 
Ne zúgódjatok az ti szivetekben. 
Hálaadásokkal csak szem·edjetek, 
Az .istennek nagy hálákat adjatok, 
Ő adta ajándékát úgy birjátok, 
Lelketeket csak istenre biz zá tok. 

A hol alkalma nyilik, ott ő is keresz tyén érzelmeinek s tudá
sának enged, pd, »Ajándékozá mint fi:ít az isten« stb. 

A nevek átirása a Vulgátára engednek gondolni, de vn.nnak 
az adatok között olyanok, melyekből kitetszik, hogy ismerte n. 
Szeptuagintában a könyv vége után következő apokrif verseket 
melyek szerint Jób azonos Jóbábbal. Ezen J-óbáb t. i. Edóm 
királya volt és Ábrahámtól származik. Ábrahám fia ugyaniR 
Izsák; ennek fia Jákób; ennek fia Ézsau; ennek egyik fia R,euél ; 
ennek fia Zerakh; ennek fia végre Jóbáb, tehát csakugyan: » Abra
hámnak ez ötöd unokája« (9. s.). (L. különben erről Ewald, Das 
Buch .Jjob. Göttinga, 1854. 17. l.) Ha ezen adatokat nem is köz
vetlenül a Szeptuagintából meritette, úgy bizonyára valamely más 
latin forditásból. Erre mutat az » Usitides földe« is, mi latin 
átirása a görög Ausitidesnek. de a Vulgátában az eredeti Ucz 
használtatik. Hogy Jóbnak» Vezetékneve .... Sair vala«, Ézsaura 
vezethető vissza, ki Szeir (v. magyarítva Sair) hegyében telepr
deU le. (Móz. I. k. 36. 8.) 

21.- 4. s. Hogy Jób gazdagsága idejében 

•::\Iindennap házából kirnégyen vala, 
Az pogánok kikPt megölnek vala, -
Koporsóban azokat szerzi vala, 
És nagy tisztességgel temeti vala,< 

tulajdonképen Tóbiásról mondatik; (1. 'l'óhiás 2. fej., 11 hol hiv:tt· 
kozás van Jób efféle tetteJ'rc• a 1., e' . l r. l ) . · · • ·'· ·~ .>. vers >ell. 

J'~ '•'()ft A ;1[/l.f;\" IR()DALO~mA A XYf., XI'TI. SZ,\7-!I.DBA'" ;:0;: 
fl_ HJBT.IA "'" ' ' • "' 'J ., 

Több vonatkozi'tssal találkozunk kora egyes jellemző >oná-
. · mint másoknál. (129.-132. és 173.- 176.s.) sa1ra JS, 

x Vajha ti gazclagok ezt gonelolnátok 
Ez nagy szent embernek kárát tudnátok, 
Az istenre ti minclent hagyhatnátok, 
Károtokon sokat nem bánkóclnátok.« 

És Óh te Sátán, minclen gonoszság ura, 
Álnokságnak, nyavalyának tassolya , 
Felinclitácl istent az szent jámborra, 
Ezenképen jársz nékiink romlásunkra. 

3. V e g yes t a r t a lm u é n e k ek. 

Ezen csoportba n.zon költeményeket sorozom, a melyeknek 

felirása, czime nem árulja el, hogy bennök legalább részben bibliai 
tárgygyal fogunk találkozni, a melyekkel tehát nem is főczélja a 
költőnek ama szeut-irási elbeszélés vagy megemlékezés, hanem a 
melyekben valamely határozott ezéiból bibliai momentumokra 
hivatkozik mint eszközre, bizonyitékra. Ezen költői darabokban az 
Irásból vett egy vagy több részlet nem önczél, hanem eszköz. A 
föeszme kivitelére eme részlet csak bele van vegyítve. Az egyházi 
állapotok ecsetelése önkéntelenül eszébe juttatja a költőnek a régi 
zsidó vallás-állambau uralkodó vü;zonyokat, melyekkel összeha
sonlítja a saját kom belieket. Nemkülönben kerestek azután hason
latosságot a régi héberek idejéből politikai helyzetükhöz, melyre 
unos-untalan késztette őket a török kényuralom. Ezen visszás 
politikai állapotok az egyházi zavarok után legtermékenyebben 
hatottak ama kor költőire, kik majd keserves panaszokba törnek 
ki n. pogányok tűrhetetlen járma ellen, ezek az u. n. jeremiádok, 
majd visszakivánkozván egy jobb időbe rendszeres összehasonlítást 
szőnek a két kor között. De ezeken kivül is vannak még oly köl· 
tészeti termékek, melyek általános emberi félszegséget vagy vala
mely társadalmi intézményt a biblia fényében tekintenek. Messze 
túl vinne az elénk szabott korlátokon, ha mindazt fel akarnók itt 
sorolni, a mi az emlitett szempontok alá esik; azért csak a kiváló 
öt költeménynyel n.karunk röviden megismerkedni. 

Budapest. HERZOG MANÓ. 

(Befejezés a jövő számban.) 
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IRODALOM. 

SZOMBATOS ÉNEKEK. 
Szombutos codexek. Dr. \'agy Sándortól. Jtrtekezések a nyelv- és sz~ptudo
manyok körébőL Kiadja. a 1\Iagy. Tuilomán~·os Akadémia. Buciapest, 1884. 

Hol '"::tn a ti kátétok? kéreli tőlünk ellenség és jó barát, a 
mint a zsoltár-énekestől kérelezték: Hol vagyon a ti istenetek? 
Feleletünk is a zsoltár sz~w:ü lehetnek : Nzemetek van és nem 
lútjátok; fületek van és nem halljátok. 

.A li g mult esztendrjc, hogy e folyóirat másfél százon fölül 
~orolt fel oly muukúbt, melyek :1 zsiüók v:ülástételeit és erkölcsi 
törvényeit foghlják magukhaJL magyar nyelven is tízuél többet. 
De a legklasszikusabb zsidó kittéról megfeledkezett, arról, hogy 
már ide s tom :100 es;"tendeje hirdeti magyar nyelven a magyar 
népnek, hogy hol va.g:yon :1 zsidók istene. hogy mit kiván és mit 
pa.mncsol, szóval a zsidó vallást és n, zsidó erkölcsiséget (Az is 
igaz. hog~· e káb~ szcrzőit és föhíveit ezelőtt már 250 esztenelövel 
halálra hurczolták). E háromszúzadoR klasszikus zsidó káté a 
Rzombatos-koclexek. 

De kik a szombatosok H mi kodexeik tartalma? 
A szomhatosok az egyetlen vallásos felekezet mely magyar 

földön termett. ' 

A magyn.r nép - tudjuk - uem hajlik a. vallásos fanatiz
musra, s le~~ soha sem volt hitábrándoknak termékeny talaja. 

A ko.-.epkorban nem halljuk a skolasztikusok szőrszálh~
~~g:~.tú vitáit, szerzetes s világi papok gyülölködő h<orczát, s az 
~lJkorb~n nem látunk lépten-nyomon egy-e .... y új szektát fölbnr-

. Jánozm. "' 

"'"l De miut az egyes emberben - legalább pillanatokra -
10 támadhat a termés t't"ll l , , t"· , , . ze e o ege teröbh érzelem úgy haz[tnk or· 
téneteben 1s van egy k . k ' 'l k k l . orsza , melyben a macryar nép teljes le e • 

e c ügg a theologiai harczokon (•s va,llás~s áhríuHlok~n. Et. :t 

r 
l 

l le .. ·u"lbelől eO'y századig tart a moháesi vésztúl kezdre. - Ez ]cor 01 , o. , , , , . . 
·a" hitéletét legtitnulsagosahba.n peluazza Dand Ferencz pályúp 
~ okiváló férfiú a ~o hácsi vé~z tftján még_ mint j ám ho~· szerzetes 
'lt Kolozsvár egy1k kolostorahaJL De maJdan otthagyJa a kolos
eart s a templomi szászékről hirdeti Kolozsvár népének Luther 
~itét. Ámde csak egy évtizedig lakjamint l1tthmímrs pap, hites tár
sával együtt a parókhiát, mert arról győződött meg, hogy Kálvin 
János egyedül van hivittvit az evángyéliomot magyarázni és ékes
szólásának befolyása alatt a kolozsvári gyülekezet káhinista ekklé

zsiávcí alakúl; it község gyarapodik, mig végre a fejedelem is ud
vari Jmpjául választja a lelkes hitszonokot. 

Nemsokáru. azonban az mlrarba egy nagytudományú olasz 
vetődik, a kit országról-országra üznek, mert nem akarja hinni a 
szent-háromságot. Alig ismerkedik meg ez idegennel a még mindig 
ifjú módra hevülő Dávid Ferencz, azonnal áthatja az olasz által hir
detett tan igazsága, e tan mellett emeli szavát a templombnn és 
nemsokára megalakul Kolozsvárt az elsií unitríl'ius közsi:·g. 

Dávid Ferencz azonban itt sem úllnpoclott meg. A mint 
lelkében megingott a feltétlen bit, kétkedő szelleme mimlig tm :í h h 
hajtotta, előre, előre; az Istentagadás vádja alatt hörtiinbe r.ár
tá.k. a hol el is halt e fényes tehetségíí és mkmerií szcllrmü fí·rfiú. 

Eössy Andrást, előkelő székely nemest mondjúk elsőnek. a 
ki a szent-háromsággal együtt :1z új testamrntom s;~,cutségft is 
ehetette s kinyilatkoztatta, hogy csupún az ú-szö1etség purnncso
latai kötelezök Eössy nem maradt követők nélkül; csakhamar 
Székelyföldön szerteszét megcserélték a .asrtrnapot a szomhati 
ünneppel és előállott a szombatosok felekezete. 

Igy az egymásután fejlődő lutheránus, kál>inistn, unitárius 
felekezetek mind jobban közelednek az ú-szö>etség szelleméhez, 
mig végre a szarobatos felfocrás teljesen azonosítja magát >éle. 
Ö 

o 
8 t a mit az elözök nem tettek. a swmhn.tosok később ellenséges 
állást foglalnak el az evangeliommal szemben. 

A szombatossúg fejlődésében is két korszakra találunk. 
~ezdetben n. XVI. sz[tzad >égén még a kereszténység földjén 
allanak :tmb í k .. "k k f" "k h ' , ' < r csa gyonge gyo ·ere · uz1 - ozza. 
k" . A korábbi himnusok Krisztust nagy prófétának mondjá.k, 

It lSten azért küldött, hogv az ó-testamontomi törvényeket újrA 
magyarrtz' őt l . . ~· nká"'t . 
1 ' .za, s n 1s pótolja· de magasztos mu Ja nem VI-

tette ví·~be. lllCI-t :t z;;irlók n~U: vettt'>k he tanítását. Ezért vi sza-
u• 



'll " ·J r. égbe mig el nem j ö :tr. ű ideje, a;; n tolsú " 
~"a o~~ , . , ' v • ' '" no g 
.~.:ombat. rr ralúságo8 t(jszörl'tség, mikor Krisztus valóbau elfo!~ 
bljn. Dávid sílékét és uralkodik ar. össr.es népeken. g 

De _ úg)- láts:ák - Péch)- Simon halálával megváltozik e 

felfogús. - Krisztus ekkor már nem próféta, a föltámadáskor 
nem itél elevenek és holt::tk fölött, hanem ekkor a szombatosok 
mint a zsidók. más messiást vú.rnak. Hogy a szombatosok valláso~ 
nézetét mi terelte e fejlődés útjár:c, még nincs kimutatva. __ 
'ralán nem ak:trtúk toYúbb messiásuknak tisztelni a11t, a kinek 
neléhen öket börtö u he vetették, halálra üldö11ték. V agy lehet _ 
rs ez vnlúszinübh - n, spanyol zsiüó felekezettel ismerkedtek meg, 
mely :t török birocla.lornhól Erdólyhc is behatolt, s a zsidókkal 
való közwtetlen érintkezés őket magukat is zsidókká tette; leg
:üúhb elfogadják a ~panyol z~idók legtöbh szertartását és beviszik 
istentisr.tcletükhc a Rp:tnyol vagy szefúnli im~Ldságos könyv magyn.r 
fordít[u;iit. 

Azonh:w e történeti fejtegetés nem illet miuket, sőt er.úttal 
n.rra, sem Yállalkozunk, hogy Nü.gy Sándomak számos tévedését 
és némi elfogultságát helyreign,zítsuk; mi e sorokban a szombatos 
kodexekből csak azt akarjuk kimutatni, hogy ez a specziális ma
gyar felekezet milyen vallási és erkölcsi elveket von ki a zsidó 
v::tllásos iratokból, szóval a smmhatos énekeket úgy akarom föl
tüntetni, rnint az első zsiuó kátét magyar nyelven. 

Hitök a legtisztább egyi-stenhit. Istenök egyedülvaló, min· 
denható. Istenök a szerető, végtelen irgalmú, kegyelmezni mindig 
kész atya, ki nem akarjn, a hünökért az emberiség romlását, sőt 
ellenkezőleg mind töbh s töhh népet - így őket is, Japhetnek 
PO:Jálly nwradékit, útéríti az igaz tönény útjára; a bünösököLl 
nem áll hosszút. de té1·ü 11apot enged nekik és »erős kezét-karját 
~átogatás napján cs::tk avval viselteti, ki a végső időkig meg nem 
Ja>ult, sőt folyton az ő igaz híveire tört.<< 

~s~e~ök, ~em egy kiválasztott népnek istene, hanem az rgész 
emlJerlsPgf' i h1szen »szent törvénr-könnében tönénY 

· · · ·tartására, mint ;sidót; úgy pogányt. 
. Nagy szeretettel hívja. 

~Ilndkét élet jovát zsidónak, pogánynak 
. Csak törvényMl ajánlja._ 

. J:Ia. Isten szent, akkor hiveinek. mint a zsidó-törvl>n,· p:tran
csolJa Is, szeuteknek kell lenniök. S val6ba.n a szerető, ~z irgal· 

istenhez csak akkor tartják mn.goka.t méltóknak. ha jámho-
mas · l l l 'l ' 

J 
, elídek. ha megtisztu na c a wve yseg. o nt'!jédsérJ sPprrj,Jtiil. 

r•t c sz , . 
~ 'A legnemesebb érzelmeket t áplálják feleharútn.ik iránt. <;Űt 

, . ,, oktalau állatok iránt is, hiszen :t szomb:1tot egvért aú•rL 
weg "'" • . ·-· , 
is ünneplik, hogy legyen a harn:?_knak lS nyugvó napjok Á\Jtalá-
bau ~tzt vélik, hogy ünnepet valaJahan csn.k szt-gé11yr'k11 ck jóftnrlú

sával ülhctnek, s úgy, ha k eziiket w; nnp alamizsncím nyitjtík. 
Sátoros ünnepkor pedig, mikor a ny[u· gazdag tennésit 

csürbc takarítj ák, a mennyei atyának úgy adhatnak legméltóbbau 
hálát, ha a termésből »jövaény, rin·a, özrPffY részt 1Af.« Az isten 

wegkivánja, hogy mikor a gazdag örvend, 

hogy 

. . .. mást is örültesseu 
:Minden javiból szegényt részeltesscn« ; 

»Ruhátalan rongyos hideg téh·c kelve 
N e láttassék közöttük « 

S mily nagy külömbség a protestíws és n, százszor több ül
dözést és nyomást szenveclő szombatus között. Am:tz kebléhen 
engesztelhetetlen gyülölettel, azon imádkozik istenéhez, hogy 
ellenségeit wspöröllyel tö1:je össze, a hitnek más útján járókat 
rontsa, szét, mint csaépedényt. Addig a jámbor szombatos kínjai 

közt :trnt int: 
»Könyörögjünk ... tiszta, húz gó szühől 

Azokért. kik üldöznek.« 

Valóban. a szombatosok hit- és erkölcstanát átalánosságban 
hívebben nem jellemezhetjük, mint ha Lugossy Józsefnek szép 
szavait idézzük, a ki először foglalkozott behatóbban a szcJmbatos 
felekezettel és először ismertette uagyhecslí énekeiket. 

»Istenről, tökélyeirőL mnnkáiról s imádásílról - úgym~nd 
- e felekezet a legméltóbb. igazalJlJ s tisztább fogalmakkal bll't, 
8 miclőn a főlénv dicsőséO'ét fensé.,.es voltát énekli, midőn teremt-

. "' , "' k d' 't ményeinek irántai viszon>át, imádási kötelességét, r:~gasz 0 asa ' 
fiúi bizodalmát festi, kif~jezéseinek oly keleties pompájában ára
doz, melyhez hasonlót csak a bibliai hagiographák legszebb da
rabjai rontathatnak föl.« 
. De némi elfogultságtól !Jngussy sem ment, midőn jellemzé-

~e~ így folytatja: »Erkölcstudományuk, a Krisztus fenséges tan
Jal által megihletett zsidó-erkölcstan, egyike a legtisztábbaknak, 
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melybeu a ;~s 1üo 0nzé~ <t kéreszt.yóu alazattal é::; szeretettel lller. 

sé ke ltetik. << 

' N ern, ez u cm áll. A szombtüosok fenséges erkölcsi elvei 

nutgasztos rnorális sza,bálytti között nincs egy is, mely ne zsidó~ 
mllásos iratokból hatolt volt volnn, hozzájuk. De e téveelésért 
Lugossyt nem igen érheti vúd. biszen hitsorsosaink jó része nincs 
más véleméuuyel a zsidó tanokról , sőt néhány évvel ezelőtt magam 
i~ utána mondtam Lugossy sza.vait. *) 

S Lugossynak még egy tévedését kell holyr eigazítannuk, 
melybcu ~<tgy Sándor szegődik t[JrsáuL Hasztab,n keressük _ 

rnomlják mindketten - himnus<"tikban awn hatalm~1s érzelem 
haugjait. me ly a legrégibb időktiíl fogva maig folyvást zengett nem
zeti liránkban. t. i. n honszeretet érzelmeit. A többi vallásfele
kezet énekszerzői 11 hagyományos felfogást követve, egyházi lírá
jokba erős hazafias érzést olvasztnnak; ellenben aszombatos költő 
nemzetérőL hazájárólmélyen hallgat. 

Lugossy maga is menteni igyekszik a szombatosoka.t, mi
dőu e jelenségnek ilyen m11gyarázatját adja: »Az ő szemeik 
inkább egy képzetes haza felé, 11 szentek blm, J eruzsúlem felé 
vagyunk irányozm s a Messiás utáni esengés feledteti velök ~l 
földi hn,zának emberierr édes kötelékeit ; mi is természete~ lnf'u· 
1yá~a sziutúgy tanailmak. nevezetesen, évezredelmi ( chiliastikus) 
n'ményeiknek mint azon szomorü nyomntásmtk, melyet 1t türel
metlenség s üldözés lelkétiíl ki kellett illinniok « 

De a szombato~okuak e meutegctésre nincs szl'tkségök, ruert 
njabban ismertetett kudexekheu több oly énekre akadunk, mely 
igaz hazafi érzelmeket hangoztat vissza, söt egyikben ott olV1tS
hatjuk majdnem szórul-szúm azt a hntalmfts. hazafi parrnsz
szal tölt jerémiádot. mely a proteqtánsok és unitáriusole ajkán 
már a XYI. század második feléheu fiilhangzott: 

:.Emlékezzél mi törtf>nék. uram. mirajtuuk! « 

. , Lugossy tehát téved. midőn azt hi:-;zi. hogy 1t szomuatoso~ 
szweben a vallásos mjongá~ mellett nem fért volna meg a h1tzah 
érzés is. - Tévedése könnyen érthető, még ig1tzolásm sem sz~
rúl,, me_rt _Lugo~s-y a szombatosoknak csak egy csonka énekgyüJ· 
temenyet Ismen es ebben valóban nem is találunk hazafias költe
ményekre. De mikor Nagy Sándor ismétli Lugossy véleményét, 

*)Lásd: Kardos Albert. A XVI. ijzázad lirai költészete. 40-45- 11 · 

fill 

sőt rn ég erősíti, nz már nem téveclé~ .. a_z már elfogult ág. :J-lcrt íí 
, .. , összes szombatos koclexeket veg1g olva~hatta. és bennök :t 

mar nz . k . . 
, retetnek nem egy ny1bt ozatam talalhil,tott volna. Siit 

honsze ,.,
1 

.
1
• . . , . h' 

lált is. j elen munkaJa Jan JcezJ IS s me gts ne any Ltppal később 
Üt • lt t"t'l . ,." ., ·tzt állítj a, hogy a szom Ja o s » ~sz _ao m:;_r;o uru, mm~r·n lr·yrHr-
kélyebb hazrbi vonatko.~ás nélkiil, mwtltn o föld, mr· l.~elt /l, il<' ll! 

vob1a édes lwzríjct. « 

Pedig milyen szép. milyeu megh:1tó Péchy Simonna.k fegy
vr' r ,,zze11 rrtM imrirl~;á,r;a; mely va.lóban a reformáczió felfogás[tt 
tükrözi és melyhen a XVI. meg XVII. század vn.llásos és haza
fias érzései éppen úgy egybeolvacln:.tk. mint a. protestáns és később 
a katholikus énekekben. Akár Farkas András vagy Zrinyi íer

seit olvtl.snók. 

»A Szent Úr hozta ki na.gy ereje által n.z ő népét Izraelt 
a,z Egyiptomból, a kemény sacczoltató rabságból csudálatos nagy 
ereje által és letelepíté őköt, a Szent Atyáknak igérL örökségeklle. 
A Szent Úr Isten cselekeelte azt is, hogy a Magyar nemzetet 
messze fölch·ől elhozta. és itt ezen a foldön letelepítette és drága 
szentséges szent Törvényét is tudniok adta. De szent almmtodnt 
és kivánatos szent Törvényedet megvetettük és ezek szeréut uem 
jártunk, hanem ez világnak mimlenféle · gouosz cseleketiete sze
réut éltünk. kiért óh Uram Isten, mi reánk és 1l mü országunkm 
idegen nemzetet hozál, és azokunk sncczoltató és nyomorgn.tó 
súlyos igájok alá vetettél sth . . ... « 

Mindezt N agy Sándor mag11 idézi, de a.zért teljes hátor
ságg1Ü hangoztatja, hogy <"t szombatos mintegy megtagadva társa
dalmi kötelezettségeit megfeledkezik nemzetérőL hazájáról. De 
mi sziutoly bátorsággal visszaut:1.sitjuk e yftdat. mert magok 1~ 
szombatos énekeskönyvek fényeseu bizonyítják, hogy a szomba
tosok. e legelső m11gyar zsidók, megmamdhatt:tk a magyar haza 
hü fiaiúl, h11 '' zsidó hit- és erkölestan elveinek hódoltak is. 

Dcbl'cc;~''ll. 
KARDOS ALBERT. 
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KIRÁLYSÁG ÉS ÁLLAM A RÉGI IZRAELBEN. 
Königdmm und St~ta tsweseu der alt eu H ebriLer nach hiblischen ll n d . 

b b . t E ' 1·· . h fl' t.tl-mnd'st•heu Qncllen cn r Cl tr . ' me popu ar-w1ssensc a t. 1che Stn(l' 
• • . IC l ' on 

.lfo1·il: E'n·lich. Obcrrabmcr zu Rechmtz, Szombathely, 188;), 

A zsidó történelem biblitti korszaka, melyben »királ ok 
umlkocltak Izráelben«, :t tudományos kuttttás barátjai részérll :t 

történelmi tudat felébredése óta nem cs:tk azért részesül kiváló 
figyelemben, mivel az ókori czivilizáczió egyik legjelentékenyebb 
tény ezőj ének fénykorát képezi s a zsidó népet nemzeti öntudata 
és aspirácziói, h:üalma és kulturai törekvései elelelő pontján talál jn,: 
de főleg azért is, mivel :t királyság intézménye csaknem egyidejü
leg létesül ama nemzeti központtaL mely a vallásos élet az egyes 
hivökben töredezett sugarainak góczpontjául szolgálni volt hi
vatva.. A királyi trónussal csaknem ugyanazon időben vettetik 
meg az egyisten állandó oltárának ttlapj:t. Emeli még e korszak 
érdekességót a következményeiben oly nagy fontosságu tény is, 
hogy a nép szellemi erőinek központositása, melyet Sámuel az 
általa alapitott prófétai iskolákban megindított, a királyság iu
tézményével még na.gyobb lendületet vett, s megteremté ama 
szent irodalmat. mely a müvelt világ közkincse gyanánt közkézen 
forog, s mely félremagyarázhatatla,nuljelöli meg a zsidó nép helyét 
az emberiség müveltségi történelmében. Hiszen »az Irás népét,« a. 
mint ::\lu hamm ed és az ambok találóan nevezik a zsidó vallás köve
tőit, már aránylag csekély számuknál fogva is, nem annyim a külső 
hatalom öregbítésére, népek meghóditására és földfoglalásra, mint 
inkább az egyistenség es?.méje győzelmének kivivására utalta ok
szerüen n, világtörténelemben megjelölt küldetése. S ezen szel
lemi győzelem kivivására hathatós es~közzel birt ugyan a nép n 
királyság intézményében. de önczélnak nem tekintetett, alá volt 
az rendelve egy magasabb czélnak, az i~ tentudat megerősítésének, 
»ne~ogy eltérjen a pa?·ancsolctttiJl jobbra vagy balra.« A király
ság mtézménye isteni intézmény, s megszünik azzá lenni, mihelyt 
a~na~ ~épviselője a vele karöltve járó b~üalommtl.l visszaél, vagy 
hivatasat szem elöl téveszti, félreismeri. 

. A királyság intézményének ilyetén értelmezése mngytt· 
razza~.eg Sámuel prófétának a királyt követelő néppel szelll· 
:n kov~tett habozó magatartását, minek nem a sokat emlitett 

era.rchikus hatalomhoz való ragaszkodás, mely nézet szerző· 

r 

l . t l ' lt szószólóra (39), sem a nép elméje fölött gy·tkorolt bnHi aa , 
e . egyeduralom sugalta féltékenység (Rotteck, W eber G., 

p[tpld és Corvin) az oka, hanem ugy ennek mint a ké-
:S:el k' 'l · t ki t'l t k' "bbi prófétáknak a u·~ J I e. n e Y te mtetbe nem vevő, 
8~ crtorló felszóblása1 csakis ama m[l.gasa.bb czélln.l oko-
sot me", l' - . 
. dók meg (V. ö. Jfaybaum) ( 1e Entw1Ckelung des israel. 
bn · 35) H · h'b ' · · · 1 f. tenthums 30. es . ogy az o- e er n ep gemuszana, a Pro e . • 

·chikus kormányforma felelt meg legmkabb, a mondottakmoDítl 
ból is önként folyik. »Az egyeduralom a földön tükörképe az 
e ednralomnak az égben.« Egy a.z isten, és hatalmának és elicső-
gy "lt l t' t , . l s .. k , t l sé ének megtestcsu e e emenyese 1s csa c egy. , zu seg e en 
~1.t nézetünk szerint, az ó-héberek kormányformáját egyptomi. ::tze , 

Jerzsa, syriai stb. ruinták szerint keletkeztetni, s a. zsidó király 
~épét a. keleti elespoták hasonmásai szerint konstruálni. de telje
sen rá illenek tt héber népre a. tudós szerző szavai: »egy ily in
tézmény mélyen gyökeredzik az emberi szivben, annak fenmam
clása szorosau van összenőve a nép lelkével « (7). S ez igazságot 
beha.tó szakavatottsággal és elismerésre méltó bu:-;galornma.l fej
tegeti szerző a felirathan jelzett jeles értekezésében. Grátz, ,J ah n 
és Saa.lschütz nyomdokaiban haladva a talmud és miclrás. 
valamint Maimu~i idevágó értekezéseinek körültekintő s alapo~ 
kiaknázása közben a meggyőződés meleg hangján n.dj::t elő a. ki
rályság történetét az ó-hébereknéL tekintettel az állam-tükotmány 
fejlödése főbb mozzanataira, ismerteti a királyi hatalom jelvényeit 
a pálczát, a. trónust, kiterjeszkedik a király jogainak és kötelessé
geinek tüzetes tárgyalására, a koronúzás illetl'e a felkenetés aktu
sára, s az egész értekezésen áthangzik tl. magy n. r nemzeti , s~el
lemben üdvösen mií.ködő lelki pásztor hazafias felkiáltásn: »ElJen 
a király!« S n. mit a míinek különösen érdemeiil róvunk föl, n.z a 
szerzőnek az önmagán és a feldolgozandó tudományos anyaga fe
let~ ~tra.lkodni tudása, mely nem kérkedik másod forrásokból vett 
8 

fehg emésztett idézetek halma.zával s eleve lemond azon kecseg
tető.kilátásról, hogy ttszakavatatlan bámulatát keltse, a szabvatott 
pedig a mnnkát miut izetlen és élvezhetetlen v:tlaruit félre tegye. 
De e dicséretre méltó önmérséklet mellett nehezen nélkülöztük 
~l~lylyel-közzel az Ewaltl, Staele és W ellhausem·e való hivatko
zast uemk"l" b ( 8 ' 78 l) s Löw Li : . t~ on en a Gratzre való utalást a es . : · .. 
~- 1pot Jeles ertekezésének fölemlitését a »korona és feJdisz« külon
e e nevez t . ől 

e en· (I. B. Chananja, 1866. évf.) 



:Vlidöu végezetül még fölemlitjük, hogy szerzö <t zsid' . 
k l kb .. .k o ll cp 

(lin:t~ztikus érzéséne . me y so an osszeesr a nemzeti. S''ell 
• • ú ~mJ 

magrtv~tl. <L hol csak szeret tehetr, lelkes szavakban ad kifejezést e 
király személyéhez való ragaszkodását mint azt üsüktölö1·öklötts' .. 8 n 
hagyományt tünteti föl, 1:1em tehetjük, hogy ide ne iktasst~~~~~ 
magyar történetirók kongresszusa elnökének Ipolyi Arnolrlnak ,t 

uemzeti szellemről mondott szavait, melyek szerzőnk állítás< la 
<tnac 

t:'tma.szul szalgálnak: »Annyi kétségtelen, hogy nemzeti szellemet 

sem octroyálni, sem negédelui nem lehet. Századokon és ezrecl

én'n ú t kell erre képződni és nevekednie n. nemzetnek. Renelcsen 
,.(~gi hltii hagyományos Öl'öksége az a népnek, e1·edménye történc
tt!nel.:, 111elyet történelme összes lapjai e1·eclete úta beszélnek.« 

Xagy- Bccskerek. 

IRODALMI HOLMI. 

Z<idókrúl ~zóló görög föliratok - Severus zsiuagógájának tór:íja. - A 
három éves cyclns és a midrás. -- Uj Pesziktá. 

A nen~e des l~tudes J ui ves x. kötetében (7 4. s köY. ll.) 
Rri!loc/, 8(/.1a"wn, kinek a Rufina smvrnai zsidónőről szóló görög 
fölirat ismeretét köszönjük (L M.-Zs. "Rz. I, 115.), az utolsó évek

ben Kisúzsi[tbM és m[tshol föltalált görög föliratokat közöl, melyek 
zsírlókról szólnak és rövidségtik claczá.rn. elég érclekesek Hypaeprt, 
lydiai város romjai között talált::t.k egy két szóból álló s :t II. vagy 
lll. századból való föliratot: 'lov8aúov vEwrLouJI!, azaz »a zsidók 
i~jabbjaié.« Pontosan uem lehet e kifejezés é;telmét tudni. :Meg· 
telel neki azon jelző, melyet egy Lyciában talált koporsón (:1 IV. 
>:tgy V. századból) olvn.stak egy zsiclónn.k neve mellett: 'Jov(fafoz' 
:r.ewí3vdf!01'· Lehet, hogy a zsidó községek tagjai életkoruk sze· 
rmt »öregekre« és »fiatalokra« oszlottak. - Mn.gnesiábn.n egy 
~traton nevü zsidó, 'l.'ymnuos fia, siremléket készit mngának, ne· 
Je~e~ és gyermekeinek. -- Egy Uariában lakó zsidó igy neveztetik: 
NJk~~as, ,J~so~ fia, a jeruzsálemi ('Ié(!oao'J,.·v~dnF,;). - Bery~s 
(~~uut) v~rosaba~ találták egy Sámuel nevü selyemgyáros sJr· 
fohratát, kmek ,atyJa szintén Sámuelnek neveztetik.- Saloniki mel· 
lett találták »A.brahám és felesége Theodota« sirját. 

* 
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:Nem föliraLou, de egy kéziratban tett i'>rdeket. föltrdezésröl 

. l tést Epstein A. a MonrttRchnft augusztusi füzetében. A 
teBZ Je en . , 

. t roaera régen Ismeretes, Ra poport es Zunz foglalkoztak vele kézu·a c b , 

. tatták. hocry az a XI. szazadban ~arbonnebau élt hires s kiiUU c • b . • .. • . 

Mózes Haddarsannak m1clrassz~ru ko~men~a.rJa a Genesishcz. 
r 1 zon-iltal a nevezett valammt mas tudosok figyeimét kike-]I.!J_IUC n < 

"lt ,, nehezen olvasható kéziratnak talán legérdekesebb hel-ve. ru e,. . 
me! ről csak most nyerünk tudomást. E hely Gen. 45, 8-ra vonat-

koz~r és eltérő olvasatokat közöl a tóra szövegének 32 verséhez 
il bevezetéssel: »Ez egyike azon szavaknn.k, melyek irva vanu:tk 
aytórábau, a mely .Jeruzsálemből vitetett a fogságba és Rómába 

hozatván őriztetett Asverus (wi··~o~) zsinagógájában.« Midőn 
magára ::t.z érdekes czikkre utalom az érdeklődőket, csak azt jegy
zem meg, hogy Asverus, mint a szerző helyesen fejt"lgeti, Severus 

császár (a III. s7.ázacl elején), a talmudnak Ant.oninusa, de az 

itten említett római zsinagóga alkalmasint nem azért viseli nevét 
mert ő építette, hanem csak az ő tiszteletére nevezték így Róma 

egyik zsinagógáját. Tudjuk ugyanis a fölira.tok nyomán, hogy ha.

souló móclon szakták a Rómában lakó zsidók a császárok korában 
zsiua.gógáikat elnevezni. Igy ismeretes egy zsinagóga. mely 
Augustus, egy m[tsik, mely Agrippa, egy harmadik, mely \:olum
Jtius nevét viselte (l. erről Ilild jegyzetét <t Hen1e des Etudes 
Jui1es leguj:1.bb füzetében, XI köt. 26. L). Elképzelhetjiik hát, 
hogy volt Rómában egy Severusról a zsidóbarát császárról is 
elnevezett zsinagóga. 

UgyMcsak a :lfuncttschl'~ft augusztusi és folytatólag szep
temberi füzetében igen figyelemre méltó fejtegetést találunk 

ThPod01' !.-tól a pentateuchusi miclrásmuukák fölosztását illetőleg. 
B~bizonyítj:t azt :1. liturgin történetére is fontos tényt, hogy :t 

lllldrások, pl. a Berésith rabbá a Tn.nchnma, szakaszai, a három 
éves cyclus szeutirási szakaszni~ követik. A három éves cylus, azaz 
~ tóráu,,k oly fülosztás~t, mely szeriut h[trorn év :tlatt fejeztetik 

~ s~ombatonkinti fölolvasása, tudvalevőleg Palesztinában, a 
~~~rasrnuukák hazájában volt szokásos. E fölosztás a m:tsszóraban 
'z ugyenevezett »szedárim«-ban lett megörökítve. 

* 
t . Végül még egy fölfedezésről teszek említést, melyet a midrás 
eren h' 'dé

Ireszteluek. Alig hogy az elveszettnek hitt és csak 1 



~l Iti 

zetek hő! ismert régi Tanchuma megj eleut, Buber uagybecsü k'· , 
· d' · t n ., ' · l letela sáhau, eg:-' ÚJ , ed 1g nem 1smer n'szvda megJ e enése van kil: , · 

· "I B' b ' l " h ' l fi J · a.tás. ban. Fnedm1tnn .._, ., ecs en e o azan c a, n a régibb .d , 
Illi ras 

körül nagy érdemeket szerzett, az általa és Weisz I. R :l 
' ' 7 db h' J t' h . ,l, ta) kiadott Beth-'la nw ·tit ll'CtC 1, ogy egy 1531-ből szrLL. , 

b]! . ., J' "l'' tl I:> 'k 'llla~o kézirat ó n 10g actm c tO y01ra J:m egy cr;u ·t~t di 1-tab J?-'L] , 
:1., l::tua 

nevü mic1rásruunkát, mely csak részben azonos a Buber Ctltal ki-
:tclott ily cziruü midráss::tl. 

SALAMON iBN GABIRÓL KÖLTEMÉNYEIBŐL 1) 

Jekuthíél ibn Hasszán halül:ínt. 

Im Jekuthíél holta a jel lesll, 
Hogy biz az ég, fölcl s mindcnök eh·c~ll; 
Térjen eszére, lássa a kába, 
Sorsa gödört as, s lJotlik a lába. 
Enuek a Jl:tpjat adja amanuak, 
Ó ez :t kalmár! Üzleti vauuak! 
Nem tudom én azt, <Ím ti se' láttok 
(Bar a vihig dicst ölte reátok), 
Mért veti úgy meg lélek a testet, 
Mért tör az égbe? - Szólj, ha kileFted. 
Nyögve beszéltek : Létetek alom ... 
Szófia sok szó ! Ime találom : 
Ugy van c léttel, s nyitja talán az, 
Hogy s1-ava mély-mély, néma talány az. 
Ime a sors tört rejt kebelébe, 
Kaba, vak az, ki ebbe belépe. 
Höst is elad hát ö a halálnak 
Gondolatid, bölcs, gah·a talál~ak; 
Bát·mi esik meg, dölyföA a?- ember, 
Ám a halálnál moczczanni sem mcr. 
Gőgje lcgörnyed, fője a sárba, 
Szolga Cll ! im sír van neki tán·a. 
S~állva a sirba, rája halom vár, 
Nmcsen erő már, nines hatalom már ; 
~em könyörög majd senkiscm érte, 
S bar vagyonos volt, elvesz az élte. 
Meztelenül ali, díslle lerántva, 
Péu?.J."agyogása, éke lchántva, 

') Eredetije: Duke• 
Sire Salómó• ez. munkújábflll. :w. 

FénYe elo~zlik, ~ ii marad ottan. 
Ö, ki a ~ír ba száll le aozottau; 
Rája homály tör, fo~zlik a k ine,e, 
R<i<liil .a sírnak töre, bilinese. 

Ó de halál várj, vissza kezeddel, 
Érzzük erődet, átkod oh vedd el ! 
Azt his:ú mind, hogy joggal ítéled. 
Ámde sza vad gaz, megcsal az élet. 
Ó te halál, tört rejtsz a nemesnek , 
Győz a gonosz:i;lg, ök le nem esnek. 
Még a hatalmas bÍZ\'a remélget, 
S borzad a kába, Jah·a a m1 1rged ; 
Elvesz a czédrus, gyujtja parázsod, 
Fü C8ak az ember, minrl lekaszálocl. 

Bús ez n z élet, mizd tc barátom, 
Régi derüjét fiil sc tal:ílom! 
Félre ezért mo,t, sirva kesergek, 
Mért haragusznak rám eme sergek ? 
Mért remeg ajkam'?- Dőre, tc kérdcel '? 
Megsllüne Yédöm, - vagy te nem értell, 
Hogy Jekuthíél holt, ez a gyöngéd, 
S támogatott ö roskatag gyéingPt ... 

Romban az oszlop, roskad az ajtó, 
Pislog a szent mécs, " mind eme bajtó!. 
Mély a homálv most, fényt soh'se látok, 
Ó e világon s~lyos az átok. 
Megtanulám ma, tudja e J,iJck, 
Kín s szeretet közt vagy hogyan élek ... 
Im a halandók legjava vész cl, 
Mert e galád sors terhes a vészszel : 
Arc?-a az ádáz, s mit se terít rá, 
Látom a biínét, s nem he1lerít nL 

Ember. :1 sorsnak hinni ne mct:i te, 
Nézd, eme angyalt Mntani merte. 
Szeut fogadast vőn tán a fej•:be 
,Jó s nemes ellen'( - Igy s1-ava téve. 
~t'•gva, borong\'a jöjjetek l-rtem, 
O ti derc:kok, kínos az éltem ; 
liol van a támasz 't V1:sz van e debben 
81-ívem, eszem his?- mind vele lebben, 
Könnyem a gátját törve, lezthlul, 
"Y au zuhatagként ömlik a btítul. 
Amtle erős itt bennem e lélek, 

5!i 



518 KECRKEMl~Tl LIPÓ'l'. 

Nem hasadott meg, még ime élek. 
Nem lehet immár bűnre bocsánat, 
i\linduek 3 szívét ma1ja a bánat: 
Foszlik az oszlik, romlik az omlik, 
Átok alatt ~ír, nyögve lebomlik. 

Bánni se Mntunk, ám ropogással, 
Rendül a föld is, vad robogással i 
Szent Kanaánba híre ne szálljon, 
Hogy hegye, halma szerte ne máljon. 
Puszta a szentély, gyászba te népem, 
Dísze, edénye sem marad épen ! 
Sírjon a város, hol van a láda ? 
Zúzm a tábla, - már kise' látja. 

Gyászhava lettél hát te Niszán is ? 
Pényed az eltünt, á tkoz a szám is. 
Most a vadállat törtet előre , 
Most a hatalmast bántja a dőre, 
Most eme népnek dísze lehullott, 
1\Iost amaz oltár lángja kimül ott, 
i\Iost ama szentély benseje rendül, 
Most idegen kéz gyujtogat bentül, 
Most agyarogva bánnak el ezzel, 
Most kiabál ják: »Romba, le, veszsz el ! « 
Most lealázták Júda leányát, 
Most letiporták elleni báját. 
Gyászeseményi mostoha mültnak, 
- Jónat.han, Ámon -- mind el-elmtllnalc i 
Martyri hősök, rátok a fátyol 
Hull a jelennek kínja-bajától i 

Mit szepeg, ámul s kérdez ez éngem, 
Mért e homályban hold s nap az égen? 
Többet ! A kínom véle ha lészen, 
Eltüu a nap s hold, elvesz egészen. 
Húr repedezz meg, halj te el ének, 
Lábai tőrbe mint kerlilének ! 
Törve a szent tölgy, törbe került ő, 
Törzse sudar volt, s most leterült ő. 
Harminczkilenczben ö elesett ott 
~e1·t eme gaznép rája lesett ott, ' 
Amde nagy isten, zengem az éked, 
Tetted az oly szent, hála tenéked : 
I;Ját a hoszúnak eljöve napja, 
Epen egy évre azt ki-ki kapja. 

Nézd, Jekuthíél, isteui szikla, 
Elleneket zúz, gyujt ez a szikra; 
Nézo, Jekuthíél szent jel a szirten, 
Szent vezető ő, s nézdeli minden: 
Nézd, Jekuthíél árnyas olajfa, 
Czédrus-erősen állt a talajba; 
Nézd, Jekuthíél hőse a népnek, 
Sátra elé mind harezra kilrpnek. 

Ott a galamb búg, biztos a lakja, 
Kánya a írszket bár oda rakja. 
Őt követrk csak mind a királyok, 
Nagy fejedelmek, s áldja a szájok. 
Hallgat a mester, halh·a tanácsát, 
Bámul, elámul, ő ha tanácst ád. 
Rendül a sátrunk, hullik az éke, 
Reng a czölöpje, nincs köteléke; 
Drága szőlövcl Yolt tele szárad, 
Ime lehullt az, fürtje lef'záradt. 
Sírva nyöszörgök, nyögve a blttul, 
Hogy Czion eldől , s könynye lez11clul. 
Sír: »lm a várfal romba ledőle, 
Gyönge e nép most, ő v ah ·Öre; 
Görnyed a várfal, ninc;;en alapja, 
Gördül a sok kő, reng a talapja. 
L észen-e nemtő? Lesz, ki vigyázzon, 
Béke uralg-e, vagy baj e házon ? 
Lészen-e hi v em ? Lesz, ki szeresseu, 
Támogatóm, hogy porba ne essem ? 
Lés:>.en-e társam ? Lesz, ki seg[tsen ? 
Hisz tör az ellen, hogy leterítsen. 
Lészen-e mentőm a gazok elleu, 
Zúgva ha zúdul s tőrt vet az ellen? 
Lészen-e hős, ki törne a vadra, 
Mely ma e nyájat falja, lemat:ia ?» 

Jajgat a hős, hogy fénye sötét lett, 
Ő vala üdve, s eitfut az élet i 
Jajgat a jámbor, hull szeme á1:ja, 
Vége a jognak, - nincs neki pát:ja ; 
Jajgat a lantos, sírunk a véuek, 
Lautja reped ten, elhal az ének; 
Jajgat az ország apraja, nagyja, 
Sárban a gyöngy s a dísz odahagyja j 
Jajgat a bíró, bánata éled, 
Kat:ia lelankad, elhal az élet; 
Jajgat a főúr, ,·j vala híve, 
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Ü valtt bölcse, s szeut vala míve, 
J aj gat a bátor, ö vala izma, 
Támasza volt ö, s most kibe bizna ? 
Jajgat a véu is, megtöre akkor, 
Benne remélt díszt s fl:nyt ez az aggkor ; 
Jajga.t a honfi, nyomja a zsarnok , 
Összejövés re zárva a csarnok ; 
Jajgat az éhes, támasza volt ö, 
Asztala, étke, s most ime holt ö ; 
Jajgat a szomjas, arcza kikelve, 
Zápora volt ö, s tikkad a nyelve ; 
Jajgat a népem, holt a vezére, 
Töle az áldás hulla fejérc ! 

Szíve az úgy sajg, búgva, kesergve, 
Elfacsarítja búja, keserve. 
Por s hamu van rajt" , gyászol a jaj közt, 
Gyászruha rajta, roRkacl a baj közt. 
Hallgatag ül mincl, gyászol az árva ; 
Mert az igazság ajtaja zárva; 
Hallszik a kínja, messzire, távol, 
Hangzik az ország átka· bajatóL 
~Írva zokognak, úgy keseregnek, 
Atyja veszett ez árva seregnek. 

Higyjell e nép még? Higyjen-e törvényt? 
Holt a nagy ember, - íme mi történt ! 
Öt ba felejti veszszen e nép el ... 
Hegy hasad inkább, s élsz te e néppel ! 
Népem, elég lesz, bú-poharad hadd, 
Félre a kínnal, ittas az ajkad. 
Oh ne remegj hat, jós szava mondja: 
»Felkel a sujtott, elvesz a gondja!« 

Most Jekuthíél ott zokog érted, 
Tiszta legyen szüd, s mentve leslr. élted. 
Isten elé most lelke fölére, 
Áldozatokkal ér föl a vére. 
Ámde föléled, szállva Je szebben, 
Akkor a vétek s bűn tova lebben ... 
Hol vagy igazság? Jog, vajjon élsz te? 
Hisz Jekuthíél holt, oda élte ! 

Budapest. 

TÁ RSA DALOM. 

Az alapítványokróL 

Nem arról n nagy alapítvúnyról :.t,karok e helyenszólani, mely 
Urunk királyunk kegyelmének fényes hirdetője és melynek kama
taiból fel ekezetünk legfontosabb kultnr-intézményeit fennt:trtjn. 
Arról a gaz<lag alnpítványról sem c:zélom itt megemlékezni, mel): a 

11 agy Névtelennek emlék ét hívebben őrzi mint <tZ ércz be öntött bet ü; 

azokról a szórványosan feltalálható kisebh-nagyobb fundáezióhól 
sem fogok beszélni, melyek különféle nemes ezélob t kivánunk elő
mozdítani, hanem szólni akarok azon alapítványokról - melvek 

nincsenek. Töméntelen ezeknek a száma, azon sok mindeuféle \:P
gyeletes feladataink után számítva azokat, melyekre elkelnrnek. 

Konstatálnunk kell mindenek előtt n;.:t n szomorú tí·ny(, 
hogy felekezetünkben nincs meg a kellő rrzék az alapítványok 
fontossága iránt. Pedig a zsidó szeret a nyomorb:m lf>vőküu Nl'gí

teui, n »g'miluth cheszed« a jótékonyság gynkorlat:íhan niiveke<lPt.t 
fel, felühnnlta és felülmulja ebhen a föl<lltlill(Ien n(•p(>t. Hogya11 

van tehát, hogy éppen a fundácziók megalkot:'tsában a szí·g_lt'n
lc:tetességig szükmarkú a mi felekezetünk? Szolllorú türténdP 
van ennek. A ki bizonytalanságban fekszik t\S bizonytalnnsághan 
kel, kinek egy szük, piszkos utcza hnzája, világ:t, s ki nem biztos, 
llogy még onnan is vajjon ki nem pusztítja-e :t haszonles(·s {•N 

z~arnoki önkény, kinek nincs joga, csak kötelességei vannak, kin• 
hP~y.eget sütnek mint jóRzágr:1 s ott fityeg mjta n srn·ga folt. mi 
ezelJa lehetett volna ott az alapítYíwynak? A fund:'teúó míu· 
ethinloloa·: ·:b 'll , · k t' l · '"l ."MJd, an a ar..do, rendezett vt~zonyo ~at ete ez 1C , 
lllelveknel h .. , k A "d"k 'l ·· c lJ<tn :tlapítvúnyok sem keletkezhetne ·. z 1 o va-
tc>ztak B"1zt ' · · ' · k ltb"l · ousag JOgvesszeJe nl:ttt eliink s a mHH' · n mu ·• 1 
llCJil vehett··l 1 · · l f' l kr .. J u c vo na hasznút, létre kell annak JÖllllie mn, ta ll ' 1-

zetunk rr·tz 1 , . , 'd fi . I 'l .- t k""ld t's't meg-t b' 1 ag es JOlliO u m zr:w 10ll os u e P e 
a"adni . ' ' · 'b 

rt ? nem akurJítk. Nekünk :t szú kiizöns[Jges ertt"llllt' eu 
. l"lsztokt·nc" ·: k . . , ő .'. . ' t 
Jn í·<> zt.m nm cs. Ha veres fr:tkkot ölt IS a penzt zsei, azer 
IIPJ"' se111 kí~k vh·hől való. A statisztika azt momlja, hogy nehállJ 

·ll:t.pfl(o)-pll l- ' 
M . ' '<'I"Psztiil <'g".)" csalúclb:m uwr:ullmt Hl-(y:m a }ll'DZ, 

"'~rAu-Z:-uu/, Hz.E.\tLI-: , . :Jj 



H .IH ~.\ .TilN .\s . 

azut:ut g<tztLít cserél. Híitleu egy jószág. Neküuk csak szelle . 

· z!tll' t""'ZÍ'Í nk v:1n mi csak ezekben bii.szkélkedhetünlc· f 
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:tn~ ' "' ' . ' . , . . . , , eunál-
l:ísunbt csa], ezek bJzto~Jtotbt~c edd1g 1s. »_Ytgya,zzatol~ a szegén.rek 

fi<tir~t, 111 erl köú1lük ter,1 ed zet a tndomany~« Es ez 1gaz. C:htzdao· 
em her fia lll' lll megy pa.pun,~-:, tan() rnn.k: ~agy ep eu tanítónak. Ezt~. 
[{>r[ RzegéJ I)' Ciliberek fia.m:tk l'll gCih :Ü felekezetünk Ü~n.kboo-y 
a tanulás lll:L sokkal költségesebb, .1nint volt en11 ek elötte. Ez el~Ú. 
a szegh1y zsid ó ta.uuló cljúrhatolt jó einberek n.sztn.Líhoz, ma szá

raz kcny['ren él ; örül, h:t L'S<tk az v:tll. Húny szor jártam fel az 
dő:tdá:o;okra. d éle l őtt, délutún. <t nélkül. hogy egy hhtot is ettem 
yu\na. Ki vette volna. ész n' a kiR zsidó preparanclistát? .... 

H:ülotbnn ugyan olyan JJ rzctcket vn.lbni, hogy szegény sorsú 

i(i:tbb generáeziónlmt minden eszközzel am un lm felé kell terelui.ink 

E nézelet helye lern én is. rni töhb , üdvözlöm. Kinek nincseuek szel

lemi tehetségei, meujen napszámbn., menj en iparosnak, kereskedő

nek, szóva.l: muukával ker esse meg kenyerét. De ha valakit jeles 

h'hetségekkel áhlott meg lsten, azt kirekeszteni a tudomány vilh

gáhól csak :tzért. mert szegény, ezt a hmuauizmus magasztos elvei

vel összeegyeztetni nem lehet, és nekünk zsidóknak, kik a huma
nizmus :;zolgálatában állunk, ezen elvet elfognelnunk nem szabad. 

Sobzor gondolkoztam én már n. fölött rs kl'tlönöseu sokszor 

hántott az a gowlolat, hogy a mi fennmaradásunk még ma is ép 
oly csodás, mint lzraél uegyveu éYes fennm;traclása a pusztában. 
)[indeu reális abp birtoka hij(tll. egyedül a véletlenre vannak 
hizvn. on;zágszerte létező hitki.izségeink valamennyi knltuní.lis 
intézetei. Érezben ya,gy p:tpirosokhan , mítr t. i. értékpapirosokban 
kijelölt i:-kola:tlapjn mt'g hazánk első hitközségéuek sincsen. 
Innen van azután, hogy rnidőn hitközségi háztartásunk hajúja 
sülyed, mint fölösleges terhet először is az iskolát rlobjuk - n 
vízbe. Ha még így sem hirjuk összekapunk a pappal. hogy ntla
mikép szahaduljuuk tőle ; " ha m('g így ;;em megy, túladunk végiil 
nehéz szívvel - :1. kántoron. Hány ily hitközségre mutathatunk 
ujjal! Pedig valljuk meg. hogy sok lu'lyen, különöst>JL az Alföldön. 
es:1.k a. rossz gazdálkoMts, a tcrmélküli költekezés az oka, ha at. 
utóbbi h:trmincz év alatt eoy-ccr\· hitkiizsécrnek tekint(,b·es pruz· 

• . e t)... o · J • " 

alapJa mncsen. Hogy a hitközségi gazdálkodás sok helyen Jlll~o 
volt, arra csak egy példát hozok fel illusztráczioképen. Rzüló· 
fiild_e~~n _egy jóravaló ember 20,000 frt értéket képvisf'W h~íl[lt 
a lutkozsegnPk hal-(yom{tllyozta .. Ez miutegy húsz h I'Ji\tt ti'ortt·IIÍ· 

.\í': .\L .\I'Í'L'Y,\:-lY<iK itÚL. 

h 
. oUl:tnyuzó kikötötte, hogy míg felesé"e él "del· .A :t" y " . . o , "" 1g meg-

. a:sék házáb:w, sőt a Jövedelmeket is ő élvezze. De ez a ren-

~:~Iezés a jólelkü ~.mb,er vejeinek ne~ ~~m~ tetszett. Oly ügyesen 
illauipnlált:tk a borz.en, hogy :t , hJtkoz.seguek hagyományozott 

, t a vők hiteleZŐ! dobra vm· teK, a hitközsé o· l)edirr l·1· thett" ,, ]uoza < • , , • .. o b ,- , , 

nyomát. Milyen JO voln~ e haz JOverlelme a most szegény, de mf>g 
}lílsz év előtt jöveclelmmben clú~gazdag hltközségnek! 

lVIennyire köztuclattá szllárclult :tz alapítványok jótékony 

hatá.s:1 a felekezeti életre, arra a magyarországi reformátusok 

egyháztörténetében találjuk a legközvetleuebb hizouyságot. Éu is 

cs:tk véletlenül jöttem reá. :\Iikor tiz év előtt nagykőrösi tauitó 
voltam, találtam meg a kulcsát annak, miért emelkedik e felekP

zet szellemileg és vagyonilag oly rohamosan. A miut egy alka
lommal a r ef. temetőben sétáltam, a sírir::ttok oll' asása küzhen 
csodálkozással tapaszt:tltam, hogy ki száz, ki sokkal nagynhb 

péuzösszeggel, egy szőllöcskével, vagy néhúuy holti földdel gyarn.
pítotb végrendeletében a preparandia, :1 theologia, a liczeum. :1.~ 

demi iRkola, a templom, a papi vagy tanítói jövedelem. a ],ántu,;, 
a szegények, a kórház vagy kerületi egyhúz :üapj [Lt. KérilPziískii
rlésemrc azt a váln.szt nyertem, hogy ritka az a gazdag, vag.) 

jt>módu család, mely szent kötelességének ne tartanú :tz egyhú:t.i 
intrzmények vagyonát iiJ,lapítványokb:tn gyarapítani . 'l1ermészctt'~. 
hogy ily körülményele közepette szúmos, szegény szülűktöl l'Z Úr
ma.zó ifjú látogathatta még a mult század eleje úta <l. német vag,\ 

angol világhirü egyetemeket, honnn.u visszatérve, fényt L'S tlicsíí
séget árasztottak a felekezetre. D e nemcsak náluuk. hanem min
cleni.itt, hol reform. egyház van, ugyanazon huzgósiígoL találjuk n 
fundácziók abpítás:t körül. A rrazdarr Lollnudi keresketlií nrm 
p]>rr •c ']· b b ' • . ' ' ' '] e"sz1 ' meg azzal. ha hazája felekezetéről és t:tnulo l~Jusagaro 
go?Joskodik, hanem figyelme kiterj e<! a vilúg ö,;::;zes reformatn
s:ur~t. Alapítványokat tf'sz svéd, elán. német. magyar sth. nemzc
ü•k ref. fi1ü számára. A mellett hoay hazújúnnk híí polgár:~. 
ili'v l · ' "· ' 

J e 111 akarj:t felekezete dicsőséaét tekintet nélkül a fch•kezet-
hez tartoz · h· l . , " ' · ' }'' .: t ·o · ·z 

, ' 0 l VC' nemzehsegf>re. N em yesz1 l' Rzep e J:u.ts l ss 
neven se k' · k i\.11' T 11 1• csak a mi antisemitáink kárhozt:l.tJá az • lancr. 
xrn.élite · "d' é llll!verselle hasonló szellemheu való mííko es t. 

ikPJt . ~~~ RzoríJl bizonyítgatásra. hogy az anya.gi siilyetlésnek 
nak r~~' P.~·e a szcllPmi hauyatláR. KN (•vt.iJr.<"d bt:~ roh:~wol!au apad: 

Jtkoz>~{'"PÍJ ]· ... l l f' , . , . ti . t"'l'll vaavom ,., It'' JnH'l l' PIU orrasat PS 111111 1ng) ,, "· 

a:.* 



süh'edé:> folrtún kulturil.is intézményeiket sem tlpolhatiák 1 ·ll" 
J " • •• , . • . J <e ue11 

természetes. hog\ <L sze~leun sulycdcsnek J:> be kell köveLkezu . ." 

hn elejét nem Yes:-;zük. E:> elej(•t vcltetj ük. A help: et, sajno~, oléole~ 
keLhezi\ bon·y a kiilsö llYOnlÚS lutt;\:-;a alatt mau:nnkért is t"O' .~g1 . ' "'· : . . , . . ~ , "5YllUK 
Ynlam1t. A nwgyaror::>zagt zs tdok edd1 g JR sokLt a.hlm.t:Lk nemzet' 

czélokht. l::;tcn úldja, meg őket, hogy Lették; dc áldozzanak mos~ 
már felekezeti ezélokért is. Papjai nk, u c mcs küldctésökbcu itt 

sokat tehctnéuek, ki.scbh köz::;égekbcn tanítóink nemkülönben. A 
szászékről hinlessék, <L csalálloklma terjesz;.;zék, mcunyi.re elő

mozdítja, felekezete erkölcsi jólétét az.'. ki még oly csekély alapít

>ányn)'<"~ l is nöreli hitközsóge erejét. Ürömheu és a gyász napjai

han egyaránt fogékonY az cmlJCri sziv a hit szavai befogadására, 

ilyenkor mil1den ral1hi V<tgy hcfolyiso::; taJLitó tegye meg köteles

ségét. Nzükséget továbbá, hogy a. rn,bbik az alapítványok létesíté

sére nézre n. hitközségeket tcrvszerü cljirásra, t ervszerü módoza

tok kidolgozására. hirjCck. Hogy mily természetüek legyenek ezen 
alapítványok? Ezt egy kl'llöu czikkben kellene tárgya.lnom. Álta

lánossághan azonban elmondhatjuk: legyenek ezen alapítványok 

a hitközségi és szélesebb körlí. felekezeti ezélakat elősegítő intéz

mények nálunk is úgy, mint egyéb felekezeteknéL ,T ól tudom én 
méltatni, mily nehézségekbe fog ütközni ily operáczió, a gyakran 

amúgy is deficzittel küzködő hitközségekb~m, ele végre valahira ~" 
kezdettel meg kell hirkózniok. Ha a jövedelemnek csak 5 ° t 0-a 
fog letétetui n.z n.ln.pítványok tartaléktőkéjei.i.l, úgy 30-40 év mulva 
:lz adakozásokkn.l egyiitt oly jelentékeny összeg fog egybegyülni n 
lassauként megtn.k:trított fillérek ből, melyeknek kamataiból legdrá
gább intézményeinket fogjuk fenntartha tui. Ha valamikor n.z én esz
ményem testet ölt, ha ~• zsidó autonomiai élet rendszeres alapokon 
kifejlődik és a zsidó vallás a többivel egyenjogosítva lesz, akkor at 
egyes autouomil!.i kerületek joggal fognakkérhetnia zsidó hitközs{·
gek számára a község fundusából részt felekezeti intézményeik fenn
tartására. De eztjoggal csak akkor fogják tehetni ha behizonyíthat

jr~k ~ttj~, h~gy a hitközségek uem egyedül a p~lgári községektül 
vartak udvoket, hanem erejükhöz képest ök is takarékoskodt:tk· 

Az egyén élhet a jelennek, <le erkölcsi testület a jiiviínck 
is Hjeu. 

l.hulnlJe~>t. 

A hitközségak és a rabbik. 

N cm érzem magamat hivatottnak <L rabbik holyzetének 

. 't'.' ·a tekintélyüknek - a hol erre szükség van- <t köz-pv1 ccsalo, . , , , , . . . . . 
, . 1 ber1 megszilarchtasara Javaslatolmt tcnm De a cz1m1Jeh se" e c 

té:el <L ezikksorozatomha,n fölvetett mcgolcbnrló kérdések között 

bizonyára előkelő helyet fogbl el ::> mftr a:-:ért sem mellőzhettem. 
i\fás részrő l meg mnga, a kérelés olyan természetü, hogy egy pár 

OO'J·eo·yzést bátran koczkáztathatok m.agam is. 
m"' "' Mennyirc megváltozott a rahhik helyzete egy emberö}tő ót<L. 

köztudomás u. A szomoru hanyatlás okait nem vizsgálom. En csak 
mai · helyzetöket tekintem, még pedig álláspoutom hoz képest a 
hitközségele szempontj ábóL Ezek petlig általáb:tn haladottak és 
clmaradottn,k s mfLs-más j ellegükhiiz kópcst a r::tbbi állás~• velök 

szemben is küliimböző. 
A haladó hitkü:~.ségek ;t ritbbihn,n mill<lenekelőtt kitünő 

szónokot keresnek, Lle kor[mtsem ;tzórt, hogy ez sz;wának hat:Ll

míwal, lelkének ihletével, érzelmének melegével a h<Lllgatók szí

l'ére hasson, öket vn,llásosságra, jótékonyságm. testréri szeretetre 

buzdítsa, mert ba ezt tényleg t eszi, sok jó harátja akad. kik titkon 
megsúgják neki, hogy szónoklatai »kemények« é~ X. Y.-nak nem 
tetszettek. Iparkodjék :1 jövőbcu miu(~l tühbot ~tz Istenről. és au

uá,l kevesebhot :tz emberekről beszélni. Yirúgnyel-re segélyével so
kat beszéljen. de keveset mondjon. Ily küzs('gek tehát a mbhit 

csak templon:Hlísznek :1 tekintél.)' ék::;zerének alkn.lmnzzák, mint a 
k' ) 

arpitos gobelin-jait, <t nő ékszereit. A'l. illeti\ rahbi egy ideig küzd 

e~en áramint ellen, míg végre heletüriídik helyzetébe. melyet 
hiszen h1'tk" ' 'l , ' , · , I t t''l 'nsp1'ra'lt ozsegva tozas eseteu ::;em ytntan:L. s en u J • < 

t~nei ködként o~zlottuk szét, tettereje a~ adminisztráczió gépeze-
tenek bé1 ' · ' 1. • · á ' to -, WJauan pang; ürlil. ha uéha-n{,ha :-nkeriil nek1 m:1.g nu u 
~s taktika segély(wcl eayik vacry má,;ik intf>zmrnyen lendíteni és 
.J~tvítani. · ,,.., < "'· ' • 

]:l. .!._z ily ltely'l.elíi ritbbi awnbau s~:tbad tért tnlál a val
' ~os kerd' k · 1 tb · t Vallá-so . . _ese megoldása szám[m:t. H11. t. 1. azon he yze e JU .' 

~> l,erdr:.~el,· fölött dönteni, azt legnyugodtnbh lélekkel teheti. 



.\t. ii pnhlil;~ 1 nw IU'lll i'Pgj:t :t tliin(,{•tt)l'kl'l. idlllltlil ' ld.;ll 11 j, \:tp; , v' 

i:dni. mcrt , .. ~ :1 puulikulll tdjcscn közümhü:-; :t vallúxu~ k(•rd(~~el;: 
h•l !>ill'llllll'll. 

,l(n :1 l ki•nycsebb és vnlús:ígo t> gyötrelme~ :tz »chu:tratlL« 
ltilkiizségl•k rabbijún:tk hdyzek 

~b ily hit.köz:;égek n, rtl,b],ihn.u ki zú róhg a Ya.llú sossúg kul 

~;~in(•l.. ;t l'l't~iség jdleg(•t l'S ;\, talmllllist:U korcsik Ez:on mubi lliÚ.I' 

nt•mc~:tk a. hitkiiz~l>g k(•pvi dő:'\ógól.űl függ. H:ü<'tsküt·e cgyodíH :t 

, a 1\úso~ ki•rd(•:;;ck megohliusár:t terjed. és iLL rniuden egye~ ]1it
küz:;(•gi t:tg. ki Y:tlnlta ;\, jesib:í. lC\egiíjól rontoLt:t, rnerészkudik,. 
Y :l 11:\~u,.; lllinh ényeket mérlegelui ó' vit:ttui, és lta ezek az ű étlz
j:ír:í8á' al Ütl<'ZC nem vágnak. :t ra h ui tekintélyét igen kütu1yü 
al:í:ísnia. 

'J\ír:;:Hbhui úll(t ' ról ily mhbinitl ::;zó ~:>em lehet, ki a:wni'ülíH 

a lcgtübh l'St.>Lhen a.z úlbmi nyelv Loljc:s i::;mon•tóHuk ltiány(w(Li 
fogra is, ~l' lll a lutLós:íggal, sem :t :t. in Lolligcuoúával nom ige11 
(~rinthzltdik. Kihe;~ forduljon tohitl? Ki v:'Llhtlj<t m:tg1tr:t :t Lckill
((•ly hclyrc.íllítús(\ t? 

Ya11nak ugy:m hilközsrgck (•s rahhik, kik a:~, cr~dtdl kl·p 
hrdén kiYííl úllanak. de ezek oly gyrrek. hogy lllint kiv(•telek 
esak a ~z:tliúly erősítésérc st.olgúlh:\,tnak. 

::\[ontlúm. ucm febdaLom <t rabbik teki11télyéuek mL·gerií,í
trsi>ro indítv(lllyolmt tenni. mcrt lmbúr n baj (tlütl(woti, annak 
oka. eretk·tc. ~zinezeto helyi ~zokott l01llli. de mindcu esetre üthö' 
leune op;y mMi!fyiil<·l<e.:et, mcly llClHCSttl' - miro hog,v RÚIItÍ'II 

s:~,üksé~ l'au. maguk n. rabbik tndh:ttják legjobbau - egyoH kiil
<;ÖH{·~et és inkúl1h adminisztratív jcllegü dolgot tom w egyöntetí'Lv(·, 
lumcm a ml1hi állásán:tk é,; tekintélyénele megs:~,ilárclítfls(tnL iK 
útat l'!'. mótlot ttLlálhatna. 

Dc erre Mvebben kitcrjeszkedni nem az óu ti~ztelll. Hzól
jun hozz(t, a ki rú hivatott. 

Ha pedig a rabbi urak azt hinuék, hogy ők semmiféle llo
lugtmk llCIDlllifélu megszilúnlítrttlúra Hum szorulnak, aun{tl jolJ]J, 

G !JÜ!I[J!JÜIS. 

\V Ell:iZMANN .N. 

ÉRTES ÍTŐ. 
Országvilág. 

Ki ,1;-; o rszágo~ kiúliitás tcriiietén :1 rabmtuddk pavillonj~Lt föl-

l ·. Oll)"tr·t emelkedett haugulatbnn hagyta a~t el. Ez a s~:cgem 
kereste, 11 "' ' ' • 

. . .. 1 t Jcg"tHbb is oly híí tlikre halndásunkuak, mint Mrmclyik biiszkc k 1s ep n c ' • 
csarnok, mclycn gyö n~·iirrcl lcgcltctjiik s.r.c1nCinkct. Söt az a balad,is 

Jnclyct itt ~:.~cmlélitnk , a lcglit·vcm1etc8cbb, mert ncmt'ti:tk :t szorgalom 1:, 

iigrc~ség , aíl i;r,l é~ é8 vagyonosOLlás gy<trapoll{ts:lt mntatja, hauem hirdeti 

cg,;• uttal , hogy a hunnwitás eozméje megkc.r.tlctte tliadah'djút ~.~~ü.uíl.unk is. 

! •:;~ ,Utal:lnos t.anulo:igon kiviil :tíi011Lan ~ok IJecscH spce:.~1ahs ISmerc

tet szcrc;~hctiink egy kiH J'iizct.böl , 111Ciyet 1nimlcu t:rdeklötlií látogató meg

kaphat. Cz!mc: JJ,;·rliiu iiyy. ()1.-/u/• Í·' u ?IWU.'J'"' l.·inU,~i m·"·'<Í.<JUR f~yyinlézeld

/;en.- L<merlelés. 1\iwltu u l. ·irált;i iun,.wíyii!J,IJIIIini.du·inlll. Butlapest, 1885. 

i\1;\r az tit.veHcs t:vck végen mi1tdcn fcgyiDté~.etben ,[l!andó lelkész 

lett kinevczvc ;t;o;on valb\sfel eke;~ct: rc:szL:rc , lHeiyhc:r. a fogl,Yok túlnyomó 

sz;\ ma tart.o:r.ott; a h :lt i' H 11 ;ts 1:vckben pedi" :L helytartútan:íeK minden fegy

intéwt mcllctt egy bcj:irú tanítót :dbtlm:tzott ·- de lelki 1:8 t{rt.clmi ren<l

ti~:crcs 1:~ kötclczö okhtt:i~ról etiak l tili 7. óht lehet ~zú, <t midön tt magyar 

igazságiigynJiuis;r,lcrinm a fcgyiHtézctek föi'elligyclet.ct :ltl·ette. 

A lmt fédi t:ti egy no1 fegyintt:zet.n,:l :t jelenk;.\ alknhnazott Jel

készek S'l.:lm:lt. a. küvcth 1·ii t:iLl:boat tiinteti fül: 

lllava . , , 

Lipótvár . 

llL-Nostra. 

li.Lunkács . 

N.·bJnyell. 

~Z.·Djvár . 

Vác z l l 

l 

Yl 

,i s {j 
·C' ol 
;... ..'< 

.~ "' 'öj i< :s ., 
;.., 

:~ .~ ~ ~ ... oe 
" § "' ~l 
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L;ilni 1 :do, r;thhi ;illa.n<lll:tll a lk;Llln;t;r,va 1tine~•·n , s 11.,,..
1 

. . 
"· '~ Zf>il\(, 

f1v, c•m·zck kis :;zá 1na c. lekiutcthen m:is inlt:r.ke1l.:st SY. iib•'gcxR,: 11 \' 
""· . lll L<•xz 

annak bizony:im öriilhctiink. ' 

~linden iinnepen é~ vas;lrnapon n lelké8z is te ni ti sztelelet t· ·t . 
. 1 ·' ' ,. <) . • • ttl t':) 

c'p;ylul:-~i hesz•·dct mond 10-11 2 orat;;, tl. u. 2 -<>-Jg tmak 111 011llatn:lk 

1agY a bibliai törh'net olvastatik t:K nutgyadztatik; IJ,:tk(ir.napun perlit;',, 

Jdk1:sz hitclcmúíi ttktat:lst ad. EzeJ1föliilminclcu lHL[l 8 1 / 2 - ll-ig 1:8 
,1, u. 

:l 4-ir; a fegyenczeknek egy,:neukint erkölcsi oktatás t "YLtjh~tl<tk. Mindt>n 

:llbtndó lclkt:sz e szerint :ltlag heti 25 óriw itt 1a11 a.;" intt;zet.Lcn elf'og l:tlva 

A rahhik mindcn szombaton 11/ 2 órai isteni tiszteletet tartanak r:s heten, 

ként cg;yszcr egy úrai hitclem;~ö oktat<lst adnak. 

1880-1884-ig besr.:Ulíttatott a 8 J'egyilltézcibc öxsY.esen LO,Gi'J'I, 

t'I.Ck kiizül Y:tllási ismeretekkel l\ C lll birt 7:3 ö 2, tehát ()a o l o· K{~r, hogy c 

.-z:lmok nim·óenck ml/á., ->~•l'illt n:s;~lcte;~ve: csak a;~ van elmonrlva, hogy 

»az adatok kiilönö;;cn kechezötlcn crcdmL'nyliek a gör. katli. us a gú r. kel. 

h itfclckc;"elii fegyeJtezekw'l. « 

Fölötte énlekes a követkczö kis t~dJhl~at, mcly a;~ említett 5 ,:vri)l 

valú ><Z<Ítnokat n:f'zlclczi: 

Vallásfelekezet 

róm. kath. 

g-ör. kath .. 

gör. kel. .. 

ágost. ev. ref. . 

helv. e1·. ref. . 

unitárius . 

mózes val. . 

más ... 

1

1

1\[ao-yarorsz:\ •··
1 A l e g y e n c z e k l "össze~ ~ 

-:- - ~ lakosságámticl VISZOnylagos l .. , , , ]p]-- l 
t>Z~Lllla sz~tzalék- l sza~a - \. 

aránya aranya 

46 84 44 - 47.2 l 
l'l86 12.V 10.8 

208 4 19.6 14.1 

5!):} 5.2 s.u 
1570 14.8 J 4.8 

75 0.7 0.4 

300 2.8 4.5 

0.2 

Látni való ebből az is, hogy fdelceöelii~tl.- al<rilcsi"'t!!JP rncllctt ez 

adatok fényesen tanúskodnak. Míg gör. kath. és gör. kel. 110!/!JoM, a helv. 

hitvaL és a kath. jóformán ''!J!J"'dő anínyban van képviselve a fegyencr-ck 

kiizt lakossági százalékarányához képest, csak az <Íf!o8loi és a zsirlrí mutat 

fel kedvező arányt - az utóbbi a legkedvezőbhet rrtlinnenn.IJ·i l'allcí4'/r· 

kezet között. Igaz, hogy itt fcgyint•:zetröl, uem börtöuről van BZÚ, a hol 

aligha leaz okunk ily kitüntető arányszám konstatálására. 

A i't·,_,;yl~:í z:tk , ·:tli:Í ><erkiiksi Hel' el,:s,:t latnÍ,ilja a [,:".'· ho;,:.' :t h·.t::· 

.. . ·thtt kil épett a 8 inb'zetLöl .)542 ""'':" kiJ- hiziil ·t 1 ulúiJIJi ot ev ( (. ' . r • • ,o. ' \. ... . . ll'· 

l 6 9 o 11 cm b t rt vall a~ r tsmercttel, nug clbol'•·it·ísakor 1. "tk 
, 7,,\l lí tás 'or ~ 0 , , • ' '· '· 

· . 0 , (G 3 6) ily r gye n ,·olt. - A lclkcs:>.ek ttsztcletclíjára k<iltiittPk 
ll 5 o J • "] • • ll .. tS 900 frto t, a;~onovu nna-srne-:cnnyvckre 8 templomi f,iJ-
összescn > • 

l : eh·c 700 f rtot ; átla g jut fejenki nt 5 irt a fegyenczek l'all:t,"rkiil
sr,erc tS ' 

esi gonclodsára. . 
ÁlhLncló tnnitú ez iclö szcrmt ll l'an alkahnazqt (Marinn o~tr:in 

íi nő), azo 11 f<iliil n leJk, :~ z elemi oktntáss:tl is foglnlkozik fi-ö het i úr:ílmn. 

A renri es tanító heti 22 órát ad. Iskolnkiitelcs minrlen frgyrncz :)o.,:,.,. 

betöltéseig. A 3 osr.Mly befeje;~,:séhcíl, ha :t fegyencz Remmi elemi isn11• 

rctcl nem hozott, 3 - 6 év súi.kséges. A t:wév angus;"tus rlein hz 

döclik és ll hónapig tart; könyvekkel stb. ;Ulami kiiltségcn l:ltj:ik ri a 

fcgyenczct. 

Milycn a besdtllított fegyenczek miiveltségi :íllapot:t n cm;~,et i s,:g ,:g 

vnll;ls szcrint, a következő tábhl;~at mutatj:l. : 

ll 
Az elemi T"'gj'ana znu 

l\IaJ.{yar- oktatáshan üliJ ah"ltt 
Oi't.:z[q.!," ii~SZC~ egyft..tah~n UCl1l letartúzlal nt' t dl 

Nemzetiség la ko:-::-::'tg:ÜJak ré•zesült Hitfelekezet elemi oktai;íshan 
)':zár.alCk- fegyenczek nem részes iill 
a r imya ~<>74 fegyencz 

száma .,. nlún százalék 

1uag·yar 49.9 2591 39 4 róm. kath. Jl.:! 0,0 

német. 13.1 424 6.5 göt·. kath .. 16.3 

tót. lö.o 864 13.1 gúr. k el. 25.1 

nlthen 2.5 108 1.7 ág. ev. ref. <l. 8 » 

"zerb (illir) 

J 
301 .J..6 helv. ev. ref. J 1.5 

horvát 4.1 

ll 104 1.~ unitárius 0.3 » 

román. 16.9 1831 27.8 mózes vall. 1.8 » 

más 
5.2 351 5.3 

A tanulatlan rés;~vevök százalékaránya vallás szerint: róm. ktüh. 
48· 5, 

. gör. kath. ll•!) gör kel. 17'1 :ígost .. ·i·!J, helv. 15'1, nnit. o·:J, 
Z~:nd<J 2· • . ' ' ' , , 
k d 

6
· Mmthogy e;~ utóbbinak fegvenez-aránya 2·8, ar. eredmeny el!'g 

e ve .. - · 
háu ~o. A tanulóT, vallása rovatában tal{djuk meg a kimntatást arról i~, 
2 ~·(lskolába járó) zsidó fegyencr. van a kii.lönbözö intézetekben: Illnvaín 

' tpótvárott 48 M 2 N E d l 
Szarn . , ' .-Nostr:\u l 2 (n6), Munk:lcHnu 3 , .- nye en • 

o:UJvaron 36, Vá<'zon 43. 

z oktatás Prcdmény1:t tekintve, a ""'" :"i"l!/'1.· ezen sorreudbe11 



ki"11 et ik q;ym;ÍKl: llt<tg.'·ar. lll;lllCt. ~zi ;Í, v. l"flliiÚII , cz it;<LII\" . ni l/ , 
... 1 'f.';) .... . 

róm . kath. c1·. ref.. zsirtó, gör. lmlh. , gör. kel. - Az okht. ·''"Iti/: 
\ ' ' il~ l'<l kö[[. 

én•nkin t l2,!l20 ft·tot, egy tanulóra esi k ;\tlag- 9 frt 81 kr. enek 

l;:rdckesek JIH;g a Y::ts;Ímapi föloh·as{t sokat fco·yinL • . 
' b • c~.cb könyv. 

túrakat , ének- K rajz:tanitás t, s <t testgyakorlatot illctö J umutat<ísok l 
t't:ckrc - fclckm1cti momentmn nem lévén bennLik kitüntetve _ ' r.e 

cl,·g 
r;iutalmmk. 

01·o:-;zm·szági levelek. 

Pétervá1·, ISS.'i . . s.:111teudm·. 

ErlJigi le1·eleimben t1 gyszólváu a »belsö poli tikával « foglalkol':talll. 

N;1gy I'OIHÍ,okban jellemeztem, <t mentJyire bevezetésül az orosz zsiilós;lg 

lu·lyzctéuek ré~zl etes megbeszéléséhez sziikségesnek láttam, a pártok han

guhtblt és lelkiiletét ~P/s/J kérdésekben J elen levelemben az lesz felaJatom, 

hogy zsidó földieim .. ,1.-iilső politikúját ", a pártok maguktartását az oros~ 

;\llammal és a »zsidó letelepedési kerLll ctek « kiválóan lenuyel népességével 

,zemben fövonásaiban jellemezzem: ezt is okvetetlen sz iikségesnek tartom 

a~ orosz ~siclók épúgy általános helyzetének mint kii!öJJÖs tnlajclonságaik

na,k behatóbb megértéséh e~, a mcJ_,,ekriíl a legközelebbi lel'eleimben szan

ilékozom értekezni. 

Miclön Jáklib Ez,;au tes tv,h·éhcll követeket kiilclött, az agáda szeriut 

arra készült, hogy magúnak békét vagy könyörgés által nyetjen, vagy 

ajánelékkal vásároljon, vagy pedig fe~yvcrcs kézzel szerezzeu. Évezreclek 

folytak le azóta, ele .JákuL Korsa IIClll v,Utozott. Még miuclig n bék<:ért 

könyörögnie kell , vagy azt mcgvásárol 11 i:L. vagy érte hatTzolnia. Hogy 

melyikhez nyúljon <L Inirolli eszköz kcjlliil, azt neu1 ,-olt nchh v<llasztaui. 

Mig az ököl nralkmlott a világon, 1nég eszéLe seu1 juthatott ,}ákói.Jlll\k, 

hogy harezra keljen ellen:<lÍgc,; te,; l v<:n:vcl, aj;'Lll<lékhoz ,:s újra meg •Íj ra 

ajándéklHn. keilett folyamodui:t, hogy :Llluak ulCg nem értlemclt hnragját 

lccsillapitsa. Dc midöu a gy:trapodó polgáro,;ocl,íssal a jog minclink:íb~ 
hatalomra vergődött és miull határozottabba11 l:, m·élye,;cbbcn kiszoritott~ 
a külsö erőszakot pozicziójáLól, Iuaélrc is új korszak vin·adt. Ha 11801 ~-~ 
önként adták neki a békét, a h:íb•H·itatlan l<:tjogot, legahLLb az edcligiekto 

különbö?.ö eszköz<)ket használhatott A jog fÍS igazság fegyverével kiizrl· 

hetett most már a béke<:rt, és hála !Hteu nem hiába kiir.dött: a hOl !\1< 

igazsá~ uralkodik, ott nem háborítják a z:idó jogait, nem zavarják békéjé~ 
De HaJnOs, az ajándékozá.• korszaka még n<'m mult el eg•:~zeu. A zsioón!l 

531 

· ·t l vtl ·t l1clyi 1 i ~zonyokhoz kell alkalumzkuoluia: lll' lll ii to·l 1,.1 
1111:g lll ""l IK l - ' • • .. . 

, 
1 0

., nem tánm8zkodhabk nnndenutt az Jgaz,~íg türnluycin·. ,:, },,,ff, 
rola, IOo) , , • , , . • "· 

, 
1 

écr kén ,·szerlil itz elctrc val o JOga t legahbb bizonYo., i<liirc C"H'III '· 
ncho m o ~ · '='· 
seu megvás;lrolni. Keserii. gúny \'~lnrt i.ttcn a tön'ény mcgkeriilésrröl. 1 c,1 __ 

tco·etésröl beszélni. Mit tehet a zs1dó rola, hogy c tönény oly igazs;igtalan 
t> b . . ' l l . . és embertelen , hogy az em en erzrs um orra es 1~zonyattal 1·is~;-:a-

riad tőle. 
De m1:g sokkal nehezebb a zsidó helyzete, mitlön ,-egye' nemzeti -

ségli ot·sz<í.gban kell lrtet:rt kilzcleni, a hol mirnlen egyes ncmzctj,1:g azt 

ki únja tőle, hogy ö hozzá csatlakozzék ,:~ vele egy iitt harczoljon :t tiibhi 

ellen. E mellctt fölteszik, hogy ki\lön zsidó érdeket ucm szaba<! a ;-::; idónak 

ismemie, mert zsidó nemzetiség mint ol:·an nem létezik, hogy a zsi<l,·, 

mintegy nyers anyag, melyböl önkényesen oroszt, lengy·elt, lll:metet, c~clwt 

stb. lehet gyúmi. T ény azonban, és azt nem nkarj;lk beh\tni. hog-y· a 

mai zsidó sem vetközhetik ki teljesen azon minöségrböl, mely szet·int egyik 

legrégibb kulturájt\ és kifejlett jellemvonásokkal biró népfaj nak tagja ,:K 

hogy igen is vaunak - vallásánál fog1·a - kiilön érdekei , mel,,·ck 111;Í ,, 

tcrmészetüek ugyan, mint egyt:b nemi!Oetiségek llrclekei, ele a;:okat füladnia 

senuni esetre nem szabacl. Másrészről azonbau nem lehet tag:vlni. ho;.:;y a 

versenyző nemzetiségek egyikehez kelJ a zsidónak e8atlakoznia, nwrt 

államot az államban nem képezhet, oe nem juttaJhatja kiilsö uralomra 

saját Ügynevezett >>ncmzctiségét«, mely egy;Utahtban oly termé"zctü, hni'.'" 

birodalma nem ~ világból való és ezeirt politikai téren nem i" kil'ánhat 

érvrnyesülést. 

Ha kérclezziik, milyen magatarbist követett az oro~;: z"idós;lg c 

tekintetben, azt találjnk, hogy nem birt, klil sö ;ílláH<Ínak az 1Íj korBlr.ILk 

hozta változ1ísaiban, az ezek által természetszerllen bekövetkeúí ingaclo

~:istól és tétovázástól menten tartani magát, majd a;: egyik, majd a má~ik 
oltlal fel<' hajlott és mai 11api!!: scm t.nilott hahhozott ,:s ,ziHrd idnybnn 
megállapodni. 

Az I stenben boldog\!lt Il. S;'llldor C;<ár koi'IIHÍny<iig z:!idó földieim 

» killsö politikája « l ehetőleg egytizerii é:< bizto" volt. A z~ id ó a jogon kiviil 

állott és a törvrnyho:t.ás, a juri~tlikiczió é" a küziga1.gatáH szesz•lJ~·énck 
vo~t kitéve; az malkocló intézm,:uyek (iuk,:ny<:t t•sak a~ >ajándéko,;ás« 

modszerének alkalmaz;lsa ;'tltal tudták némile" enyhiteni ,:" gátak közé 
szorítani s " · , . · 
ü' · áncloruak, <t nagy fölszabadítónak ur<llkoda8ával a zs1dókra 18 

J korszak ke d"d· 'l · h tá ok k" .. z o ött. A létért való kii~>~delcmbcu ezen tu , b1zonyos a r 
Ozott jog' b' té ~ k 

k" ' 1 lZOHyÍtékokkal iA élhettek de a kiiliinbBZÖ állami in zm.-.nye 
llrében kitlii1 1 ... .. ' • • .. · ' tö • 1 lOzo fc:kban ; a tiirvénysmlgaltntns elott 111kább mmt a r 



1 ,: 1 n· hoz<i~n :i l , é; itten ÍHidl.Jb mint il lüizi gilzg:ll:t~mll 'L 111 ,1 • . . . • ' ' ' e y u tó iJbi b· 
hi1·ebbcn r:1gaszkodott a rcgt hagyomany hoz cs csak annyiban hal· !;· 
. .. l ' "lk ... t'] ' l . <ldt '\~ Hlo1·cl, 10gy a pen z egyre cso;: ·eno Pr e ;:l' ve Ps il természet' , .. ' · 

• • • . l cs 11Jutc ·. 
llll'kek gyampodo drágasagáxal il zstdókkal szemben tcte1nese f" 

1 

, . . , . , . , n olcmeltc 
» lnllaadatoss:ígi « kö,·eteléseit. A zsidók el cg Hat v CSZJilrassal a köz'

1
" . 

· ' J · l i ' · 't · · 1 baz. g:ttasua IS a ;:an'< n ern•nyest Cili JOgu ;:at, csakhamar tapasztaltái· 1 c \.' 10gv 
1z ig<1zs:ígosabb és emberségeseblJ törvény hozás áldása vaimi kev t 1 ' 

" cse Jasz. 
wll nekik , és hogy ar. utóbbi is a közigazgatásHilk clcnunczhiczió' ~ 1 ' 

~ ' ~ 1 10 y tán 
a z,idók és a z~idósng ellen fölingereltetett és <·sakhamar rcakczió-

mlriuss:l lett. 

Még nagyobb ,-olt <t zsidók tévedé,;e azon állásb>tu, melyct az ú. IL 

letelepedési kerliletbcu oroszok é~ IcHgyelek között folyó harezezal szembcll 

Plfoglaltak. - A hatvanas éveidg illető hitsorsosaink pusztt'tn zsidók, 

e,akis zsidók voltak rs nem kö1·eteltc senki, sem orosz, sem lengyel, hogy 

a zsidó egyéb is legyen, mint csupán csak zsidó. A két versenyző nemzc

tiRég ugyanis egéRzen megegyc;r.ctt a zsidók lenézésében és i,;eu keveset 

tiirö,lött n.zok politikai l;S uenneti lelkiiletével és s;r. impatiájával. Mig n.z 

oro~z korm:'tny csak a klilöuféle adók poutos fizetését követelte, addig a 

lengyel lakosság társadalmi leahízkoclást és szolgai hódolást követelt, és 

a zsidó egyaránt teljesítette mind a két rendbeli követelést. Az orosz 

,:púgy mint <' lcugyel, egyaránt eltasútotta magától ; hogy keletkezhetett 

volna benne szimpatia az egyik vagy a másik párt szamárn. '! 

A leugyel fonadalom egyrészről és az oroszositó jogbővítések nuis· 

részről új ,:Jetnek útját törtl:k az Ol'o:;z zsidók közt. Az orosz kormány a 

vilnai fökormányzó Murawiew személyében megértette azon nagy jelentős 

i'zerepet, mely az egykori leugyel s töl.!Lnyire a határon fekvő tartományok 

milliókra rugó zsidó lakoHsagán:~k politikai és Hemzeti érr.liletének jut· 

hatna, és minden móclon iparkodott azt oroszosítani. Meguyiltak a zsidók· 

nak az összes uem privilegiált tauiutezetek, uem egy korlátozó törvény 

meg.;züntettetett és Jl(:mely jogun-u, így a Hzn.Lad költözk<idésben bizouyos 

osztályokra nézve, a zsidó is r<:szesíttetett. Ezc11 elj,irás nem hibázta el ezélj :ít. 

.\ zsidók nemcsak sziveseu tíi..ték az oro~zositást, hanetn orosz-politi:Cai 

igazhitűségükben még túl akartak tenni a nemzeti oroszokon; nem érték 

be azzal, hogy kötelességeiket teljesítő orosz állampolgárok legyenek, 

hanem tisztán nemzeti tekintetben is telivér oro~:wkká akartak leitni, 

legal~bb elég oktalanok voltak állítani, hogy valóságl,au azok, minthn 

csak JÓakaratuktól függne, hogy hirtelen zsidókból oroszokká változhst· 

n~k. Mint oroszok természetcsen ellwsegesen kellett a Icugyelek iránt 

VJselke<luiök. Hogy nekik miut zsidóknak niuc~ KCmmi okuk a lengyelekre 

l 
. !HJ>''\" in bilih az utóbbiak inint nag·y lníhit·t kiittl<·zv<:k. t 

lntr:tg UL lll ; v. , . , • '. ~ ' lllCr a 
• 

1 
. )·eo·)•etlen üldöz,'BCI ~:;m;r.acla J ban, a ranYlag e"" nér1 st· Jn J: t J kör.ep i.OI ~ v . . ~ 0.. · - J(lil o ) 

bel
·séo·cscn a zsiclókkal, mmt a lcugyclrk, t:Lbín :1 mag1·arok ki1-,:telével 

em ·;:, ~ - · 
. , t(irt<;ucti l ,:íl:itlau":lg- oly bíin . uwly t~ l íib b-utú iJb ke,;crvesen meo-

hogy ,t . . " 
bosziÍJja m:l gát, -- mind('z a;r. Jutclhgcn' zs i<ló i(j1'1s:ígnak, mely akkor 

ar. oroszosit(ts t:J érc ;ll10tt, nem juthatott e~z<:uc : en e nagyon is mil'eletlen 

és meggondolatlan volt ,~s Hagyon is ittas <liada lm:ítól. Ezc11 nemzedék 

zsidó ifjúság:ínak Hok oly tagja volt, kik buzgó 1·é~z t 1·ettek Murawiew 

munldjában éR a lcngyrlekct k r nyszcdtették, hogy orn:'zúl beszt:ljeuek. 

Ez persze a JegyclckJJ Ck nem tetszhete tt. Emezek tal:ín beh\tták most, 

hogy ök ,:poly nag.'·· Riit liH;g nap;yobL ereduH;ll)'Jl_Yel nyerhették volna 

meg a zsidók at a maguk rc:sz,:re, ha 11 ekik ideje konin megnyitj<ík az 

i,;kolákat., ,is szelid mód0n iparkodnak a ;r.sidókat lengyeles iteni és uanít

ságosan hozzájuk közclcdui ; dc erre t ermészetcsen most m(tr késő ,-"Jt . 

A lengyel iskolák m:ir be V<Jlta k zárva, a lPng-yel nyelv meg-tiltva, a !eu

gye! társaelalom leslÍjtva és elszélesztve. 

De a helyett hogy önmagnkat vtidolmik és saj<ít rö1·idlátásukat ,:, 

;r.likkebllíségliket megbánnák, a zsidó hitlátlanság és becsiilethiány ellen 

<llihöngtek s boszúra gondoltak. Aumil is inkább kielégíthették uo,;ztí

vág:yukat, mert összeköttetéseik és gazdagságuk á ltal bukásuk nt:ln i,; 

elég befolyásuk maradt, hogy a zsidókat lépten-nyomon üldözzék ,:s kor

máuykörökben, valamint a saj tóban is egyre megtámadják. De nem a 

puszta boszi1érzet vezérelte a lengyeleket, hanem azon könuyen érthetii 

óhajtás, hogy az oroszok és zsidók közt meghasonhist :<ziiljenek ,:s ennek 

következtében az utóbbiak, visszataszíttatva amazoktól, biinu:ínattnl 

fordúljanak a leugyelekhez. E mellett az oroszok nem is sejtették, ho1::." 

vak eszközk,;nt haszu{tlják fol öket a lengyelek zsidóellenes befolyásaikkaL 

Az Ol'Osz b 1 · · • 1 1 b "l"tt k ' LU·ean u·atJa sz1veseB hajtotta fület a eugye ennszu o e 
denuneziá ·" k • · ll · 't . ' CZlOJna · es a zsidókban kezdte Oroszot·szág halHlos e eus,·~·· · 
SzJmatolni 1 d ' 'll k · 

' 0 Y en10ni hatalmat tulajdonítva nekik, mely nz a auma · ''" 
:tz ország1 1 b· l ' k . ' Ja;: Jztonsagát n.láássa. Megbánta az orosz kormány azon e eg 

orJatolt jo"'b" · . · bo 't 
1 " ov:ttest, meh·et a zsidókuak eno-eclélwzett, mmt meg csa · 
Jatatlau . . . " . . ' , 
nak ~Jgyazatlanságot, mint az orosz nép fejlődésének t•s boldogulasa· 

veszelyeztet ' 't A · 'l ·' !tak roniti Hr ese · lengyelek titkos vt'tdaskodasal wz JUl'U • 

avtnanu · , 1 • · · Alá l' 1 • • ' <tz e vetemedett hitehao-yott hazuo- ragalmazasat. va 0 

lUtntsttlÍ.R . " " 
•lluok . ·at val »a kágálról« (káhál) irt könpében betetőzte a lengyel 

sagot és f 1 · 'dók 'l l et :t leu out orlatokat. Azelőtt az oroszok felelme a zst to' me Y 
gyelek LuJ't t • · 1 k' • l :1. klil K· .. .. oga asat hímatiztottak lJenuök, mindeu vo ta ·t•JJI a ap uc 

''-llkoll;;;,]iitt ](' . • • • idók. · l><z tnmdcn oro,;r,nak. ki r~nk ta\·olrol Jgmcrtr a zs 
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életét ''" fntjhdatoskoclá s.it, ai\t kelle tt mag;ln a k Illonelania : He"'" 
1 . . • eJ ehet 

·z eu el<zegéuvedett s megvetett marokny1 1\Sldo lakossáo- a 10 0 .
1 t: ~ .. " • , , .. , , o l11t lióuvi, 

gazdag 5 hata.lmas a.llamot kepezo orosz nepre uez1re n~szedelmes? ~!ib 
t f l "bb ' l "l Cn r~jlik n r.sidóknak azon roppan e so sege, me y to reszketünk ? Bntl'lnann 

megadta erre a feleletet: »a Kágálban «! Akagal vagy k áhál egyesíti az össze, 

zsidókat az egész földön megrendíthetetlen szolida ritás kötelrkeivel, ü Y 

hog~· egy zsidó mindnyájokért felel és mütclnyáj a egyért. A Kágál rend!i. 

kezik azon esr.közökkel és utakkal , melyeken mindenhová nyonuílhat, 

miudeut magának ala vethet, szóval , a kágál, melynek nyilvános organumai 

az Allialll·e Israélite, a Je,rish Association, az oroszorsúgi zsidók mivelö

a,:~i egylete, a kagál a világ hatodik nagyhata lma . Amaz időtől fogva 

:1 ~oh· ~em létezett kágál lett azon n~mmé, melynek a legcsodálnto,ab~ 
h:lt,tRokat és müködéseket tulajdo1Útják, a » kágál « szó közkézen forgó 

jelszóvá lett, mely nem csekPly mértékben gyarapította azon klilönf1i]c 

jogmegszoritásokat, melyeket az utolsó két évtizedben sr.euvedtiink. Dc 

~~m Bravmaun, sem az általa koholt kágál ily nagy befolyást soJ,ascm 

gyakorolhattak volna II. Sándor, a nemes fölszabadító humánns malkn

d:l,;n. n.lntt, ha a lengyelek nem készítik ily hathatóssá elő a talajt. 

i\lig a lengyelek így minden erö1·el törekedtek, hogy a zsidók hely

:t.d<:t Oroszországban rosszabbítsák , addig a néhai lengyel királyságL>UJ 

,:}ij zRidókat körülhálózták elözékenységiikkel és nyájasságukkal, folyv>ist 

iparkodva, hogy nekik jóakaratuk és barátságuk számos jeiét adj>Liz ,:, 

Így mint:l :<zorosabban magukhoz csatolják és szembetünöleg mntnss>lk az 

ellc!Mtet az oroszok ~s a maguk bánásmódja között a zsidókkal sr.emLcu. 

1::s meg kell vallani, e tekintetben a lengyelek nagyszeríi sikert n.rattal;. 

A lengyel zsidók a legbuzgóbb és legodaaelóbb lengyel hazafiak, sőt auy

nyira meunek hazafiságukban, hogy a lengyeleknek az ú. n. »orosz« zsidók 

elleni elkeseredése és gyülölete főleg náluk is észlelhető. Az oroszo,·sz{,gi 

:t.sidók mívelődési egyletének egyetlen tagja sincs a lengyel r.sidók l;özött, 

jóllehet nagy buzgalommal járt utánok. Varsóban a lengyel és az it. n. 

oros:f. zsidók között valóságos ellenségeskedés uralkodik, melynek majdilelll 

kiz:irólag az előbbiek az okozói. 
, ·ÍI' 

Arnbár a lengyelek ezen kétsr.inii politikája a zsidók irányllban lll· 

a hatvanas évek óta tart, mégis, mivel u agy ügyességgel takargatták,.;\~:
utolsó évekig majdnem egészen észrevtitJen maradt, mig a mvasz Igllat.Je. 

gróf a dolog nyitjára rá nem jött és, mint állitják, rtiszben hogy " p~h
tikának a halálos döf<lst megadja, Varsóbau ama:r. iszonyú r.sidM.avnrga~t 
l"'u' te E • 1 ,ycl e 01 ez · zavargasnak egyebek kö:f.t ll:f. volt a c~.élja, hogy a en!, . 

ZHiuókat arról gv"·. 1 , -1 tk ,~nt:uk Jozzc meg, 10gy >l leugyelek, harátsagos HJl a ' ' 

. •)., 
. ).);) 

:poh · ellens•:ge;; indulat tal ,·a nnak inintuk mint ·t z ... k 
dn.cztÍr,L j;, , l' • , , ' ' . , • ' ~ U l ti~Z C.I • 

; e >L lengyelek gymntottak c szande kot e< a ra1·ast gnifon. a fekde 

t íltettek ravn.sz:<ággal, a zsidóz,warg<l-ból <a já t politik·iJ'uk tiz·i 
'];án « t ' • ' ·•-

ro; .• kol'>icsol i'CÍH tökét. E peu :1 r.s iclózavarg>i,okb.íl - igy oko>kt•Lltak 
111•11 " 'j ll ' '-'k belá tni a zsidók, m1 y e eutet \'an le tJ gyelek ,:R oroszok köziitt 
t.antJIJ,L , . • 

, If .1 n.tó tl~ nyekcn, ar. embcrs<'g es a kegyetlenkedés téuYein okuJ'
1
•1_ kczze og ,, . .. . . .. 

nJ· kihez csatJn.k07.Zftllak, ]u t k erul.]CliCk, hol kereBsék barátaikat. huJ 
11'"'"' , . 
clleuségeiket. E s még egysr.er clu1dalmas kodott a leng_,·elek tliplomatiku, 

felsösége orosz k orhítolts:ig rs zsidó rövidlllbis fölött. 

A szla1·ofil bérenezek ál tal insr.czcmílt zsiclóza,·arg>Í< Y arsóban L">ak 

arra szolgált, hogy n lengyelekn ek alkalmat nyújtson. azon banítsagnt, 

melyröl annyiszor hi r.tosították n. zsidók a t , cle1•en tettekkel bebizonyítani. 

Mig az orOS:f. városo kban elöfnrchHt zsidóza,·n.rg<isokn:ll senki >em ,íJiott ,1 

zsidók oldalára és sehol még n. legcsekélycbl.J ki,érlctet sem tették , hogy 

annyi ezer tön h ete tt csahíd inségtit enyhítsék, míg Ignatieft' konmlnya 

sokféle » ideigle11es rendeletével « és n. r.avargókkal s:f.emben követett ,ze li t l 

eljárással ezekuek borzasr.tó hőstetteit mi•ttegy s:t.entesítettc, mig az eg•:"' 

oros7. sajtó - igen k evés kivétellel - az embcr:::ég,:böl kivctkőzött oro~z 

csőcselék gyalázatos garázdálkocl{ts<Ít helye;;lé~>cl kist:rte, sőt ebben iiröm

mel üdvör.ölte az orosz népuek öntudatm é~ jng,:rzctre ,qJretlé;;,:t, mel.' 

hoszút áll a r.sidóktól századokon :lt szem•edett ,;érclmekt:rt \!) vag_,. s:roin

t,:n »Jézus eloutott véreért«: addig a:f. egt~sz lengyel ;;ajtó nem talAlt eit:~,; 

szót, hogy a Varsóban »kazappok « áltn.l clőiclt::f.ett z:warg:i~okat kttrhoz

tassa, és fáradhatatlan volt n. legjobb sikcn·el jntalmn.wtt igyekezetében. 

hogy az lgnatieff és Aksakoff fondorlatai Rzcrcnt''étlen :íldozatainnk 

segélyt hozzon. Mindeniinnen, a lengyel nép mindcn rétegéblil é,; Oti7.tál_ni

ilól gazdagon folytak be n.z adakor.>Ísok az c czélra v:íla~ztott bizott~:ig
n:l!, mely a lengyel társn.dn.lom ki v.i lós:í"aiból ,lJiott. EgY letek, t:írsnlntok, 
mag:lnk.. ... 0 

• 
. Olok rende:f.tek hang,·ersenyekct, b:ílokat, tomlJohlknt. melyekct 

Ihmden osztaly tagjai igen sr.:lmosan Mtogattak .~s n mclyek sok t•zer 

ru~lclt eredményeztek a sr.ercncst:tlcn zsidók jav<lr:t. Szinte 1·erscuyeztek 11 

me Yen suJ'tott , 'd' · ' · · ·· d l ' ZS! ok secrch·cr.cscbcn meh·ct a leno-,·el w·p beesulet o gal· 
nak vallottak I o . . , ' . • . . o. . . . , ,: -

k · gy lllcg volt lnusltl'll lgnahetf terve a k1 a zsJdoza1arg.1 
80 

·at Oroszo · · : ·· , , . , · ' · ' · ' lk d' eik IS:f..tg OSH:f.Cs nepo~ztalyamal ··~ nrm7.eturegemt>l ura o " 
eseredés k'f . k 

izolál' , ' 1 olyásaként szerette fcltüntctni, hogy ez llltal a zs1dó at 

s>lgb~11~ _es az <lltala tervezett »ideigl~ncH rendeleteket« a lengyel kil·ály· 
18 keresztül · · be~ 1 ' k t él'\•tÍ-hyesített,:k VJgye. Magasrangu lengyelek egt•sz o ylll!u a 

r~lltl ,1 a konnányköröklJeu hogy Lengyelországot megkin11:ljék elMlll 
'- •·lt·kt .. I . ' • bl 0 

'" ezen tiir•·kn:Hükhen niutnlh:tltak n lcng.n•lt•k mRj,"'lkW 
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"<Ínl ,1 z,idúkkal ~zcud.Jell a \':tr~ói ;~avarg:\,ok ul:\n , lllint ft:uyc· L' 
, , , .. . . , · ~ tzuny[. 

t.ikra ,, »kiralysaglntu« elo zstdok ns a Icugyelek kö;o:ötti béké· . 
S V ISZOtl)"l 

mellett, mel.vet az említett rendeletek nHá~luí.ttak volna. Ignaticffnck .'. 
· · l ' XIX ' d H ' ' . l ' ' kt akkor nnudeuhato vo t e8 a ~ ~ . Rzaz:l. amanJa 'en t a zsidók lildözé~,;t 

föladattíl hltszott mag:\nak kitib~t~i , Ignaticffnek h:.lrá luia kellett a leno· 'C 

leknek :l zsidók melletti közbeHjárása előtt. Sőt mútekadó köl'ökb o) • 
' en azt 

:lllitják, hogy Ignatieft' bukásához, melybeu által:í.ban nagy része volt 

anti~emitikns politibí.jának, lényegesell ho;~záj:í.rult a leugyel aristokraczia 

fol!Jpésc :l. zsidók mcllett. El,:g a;~ hozz:l, a lengyelek ama nehéz időkben 

reBdkidll lovagiasau viselkedtek és nem találhattak jobb alkalmat, hogy 

ellentétheu az oroszokkal, a legjobb oldalról mutassák magukat a zsidók

uak, mint épen a varsói zsidózavargá~ , melyet ol)· ligyesen tndtak ezél

jaikra fólhasw<'tlni. 

Abból a korból származik a lengyel szimpatiák ébredése a nyugati 

orosz konmí.nyzó~ágok zsidó értelmiségének kiní.ló részém;l, a tnelynek 

kiízelebbi megbeszélésére következ:ö levelemben fogok áttérni. Itt c~ak 

Pgyct legyen még szabad megjegyeznem. Ha a lengyel szimpatiúk czCtJ 

,qJrcdé~e, vag~· rövidebben a »lengyel mozgalom« még uem öltött kezzcl 

f"gható kitlsö alakot és előreláthatólag uem is fog ily hamar ölteni, m<:gis 

•·lm,:leth: szilárdult, mely néhany erdekes részletet bir fölmutatni, melyek· 

kel ,:rdemes megismerkedui, mert nagyon jellemzök az orosz zsidó~:lg 

1nostani lelkiiletére PS bizonyítéknl szolgalhat :l. mellett, hogy a z,idi• 

ú·teholiség nH;g most scm fogja fól a helyzett:t és »kiilső politildj:lban«, 

l·l~.' · n1int a hatvanas l:vekiJcn, HagyoH i:-; egyoldalu l::-5 riividl:'ttó. Bnül 

l~gkijzcle!J!,. 

- l 

Tan ügy. 

T;tltn1l<l-tút·~t i tlLt'·znL<'k. 

A kijz,:piskolúklm .iaró zsitlú hitíi niivcllllékckn~>k az ors;t.á;J;os tiirl'éu~· 
:ílt:tl kiszahott, hetenkint k,:t údnt terjedő kötelező hitokhü:b:J, tul'tyr;il 

a hitközs1:gck kUtelesek gondoskodni, 11c111 mcrít.heti ki a hit.kUzst{gek 1:tJ'• 

tozols:lt a küzépiskolai ifj•\sággal s:.~cmbcn. 

'!'udva levü dolog, hogy a kUtclc«ií hitoktat>Ls :tlig tm:jeszketlhdik 

ttll :t Zllidó vall:ls éH cgyh{tztii•·tt:nd legelCJuiLL alapj:tin. M{u· Jl!'.tiv; ,. 

pat·ányi tan:myag, t.:lmt!•m•yir" ,:,".1.8«tiill'g h:ts~on i~· ]Jp]y(_v!'l-ldiY.zd ll 

, . .. 11 e111 11 yu,it dt;g poziti1· tútn:t~zt a ltitkiiz":.,. 1·;;, .. 1 .. 1 1
. r t·ti'<'J"l'L) ~ • ( Jl( 0"' l ~'~" 

t:L' · '"' f Jel·cz{'t \'allój:lnak arra, It ogy \'all:lsunk kérd;. ·1 .. '" 
·,tu:tk, :t c , , . ~ , ~'Cl JCII muvelt 
J 

1 
, D1éltó öutndato:;saggal ehgazodhassek, nem cleo-endö . . . 1 ember 1ez . .. .. . , . o .u w, •ogy 

.. . ·st-olákból lokernlo zsiclo fiatalsag majdan k,;11es [e,.,·e f 1 k kozcpl ' .~. 11 e l'.,,. 
t\ .. 1_ • ellemi előbbre \'Ítelében közremiikiidni. E hiánYo 1 • 
, ctun ... ;.;z . 1 ~cgtteni, a 
z r ·o' hézao·ot kipótolni a talmud-tóra iskol:ik hivah··ík fennlorg " 0 ( '" • 

A fö,•árosi zsidó kiizsrg intézö köreiben az ntt létező talmud-túra-

egylet :Utal a hitközség _fe:ii~;~~l.etc ,;~ p:irtol:í~a mellett é1·ckcu :ít fen
tartott t.·t.-iskola reorg:tlltzacztOJanl. ncz\·c iilh·lis mozg;almn inchtit weg. 

Az c rcorgauiz:ícziút mcgpcnditö ~ clökészitü cm],;kimtokat, a hitközségi 

elnökség beleegyezé~ével ezenuel olvasóink elé te1je zthetjiik. Azon felte,·é,. 

böl indulunk ki , hogy kisebb községekben ily iskohlk fehlllítúsa ,·a~.' a 

létezöknek reorgani zácziója ke\·esebb nehézségekbe iitközik, mint a t;·;. 

városban. Kisebb helységekben tahí.n nem forognak fenn azon La jok, 

melyek az alant II. szám alatt közölt előtetjesztésben fel vannak snroha. 

Kisebb v:lrosokban a tanuló ifjuság homog,:nebb elemekből áll, a mennyihcu 

n. középiskolákba j;író tanuJók magtíból a küzs,:gből keriiinek ki, míg a 

föv:írosban a legkülönbözöbb Rzcllemli ,·iLlékek itju~:lga özönlik egyh!'. 

l\ i seb u helys•:gekben továbbá szorosabb is a kapcsolat a kii~ségi tagok ,:~ 

a kli~pont.i tan- és egyéb intt;zetek között, ezek inkúbb k,:pczik t:írgyait :t 

kii«iiJJSt{g :UtaU.nos l;rdeklődésének, mint :l Hagy varo,;bnn. mclyJJek pczsgií 

,q~tc és CJJnl'k C;t,ed'elé nyúló sz:ílai a kiiúigyckkel foglalkodJk IHJzgal 

ma nak sok egyéb tc: rt n.n'tjtauak az l:l'\' t:nye,;iil•:~rc, nu·lyuek , i:mJJJyai 111:b· 

l'észt lchctiivé tcs;t,ik, hogy sok jeles erő a hitkii«ség dolgaira ut:ne lapp:wgú 
,:!etet 61. 

. Reméljiik, hogy a jelen okiratok, a talmnLl-túm kt:nlés,:t teki11h·t'. 

llllitden LövcbL bcvczehíst mellözhctövt: texznek ,;~ alkalmat uytljtnuak a 
fontos ügy ta 1 . , , , 
., , , nu mauyozasara, ugymint a szakszcríí hozz:í~zól:ísm, mclynl'k 
"amara l'lzcmléuk h ·b' · · · · ·· k" t kul 
11 

• asa .]att "z:n·escu uyt!Jnk meg. Olva,umk ez o ·u·a "·uu 

tegtsmerik a kitíizemlö ezé! hat;lrát me"ismcrik a me.,,·alósitá.•a et.: tor-
IIY0Souó akaLhllv l· · .. · . . ' ~ . "' . 
t" , • 0 ' tnmost•gct meo·tsmenk \"C"iil azt a mo•lot melylyel u 
IJVaros hitköz { , ' . ~ . 0 

• ' • •• 
bo . . "s' ge, <l. fennf01·go nszonyok köz t a felekezeti tskol:1ugy !' 

cs::~i~lu~ott kénlt;sl:nck mcgold:l~:ít clők•:~zít.:. i\~ert az iig-y jelen úllo1pola 
" atn1encti ·t· 1. • • 1 lllt•K 11 . ~ :tLJUmot tiintet elé alaput welvPn :L k,:,.d,•s \'<!g P.gt!~ 

_otn~a, ,·,g;y lai" .... . ' ' ... 
~z~zuk, 'JkCI'l'XCil fog lll('giudullt:thJJ. 
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_\ l)C~ti tnlmncl-i(JI';t. 

l. 

D r. G o l d z i h e r t i t k a r e lll l é k i r <L t a. 

']',•kin1. DNtl-•rh .Sámuel Umak, n pesti zsidó hitküzsrg r\lelniik,:nr.k, a 
Talmud-Túra-eg)'let. clntik•:nck Bntl:tpeRt.cn. 

Mél~·en tisztelt Elnök Ur! 

Felhivásához képe;;t van szerenesém a következökben egynehán)· 

tartalmi módosittlssal s a tárgyhoz tlizetesen nem tartozóknak mellöz1:. 

sével egy emlékinüot tis;otelettcl bcmnt<\tni, mclynek megszerkesztését·c 

magamat 187 8-han, a talmnd-túra-intrr,ct évi Z<Írvizsgálatának közvetetlen 

benyomása alatt, indíttatv<t ,:rcztcm. Ez eml,:kiratnak az intézeti elnökseg 

elé való terjcsztcs,:t minclar.által mcllör,endönek v•:ltcm, mert nem tartottam 

magamat sem elég hivatottnak, sem elég képesnek arra, hogy ily fonto:; 

vallásos tanintcv.et reformját kezdcm,:nyer.zcm. Az Ön megtisztelő föl

hivása ar,ouban ma kötele;;sl:gemm•: tcR:~.i , e méi!: ma sem tárgytalan 

rmlékiratra vissr.atén•em. 

1. A kiváló fontosságu ügy, melyre t. Uraságod figyelmrt föl

hivni kötelességemnek vallom, nem igen tárgyalható ugyan máskcp, mint 

iisszefüggésben a hitfelekezeti k1{rdések egés11 sorával, rnelyeknek rendjebe," 

nevezetes szakaszt kt:pel'. ITa mindazáltal tfllmnd-tóra iskolánk állapobll 
' t .. efüggé't 

tig;y fejtegetem, hogy tekinteten kiviil hag;yom f\ZOI\ termesze es ossz · ' 

mely egyrészről az ily iskola "zervczctc s tanterve és másdszt hitfelekc· 

zetünk vallásos viszonyainak alakulása között fönnáll - t1gy ezt azon 
W o~ meggyö:~.ödésben tesl':em, hogy azon hanyatlás közepette, mely va as 

• .. , . . . , 'J bben ],el\ellr 
..Jetunket hazankban Jellemzi, ez nltezctnek egyre me ye , , .. 

si\lyednie, ha azt hitfelekel':eti Plctiink mrti fokához akarnók hozzlunern'' 

hogy ellenben az ily intézet reorganizácziója újflbh tényer.öjc lehet hit 

felekezeti életiink kedvezöhh alakul:'ts:lnak, melyct reményleni meg uern 

szününk. 

A · ' k l k k · · · 1 1 · · J · · talos szabad· megJegyzcse ·, me yc ne · •ras lm fog fl asarfl uv.t · 
' 'h' 6 '"t l . . ' . 'l t . dt"k alkalmat. sagom n•• au y raJa SI'Cnte cm, azon mtezct zarvizsga a a1 a " tt 

l t U 
' d k . . k , et,:se ala . 

me y . rasago na , mmt a talmnd-tóm egylet elnök<'ne · vcz .... 1 
áll H b ' é k kozll ' . a ozas n Ikül kijelenth<~tem, hogy csodálkoznám, ha ai'O i~ 
kik bitfelekezetünk iskolaiigyében szakemberek, avagy csflk egY .. 

akadua, kit c vb:sgalatok éR ar. a k•ip, melvet ezek a tahnnd-t.óriL 
111

u
küdéséröl adnak --- hnletnllva 11 u:~ :t~t a :·w.ok:í~o~ dw::t.t:~t iH. uwlybt"ll :l1-

'l t 1 tf o,·~z,[:!:,zcrtr n{,zc~ítik kie],: __ "ÍtPtt•·k 1 ']r ,·ixsga a ·0 " ~ · • ,."na. ,\ lilit 
1 

· 1. ;tZ .1 következi) tnf!olir crctlm,:m : A talntml-tt'n"t i ·k 1 
11
n

1
tn.tua", ~ ~ < .. , ... • :-o o a uc1n 

t 
~]·•tos czélt JIPlll tu:.~ maga ele H<'lll thcorl'!ikns 'l'm !lt"tl·t·l· t'·l l· övet Ut '"" " ' · • · - ~ '" 1 \.u~ 1_, -

' t 
01

eJyct a:.~ oktabb ntj<iu meg akarna oldani ; nem t"lt 1 • adnto, o · J< 

, t hitfelekezeti i:,kola-iigylinkbcn, süt 1;pcn ilntt:n való meo-léte ,:r •z hrzago "' o t •· 

tct.i velituk fájdalmaAa11 ;t hi;inyok;tt, melyckbc11 hitfelekr?.et i iskola-ligylink 

senyvecl, fl mióta az chlödci nk módj<íra iinc?.élul iíziitt. szen ·esen i.i:;:;zefiiggu 

és egységes egrlszet képcr-ö zsidó tanulmány - mcl.ntck egyedUl köszön

hetjük, hogy a ~zúzfldok hosszu folyama bC!llllinket cl '"'lll nyelt _ mint 

időszerlitlen mclliíztctett, ;t Hé lklil, hogy ;t ml!,\>o, tanulmány e móoljtiért 

kárpóthist uyertli11 k vol11a, mely ug_,-:luc föla1latot a mi iLliinkben tel -

jesíthetné. 
A kísérl et, mely a r•:gi héber tauultmí11yt modcmiz,\ln;\, kizárólag a 

papi pályára való kiképz•:sre tCljecl. Jmclc sokb\ fontosabb, fl zsidó f.,,,. 

séffel kiképezni. E tekintetben pedig, fájdalom, beérik azzal, hogy évröl

cvre nőni ,:s terjedni engedik az Am-ha-<lrcczs<:get, a ntlhlsus tmlatlan 

súgot, melybeu öseink joggal láttak oly vcsz•!Jyt, mely a zsidósá~; közj:mít 

veszélyezteti. 

Talmud-tóra iskohluknak, a mint mostanság \':tn szervcz\'C, soha 

sem fog sikeriílni, e tml;ttlanságtól CRak egy Uhnyonmyit Í,; elhóditaui. 

Ez iskola nem egyéb, mint tenszer[itlcH, czéljaiuau ,:, e;zkiizeiuea felem<is. 

len dlllettelen ,:~ az,:rt ji,r;wwttalu" áldozat p• :nzucn ,:, illt'ibea. Pedig a:~. 

volna föladata, hogy a ~·alhhosa/l 1.-épt~fl/ w·ll,-/l!loloyusol.· .,:uuiwírÍWull 

legyen. 

2. Miclött az iskola fiiladat<ít közelebb meghatározmim s awtún 

~tnnak meg,lJlapításám tL:rnt:k, mely taaez1il ,:H tanmcuet scgíthetnL: elii a 

Jelzett foladat tcljcsit,:s,:t - nlindeuck clütt C"V bah,:lenH:nnc kell ni· 

~talnom, mcly ;t talmud-tóra ez1!Jjait illctiílcg :;taUnosan va:, eltm:jcdvc . 

'ahasem hHlko' t · k ' • 'll "l ' !''It' ' l · t • ( < z :11n ez J::> -uln. rcndcltctt•s(•t 1 cto eg JUU:-i o ogas:;a, mm 
lm ezzel . ;t t l d . . ' . ' · ' a n1u ·tóra »proszeminárium«, clöko:sziti! iHkolt\ a rahiJH;zeunua-
l'lnm l'l:szére . .. , . ··' • 
ll''\.. ' a IllUlok a kongresszus alkotta szabalyzat ;zermt nz or•1.ug 

UoniJözöré-. 'b .. ·· ás hoz _: . ~zc1 en az ors>:. z"idóalapiJól ,-olmluak "zen·czenduk. E folfog -
kl pe~ t szt· t tt' · ~ · 'll Ilf 'k · lll e ck me" az itt helyi talmud-tór·ín·tk azelőtt wnna ott ·l 

O~ztúlyát . l . o . ' ' • 
k: . .. · nszeu ennek tananva"<t 1•1g,· mond:ik -- azonos a rabul· 

r Pzo elsö osztályáévaL . ,., • 

Nem lel t · bá 'l kr·uyétk te egy helyi község fijladata, tagjainak gyermekelt rnu Y 
Ct·csetre • 1 h't 

t'.,lekezet vagy szakszcrií hivatásrtL eliik•i~zíteni, nll'g lll ez a 1 
• 

· · Hzol,.,;·lht ''· . · d c ''~k, 'V ·' ' auan 1s álhuw. De igeui~ fcilauutn Illi :.ecclesia oeeua • 
!,;. ~"11"'hit el • a;.; oktat:ís M'g,:Jy,:,-el 111 ;;,.,./f !tilji'f1J.·p•Pii ltl!JoTmlll,; uev lll 
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' I'ANí'rtlY. 

nem érhetni. 

Ámde kérdem, pesti ~sidó hitk özs,~gllnkben meh·ik ~~on intézet n 

hol annak j<.h·endöbeli tagja megsr.crezhetn1: hitvallásunk ősfo rr·ls·i 
1
_'' 

. . , • (. nn.\, :l 

bibliáuak iRmc1·etét.? l\lelyd' mtezcthez utalnók a~< ifj~t, ki cl1:uk e föl Rzó \i. 

hissal h:pnc: »Adj Yi~et i11110 111 ?« A talmnd-tóm iskoláb~ ugyan ne kiild

jük! Mert a kcsziilctlcn gyennek ch: egyp:h· lap talmnclot 8 ho r.~<i egy

neh:íny da rab kaznis~.tikát t:íla ln ak R~ÚntHzftnclékk~l így fejezem ki 

magamat -- cmlrker.ő trh etRcg<~t megterhelik oly dolgokkal, melyekhez 

abszolnte uem ,:rthct, ha netán <~rtcm: , valhlsns érz1:sét aligha 

fejleszthetik. Tanitanak ugyan 1nrg 11emit a~< Ötköny ,·böl, a nrivcudékek 

előzetes késziiltség,:nck meg 11 en1 felelő l«izépkori kommeutátorral együtt, 8 

t{m a prófétákból io< olvasnak neh:luy fejezetet. Dc ezt io< terv cR elö1·e ki

tíizött ezé! nélklil. Mert hi ,;~en az e]m,:let ez iskolAn ak proszemiu<'n·iu111i 

rendeltet~séröl is hajótön:st s~<euvc<l n 111 Óclszer teljes hiány >~n ,:s :17.0n, hog_l' 

a tanitványok crctts,:gi fokára mi tekintettel siacscnek. 

Hadd gondoskodjék hát a zsidó országos ügyek központi hivatain 

'~ maga hatásköreben a proszcmin:lrimnokról. A pesti zsidó hitközség 

ellenben azt tekinto<c fiilaclat>bmk, hogy tagjai gyermekei nek megadja n 

lehetőséget, hogy beliíliik zsid<i va\l:;o<unk turitifos hívei ,~s vallásos aspir:i· 

rzióink lelkes előmozdítói válhas:<anak. Ehhez pedig olY ;.,/.·ola szliks,:ges, 

melynek tananyagából a 7.sidó~ág vallásos iigyccrt, ügy a multban miut a 

jijvöben, lelkesedést merithcsscnek. Az ily iskola oktató cs Hcvolö munkója 

kell hogy a közcpiskola eg•:sz tartamára kiterjedje11. Tauczélja ucm 

lehet egyéb, miut a zsidó vallásos szellem lcl((ss.c·il.·u.; megnyilatkozás:iuak, 

a bibliának elsajátíhi~a. Ez lill az oktatá,; lü\zéppontjában, köréje csopor

t()sulnak a megcrtésére szlikscgcs Hegédismcretek: a h<:bcr nyelv, hit feleke· 

zcti ~ónnáll.ásu:lk, valamin l fajunk ,:. vallá,;un k történeti hagyom:inyail·~l 
va~ó. osszef~gesünk c jelképe ; tovübhá a hiblia Hcpénck története. l{iegc· 

~zttest , pedig nyer ez litmgiáuknak " Hyilvános i•teni tiszteletliuk mód

Jáuak rs - a menuyire lchct"':geH - a zsidó köz<:pkor vallitsos irodalom· 

tllrténetének irodalmi szemlélet utján való ismeretc >Utal. 
Bizonyára ele d" 'l dií 

1 
' gen ° anyag ez nyolcz évi kurzus számúra ! h Có611 ' 

10
gy ne maradjon idö gondolathilvelyezés számára meh·et nyugodtfUI 

engedhetünk át a· 1 · k ' · áh 
nélklll , z 0 Y 18 olának, mely azt hiteti el magávul, hogy 11 

' 
e, nem lehet. 

3, A talmud-tóra iskrol t l Jtr.té· 
u .ant!!rve, >LZ eliiiJhieklocu jelzi!!! ''"'" e ' 

\ J'BR'l' [ 'l'\ L~ I IJ ll-T< IH \. 
541 

, . ·l ,.,illi~'"'~' 1nag:ítól h:üározódik rnel!· ,:" 111 w···ii l·tj l'i: .. . 
,
1
:hc1.o kqH .:-; 1 t'!·· '- '-' ot • 1 US.:t UCJII Jgf•n 

•' t' l· :chézs1: .. ·ek be. Bátor vagyok t. U rasú"odn·tk erre ·. . 1 .. utköí-ihc 1 .. . J ' o . , o ( uezve l ti c o-
. •. eteimct - a;.oo n megJegyzessel, hogy e tanterv a föt ra'·"· :t 

,.11111 , ncz · u•Jilla u-
, . ált 1 tervbe vett »hrbcr iskolát« föltételezi. 
~unk c: a 

/. os.:·i<i!;; (2 év). 

;J óm: Salu litott J'(/tlub es.~étlrc 1: ,:" Xwllúl'ul.·. A fejtegctes közben 

adott g rammatikai magyarázatok mincleu tanóra végén összcfoglalandók. 

1 óra: Liturgia az imaköuyv fonalán. A bibl iai órákkal ö8,z. 

hangban, az isteni ti~zteletben előfordnló zso ltároha kiilönös figyelem 

fordítandó. 

1 óra: Biuliai történet: birák és kir{tlyok kora az elsö templom 

clpnsztitásáig. Alkalmilag ereeletiben olvasandók az illető bibliai könvvck-

11ek ,,allásilag je l entős részletei - p . o. Salamon templomfolavató imáj: st u. 

ll. o->.:'I<ÍI!J (2 év). 

± óra: J es,qa I-XXXIX. (Szemeh ·cnyek). Számüzetc; elötti »Kis 

prófdták«-ból s;r,emelvéuyek (de miudenik könyvből ), különös tekintettel 

a ntll,lsos alkalmazásra: a kiszemelés is e szempontból történjék. ·

Nyelvtan mint az I. osztályban, mégis azzal a kiilönbséggel, hogy itt irlü 

röl-irlörc (tán havonként 1-2 órában) u uyelvtnu egyes részei ismétlü 

módon, rendszercsen ,[tvceu(1ök, puradignulk Rt.Jo. 

l ór:1.: Liturgiai gyn.korlatok. 

JI l. rt.,,:I<Í/.t; (2 ,:v '· 

, . 4 óra: J eremi,ls (~zcmell'ényck); .Jesája XL.- végig; a sz1\miizctes 
utalll prófétákból .. 1 · • . " . . ,zcmc l'cnyck. - Parhuzamosan e profelakkal bu·gya· 
laurio a biblia' t" ·t, .. . 1 Ot cnet megfelelo kor,;zaka. - K1váuatos volna ehhez -
a tanuJók mao·á ' 

o' ns><orgalmnnak serkentése :iltal i' - p:írhuzamosan hozzá-
csatolni az iitk" .. 

· • onyv torvényhozói részének ismétlését. 

~ Az egyik évbe11: Litmgia, klilönös tekintettel a második tem

pionilnal o"s t'·· " á ' á · l l ó ' sze nggo mozza nutokra. - Sz miizetcs ut Dl zso -

ra: ~ tárok. - ,,,,~~· ~,i:' - A m:ÍRik éviJen : A talmud rövid irodalom
tört' 

enctc. (A 1"1gyotmíny fejlöut:se. Szófcrim. A talmud beosztása. 
' A kiváló tanítók ,:s i,;kohlk.) 

, L 1'. o.,c/ríl!t (2 '"' '· 
2 óra. lfu. 
2 » · 1 ha: Kóhéleth, Jóu. 

Habbinikus szt\vegek. Szemelvények agádikos szö.v.e.t!!Glill& 



5 .J. 2 T ,\;{ÜGY. 

l'irh \iJóth IJCI'CY.Cit:B a hal<lkhiknK o\va""<ÍnYoklm (a j;[J 1J.t11 d · . 1 . 
• ~. :"'\""~="' ··~ ":". 1 " , , o \i u Ha lll :t 

súi1·cg: Ha:;t '-' ._,_t; '- '- ·hOY- . 

. f A ~sidúk története a talmml tlttlni korszakb:tn (Nonlmann tan 

ont: \ könyve nyoma n.) 

lllég csak azt jegyzem meg, h ogy a »liturgia« szamara a foko

r,alos hahtclas cgymásuttínj át nem áll ap[t<Ím meg, a mint a biiJliai köny. 

,·ckböl való ki~zemel ést is mellőztcm. Ezt végezni egyik legfontosabb fol 

a<bta 1·olna a (5. pont szcri nt) szervczcnclő szakbizottságnak. 

4.. A tanítók ~s a;; intézeti elnökség az egész tanfolyam alatt :L 

lanulúk IIIO!JÚns:orgalnuínak lehető fokozas;lt tmtsák szem előtt. Mert csak 

tt magtlnszo rgalomtól nírhatni, hogy minclen zsinagógai ünnep- és cmlck

nap alkalm{tból a tanuló tlt fogja otthon uézni a liturgiában akkor elö

forcluló S7.Ü I'egeket (p. o. IL osztályban Eszter könyvét, III-bau J eremiás 

sirahnait, lY-ben :t husYéti hágácltít). A tauító külöu órákbau b:rjc c~ekct 

sdmon a tanítvtlnyoktól, s azok, a kik magánszorgalmukaak kiválóbb 

tam\jcl~t arlják, prémiumok és stipcnclinmok által kitl\ntettessenek. A taml

lók magán~;;orgalm:lnak :ltm1gedenclö tananyag csoportjúhoz számítom :t~ 

nlkalmi lwti s;;akasz <:s :t heti-lmfttlra olvasását is. Ha a lelkesedlist :. 

vallásos tannlmányok it·;[nt folkeltettlik és ha fontoss<iguk ,:~·~rt.,:t 

rlevrne.n megtartjuk a sz iilök lclkii~mcrct<:bcn, akkor a tanulók nul.g:in

,zrorp:almáh:t vetett hitlink nem fog sz<:gycnt vallani. Emlékszem még clsii 

p; imnaziumi ,:veimrc, a mirlön többenmagammal valóságos dcákgyiilckczdrt 

tartottunk a heti ~zakasz (szö1·cg és targum) r endes elolvasására. E gyii· 

lekezetek ré~r.vevői most keresk edők , iigyvéclek, orvosok, hivatalnokok, 

rgyikök katonatiszt - valamennyi pedig szülei részéről tm\r akkor is 

világi ptllyára volt szánva. Ez a hatvanas évek eleyu történt. 

:í. A vázoltam tanterv megállapításában azon meggyőzödésbiíl 
inriultam ki, hogy az 5 hflti tanórában 8 1:v alatt keresztülvihető. Meg

jegyzem awnban, hogy a kéthavi nagy sziinet kivétel<:vel a talmnd-tór:L 

iskolának nincsen sNnmitr'le 8:úineljl'. Zsidó vagy keresztény ünnepek nclll 

szakitha~iák meg ez iskola folytonos oktatási idejét. Csak ily móclon fog 

ez megfelelbetni azon előkelő hivatásának, melyet fönntartása által a J;ör.· 

ség betölteni akar. 

Az ily módon reorganizálandó talmud-tóra intézet e szcrint negy 

osztályra van osztva, melynek mindegyikében a tanuló két 1:vet t<ilt. 'l'n•~· 
óra van minden osztályban 5, iisszescn 20 óra. Minthogy a va~.trnap kt· 

vé~léve\ csak 4--7-ig \ebet oktatás, azért nlinden osztály számara kiilön 

tamtólesz alkalmazandó. A lcl-(fclsöbb oszt:ily tanítója egvtitt.nl ar. i~koln 
igazgatója. · · 

. \z <'~"~ \'i1.,;g;ilalok, mint egészen rzéltalanok. mclliizcnrliik . Ell<'n· 

.. rvezzen a közs<:g felügyelő tan:ie,-ot, melynek tagjai az intt:zet 
]Jell ,ze ' 'J IT' ,. · 

" " J·ivlil a kiizsPg cgp' e o .Jai'UJa mnot elnök és iit .. k 
. ,fa,zg~ttoJa.ll " , . . , . ' . ~í'.: a 4 

1
" er E hét tagból :lllu btzottsag az11tan s;o;cnt kijteles"<:gének tartsa. 

c1nb · ' J ll.. t f"l" l · ' 
n~ iskola taounen et•·r.~ c .'':sm.ere Cl~ . . o ugye"' <·s a h:wonk•'nt meg-

d . értckezl et eirol szolo .lcg:nmkonyi'Cket a küzs,:gi elöljáró•·[.-. 
tartan u • "" 
nak bemutatni s " t :111 tcrvct. a tett tapasztalatok nyon~:\n. i<löröl-illől·c 

revidealu i. 
G. i\ linclctldig a !.·ú'.osé!Jn'íl s;;ólott:tui , lllint a talmud-túm tulajdono-

s<Íl·ól és vezetöjéröl. Tettem ezt azon tndatlmn, hogy az intézet e tekin

tetben is gyökeres reformra szorul. 

Egy ily 11 agy foutosságu intézet 11em állhal tunlo!J is egy umg<ínegyll't 

vezetése alatt; be kell azt olva,..ztaui a hitfeleke;;cti ,:let HÖI'ekeclő szen·e· 

zetébe, és azou lenulink, hogy éltctö elemévé legyen amn ,-allásos türek

vesekuek, melyek ;t kHzsc1g egyetemét kell hog,1· :lthaBs:lk. Ez iutézet nem 

valami mellékes, "':Jetlen, mclyet tt'uo iirrinnnel Lltunk. vagy épen prote

galuuk ; hanem fiífouto,~ágt't. söt fődolog, az Plsö, tt mi1·c a községnek 

ügyet kell vetnie. A ki tiszta elm<:,,el ijsxzcnoéri a va ll:lsu~ szel lem nyilat

kozatait ,:s ennek kó1·os elfajulásait hitfelekezet iinknek nu:g miudig folyó 

törtéueti fejlé~ében -- lehetetlen be neu1 látnilt, hogy fclekezetiiukuek régi 

korunkhoz méltó jtivcmlöje tt ránk !Ji:wtt iOúság m ll<lso,. kt'pz•:,éuek mér

tekétől fiigg. Vnlamint az a ncm>:cd<:k, mclyltez ap;Íink tartoztak. ,-all{t""" 

törekvés<:t eg,:sz joggal főkép az istcHi ti;;ztclctnck l:1i'::lJ,') eszthetikus 

uemcsítésCben érvén~·c:-;Ítctte - a. 1ni ng_raH 111dg- 11ine:-> IJL·fe,iez,·c, mert a 

''allástndOimÍnynak l:ja!Jbkol'i hablhi><:ÍI';tl I<:P,:"t nem tartott -- épl:gy 

kell a legközelebbi jü\'Ü vall<tKO:< törcb'<:sc slllypuntj;it fiikl:Jl a l'rrllrÍ-<o• 

kJp.:és (.,",1."i) újját'bt·e,;;té:;li!Jeu kcrc,;niink . .\z atheiztnn,. é~ az indiffereu

~izmu.;, melyct valhlsos fül vi\[lgo;u\t~,íggal kezdtek azonu,;Ítnui, ua!(yoa 
18 

gyorsan V<1geztc a \';tllásus érzés eHill:,,:Hck ldrtéknuyos míí,·ét. A 
lllagy.ar zsinagóga t<irekvésci oly :Ínunlatok!Jau kiizpnut•~sulnak, melyek 
a. ZSt nagó r.' • , • i ,
1
. gara lle;;,·c rdegenek ,., kiiziimhö~ck . c~nk az oly nemze-
ek,nteh··1·'J'' ., d "t ' ~' t~ikkal ,v .. ;,.~t( o~ag vt1agtl;rtéucti é!-; egycttlmc:-o f(ila atau•r a pro e .. 

1 
• ' "~ zsoltárirókkal Jelke,e1Jui (, 1 uti med a lelkeseMs tudo-

nanv nem . d • van.[' . ~ ege~ indulat csak az ilyen nemY-ellék ult'ntheti meg ujra 
'bOs lltteznH:, · 1- ' , · k 1 · k ek egy ütte 1Yetn' ;:r,amant ama \'CZ<'rgomloluto at, me )e n 
8 

'Zen, cl"tt ég k · rzirn<lt. · 0 tarttí~n k<ipe7.i fiiunállásuuknak, miut Usszes ne Jog· 

, E ~zeulp< t · · 1 ék kll • segu1 k. m szel'll1t az i,;kolát mclvnek c soratm szeute v • 1 
1 

k.ö7.ö" ,lr<lekflbe
11 

' • tel • és IJcr. <íllónak kell tartanom ; istenti.tl:ll eti em 



T.I:\"Üf1Y. 

·:.~ 

E %ck a zon Jue", .. ·, c~y:~.,:Kck, lllClyckcL f,\J ~~·)IiU~a kiivc 'J· .. ,. L 'J 
, c • L'", '' 'e" L U s;\gud eJ,: lt' t:i eoz tcui kötcless,:gcn1nck va ll :lnt. · ''<L· 

illaradLalll ~tb. 

Hudape~ t , l 88 1. m;\j u:J !J.,:" · 

f)r . (i-old:: .. lfur lu1ut
1
·:., 

a lle ;.) (j i~r. 1\itkilz:-:~g t.it kára. 

Il. 

A p c B t i i z r n c J i t a ], i t k ö zs é g r a lJ b i n <l t u s a 

l 885. m;lrczius L 6-án adja be v1:leményét a hitközség clnök
1
:hr" >t 

lalmucl-tónt reorganizácziójáról. A zt fejtegeti , hogy ez iskola t·cot·g-ani"ú · 

eziójn uc klil-, hanem lJcltCijes legyen. Jelenlegi szervezete, mely s"cl'inc 

k,:t OH%bllyból áll , teljcsen elegendő. Hiány ai a fegyelem lazaság·a, a tnn

Lel'v elég telensége é,; az oktaUs gyarlósága. Tanczélul a kövctke%őt tií~i 
ki. l. Az Ötkönyv s a Rasi-komment<lr könny ebb részeinek ismerete. ~
Yalogatott fejezetek a Pélclabesz,:clekből és a Zsoltárokból. 3. A héiJCI' 

grammatika alaktana. -!. Bibliai és biblia utá ni tört,:net a talmud bcl~i c· 
zéseig. 5. A zsidóság fautosabb alaptauaiuak ismerete a bibliai és történeti 

oktaMs kapc;;an előacl1·a. 6 A liturgia ismerete. 7. A misHa és talmud 

könnyebb részeinek olvasása é~ ismerete. - A részletes tantervet dolgo~~a 
ki éVl·ől-< 1vre az iskola vezetésével megbízandó bizotts:íg a tanítókkal egye

temben. - Az oktatás ehigtelenségének egyik főoka a tannyelv ing-ado~ó 
volta. El kellene határozui, hogy a;" I. os><tályban az összes tárgyak Jllll· 

gyru·ú! adassanak elő. Minclez, pontosan keresztlilvive, arra képesíteur 11 

talmull-tórát, hogy hi vatásának tiikéletesen megfelelj eu. Mindaz>íltal, ],ogy 

tapaRztalatbó! lehesRen ,.,:gleges itéletet mondani, ajánlja a rabbinátus, 

hogy a község a már egyszer fönnállott III. osztályt kisérletképen, bár az 

eredmény kétséges, újra megnyissa s c végből egyelőre ideigleneK tanerők· 
r~! gondoskodjék. Ha az intézet újjás><en·ezése téuyleg megtörténik, a rnh 

bmátus kötelességéuek fogja ismerni hogy minden idevágó r,:sr.lct meg· 
állapításában legjobh tehetRégc R7.erin: kiiZI'emííkiidjék. 

.·l P F.STJ 'l' \(,)J ['D-T,·IIq 

Ill. 

Iga zgató ki11evezése a talmuci-tút·;iiJ .. z. 

TekiHtetcs clr. Bachcr T'il11w" tanár urnak IIelyben. 

Oktatüsi iigyosztályunk el~te1jesztése folybín \'an S>.erencsénk tctl!·, 
. , ·olht értesíteni, hogy a lntközst1g kebelében fenn·i llo' to J 

1 
t. (.; ras <:~ g ' , , , . . ~ ~" Ill U( · orJ 

intéze t igazgató-tanarant neveztetik k1. .. 

Miclőn tettes Uraságodat ez á llásbau liclvözölni 1-an szcrenc,,:nk 

~z i vescn aclnHk kifejezést azon reménynek, hogy buzgó és szaka,·a tot; 

vezetése alatt hitközségUnk e fontos tanintézetének ujjászervezé,c sikere

sen fog eszközöltetui és feljődése felekezetlink jav>ira uj Iendlilettel fo)! 

111 egindulni. Elvá1:juk ennélfogva, hogy a tanten' tekinterében elöterjcozt,:. 

sét még a jövő iskolaévi tanítás megkezdése e lőtt oktablsi üg_
1
·oszt.ily n

11

k 

elé teJjeRzszc. Egyuttal értesítjük, hogy az intézet tanítótestlileh:
11

ck ta)!

jai: Schö11 Dávid hittanár, Goldberger Simon, Lustig Sussma
11

n hi ttanítók. 

F ogadja tettes tanár ur nagyral.Jersiilésünk ki fejezésé t. 

K i tiinő tisztelettel 

Bnclapesten, 1885. a ug usztus hó 25- t: ll. 

A pesti izr. hitközség el ő lj tí rós>iga : 
Guld~iher l.r;nácz, s. k. ll {t!u·mnun .l/ó,·, ~- k. 

titkár. elnök. 
IV. 

Az uj i gazgató elő t crjeRz t ése. 
A pes ti iz r. hitközciég oktatási ügyosz tá l~·a T ek. Elnöks,:génck. 

Midőn a ta lmud-tóra intézet tauten·ét és órarendjét az lSSö 
1

;. 

iskolaévre ezennel h iva talos ti sz telettel >ttkülcleném, bátorkodom azon 

szempoutokat, mclyekből a tanterv kidolgodsáu,ll kiimlultarn, a követke
zökben rövielen előadui : 

Az c tané1· kezeletével YCzetésemre bizott int,:zchwk cz,:lját ,:g rcn

~leltés,:t úgy fogotil föl, hogy minteg~- kiiz,:p,ilhbt foglal el a köz,:piskolá

Ink nö,·enclékeiuek juttatott ál tahinos hitoktatás é• azon •zakszerii kiképzés 

k~~ött, melylyel a rabbip<llyára ké•ziilii i(jak bc,·czcttetnek a ~idó theolo

gra1 tanulmányok clemeibc. Az :íltal>ino~ hitoktatá~ arra s?~>rítkozik, hogy 

a vallás tanaiua és tört,:netébc !Jc>wat;a a tanulót. a ne1kiil hogy képe!ll!é 
tenné azok k . . ered t' zö .....!.. 
b''! , na Ismeretét egyeneseu a \·allúsoR irodalmunk e I v"'!~-
á o meriteni i a raubiptll,píra \' aló •zakszcríi cJök,:szlllés külilnl!sen abban 
n, hogv . 'l u "roda! 

, • 
10111

c korálJuan nJcgiKmerkcdjt!k a tanuló az em tett 1 om 
nyelvevej l rb "rod•lwiM 
t ' a 

1
· erre!, és elsajátítsa azon képességet, hogy ezen 1 -":"'!: artalmát . . 

Illi ~z etedetr szöveg alapjáu ismerhesse meg. A talmud-tl~ra-ml-~-· 
g egyt·•·szt·öJ · · L --'UIII koftS 

· tnl!tdig szemmel kell tartania zsenge "" ""ru 
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n·mh:keinek ,·:dbbus mivelödésc t , nn\sré~uöl - ,:s ez adj:t i11 t,:z,•Liiukn,·k 

főjclleget é~ mondhatjuk: h'tjogát - czélul azt tüzi ki , hogy a zsid· 

bb . . l l 1 . l'] . 1 o tanuló ifjúság uagy tö se gene<, azo ma' Js, u< nem pap1 p<elyára fognfLk 

,-alamikor lépni, alkalmat uyújtsou, hogy a Yallásnak, mely nek hivei lesz. 

nek. az eredeti forrásokból ismerhessék meg tanait ,:s hagyományait, ltogy 

a hitfclekezetnek, mclynek tagjai lcszuek, lelt etőleg a forrásokból htuul

j:ik uteg tön•,:uyeit •'s történctét, hog~· végre vallásos mivelödéslik oly 

alapot uyetjen, mely kt:söbben is - bar mely állást foglalnának cl az 

,qetbeu - k•'pesekké és hajlamlókká teszi öket, újra meg t'1jra a nekik 

hozzáférhetökké lett fordsokból meriteui vallásos épülést, vallásos meg

i:'lnerést, oly alapot, melycn ltalath•a, hitfelekezetök érdekeit öntudatosan 

,:s anttottsággal pirosuló buzgalommal fölkarolják. 

A talmud-tóra feladata tehát 11em más, mint a zsidó ,-allás fornís

munkáiuak szövegéu alapúló hitoktatás. 

Egy régi uyelv és irodalom ismertetésében áll ezen oktatás, de itt a 

nyeh-i és irodalmi taníblsn~k épúgy irányában, miut a tanauyag kiv:\.lasz

t:isaban nlindig szemmel kell tartania a czélját, mely e tanítást vallás

oktatá"sá teszi. Már ezeu szempont megadja a mértéket, melybcn a val

lásos forrásmunkákból veendő a tauit:\.s tárgya, összeállítandó a tananyag. 

Ily forrásmunkák gyanánt pedig nem csak a szeutinis köuyYci 

tekintendők, hanem a hagyomány irodalmi termékei is, a mennyibcn tat·· 

talmnk alkalmas a vallásos ismeretek gyarapítására ,:s a vallásos szellem 

,:bresztésére, Yalamint ~t tauitá• abó fok,ln a ht:ber imakönyv is, mint a 

zfiiuagógai liturgiánk téuyleges alapkönyve és a vallásos emclkedésuck 

"zázadok használata által szentelt kifejez,:se és most is hathatós eszköze. 

A tauanyag kimérését egy klilső körlilmény is határozza meg, a 

tanórák száma; ezt öt údra szabtant ki mincle11 egyes évfolyam ban, a mi 

kevc:s ugyan a tárgy neln:zs,:géhez ,~ 8 terjeclelm1;hcz kt:pest, dc mégis 

annyi, hogy többre egy l<özcpiskolai t:wulót nem lehet kötelewi, ha azt 

kivánjnk, hogy ezen úr,Lkra ,:poly pontoHan elj~bjou, miut reudes iskolai 

óráira ,:s a reájuk \'aló kt:HziiJ,:src házi Hwrgalmat is fonlítsou. . 

A talmud-tóra tannlói a jelen tauévben is 111:gy cSO]JOrtrn, vag)'! 5 

,:vfolyamra fognak oszlani. A tanuJók hová heJre;oése fölvételi vizsg<llat 

alapján történik. üly tanulókat sem szabad ki;oá;·ui a fölvételtiil, kik még 

a héber olvasást Hem bitják tcljeRcn, de <'zen lultramarndottakról gondos· 

kodik az intézet, a lllennyiben az elsii itlöllcn u rende" tanórákon kiviil 

adandó külön órákban részesiti pútolt'l tanításban, migncm sikereseu 

együtt haladhatnak a ttibbiekkel. A talmud-tóra most is első sorbau 1\ 

kö?.épiskola alsó osztályaihól alakulandó tanuló-anyaf!;l'fl sz~lmit, dc nulr 11 

\ PESTI T .\LMUD-TÓR \ 

.).J. 7 

1 ,rviJrll is a felső két ,:,•foly:tmok tananyaga oh·· t . 
·l' Jen tan c • . . . ' "<lll t:l'll1t'l-1Zctii, IJc)rr , 
.l .. , t·llyok tanulOliS haszonnalJat·hatnak az egy' kb ,_) 
:L fclso osz ' . , , 1 e vagy a mási kb:t 

l ' élh ető hogy az mtezet ezentul szilárcl ,:5 b'· t . , · 
~cm ' . , · 1Z os saJat taunló-
. fo"' szert tenm, ugy hogy az egyik évfolvam t 1 .. fir;osra JS " J ann OJ e"'y év,·cl 

' . b d következő évfolyamba föllépnek. Akkor természet "
1 u tob a . • , esen o y szer-

tet !·ell majd adJII az mtezetnek, hogy némileg párhuzamba .
11

. \'cr-c \ · , . :J( n a Jallak 
oszt(dyai a középiskoln osztalymval. Nem lehet itt föladatom c lcenrlö 

szerve;oet tantcrvét körülvonalozni, ele n jövő - 1886 
7

• _ iskolaévre 

vouatkozólag már mostan megjegyzem, hogy azok, kik a jelen tanrvben 

R ikeresen fogják végezni a negyedik évfolyamo t, az intézet mostani szervczc

tén belli! is részesltlhetnek további oktatásban, maradván a jövő r:vben is 

n 4. évfolyam tauulói, de ebben a tananyag m1ls kiszemeleiHlö részletei 

adatuak majd elő. 

Az ide csatolt részletes tantervet még a következő megjegyzésekkel 

kisércm. 

A mi a héber nyelvtant illeti, nem találtam czélszerlínek, "0111 

a rendelkezésre [íJlÓ tanidővel összeférönek, anna-k küllin ódkat sz:lnni. 

A héber nyelv ismerete nem külön tanításnak, hanem a héber szövcgrk 

értelmezésének legyen az ereelménye; itten az őseinknel dí1•ott biblia

tanít:is módj>lhoz csatlakozunk, mely a nyelv emlékeinek olvasásabúl fej

lesztette a nyelv jelenségének és szabályainak ismeretét. Természetes ho"Y 

ily módja a nyelvtanításnak csak akkor lehet sikeres. midön tndato,san :~ 
módszeresen halad, és vele bizonyos mértékben a nyeh·tau rendszeres ismcr

:ctése van összekötve. Erről gondoskodik a jelen tanterv is, a menuJ;ben 

fokozatos eljárást és a nyelvtani anyag időnkénti összefoglalását irja elő. 
, A bibliai történetet illetőleg megjegyzem, hogy az csak az első kt:! 
cvfolyamban képez k"l" t t' ' · · · ' ' ' b'bl' oktat: ' . ' u on an argyat, m~g ped1g nun t k1egesz1tese a 1 ta-

asuak, mmthogy a szeutirás ti\rténeti részének tartalmát ismerteti 
1
ncg a tanuló,•al De 'b · · · · k ' h b'bl' · t" · am1y1 an lS csatlakoz1k a btbhao tatas oz a 1 1a1 
orténet előadá . .. . . . ' , .. . .. 

'tt 'sa, a menny1ben leheto]e.,. a btbha1 elbeszelPst koveti, sot 
l -ott föl " 
c . ' eg a 2-ik évfolyamban a bibliai elbesze1és szövegebó1 vett 
g)es velős és . l t" ' , . ' • 

évfol Je en osebb mondatokra utalja a tanulokat. A 3-Ik es 4-lk 
Yamban a k' 'l ... 

az 'll .. !Va agatott prófétai szakaszok értelmezése alkalmat nyuJ• 
l eto tö 't, . , 

sára d r eneh korszakok, klllöuösen a belső fejlődés megvilágltá-
, e egy 't • 

fogja k. ~ tal a:~; Abóth traktátus fejtegetése a legjobb vezérfonalat 

misna :!e~nt, mely Rzerint a görög és római korszakoknak egészen a 
· eJezéseig 1 · 'l zé éJ • • .~.o..·t 18lllet·tessük <wa óbb mozgalmait, eseményeit, ve rszem Yl""&~l 
tésével · .A későbbi Wrténet előadását a talmud-tóra majdani kib6v). 

Illegnyi t:tnd<'• "' .. ' . • 
•elso cvfolyamokra kell halasztam. - Meg~egyllllll 



l' 1\(<iY. 

. · l j, ho"Y :t LiLliai f<il<lmj;r. clcnH"ibc kiiliinri~en a ~ - ik ,:vfoll'a l· . 
(t z . ' o. ' . ... .. , . . , " ln Mn Hgy 
,
1 

bibliai ún\.k alkalmaból, mmt fol eg a, tortPnctt oraLan avattassan:tk he .. 

tanulok. de a többi é1·fo lyamoklmn iti a lkalom adtá n Palesztina ma
1111 

• .'
1 

k1{pczze a tanítás egy seg,:deszközét. 
, aJa 

A mi :t ~zentidsLú l válas;r.tott s;r.:tkas:r.okat illet i, nem szlikségc~ 

ú~y hi;;;r.em, azokat bcluttóbb megbc~;~élésRcl iga;r.o\ni. A választott sz~: 
k:t'zok minöségc elégg<: mutatja, mily s;r.entpontok vezettek a kiszeme1,:8_ 

nél. Ar. elsö két évfolyamb:tn a túra, Múzes öt könyve szolgá.ltatja :t 

!:ttl:ln)·agot, R harmadikban e;; negyedikben a prúfcták könyvei, pótoh•a :t 

i'.soltárok\;a\ és a Példabe~zMekkel. Igy a;~o n küU!mlJözö ftlakok, melyek

ben :t Rzentirás könyveibeu a vallásos ,:rr.ülct j utott kifcje;~<:sr e, mintl fol 

mnnak vé,·e e tantervembe : :tll östttyákról szóló elbeS'élesek, Izmél tör

trnete é< tön·ényei. a prófé t,tk tanai és intclmei, a zsoltárok fölülmul

hatatlan költé;;zete és a vallásosan ihletett IJölesek erkölcsi oktatásai. 

A szeutirást egyelőre csak kivonatosan ismeri meg ugyan a tanuló, 

ele c kivonatokból megismerkedhetik :t szcntirás h:uyegévcl és egés" 

szellemével. 

A hagyouuiny irOLluluniuúl nUaK~.tott>tm először >tz ösc iuk erkölcs· 

taminak legszel.Jb tételcit tartalmazó .\bóth traktatust, 111ely, miut említet

tem, a biblia utáni első századok tiirténett:nek is szolg:íl ,-c;~érfonalul, 

todbbá pedig a misna mttsndik ré,;z,:bö l a Széder i\Ióéclból oly fejezeteket, 

melyck leginkább alkalma,;ak uevczetni a tanuJút a vallásgyakorlat, fiileg 

n;r. linnepekre 1·ouatkozú törv<:nyck és szokások ismerct<:be. E feje"etek 

,:rtelmezésével összeköthető :tz imakönyv azon részeinek i,;mertetésc i;, 

melyeket az alKú cvfolyamr.ldmn ll Cili t:iJ·gyalta k. A hagyomány irodaloul

nak így kt:t oldalát ismeri meg :t tanuló, a vallás kiilKó gyakorlatát meg· 

állapító hatákhat é" a l.Jen,;ií v>tll:lKos,;[1gm ,:8 tiszta crkülcsis<:gt·c buzdító 

agádát. A késöbl.Jen mcgnyitamlú év fol ya1110 kl.nw !J aKon ló múdon kell majd 

más részleteket válnKztani, mé~:> pedig ;, LmiJiloniai tnlmuduól is, csak hogy 

a talmudnak fiileg :tg(ulai t'':""-':iLcu kct·e,;en<liik a talmnd-tóm cz<(jjniuak 

megfelelö olvasmányok. \',:~;ül megjegyzeni "":'=', hogy >t talmud-tór~ 
eddigi hagyom:lnyaitúl elt,:rve, :t szcntit·á,i okt:tblsi.Júl kiz,lrt>wt ll Rasl 

kommentárjának olvaMását. A raLIJinikuti JJych-en irt kommcnt>ír a tanítt,ls 

alsó fokán nem osak hQg,Y ciii ncnt u10~dítj" a szentirás c..tehnczésct, 

hanem külsö é" Lelsii akadályoknt giirclít az e t,ircu való siket·es és fol,v· 

tonos haladás útjáLa. Hogy a tanuló a raLbinikns komment:it·ok nyelvéb~ 
és az ú. u. Rasi-irásba némileg bevezettessek, erre legalkahuasabb a 10i~u~1 

óro., a. mennyiben a misna fejtegeté••:t itt-ntt ily kmnrnent.tírnak olva~n
~tl.va.l kell tá.mogatui. 

\ I'F.~TI '1'.\1/M l ' JJ- 'I'ÚR.\ . 

A t<l c ll< :kc lt ta nte rvet a tekintete" oktabtsi ügyo~ztály figyclmél,e 

, , ·t hozd ~,;8atolt úrarend tudomásul vételét k1:rvéu ma ·ai! t 
aj~Lul va. n cs '" , r a.m 

kiv:llú tiszteiettel 

Bttdapest. HHi f>. szeptembcr 7 -én, 

Dr. /Jarlll'l' Vi/ 111 n.<. 

v. 
A talmud-tóra tante rv e az 1 885-Sfi-iki tanévre. 

J~l.ső é> másodi!.· éifoi!Ja>n. 

~ ~·· - ,.-.-Hzentirás l Bibliai- . . , .. 
Ima .ony 

3 
. . töl't.éne t Heber nyelvtamlas a szeutirási és 

l or a h t 01

1 
a t l l ó l' a imakönyvi órákkal kapcsolatban 

h etenként. e en nn . heten~. · -- -

A Semá sza- ' Az iskolaév els ű két hónapjában az 
kaszai. J\iúzes első ünaköny,,i óra fűleg a helye~ l·~ 

ASemóné esz- könyvéből a folyékony ol vasit' begyakorlit>ú-
ré elsű 3 és következő fe - ra l egyen szan,·a. A szentiritsi árúk-
utolsó 3 sza- . jezetek: l han , ele az imaköny,·iben is azoha-
kasza. l ,~ ü - :l ,-.) , 9, M' _ . si1si jelek jelenté><e es a fű bb oh·a-

r:' Bát~úkh seá- J J . • -l ~~es súsi .~pontozitsi) "abályok isJ.n~rte-
~ mar. 12 , 13, J 4, l D, 

1
_.. tenduk. A szavak értelmeze,eben 

:§ Az asztali ima 18, 21, 22, ~znyk szoktatni kell a tanulót lassankint 
.;; elsű két sza- 23, 24. l ~ ~e 

1 
a képúík és rngok megkiilömbözte· 

kasza. 26, 2 7. 2~ . :32 mta- tésére a o·yöktill é~ fio-yelmeztetni 
Az éjjeli ima ~3, 35. ' '' ma. az alakta~; fűbb jelenségei re. Rend· 
elsű szaka- 37, 39, 40, 41, sz eresen tanitanduk a birtokragn-
sz~; 42, 4 3, 44, r.ás és az igeidők ragozits:n_tak ele.: 

A _fűb?. bene- 45 , 46 , 47, mei . A ,zentiritsi órák kiizul kett<• 
dtkeztole 4 1\ . so. baYonként ren<lesen n\·elrtam gya· 

A 148. zsoltár. ' korlatoknak szentele~dií, tekintet· 
A 11 3. zsoltár. tel az átxett bihliai "aka,.r.ukm. 

A Semá elűtti lllúzes lJ . k. a 

l 

és ~ltáni. be.- l~ó_v;tk: .zl\fc
nechkcz10k n l ,1ezetek . 
reggeli és esti l U, 20, 34. 1 
imába u. ill ló ze~ n l. k. 

A Sem<!né 1 a kovetke."(í 
E l eszré ki\zépslí fejezetek : 
~ szakaszai llH, ~:~,~0. 
~ A_sz?mhati te- lii<ozes n '. k. 
-~ l fill ak. l a kih et kez ű 
oi ~- szomhati és fejezetek : 

u?-nepnapi l 3, H, :l-L 
ktddúsok . llfózes Y. k. 

; kö~·etkez) '~ kö,·etkezlí 

1 
~soltarnk: l lejf'zetek : 

9~) 9!, 13:) ll, 5, 6, 11, 12, 
~~' 19:1, 14.< 13, 14, 15, lö, 
., IH, .17,18,20,25, 

2G, 29, :10 a:l 
114, ' ' 

A szentiritsi ór:\kban a névszók ala
kitús:'ml. tod bb:\ az épgyl\kii igék 
raoroz:'Jsitra fnrdíttassék legtöbb 
fii)·elem. H:Honként két úralegy?n 
paracli"'múk hetanítúsúnak és u ts
mertet~tt szahúl.vok i•métlésének 
szentehe. mimlig tekintet\'!) a meg
eliízűle•· út,·ett "z"ntírá•i szaka· 
,;zokra.

0
Ha\'onkPnt egy it·ásbeli !öl

adat a tanult. ny.,Jvtani 
kl\t'l'•hül. 



i) !í() 

Jlrmnwlik 6o neg!Jedil. · éofuf!Jum. 

Szeutirás 
3 óra 

hetenkint 

' Abóth lrr l ' l~h . Jllél ~ 
t . 1 t : t a a ' a1 misna Jer nyeJ . 

l l ~ có~aus l ó r~ t.a~itá~ a sze~; 
l h t 1• . ti h etenkmt n as1 orákkaJ e en ,m 1 kapc 

1 

l 
"' ,..-- l !o atlJan. 

A próféták könyveiből a k ö- ~ J;i l Az összes ige. l 
Yetkező fejezetek : ,:g ·; osztál 1 

, l ~.~ l yo' ra.l Amos : 3, 6, 10- 17 '"· ~~ ;-: gozása, fölega 
Hóséa: 14, 2- 10. l"" >:: l nem épgyö-
Jesája: 1, 2,5, 6, 10 ,!\ - :ll, ~ce klieké.Ravon-

11, 12, 19 , 22, 28, 36, 37. 

1 

~o.., l kintnyelvtani 
Mikha: 3, 4, 1-5, 6. ~ .S 1 A Széder gyakorlatok-
Habakkuk : l. ~ § 1]\[óéd t raktá- nak szánt két 
Czefania : l. l :;:l ól . tusaiból a kö- óra és egy 

A Példab~szédek könyYébül: ~~ ;.- ~ !vetkező feje-,irásbeli elol-
a középsü rész (10 - 24. oo •o ~ $ "' zetek: gozat. 
fej.) némi kihagyásokkal. •o l~-~ g '0 U'>abbáth 7. 

N r . ...,."' N rPeszáchimlO . . 

l ~ ~~o'"' '
0 jMo'édJca'ta'n 3. A próféták könyYeiből a kö- '0 ,.. • 

Yetkezü fejezetek : ~ :;; S -::; !:<l R ós Hassána 
· Jeremiás:l,2,7,9 , 14,20, ~-~-a~ l 1,2,4. A é--

11
. 

l 93 9·' 31 ~ S "' J . 8 _z eg sz a a\_~ 
" " ' ""' · l "' j somlal · 5 tan ismétlése ~ Jesája: 40, 41, 42, 43, 44, ~: T~u c-~~ g 

4 
hetenkénti z 

:§ 45, 49, 50, 51, 52, 53, 

1
;:;;';",0~ 

1 

aa';'1 l , • órában. lfe-
-~ 54, 55, 58, 59, 60, 61, -;:' -~ Megilla 3, 4. tenként egy 

62, 66. ~~v • ] J 

-' ~-~>=.ool 8 l irásbeh 'o· ,. Maleákhi: 1, 2, 3. ~ ~ 
A köYetkezű zsoltárok: gozat. 

J, 3, 6, 8, ll, 15, 18, 23, l~;;' l 
24, 29, 49, 50, 73, 104, J.::1] J 
114,115,116,126. .... · ' 

VI. 

A talmudtóra órarendje í.88G- 886-b:tn. 

(A negy évfolyamban négy bu•e•·ő miiküclik.) 

l'a.•<Ímap. 10-11. s~entiráH lll. ,:H IV. ,:vfolyam.- 11 -l~. 
s~entiráK L ris II. évf. 

llétjfi. 4-5. Szeutirás lll. ,:8 IV. _ G-G. Ábóth Ill. '19 JV . 
(kii~iiseu). 

K~dd. 4-5. Szeutirás I. és II. - 5-6. Imakönyv. L és IL ' 
Szet·da 4-[) S t' , Ilf ,:s J\· 

(köziisen). . .. • zen ·•ras III. és IV. - G-G, 1\fisna . . 

O•iitiirliil.:. 4-5. n,· .. ],·a,· ,·,_(,'. Szcutir:ÍS 
I. ~s U. évfolyan,. u tiirttlnct T. ,:s l L -

KÚTFŐK. 

44. sz. 

a. 

arról , hogy Sarlos Györgyné Lovász Anna magM jelentette az papja etött 
Sebesi József t'lr e lő tt , hogy kedve vn.n :Utal :il!ni a~ izraelita Y:tll:ísra. Az 
jelentése történt j n.mulr e l ~őén a:r. elsöbbi , az m:ísod j r lent,:, tü 1N 11 t jann:ír 
25-dikl:u; hogy n.:r.o n j elentése tiirtént Sal"los nyii,·gynt1uck, erriil lelkismé
rett.el bizllny itunk. 

B.-Ujf:tlubau, jann{tr 2 8 -dik l 8 GS. 

b 

Bioongitváll!f 

( 1-mn/ ./ú nos m. k, 
~")'ii/. ·,J·.~ Oyiir!J.'J m. k. 

arról, hogy alól it·tak arról teszünk valósággal igaz hittel bizouyitdnyt, 
hogy az 1868-dik ,:v október 28-dikán ,:s t'lgy m:ísodizben i~ uonmbcr 
13-dikán magokat mind vallásokról elkiv:ínkozván az Izraelita ,·allásm 
Kováts Pál Sámuel házi családjaival egyiitt, (:,; Lovusi Dániel eglisz 
háú csahídjaival egyiitt, és Kovács Péter Mózcs egész h!izi csahídjaival 
cgyli.tt, és Nagy Sámuel egés>~ házi családjaival együtt, és ugynn ifiabb 
l~ovacs Mózesné, Nagy Esztcr és hogy mind ezek magok:tt hogy jelentet
t~k n. római katholikus pn.pjuk Sebesi József úr eliitt mind kétszeri jelen· 
h•sck megtörtént, elsöben t's másodszor en·öl lelkiismPI'ettel bizouyltunk. 

B. Ujfaluban november 13~dik 1S68. 

lik Nagy Sámuelt nem hallgatta ki az pap Sebesi József úr mint katha· 
us ]lap, ezt is (r) efenljnk a:r. bizou~·itványunkban az feairtak szerént. 

Pii{iip Istmín lm1u 

Pap Demeter .Júnoa t tanu 

.A hi,·tok:l!mn lcvii eredetibill kii:r.li 

né,·iró Fiiliip lslt•dn, 

KoRN SAKUJ:L. 



VEGYE S. 

Irodalmi hírek. Megjelent és bckiildetctt: Spiegle1· Gyula Sáuu,el, 

H éber bl\lcscszet. Bnda.pest. - F i,clta U!fltla. J ehuda ben Saul lbn 

Tibbon . Adalek a középkori zsid ó irodalom tö r ténetéhez. Budapest .. _ 

c,,",.",i F iiltlp é.~ Schö'n Jú~s~( Kis Biblia az ifjuság számára. Elsö ,:, 

nl:\ ,;odik könyv. L ~gyann.:·ol.·tól : A zsidók tör téuete, különös tekintette\ a 

z,idók történel ére Magyarországou. Dr. K ayserling H a ndbuch d. isr. G. stb. 

al:lt11·etö mii nyomán. Budape:' t - Dr. ](tein 1l fór. I gazság és nuilt:inyos· 

s:l,;! T emplomi beszéd a király sziiletése napj á ra. N.·Becskerek. - lJr. 

.Idul/ l?o8e 11 ~u.·c ig, Das Jahrbundert nach d. ba bylonischen Exile. ]\lit beson

tlercr ]Uicksicht auf die relig. Entwirkung des Judentums. Berlin. - Sc!ti//,,.. 

i'i:it"'"'.'i 8. Jf. Masszá báaráb (héberLil ), Romanelli útleirásának új kiad:is~. 

Lon1lon ,:s Cambridge. - Bachr•r 1': Un abrégé de grammaire hébrniqnc 

tlc Benjamin ben Jehuda de Romc et le Pétah Debarai (különlenyomat a 

He\'ne des Études J ui ves-ből)- Dr. JI. Klein . Moses Moutefiorc. DenkrctlP. 

N.·Bccskerek.- (ioetz F. Csto takojc ebrejsztvo ? (Mi a zsidóság? oro;~nl ) 

Ht. J>,:tervár. - Twelfth A11mtal Report of the Union of Anw ·ican 11!/n·>·w 

('""!JI'''!Jillion. July 1885. Cincinnati. - Itt említjük meg, hogy a szcptem· 

lw1·i füzet irodalmi hirei közt Reismann helyett olvasaudú: Jt,>iji111"."'' 

Hirek. Dr. 1\w·dos Swntt köz· és váltóügyvédet Révész B:lhnt 

. . kadémi:ln '' tiszántúli ev. ref. püspök följogoRÍtotta, hogy a deLreczem JOga . . .. 

t.iínvátli eljárást mint specziális kolleo·inmot elöadhassa. -- A •·abútk'1''" 
"' l 7 4 en voltuk alsú tanfolyamába az idén eddig 83-an iratkoztak be; tava · 

a tanulok.- Az UJJÜ.szervezett pestttalmarl·tora ~.,l.·olaba Go talll kii· ' '" . . . " • ' Il ó vetetett 

fol. - A l'esti zs. hitközség megiJizasából Hchön és Bak hittanárok a , 
. : · k 1 · · · . . . k néhánY l\'(' ~A .pls o at tfjusag szamara tJnnl.-ri'n.~,·et szerkes7.tenek, melyne 
m:ír kikerült a sajtó alól. 

P. · fia dr.)!. alyakérdesek. A dr. Rappaport Móricz emlékére ennek . . . 
1
. 

Jakab által tett alapítvany a következő két palyakérdést tiízte kl : 
M' ö be~ l l ' ·a es a .m 

0 
yássa.\ voltak a zsidó zsoltárok a liturgia alalwl: sal tle

1
.
11 

hlmnologia fejlődésére a különbözö egyházakhan, kii.öni\sen a n:o k 
uépek ki\zött? 2 A , 'dók " .. . ' • 'ogusMsU 

• ZBI mukodésc :l!'mnczmorsz:tgban cgycnj é
11

t. 
óta a tudomány ·. d. l , , , ,,. 

0
.,.yeuk 

• 
110 

a om I'S polg11ri élet. t.cr<~n. - A paly:tul.J . ., 

VEHYES. 

: .1 clo]o·ozatok 1886. deczember 3 1-ig ~~ 
Oű frt. c~ ' " " a n i c.ú_fi,j hilk;;,·•éu 8 

. 1 . a t ahíhoz kiildcndok. 
'tkál'l J}Vo ' • , 11 

K. t•elem. Lo,·ag TVc;·thetme, · Juzsef Bérsben nagYobb .. 
1
, . 

e , ZSH O lUI'l''\'ll 
, lolg·ozik ~ adatokat kér a következökre néz,·e. Z< l'k . . ~ . . 

mttulntn f ~ , , , ' · ' H o Jotettct 
t , ,ekh:l. a hont•r t való odaadas es hasznos muuk·í••ág 'l l ,. , keresz en) ' ' ' ... pe < :tl. ,.,z 

l. Bécsbe, Himmelpfortgasse 1. sz. kiüdendők. 
adato, .. .. . . • . 

Zsidók külfoldon. A pánn Ecole prat•que des hantes études 
35 

, 1 o" z t 7 zsidó van, és pedig TVeil H enri k, az Tu stittit ta"ia filolo ··á . tauara t OJ<' g1c ra ; 
Bréal Mihaly fö igazgató, összehasonlító nyelvtam·a; n ormMteter J. 

zeud uyelvrc, Dtl'cnbour.r; József, az l nst. tagja, sémi nych'ekre : OppM 

Gyula, asszir nyel v t!s régészetL·e: Derenbom·g Hartvig, arabs nyelne ; 

Halévy J ózsef, ethióp nyelvre. - Rioc01nfJ Jiaha11o az o/08 , kiilügymi

uiszteri umban fötitk :í.r lett. - A páriú A cadémie de médecine dr. Jami-t 

tagj>lnl v:íl asztotta. - f"Ju'le délamerikai közhll·saság a berlini r/
1

•• J[r
1
,·cu.w: 

Adoljot szerzödtette első segédül sautj ago i nemzeti csillag,·izsgálójához. _ 

Han.wux Emámtel nyerte el Pá1·is!Jrm a szobrászati nHÍsodik nagydíjat; 

:t mathem. nagyd íjat (10,00 0 fr. ) meg lfolphm . - l~l! ·v ,lfóricz főmér

nök, az Acadt>mi e des sc iences tagjn. s a központi konzisztóriumban 

Cremieux utóda. a C'~Jllr\!Je de F,·uace·on a mechanika tauára lett. - .A 

;·ómai dei Lyncei a kar1émia nagyel ij át ( l 0,00 O lira) a mantuai tauár Lo,·i't 

Achilla nyerte el »Il p rofi to del Capitale« czimU míiv,;,·el. - A berlini nem· 

zetközi teleg raf-ér tek ezleten Fm11 c.~irw1 ·száyot képviselte Prilmnr,q (-iu·:on. 

- A dublini egyetem fiw ·toy JI. J1árkust a természett·ajz tamíniuak vá
lasztotta. - A béc.~i egyetem or,·osi és jogi kaníbau ös~zesen lwrmindwt 

""idó míiköclik és pedig 13 r eacles é:; rendkivilli taJHÍr s 2:1 magántanár. 

- Egy czernoviczi z~illó egy etemi tanártól vett helyreigazitás szerint az 

ott rektornak megválasztott ]Iilfrr nem zsidó l'allásn, csak zsidó eredetil i 
már apja kitért. 

. Zsidó katonák ünnepei Németor·szágban. 1\Iiut az Isr. Wochen-
schl'lft •ze t 9 'k' • , · bb' d Ru.hmer · ~ P · ·J 1 szamabrtn oh·as:;uk. n. magdeburgi ra 1, r. 
folyamoelott 1 · " d'k had· 

' 10gy az ottheh·i had<>·yakorlatokban reszve,·o negye l 
test zsidó k ; · · . . . · " .. ., ~ 1 l álat-
tétel .. atonm li.Je'· e~ cagesztelo napJan oltla~sanak 1Ö a szo g 
he, 1• kotelessége alól. A törzskar főnöke, Hassei ezredes erre azt felelte, 

ké!·. a Parancsnokló geuerali:; ö excelleuczi:íja (Blumenthal) sajnálattal 
Jtelcu a rabb· á . ' 1 rre a követ-

kezök t . 18
' g kerelmét elutasítani. - A nevezett ap e 

eszunke Jegy?:i meg : Ez <!rteRités szept. 2-án kelt s önkénytelentil jdt 
be, ho•ry 1- • 'dó katonUJIP' Y egyen ~ " evvel ezelőtt >t nagy háború alatt a ZSl 

~m~ ·~ tartsanak M:· .. aruneBoltatott, hogy az ünnepeken kUlön 18 

. M-1 · 
1110 

reményeket tápláltunk még akkor mi német 
GyAll-Zs ' S 

· 
100 

Zl: l 1T..l:. 1885. YIII Fi'z. 



VEGYES. 

L'abbé G1·égoi1'e. Emberménil fra.uczitL helységben fol . , .. 
,Yo ev1 JÜI' 

l2-ón leplezték le Grégoire abbé szobrát, melyet Job Ráfaél zsidó 'Ua 
, ' ' lt k z . d . .. ' feleke. zetü ügyvéd kezdemenyezeserc eme e · Sl o ugyved buzgólkodik 

katholikus I)ap cmlékének megörö kitésén ! Ez persze csak Fron , . egy 
. " cz,aor8zag. 

ban történhetik, nkár a zsidót, akár a kath. papot nézzlile _ Em! 'k . 
. · , , . . r ezetes 

mií\'ében »Essa1 sur la regenerabon des Jmfs« Grégoirc ezeket ii'·~-
»Ha igazán aka1juk a zsidókat átalakítani, uc kiilönböztesslik nle .?' · 

g oket 
magunktóllealázó jelvényekkel, hozzuk öket közelebb magunkhoz, szok~-
sainkhoz; nyissunk meg neki minden utat, melyen " tehetség és az ei·eny 

napfényre jöhet; kösslik öket ·az :lllarnhoz, a nyilvános elismerés reménye 

es azon jog által, hogy " Mrsas1ig klilöubözö oszMlyaiban minden tiszt

segre számot tarthatnak.« E sorokat Grégoire 1 7 8 7 -ben írta. Két évv~l 

késöbb ö indítvanyozta első a nemzetgyUlesben a zsidók teljes emauczip~

czióját ,:s h<lvvel támadt ki javaslata mellett. Majd hozz;[ csatlakoztak ol)' 

férfiak, miut Clermont-Tomterre, Duport, Barnave, Mirabean, s a zsidók 

polgári ,:s politikai egycujogusitása 17 91. szept. 2 7 -én Francziaországban 

törvénynyé lett, A zsidó htl!adatossig nem feledkezett meg GrPgoire lel

készröl - s midön szobd,t leleplezték, nem feledkeztek meg '' :>~sidókról. 
Az ünnepi szobor-bizottság nemcsak a kormányt h[vta meg az ünucpelyrc, 

hanem a zsidó konzisztoriumot iK, és ez Lévy 'l'ivadar tagját, fömemököt, 

küldte Emberménilbe, hogy a gzobor előtt a fmnczia zsidók nevélJen szól

.ion. Aliain Targ<: belügyminiszter után s:>~ónokolt Lévy. »AnnyinL mcg

>?.Oktuk mi fraucziák, mond,i ez egyebek közt, hogy a valhis mindegyi

künknek legsajátosabb magáuügye, s másrészről mi zsidók érzésben és 

szakasban annyira franczülk \'agyunk, hogy szinte hajlandók ''olmlnk 

Embermenil nagy polgárának diadahit kevésre becsülni. Dc figyeljünk 

<·sak arra, a mi határainkon történik s az autisemitizmus visszhnugja üti 

meg füleinket A fájdalmas tettek eg<:s:>~ sora, mely Európa több uemzete 

kebelében végbemegy, szomon\ tam\ság a mellett, hogy tlin s:<ázadok ke~-
lenek nle'g ' t" ' l" · .. · .. -011 dolata at , m1g a orve11y e otb cgyenloo<·g oly egyszeru g . 

fogja hatni a népeket.« -- Az litutepeu ré~:<t vett az Alliance, W bb rabbi, 

kerületi konzisztorium, községi elnök stb. . 
Montef. J" k" . k' f o-in adn• . . IOre em e 1rata1t, miut olva,~uk, legközelebb 1 o"., k· 

régi titkára, dr. Loewe, számos illu,ztt·áczióval és eddig kiadntlan ° 
irattaL 

A á· · .. 211 p riSI szaJonban az idén hatvau zsidó kiállító volt: festo ' 

BZGb~rl.sz 9
• vésö 5 és 14 rajzoló. Kiválóbbak Lévy Israels éR Tuilo )illflt' 

• f1 ' • J'tol 
Rr&n1 estményei és Hannaux szobormüvc. Az összeseu 5034 kiall 
miitárgy kl!Ziitt esak 25 a bibliai tárgyu. 

5.'í?; 
Külónös vélemény. Sclnntt·zenau drnsában :h.- . 

lll an) huko·. , . 
templomban tanusitott illetlen magavi,elete .. tt z'''!!I ta;: 

ellen, a , nua • pana,zt emelt k 
eni törvényszl'k awuban a vádlottnknt folm t, c · 

A gu es ' , . ' .. ' cn 'tt~, mcn az i,teni 
. t 1 t habontasa a szenta·as fololvasasa alatt tii ·t, t 

t1sz e e . , . . , 1 cn , ez aktns pedi, 
d . Ehrenfclcl rabb1 ,-clemcnyes Jelentese tizel'int nem ta ·t . 'k . g 

'· , .. , .. 'J Ozi ~z "teni 
. , t lethez! .\.z allamugye;;z ez ellen follebbezctt dc 't u·. l 

1 
. .. , 

ttsz e , ' < HOl a Ul! torven y-
']- szintén clntas•totta a P>tnaszlókat, ugyau~:sak ch- Fh., c ll . 

,ze, " . " lcn,c' ''clemen,-. 
!lLpJ'au azt ho;w>Ín fiil okul, hogy a szeutinis föloh•a,·ls·t a 

1 1 
·c 

a ' · , , , · '·' ' • Cm p omban 
Pán ., felnöttek okbttasam szolgaló csclckmé

11
,., :\J . 

csu ' . , . . J • - ' C[!:Jegyzenrli:. 
hogy dr. Ehrcufeld orthodox-partJ rabb1. A »Jeschm·nn« ezimii orth.,dQx 

lap most azt a javaslatot teszi, » miszerint az egé'z zsidós>lg knmolv kiite-
!eF'ége a gueseni rabbi v•lieménye ellen protesl!llui.« • 

A Montefiore-társaság, mely tud,•a]e,·öleg Pale"~tina t;y:trmato,i

tását tiízte ki czélnl, eddig 51 egyletböJ >lll, mel.Yck ii"Szesen t 0,000 tagot 

öZ>Ímlálnak. Yan még c nagy tirsasúgon kiviil i O hasonló cr-éln egylet, me· 
Iyek legnagyobb rés:~.c Oroszországban áll fönn. 

Az oszt•·- magyar hadse1·eg vallás szerint. l8b1 ,.,;gén had"·· 

reglink állonulny>l volt: tiszt 21,06 i, a leg-énység 880,262. tisszcscn 

D01,329 ember. Ebből ,-o lt róm. kath. 626.8:l7, giir. kath. %,i LIS, 

örmény kath. 62, gör. keleti (\ 1.486. örmeny k~lcti 88. <Íg. t'\'ang. 35.110, 

helv. entng. 51,102, unitárius 1728. egy.qJ kerc,zt,:ny felt•kc~t'tii 20S, 

zsidó 27,945, egyéb nem ker. felek. 44. felekezet m:lkiili 11. 

A Magyar-Zsidó Szemle külföldön .. \ In<"t megjelent Tlm>lo

rJisck6,. Jal11·esócricht-beu kiadja Piinjer, Lipt><c l 8 ti,-,_., mely áttekintctet ad 

az 1884-ben megjeleut theologiai irodalomról, Siegfrie<l jénai tan:ir pár 

$Or ban megeml,:kezik a J\!1.-Z<. Szemleröl i;;, kifejl'z\·Jn t'gyuttal a ró!ött ,-aló 

gajnálatát, hogy folyóiratunkat nem tudja oh·a~ni. - Hadd említsük itt 

~nnek kapcs;\n, hogy több kiilföldi nc,·e:; rabbi é' tud<'•8 bejelentette már 

nálunk, hogy előfizet a i\1.-Zs. Szemle w!md kiadrí"ír<t .1 

h Keresztények a ghettóban. A florentzi lnpok nemn:g panaszolták, 
ogy az otthelyi 1 tt • · · tán nem 

lllinde . . . g Ie o a varos legpiszkoonbiJ n·sze. Et'!'<' azo az & 

h un,tpi teuy kou~tattlltatott hon-v ·1 zsidók nuír r~g kiköltözködtek & 
g ettoból s ezt n . - . . : ~- . ' . , . :AJ. 

Z . . tost kalabruu, tne"ztt <'8 g-iiriig 8zarm. katbohkusoklak"_. 

ber b SI do kórház Gleichenbergben. i\Iár H!72-ben alakult Gleicbeu

eg~-g h:11

• ~gy egylet, me ly egy l'.sidó kód1áz alapítását tülllte ki czélul. Hu. 
ei _zzauk beküldött ».Er~tcr Jahre8bericht des Vereines zur Enl'iebitllllll- .~ 
.nes Israe!itischeu . . .. 

latjuk, . . IIosp1tals in Gleichenbe1·gc cz1mü filzetből 
a korlnlz 1884 . . . P-elllre 8

Zobát t·e d JllUHu; havában mcguy1ttatott. ""'W 
n eztek b -A· 

e 2-2 ágygyal sa tavali 3 hónap alilit-
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"et k~zcltek. Érdekes, hogy ezek közt lhuilfJif nzu!/'/'11' Y·tn l:s 
"' · ' · ' ~sa k hat 
l .. · A z eluökséo· ez okból külöuösen a magyar hitközségekhe· f 
'" ·''· o z Ordult 
l . ,1 még fejlődő intéznn{ny erősítéséhez járuljanak. Az összes ed 

1
. : 

tOg; • • , . , .. _ ( 1g
1 ben!tcl tett S580 frt. 97 krt. , a k01·haz1 cpuletet DOOQ foriuton vettek· 

éY végÚl,). maradt készpénz 19 SS fr t. - JóteYője Y an az intézetnek 9, kiiz: 

tilk l'sak 2 magyar ; 30 frtot adakozó élethossziglani tagjn. 23, köztuk csak 

G magyar; évdíjas tagok 3 vagy több frttnl 71, köztü.k csak 7 magyar i 

nz i ~ érdekes, hogy e 15 magyar között 14 budapesti 1·au, a videket a" 
q;yetlen Pécs kép1·iseli ! Adakozás czimén befolyt 131 7 fr t. 4 9 kr. ~h 

g 1·arok adtak ehhez miudössze 228 forintot.- Reméljük, hogy a gleichcn

~;'~'!JÍ 1.-órl!(íz-c,q,lllet jö'llzicá.ga ezek u tán nlilnnk is fog a megérdemelt figye

lemben részesülni. 

Mózes sil'ja. A mohammedanok szeriut Mózcs si1ja tndvalevölcg 

,Terikó l:S a ll oltteuger között azon a helyen fekszik, melyeu a XIII. század

ban eplilt Nebi Mt1sza mecset emelkedik. Mindeu évben ide látogatnak a 

mnznlmáu zttrándokok és török dervi~ek Mekkából való visszatérés,ökkor és 

amb törzsek Sziriából, hogy e szent helyen végezzék imájokat. Aprilis és 

májns hónapokbau legsliri\bbe11 Htogatj{tk Mózes si1ját. A zarándokok a 

. , k t ]-' n ha valaki a mecset szabadball tanyaznak s nagy Szerencsene e ,m 1 r, 

töveben litheti föl sátorát. Az ujonnan érkező zaráudokokat a már ott tar-

, . 1 ,_ l' ·don viszonoznak. tózkodók lidvlö17ésekkel fogadjak, a nut azo' uason o mo . . . 
. , . l k .. ... 'iknek k1fejezest. .Az a~szom·ok ütpsolassal l'S cz1mbalmozással ac na oromt 

' • l • lll "Z'1bad, <L ~linthogy töltött fegyYerrel a szent helyen megJe eum ne .~ ' . 

zaráudokok, mielött a mecset kapuját átlépnék, kisütik fegyveroket 8 Jgy 

~lózes sírja helyén folytonos puskaropogás hallahzik. 'k 

Z "d' . t"k . 'b . d.. 598 zsidó csalácllakJ' SI o statiSZ 1 a. Puwor8.~ag "" nuu ossze · .• 'l'awa· 
és pedig HelsingforR ban 400 , Ahoban 16 2, Tamersforsban 28 e. . tt 

. . ' á - O O főre ru go ' ~tehusban 8. - Pá,·i~1Jr,,z L 789-ben a zs1dosag sz ma ·' .. "]b ]'il 
. 'b I-uru e' jelenleg e helyeu .)0,000 zsidó él. - El:!tso-Lot/w,·iaytr< '111 ' • ba 

• ,, I- si ·ztonnut . 39,000 zsidó lakik, kik :<!03 küzséget képeznek es " ' 00 " "h'ir. 
• kk l Az elso t vannak beosztva. Metz, Stt·aszburg és Colmar szekhelye e · , kel ; 

8 -9000 zsidó lelek tartozik iiii község, l föralJbiYal é" :l mbbival, 
1 

. ? ) OOO lélek; ' a straszburgihoz to:-, kiizség, 1 főrabbi, 18 rabbt, 19-~l, . .. b'"' 
. k 1'1lill8· colmarihoz 4:J község, l förabbi, 15 rabbi, 11,000 lele -. - . oo-rc 

-lO,OOO zsidó lakik, a kik két osztályba sorako,-,nak: a henulakók ;lS, O Jaoll 

1. ]pusztu rugnak, községük alapít:i•át .Ttlrlll'-tiUlemuck Titus által va 0 0 nyol 
"d "ér • · · · 'k k" sége a apa t eJ e VISZik Vtsso;a; a livol'lloi 1·agy európai zsiclo oz . e~elt 
uámtizöttek utódaiból áll, kik uem rég Olaszországból költöztek be' 
körlllbe1111 5000-en vannak. 

TU DOMÁNY. 

Egy midrás a kozarok áttérésérőL 

A Táná dibé-Élijá.hu ez. munka, a fiatalabb midrásiroda
lom ezen nevezetes terméke, a magyar közönség előtt nem egészen 
ismeretlen. Kohn Sámuel a » l\Iagyarország történetéhez« össze
gyűjtött »héber kútforrások és adatok« közül mint egyik legré
gibb kútforrásra utalhat a ne'l'ezett midrásmunkára 1) is, mely 
974 körül iratott és a magyaroknak Olaszországban végrehajtott 
pusztításaira tartalmaz egy elég világos czélzást. De van e mun
kában egy másik, még érdekesebb ezélzás a magyurok egy rokon 
népére, a kozarokra, mely eddigelé kikerülte a tudósok figyelmét. 
Ismeretes azon szerep, mely a leozaroknak a zsidóság középkori 
történetében jutott. Több miut három századon át királyaik a 
zsidó vallás buzgó hívei voltak, mig birodalmukban a kiilönféle 
vallások hívei békésen és egyenjogusítva egymás mellett é_ltek. 
Az európai zsidóság soká nem tudott semmit arról, hogy a messze 
kelet egyik hatalmas trónj á u zsidó hitü király ül j csnk a X. szá
zad közepe táj án hozta szerenesés körülmények találkozása össze
köttetésbe a kozarok Józsefnevü királyát a spanyolországi ronham
llledán birodalom zsidó vallásu miniszterével, Chaszdái Ib~ 
Saprúttal j és a köztük váltott héber nyelvü levelek még max 
~~~~g legbiztosabb forrásul szolgálnak a kozarok történetére és 
isülonösen a kozar királyoknak a zsidó valláshoz volt viszonyának 
lllert~tésére. 

lll D gy a spanyol miniszter mint akozar király levelét gondos 
~dításban közölte Kohn Sámuel emlitett munk§.jábalf. 

Und de;) CL. e lllUnkáról még : Güdem.ann, Geschichte des Er:llielb.UJ:!pl~ 
lt{46 llltur der Juden in Italien. 52. s köv., 800. B köv. n. 

"rA..a-Zsmcr Sz~:arLE. 1885. IX. Föz. 
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tfl{>lwr kútforrások ~s n<l:üok, 10 ·1:3. ll.). A kiráh- l .. 
' J e1eleh 
külöuöscn (•rdekrs azon szakasz. melyhen elmondja ősének. n 2~n 
énel rliíhh (•lt H:'tl:'tn kirúlmnl: a zsi<ló vallúsra Yaló itté .' , 0 

• ., , ' · ll'SPnek 
tiirt(•nPtét. Búr nem egy momlaszeru reszlet. wgyí'tlt e törl(•nethr 

miudrnP-.;l'tr: hir.~uk heune magn~nak :: k~z~rolmak hagyományát: 
mi.nt :1zt. n .X. sz:1zadb:-.u az emhtett at.trresre vonatkozólag hil
tl•k Ezen hagyomúnyegyik részlete azt is akarjfL megmagyarázni 

mért atltn az :1.tldi.g pogituy volt B:\! án király épen a zsidó vallúsnal; 

:11. t?lsl\-;{•grt. Elmondja. 1) hogy midlín híre terjedt, hogy n, kozarok 

királya nt: eg~- I~tent kezdte va,lbui, Bizaucz cs(tszúra és a moh:1m

mellún khalifa küYeteket kühlöttek hozz(t nagy kincsekkel és sok 

:1iún1lékkal. hölcs embereikkel egyi'ltt. hugy az ő hitükre térít

~(,k })e a kirúl)· bölcs izraelitút is ho7.:ttott és lllOSt a húrom vaJ

h.; képvisell\it hao·.,ja errymissal vitn,tkozni . A vita nem Ye~etYi'n 

\:retlm(•mre. C'lbcH~~Úott~ a pn,pok:ü; dr músnn,p reggel külön n 

kl'rc·,~.t.é;ly papért külüött éfl így szúlt hozzá: Tudom, hogy E<lóm 
(Hínna. Biz:tncz) királya nagyobh ezeknél a királyoknr1l, i~s hogy 
vnllúsa. tisztelethen úllú vn.llás. mely nekem is tetszik (\:tk :tzt 
kenlC'zem tiíled: » 1\Ioucld meg; n,z ig:tzat! lllelyik -vallús n job h. a 
a zsi<lú. vagy az izmaeli b Y~tllús ?« Erre a pap így felelt: »Sokr\ 
(·l~rn a kü·(tly! Turlel meg igaz(m, hogy nincsen a világon vnll~ts. 
a minő r zrai•lé! J\Iert a7. Szent. dicsőittf'ssék n ií neve! Iz ra!' l t 
vúlasztotta miurlen nemzet ki\zül s elsősúi.lött fiúnak neYezte; 

nagy csothtetteket míYelt r:tjta, kivezette Egyiptombúl · · · · ·;' 
t t 't' t l' l J .. .. 1 l · .. "l· ' .. l r)etli<r Iüwaan :t szeu am as ango ~ mzott :v ta ne o, o ru csegu " ' . , . 

f"ll''t ' t'l · 1· 1. J · t l l ''l De eY:eknck o< JP , es szeu e yt ep1tett ne o, uogy cbz c a <Je c ' 
, , . . l "l el vetette utana vetcltek ellene, s ő haragr:t gyúlt, őket szwe c o . 
't 't · 1 'l l · 'b Fl törti•ntvolu.t, s sze szor a mmc en sze ue ~ Hány:t an. a ez nem · " 
l 't 'k ll' 'l' · · l't Hogy mérkoz· nem e ezne va as a VI arron, mmt az Izrae 1 a. 

hetnék I:r.maél vallása Izn~él vallásáv:tL Am:tzoknak nincsen sc 
b t. k d l t"k. miuden szom fl JU ·, se ünnepük, se törvényük, sc ren e e u ' 

·. -')A következüket némi kihagy:'tsx:tl Ko/11' forclit:'tsa szerint <:14~3~:~~~ 
tdllzem, részben fülvévén a szöve«lJ" némely Kolm ált.al csak a JOi-\'Yz t 
ben közölt pótlást a ~'irkowitsch-fé~ kézimthól. ]~zen pótlások közill ~z.: 
amelyb k ll' ról oh~' en a eresztény I>apnak véleményét. a mohammeu:ín Ylt "" ap 
suk, a levél eredeti alkatrészének tartom mert nála nélkül hiányos It • ~ri~ 
felelete a király ké dé é ' , 1 y az " 
'"'-·"'-' r 8 re. Másrészrííl könnyen képzelheti>, JOg' süt 
...........,.nak alapját ké l' ké . 1 részlet. 
lehet bo Álai . pez' Zll'athrm mért maradt el épen eze1 . o!llnttll 

1 ' 1 gy 8
' nud(ln Konstantin:'tpolyban 1577-ben elllször kinY . 

" éve ét, a mohammedánokrn való tekintetblll ki hagyt~< e ré•zletet. 

55!) 

. t'talant :1, !únak, tevének, kntyának s minden t' ·t: t! , 
tiSZ a ' . , , ISz ·1 :tu fere<r-

l hns'lt roerres;ak. Izmael vallasa tehát saitttké . o 
ne c < ': , , . , , • J' P nrm 1, vallás 
l ern ft többi (pogany) n ep ek vallasahoz hasonlít , , · · 
Jan . ,.,l lhá1"'' ... ~_,[asnap 

J ·rály n.z Izmaelita;: c 'r lJaert küldött és tőle .,, t l·' l ' 
a n , . .. . ,,z 'err e~tr . 

iV,ri n. zsidú s a kcreszteny h1t kozt1 különbsérr s m l .
1 

J .. · 
»" ~ • . , . o eyicroziilök 
. ·obb hit? ::) a lch~Hh felelt, mondván neki: »Izr'Lé] 1 ·t . bb , 
;l. J . . , . , , ' 11 c J o es 
benne romd 1gar.; nal uk (a 7.Sldoknal) az I stennek tan , . , 

n. es Jgazsa
o·os törvények s pnmucsolatok vannak. De mivel ő ell( 't. 

1 " ~ne vc P t te, 
8 hibáztak, rájok megbarnguclott s őket ellenxéaeil< ]·n 'b l , . . . · o '"ze e ac ta 
Mily más a kcreszt(myek ~Ite, Jok mmden tisztátalant mege'lznek 
és kezeik ro ü ve előtt mehaJolnnk ... « Harmad napon lllind , · 

. OJUJO· 
kat egyszer~·e mcgb,í~ta és lllmde~ elők~lői s szolgái és egész népe 
előtt így szolt hozzaJuk: Arra kerlek titeket, hogy a hitek közül 
számomra a legkülönbet és legigftzságosabhat válaszszátok ki! 
Beszéljetek s vitatkozza.tok egymással, hogy nékem megmutassá
tok, melyik hit a legjobb. El is kc7.dettek beszélni, de szavailent 
nem tudták bebizonyítani. Végtére a király a leeresztény paptól 
azt kérdezte: "Melyik hit jobb, Izr1Lél hite-e vagy Izmaél hite? 
A pap azt válaszolta: » lzraél hite a jobb bit.« Ezut:ín a kh:íditól 
kérdezte: »Melyik hit jobb, Izraél hite vagy E<lóm hite? S ~t 
l,hádi felelt: »I zmél hite jobb. « Erre azt moll(]á a kir{tly: Igy 
onnöu magatok a saját szújatokkal ntllottútok be, hogy Izraél hite 
a legigazságosabb s én I21·nél hitét választottam, mel~ .Abrahám
n:tk is hite volt. A lllinclenh:ttó Isten segítségemr; lesz, ű az 
ezustöt és az :tmny~tt, melyet nekem igértetek, könnyü Rzerrel 
adhatja merr l T' d' · k b'k'b · t' o ne ;:em. 1 pe 1g roenJetc e ·e en nssza a 1 
országtokba l« 

.
1 

Ezen elbeszélésnek veleJ· e lllint könnyen l{tthatni, abban 
reJ ik h ' • 
több'' o~y a ko7.ar király azért válnsztjn a zHidú vallást, mert a 

1 
vallas kepvi' lő' ·'t ' 1· ·· 1 k 'l bb et értv . se l JO cs t ICsut monc ann ro a s e en egy -

e ehsmerik fel " ' 't "1-, , • ' ' ~J á sá sosrge . l\ ar lllOst epen az atteres ezen tovon -
ra abdtam a T<' , l'b' E' l" 'h , " .d , nkába.n Eze ' ,tn:t ( 1 e lJa u cz1mu m1 rasmu · 

ugy~i:~nk~ első ré~zfnek ('l'. d. É. rabbá) 29. fejezetében 
lllényböj eszel a ~zerző :t prozelitákról és kiindulván azon k~röl-
......___ ' hogy l\[oze;; IV. könyve 15. fej. 14., 15. s 16. versetben 

ho ')ld e teszem ·, • · 
z Való átt ·.. llH g ''"ohn megjegyzését: »A kozaroknak a Jl§ldÓ 

a r(, 1 et(·s(·t arab é étit 
C 82 eteket k" .. ' ' "NZ!áv tudósítások ha.•onló módon beal 

hllzuren zunt ~~"~tféleképen írják le. L. Harkavy, über die Belliell-~ 
u entlnmw, Russisebe Revue, X. köt. ,14, 8 
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három eo·,·más mellett álló tételben rendeltetik el a · .. 
o. . , , .. . . JOvevéu 

(prozelitán:1.k) egyenJogus1tasa. a szuletett lzraelitávn,l Y~ek 
, l ' -.:r ' azt feJt o·eti hocry háromfele proze 1ta, van. ' an prozelita n, ki k e-

"' . ', o . , , . . . . . . , ' .' csa , azért 
tér at n, zs1dosagu1., meit megunt•• a rumdenfele t1sztátalau . 

k h, , b t l , l , , 1 . k . ' etele. 
ket melve et aza a.n a a es >agya mz1- az 1zraeliták J· 0• ' t 1 . · • . . e e en·e 
valamint szombat és ünnepnapJa.n·a. 1

) V an továb ba oly proze)' . ' 
I ' lb"l · f l ' t d t k · lla, :1. ki szeretne zrae o venm e esege . e az apJa váh szul : Ne 

l ' d . , t t ' ") "fT' lll fogadunk e tege , m1g a nem ersz. " ' egre van prozelita., a ki 
k.\brll.hám a.tyánkhoz hasonlít. 1\[ikor nyomozván a többi népeknél, 
liltjn. hog) ll. népek mind jót mondann.k Izraélről, azt mondja 
sziYében : ]\[ikor térek át, hogy hasonló legyek hozzájuk és bejus
suk az Isten szárnyai alá ! Ene a prozelitára alkalmazható a 
próféta igéje (J es. 56, 6 s kö>.) az idegenekröl, kik Istenhez csatb

ko znak. 3) 

A prozelitáknak ezen knlturatörténetileg mindenesetrt' érde
kes osztályoúsá.ból 4) itten csak a. ha.rmadik osztály köti le figyel
m ünket. A prozelita ideálj aként föltünteti szerzőnk azt, ki a nem
zsidó népeknél kérdezősködik I zraél ntán és tőlük hallja Izraél 
dicséretét. Nem világos-e, hogy itten a kozarok áttérésére czéloz, 
melyet a hagyomány szerint, mint láttuk, a más vallásbeliek nw· 
gasztlloló nyilatkozatai Izraéh·ől és vallásáról előztek mrg, és ezen 

L • 1 n1L,~· ,., t:" ~~~ 
' ) ·n~ 1:l7:l -:~~ w:~ j 1i1:l o·w~;, o•::ptt• m~·;~ • · .,., · . 

· .. n1n:~-c•1 i:l':l1~ o·~· o;,S lt"1 ;,~ · onS•:JNlt' SNi'C'' Sw ü;'l';':l ;'1':'1~'~ 1 ;•·li'IN 
' ) -\n1~ ••S"'"'~ 1'~ .. ~ ,,L,~ ·-~~~ L,Nilt''~ ;'lit' N Nlt"' ;'l'J1i N1:'11:' . .. 

' l -~· " l. ' .• l o • ' . ' i"li1i111' ,~· 

. , · . .' ~ It'' ho~Y '1 

A prozPhtak ezen nemét ío·y jelöli a szer zi!: i1~ii.:l .,W~• l ' J~ k li 
• o ' ']• .'t " ~l (t o 

•zamarhoz ha,onlít Nem vilá<>'os e ki feJ' ezés ok::t Dc tabn eze z," ' . . , . "' . • . , tik üssr.e. 
alda"ara (I. 1\'[óz. 49 , 14), h ol Ji sszákh ár szam:h'ral hasonlitta ' f Jyl'l' 
mert "zereti a nyugalmat. Tényleg a kér désl.Jen forgél prozelitáról a ~. ~ ?. 
tá ' · . , , . ·onatkozik 
.' suan azt montlJa a Tána dibé EL szer z(íj c, h ogy ő ra l S ' » Yal:l' 
1"t.eni törvény, mely a jövevényt sanyar gatni t iltja (II. :Móz. 22• 20). 
mmt ö keresett nálatok nyuo-almat Ú<>'Y a tlJ'at ok neki n y ugahnat.« ,,.. 

o , v- :·nt' ~~ ... 
•) N1nt.:~ i1'.:l C"1.:lV:"1 S:J:lt.:~ott•01 1S1:-1 ;,•:-t cN ,,.:lN c:-ti:lN:l N~ " nN,, 

M'MN~ i"lnN w~ 1:1S:~ -.~N SN"'tt" St.:~ cn:~1~:1 c -:oc~ c:-t 01":JJ.':"t :Jt: cr",'' 
• • · i:Jj:"'l p i~N• SN1 '"I~N.l 1•S111 :-tj•:lltl:-1 'O.l:l l'1iil'1 C.l:JN

1 
é tor 

~h . a ~P 
elsö osztályra nézve vonatkozólag arra utalok, hogY 'dÓ pol· 

elsö felében sokszor elöfOJ·dult hogy a keresztény nép részt vett :si l e~eo 
gártársai lak má' ' b kike 
'barátsá 

0 
~ lll és megtartotta a zsidó szombatokat. 829· en cbicbte de' 

Juden. ~,\Vlszony ellen Agobard, lyoni püspök. L. GJ·u.tz, Ge~jttelslters 
im Ab dla55' Ebert, Allgemeine Geschichte der Literatur des i 

en nde, U. köt., 216, s köv, l . 
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'latkoz:üokra maga az úttérni ki>ánó k' .. 1 , 

nY1 ' na Y kerdezősk"d ' 
által adott alkalmat. , o e>e 

Kérdés már most, honnn.n ismerte a Tá ná l' b' E' 1 .. , 
l 'tt '''"l ' l ' Cl e 1J·lhnsze zŐJ. e a kozn,ro c a eresero sz o o hagyományt. Ne ' ~·-

. f" l t ' el h ' b ' l m ellenkezik semmi azon o evess . ogy maga o a kozar V .: 1 
l "ld" l , " ' •ll <l yn.-lk C'hasz J: . 

Ibn Sapruthoz m ott evelebol. Ezen levél 960 k·.. ... . < •11 

. : b· .. T' . d 'b ' El ' '• . Oiul Jntott SpanyolOl sZ<Lg a., :1 an.'l. 1 e IJahuped1o-974k" ... 1 J· . . l' . "l O o Olu ,eletkezett 
még pedrg 1gen va oszmu eg laszországb:1n. 'l'izenöt , · 

, ' · l, , , l l ev alatt oly 
fontos es iloZ egesz zsrc osn.g ere e ~: ét fölébresztő · · á k . 

. , , U Js, go . mmt a 
kozar kn·aly leveleben fogbltak de maga a levél is el'uth· k 

. 'o n . tt"l . . t ' ' J .ttta <l 
pirenei e sz1ge o az ;1ppenm~I elszigetre. és szerzönk örömmel 
használta. a koznroknak semmi külső mellékérdek nélkül történt 
á,~tér~sé,t, hog~ belőle v~gye a: igazi prozeli~árúl aliott képnek 
fovonasat. Tala.n nem egeszen veletlen. hogy Abrahám ösatyáv:tl 
hasonlít össze ily prozelitút; hiszen a kozarok királya, mint fent 
láttuk, azt mondja, hogy Izr:tél hitét váln.sztja, »mely Ábrahúm 
hi te.« Egy másik részletben is találkozik Et Tána dibP Élijahu a 
kozarok levelével. Ez utóbbiban úgy n keresztény mint a moham
medán vallás egyik legnagyobb árnyoldala gyanánt az tiinik föl, 
~ogy híveik mindenféle tisztátalan ételekkel Nnek; a 'r úna dibé 
Elijáhúban épen ezen tisztútnlan étkezés az meh töl undorodván. 
az első osztályhoz tartozó prozelitn áttér n ;sidós:1ghoz. . 

Budapest. 

BACHER VILMOS. 



A nemesség a régi Izraélben. 

n. 
A régi I zr:1él történetében ~•z eddigiek szeriut megerősítve 

tn,láltuk a fejlődés azon menetét, melyet a logikai következtetés 

eredményének is mondhatnánk. Egy nép, mely a családi alkot· 

mányon al:1p:szik és nemzeti alakulását a monarchiával betetőzi. 
mel:yuek l eg<Üsó rétegében rabszolgák tömege hullámzik, a rnelybc 

8Za1mdou szL'tletett nem száll le ugyan soha, ele a melyből szaka· 

datlauúl szabadon bocsátottak fölszállnak ~• szabad polgárok körébe: 

oly nép szüksépké11eu továhbi kúlömbségckct is ismer, rang, állás 
é~ tekintély szerint. Ezen népheu maga a gazdagság nem emelt 
magasabb társaclalmi fokra. Az előkelő rangot a birtok mellett [1, 

magasabb míveltség és tudás is jelölte. Jeremiás próféta (J er. 5, 
4 

és 5) szembe állítj:1 egymással a »nagyokat«, előkelőket, kikről 
föltehetni. hogy van ismeretök I sten útjairól, és a »szegényeket«. 
~lacsony helyzetüeket, kik tucbtlanok és jogot, törvényt uelll 
1smernek. 

A nagy k"" • t' 1 l • • · • abb és :.~b· ozeposz a y a I)O aarsaa szmten magn,s 
' o o ~ ' tk 

csonyabb ranguakra oszlott, ámbár czéhek, k:1sztok nem letez. e · 
A fóldmívelést és a kézműveket nn,gy tisztelet vette körül, 
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kereskedőt nem igen becsülték. A szcutirásban említve vanna~ 
orvosok, kovácsok, fegyverkészítök építők vésők aranymívesek. 
kövágók, fazekasok. ' ' ' , 

Midön Júda k" :l · .. , . k · · fővál"05~· 1ra ysaga megszunt es az orszaan::t es . 
nak lakos · • · • o • k lő bb osZ u ·l . saga szamk1üzesbe meut különösen a nép elő e gy 
.... ya.tt é te ' ' )lll válto ásr e so;s. Az idegen földön Babilóniában :t nep áS a 
társ~: m~nt keresztül és föltehe~jük, hogy ezflll v~ltoZosoJc. 
orszá ·ns~nyokra is kiterjedt· a néhai földbrrtok ).JlliÍ' 

gna.gyok, királyi tisztek a »kereskedők földjén«, a ~ka 

.\ :-IE~IESKÉ(f . l RÉGI IZH IÉLilEX . 

. tE k"'l 
511 ~ rok városábn,u «' nun ze le prófét~• (Ezek. l í . 

és országát, ~l kereskedelemre is adtik k' 4:) nevez1 Bábelt 
.. .. , , . ' magu ·at. miut k' .. . 

időben a gorog es romm nagyváro~olc előkel " . . . esobb1 
, k".. .. t t l o Zs!(la! De 'l'' 

536-ban a szam mzo e' egy része haz:ttért . , mu on 
t tt 

, l l. ' a nemesse" . t 
olyan nem vesz e e meg e te Jesen jelentését A ... · . ? m1u · 

(
l. bab. talmud, Kiclclúsin 71 b.) vitatkozto k ".l! l"Jkesol:ln Iskolák 

, " "l(' 0· VaJJOli » ' 
liszt«, vagy » hullaelekkal vegyes« liszt azaz 8,: . , linom 

. , , , ' zalrnazasra kétsé" 
telen t1sztasagu csal adok, vn,gy ke tes sórmazá , . k . · o· 

• . , r , , ' Sllct tertek-e a kk . 
VISSZa Palesztmaba. renyleg ugy állott a dolog. ' .. Ül 
· 1 · rr : .. .. · a n ep tomegéből 
1s sokan , c e I." eu sz,tmos elokelo, nemesranaú c . ]r l · k" .. . , , ' , " .. .. o s,t ac Js orettt• 
Cyrus folh1vasat. ~"\.Z előkelole kozul különöscn azok tértek ·, . 
kik az ötven éves exilium ~tlatt sem t<tlált-'tk ma" k t ~~sza. . , , ' 'ou a az UJ n-
szonyba, mkabb az elszegenyedettek, kik Babilóniában u 1 · . 

k "'l't "d · em lll· 
tn ~o- e. ~·e v ergo m, ~.íg .ot~an ~pen n, gazdagabbak. mintegy ,, 
~ab1lomaban alakult UJ zs1clo (mmt most már nevezhetui) ne~H'>· 
seg, maradtak. 

_Hogy, pedig a régi családok sarjaelékai származásuk teljes 

tuda,taval te:·~ek ~a~ a _J ernzsálembe és környékébe, hogy alapját 
ve~sek az UJ zs1do allamnak, eléggé umtatja a ránk 10 ~1radt 

laJstrom, mely családok szerint fölsorolja Zerubábel és Jósua 
fő~ap vezetése alatt régi bazájukbn. >isszatért családokat. Ezen 
laJslromot »n származás köny>ét« :X ehemiás 80 é Hel később 
(:. Neh. 7, 3) ismeri és föl>eszi emlékiratába. Figyelemreméltó 
res~.let e lajstrombn,u tárgyunkra nézve, hogy a hazatért családok 
k~zott említtetik egy »Páchn,th :\Ióa.b fiai« nevezetíí (Ezrá 2, 6; 
N eh. 7' ll), <t me ly tehát származását, mint fent (492. l.) említve 
volt, egy Móab országában székelt valamely régi helytartóra 
vezette vis r l! ki b h sza. gen 10ntos adatúl azt is olvassuk ezen o rat an, 

ogy ~ly családok is voltak, kik a származási följegyzések alapján 
sem bu·ták c l' 1· t· · (E · 2 59 k"" N sa ac 1 1sztasáaukat bebizonyítam zra , s ov., 
. eh. 7: 61 s köv.); említte;ik pl. oly papi család, mely nem tudott 
~rolttt biZonyítékokat hozni papi eredete mellett, de amelyröltudva 
o ' hogv " , . emelt .

1
·, 0.se sogorságba lépett a Dávid által nemes1 rangr& 
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8 
k~1 )eachta Barzilái családjával. (Ezrá 2, 61 s köv., Neh. 7, 

ov. 

is J. ll .Az ~j korszakot egy újonnan fölkerekedett elókelö osztély 
e emz1 a b" . k zt'} a (1. 8, 16 N ' »me m1m«, törvénytudók, oktató os Y 

és az' el;:·~· 9!, a mely a próféták helyébe lépett, a népet 
elök es papok visszaélései ellen küzdve. A 



')szóferim« »irástudók« nénel jelöli, és mint elsőröl ak' . 
yiseli Ezráról. a legnagyobb kitüntetéssel beszél. E ' .. 1

1
: Jelzöt 

' . . zra, n Illa 
a papi nemességhez lS tartozott, egy szellemi felsőségen és t '~n. 

l
, . . • t h • • ndorna 

nyon alapu o UJ nemessege oz ervenyre, mely eleinte 1 '· 
k o öbb 'lt . ll . ' b o csa, lar)-pangva, de es en nyi an 1s e emet e JÖn a világi é . 

' · d l ttőt k' • · s pap1 nemesséO'O'el, m1g mm a ce lszorltJa a hatalombo'l • t· 
. 

00 
, , , . , . es arsa-

chlml rangbol, es a masod1k templom utolso 1dejében, de rné 

inkább annn,k elpusztulása, után a nép legmagasabb osztál á~ 
képezi, a bölcsek, tudósok, törvénytudók és irásfejtegetők osztályát. 

)finda zonáltal a második templom idejében a vémek tisztán ta~tá. 
sára fol:Jíást szigorúan ügyelnek, a, családokról nyilvános lajstro
mobt Yisznek, és oly családra, melyben illetlen házasság fordult 
elő. szégyen, sőt bizonyos társadn,lmi átok hárult; ily családból, 
'különösen papi családok fiai nem választhattak nőt. Még a Kr. 
ut:íni második századig nyomozták ily kétes tisztaságu ·családok 
erede tét, óva intettek tőle. Jellemző a hagyományos irodalombau 
ránk maradt azon régi n,dat, hogy az engesztelő nn.pon, melyet 
akkor még nem vette körül azon rideg komolyság, mint a ké
sőbbi századokban, Jeruzsálem ifjai és leányai sétáltak a szöllők
ben. a leányok pedig ily énekkel fordultak az ifjak felé: »Ifjú, 
jól megnézd, kit vábszsz, ne n, szépségre ügyelj, hanem a család 
tisztaságára !« (1\Iisfia, Táanith traktátus végén.) A család tiszta
ságamellett bizonyítékulnem csak irásbeli följegyzéseket, hanem 
bizonyos tényleges körülményeket is tekintettek Tisztának tar
tották azt a családot, melynek tagjairól tudva volt, hogy részt
vettek a templomi szolgálatbau mint papok vagy levi'uák, hogy 
}lapi adományok élvezetében voltak hoO'y a szanhedrin (fő tanács) 

' o o 

tagjai, hogy magasabb törvényszékek tagjai voltak. Az alamizs· 
nák osztogatásának viselt tisztsége is bizonyítékul szolgált a család 
tisztasága mellett, mert azt mondták, hogy ha nem kifogástaJan 
az illetőnek származása, az előbb-utóbb köztudomásra jön azok 
álta~, kik va~y elégedetlenek a nekik juttatott alamizsnával, vagY 
pedig magára a tisztre vágyakoznak. · 

Helyrehozhatatlan csorbát ejtett a második templom nemes· 
ségén Herodes uralkodása. Ez kit iduméus rabszolgának csúfol· 
tak, megsemmisítette a szanhedrinben örzött geneologiai l~jstro: 
mokat, úgy hogy ezentúl csak magán jeliegü okiratok vagy biZ~~~l 
~n hagyományok képezték a nemesi büszkeség alapját. :EIIl 

a Sefatjától vezette le eredetét, Dávid egyik fiától, de ue!ll 
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,zármazásnak köszönte magas állását hanem H'll' , 

ezen ~ , , El , ' 1 el es utód· · 
' lyes j elessegeuek. 1 eázar b. Azárja. egyik l k' . J:tJ 

szeJlle , , k . eg IValóbb t 
't Ezrát monrlta ősene , a bab1lóniai sz: . . . an-

nai a. . , , , . , . atmazasu Oh"·. 

S
. ·t Dáv1d :fiveret. Ily sza1mazas1 hagyomány l· k' ,. 1JJa 
nner ' o' a eso köz' 

k 
:O' tartották fenn magukat és a hagyományokh .á ep

on., " , . , k , oz J rultak a 
Jlles származast Illető oholmanyok. De már · k , ' 

ne ' lh , l , ' Igen oran a 
b·r·tok a vn.gyon fenye e oma yos1totta a tiszta sz' I·m . ~· 1 ' . , . ' n azas 1enyét 
. a pénz. rmnt mar a talmudi korbau lett közszólás : ki' . ) es . . . , sa, n tott:t a 
születés netalám foltptt. 

.A római győzelmek, a palesztinai zsidók többszo" ... 1. ros a are-
tése, az egész népet sujtá inség és szenvedés véget vetettek a 
származásOD alapuló külömbségeknek. A rabvásárra hurczoltak 
nemest és abcsony származású t egyaránt és a szétmarczangolt nem
zet maradványait egyenlő gyász és egyenlő szolgaság fogta körül. 
Ekkor a létezés új föltételeit kereső és találó Izraélbcn YéO'lecr 

. l b b 
6l·vényre Jut azon Ezrá á tal n,lapított szellemi nemesség, melv 
nem a születés tisztaságától függ, sem az előkelő rangból ne~ 
nyeri méltóságát; n, nép első sorába áll a tudósok, a bölcsek. az 
irástudók, a vn.llásos vezérek és tanítók osztálya, melynek tag
jaivá csak egyéni belső érték, a szellemi törekrés és mívelődés 
avat föl. Akkor ezen osztály egyik tagja, ellenmondástól nem 
félve, állíthatja, hogy egy tudós, bár törvénytelen származású, 
:nagasabb fokon áll egy tudn. tlan főpapnál; és akkor n legnagyobb 
aldazatokkal elérendő szerenesének tekintették tudósnak tt leá
nyát venni nőül. Mondha.tni, a szellemi arisztokr:acziának bizonyos 
neme létesült Izraélben, melynek sötét árnyoldala, is volt, a tudat
lau, a köznép (ám-háárcez) elleni rendkivüli antipatia, sőt gyűlö
ltet. De ez nem volt mn.radandó, enyhült a merev ellentét tudós és 
udatlan k" "tt • b l t' d 
1 

. ozo , es előle fejlődött azon világnézlet, me y a arsa-
l a m1 ~sztályzásrn, nézve a középkorban és a legújabb időig ura-
omra Jutott ·a, sítö . , , n, ZS! oságban: a szellemi 1.-ultum, a. tudomány neme-
szellml~ős~gét valló nézet. Sok századon át a zsidó di:lsporában 

em1 hv'l' . . k" ., nak a osag, személyes J·elessé"' különösen, lllidőn a OZJO-
szol ál o> l 

Illikor . g, atába. állottak, adták a nemességet. l\findazonálta • 
Yeseu 1

1~y ?emesck utódjai az ősök nyomdok:tiba.n haladtak, szive-
attak h ' · kit" ő ségek ' ogy származásukkal dicsekedtek, hogy regJ. un -

Uevezté~gy n Y:tllásért meghalt mártirok, »szentek« ivadékainak 
tal és b m.agukat. Ily dicsekvés nemes önbuzdítás volt egyut-

enne b' l IZonyult azon tétel, hogy nemesség köte ez. 
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részről kíméletlenül gúnyolták azokat, kik érdemene . 
nemes származásukat fitogtatták, maró élczczel az . u letükre 

l h l ' t tt' l ·· · ' ugynevezett jichusz-nappa a.son 1 o a< ossze, szmm hó másodiká-v 
· tk 'k ''h ll ., t'd' · al, lllelJ· előeljére hmt oz1 , az UJ o c nttpJara, u o J<tlra, is: a kiu .

1 , lő ő l , l"k' 't' . Yl atkoz. t:üá ünnepet meg e z 1arom ~c o ·eszi es1 « napra mí, .. 

-semmi. 
, g o maga 

Torzképet szül a nemes származás, mely nem párosul 
1
.
1
. 

va oc 1 
nemességgel. De dicső gondolat, nemes és tisztelt ösök út'~iu 
ha.ladni, előképükön lelkesedni, példájuk últal vezéreltetui! J Ez 
oly nemesség, mely öröklődik, nemzedékről-nemzedékre száll. 
melybcu az ősök érdeme (zekhGt ábóth) u gyermekeknél is fenn: 
marad és gyarapodik. Ilyen legyen Izraél nemessége, a. s~ellem
nek, a szivnek, a.z lidvös müködésnek nemessége. Ezt a nemessé· 
get, melyet a, sötét és megvetett középkor ha.gyott reánk, ne 
veszítsük el az újkor fényénél sem; ebből a nemességből merítsük 
ma is az önbecsület buzdító, lélekemelő tudatát. 

l<'l'eibtwg i. B1·. (azelőtt Coblenz). 
LEVlN ÁDOLF. 

A biblia befolyása a magyar irodalomr 
a XVI. és XVII. században. a 

Ill. 

r. Fm·kas :1ndl'ás: Az zsidó és magyar nemzetről (II. 13.-

24. L 354 s.) 
A mint már a czím is elárulja, n kél nemzet küzütt ront 

érdekes histórüti párhuzammal van dolgunk A költeméur szer
kezetc kettős, a mennyibeu felváltm ma.jcl az egyik, majil :~másik 
félről van szó. Ezen szerkezettel megismerkedünk az első két 
versszakban s egyuttal n. lröltő tnlajclonk6pcni szándrldnal: 

»Jersze emlékezzönk az örök islennük 
Osudéttlatn~ nagy hatalmasságárúl, 
;'llelyvel Saythiúból régi magyarokat 
,Jó ;\Jagyarországba olyan múclo n kibozú, 
::11 e nt régen kiboz;í ah z"iclú népekel 
Farahó kinílnak 1narkábúl. inség-l·bül. 

l\fint Batizi G edeonjábau. úgy kez<lőtlik itt is a történet. 
Rövielen áttér a kültő Izraelről Józsefre, az egyptomi rab 

szolgaságra, kissé tovább időz a felszaba.clulásnál, végigfut a kirá
lyok idején. Látni való, hogy tisztán politikai tendencziából írta 
meg Farkas e költeményét: 

.l<'arkas .A.ncln\s szerzé ezeket Pnekbe, 
Keserül Yén az nyomorult országon. 
Igen szánja >ala, hogy az hitetlenek 
Istennek híveit széllyel üldözik vala . 

. Ugyanezen gonclohttal n XVII. században is fogunk talál
kozm ZrínyináL 

kt II. Bati~;i .l ndJ'ds: A húzasságról való ének (XV. db. II. 
· 120·-12·±.!. 132 sor.) 

, , Ezen társadalmi s erry!túzi intézmény fontosság~nak 8 szÉent.-
segenek b. . . b b Adá é ra 
· Izonyitasára a költő n:tgy bevezetésé en m 

VIszonyát , . .. . . 
ve::;zJ kundnlo pontnak. Hzermte: 

» tlenuni nem egyéb a szent házasság, 
lianem tisztaság és nagy jámborság, 
~stentű) •zerzett igaz társaság 
.I<:s tünény szerént való nyájaaság. 
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Lcíri<t azután hogyan tett sze rt Ádám »hozzá h;~souló 
. ... ,· ebb•'n llííen tartia magát az Irás elbeszéléséhez. nz btrsr:t". ~ ' J ~ 

alkalmat nyujt neki ez állitásra: 
. Az házasságot isten szerzé, 

:Paradicsomban szépen végezé.« 

Ezen fajtiju énekekről mir fennebb mouclám, hogy nézetem 

~Zl' riu t bizonyos megtörtént nász alkalmából irattak Ene látunk 

czélzást itt is: 
>Szükség. hogy egytmí.st. tü szer essétek 

És isten szeréut egyií.tt éljetek.« 

Yégezetül (109. - 124 s.) a boldog házasságot ecsetelő 

128. zsoltár t beiktatja. 

III. Szkhdrosi Horrcít András: Az istennek irgalmasságá· 

ról éti világnak hálaadatlanságáról. (VI. db. II. kt . 199-207. l. 

2-1 9 sor.) 
H orvát is Ádám viselt dol gaival kezdi történeti vissza pillan-

tását, mire öt is a török kénynralom vitte : 
Szánjad úri sten az te népednek ilyen nagy r omlását, 
Te s~ent nevednek és szent igédnek ily nagy k áromlását, 
R onts el , ú risten az hitlen népnek nagy bosszuállását. 

Érdekes fordulattal t ér r á az ókor történetére: 
Kezdettill fogva ennyi gonoszság ez világon n em volt. 

Ezt akarja tehát mindvégig bizonyitani a bibliából, felltozz;t 
Mózes tíz parancsolatját, az ösök szent példáját itt-ott beleve· 
gyítve az uj-testamentom alakjait. V ége felé pedig gyakran durva 
s nyers hangon ostorozza vallási ellenfeleit. Az ok, melyből a 

magyarak nyomorát magyarázza, az ismeretes : 
Reánk haragudt nyilván az isten az hálátlanságért, 
Reánk bocsáttá az pogánokat az llitetlenségért. 

, t'sre 
Az elején különben ö is egységre s testvéri egyeter e 

buzdít. 8 
IV. Ugyana~: Az Á tokról. (De maldictionibus.) Deut 2 · 

(VII. dh. Il. kt. 207-214. l. 224 sor.) . , . köl· 
Hasonló hangokon szólal meg itt is Horvát, rom t elebbl .. . 

teményében; csakhogy itt u em a történet fonalán szól korabeh~e~ 
ros ' ' ól h · k' t er is lelr , szasagar , anem segttségül veszi az Irásban e sz , 
Atok hirdetését, melynek átvétele után a költemény másik felebell 
a bibliai csapásokat alkalmazza saját korára : 

Az istennek haragjától egy cseppet sem féliP>k, 
Szent igéjét társsá vöttük, semmit nem épüllünk. 

1 
i A 

:BlllLtA uE.F'OLY. A MAGY. IRODALOMRA A X\'1., X\'1!. , 
'ZAZADIL\.X. 569 

Itt-ott beleszórja példakép l\Iózes csapásn,it , ""' . , 
. S d , G es .l.' tntve rom-

lását, valammt zo om es arnorra pusztulását. 

-rr. Tinódi Sebi'Sf.lféll: Sokféle részöbrro"sr·o"l (TT 
l I. kt. 263-

269. L 180 sor.) 

Mily csekélységekben iparkodtak e kor irói 
8 
koltői a 

bibliára mint örökké frisen buzgó forrásra visszn,té. 
.. , , tm, mutatJa 

Tinódinak eme koltemenye a rcszegosökről. Maga bevallja: · 
,, Én beszéd öm az N o éról kell elkezdenöm, 

Az jó bornak meglelését megbeszéllenöm. • 

A szőllő ültetését és a részegség különféle nrm(•t inkább a 
midras, miut a biblia szerint mondja el, mint ezt már Szilád,
kimutatta (453. l.); - Nóénak elalvását ismétazlrásból vette é·~ 
ama. tanuságot vonja belőle: 

»Ifjak enöl tanulhattok, mint atyátokat 

'l'isztöljétek, hallgass>ttok ti anyátokat. 

Végre azon eredményre jut: 

Bátor igyunk az jó bor ban, j ó kedvet vegyünk, 

I stenünknek, nemzetünknek csak m i ne vétsün k, 
Ha különben cseleködünk , lelkünkben veszünk. 

D e aztán kitiinik, h ogy ő is szörzé »szoméhságában«, mert 
• Udvarbirák bort nem adnak, vannak átkjában.« 

Legvilágosabba n m egtalálható n,zonban azon egyenes s köz
vetlen befolyás, amelyet a biblia a r eformáczió papjaira és költőire 
gyakorol S zkhár·osi Hor·vát A nd1·ás a.zon költeményében, a mely
ben a~ uj hit elveit feltárja .s hevesen, mint az eddig idézett 
darabJaiban lá ttuk, kikel az ellentábor de különösen a pápaság 
ellen 0· ' 
.1• · Zime : »P anasza Krisztusnak. Hogy ellene támadnak ez 

:~~:g·~~k Psal. II. Quare fremuerunt gentes? A jámbor házasok 
es ka~a~a. « (IX:. db. II. kt. 221-227. 1. 204 sor.) Kündulásul s 

z ozul kifak cl ' · k l · tik . a as::ura a II. zsoltárt használja, hol élén en erra-
, lllint zúa k , . , p k' t 

említi, hogy oLna a nepek felkent k1ralyuk ellen. anasz en 
a u ther előtt való korban: 

•Az bibliának n em vala hire 
• Az breviár k .. ' ) es buzd' na nagy sok konyere « stb. (121-2. s. 

Itásul azután 't' . h' l' . ra er az UJ It ecsete esere : 
•De veg "k :a Yn elő az szent bibllát 

eánk ne á . ' 
.A. bb v 1'JUk isten ostorát, 
hga;n meglátjuk szent akaratját, 

masságát, minden haragját• ; (145 - 8. s.) 
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,-agy később: 
,, :'\ zeut igéjéYel ha meg nem szép\il~z. 

~Iaraditsodnak hidjed nem ör\il~z :,, 

Y l'~l' felé pedig: 
»A z szent DúYidtól h:t nem htnoltok .... 

I" ten beszédét u em tisztelitek. " 

Megigazitás kedvéül ide sorozom még Il1osvai Péter Sokféle 
ue'>elmek magyarázatját (IV. kt. 254-.-263. l. 286 sor), lllelynek 
Tertiapars 1nterpretationes uominum mulicrum szakai egynehány 
bibliai ne'>éhez némi megjegyzésem van. 

253. s. »::\Iárta jóra ingörködő.« Szilúdy (a 389.lapon) meg
jegyzi hozzá: »jelentése meg nem állapítható.« 1\t:árta aralllaeus 
~zó. :i\Iár az úr. l\Iáráth az úrnő és l\Iártá status emphaticusban 
ugyanazt jeleuti és alknJmasiut ezért 1losvai jóra ingörködőt 

mond. 1) 

257. s. »Anna, kedws, kellemetes,« erre Szilády azt mondj:t 
(389. J.), hogy: »Annát kedvesnek szokás fordítani, de e jelentése 
nem hizonyos. « Ez nemcsak szok[Ls, hanem a szónak igazándi ér
telme, mert »chánan« a héberben annyit tesz, mint kegyelmezni, 
irgalmazni; innen a főnév »channá« vagy görög, latin s így ma
gyar átirúsbau >>Anna«, ami tudvalevőleg Sámuel próféta anyjá
mk ne>e és a Reptuagintútól, Vulgát(ltól, valamint a m:tgyar 
fordítáktól s költőktől ekkép irntott.2) 

271. s. ».Judit úristent dicséri «, mire Szilády: >>jelentése 
bizonytalan« (390. l.) A hizonytaJ:wság megszü~ik, mihelyt :~~ 
ember tudja, hogy Jmlit, vagy héberesen Jehuelit Ezsaunak egyi!' 
felesége (1\Ióz. I. k. 26. f. 34. v.), hogy továb bú női alakja .Jehudi
nak mely névnek keletkezése úgy magyaráztatik a bibliában 
(u. o. 29. 35.): »hálát adok az Örökkévalónak.« 3) 

') L. Zunz, Gesammelte Rchriften II. kt. I. Namen der Juden H_·:,., 
Martha név alatt, hol idéú: Tószeftá .Jómá 1., :Misná Jebámót 6, 4. Rr.nk ' 
f. 52. b. Luk. 10, 38. és l. u. o. 81. l. Továbh:í utalok egy névtelenül j\nt~er
penben 1560-ban megjelent munkára Hebrea, Chaldaea .... nomina Vn·o: 
rum· · · · czimü munkára s ott librtha alatt tal:\lom : Provocans sive j\Ule 

ricana : vel Hyriace, domine vel cloct ri x . . . :ts 
') Küli;nben Zunz kimutatta (id. h. 13. J.), hogy Verailius és Luk·' 

(2. S6.) is e nevet használják • Anna« alakjá han. Hebrea nonrlna J\nna szór~> 
megjegyzi Gratiosa sive misericor• sth. ·t 

•) Használtságát illetüleg utal l',un;< :t talmud két helyére Jebfinll' t 
65 b. Kiddusin 12 b. (id. h.) Hebrnea nomina: J,amlans sive rnnfitens, "" 

A JJ JBLI.\ nBFOf,\. A ~L\G''· !RODM,O~!RA A XYI., 
XI' fT, ~7.ÁZAIJB,\x. 5 71 

Jla eddig nPm malasztottuk el az okokat . 

el. n t·íro·yalt költemények ereeletüket ko"s .. 'kfelhoznJ, melyek-
Jl ' •• ' " ZOlli- úrr _ b' 

em lesz érdek nélkül vnló kutatni >"lJ-On ., ' o) Izonyára 
n ' ,. illiert v' l 
reforroáczió terjesztő lelkészek s költők épen a b'J . aas:tották a 

l ·· 'b"l t' k t ., l)hatortenet ~ 
Zsolt·J.rok wre o argyu a , s mrert honya lt'J es a ' ,. O'O a- el t"k'l 
_az egy Jó ná t és .J ó bot nem tekinh e, mely;k l O'' r 

0 
e, et:sen 

· ]-" ·b t ·t k · eoal,tbb nemiké a Jelzett ,ol e m ozna - n lcanomkus szent-· .r , p 
. 'b k.. 't l\~ u ,ts maJdnelll valamennyi egye -onyve . .~., em találkozik költő O' J . , , 

. d t' . r . ' k eoy' esaJa lan lY-szavu hrr e eseu·c, egy ' n·meJa ·eserüen b:inatos . o 
k'l ' b t" " l' t ' . " p:tnaszmra ecry Jechez e eg e oro a omanymra r nem vállalkozott , , · 0

, 

~TL- beszécleinei- átültetésére? R" l" f l , ,enh a pro
e.,,' . , ' . , , . u on e e ok hol ne lll. A költíík 

ezen 1genytelen tamtuk es mesterek rokonnak érezték lPlk"l· 
'bl' ·h" l lk' l l lk dtk u,et ecry b1 1a1 os e ·eve , e ese e - erry eO'vházi ének 1 , , o. 

, , 0 t>J e zengesere. t]p 
uem ereztek magukat egyenranganak eav hatalm" , kl 1 , 

, , " , , . . oJ ' .. s szono "' b 
szamt:tlan apro-csepro retonka1 foo·ással ór1'6s1· hntr t , 1 ,_.' 
. , , . , . " o " " .1s er e . J>: I egy 

nr<lgzasa telJeben drszlo nyelvet mesterilea tud k- l · 1 · , , , , , " . o eze m, 'mek 
JOgaban allt nepenek keseru 1gazsáo-olc~t ftrczr1] ·t · D , , o • • , xt su,J am. e 
nszont, ha tanusagot vontitk le a költők eo'v 1'ste f'l " -'t' b . oJ n e o 11 ez em er 
n~elt, clol~ából ~agy vígaszt merítettek egy-egy zsoltárból hí>eik 
sza~ara, :1gy brztosak lehettek, hogy ezen község húlús figyelem
ille fogadJa ez oktatást; de mire mentek volna ezen nPp eliítt ol r 
r~m_~k besz,éclekkel, melyekuek rejtett czélzásait, csípő~ szatirájú.t 
csahs a. szonoknak közönsége tudta méltatni, élvezni de mel'r 
nem tudta volna ~ h 't · t , · .. , ' ' .1 ' e evr em az az UJ kozseo-et melynek mindez 
Ic egenszerü lett vol .A 'l b' . , o , t k na. lU! >:or a 1bhat nemzetesíteni töreleed-
e ' az egészet forditott ' k l d · 1" akk . , a · e, e IDH on azt né11szerüsíteni kelle, 
kö 

01 
csak reszleteket nyujthattak A biblia az a könyv. A vallás 

nyve mea a nem t~ t d' , az e"é 0 b ze o ; u ose meg tuclatlané. Az Irás nvitm áll 
"' sz em eriség számára. Osak olvasni kell tudni ben~e. 

II. 
A biblia befolyása a XVII. században. 

V l 
Z r í u y i l\I i k l ó s. 

a a · 
befolyását nnn~ n XYI. századbau általában meaösmertük a biblia 
téb ' ' a In lll t ez 1 L· , , 

0 
• en ti.ikrö "d· a egKI>álobb protestaus mesterek költésze-

V"nla zo Ik anélk"l h · · ·á lllenny1· k' : u , ogy kiterJeszkedtünk volna ezen JI ny 
e h epns lő'' "'' :Ltúst kim t '.e Jere, úgy elégnek tartjuk a XVII. században 
"'elll t ll n.tn1 e k . l . , · . .,.,Ll.<.... agad h t, 01 egnagyobb költőJére: Zrmp JnJJUU<U&. 

a o hocr · · 1...a ' o~ a nyuJtott k6p tökéletesebb lett vol~ """' 



nem mellőzzük Sztáray 1\Iihály, Bogáti l~'azekas M:iklós k" .. 

B~l· t J""lt "" t 'l 't l l "k' 
8 

nlouö .,;eu Bal:tss:t ,, m co 01 erme ~01 , ; tn.sou o ·ep elismerem · 

a teljesség kelivéért e századbau sem kell vala elhaJl"at' _hogy 
· ' l b'bl' · · l l · o' 111 egy "Pilzm;\uy Vétcr :_:. ma.so ~ 1 m1 n·oc a nu muukássárrá,t d ll 

, . . .. .. , o' , e a< tor 
crryszersmmd oly terJedelmct oltott Yolna. ez ertckezós a ru"l 

b. ' l yet ·tz 
elém vont külső korlátok korún sem engedtok volna mo" M·,' ' o· . ,,g. 
részt pedig törehésem csak az volt: határozottau kimutatui h 

, ' ogy 
:lz lrúsnak esakugyau Yolt nevezetes befolyasa a reformált egyházra 
az egyik és Y01t a ka.tholikns költőrc a másik században. A fö n,z 

eszme, ennek hordozói m(tsodrangn érdekkel biruak. Zrínyi MiklóH 
ezen :X.Yll. száza.dban megtestesítőj e a katholikus gondolatuak. 
Az egyszer, bár egy ellentiborból megindult, mozgalom a bibliai 

ismeret elsaj<'ttitú.sában megragadja őt is. Ifjuságában sokat fog
lalkozik ugyan <t hadi tnrlományuyal, dc idegen nyelveket is tanul 
s ezek között a hébert is. Benne ép úgy megnyilatkozik azon 
búsongó szellem, melyről az elébbi korszakban láttuk, hogy át
meg (ttjárja az egész század gondolkodását, mely kétségbeesik a 
török uralom felülkerekedésén és a, haza szomoru állapotán. A 
puszta eszme felkaralásában köztc és pd. Szkhárosi Horvát Anclrfts 
között semmi különbség. l\1indakettő egyenlőkép kesereg Ma~yar· 
orszácr nyomorán s sülyedéséu bár különböző okból , :1maz romelen 
baj okozój[tul :1 régi hithez rag:1szkodást, Zrínyi eme hittől elsza
kadást tartja. Mindjárt az első ének kezdetén (7. versszak kk.) 

. d h , f""ld 1 . ·obt észbe vette. »a nagy mm en ato a o re te nnte ... magyar h 'llh _ 
nem járnak az úton, mint fia rendelte. Látá a magyarrw.k a ~ 

tl , , . h . 'd ba'lv'wyt« .. . es ta ansagát, megvetven az Istent, ogy tma na ' ' · om· 
késöllb még világosabban: »Szép keresztyén hitet lábok al~ n~nlik 
ták. Gyönyörködnek külön-külön vallásoknak ... Nem szegy 

istenöket elárulni.« él 
A mint eddig a biblia befolyását nem annyira ennek m.e:~b 

számosabb ké1wiselöje, hanem inkább a felhozottaknak ~eh; , yi 
· álá · ~ zt·tn .urtn 

VlZ~g sa á~taltparkodtam feltüntetni, úgy togom.~~s '
1 

fe]kn-
tektntetbe vetele mellett ennek valn.ruennyi munkaJaban ) 1 pos 
tat · h 1 · I · l való a. a m azon e yeket, melyek eredményet az rassa 
tanulmányozásának . tette e 

Hasonló szempontból, ele más összefüggésben érJU 

') Zerinvári Gróf Zrinyi Miklós öszves munkái 
'!olcly Ferencz által. Pest, 1853. 

osbor éJ 
KazinczY 
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kérdést Arany .Tanos Zrínyiről irt székforr l 1,., 
. 3 ' l ) . o a OJaban. (Próz,·lt. dol-O"ozatar. 12 --"'· · -

" Katholikus irúnyn. egyebek közt abb 
. : l · . , . an a klilsösé<>b 

tatkoztk, hogy RZ,lm t a ,m 1dezete1 a bihli"a'b'l , " eu llltt-
, o a le"p·· ·b 

adás közepette, n:1gyrészt egyenesen a lat· v 
1 

"' roza1 b elő-
' lll l ll O"át-'b' l ' 

icryekeztem is ezek mellé, a hol ezt Zrin vi o' '
1 0 valok és 

", • • J maga nem tett 1 
el6fordulasa helyet - szegletes zárjelek között _ e vo na, 
anyag áttekinthetése czéljából jónak láttam , t k·· csatolni. Az 

az a ovetl·e " 
portok szerint renuezni. Először felhozom a· 

0 
h ' zo cso-

, k t l k t Z · · b" · ' z u asanb.tokat varry kepe e , me ye e rmyt n. 1bhából vett a t: , o 
' ' zu ,tn az o-tes t·t 

tomból egyenesen át1·ett idézeteket· tov·'bba' h" tk . . 'men-
, " 11'a azasalt b ·br · 

személyekre és eseményekre. A mi a költői ~ . r k' ~ .1 
, 
1a1 

· , h · . 101 ill,t at Illeti nay 
szamos par mmmn.It szmtén az Irás költő" 1·· · . ' 0 

köszönheti. 1 wnyveJ Ismeretének 

I. Hasonlatok és képek a bibliából: 

»Kivántam dűlne rám 

::lzép márvány palotám, 
llliként rádült Sámsonra.< 

(Vadász, és Echo. Idyllium. -t versszak 7.-9. s. 21. lap.) 

Nezd ama kemény nyaku és kevély ~cythúk (Szigeti vesze
clelem I. én. 12. vsz.) [l\Ióz. II. k. 33. 5.] 

»Seythiából, azt mondom, kihoztam üket, 

llliként Aegyptusból az zsidó népeket.« 

Ugyanazon kép melylyel Farkas Andrásnál már találkoz
tunk (L 29. l.) (u. o. {4. vsz.) 

II Tejjel, mézzel folyó szép p ··b ( l 5 [" · . k. 3. S.J annama an u. o. . vsz. ...uoz. 

Talán ·. II Jgy ercules bánt az sárkánvokkal, 
Vagy hatalm·1 fY · · . • 
Mint , . ' 8 ",tmson phll"teusokkal, 

V ' Znm cselekszik török pogányokkal (u. o. VI. én. 67. vsz.) 

inkább együk el~ valn.hnn vagyon, ha az oltlu·on is, még annyival 
l ' illert a;.: ISt n~ 'd e vette p ' en nevéért akarunk vele élni, mint az ,.VI 

3 anem Pt'O] 't· · l' ~ 92. 1) [S, 10SI wms. (Az török Mium ellen va o orvoss10g 
. am. I. k. 21. 5 -7] l . . 
l. Idézetek. 

6 Ezek sokk l . . '-
gy, lllint 1 t' a~ szamosabban vannak, még pedig magya.rol "l' 

zatlanu} a .1nul.Költői, mint prózai munkáiban s azértmajd válto
Af•Gv' maJ u megcsonkítva; néha öntudatlanul, néha önt•udlt.kllta&i;'t.~ 
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HF.RZOG MANÓ . 

Farkas bárán yokkal 
Elébb fog j árkálni .... 

('\'ityrns (' s Yioht 20. vsz. 19. l.) [.Tes. 11 . G.] 
1\[int ön(•ny tengeren [Jes. ll. 9. és Hab. 2. 14] -, f" , . , .. - · ~S OVt'll)' 

:1.z parton [iHoz. I. k. 22. 17 .] (Feszuletre 10. vsz. 29. l.) 

A Zrínyiá:;z alapeszméjének tökéletesen megfelel a költönek 

Tstenrl\l alkotott eme képe ::tz ó-tes tamentomból : »Én v:_co·,,ol{ , 'oJ ama 

hosszuCtlló isten.« (Szigeti veszedelem I. én. 19. vsz. ; és »l sten 

hossJ.Uftllú kövedilel engemet <' (u. o. Y. 14.) [Móz. II. k 20. 5.1 
\ahmint 

.... . tníg boaszut twm állok , 

Harmatl n E'gyeu i ú!!; 
ol'mtetés lesz r:ljtok. 

(u. o. T. én. 23.) [1\1óz. II. k. 20. s.J 
Ja]. türök neked, l1:1ragom vesszejhwk (u. o. 24.) [Ugyane 

megnesez[·s Assnrm .T es . 1 O. 5.'\ 
Hogy erőt adott nékell és v i t ézségE't, 

Jó észt, jó tanác:.sot, és elég érléket. 

(u. o. 34o.) [Kis változásokkal .Tes. ll. 2. és 33. 6.] 

Gyors mint n.z {u·viz (u. o. 70.) [1\1f1z. 1. k 49. 4. Rruhí·nrÍil 

.Hkúh {tldásáhan.] - -
Nem tudja megválasztani jót fiZ rosztnl (n. o. n. (•n. 2

5
· 

vsz.) [Móz. V. k l. 39.} 
Nem érhet az én érdemem 
Annyit, mennyi sok jókat tet.i'tleü vettem. 

(u. o. 68.) [Móz. I. k. 32. ll.) 
~Iert tégedet nem holt, hanem ki most is él, 

Dicsér, és nevedről tis7.tességet beszél. 

(n. o. 71.) [Zsolt. 6. 6. és 115. 17.- 18.) 
Mitülünk: te hol vftgy? kevélyen kérdeznék (n. o. 7S.) [1,>· 

115. 2.l 
Nem nékünk, nem néki\nk nram tisztességet., 

De szent nevednek ~dj örök böcsületet. 

(u. o. 7 5.) [Zsolt. 115. 1.) . ~~ 
HaJts meg, uram, hajts meg szómra te filledet (u. o. 

72.)lZsolt. 10. 17.) ~ 
l 

d' IV· · 
me nem rövidült meg keze az úrn:1.k (V. ll.) [_~.._._oz. 

lf- .23.) 

T 
A BITILIA ilF.FOLY. A '!AGY. I R OJM T.O :I!R\ •. - .\ X\!. , \:Y i[ S -

• • Z .\/, ,\f>B.\'\, 57 5 
~ em gondolhatjuk azt. . . . Hoo-y a . 
Yégh ez .. .. Yittek, . . . . ~. z lll! k~zeink , ... 
. . . :• m~r t a z nag ,v isten \'Olt ' sth 

(V. 13. 14.) [Moz. Y. k 8. 17.- 18.] . 

H alld meg, fiam, H r lek n z e'>n 1· t ' ' < ' n esemet ( 
besz. 4. 10.] u. 

0
· 77.) [Pé,lda-

Tanulj isteni fé lelmet (u. o. 78 ) [Z 
kitétel.] · solt. 34

· 12. hasonló 

Én már éltem eleget láttam D'O . , 

[K 
. ' ' b noszt sJ ot stb ( 

81.) oheleti gond obtok lánczolata l 1 , . · u. o. 80.-
13. v.] · · es 2· feJ. 24. v. és 3. f 

Mint harmat nap elő tt l\1I.llt f" t · · · us ::tz sz é l e !"t t T 

forgószél mint haj tja az fölyhöt ( ;71 ' 
0 

· l agy sebes 
mintájára.J u. o. I. 40.) l Hóséa 13. 3. 

Ha akarom szómmal ten()'ert ha'b 't l 

53 
~ ) [ b · on o { stb ( XIV 

.--o4. Zsolt. 104. 20 .. 105 28 . 135 , · u. 
0

· Á • 

51 16 ' · ., · 6- 7 es Jerern 10 13 
Yagy . . helyekre emlékeztet Isten k . t' .h , ,· . . 

»Szent . a ma l atalmarol.J 
Eo-é ' szent, _szent, mmdenható isten JehoYa !< 

o sz m ennyel sereg vigan kiáltja. 

(u. o. XV. én. 21.) [Jes. 6. 3.) 
Zrín · ' '''b' YI prozaJa ol pedig a következők: 
Oaeterum h::t úgy l . . 20. 10 J A a· : , enne IS, miként .T eremiás mondjn.: [Jer 
· u IVI contumelias m It . · meg van különben ' u ·orum et tenorem. [Az idézet 

Nih'l Zsolt. 31. 14.] (Az olvn.són:tk 199.1.) 
l novum sub sol l . -recens est . . e, nec va et qu1squam dicere, ecce hoc 
' Iam emm praec 't . . ezt mond · S ' ess1 m secuhs qu::te fuerunt ante nos 

237.1.) [K~~el alamon. (Oornelii Taciti Annalium lib. II. 23. p. 
A . l. 9.-10.] 

m . z lsten, mikor r ett t i' • ondJa h O' • • ene esen 1enyegetm akar bennünket, azt 
b .. ' 0 oY illikor 1mmr . t J· , en nunket. ,u e J€Sseggel me()' nyomorít az ellenséa 
24 · e()'o aut · · b " 2. l. Trium"' h ' em Irndebo te et subsannabo tibi. (u. o. 32. p. 

IIall l p us.) [Pélclabesz. l. 26.] 
. ' oc -e · 

l~ehor est o b d' IDI~t haragszik az isten az engedetlenségért? 
1b IV e Ientw, · . 1 · . 60. p Ob . ' quam VICtimae mnltae. (Oorn. Tac. Anna 

1 
Salamo. edwntia 251. l.) [Körülbelül Sám. I. k. 15. 22.] 

enni n am'1z böl i' • d k k ll d a fejedel ' · cs 1eJe elem mutatja, micsodásna e 
eorsu emnek t'tk . k t s m et 1 ama , mondván: Coeium sursum, erra 
ecret cor reais . ( Um 25

4
. l.) b mscrutabile. Proverb. 25. (3.] u. o. 6i. P• 
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Azért moudja. a Salamon : noli dare ollam 1 . ' >e noh d . 
regibus >iuum, quia nullum secretum rst ibi, ubi rerruat 1 . an 
(n. o.) [Példa,besz. 31.-±.] o ' emetas. 

Az isten. ki >éghetetleuül bölcs, mégis glorificatur · .. 
. 'b' . lU COUSÜIO 
Hanctorum. uhtgnus ettern Üls super omnes qui iu cir 't . . ~ ~ . em u ellls 
::;unt (Coru. 'rac. Auual. hb. lo. 60. p. 27o. l.) (Zsolt .. 89. S.j 

rrehát szüks_éges, . hogy. a fe~edelem vagy az cmbcrekbül 
ta.rt,:;ou tauúcsot, m qmbus s1t ventas, et qui oderint avaritiam 

(n. o. ~íG. l.) ().Ióz. II. k. 18. 21.] 

Hallod-c mit mond Amasias a prófét{wak ..... : Nnnr)nÜl 

('tm,.,ili~trius Regis (u. o.) l Chron. ll. k. 2 3. 16.] 

Halljuk mit mond S~Llamou Gloria H.egmn est imcsLigar~ 

"C'rmoncs (ProY. 25.) (2 .] (u. o.) 

Et. vidi sub sole, nec vclocinm e~sC' eursum. nec s:1picntium 

11anC'm, nec fortium bellum, nec doctorum divitias, nec artiiicum 

gr:tti:un i sed templlS casumque in om1tilms i sicut pisccs capinntur 
homo. ut :1ves laqueo comprehendentur: sic capinntur hominesin 

tem11ore maJo, cum illis extemplo snpervenerit. (Hogy egy hadri
selö ernher a jó szerencse nrlkül semmi. III. része az k. 323. ~·. l.) 
\Kolt. 9. 11.-12.] 

Nou sit bonum impio, nec prolongentur dies eius. sed quasi 
uniura transeant, qui non timet facicm Domini. (:Máty[ts kir[tly 

életéről való elmélkedések. 330. L) \'Koh. 8. 13.] 
Ihon ez az, kit Ecclesiastes mond: Quod de cttrcore.cntc· 

nisque interdum quis ogrerlia,tur ad regnum. (u. o. 332.-
3
·1.) 

\Koh. 4. 14.] l 
Sedethocvanitas est. (u. o. 354. l.[Koh. 6.- 8 .. és 8.-l~it 
Imé tudomást tészek előtted nagy isten, mwrlent, :L 

t _, k k'k' 'l k t vérét ue uuo , 1 m to , hogy én tülem elaluvúsomért nemze ew ... 1. 
kérd elől, a miut mecrfenyerrettél az nacry Ezekhiél prófetttV·' . 
V . . " " • 'o . ·ulllllutte 

ementem gladmm nisi :tnnunci:tverit specuhttor, amm:tl .. ·ök 
perierunt sangvinern de manu eius requiret Dominus. (Az tol 

Afium ,ellen ... 368. l.) [Ezech. 33. 3-6. Kivonatb:tn.J :t· 

Es bizonyára mondhatnák nékünk: Vox q ui d em .Es:tU, ;ek 
nus autern Jakob (u. o. 377. 1.) [Móz. I. k. 27. 22., itt .t\~ ]!'. 

tévedésböl felcserélvék; helyesen az I. kiadásban ed. !{:tzluc y 
1817. -;r. köt. 17 5. l.] . bll.. 

En nem hizelkedhetem, éJes nemzetem tenéked, hOgY 

.
.\ BIBL O Bt~FOL \' . . \ ~!.\G-Y. JROD.-I.LOo!RA ,\ \'1 

" :\\'lJ. 'Z \Z \DB · 
.\~. ) l l 

, urrsárrommal dicsérjelek, me rt a prófét·lk · t. l) z "' "' . . . ' en · · opule m . -
te beatum pracdlcan~ llpsl te a:ciunt (u. o.) [Jes. 3. EJ~~· llllla 

A magyttr gonCLO atnak femesebb nr'l·: ]' . . 
· · ' ,d \ clllll :tsa t 'lZ • 

wentomban nem feJezte kl költü, mint Zrinvi: ' o-te~ta-
»De ha ki bi?:ik istenében, szereti ha~·í':t , . 'J.l , 'a"rou e (J r 

wagpr vér benne, ku'tltson fel az écrben az istenh ."'· . '='· csep 
, k't Q . . o ' . ez, eneke!Je velem 

ez Debora ene e : m spoute oftertis ele I srael · 
d

. . . ' amma íestt·as ad 
periculnm, bene 1c1te Dommo: nova bella elerr't D . ' ' 

. . . "1 ommus et 
portas hostmm Ipse subvert1t. Cor meum clilirrit .· · . . . . . o punCipes l-;rael. 
qu1 propna volunt<tte ofiert1s vos chscrimini be , 1· ·t D . ne1 1c1 e ommo. 
Amen . .Amen . .Amen.<< (u. o. 398. L) [Birák k. 5. 2.; s.; 9.] 

III. Hivn,tkozások bibliai személyekre, tárgyakra s ese
ményekre. 

De le kegyetlenb vagy ... , 
... hamis Delilánál. 

(Violához. Idyllium 30. vsz. ] 1. l.) 
De talán azt tudod, istenek nll'ghullak. 

· · Az, kik Halamon királyt föl1l alá ronto!túk. 

(Ariauna sírása. 35. vsz. 16. L) 
:;)futattam pogánynak, 
.Hogy nagy Jeho1·únak 

. K ed YCS szolgúja voltam. 

(Epigrn.mmák. Szigeti Zrí ui :;\Iiklós :2 7. l.) 
Oh te nagy Jeho>a, ke'!yelem fon·;i,a, 

l(eg:yehnes Eloin1, nag-y istennek fia, 

{.b-, .. He1·cgek ü'tene, z~ülóknak kirúh·;.1. sth. 

cszuletre ~l. vsz. 5d!J. l.) lL fen ~l5. L] • 

l~zért lí l)lt~1rahót rontú kemllJ1)'~ég~el, 

Goliútot me,t;gya\ázá eQ:Y .-.,·ermekkel, 

"Phili[ól.teu~ok~t rettenet;~sé::ve] 
Ronta pogúnyokat bo,~zn;~;ó ~züye\. 
ll c 'igaimat i~ tett alázatos sziiYel, 
.... \z , ki esak ü benne yau·von reJuénvst'•crcYel. 
:~zért lett vigaimat az~~sidó népekke~,M 

(Szi<r,..t
1
· ~ok 'Zent kirúlvokkal és llln·ül "yerme)tkel. 

o" Y e~ z l l . e. B"· e< c em V. én. !J.-10. vsz. 74. l. [I. fen u. o.] 
1• IJak sco-it·· "l L '' llu. L [l f o segn .Jchovút sziivökben. (u. o. IX. tlD. ~.vsz. 

· ·u. o.] 

~~h~ó JH>Hlúnak untalan az \t>l'~ek, 
(u. o. XV. 

20
.) Kn·alyi formúra húrtiíjáml meunek. 
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••• ..t: ttgy t:smlára múltó, hogy az Élő I~te - " n uram 
föld~ck, lcgdicsősé_gcsebb nevei közé téte ti azt: Sel:egekue ennynek 

(Proz. m. L r. L d1scursus. 20 l. J.) [Sttjátsúgos átvitellel~ _1_8te_nc 

Hm·cgck, ttzaz égi seregek , csilbgok ::dn,tt valós·igos 1 t Ituy
1 

tt ' .ca onat s 
geket ért itt.j ere. 

A szent-irásbau is volt kótya-vetyc, egyiránt ·t1t t · .• 
· l k 1 · h · l · d J · J 

0 
t 1 esze nnnc nuna , a .n arczo t , mm a n a lerakott portékit őrzöt · 

\h · · C 'I ·t· l'b A te.(rr. r . 1 p onsm1 super . ac1 1 1 ros nnalium. Lib. I. 15 23 El' ' ll ' l • · • .p. 2-l.) 
. ~g ve l au c ~agyon a rcg1 sz. atyaknak álmairul, kikben 

az 1sten JOlent meg Abrahámnak, Jákobnak és másolenak ( . u. o. 
H\. p. n. o.) 

S~k 1;éld~nk vagyon felőlök: nem kicsin a Daliláé, amely 
ttz ura titkat elarulta. (Corn. T::tc. Ann. lib. IV. 62. p. Secretum 

257. 1.) 
Dlividnnlc nem kicsin erőt aclott a Goliát szitka és bosszu

sága. (Il. r. 43. p. 320. 1.) 
Nézd meg, Saul király mit cselekedett, mikor nem akarnak 

vnb. neki engedelmessek lenni. (Mátyás király stb. 232. 1.) 
Nem tudnak egy királyt is talám nevezni (a szentekrőltlCill 

szóluk), vitézséggel híreK volt, ki ebben nem hotlott volna. meg : 

Dávid, Salamon ... (u. o. 365. 1.). 
Vers· s nyelvtani abkok utánzatára szintén számos példát 

hozhatnánk fel i nevezetesen eltanulta Zrínyi a Zsoltárok költői
től ::t párhuzamosság formáit, tudvalevőleg az egyetlen költői forma 
az őshéber költészetben. Használta ép úgy n. gondoln.ti, miot szó
beli 11árhuzamot és ezeken belül n. meafelelő és ellentétes p:.tr:tl· 
lelizmust. o 

Zrínyi és kortársai méa többet köszönnek a bibliának, miut 
az őket megelőző század irói.o Emezek csak a szine-javát szedeget· 
ték ~i belőle és ::t mi tenclencziájuknak szolgált i amazok vettek, 
a mlt találtak, épen nem válogattak. Mint kenyérrel éltek vele 

azok i csemegének t::trtottálr emezek. 

Budapest. 

IRO DALOM. 

JUDÉA MINT RÓMAI TARTOMÁNY. 

jl[onunsen, 'J. 'heOttvr. Römisch c Geschichte 5. Bd. Die Provinzen vou Carsar 
bis auf Diocletiau. Berlin, 1885. 

Már alig mertük reményleni, hogy a nagyhir('t történetíró' 

kinek neve ezen sorole fölött áll, annyira becsült munkáját he fogja 
végezni. Hiszen több mint 30 éve ::tnnalc, hogy az első kötetek azon 
kivánatot ébresztették ::tz összes tudós és müvelt világb:.tn, hogy a 
szerző remekmüvét legalább azon időpontig folytassa, melybőlkiiu
clult i ele már ugy látszott, hogy hiába vúrunk, midőn egysr.enc 
Ob év elején megint - mint már többször azelőtt - azon hir 
járta he a világot, hogy Mommsen tollából legközelebb a római 
cs:tszárság története meg fog jelenni. - És rövül idő mulva már 
is a nagy kincs birtokában voltunk. Dc :Morumsen még to>ább is 
adósunk maradt, amennyiben az utolsó részletet előbb lefizette 
mint az utolsóelűttit , más szóval, az ötödik kötetet a negyedik 
előtt tette közbé. D c azon csak örülhetünk, mert a császárok tör
ténetét, V[tl::tmint az ezek alatt Olaszország földjén lejátszóelott 
e~emények elbeszélését már igen tekintélyes történetirók előadásuk 
targyává vették, mig a császárok idejében [t római birodalomhoz 
tartozó tartományok történetét összefü""crésben még nem tárgyalta 
senk' E oo . ,. bb 
• I. ,z Mommsen legujabb érdeme, és mondhatJuk leguJa 
'!l'orlalm ·i tette. 

l\ »Saxa loquuntur«, ezen két szó legillöbb jelzője volna 
fo~msen munkájának. A le"'több római tartomány története 

csa {Js a feliratok. n. lapján it·h~~ó me"' mert az irók csnk malléke
seu emlí t'l "'' b ltö téne-tét . • 1 '- :t tartományok tuln.jdonképi fejlődését és e . r 

· R.wetelt . dé k' . ezt Illetóleg 
inkább _ . ezen telemtetben csak J u a epe~~. 
l\fr. . az Irok rnuukáiból ru int :t feliratokból mentjük az anyag?t. 
ze:l _ezen körülményből k~vetkezik hogy Mommsen ide való feje-

e Inkább · ' .. !l!emoon~latlll 
az események fejlődéséről való felfogás 
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érdeke::, és tanulságos; uj anyago t benne nem tn.lálunk ; sőt a Ille . 
l evő sincsen tökéletesen felhasználva. g 

A zsidó forrásokat l\Iommsen nem vette tekintetbe. E 
mtgyon sttjuáljuk és pedig kettős okból, mert egyrészt érdekes l zt 

. ·a t t , , t 't o • ett volna az éles krit1kus 1 e ar ozo ueze e1 1smerm, másrészt og es 
adatok megerősítést nyertek vagy módosítást szenvedtek vofua 
De jól érthetjük, hogy mi birta r á a szen~öt ezen mellőzésre . · 
római [~llam, a római világbirodn.lom, de nem az egyes tarto~i~ 
n:yok szempontj ából indult ki az előadás alkalmával; csak a meny
nyiben ezek arra befolyássn,l voltt.tk, teszi elbeszélésének tárgyát. 
De claczára anna.k nem helyeslendő ezen következetes mellőzés . 

L ehetetlen n, szerzőt itt lépésröl-lépésre követni ; csak a fon
tosabb pontokat , melyek általános érdekkel bírnak, akarom 

kiemelni. 
A diadochok ideje óta mincl a hazájukban mind a külfölclön 

akó zsidók a hellenisztikus miveltség hatásn, és befolyása alatt 
állottak, idővel oly tökéletesen elgörögösödtek, hogy Mommsen 
szavai szerint, »a császárság idejében az alexandriai zsidók közt a 
héber nyelv ismerete majdnem oly ritka volt mint ma a keresztény 
világban tt sz en t könyvek eredeti nyelvéé. « »A zsidók nemzeti nyelve 
ezen időben nem maradt sehol ha.sználatban. « 

Az utolsó Kr. elötti és az el ső Kr. utáni sz~zad irodalma leg
jobban rontatja a görögök és a zsidók kölcsönös egymásra hatását; 
csak ugy hemzseg zsidó elemektöl; »a legna.gyobb gondolkodók és 
a legszellemesebb férfiak oda iparkodtak, hogy vagy roint 9örögö~ 
a zsidó, vagy mint zsidók a görög világba juthassana,k.« Es valo
ban számtalan görög pogány tért át a zsidó valláshoz ; jellemző az, 
hogy épen a müvelt osztály kebeléből származta.k az áttértek. Rogy 
a tények elferdítésével ne vádolhassana.k, idézem Mommsen saját 
szavait: »Zahlreiche Personerr besonders der gebildeten Stande, 
derenglaubige und sittliebe Empfindung von elem, w as die Griec~en 
und noch mehr von dem, was die Aegyptier Religion nannten, sJ.ch 
schaudernd oder spottend abwandte suchterr Zufl.ucht in der eJil· 
f h d · · ' · 1 B'lderdienst ac eren un remeren, der V 1elgötter01 und c em l 

absagenden judiseben Lehre, welche den aus deru Niederschh~t 
der philosophiachen Entwickelung den gebildeten und halbgebJ 

't nt· 
deten Kreisen zugeführten religiösen Anschauungen wel e 
gegenkam.c 

De daczára annak, hogy a zsidók ~nnyira ragaszkodtak s 

J l" P T·~ \ 'll NT RÓ\L-\ T T l llTOI! .I 'í\' 

.. ... g szellemhez, mégis hivei maradtak az , . 
go1o " 

1 
, . o 1 \allasun} , . 

t
,1 ·~ crörög muvc tseget terJ eszteni, ápolt·íl .. .. ' " egitet-
e c ' b . , . . . ' ' n. gororr szell 
.. ·öct uemzeb tudomany Igen tekmtélyes tén . ., . "' emet, a 

go1 " I' · ) ezot volb!· 1 feledkeztek meg J\ ozes vallásáról, nem bau ·arrol r _ ' '• l c nem 
nemzet iránti kötelességüket. } 0 tak el a zsidó 

A vallasról való felfogás idézte elií 't ·d' ] 
.. d" , 1 , , ' ZS! 0 < kebelében . 

viszályt, ele az ul ozesse es a veszel y ly el szembe 1 .. .. . , a 
l 

, ll n wzosen JUt"tn,k 
el· harczalta r egymas e en, h ::t az ellenség az a ·t ' ]- l' _ ' 

' ' ' J 0 ' e ött allott 
egymás mellett. ' 

Épen a rómaiak tapasztttlták ezt több izbeu. 
Az el ső császúr ok idej ében a keleti zsidó]- h l · t - . 

, . ' e J ze e me" J"eu 
kedvező volt. Caesar Antipatros iránt való h:í.lálJ' ] .1."' " .. . , , , , ' ' ' o a zs1c o álla-
mot tob b bvaltsagban reszesrtette : a r ómaiak k l ' , , ' ' n::t ac ot nem 
fizetett, katonakat nem szaigaitatott a római h·tds . - , , . . , .. .. ' ' e1eg szamara, 
romm hadsereg zs1clo foldon nem tanv "~zott · a belleo - , . 

J< ' ' rmauyzüs ón·íl-
Jósága és a vallásszabadság biztosíttatta.k ' 

Augustus idejébe esik H er oclesnek és utódjának, Archebos 
~1ralm~ ', de egyszersmind J ucléának római tn.rtománynyá vn.Jó 
atalabtasa. Archela.os tehetetlensécre és 'Írtatlans" "" k' -t t 'k , , · ts ' ' ' " o" enyszen-
e te a csasza.rt n.nnalc letételére (6. Kr u) A 1-. ·.'] : 

szünt I). J l ' k . , , , . . . . di ,J ysag meg-
' ne ea 01many:msa r eszmt közvetd h'nii.l a rómaiak által 

gyakorolta.tott r észint a . . , l . h l . l\ ' , < JOl uzsa erni syn er rronnak n.datott át. 
']]'t' ,

1?mmsen nezete ezen tekintetben kiiliinbözik ,Josephus 
a 1 .asatol. 

Syrir lE~ utóbbi szerint (A. ,J . XVII. végén és X Y IlL I, l) Judéa 
a lOz csatoltatott l k h I -. . , Mo ' me yue e ytn.rtOJ;t amttzt IS kormauyozta.s) 

Ulmsen pedio· a.zt ' ll 't· h külön p. k 5 ~ a 1 Ja, ogy Jndéa az említett évtől kezdve 
lO uráton t art , t l , , kinevezett b. ' om any repezett. E lén állott a császár által 

helye 0 Ivataluok, ki n lovagok osztálYúhoz tartozott· szék-
acsaroa volt. • ' 

A jeruzsálen. k ' .r J . - , , , . 
nok székeit . · 11 n ,~ Jl ntrban aJlando:tn cg~· roma1 pat·nncs-
nagyobbíttat tkis csapattal, mely csak pészachkor (husvétkor) 
ezt az adók' 

0 ~· l\Iegszünt tehát Caesar fent említett kiváltságn; 
IVcte:;röl . l ll A 

8 
h Is {0 említenünk 

lte Yn celrio , · 
Vezte ki _ b , n es a főpap - ezt a esászári prokurátor 

atasköréhez mindaz tnrtozott., a mi hellén városok-
ie!· ') liiagá t' 

llZijá] . ul érte[ " l 'k 
elll1 kiráb . · ut 1 ' hogy a U!audiuM idej ébe c~ü, 3 é~ig feiiJD&llllit 

'),., J~agtó] (41 · 
~~·actz J -44) cl kell tekinteni 

osephu, véleni~nyét kü,·eti. Ill .. 24 !> , 



582 
J\f,OCII 'fiV'iBTK. 

. . . '··1tós-ícrok es a t:wács jogában állott . .A. vallást és .
1
z 

11 ~•n a varost u, · '"' . .. , c 

. , 1 .: lhFtst illetőlcer a f\y nhednon tokeletesen önálló és 
lgnzsagszo ga " c "' • • , d k , l l , 
... tl lt a meumibcn a i'omal cr c ez a ta kart nem s·•en iugge cn vo ., ' · • ~ • 
yc0.dt. 1) 

A császári kormány még mindig tekintetbc vette a zsidók 

t. 1 · · ,;, cr:1t és vallási érzelmé t. Azért a J ndéában vert nemze 1 nu~"o' ' , . 
, . l cs"1r a csttszár neve, dc nem annn,k kepe látha,tó. penzneme ce n c• ~ ' ' . . " , . . ' 

1. ·t: k . zsidókat mecrsértem, lnk tuclvalevoleg a vallas1 tor-nem :tn::tr ,1 '' ' o , , . 
· ·1 • ·t 1 e'bcu l-épek irányában ellcnerzessel Vlselkec1tek.2) n·nye1 ;: er e m ' . 

A templom belsejébe való belépés a nem-zs1clóknak halál-

büntetés mellett meg volt tiltva.8
) 

A t Livia és n, császári csn,lád számos tagja ékesí-ugusz us, ' . , , 
· 'l · tem1)lomot a lecrdíszesebb :1Jandekokkal. Augus-tette :1 Jeruzsa em1 ~ ' o , . 

l •t · t tett a czélból hocry r. jeruzsalem1 templomb:tu tusecryaap1vany ' 'o . . l 'l 
»:t le~fenségesebb istennek« Mpont::t egy biht és kétJuh lOzassec 

:"tldoza tul. · d 1 ' 1 
Tiberius. ki tudvalevőleg a zsidók ellen, blrO a mana, c nyn· 

· bb · .. l ··irt el érvcnyben <T:Üi tartományaib:tn, a legn::tgyo SZlgou::t Je , ', k . cr'• z 

hagyta a keleti részben és főképen J udéában uralkodasan::t cb es 

ideJ·e alatt n, zsidó szeut szokások::tt. .
1
.
1 ' ' , d tl ' keletkezett ::t zsH 0 c De núndennek daczára elege c enseg , lt 

. A t m·1r nom vo köz t. és nem is lehet ezen csodálkoz nL nemze ' lk ltak 
önállósácrmtk és függetlenségnek birtokáb:tn. Idegenek nr~ oc 

1
':. 

o fi t . t IJedJer crya ,t 
fo .. lötte Adót kellett a róm::ti császárnak ze m; ez ".b 

. k'h' , ok me()' new 
zatnak tartották. De nagyobb és veszélyesebb l agas k t m~rrbiu-
fordultak el6; mert maguk a császárok ipn,rkodtak eze e " 

'1- Az ·j.,.azságszol· 
') :;\h.,.ától értetik, hogy ez csak zsülókra vonat ko zr'· . o ol<Altatús 

'o . t f yítű i<Yazse~gsz e' 
gáltatás önállósága polgin·i pereket llletet ; a en ;' . ·oknrittorra 

h l . ra és a romar P' azonhan a zsidóknál is közös volt a syn el non . . ltak 
nézve : halálitéletek a császári prokurátor megerősítésere szor~\ Jernzsi1letn· 

, •) A római katonáknak me.,.parancsoltatott, hogy ha maJ~ hao·yják· 
o . . é . k t Caesareaban '~ .. 

lJen •zolgálnak a császári képpel ellatott Jel v 11) e e 
1 

be rentll' 
· · ' .. karta figye em . · Tiherius idejében egy helytartó ezen ton·ényt nem a , ldiO"i szol>&' 

l 1 ltl'\ ho<Yy az et o l> a zsidók a kormányhoz fonlultak és ez e rem e ' 0 k a forrá<O 
továbbra is énényben maradjon. Több hasonló esetről teszne 

l'té t ]'ltill és em 1 s . , t"r előtt volt, ' 
•) A márvány-korláton, mely a l1emő templom e . . ·a :NehánY 

, t' l l n fel volt u' . w gö1·ög táblák függtek, melyekre az em lllett 'a 01 . 
1 

.· 111nzetll 

évvelezelőttegy ilyen táblát találtak; ez jelenleg a konstantrnápo )l c•ásZ!Íl'olt 
ban öriztetik. Mommsen határozottan állitja, hogy a táblák a 
:paranesából és nem a zsidó királyok által készittettek. 

' t ni. jYJás fonlulatot vettek azonban a;: ücr,7 ek ''· 
1
. 

1 SI a . h l 7 • • OJ ~...,t Igu a alatt 
C , k utalm lehet c e y en az alexanclnm esem' k · 

s,L . . . .. .. enye re. Itt csak 
, t kell kJCmelm, hogy, a m1 kulonbeu marrától értető l'k C . 

az , , , . 'I , , . , .. o . c l . ahgula 
uralkoclasa a Ztnclo { es a nem zslclok kozh viszon 't a l h , 

t l .. 1 .. .. .. 1 .. 1 . . Y , e ető leg-
·ossz~tbbá tet e; a w cson os gyu o et mmdmkább növel l tt ~T ~ 

I O . , , cec e . 1\ em 
ra' ltoztatott azon laudms mersckletc és azon rendelet 

1 ' . , e, me ynek 
értelmében a z~1dok f~l lettek. ~entve a \7 allásukkal ellentétben 
'tiló kötelezettscgek alol. A zsJclolc el voltak kesereche . . 
' , , . , a romm 
prokurátorok megsortettek rumden elővigyázat mellett a zsidó 
nemzeti büszkeséget és öntudatot,; már ::t legcsekélyebb alk"lllom 
elegendő volt a vihar kitörésére. Es valóbau nemsokára bekövet
kezett n,z alkalom. N em bocsátkozhatunk a nagy háboru történe
tének elbeszélé~ébe; c~ak .Mom~sen nézeteit. melyeket alkalmilag 
előad, akarom 1tt meglSmertetm. 

Általánosan azon nézet van elterjedve, hogy a rómaiak idéz
ték elő a háboru kezdetét nem csak Caesareában h::tnem Jeruzsá
lemben is; főképen Gessius Florus }Jéldátlan lisszaéléseinek tulaj
donittatik a zsidók elkesereclettsége. Gessius Florust azzal vádol
ták, hogy n, zsidólmt a kínzásni által azért akarta a felkelésre 
ingerelni, hogy saját kormányzási hibáiért ne lakoljon. 

. l\Iommsen a forrúsokbnn is kiemeit ezennézetet nem helyesli 
mm~en tekintetben és inkább a zsidó theologia növckvö béfolyását 
tart] a ·1 meo·hnto' h r b · t l ·a k' · k' k · 'k : ' o .. cl Ol u u <LJ on ·epem o ·ana -. Következi ' ez 
ped1 O' Rzerin t ' , 

b c e mar azon tenyből hoay E'lorus terre ha v:tlóbau me()' ]' ' o ' 

t blpenc I tette, meghiusuJt; épen az említett források ;tbpján arra 
u a a tua· " 
uralk~ 1,. 08 szerz~, hogy a zsidóknak józanabb része és Batm1éa 
"et D c OJa II. Agnppa, sikerrellecsendesítették a felbőszült törne-
"' . e a zelot·U- J.'., t' h' , l' t d , álland. , , ' ' l<,nn 1zmusa meg msJtotta az e er ere meny 

osa()'at Ele' ' · · · dd' ltleO'en d"' · azar meghitotta a pogányok áldozatmnak a 1g 
azo~ i~:é ett hozatalát; hnszontalan volt a belátó zsidó férfiak 
ö nem t· s:, hogy ez által megsértik és fölbőszítile a rómaiakat; 

ag1tott A , , ö 
"Veszély lb, , · mersekelt p :irt kényszerítve volt a fenyeget 
róltlaiak~o a~Jtásának czéljából a fanatikusok ellen föllépni; a 
8Zintén k' z .. es Agrippához fordult lmtonákért. De a fa,natikusok 
é . eszuitek 1 b 
~ 1'ó"Vid idő . ' lamarább érkezett nagy csapatukJeruzsálem e 

kik . ,tlatt a J.'n ' b" ' . k t ák ' lllJut e 1. < lOVaros 1rtokában voltnk; :t romat a on , 
e2eu lll lt\'e volt • tak 

alkalom ) a templom mellett fekvő várban tanyaz • 
lll:tl egy ál' t.--sz Ig lemészárolt.attak. Ugyanazon sorsu.u 
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részesültek a. királyi pttlotáb~tn lakott római katonák. Ez volt . 
Jele ~t háboru kitörésének 

A vilúg bámulatát képezte a zsidók rendkivüli vitézsérr , 
b l '' · 'l 1 t' t' h'' oe 08 

lelkesülése i dc a e so vtsza yo ;:, az egye :r es 1anya, a vakbuz. 
rro' 0 f1o· és a, rÓUHtÍ<1k túlha,tn,lmn, megsemmiSÍtették a bátor ell t 
"' UL"' • eu ·. 
állás hasznát. A fő~át:os ~z elle,nsé~ martn,lé~a, H;rocles uagy-
szer(t tcmplomn,, rt zs1dok buszkosege es nemzeti egysegük oszlopa, 
a lángok zsákmánya lett. 

Ki égette föl a pompás épületet? Ezen kérdés a legujabb 

időig Yitás. Ranke (W oltgeschichte III. l, 246 L) még azt véli, 
hogy Titus meg n,lmrta akadályozni a templom ~!pusztítását, azt 
mondván, hogy emberek és nem épületek ellen v1sel háboru t; de 
a katonák gyujtották fel Titus n,karata ellenére. R:1nke nyilván 

követi J oseph us elbeszélését. Mommsen pedig ez utóbbit tartja 
gyanusna,k és Sulpicius Severus verzióját, mely szerint a hadi
tttnács a tem p lom felégetését elhn,tároztn,, v éli elfogadandónak 

annál is inkább, mert Bernays (Die Chronik des Sulpicius Severus) 
bebizonyította, hogy Sulpicius Severus ide vn,ló része Tn,citus elve

szett könneiből van meritve. Ranke nem osztozik Bernays véle
ményében: mert Sulpicius Severus elbeszélésében keresztény néze
tek nyoma tn1álhrttó, melyek csak az V. században voltak elter
jedve. De ez nem ele"endő ok az elvetésre, mert lehetséges, hogy 
Sulpicius Severus átdolgozta. keresztény szellemben Tacitus ide 

, l' ' " é <Y mert várró helyét. 1\Iommsen néze te mellett sz ol a va oszmus "' . ' 
mi:t ő maO'a si.i.r"eti Valerius Flaccus az Argonauticában VespasJ· 

o n ' · l ( l ont· anus t, kinek költeményét ajánl ta, ünnepli mint So yma az~tz ' 

zsálem) legyőzőjét, a ki a fáklyákat dobja. , ·1Í 

A zsidóság megszi.i.nt az uj törvények értelmében ~~ r<~IDdc 
. , , ., l l . t k t' l ·ómai·:tk elenn, bn·od:üom tenyezŐJene c eum ; ez a ar a c a I • Ul 

. 'l' ernzet ne nem sokára me""yőződtek ~trról hogy a lct1port zsiC 0 n b J 
. , , ". o o . , . .' k h borry sza ~• . 

kivan tenyezuJe lenm a ro mai bn·oclalomna , a nem " . , htt 
sága és függetlensége ut(m vágyódik. J ele annak a Tmytn n ' 
Kyrenében, Kyproshan és Egyiptomban kitört fölkelés. 

A fölkelők elnyomattak, a vór hiába folyt. b· ds{t" 
, szot .t " 

De mikor szokta a haszontalanul kiontott ver a :; 
hőseit visszariasztani és a valódi hazafiságat megbénítani · f gtak· 

A zsidók a nagy vesztesi:•gek daczánt ujra fegyver~. 0
{t}tt11· 

Hadrián uralkodása fölzavartatott Bar Kochba há.borup nuar 
. bb JJ10llll<" Mommseii' e bámulatos fölkelésről csak a legfontosa 

~8 :j 

k t adjn elő. Ujat nem moud; itt is mellözi tökél t 
to n L . e esen a font 

!
'dó forrásokat. os 

zs · ' " l e J de' ' t · IIadrw.n gyoze m . u a neve IS measzünt . 
" . p l t· o ette. a t·wto , ezentul Syrm a aes ma nevét viselte. ~ .d, · · 

wanY ' "' zst oknak 
lt szabad J ernzsálem területére lépni. a közbék . nem 

y o , . . , . . , ' c azonbau u em 
, ·t vissza. Meg Pms mditott hadjaratot a zsidók ll ~ 

tm . , , b . . , l J , l k e eu, 8everus 
., 'e'ben zsido ha onuo Jesze te-, de naayobb mo . 1 weJ . . , , , o zg;L mak nem 
keletkeztek a badnam haboru bevegzese után. 

l\Iommsen u;~~ ::r.orítkozik a t~uyek és ~• belőlük fol .rt köYet
kezwé.nyck elbeszdetiere, hanem mmt Ilyen nagy történetirához 
illik. a fejlődés meneténck .szükségességét is akarja kimutatni. 
Nem mondbatjuk, hogy a zsidó~r,ól ~~óló _fejezetben a. kellő objek
tivitással gyakorolta volna t1 b1ro hivatalát; világosau látjuk azt, 
ha eliíadúsát Rankenek megfelelő röYid elbeszéléshel összehason
lítjuk Nagyntbeesült, rendkivül értékes munkája <1. .Tudéának 
szentelt szakasz: általnem lett becsesebb. 

Budapest. 
BL0Cil Hb:NRll\ . 

DÁ VID FERENCZ. 
(~'öl Yilágositásnl.) 

Igen tisztelt Szerkesztőség! Sziveskcdjék hccscs folyóirat(). 
bau :üábbi fölvil ágosít(tsomnak helyet adni. 

Ka1·dos Albert úr októberi füzetükben »t:lzombatos énekek« 
czimü czikkében (507. L) megemlékezvén a magyar unitárius egyház 
megalapítójáról, Dávid FerencZl·ől is, a többek közt ezeket itj:t: 

"Dávid Ferencz azonban itt sem állapodott meg (t. i. a socinianis
musnál). A mint lelkében megingott a feltétlen hit, kétkedő szel
leme mindig tovább hajtotta előre, előre; az Istentagadás vádja 
alatt börtönbe zárták, hol el is halt e fényes tehetségli és vakmerő 
szellem" B' fi h u er u.« No e jellemzésből ugy<w furcsa fogn.lma.t a.lkot-
atnakolvas''k , 1 ,,.,,l t hi , 01 magnknak az unitárius egyhaz <t <tpltoJaro , mer 
t~ ~bbol azt kell kiolvasniok ho"y ·Dávid Ferencz a hiteszmék 
e agasában l , , , . ' o d' ád' 

e'rh tt 0 Y szelsőse"1o· ment hoay az Istenta.ga as v J3 eeo · . 00 ' o 
tet · · Zikkn·ó ki fej ezései ha tározottan arra engednek következ· 

Ul, horry ő . 
lllag· .' "' , Itt nemcsak bizonvos felfogást konstatál, hanem a 

a Ieszer"l · · J -.Jás ád 
já-val l'ro'l, 0 18 h1szi, hogy Dávid Ferenczetazistentagau v • 
· ..... e hu ·n , v kife. 
Jezések. ' , 1 ettek, mert mit jelentsenek, ha nem ezt, eme 

· »ketk 1'' rfi et 0 szelleme« s » eaknw·ö szellem d fé u c. 



seink beszélhetnek ig;·. n minthogy beszélnek is nem e" 
DúYid F.-et » lángelm ű. de mcgté\'edt szellem ü férfi ú«-nak n oYSz0r, 

·kk· ' 'l f l t l t l ev-ez,,~ Azonhan mert cz1 ·1roro e nem e le em, wgy elleneseiul 
1 

.. : 
' l · t ' 1 l · t I:Ozl' tartozz{>)c, hogr n. tört:ue m1 enye c :1 a pos Ismeretével irányunkb 

dlen~é<res érztilettel Irt volna.; mert fel nem tehetem ho" an 
, b • , , . , , . , t-Y vn.laki 

.1 monotheizmus (tlláspont]urol Itelve, Düvrd Ferenczet »b"t 
' , · . , ' " or szo). 
lemíi helyett Yakmcrönek nevezr.e, hogy lubar.btssa ;

0
zt a férfi 

l h .t ' )' 't ' ' · .. t ' l nt, ki :11. egy sten 1 VI n.gn n.z o~ e~ UJszovc seg a apjún a későbbi 
hozzútételektől , :1 görög polythCistJkus szellem árnyéklatn.itólmeu
ten kiván b fenta.rtani azt l-ell hinnem, hogy itt n. kellő értesü
lés hiánya forog fenn. Miért is kötelességemnek érzem az igazság
nak megfelelőbb, tárg)"Ílagosabb itélet n.lkothatásn. végett czikkiró
nak és olYasóiknn,k tudomásnkra hozni, hogy a miért egyházunk 
alapítóját börtönbe zárták, az a K1·iszttts nem ·imádásának hirdetése, 
8 nem a:.~ Istenbgadás volt, miről az egyháztörténelemből bármi
kor meggyőzőclhetni. 

Kolozsvár. 

PÉTERFI DÉNES, 
unitáriu s lelkész 6s tanár. 

IRODALMI HOLMI. 
Palesztinai leletek. - Egy rPgi palesztinai utleinlsból. - A szombat az 
aboosziniai keresztényeknéL - A majorkai zsidókról. - Az orvosi tudo

mány cs a héber uyelv. - A midrás a budapesti míícsamokban. 

D1·. Kavfmann Dávid t. munlmtársunk nehány érdekes meg· 
jegyzést bocsát rendelkezésünkre, melyelc, bizonyúra igen ::tlknJ. 
masan, n. czimbeli rovatot ezuttn.l teljesen elfoglalják. Ime 11 

következők : 

Clermont-Gannen,u legujabb értekezéséből: Premiers rap· 

Ph , . . treprise en ports sur une mission en Palestine et en emc1e cn 

l , k és a fontos 1881, a mely csak ugy hemzseg az érdekes le emenye . E"Y 
észrevételektől, két általánosabb értéleü föltevést szemelek kl: 1,~, nem régen talált feliratban előfordulnak e héber szavak· Já· 
C~lV~ '~'ft!. Fölötte érdekes tárgyalásában, a melyet e formMo· 

k ( . 't' h ay roár a na szentel 20-32 l.), többek közt azt IS seJ 1, ob , 'nil· 
deinben fólemelt makkabaeusi siremléken ezen szavak valos~ogY 
leg megvoltak Nem kevésbbé érdekes a megjegyzés (47· J.), 

1 
ben 

a most de Saulcy által a Louvreba hozott koporsó, a me y 

l 
TROfHLHt nor,m. 

:'i, 7 
d l. . . eay J. udéni királynéét sejtették, a h' 

e l tg b d , Jres aeliabenei királv . -aele'nee' 6s hogy :aló i ne,-e adiaMuei l'S h'h ne 
.D- • e· cr nyel · : r~ón olvn.shato. 'Cn meg rt 
kopo * 

Fölötte érdekes leletre bukkitut Kohler 0 .d" 
' .. t' b · · ., lll! on Arezz'l e av maga n konyv a.r au negyed1k vagy ötöd'k r . l· 

bau r:>J • • , , 1'1 A , . J szazadt keleti :suaklatmleJrasattn. a ta. kezu·at fáJ.dalom 
1 

. 
utnz,t ' . ' , cson m · bJ'tn. 

·L- kezdetc és v6ge és sok levél a közepéből is De . ' ' )· 
1.1' n, · . T , , " • a lll t maradt 

di.1·,"L'i1i becscsel b1r. \ aloszmuleg a dNi ~~l ' "tlc · , ' 
ren ' , ., . . " x " ZJ:torszaghól 

. dő névtelen zn.mndolmo u·.1a le benne a keleti 
01

. - k , el e . sza go ·n, t es 
tartományokat, n. melyekeu keresztül vándorolt. lme adataihól 
egynehány : körülményesen ecseteli a Sinai hegy tújékát és akkori 
lakóit, Palesztinút és sírhelyeit ~P· o. Jób sirját C'arniú-lJan,l~Iel
chiscllekét s~l.lemben sat.), Egy1ptomot és JI.Iczopotúmiút. Remél
juk, hogy ;t Sociétt1 ele l' . Orient latin ezt :1 kincset is 

11
yilvános

ságra fogja hozn i. A ki Kohl er nagyh·demü felfedezé~e irá ut köze
lebbről érdeklődik, megtt:tlálja értekezését a Bibliatheque de l'école 
cl es chftrtes ez. folyóim.t XL V. kötetrben 141 - 151. J. 

* 
Milyen iránybn.n lesznek még :1 zsidó tudom{mynak felada

tai, ezt egy uj példán akn,rom megmutatni. Az abessziniai keresz
ténység sok tekintetben hordja magán n, zsidó befolyásn:tk nyo
mait; felötlő például a Yt:tsámt:tpnak n. szombatra való visszahelrc
zése. Érdekes idevágó észrevételeket találhatni Dillm:tnnleguj;bb 
~rtekezésében, melyet a berlini akadémiában Zára- .hknh uevíí 
abesszíniai királyról (XV-ik század) olvasott, továbbá azon mélta.· 
tás ban, melyet N oeldelce e kouyvröl adott (l. Göttinger Gelchrte 
Anzeigen 1884. 580. l. s f.). 

* 
Egy pár évvel ezelőtt világszerte híresztelték, hogy Spanyol

ország?n.n kihalt a régi gyülölet és hogy vissza fogják híni az egy· 
:z:r ~~kergetett zsidókat. Hogy még mennyire távol vagyunk e 
~ep alom megvalósulásától, legjobban bizonyítja a Revue de de~x 
o~d:s-ban épen megjelent leírása 1\fajorcának, mely Guardia 

tl~llabol ered. Oly szörnyü mélyen ayökerezik ott az előítélet, a val
asos elf, l , b birta 

k.. ogu tság es gyülöletesség hogy négy évszázad nem urtan · A. ' · 
tik , 

1
' n nál örvendetesebb tehát, hogy nem zsidó bnvárok gyllJ· 

raib:: f:ldol~ozzák a dnsgazdag anyagot, mely ~ sziget oklev61~-
es konyvtáraiban a zsidók történetét illeti. Hogy még DU-



tltoD.\I.Ml HOLMI. 

lyen feb,ilágosítást várhatunk e tekintetben, fényese n 

1\Iorel-F:üio n, R evue des études juivcs negyedik kötet>b lllutatta 
J ' · l l l~ l ' k t f e eu t:Llál ható mtm ''Wt, me y 1en a ">tL earo ·on ett ölfedezeseit ~ 1 ' · 

* e sorolja. 

Érdekfeszítő áttekintctében, a melylyel Kussmaul . t 
< !L ermé 

szetbuvárok és orvosoknak Strassburgban meghtrtott utolsó cr , .. -
' ·t tt l ' t t b · t ' · :sJ ule-kezetet megny1 o :"L, (6 s rass nrg1 n,narrn. 1s hivatkozott l . 

'~\'l. ' ' d ' r l ' ' t k't tt " ' O U -"- . erszaz:"L vege 1e e egyaran 'l e magaert az orvosi tudo-
rn:'tny és :t héber nyeh terón. Miuthogy ezen rés:det, melyre a hires 
h·tekezü méltó bámulással utalt, az orvot;tudomány-története közön
SL'ges taukönyveiheu rendesen mellőzvo van, lmdd álljon itteu 

a két tudós nere: Israel Spaeh és Hieronymus (Alex.) Mas
sari:L A ki tudja, h[wy esetben szarultak a régi orvosok az 
arab a,lapnmnkfLknak, mint p. o. lbn Szína Kánonjának héber 
fordításaim, hogy ezek segítségével megvilágítsák a gyakr:1n ért
hetetlen latin fordításokat, nem fog azon csodálkozni, hogy még a 
két nevezett tanár idejében a héber nyelv hozzá tartozott egy derék 
onos mulh:"ttatlan szerszúmához. 

* 
A midrás rabb:1. a mücsarnokban! Az agáda-iroclalomból 

való idézet egy remek festmény keretén! Hát úgy :1.nnyira lábra 
kapott az agáda iránti előszeretet, hogy még a mi.ivészeteket is 
foglalkoztatja? Valóban! A legujabb nemzetközi kiállításban, 
mely most buclapesti mücsarnokuukban :1 nézöket gyönyörködteti, 
n 62. sz. alatt található kép keretén a következő feliratot olvas· 
suk: ... et le Hebreu Dathan dit 11, Mo:se: Seigneur! et Egyptieu 
vint ehez moi la nuit, et m'ayant garrotté, outragea mon épous_e 
Salomite. Le jeune Mo'ise, indigné, tua l'Egyptien ... ils enfouJ· 
rent le cadavre claus le sable. - Légeude talmudique, tirée ,du 
Midrasch-Rabba sur l'Exode Oh. 1. - A képet a párisi rnüvesz 
Paul Merwart 1883-ban festette. Geiger a Renaissancenak szentelt 
folyóiratában épen most vitrttták a kérdést, mennyit köszön a roll
vészet az új szüv. apokrifáinak. MéO' érdekesebb fel::Ldn.t volnil 
kutatni, hány vonás és részlet me nt át 

0

a zsidó agáclai hagyománY; 
ból a festők és szobrászok müveibe. Minden esetre köszönet~ 
htőh ttw ve e ' ogy a franczia művész kitette a festményére, hogy a 

mud-beli hagyomány bányáiából vette gondolatát mivel esak keve· 
8 •t'k " ' k t éS en ~el 1 • hogy a művészet ezen talajon is találhttt indításO a 
UI.OtiTUmokat. 

CHA RTZI DIV ÁNJ ÁBóL. 1) 

Júd:t Halévi költészete. 

S most eliest Júda Halévi nagy nevéue;
Mert ajkáról ha ellebben az ének ' 
Korall s gyöngy az, gyémánt, ék~zer 
Megbámuljuk azt elégszer. ' 
Ő az ének csarnokának alapja, 
T alapja, 
A turlomány babérját is megkapja. 
Leghatalmasb harczasa a dalnak 
Kit a hősök, ' 
A nagy ösök 
És erösök 
Rettenhetlen nagynak vallnak. 
Elbűvöli a bölcseket énekinek varázsa 
Eltünik az ös lantosok tüze, heve, parizsa. 
A költészet szép termébe 
Hogy behatolt, hogy belépe, 
Az övé lett fénye, éke ; 
Kiment onnan 
Megrakot tan, 
Bezárva a kaput, 
Mindent betett, 
S bemenetet 
Más senkisem kapott. 

S azok is, kik öt követve nyomába kelének, 
Megtanulni miívészetét csengő énekének: 
Futhattak ök, de hiába, 
Futott a sok kába . 
Nem jöttek nyomá,ba 
M' ' ~g a port sem érhették el, mit fól\'ert a lába. 
Miuden dalnok az ö szavát használja, 
Láb~. nyomát megcsókolja a szája. 
A muvészi forma 8 beszéd erejéheu 
Ott van a " d' .. ' 
1 á' z 0 tcso nyelve elemében· 
S m Ival a szíveket mind magával ra~adja 

zerelmében ·e- .. h .. ' ' . G á , . r zgo arrnat 8 tuzes paraza a lantJ&; 
y sz- 8 Siraimi énekitől 

A szemek k" • 
E onny-a1ja kidől· 

zek m ll ' :~tr d e ett ott állnak a levelek 
In mega · ' 

----- Illlyi költészeti remekek. 

') l'achJtemó · 
MA.oyA.n-z

8
ll>ó S lll. Ed. Lagarde 22. l. III. Részlet. 

ZEJILE. 1885. IX. Füz. 



KlcCRKF.MÍ'1'1 LIPÓT. 

Csillagokból fakadt b:ijuk, 
Szcut ihlettség áradt nijuk. 

Megnyilt ueki kapuj a az égnek, 
Hol a tudás őrtlizei égnek . 
Szava majd zúg, majd meg ml([a , 

Majd h\gyan zsong, majd kikL'l a 
Mély indulat, 
Sdúbt, 
:Fúlat. 
Dala csábos, sz::wa égi, 
('g)' sikcriil mind('n m'ki ! 

Csillog-villog miuden ékszer Júdán, 
BeragyogYa minden fejet, 
Ha feitiinik nyugaton a fénye, 
Pirjától ég egész kelet. 
Klizdelembeu fegyvere az ének, 
fl Undzsa gyanánt szava ered. 
Mért futottak ö utána társi'( 
Nem érték el e szent teret ! 
A-költészet t ára megayilt uéki, 
S jól bezárta e szent helyet ; 
Feltöré e dicső ajtók zá1:j:ít, 
Hogy eszével nékik eredt. 
Harmatjától nő az ének fája, 
A virágra jő kikelet ; 
Nem foghatja fel fényét a szivlink, 
Nyelviink dicsszót is elfeled , 
Ha a bölcsek ének-harc;\ra kelnek, 
Győztesnek csak Júdát leled ! 

Budapest. 
KECSKEMÉTI LIPÓT. 

TÁRSA DALOM. 
A zsidók az országos kiállitáson. 

I. 

A zsidóknak részvétét az országos tárlaton tünteti fel a 
következő táblázat: 

l 
Kiállitók Összes E kitünte-~ 

száma kitüntetések tések közül 
l-- --"::::--"_..:..száma zsidókra jut 

Akiállitás tárgya l ~ 1 ]~~ N~ i § ,-:; - ~ 
&3 ~ ~ ~ l' ~ ~ ·.~ l ~ ~ ·~ :Ö ~ "'=d l o o 

1----~--------------~,---,1~----~, --~--~--
I. Mezőgazdaság ...... 

1

1028 121 l' 8 407 ' -=- / 3-6
2 II. Kertészet . . . . . . . . . . 91 _6 l _1 ?_A -

III. Állatkiállitások .... . 
IV. Állati termények . . . . 379 1 56 3 183 - 28 
V. Erdészet . . . . . . . . . . . 260 ' 28 ll 54 1 

VI. Bányászat . . . . . . . . . 227 33 ,, 60 
VII. Vegyészet . . . . . . . . 122 44 4 76 

VIII. Élelmí szerek . . . . . . ' 198 49 3 
-~ i 2~ 

IX. Bor, szesz ... . . . ... 11 1353 220 H 
X. Agyag-üveg . . . . . . . . 92 

XI. Fém ipar . . . . . . . . . . 238 
XII. Butor és fa . . . . . . . . . 152 

92 
804 

52 
173 

:lS 
!55 

9 
28 

7 
XIII. Bőripar . . . . . . . . . . . !32 
XIV. Papiripar . . . . . . . . . . 61 

14 
43 
30 
26 76 1 l l 

88 - H 

XV. Szövő- és fonóipar 299 
! 3 
38 

40 -- 6 
26 

XVI. Ruhaipar . . . . . . . . . . 503 101 
XVII. Dekorativ lakás . . . . . 152 49 

171 
360 

93 
- 60 

l l 12 
XVIII. Diszmü ipar, arany-

müvesség- . . . . . . . . 128 50 3 79 
XIX. Sokszorosító ipar . . . 123 40 2 69 
XX. Zenészet . . . . . . . . . . . 43 3 l 23 

XXI. ~udom. eszközök... . 33 8 2 18 
XXII. E ·é 7 XXIII. Plt si ipar . . . . . . . . 162 26 8 1 

XXIV Jármuvek.......... 62 2 -- 45 
1 

-

xxv.· Gépipar .. .. .. .. .. . 165 24 11 83 3 
KözlekedésüO'y 35 2 3 i4 -

15 
2 
6 
2 

:X:;~~~· Hajózás ... ~ .. ::::: 12 1 l 3 
xx-vin: Ilonvéd felszerelés - . l 7 9 l 6 l 3 

XXIX. Eg-észségüO'y 266 34 4 95 - 20 
liáz1' 1• ar "' " · .. " SO 

:XXX I P ....... ... 

1

1325 61 - 412 i = l 
XXXI: P.aroktatás(majdnem 48106 2-4 -6 81871 _, -K~zoktatás ! kizárólag 10 

Iskolák állitottak ki. ~~-___.1.1 __ .!.,1 ~-:-!:::;-;:-'"'-:;Qtii'S§'"I 
l x:x:xn. [s21s us5 114 s776. 1 1~ ~5.!.,1 ~ 

Versenyen kivül volt 60 wdó kiá ) •· 



]jjzl' ll túbl:í zat még uémi kiegész í tő magyarázatot igényel. 

Megjelent a t:írbton ös~zese~1, 1 ?~-:1: részv~uytársaság, ogyr
.. 1 t l . t ' 0

.')0' l.Jllézet. iskola llllll t kmlht0, [l ffi~tg;).Jl Cltlberek Szt, llJ su c . u o". b ' " ' n 
elek szt'riut esa.k í i S-:1: Yolt. 

IlS-! kiúllitó között Yolt. 1155 zsidó, teh;ít kö rülbelül ogy 
hatodrész. 

A zsidók képYiselve 'vn.nunk n tárb.ton előforduló miullen 
·tl··m h véve az iparoktatúsit , melyet csaknem kizárólarr l'Btl p Ol U c · , ' o 

i~kol úk fogininak el. . 

Tuln ·omóaknak n. zsidók egy1k csoportban sem mondhatúk. 
\ " nz}dns:1o·b::tu 1028 kiállitó között van 121 zsidó, az erdé-. UH?ZOg (.( H (; v (_ 

:zetben 26o kiállitó között van 28 zsidó, a v~gy~szetuél 121 kiál-
l.t' 1 .. "tt -111 ' 4 zsidó arnhaiparban503lnálhtóközöttvanl01 1 o ;:ozo \ < <± • ' 

ZSH O. ~ egm.u·;::,<-t. (_ . (_ , ( . l ' \ l n ()'nsahb ar·í.nyt érik el a dekorn.tiv lakás csoportjá-
l 1·JS J-·: Jl 'to' ko"zo"tt 50 z8irló nevezetes h elyet foglaln:tk el a ):lll. - d.l l · ' 

] . " . Lnn 198 kiállitó között 50 zsidó, a bor- és szeszgyá.r· c 1szmu1paruu , - ' . , . 
VIsbau 1363 kiálli tó között 220 zsirló, sokszoroslto 1parbau 123 
l;iállitó között -±O zsidó és végre a tudományos eszközökuPl 33 

kiállitó között 8 zsidó. . . 
A zsidó tehát a. mczőga.zdaságban és n.z Ipar nunden á~á 

b·:tll tekintélyes helyet foglal el. Az utolsó népszámlális szennt 
' • .. ' cssé".nck van Magyarországon 638,314 zsidó, azaz a.z osszes n~p, , o 

6 4.8 száz:tléka, a kiállitók között pedig kitesz a zsidosag l 
százaléknál többet, megjelent tehát négyszer oly nagy tomegben, 
mint :t mennyi számaránya szeriut őt megilletné. . 

H elyét aztán me()'tartotta a kitüntetéseknél Is. 
o , k t b 'mitva) 3880 Kitüntetést nyert összeseu (a t arsulato a esza . .. _ 

, l nn.k '1 kituu kiállitó ezek között 668 zsidó. Nagyobb szamma van · . ' ,
1 ' , 1parua, 11 tetést nyert zsidók a mezőgazdaságban, a bor es szesz ~ ,

1 , . , . . , l diszmü-lparna . fonó iparnál, :t ruhaiparnál, :tz epiteszetliparna ' a , 
1 

rt 

k .. ..k .. dők alta nye Megj egyzendő, hogy e helyen a ozremu 0 .• ' kor 
. ·u t " d t k e sorok nasa jutalmak nincsenek felemhtve, az 1 e o a a 0 nkások 

még nem voltak kezeink között. Minthogy azonban a mu t ·sé-
, 'd'k kik mes ei között igen nagy számmal vannak sz~geuy z~I 0 • " hetnek, 

göket jól értik, ízléssel is birnak, de önálló Ipart nem uzl uelll 
feltehető, hogy legalább is ép oly nagy számmal - Itt 

nagyobbal - találkoznak a közremüködők sorában is. 
Ezek a számok. 
Et nunc erndirnini! 

l ZSillÓK .17. 0RI';Z. Í f;Q,~ KLÍLLI' I'. Í~fl\" . 

II. 

V<'tn lVIagyarországon egy faj, mely valamennyinek 
- meg-rontója. , . 

A mezőgazdasagot nem szereb, az iparra nincs h· .
1 . ~amaa num leá t kerüh. . 

A börzén meggazdagodik gyors::tn, é~ ha meggazdacrodott 
elhagyja az orsz:ígot. hogy könnyü szerzeményét élvezz: kül
földön. 

:N emesebb törekvésokben nem í esz részt. lelkesedni nem tud 
az ideá.lokért, á ldozni nem szer ot közjóért, idegen a saját hazájá
ban, hazájának eszmei világában. 

Megmaradása veszély, kiüzése a szabadság és jóllétnek egy 
uj korszakát j elentené. 

Ez a faj - szü.kséges-e külön megmondani? - a zsidó! 
A mér ték, mivel meghatároztatik valamely osztálynak, vagy 

egyénnek hasznossága az or szágra nézve, nála egész más, mint a 
többiné!. Mindenkinek van erre egy külön rendszere 

Az egyik méri hazafiságát a szerint, a mint az erdél~~i kul
turegyletre adnak-e pénzt a gazd:tg zsidók, vagy nem? Xo de ezek 
még a méltányosak és fe]világosultak. De mérik hazafiságát a 
szerint: 

J ár-e vidéki városokhan kaszinób:t és szinházha rossz darabok 
előadásakor vagy nem ? 

Szavaz-e a válasz tásoknál valamely párttaL vagy nem? 

Tudnak-e hozzátartozói kártyázni és grácziával veszteni, 
vagy nem? 

Prenumerálnak-e helyi lapra, v-agy nem? 
Dolgoznak-e hitelbe, vagy nem? 

Csinálnak-e valakinek konkurrencziát, vagy nem? 

A ntértéknek ilyen sokfélesé()'e könnyen baiutra vezetheti a 
;z~lll_lélőt., sl\t baiutra vezethetné ~arrát ezt a kárhozatra méltó 
aJt Js r l\1 t b kl ál' 1 ha a vidék '· . e: van ugyan, ki hazafiatlannak de ar Ja ~., 
k d' 

1 821
neszetet nem pártolja de vannak még többen, ktk tola-o onak d' , k . 

e]~ 1 .mon .Ják, ha csakugyan pártolja i\s az előadáso on men 
og aln1 · bb ' · álas 

tások •1 a JO helyeket, miket megfizetett. Ep ugy Ját· a v. z-
nagy ~a ' a Pénzkölcsönzésnél, a prenumeráczi.ónál - romden 
épen az~fi Után, ki velök merreléO'edve lenni méltóztatik, 

annyi n k o ,., • d' 
ern evésbbé nagy hazafi, ki felettökkirnon J& 



.i\1-:l 

. 't " 't'l ,t ,l ::\Ic rt tetszik tudui, felettök mintleuki biró és ök S\'lllllll 1 o 1 e e ~ · ~ · . .. 
1 lt'oo··'clni mimlca törvényt, mrt velole szemben felállitan· tarlo;ma c e o" ' 1 

l· " . skeLlnek az clsö o~zlályu hazafiak. . 
'Co} c \m volt ecry alkalommaL mit körülbcli.ilnnnclenki elfogadott 

. t'k. l' . l"~r·r·" nézve ki mit é1· az o,·szúgnak l Ez a kic;ll; ruer c ·ac ou.t' " " . ' ' ,. 
, 9 A l kr'k ]ecrkevesebbct tettek érdekében, ugyan legjahbau to~. zo c, o 

1. l· dtek vele a kik l ecrkcvésbhé érték a haladó kor százatát 
< H'be ,e , < "' ' 

a legékesebb szónokln.tokban dicsőitették ~ ~aladó kor vivmá?yát, 

dc , égre is, ha a sok sujtásos szónoklat ~rJ~ elmult, h~ a JÓzan 
megfontolásra hallgatunk egyedül, m~g mmd1g mo~dhatJnk, hogy 

k . ' ll' t' lecrnacrvobb ténye volt az UJ :i\Iagyarorszagnak. a w 1 .as o oJ 

:Jíegmutatta, mit ér Magyarország Európána!~. , 
::\Iegmutatta, mit ór a magy<tr társadalom romden osztalya 

::\fagyarországnak. . , , 
:Ne keressük mftr most azt, Ink mamdtak tavol ettől a nagy 

próbától, olyanok, k iknek a magyar föld ~övedelm~~ől b~z?ny ne~ 
valami szerényrész jutott. Nem állapítJuk hozzaJárulasi qu~ta
ját pl. ~tnnak a 200 nagyméltóságú för enclnek, ki~c a .. magyar fold· 

nek egy nyolczadrészét birj ák tulajdo~úl és k~lc, oss.zes~~ nem 
úllított:tk ki talán annyit, miut a menny1t 121 zs1do foldbuto~os, 
pcryp<lül a mezörrazd<tsárri csamokban bemutatott. Osak azt tekm~-

o. o b . ... • h ' t k? l\f!t 
jük, a sn,ját hitsorsosink köréböl, kik JOttek, m1t o~ a,; ? 

1 , .. · l' löbbrevlteleert · tettek már eddig <t magyar ro un m es rom z es e , rr 
. . , ·r· , d' 'l ' k t fo"lkeresi akad elco ~Ilkor a zs1do 1 JUsag a tu os pa ya. a · , ' , '\· 

. , . . . 1 ö , t , . eti' és ramutat ,t mt hherahs 1s ln ezt <t va {ill er se gc szeme t e v · . 
' , k' ··t melyet .l hehre mcly zsidót nem látott sohn., a nehcz mun aL' tt 

" ' l . , ll't, mearonta a, zs illó került teljes életé u át. N os hát, a na 1 <tS o 
11 . . . . l . , olyan hazlio 

hogy ez: a ráfogása a sz:üon-autn;emttizmusna c JS cp~u k'törése. 
· · ·t· k romdeu 1 és önkényes, mint a brutális antisemi 1zmnsna 'k e"· 

' • l , k l :ima kl Dl o En·öl-évre nagyobb les;~, a;~,oknak a zswo na { SZ< ' '., gu-
k , l , '·lk l , "ll l , t'IJarr·t ·tdJak ma feszített mun ava , penw < c es cszo <ce az < ' ' . 

1 
ho"" 

. , l d' ·'l h' , en tndjn<, o. kat. N mcs ott szo gyors mcgg<t;o:t ago asro , JSl': köze· 
"· ·t me" csaknem minuen ipari v:í.lltthtt, különösen ha <t mm~ar 'tcleit is 

Uti, Magyarországon gyakran a megélhetésnek ~lc~ur f~~~e selejtes 
nélkülözni kénytelen. De nincs szú tömeges elöálh t<lSl 0 .', Uításon 
munkáról sem, mely a munka t'trát lenyomná, mert <t k;a ben 

0
tt 

a zsidók csak oly aránybau nyertek kitüntetésekct, a me Y ·udell 
É k .. tte !Ill felléptek. s ha m1t, a mezögazdasági válság ozepc . t hogY 

oldalról halljuk az ipari foglalkozásnak dicsőitését - a ffilll 

5 U.) 

. os is hogy az egyoldalú mezőgazdasági mtmka me ll tt . 
1
, 

]JJr.OJJY ' , t · l 'l ll e va o 
"tdis ,1z orszago rom c me y e D J re fo cr ná sülyes- t .. , , 

ncctmal · ' . h b z e ru JOllet 
J l" Jtur[l. dolgúhan, sőt ogy ezen az úton iclö>el állami o" 'll ' 
és (ll ' , , l ' k J k ' na o-
, . . lehetetlenne va ne - a { or bátr:tn ráutalh[l.tnnk . . s·tg,t JS , b <1 z. t· 
', , 'ílcödésrre a.z orszag au . 

closag Ul l ' tes hO"\' eo·,· 17 'y' l' . 
Igen termesze · ' o ., o c ,J ü onn :),z tpann. ha,iló hj 

gyermekei minél na~~~b.h .. sza~~al _ker~s~k fel azok~t a taninté
ze teket, mclyek :t nag; tpuu_a v~tlo ~epes,Ite~t megn.clJak, milyenek 
nálunk a roiíegyetem es az tpanskolak. Es 1tt, a felhozott adatok 

alapján, mellékesen még ,me~f~lelünk az officiosus autisemitiz
mnsnak egy kedven c:z »kerdesere« . mely csaknem évenként az 

országgyüléshez beterjesztett jelentésben n. közoktatdsiigy dllapJ· 
tál'ól felhozatik 

Ann:tk a jelentésnek igen érdemes szerkesztői bizomúm 

mtgy leleményességet gondolnak tanusíbtui, miclön pontosa; ki
számítjúk, ~t külömbözö felekezetek mily [trúnyban vannak kép· 
viselve a;~, iskolá kban és rámutn.tnak különös czélz[tttal arra a

6 

»érdekes« tényre, hogy a buclapesti polytechnikumon a zsidók, ha 

JJcm tévedünk, hatszor oly nagy számmal vann[tk jelen, mint ab
solut számarányok szerint várható voln:t. 

Ha azoknak a tisztelt urakn~tk a miuiszteriumban csa.k 
fogalmuk volna anól a két tudományról, melyet szocziologiának és 
amelyet statisztikának neveznek és az azokban szokásos móclsze
rekröl, akkor bizony{tra tudnák. hogy ily esetekheu az abszolut 
számoknak összevetése tisztán képtelenség - minden ily esetben 

nemcs[tk a számnak nagyobb vaay kisebb volt:t elönt, hanem tekin

t:nd~k miucleuekelőtt :L körülmé':;yek , melyek között valamely osz· 
~~ly el, vúroshau lakik-e többnyire vagy falun, földmives-e vagy 

htvatalnolc, vagy iparos ? .A miuiszteri statisztika ezt nem teszi, 
auem rá t t l\ 

X t , '_mu a fagyarországnak 15 milliónyi lakosságára, mely 

te ~llltvanyt küld, a zsiclósá!!ra meh· ilyen me!!: ilven hányadát SZt Jei ~ ' • ~ • 
us . a tanítványoknak és mely ennek következtében világos tnp::ttor. 

fogjuJ IIogy milyeu alapos és tudományos ez az eljá1·ás, egy példán 
távol ~- !megmutatni. Van Magyarországon 21

2 
millió oláh, kik csak 

to sem k"ll k . t 
Zsidók M:· n c ene annyi tanítványt a miíegyetemre, mm a 
közok~at· 12Y ~zörnyüség! Azonban azt nem veszik tekintetbe a 
lió oláh asugy1 miniszterium socialreformerjei, hogy ez a 21/s mil-

az orszá · J ál t' g r parosainak alig hat százalékát szo g ta ~a, a 
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kere kedöknek pedig épen csak -!.15 százalékát teszi . 
• l ·'ll' t' · 16 ' l'kl l ' lll! g a zs·d· mar a na 1 ason lS szaza e ra szel'epelnek val' , 1 ok 

• ' < osaggal d' a magyar Iparnak sokkn,l magasabb százalékát szol()'ált .. Pe Ig 
természetesebb, mint hogy az ipari és kereskedelmi fo0()'lal~tJ~~· ~Ii 
szokott osztályból n, magasabb oktatásra és különösen ~te hoz~s~oz 
"bb · l k l 'dt l l ' h 'l c U!kara to en Je en t -ezne r, m1 p . o a na vagy ru~znyáknál _ k' ' 

d . h' t l t t' t'k · d c a iket pe 1g a 1va a os s a ISZ 1 a mm egy1ormán vesz tekintetb , · 
, . • ' l ' N t , l , d . k e sza-mltrtsana . _r em »men seg rep« mon JU ezeket ! Ellenkező! 

biztosíthatjuk azokat az érdemes férfiakat, hogy a zsidósá"' e~, 
, . . • ',., meg 

annal JS nagyobb kontmgenst szalgaltat a magasabb iskolákb:t. 

~Ienjenek ela zürichi müegyetemre, találkoznifognak ott is magyar

z;;idó ifjakkal, menj enek el 1\.fünchenbe, Párisba., Berlinbe, miu

denütt a hol müegyetem van, a hol szabaclon gondolkoznak és 

becsületes munkára ~yilik mód, ott va,n a, magyar-zsidóság nem 

É'pen utolsó sorban. Es a, ki ott van, a,z mind haza jő, az mind 

iparos, gyárvezető lesz, az mind fog szerepelni jövő kiállitásokon, 
az mind mn,gya.r, mind hazafi és - merjük mondani - mind 

nagyobb szolgáhtokat tesz majd Magyarországnak valamennyi 
bureaukrata nagyságnál - akár tetszik, akár nem! 

És ez jól van igy! 

H a kizárják a zsidót a, bureaukrfl.cziából, minden megyei 
hivatalból, minden helyről, mely csak a közönség jóvoltábólnyer

hető el - ám forduljon az ipa ri foglalkozásokhoz! Ezek függet
lenséget biztosítaua,k a számára és hasznos munkakört. Osak egy:t 
ta.rtson szem előtt: ne vesztegesse idejét soha arra, hogy az anti· 
semitizmus hülyeségeit szóval kimutassa, hogy a paraszt-, ::t bureau-
k t l t . . . b •11 . ií csak ra a-, a sza on-an IsemJtJzmussal szem e sza JOli -
dolgozzék! 

De dolgozzék becsiiletesen! 

Ha kereskedő - legyen kétszer oly pedáns, pontos és sza: 
vahihető, mint minden más ember, kerülje a kétes üzleteket, mely: 
ket szomszédjai talán bátran felvesznek és legyen ügyvitele olya ' 
melyet minden részletében feltárhat a,z e()'ész világ előtt l 

. • o . , 1 ontos 
Ha 1paros -- legyen kétszer oly szolid, oly JOzan, 0 Y P sU· 

és szorgalmas, mint mindenki más és becsülje és szerezzen bec 
letet a magyar munkának ! 

Akkor az antisemita-nyavalya el fog mulni magától. . dell 
. A~ országos tárlat magában a legélesebb szatíra IllJD llli 

antisenuta törekvésre. Azok az urak, kik nem győzik ro.agaszt3 

-i~l ; 

(/yar munkát és ipart, kik be nem telnek a· k k 
a mao , • 'k • . . w na a csudák-

l ma(/asztalasaval, m1 a vatosligetben láthat'k .
1
. , 

na c 0 
.. ·"l 7. '7 , 7. 0 · n agert sem 

k. tenék kozelebbio, htl1 em1e,., a 'lCLIJY n"mz 
1

. a· _
7 te ill • " " · . · e l lao.olnak n 

" ; 7 Minden mas alka,lommal ok elso htrdetői a . . 
hose.· . • • . . zepatabzmus-

1 kimutatJak reszletesen, ln mennyJt tesz. vesz a·' . 
na'' .. , u, nye1. tanul. 
élvez a ma,gyar fold, a magyar kultura, a magyar álln.m jótétemé-
nyeiből? Es most egyszerr e egé_szen uj metbodusra tértek, most 
cs::tk egy egységes nemzettestet Ismernek, mely a tárb.tot terem
tette. Mi azt az osztályozást képtelenségnek tekintettük mincli" _ 

de rointhogy divatba, hozták, nincs okunk, miért térjünk ki előle. 
Kimutn,ttuk a városligeti csatamezőn, mit ér MagYarorszá a. 

nak a zsidóság és megígéijük jó ba.rátnak és ellenségn~k. hogv ~'1. 
kiállítás uj lendületet fog adni a, zsidóságnak. · 

Ezentúl még magya.rabb lesz, mint eddig. 
Ezentúl még munkásabb lesz, mint eddig. 

Gyarlóságaiból :;tn nyit fog letenni, amennyi emberileg lehet
séges; azokat kik szégyenére vannak, ki fogja kiiszöbölni körébő] , 
még jobban mint eddig; gyermekei neveltetésére még több gondot 
és áldozatot fog hozni mint eddig és ba egyebek között a tárlaton 
megtanulta, hogy fontosa,bb része a, nemzeti kultnrúnak nincs az 
iparnál - ezt a tanulságot is hasznára, fogja fonlíbni lelkesen és 
becsületesen. 

És ha arra kerül a sor , hogy a nemzet itéljen közöttünk 
és elleneink között, rá fogunk mutatni az országos tárlatra és 
mondjuk: 

mi a nemzet nagy dindalához egy hatodrészszel járultunk 
- mennyivel járult hozzá a nemes antisemita-kompánia? 

JusTUS. 



Nyilt levélre nyilt válasz. 

A rninap egy fiizetct vettünk, melynek ezime · A zsid· t 
. . . . d . ~ . :..1 ·z t l 'l D l' , , . o .J Wia-tl.slrws es ant~·}tl ms1rms o W!. . y 1 ev e : 1'. x rnuczi Józs~f landi· 

ul'hoz, mint a Jfagyar-Zs.iclú &rmle SZ<' rkesztöj éhez. Irta Epeljessy 
J,-úlmán tanár. SzamosnJVártt, 1885. 

Az eleje igy h::tngzik: 

»Tisztelt Ur:1m! A folyó év február hn.vábau egy igényte
len levéllel kerestem fel önt, <trra kérvén, miszerint az ön által is 
szerkesztett ::\Iagyn.r-Zsicló Szemléből részemre néhány mutatv<'tny
námot külcleni sziveskedjék. Ön lekötelező szivességgel tett eleget 
kérésenmek, és posta-forclnltával a M.-Zs. Szemle tiz füzete kezcm
ben volt. 

»Daczára hossz;ts és sulyos bctegségernnek, a füzetek tanul
mányozását elhatároztam; tanulmányozni fogom továbbra is; 
engedje meg azonban, hogy az öt hónn.pos studium oreclméuyét 
ezen nyilt levelemben önnel közölhessem, mintcgy köszönotül szi-
ves figyelméért ; - és jeléül annak, hogy az érdemes füzetek nálam 
nem kerültek lomtárba. 

»Az önök vállalat:.t minclen mií.velt ember figyelmérc énle
mes. Engem azonban, mint végzett theologust is érclekelt.aclolog; 
és jóllehet kitünő jezsuita atyáktól hallgattam a theologJat tu~o
mányt, őszintén bevallom, a biblikus dolgokat illetőleg: a »~zem~~'~ 
ből sokat tanultam. Az oly ml'tvolt laikusra nézve peclJg, .a 1 

theol0giai tudományok kom pendinmát abban látja kulmiuállll, hlogt: 
rr· . ·aucso fl, »Pentateuchus« is van a világon, :1. melyben a» JZpar 

foglaltatik; :.tz önök 8zcmléje v:.tlóságos kincses-bánya. , 
1 

ül 
» :\Iiclőn :.t füzeteket nagyjából [ülapozg:.tttam, önke~t:o:ig 

tolult elmémbe azon kéTelés: miért késett ezen Szemle ol~ 
az éji homályban? )fros· 

»És önök a szú szorus értelméhen elmondhatják a zso ,l 

sal: »Quoniam tacui, invetcraverunt ossa mea!« Jll 
5
ok 

»Nekünk, kere!lztény~lmek, az ön?k ha.Jlgatásáb~\::.~JgatM 
hasznunk volt; - de azt 1s bátran álhthatom, hogy 'd 

115
Ma 

·· ··k k h · · · · s tnhtJ 0 
· ono ne atarozottan kárukra lett. f gaz, saJ<ttsago eretl 

b . l .. uycn sz 
az. em er1 természetnek, lut tud valamit, olyan wn titok, azt 
JD.mtegy önkéuytelenül elhinni, hogy az más előtt sem 

'\YJJ.T LEV}JLRE :"\YlVt' V.\T .,\~z. 
.)! t!J 

, .8 tudja; pedig távolról sem ugy áll a dolog. nem r"l . 
Jllas 1 . • , .11 . . ' . 10 cg a m1 

b'bl'kus dolcrok ISIDeietet 1 et1 , mert nem la·k 1 h 
~t 1 1 o , • 1 uso c, anem 

lk ' zek vann:.tk lu:tmnkban tuczat-szamra kik a hi'bl'k . le es ' ' ' 1 us Ismere 
'lletőlccr nem a » tisz telendő « és »tisztelete « h·tne k -tet 1 o , , ' ' ' m a Ollíe-

. 8 " 0 bscurus " nev re e relemesek Es ha így r1n .1 dolo 
1 

ll . lllell , . ' ' g a e ,e-
l nél .1 biblikus tudomany Ismeretére kötelezett leU·észek sze c , ' . . , ' nagy 

tömegénél - m1 monclam valonk lehet .a~kor a laikusokról? Ép 
n,zért nem csoclálkozo~ d.r. K_a~f~ann Dav~cln:tk a »Szemle« egyik 
füzetében tett am;t felJaJclnlasarol: » Mogmclítottuk e Yá llabtot. 
mert csak most látjuk, mennyire nem ismernek bennünket!« ' 

»Teljes joggal monclhatta! - Kivévén a kiYeendőket, ralú
ban, a zsidók irodalma, története stb. hazánkban abszolute isme
retlen. Szerotném az előfizetők névbjstromát áttekinteni. hány 
keresztény lelkés<~ és laikus érdeklődik el.en érdemes vállabt 
iránt? - Bár ~tz ignoti nulla cupielo elvénél fogva n priori körct
ke~tethetem, hogy végtelenü] kevés ! De vigasztttlja önöket 
nzon tudat, hogy jobb ötven, vagy száz embernek leveuni a h:í.lyo
got szemérő l, mint egyetlen-egynek sem.« 

A<:on kérdésen kezdem lehető rövidre sznbttlllló Yálaszomal: 
levette-e vajjon a 1\ti.-Zs. Szemle a hályogot a t. szerző szeméről 
is? A tény, hogy nyilt Jerelét megirta, úgy látszik. ucm buusko
clik e mellett. 

A magyar autisemitizmust szerzőnk ugyau megrető gúnynyal 
ostorozza. Az illetőket kevéssé lekötelező nyilts{tggal szúl »n nagy 
közönség ezer fajankó«-járól, kik a képviselőházi autisemila-párt 
fö~lépésébőlmég nagyobb hátorsúgot merítettek arra nézve, hogy 
mi~deu komolys[tg és tanulmány nélkül »l)áratlan nyegleséggel« 
"elJvat-kór szinvonalár;1. emelkedjenek. n miut »üres koponyával« 
emelkedtek is. 

. De azért az antisemitizmust nemcsak komoly, hanem iga
zolt rnoz"al k · ' ' adok ej·. , "b' omna IS tartja; oly érzésnek, melyet nem evszaz 
őitelete t rt 1 ·l t h , · k • ·· é" tett :u , 'P a , anem mintccry törtcuet.J rnyszerus 5 

'sL anclov(t. Csnk hogr id·í.icr ne: tal·ílták ki i
0
aaz, vagy szerzőnk 

zerint k ~··' ' o ' . , 
g"l k" » ardinális« okát. Ö kit·tl·ílta. Ho.rr e fölfedezését a nlag-
" oz"]' . ' ' "· 0 

Je, megu-ta röpirat{tt. 
~z <tntisemitizrnus kanliu[llis oka: tt zsidrJk fanatizrnu~a. 

Szell!. J 'b~' honnan merítette e tudását? 1\f:tgábúl n Magyar-Zstdó 
d e ol. Az' t · · · · •- tom e mon· at:t: E er JOligéJe szerzőnknek az uJtes ... men . . 

x: ore tuo J. d' , . . . t'tcle. Propna orJa u Ico te; es a roma1 JOg e e · · 
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f:tssiü plus v~tlet ruille tcstibus. Sn,ját nyilatkozataink al ., 
mond szerző itéletet. s a mit m agunk vallunk, bizonyítóbb alJJan 

, , l , l az ezer tannsag-tete ne . 
1\Iert a 1\I.-Zs. Szemle a mellett tmmskodik ]1ogy ., 'd 

' " ZS! 'l 
fa u:ttikusak. Itt van miudcnek előtt o1·ns;; levelezünk ki »p'. tlo< 

. ) aut :tu 
ig~tzságszeretettel és romden leplezgetés nélkül« vallja be mil 
' ') 1 'd') ljT' . ' J l:tnn.tJ msa ;: n,z orosz zs1 o r; ' e?.szmcuw JS említi czikkoib 

eu a 
magyar famttizáltaknt ; dl'. Rosensp itz bizonyítj a, hogy Ameriká-

ban is igy van ez, sőt nagy m~tgamegfeledkezéssel egyszer ezt 
találja irni : >> Mig ez elemből lesz, addig egy vagy más formábn.u 
antisemita is fog lenni mindenütt« stb. stb. 

I me szerző fölfedezésének egész megokolása. Nem biszem 
hogy m bba j elentős dolgot fogyatékosabb készlettel és kevesebb 
komolysággal ip:trkodtak volna elintézni. 

A m még igy is hiba van a kréta körül. Mert ha figyelmes 
böngészetei után azt találj a, hogy »a Magyar-Zsidó Szemiének 
alig van füzete, melyben a zsidóság alsóbb tömegében leledző 
fanatizmusról - sajnálattal bár, dc őszintén - említés ne tétet· 
nék « - akkor ügyet kellett volna vetnie ama tény magyarám· 
tára is : honnan van mégis, hogy az antisemitizmust meglehetős 

hielegen ha):!;yj a a zsidóság »al sóbb tömege«, ellenben rögzött szen· 
vedélyének egész izzó hevével fordul a » felsőbb « réteg : a művel· 
tek és vagyonosak ellen ? 

D e maga az okul vetett fanatizmus is közelebbi roeghatáro· 
zásra szorul. A M.-Zs. Szemiében csak az oly fanatizmus említé· 
sére akadt szerző, melylyel egymás iránt fordulunk. Fájd~lom, 
vannak vakbuzgó pártjaink, melyck mirlcleu más párt nézeteJt he· 
veserr és türelmetlenül ostromolják. Szomoru tény, hogy megha~ 
sanlottunk és önmagunkat emésztjük - dc ez ellen a tisztel 
antisemitáknak aligha lesz kifogásuk. 

Vagy tán azt a fanatizmttst kell érteni, melylyel a ker~sz· 
tények ellen fordulnánk? Hol akadt ennek szerző a M.-Zs .. Sz.: :~ 
csak nyomára is? N em említi, mert nem létezik. De roikor JS VI: y 
tethetett az az elenyésző kisebbség, melyet a zsidóság a kereszt;n 
fajok közepette képez, ezek ellen fanatizmussal? A középkorba~ 

0
: 

mikor az elnyomott és üldözött nép alázatossággal és magá a:1. lá l . ueker nu ssa Igyekezett azon hogy a szabad kénynek szemre . tt 
'ö ? V . ' siete 
l n agy az úJkorban, midőn senki nálánál inkább nem bántv-a 
az egyenlőség és testvériség zászlaja alá, türelmetlen hév-vel 
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.' ·ól százados szokúst és lemondva mé f .. , 
le roagar • . . g a aJ I erzé ről ·. , 

. nemzettel egy leg} en ? 1\Irkor l"enis 'k I>, 
bo<Y) a , .. . ' o ' lll or voltunk . 

" t 'ktlS'tk hogy most eledt fol UJra ez ádáz mo l ? mt f:wa 1 , ' ' • zga om . 
Am mut[tttnk - ha ugy tetsz1k - a zsidók f: t' . 

. 'bb , d l ,~n:t Jzmust Js 
Akkor midőu mka a tarsa a omból kitiltotta! k" , · 

J:l. ' · . , ' c oz e a kartak 
t ·tozni semhogy tanmkat megtagadJak · akkor mr'dö 1 M ' . , , _ . . , ' ' n e szenvecl-
t ' k a J'oot11Jro szazadol~ ro mden rgazsae:tn.lansá"a' t 8 h' k 
e ' " . " , , u o IVe · maracl-

tak vallásukhoz j m1don oly batorsaggal, melyet csak sze t 1 lk 
· I b I' k n e e-sedés önthet a sz1ve c e, epte • a máglyára, hogy tanusáO'ot t 

· .. ll tt A t" ,. b ' ' 5 egye-
lJek h1tok me e . mes en es szenvedesben a r··'c:r" s k l' b 

. ' ""'' z oc as au 
és istentiszteletben voltak ők fanatikusak. A m'is ~ ]Jr 

1 ' 'a as ua c 
ellen soha. 

Ily ingoványos lévén az alap, természetesuck fogja szerző 
találni, hogy a rnit erre fölépít, nem számíthat tetszés li nh e. Yala
miut - szerinte - csaki s minmagunk vagyunk az autisemitizmus 
oka, ép ugy áll - szerinte - csupán csak rajtunk, hogy e moz
ga.lom megszünjék. . ~ keresztény társadalom jól van ugy a hogy 
Yan. Ellenben a zsrdoknak gyökeresen át kell alakuluiok. Szerző 
erre nézve egész programmallép elénk R endezzük bitközsécri éle
tünket j fejlesszük kebelünkben a közoktn,tást nemzeti szelle;ben · 
robbantsuk ' t · 'b 'l • ' .. . sze a J eSI a mt es talmucl- tórákat »a fnnatizmus ezen 
f~ldalattJ keltő-poklait« stb. D e minek ezeket részletezni? Minek 
tenyadntokkal c , r l . ? A k ' , . . 

za1o m . r sertem akar botból Is f.u·a a az bt1-
rotvát. ' ' ' " ' 

Osak egyről akarunk külön megemlékezni. A vérvádróL 
»Csodálatos - íg·,7 r·l. a ő h k t' , sectáJ'a k" .. , ' J ' szerz -- ogy a eresz enyseg ezer 
' ozul a verv á l t 1! • 

S , 'c a egyr e sem 1ogtak soha. « 
zerző téved F l , . 

hitelese k ' · 0 you·ntunkban már eddigelé három izben volt 
a.z a kii~u~mut.at:a (1. M.-Zs. Sz. I. 81., 294. l. és II. 436-439. L) 
ták a vérvá~1 Js Ismer etes tény, hogy a keresztényekre ill ráfog
heu is tuclh at. D e szerző, lllint »Vé"zett theoloO'us« ezt leülön-

atta volna o ,., 
Szerzö t · 

dolgozata és Paln_ulmányainak folytatás tH igéri. Goldzieher Ilona 
tet a oczy L' 't 'k szenek nek' Ipo cz1 ksorozata és »más egyebek« sem , ), 

Ühajtjuk h . 
Bud ' ogy ez UJabb tanulmányai alaposabbak legyenek. 

apest. 

BANÓCZJ JózsEF. 



ÉRTESÍTŐ. 

Országvilág. 

Eg:s- felekezeti lap jubileuma. 

En-r kitiinü toll a 1'11.-Zs. S;r.emlének tauügyi rovatttbau méltatja a~ 
~ ' 

ors1.tlgos ma gyar izraelita tanitó-egyestilet érdemeit abból az alkalombol, 

bon-y a"' e"ycsi\let ]apja tizedik évfordnlóját ii.li. Mi e helyütt anól a fcr

fiu:Ól aka;t;nk megemléke7,ni, ki a"' Értcsitőt immár tizedik éve rcdigálja, 

kiben a S:ilerkeRztői tapintat szakértelmenek magaslatán {til s kinek bn~-
s • · El • • valóban problemat "almtínál csak önfeláldozása nagyobb. zanto ' eazar ' . 

o t . d" Jatt a macryar zst-oldott meg. Hány lapja :ill t fenn t;~ sziin meg ez l o a 'o 

dógágnak! De ö tiz álló esztendeig szerkeszti egyhuzamban ngyana~t a 
k' t l a ezt 1875 no· 

lapot zsidó tanítóknak zsidó la11ilókkrtl - l mcr e vo ll ' • 
1
:, 

• • · 1 t előre J. ósolu1 ? ' 5 

vember 18-án midőn az Ertesitő első s7.ama megJe en • , . 
' ' . .. , . k l . lap de nem s~e 

ő e problemat jól is oldotta meg. A'l. Ertes1to nepls ·o at ' 1• .. l r lap de nem uua 
m~lyeskedö · felekezeti lap, de nem elfogult i egyesu e 1 ' . 

1
.
1
·aut, 

' . . · · ' föladataJ 
mas. Csak érdeklődni kell a 7-sidó tamtóv1lág vJszonym es tahll· 

. . é · It t • ' . keresve sem és el fogjuk ismerni, hogy ez 1rodalm1 k pv1se e eseJe 

hatott volna alkalmasabb férfiút Szantó EleázárnaL 'lk"l wa· 
. , . .. • · i érdek uc u 

»A szerkcsztő btzottsag mmden onzes cs anyag . talllltit 
, .. .. . d "k t • Jegszebb Jll 

gara vallalta a lap szet·kesztcse koruli teen o e es össze· 
' . 'l bb szamban . 

abban ta'alandja ha közeh·öl es tavohól mme nagyo át It~ 
' t' be mag 

seregJenek kitüzött zászlónk körül« - e sorokkal muta Ja ·Ites~tö 
.. , . ' z Pedig a szel 

évvel ezelőtt a szerkesztö. Onmagaról emhtest sem tes · 1 11ebe-
. h . egosztatJanu 

bizottság müködésének nyomára sem akadm : a te er m 1 ö pe· 
szerepe, 

zedett ö reá. Már a második évben a bizottság n<;deg sem tJan s~er· 
k fáradbata 

dig marad, a mi eleitől fogva volt: lapjának nemcsa 

keaztöje, de egyik legszm·galmasabb munkatársa is. 

n. ,J. JC(H. F ELRKRZETI L.\1' ,fl'lllLBl')!.\ 
(i()g 

C 'kkei soha nincsenek tanulság nélkül. A gond lk d. . 
z1 , , o o o esz és júzau 
lt pedagoo-us e:; gyakorlott tauferfiu nl'ilatkoz 'k 

fő a tanu " .. . , , • t meg 'alameu~n·i-
' D ezenföliil az uncrzetes tanferfi es nyilt jellem a .. _.d. , · 

bell· e • . . ' ' Jo z 1 o e, lelke, 
fi ÉrJell azért va n L'ZJkkem ek nemcsak tartalmuk 1 ]Jnza · . . . . . • tanem karaktr-

. . Midőn 1 S 7 5-ben a vcrtesalJm tamtoegy]et elhat·ir 1 . 
rltk 15 · . . -~ ' oz za, 10gy zstdü 

á " · érdekében a numszterhez fordul, ezeket irJ'a. »'I kart, r::sal - ' . 1' eg Yau eO' ,~ 

d autonomini életre ,·ezető szentesitett szab,iJvzatunk é, t·· . .. k "· ren es , o ' o nm nu- kell 
. mások foo-lalkozz<lllak a mi bajainkkal liintiink k ll ' 

hogy ' ö . • • , ' e , hogy 
'Id·' nl az orsz<ío·os IU . alaphol sapt felekezetiink közeerei -'lt 1 pe a ~ ~ b b tl a men·~ 

szaYazott iskolai czélokl·a szolg<íló segélyösszegeket csak akkor eu.,.ed~k 
kiszolgáltatni, ha a t a nfeliig )·eiök a községek iskoláit fcllih·iz~gáh·á~t, a 

községct méltónak találjúk a segélyezésre. Ez már uem a kormánv !\in

hatósági joga, ez má r több, ez nyilt bizalmatlanság iskoláiuk beloze;Tezése 

it·áut, melyek fölött rendezetlen felekezeti viszouyaiuk kü\·dkezteoeu sa

j:it fclUgyelöink a feliigyelet et nem gyakoroljltk s nent is g-yakorolhat

jak.« Midőu 'l'refort miuiszter 18 7 6-beu rendelet ~utal tudatja, ho:;~· an 

fogja a zsidó népiskolai segélyösszeget a kongresszusi, az orthodox és a 

statusquo hitközségek köz t fölosztaJ ti , SztÍIJtó így ir: ~ i\legsziilemlctt 

a harmadik zsidó feleke7-et és meghalt a zsidók autonomiája! Azon köz

ségek, melyek nem szervezkcdtek a kongreswsi alapszab,íJyzat értelmében 

és nem szervetlenkedtek a Somré-haclatb szcrint, azok jövőben köz\·etleniil 

a miuiszterrel fognak közlekeclui. Hi,·atalos chte,·ezésiik uH:g nincsen vég

legesen megállapítva; ök status-quonak ne\-e7-ik magukat, dc ugy hiszem, 

a legilletekesebb el e e· ' .. l · · t ·' J' 'd· A · . , n v zeso;: »nmn sz erm JS zst ok « lesz. töbl.n magyar 
ZSJdo polgárokra ' · ·· "b · , . nezve J Ovo en az »Iroda « csak posta lesz, melyeu ~It a vi-
lagl hatóságo l- 11 b' . ~ , 

• '
11

<t Izonyitvanyok alapjan legal:Í:ilatosabb két·chncikct f'ól-
teiJeszthetik a , 

' magas alkotmanyos kormányhoz hoo-y s11jú t pénzükböJ 
engedél yezzen e k ' ' ' o . 
h't gy ·evcs valamit. Es ez tartani fo"' addig mig müvelt 
l sorsosaink a ' o ' 

ho , szegyeuletest a dologbau át nem látj!Ík, akkor alkalmasint, 
gy meltók leo- , 

ba1 . o} enek azon férfiakhoz, kik e hazábau jogtalan állapotnk-
l a Jogért küzd .. 

rokh ottek, hathatósau óvást fo"'nak tenni ily szabad polgá-oz nem .1 o 
A. .m~ tó gyámkodás ellen.« 

• bibhafordit • t · • 
)Erezünk b as Ismetelten siirgeti miut magyarositó eszközt. 

azért a : eazélünk, értiink és tudunk ma<>'var·ul- 1·1·;a 1877-ben -de 
nemet ", • 

a hol »Ilia nyelv konokul tartja magát a családi életben és mindenlitt, 
l t gunk között • 
e esen llleg « vagyunk. A magyar zsidóság addig nem bir töke· 
a bibJi lllagyarosodni · · · " 1 k t' · k láb a ered . , Img Imnden magyar zs1dó ,e e eze 1 lS o an 
littl etl szöve ét . 

ny- tehát g magyar nyelven nem adják elő. A magyar kor-
egy PCrczig " • • L.-•·•·u .. 

· sem 10g habozni a magyarország• 118ldó ....,.._, 
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abbeli kininalmukat erélyeseu támogatni, hogy az egész biblia , . 

iskolaalap költségén minél előbb átfordíttassélc« 1\Iidöu Seligmau, 11" tz~. 
, l fi'l 'l' ' ' l H t nevet l 88 2-ben a mostmm·a o csere t, tgy szo : » ogy a zsidók száz" .. 

, 'J k ' . j ~ [d' ' cZtc, C hadbau német neven e ne -, a regt so >:szor e tesert idők bűne -. 
.. , t . S 1 ' ' " és a · k'o'teleoséo-üuk azt JO ,-a enut. o >:an cs ncmtJogosultságo-aJ a·' t 

nu o o . , .. , .. b ' • lllOndják t O'l'UU !too-)' .1 hazafias erzelem egeszen fuggetlen a nevto l . igfl.z d 
t "· , b ' ' ' ~, e Ot·sz:l
gos érdekek megkid.uják, hogy a haza kiilsöleg is magyar jellemct öltsön. 

Ne idegenkedjünk egy néVl·öl lemondani, melyet, akár mily kegyelettel is 

viseltetünk iránta, utóvégre csak czopfos szolgabiró varrt nyakunkra jó 
,-agy rossz kedvében.« 

Milyen helyesen és egyuttal nemes-szerényen fogja ö fel a tanító 

hivatását, világosan elmondj a a következő intő soraiban : »Számtalanszot· 

meggyőződtünk, hogy a hol tanító kellő tapintattal eljár, hol szerény 

magaviselettel szilárd jellem párosul, ott a tanító megnyeri a községet ds 

a szlilöket az iskola szent ügyének. De azt is tudjuk, hogy hivalkodás, 

fiinhrjázás és tapintatlan követelés a legszelídebb községet is elkeserítette. 

'fapintat és okosság, uraim - és győzni fognak. Az iskola beléletére 
11,(z,,e pedig az ifjuság magyarositását tartsuk folytonosan szem előtt. De 
11 e teveszük szem elöl, hogy a valódi magyarosodás csak az, ha a nép 

a hazai 11yelvet a családban úgy mint az egyházi életben kizürólagosan 

fogja használni. A tanításnál ne feledkezzünk meg a nevelésről. Népnevelők 
dicső czimé,·el bliszkelkedik most a tanitó ; de kevés azok száma, kik 

tényleg is bizonyl!anak, hogy az oktatas a J neve es sz ' . , , . 'ó . l • o Igálatában áll és 
nem fordítva. Fel tehát a munkára, kartársak. eve JU- l JUS ' N l "·'k 'f' águnkat bttben 

és hazafiságban és megtettük kötelességlinket. « . . . 

A mult év elsö számát Szántó a következő sorokkal nyitja meg· 

. t sakis az ország » liiagyar-zsidó felekezeti lap senki től nun támogatva, nun c 't. 

. ' . . . ' ' l f' t vet a zsidó tam o-~stdo tamtó1tol, az mar magában oly teny, me Y eny 'd' 

ll ·"l mely a zs1 o ságra és dicséretes tanunuságot tesz azon hazafias sze emro ' d . 'k 

h t' ka ere tanitóságot lelkesíti.« Ez utóbbi sorokat bizvást alkalmaz a JU á k 
. kamso szerkesztöre magára, ki mint kilencz évvel ezelőtt, most 18 csa . Unk 

fáradozását dicsőíti és a mások érdemeit látja. Nekünk kötele:ss~gfüg
igazságosabbaknak lennünk iránta, mint ö saját maga iránt. un~:ss~ga 
getlen jelleme emeli a tanítók önérzetét, az ö fáradhatatlan m t' szel· 

E', "t''ben nemze l sarkalhatja öket továbbképzésre. Hazafisága az rtesi 0 , t meg· 
t honositat lemet, mliveltsége és tapintata higgadt és nyugodt hango 

1 
fele· 

• yutta a Es szolgálván a tan:tók érdekeit lankadatlanul, szolgálta eg s/lbb, 
'- zetéi t" knek ben a.e t híven és állandóan. Mert van-e vajJon felekeze un 
foRtosabb Ugye az oktatásnál? 

ROSEN't;Pl'l'Z S,Í c-;DOR. Z»!Dó P.Í.l!OLyj.~LET 
605 

'g·I'bb zsidólap szerkesztöjét, tisztelt kol! • k 
A legre egan ·at üdvihöljiik 

. kban. Yajha megvolnánk javult viszouyok közt tiz é,· mulva 
e soralll ·t régi Értesítő és az ifju M.-Zs.-Szemlc. mindketteu - • . 

B. J . 

Zsidó páholyélet. 

Taval jelent meg New-Yorkban egy könyv e czimen : Report of 

t've commitee of the Constitulion G1·wut Lor;e I. O. B. B !883 the execn 1 • • , · 

_ 1884 «, melyböl a zs1do életnek egy erdekes, Magyarországon eddigelé, 

tudtommal, teljesen ismeretlen mozzanatávallehet megismerkedni. llfár ezért 

is hiszem, nem végzek fölösleges dolgot, midön c munka tanulságos tartal
mát a lVI.-Zs. Szemle olvasóival közlöm. 

A munka a zsidó páholyéletet tárja elénic 

Tehát szabadkömüvesség? Nem. Internáczionális ugyan, mint ez, de 

nem interkonfesszionális is. Az I O. B. R . csak zsidó vallásu tagokat 

ismer. Jelszava: jótékonyság, testvéri szcretet, egyesség. Az egész emberi

seg jóvaltán f:íradozik ez is, az elöit(Hetek legyőzését, a testi és lelki nyo

mor enyhítését szin tén föladatának vallja. De e kereten belli! az is 

czélja, hogy a zsidókat egyesítse. Vagy a mint a Yégrehajtó bizottság 

fáradhatatlan titkára, Thalmessinger, ilja a rend elnök.:hez, Bien Gyulához: 

>> Közre akarunk hatni annak :Utalános elismertetéséhcz, hogy az emberek 

mind testvérek; továbbá egyesíteni aka1juk a két félgömb zsidóságát közüs 

védelem és kölcsönös ségítség által - segítség által inségben és betegség· 

ben, védelem által a magasrangnak és alsó osztálynak fanatizmusa okozta 
támadás. és üldözés ellen.« 

Önkénytelenlil az Alliance-ra gondolunk. A hasonlatosság csakugyan 

megvan s e könyv egyik lapján maga az említett titkár i1ja: »Az Alliance 

Israélite kivételével alig van szervezet, mely alkalmasabb volna a »zsidó

ság egyesítésének« nagy misszióját teljesíteni, mint ami rendünk - az I. O. B. B. 

Mik vajjon ezek a titokzatos betük? Nem egyéb mint kezdőbetűje 
e négy szónak : Independen t Order B'nai B'rith. A németek igy hják: U. 0
· B. B. M · b ' 

0 agyarul : a szövetség tagjainak független rendJe. (Unab Kngrger rden stb.) 

hat . .A. rend népszerüségéröl fogalmat adhat, hogy csak 1883-84-ben 
UJ Páholy (h . E t] é beo 

valób . a tetsz1k : fiókegy let) alakult 51 O taggal. gye en v 
an ó

1
'
1
ási e d 8 25 -·

11
•A

1
"" Af re mény. A mult esztendő végt:n volt összesen t-"''ll. 

. .\Gl'-'ll·Zsn)ó Sz•:A~L•:. 'l 
1885. IX. Füz. 



GOG 

~:J , OOO hlggnl. Jutékouy rzélokm kiadott a rend 350.0 00 dolhln _ 

(\gztrák értékben 700,000 forintot; inh~zetc i kitiinő nevelés mcllntt . , 
c vtragzó 

:íllapotb:m vann:~k. 
Mag:ítól erthctö, hogy il~- kiterjedt szen·czet nem maradt támad:ls

tól megkiml(]ve. A jelentésből megtndjnk, hogy kiilöni)sen a tagok özvc

gyeinek és ardinak biztosítasa ::td sok félreértésre alkalmat. »Az ellenfel 

és :1 gy iílölct azt mondják, hogy cs::tk l:letbiztosító társulat vagyun k, erre 

pedig nem kell kiilön r.sidó szervezct« - igy szól magn. az elnök és hozzá

tc~z i : Bizonyos, hogy ::t biztosittís ~zélja crdemetl~niil lépett ar. előtérbe és 

sok oda nem való elemet >itt :1 p:U10lyokba. A szervezet hiányos: módosí

tani kell az alap tör>ényekct l:S :1 kl\zponti feliigyelet hutAsosabbá tétele 

\' l:gctt Nag~· Páholyt kell szcn·czni. - A ,·égrchajtó bizottság 1884. jnl. 

~O-án t::trtott iilésében, e nézetekhez cs::ttlakozdu, el is határozta, hogy az 

ahpszabalyilag 18 8 6-r[t elő ir t nagygyiílést elő7.őleg tarts[tnak még speczi

:\ l i ~ nag~·gyillést. 

A7 egész rend Amerikában hét kcri.ilett·e oszlile - megjegyzendő, 

hog)' l 000 tag mcír kiilön kcrl\letct képezhet külön keri\leti nagypáholy· 

] ~·al -- melyck mindegyike terjedelmes jelentést kl>zöl müködéséröl, ,-agyon i 

t\11:\ ;::lról stb. E jelentések és a páholyokban tett általánosb ér<lemü jaYas· 

lntok összege kepezi e czikkem elején említett könyv tartalmát 

E j elentésekből cs[tk egy pár dolgot [tk[trak kiböngéswi . Nc11·· 

Yorkbm1 uj páholy-helyiségct [tk[trnak építeni ; költségvetése 200,000 ti. 

= 400,000 frt. »A pénz kell , tehát meglesz« mondj [t egyszertien a jelen· 

tés. Öz,·cgy· és árv[ta]apra költöttek it t 12 2,000 dollárt, betegeknek 

15,500-at stb. , kön)"'tárukból 44,5 00 kötetet vettek ki az előző <'vben, 

mindenik olvasóra l O könyv jutott - van tehát a páholynak 4 500 olva

sója. Tartottak zene· és fölolvasó estl'ket. E kerületbe tartozó G páholynak 

k\ilön temetkező helye van, ép ugy mint a chic[tgoi keriilct 5 páholy:Íitflk , 

A 2-ik kerillet á1·vaházat tart fönn 300 gyermekkel. H[tvonként itt csak 

egy zárt ülés t tartaMk , a többire elviheti kiki fel eségét, b[tratját stb. A 

3-ik keriilctnek gyönyöri\ k\ilön páholyháza V[tn , mely [t város (Srtn Fran· 

cisco) legnevezetesebb épületei köz<' tartozik; könyvtára 400 0 kötetet 

számlál. ·mponáló 
De minek soroljam föl ez érdekes és részben valóbau J 

részleteket kiilön-kiilön? A következő táblázatban összeállítottam miude~J 
tudnivalót. Az olvasó bizonyára kimerítő tájékozást fog belöle meríthetnJ: 

ám rtzt mu 
Caak azt akarom megemlíteni hogy a székhely mellé tett sz • ' . ége ~ 
ta.tja, hány páholy van magában a székhelyben. A peuz egys 

dollú (2 frt.) 

"' ~ 
~, ·:.: .. E: S Kiadtak 

i l Székbel y :::.!. l h ~ HH.~_t_ -~ _j~ 
~ ~ ~ E':í ~ ;a :o ~ ~ 2 ._, ~ 

~~~~~~----~--~~------------~------~--=---~~ 
l 

New-York l l j 

l . 
4_1 . 74 9252 41-!8 9192 1~2479 15503 "310-IR l noe-l l - • ' ' -;j l !9 ú !34 

2·1 p:ii::Te~;::a 43 I 3190/Il635 
627 6 

l 
3825 30991,125574 79971 7652~ 

36717 5912 589!! 56174 54833 3. , ll 33 29441'
1
1426 

san Francisco 
4. ll 28 2111 11458 

Baltimore 
1 3201 9137 97822 60589 5191~ 

1789 306961 256 l ~ 8H43 398 65 39~02 5-
7 34 2225 1304 

Chicago 11 

ll 41 2568 803 5591 20285 15541 57571 
l\Iernpbis ll 

3 62 2318 1012 13815 ll 240 702 86302 

519~:) 46~74 

-"~7 .J-0
1 

4H~:l.J. I 
Végül meg ak[trom említeni, hogy Europ.iban a n'ntl eddigelé csak 

Németo1·szágban te1jcdt cl. Táu azért főkép, mcrt itt a zsidóbt a szabad

kömíívc~-~ áholy~k rniud be nem fogadj~lk. A jelentés négy m:mct p:lholyról 

tesz emittest - JCleuleg pedig m:lr Y [til tizenkettő: egyetlen é1- n Jatt órüí"i 

gyarap,odás . A tagok összes e:dma a fölemlitett -! pühoi~-IJ'tn a 7:1 : nw,-t 

lehet tan 500 . A 12 páhol}· a kö,·rtkez.o" .· l) . r-nb;c·hc Rcil'hslog<'. >z,:khclyc 
Berlin, Genuania Loo-e. H ll S B 
1 

. . o · a e a. ., ert h. Aucl'imch L. : BPrlin, Cnn .. ord ia 
.. Cattovttz, l\lamreh L . B tl AlJ . B ·r . · · eu len, emanma L. : Stet ti n, ~Inntcfi llrt: L. : 
et m, Humamt[ts L . G! · ·'t . hu . F . ' · · eni J z, L esslll g L. : Boroszló, Carita;; L . : Krcuz-
tg, 1_·atermt[ts L . : D rezda, MeJJclelssoiJIJ J .. M - - : ~fagd d.Jnrg. 

gés [t; mclen egyes p ti holy Amerikából nye ri mcgcrösíll:,;ét; a~. ii,;;zcfüg-
, [tuyarenddel !-"]" b . 

Bedinbe h 
1 

cLL on en csak [t Jelentések bckiilrlétilqJCn nyila tkozik. 
n, 0 lll>Ít' 3 p{thol · v D' · lllely az a ' k . ) an, 1stnct Gro,s-L oge·t ak[trnak me"nYitni 

' ' me n · a1 kerületi ál 1 , , , 
0 

- , ' 
sokban is f 

1 
P 10 ynak felelne me". F iii·th c~ ~iirnberg va ro-

l 4 o ynak ttlro-y·lHR k il b 
páholynak .. 

1 
, b ' '· 0 P' 10ly megny it,ím inln t, ez eBetben Berlin 

sitése befolyá va ll<'k központj á,-á és remélh e tő, ho". ,· a szen ·ezet egysr:ge-
i ssaJ lesz kül .. , o. 
8 megemlékezik. ' so es belső erősítésérc i:<. - A j elentés Ausztriáról 

enged .1 · ' ez or,;z-í,.,.b·u 
B e Yezve, de lel . ' b ' 

1
' - ugyuJ()nd - titko;; tár,ulat nem lesz 

B 1etolcg me o- f .. k · nern titkos 
1 

b Og_)a • győzni a korrmínyt, hogy az I. 0 . 
A. ' lan cm cs [tk ' t t , rend tört, ' za r arsuJa t s minden politikától tartózkodik. 

encte egy ébk . t 
Jac/,;

801 
•
1
, b en legközelebb fog megira tni. 

tVl "eJ E·loridr.J. <ltlrun . 

R o ~:N PJTZ SAs ooJt. 
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GOH 'l'ANÜGY. 

Tan ügy. 

_.\ l1itokt~1U.~ bi~í.nyai. 

Általános a panasz a, hitoktatá s crcthnt!nyc fölött. 

Csakhogy u panasz annyiféle, a hán~·f,qc az :íll:íspont, 1nelyet a 

~zcmlélö azzal szemben elfoglal. 

Mig egy rész azt panaszolja, hogy a tannlók BH{g a héber oh•as:i~t 

~lln s:lj:itítj:ik el az elemi és polg:íri iskolában, addig nüsok a szarosan 

ntt erkölcsi vallásta ni, - ismét nuísok n 1·alhístörténeti ismeretek hi:iny:it 

n1n·y biányoss:ígát pa11aszolják. 

"'· Az. e téren a fő1·árosban több é1·cn át keresztül, hi1·atalos mil!öseg· 

ben tapasztaltak nyomán óhajtallék e kérdéshez szólani. 

I. Ú gy hiszem 11em szükséges itt bőYcbbeB fejtegetHi azt hogy mily 

kiilöubözők azon igények, mclyek a mai viszonyok közt támasztatnak a 

taniigy köriil egyáltaljábau, -- de főleg és klilönöscn a hit.tanít:ís köriil, 

_ azoktól, melyeket még csak másft:l évtized,lel ezelőtt kímasztottak. 

1\em tartozik jeleu fejtegetés körébe azt kutatni, hogy mi okozta ezt 

- dc JeO'Yenek bár ezen okok sok iránybau a társadalom szabad fajlöu<:. 

sére néz Y:· ked 1·ezőtlenek; itt azonban konstabílui óhaj tom, hogy ezen frut· 

ernlitett dltozás a hit· és erkölcs-tauíb\s egy új és rcmélhctöleg szercucsé" 

nedját Yan himtm alkotni. 

E zen magasabb követelésekkel szemben, tekintettel al'l'n, hog,r a ld t· 

"k b' 'l 'ó l . t" . ': l)'el·uek mcgfcleloiB;;' tanításra szlikséges tanero ·, - arnu y J cs a on e1 ' . 
, · • b • )'ÍrC birják IS :t qualifikált elemi iskolai tamtók legyenek JS, cs anneun 

. l F bb nem ü italáttosan szlikségcs héber ismereteket, - nem 1gcn vagy ega a .. 
. bb szcllctun birnak - de mint ilyenek nem is birhatnak azon magasa 

0 . . l k .. vete] t magasitu képesítessel, mely szükséges, hogy a ma1 korbau JOgga 0 · 

igényeknek teljesen megfeleljenek. , , f le· 
. . , . k a keresztCII) c E tekmtetben, fáJdalom, nagy h~ttrányban vagyuli é· ja,· 

kezetekkel szemben, kiknek hitoktatói nagyobbrészt egyetemet • o· 

theolegiát végzett klíplánok - illetve scgédlelkészek. . ,.
11 

za· 
kk ll b·Íl'llllly ,,,o Ez nagy haj, melyet mihamarabb orvosolnun e ' ' -

tokba keriiijön is. bb elií· 

Ha e hiány a fövárosban, - melynek hitközsége a legnag:,~e"''obb 
vigyázattal és nem csekély áldozattal iparkodik az országbau létezo cl;.Jyii· 

tanerllket megszerezni és hol a viszonyok az utóbbi időben nagyon k s~ 
. . "k Jchetue aen fejllldnek, - is oly nagy mértékben mutatkoztk ; romo , ki!CII? 

e téreJL alkalmazott ta11er6k a vidéken ,_:8 kevé"bbé tehetős hitkii~s<•ge 

fil)!) 

1\Iindenekelött tehát nzt tartom sziihégeRnek hn<>y . 
' 'l I 'd, ll' . "· a lnttanit·i•ra , •zcrte ki za ro n g cB a < a ZBI o >a ast an elöach<<' . . . '· · 

nrszug, · . 1 . , • • ' ··.na ~peciahter eliiké. 
, tt ·. erre CJIWhfik,llt tamtok a lkalmaztassanak 1 ·t 

1 sztte e;; , ' ner ta >alameh· ta . 
, . .'J •zliksro·e•. hogy a tanulok alapos és emelked It 

1 
.. • ·n 

t:~rg.) n,t · " , e sze !emu oktat-', 
, J JelkesÍttesBCJJCk a tantm·gy tartalma es czélja il"[ t , . a. 
alta . , . , ' n , ugy bJzonn,·:\ra 

h'ttan az mcrt cBalns ez alta! fog.,1nk elemi azt mi f."! 
1 

• 
a I , ' , , ' .lJ C a om az n tolsó 
'. t'· edben felserdült nemzetleknel oly anm·ira elhnnl'a<>olt"t tt 

1 ev IZ .. ' • c b cL o : lOO'v hit-
b Ó tracliczíóit tisztelő öuérzetes zsidókat nevelJ'link b. uzg , ' · 

Gyakorlati indítdnyokat tenni ugyan nem rt·zcm magamat hh·at\'a 

le nem mulaszthatom el ujmutatásként ana utalni ho"• " B d ' 
c ' hJ "' u ape::teu 
fennálló orsúgos rabbiképző intézettel kapcsolatban, ,·agy legahíbb annak 

védnöksége alatt lehetne egy országos - vagy legalább kisérletképen egy 

fö1·á1·osi hittamÍl·i tanfolyamot alakítani, mely képes ,·olna, a rabbiképz/i 

intézet tanárainak vezetése, vagy legalább befolyása mellett teljesen szak
képzett hitoktatókat nevelni. 1) 

ll. Második nagy hiánya a jelenleg rlivó hitoktatásnak, igénytelen 

né~etcm szcrin t, az, hogy a magyar zsidóság arra hivatott szakférfiai iiuma

gukkal sem látszanak tiRztában lenni - 1·agy eddig legalább még nem 

nyilatkoztak aMorita ti vc a fölött, hogy a héber olvas,ís, tulajdonképeni 

hittan és a zsidótörténetből mi és mily ará·1yban taníttassek az elemi ,:
8 

polgári iskolltkban. 

E z okozza, hogy miuden községbcn, hol az egyik , hol a másikra 

fektettetik a fösuly, tapasztalatból tnrlom, hogy a hánY hitközgrg, annYi· 
féle a tananyag és tanrendszer. . . . 

Tennészetes ezeknél fogva, hogy még eddig nem birnak egy alkal

mas, ügy az elmélet valamint a gyak orlat igényeinek csak távolról is meg· 
fclelö t k 

an önyvvel, mert H7. eddig :lltalánosabb hasznalatban lévők úgy 
szedrezetlik v 1 · 
. ' a amint az anyag feldolgoz:ísa tekinteteben-dc főleg nyel· 
\ ezetUk tekint t 'b 
m 1 e e en - ezt már mint laikus merem állitani, - alig érde-

e nek figyelm et "t • ók 
T" · - so nemclyek egyenesen károsaknak mondhat • 

ortént ugyali '1 b d t' h' k" ' ' ' "l t k' t tb · k detnén . .. , ' u apes 1 It ozseg reszero e e m e en IS ez· 
J ezo lepés . · d • 

azóta fol ' a mennytben a már évekkel ezelőtt általa k1a ott ell 

középisk yt~n . használt népisk. hittani tankönyvön túl a lefolyt évben egy 
ola, Jutta k" .. 

kedvez"tl ' n onyvre nagyobb díjat irt ki - de az eredmény V&Jml 

Inegfel~/n volt, mert a két beküldött pályamunka köziil egy sem volt 

·------ll!ár '_) Ezen sorok · , · 
Inas old . lllegirasa utan arról értesültem hogy ezen mditvállJ' ..._ 1 alrol · é > 

egalább ak"· 
1
,
8 

t tetett, és hogy alapos kilátás van annak valósitéaira 
ozéptskolai hittanárokra nézl'e. 



610 T.\~ÜGY. 

Pe:lig egy jó btnkönyv 0s lehetőleg olyan, mely az egész ot·szágban 

. , ll ,,tó és elfoo-adható volna, sokat pótolna még a jelen kedve· .. tl ~LJ a n 1,.. o zo eu 
viszonyok között is, mert egy jó köny1· a legegyszerLíbb falusi tanítót is 

kcpe:lÍteué helyes irányban müköclni és legalább a legnélkiilözhetctlenebb 

anvaggal megismertetni a gyermekeket. 

· Ép a mai _ felekezetiinkre oly zord idöbeu kettös és szeut köteles. 

ségiiul; a bitoktatásra nagy snlyt fektetui cs oda törekedni, hogy gyerme

keink megismerve vallásunk, a világ kulturáját megalapító, magasztos 

tanait, _ hitbuzgó zsidókká legyenek. 

Okuljunk saját történeWnkön cs más, szazadokon át lilclözött felc

kezetek törlénetén ! 

i\litH\1 inkább üldözteltek, annál hivebben ápolblk hitüket - es 

önérzetilllet a hozott áldozatok csak fokozták. 

Jly fegFereket hasznaltak ök, ily fegyverekkel gyöztek ök. 

Miérl ne kövessük mi is magasztos példájukat? 

NEUMANN ANTAL, 

ügyvéd, a budapesti V. ker. izr. isk. szék elnöke. 

Az országos izraelita tanitóegyesület. 

á l , 1 • t 1 ber·baráti intézménye· A háboník nyomán ak r muyszor a un < em . 
• • • 1 •• ··let a mely maJd· ket keletkezni s a cztmben nevezett JÓtekonysagt egyesu , . 

.. .. · ál l ··d ' vált arra, hog) nem 20 éves igazán áldásog mukodese ta cr emesse , 
, , 1866 iki h,tborus a Magyfl.r-Zsidó Szemle róla megemlékezzék, szintcn az · . b _ 

f' fi "lkoló harcz sc c esztendőben jött létre. Keletkezett pedig nem a cr gyr . .., 
1 1 111 , d ti , o- ellem kuz• c e sliltjei szamára, hanem a s'ellemi sötetség, a tu a ansao , , , 

, ' ' . ', t 'tól· felseo-elyzeserc. rokkantjai, a munkára ke ptelenne val t zstCIO am ' 0 •• , 

1 
van-

' .< l k iskola hrJava »Igen csekély azon közsegek sz11.ma, a me y e kben 
k "" ' k száma, a melye nak igen nagy ellenben, hála istennek, azon ozsege d dóbb 

az ;fjúság ne,· előintézetei a legmelegebb p>trtolásnak, a !ego 
1 
~:e ba 

. . ' . bb J"övönek e c ' ápolásnak örvendenek. Brzvást ts nézhetncnk egy sze , t i., 
' á z a körülmenY . a kilátást eyy körülmény meg nem homályosttan , a ól vajOIÍ 

. , . . , . .. .. . é i ,másár hogy a zsrdo httközsegek tamt01k erko.lcst s anyag gészerr 

á , 'd. közs<igben e gyal'ión gondoskodnak. Noha sok magyarorsz gt zst 0 községeit 

türhetq helyzete van a tanítónak, mégis felette nagy még azon 'uitább 
. ' k a helyzete r száma, a melyekben a serdülő nemzedék oktatóJana 

1 
, szűltl'll 

. . . · fi té átalában ° } . ~,:ánalomra, semmmt 1rígylése méltó. A tamtó ze se , ere is aM 
van mél.·ve, hogy a család legsze1·ényebb igényeinek a kielégttés 

· \'Ji \l ll~ .. \Z OR~z.\r~o:-, I ZH.\ELTT \ r 
Jl.\Po •· ''ITon:n:-r,,tr 61 I 

h crv iukabb a nJlkiilöz,:sre é, mindcn vitl·iuütö :
1 

. .. 
elegendő, 0

eJ . , ' ' l ezctrol va i·\ 
van Jdrhoztatl·a. )[,•ly ballat tölti el a "'ahidfii kcl,l,:t. 

lemouchisra ha 
gondol, mikor ösz korra hajoldn. kh}l"ltl l n'rl . 

a!llL az időre , . .. ' ' n .. J ereJ<'. , , 
t. u meg nem elhct. S ha mar ~Z Ilk tizetés,: böl 

111 
:~ • • 

h,,,atal<t u a . , . . ' ~ ,\ nuu,J~n-
. '"l·segletck feclczl'scre sem tchk, mmt tmljvn a tehetetlen-e .

1 
. , 

't PI s.zu ~ "' g tc eJPrc 11

' 1 ·'tani ccry-e""Y fil h: rt'? ILitha még halála csetére goudol < f 
1 

.. 
1 rnegta ,au ' "' "' , . , .. · e meru 

ei előtt özvegyt·nek ,., arvamak :;orsa mint bonilhat 
1 

• 
lelki szem ' ' a ><tnat 

Zeo-,luy tauitó lelkérc! S ha Istenben való bizo<hlu!" , ,.
111

• 
cjjele a s "' . ' " ' : a':t 
· gereteiben való hite még oly erős is, lehetetlen, hogy hiqt~ba irtinti ke,h·c 

;e ne lohadjon ; lehetetlen, hogy emelkedett lélekkel engedje ~It ma~<Ít 
azon szellemi munlutnak, a melyet hi,·at<ÍS:t megkidn. Pedig kit az 

értelem mag1·át a szÍI" lend illett: ,.el, szeut lelkesedéssel kdl eh·ctni !« 

»Hogy az imént elmondottakban nem festettUnk túl~ 1ígo:; s\i!t: t F"zÍ

nekkel, azt eléggé bizonyítja ama mindenuapi jcleusrg, hogy elaggott ,:, 

a munkában ki cHílt tanitok semmi mást nem szercztek, mint a dudorbotot 

cs azt a jogot, hogy ime most m<lr beléphetnek azou szerencsétlenek 

rendjebe, fl. kik az emberi könyörliletesst:g adonHÍny,im 1·annak utalva. « 

Az idézett sorok azon felhívlisból 1·aauak n:,.e, a mclyct 1866-ban 

a pesti, budai és ó-budai összes zsidó tanítók ne1·ébeu uéhni dr. ~Iei,;el 

W. A., a pes ti zsidó hitközstig förabbija, intézett \'Olt ;)Jagyaror,:zág 

valamennyi zsidó hitközségéhez és tanitój<ihoz. Érte~iti öket ebben, hogy 

egy orsz~ígos izraelita tanitóegyesiilet l"fl.n alaknlóuau, a melynek fclatlata 

lesz munkára képtelenné vált s elaggott Zöitlú tanítókat, todbbá a tanítók 

özvegyeit és ~lt·dit anyagilag gycímolitani, és lelkes szavakkal buzditja a 

községeket ezen egyesiilet p~írtolás;ha, a tanítókat pedig az egyesliletbc 

való belépésre. A felhh·>lsnak 1·olt is foganatja i m<lr ugyanaz ,:,·ben szep

tember 2 7 -én meg lehetett az alakuló közgyiih:st tartani, a melybeu a 

pesti hitközst'g arar>ysdjú hitszónoka lett elnöknek, Lederer Abrahám 
pedig alelnöknek megdlaoztva. 

A kezdemt:nyezés dicsősége Lederer ,\.brah<lmot illeti, ki azonban 

nem csak az eszmét penditette meo- hauem ö f<iradozott is leginkább az 
egyeslilet létr h • : i .. . "'' , • • • .. 
b . e oz,tsan, o ntte keresztUl a kezdet szamtalan uehezsegen, o 

UzdHotta volt növendékeit a hnitúkat belt;p,:•re ő ösztokélte J'ómodú is-
lller·öseit a , , ' "' • . 
let , z adakozasra - szóval · aeritáJt fáradozott koldult az egyesö-

ernek 'b . '"' ' ' 
huz 'lk c eu. Sa tauitók sorsa iráuti meleg részvétén kivtil, Lederer ezen 

go Odásáv 1 · 'tó 
képzö . , a 8 cgycb tetteivel me<>mutatta azt is. mint kell a tam -
. tntezeti i . . , o • , • d-

Ilia a t . ga:~:gatóuak a tamtokkal szellrnu ct·mtkezésben megmara 
anltóképzö falain k' .. 1 . 
.A.z egye .. 

1 
1vu ts. 

su etuek ez idö szeriut közel 20,000 forintnyi tök :je ... 
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a pesti zsidó hitközség pénztániban clhel~-e~YC s évenkt: nt átlagosan 
800 forintot oszt szét ~zlikölködö és beteg tanitók közt. 

Eredeti rendeltéséhez hh·cn az egycsiílct jó ~okáig c()'ycd .
1 

.. 
" u on•c-rr,:lyzö <'"yesiilct volt, miglcn n. magyarországi zRidók szervezctlc . ' 

"' · "' · ~ n, Zll:l! t 
;\llapota tÍj kötelességeket 11em rótt re:cL Napról-nap ra szaporadtak n. i. :\ 

zsidó tanítók és n. községek közt a viszálykod:lsok , a mi alig is lehetett 

másként, mikor az iskolafen tartók, a községck , ~s a tanitók közti szerzö

dési viszony egy :irva beti:ivel scm volt szab:ilyozva. Mi a joga és köteles

sége egynek is, m:isnak is, ez sehol megállapítva nem volt es maigian 

sincsen, ezt mindenütt a szubjektiv felfogásra bizták , a mcly pedig az 

objekti1· jogi felfogástó l legtöbb esetben annyira van, mint Makó Jeruzsá

lemtől. S minthogy a hatalom a község kezében volt s azzal kénye sze

rint élt is, miuthogy elegendő volt, hogy a tanítót szélnek ereszszek, ha a 

községi elöljáró meröben egyéni követeh:sein ek, sokszor szeszélyeinek ele

get nem tett : a panaszos fél a legtöbb esetben a ta11itó volt. E panaszával 

a tanitó nemrsak a politikai hatósághoz fordult, hanem egytittal a tanitó

egyesület központi választmanyihoz is, ostromolván azt azon kérelmeivcl, 

hogy já1jon el a~ ö pörös ügyében, vesse latba befolyását a minisztcrium

nul , legyen szószólója a tanfeliigyelönél, vagy egyenlítse ki közvetetleniil 

:1. közte t~s községe közt felmerlnt egyenetlenségeket. És a tanitóegyeslilct 

c rákényszerített brkebirói tisztjében mindig hiiségesen s a legnagyobb ta

pintattal járt el. Egy felől csillapitólag törekedett hatni a jogában sértett, 

vagy csak sértve lenni vrlt tanító szenvedélyére, másfelől pedig szép sze· 

rivel törekedett :1 hatalmával visszaélt községet a tanitó igazsága fe!öl 

meggyőzni , vagy arra kérte, legyen elnézéssel és tilrelemmel a tani~ó 
elhamarkodás:ival és hibájával szembc11. Többször az egyesület a közsq; 

Ps tanító kör.ös megállapoelása fol~·t:ln még klilön bizottságot is clel,egál~, 
mely ott. a pör helyszill<:n vizsgálta meg a dolgot és momlta el a velcmc· 

It ·6 cred· nyét. A tanitóegyesiilet e közbenjáráslinak a legtöbb esetben vo 1 .. t 

ménye, s ha ezt a visszataszí tó, rút torzsaJkadást község és tan i tó !w z 
napjainkban egyre fogyni látjuk, ebben tagadhatatlanúl az orsv.ágos 1zra· 

elita tanítóegyesületnek is van némi része. , ,
0

• 

M. b kálk d·lS'lval tuln) 1g azon an az egyesület az eddig v{tzolt mun o ' ' dik 
Ól t · · k · • dd' gy harnHL m ag ag_Jama , a tamtöknak rrdekeit szolgálta, a 1g c 

1 
irányban folytatott müködésével már egyencsen az ország zsidó isk~:; 

' k • Ú. • ' • t It zBI ügyene a Jav n lend1tett. E tevékenysége pedig nem mas, mtn tm.l· 
felekezetü iskolakönyvek szerkeAztésc é~ kiadása. Bcltlpvén n~ nlk~döll· 
nyos konzakba, a zsidó népiskola minden tankönyv nélkiil sziikölk~ 'k 
N . • k zsldo ' em volt, a k1 Cl'l'ln gondoskodott ''olna, Magyar01·szagon volta 

l) l :~ 

Volt zsidós:lg (fájclalorn , még ma is ugy van ! nem 
dc nem á " . ~ -, alak1ilt a 

' . S en t Istdu-t rsasag mmtaJara egyesiilet a me!. . .
1 
. 

. thohkus z . • ' } z. H o tan-
j<~t J"teremtcsét éB mgycn szetoszt:isM tiiztc volna k' .. 

1
•
1 1 önyvek e o ' l eze n ; az or-

' . rta tan í tóképző-intézetnek is . meh· ih· köriilmrl . k k" 
szágos Jzrae l " ' . . . • n~ e oz t let: -
, J tt volll a erre lnvatva, ugy l:itsz1k. a legkisebb gondJ' a . . 
inkább e ' • . . , . • " nagyobb 

él Nem !éven Jskola1 haszn a latra hsziilt ma"}'ar b'bl' f 
1
. 

volt enn · . . o 1 1a on 1t:k 
t hit továbbra JS, a zs1dók magyarosod:is:ín tk nag·y ldrát·a é ·arta e .:t ~ { { (, a n met 

J. . f ·dJ't!ts aluír csak a német időkben. Olvasókönnc!· "".tcló 
1 

. blbha· ol ' , • ' •·o e elm 
iskoMk számara voltak ugyan, de nem volt beuniik köszönet. i\Iég Thun 

Leo gróf készíttette volt az osztrák hazafis:ig növelésének eszközeiil. Ehhez 

képest volt is benniik a z osztrák történetböJ anyag bőségesen, kezd,-e a 

Babenbergerektöl egész Auch·eas Hoferig. Ezek teh:it uem is mag
1
·ar ol

vasókönyvek magyar nyelven. És hogy e tartalmukn ak mcgfelelöl~g ma

gyar nyelvezetük is olyan osztrákos volt, azt moudanom is alig kell. 

A dolgok ilyetén !lllása mellett valós:igos megmentő tett volt a t>t-

11itóegyesület rés7.éröl, hogy zsidó iskolaköuyvek szerkesztést:rc l:S kiachí

sara vállalkozo tt. Saj tó alá rendezett iskolai haszn{tlntra szánt imáds:lgo~ 
köuyvet, lefordittatta magyarra l\Iózes öt könyvét, imtott magyar és né

met olvasókönyveket stb. Kiadvtínyai, melyeknek száma 11 kötetre rug, 

ezer meg ezer példányban forognak közkézen, mind megannyi eszköz a 

zsidó vallásos lelkület s a zsidó önérzet éleszt<:sére a sercliilö ncmr.e
dékben. 

Ime az orsz!Ígos izraelita tanítóegyesíilet miikötlésének rö1·id níz-
lata: tankönyvel-et 1 t b 'J • · ' szer 'esz , e ;: esseget szerez s az anyagt nyo-
mort enyhíti S ha az ; b'd~ 't d · • l 'b · l 'J t , , · • >.a o a« szo ere ell erte m<' en, 1mnt l>szo ga a ra 
keszseget« 1-e•· s· .. 1 b' í 

,z zu '• 1zv: st mondhatiuk hoo-y ez az egyesiilet ama h:í· 
rom elol . " ' "' 
e , gon alapsz1k, melyeke11, a régi zsidó bölcsek líllit:ísa ~r.crint, az 
gesz világ uyug·szik ·. t. • 

om, abódá, gemillitb chasz:ídim. 
Budapest. 

RADÓ VILMOS. 

A taJmud-tóra. 

· 10Ud-tó~ ~I.-;-s. S;o:. októberi fiizetén ek tauli.,.Yi ('zikkét a budapesti tal· 
s· Intezet UJ·J·: , . • ' ' .. "'" .. .. • 
?.ertc a 1 .tszcnczcscrol ugy 1·a"'1·unk meggyozodve, orazag-

li eguagyobb <:·d k ' "'· . . • 
gy forog kér • 1 e elts<'ggcl olvasbík, tudnlll s rrczvcn, hogy oly 

lllár h dcsben 'l l J • 'd . 
' ogy Illi ' ' Hic Y 1ez a zsidóság jö1·öje kötve van. \ alóban 1 e.Je 

s go d lllagyar , . l . k 
u OskodJ' k ZSH 0 • ~..:cmiinket fig,·elmUnket befelé is irányozzuk 

un 1<' w ' • 
g ZPntebL iiriih,:giinkriíl, <lníga áron s7.Cr7.ett kincsünk. 
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röl, ,, heber tudomány szélesebb körökbe való eltcrjcsztésér "l '" 
o . -'~ C in el' 

hog} országos rabbikepzöuk van, a holllliUl a kor igénye· ·k eg, 
. . lne megfelel" 

rabbik fognak k ikeriilni ; a zs1doság nem ezen egynehány kiv·ll 0 

' : · l· · l ' tk", ' k . ' .. , ' as~tott e"'yenbcu hanem mag,llla ' ·• n ozscgue szeles koreben ... 
1 " ' . , . ; . . gy o <ere~ik 

amint a proicta mondJa : »Es fia1k mllld legyenek oktatva Ist (' ' 
.. ' ' eu lSmc~ 

ret)-rc« . Okvetetlen sztikscges tehát, hogy a heber tudomán v a va]!" . . 
J' <tS! kut. 

ford.sok ismeretcnek kisarjasz tására való talajt is mcgtercmtsiU· E . 
' , . . . , , '· z pechg 

nuisutt nem lctezh ctJk , mmt a t.-t . m t('zetek fehílhtásában cs szorgos apo. 

lás:.lban. 

De még egy másik, sziuten nagy foutosságn ok szól az ily intezetek 

teremtcse mellett. Mi óvta meg a zsidóságot a hiera rchiától? Mi ruházt~ 

fel magukat a hitközségeket a j ogosult ha talommal, az istentiszteletben 

reformokat bevezetui a helyi rabbik k ezdeményezése nélkül, s olykor elle

nök is '? Azo u köriilméuy, hogy a zsidó theolog ia ismerete uem szoritkozott 

a hi1·atalos papokra, s hogy miudeu nagyobb községnek oly tagjai is vol

tak, a kik tudták quid legis et juris, és kik e mellett képesek is volt~k, a 

rabbi mliködése fólött őrköclni és azt megbirálni. Ezredéves irodalmunk 

törtenetc tanusítja, hogy kimagasló alakjainak seregéhez, fejedelmi hiva· 

talnokok, orvosok, csillagászok, kereskedők s i parosok oly tekintelyes 

számmal járultak, miut a rabbile Ujabb történetünknek csak egy peldlLjára 

utalunk. A selyem kelméket áruló Mendelssohnnak köszöni a zsidóság ujj~

születését, szellemi emelkedését és tisztességes állását, melyet az emben· 
• • k aránt kuld· ségheu elfoglal. A régi időkben a gazdagok es szegenye egy . , 

2 O • k . ki g a zs1do ték tehetséges fiaikat a jesibába, hol 18 vagy eves Olll 

theologiát tanulmányoztak. Ezek csekélyebb része mbbikká vált, a nagyobb 
.. .. · . k k'k versenyeztek a részéből kerültek ki ama muvelt, tudós kozség1 tago , 1 , k 

· ák lJási iutézmcnye rabbikkal a tudományban, kik őrködtek az 1skol sa va :. 
1 ' ' bb' a De faJda om, fölött és nem bízták a vallasi élet egesz vezeteset a ra n· · t . 

' , . , . • l kultak, pns~ u a jesibák nem tartottak lepést a kor 1genyc1vel, at nem a a 
. ' t k lépjenek. Iásn:>k imluluak, és ezek helyébe kell, hogy a t. t. 1Jlteze e t' hit· 

Szívböl üdvözöljük azért azt a lendliletet, mely~~ .. a budapesé;dúja 
• ' 'd 'k' h'tk" ' k k dott és remelJuk, hogy p közseg ezen te ren a v1 e 1 1 ozsege ·ne a . , k vél ui az 

vonzó erővel lesz ezekre is, hogy ök is végre elérkezettnek fo~a 
1 

hozz!Í 
~ 'tett erokke időt, komolysággal, vallási buzgalommal és meg eszJ 

1 
ó besze 

. .. . k )' ' , 'l A .. e Jeken tartott uto s l ]átm legszentebb ugyem e mtezese 1ez. z unn l 'k mívelt tagj~va 
demben én ie szóltam a t. t -ról, s miuap községern egy1 , ire azt 

l .. czikkere, Ill találkozván, figyelmeztettem őt a M.-Zs. Sz. ezóban evo .. 
1 

indu]joP 
• · 'dó h'tközségbo mondta: • Ugy kell lennie, hogy a budapest! ZSl l wt e~ell 

ál ból« Valaill ki a tóra, miut Czionunkból e Isteu szava Jet·uzs· em · 

fj l.i 
a z uJ'abb időben kifejtett törekvése, és semm· ,.

11 
. . 

bitk63ség .. .. 1 a< ozattol \'J~~ za 
. dó azou buzgalma, hogy a kozos elemi s közép · k 

1 
'kb . 

neill n a . . , . IS o a an a hJt. 
dezze emelJe s eredményesse tegye a 1.1de'k' k" , 

oktatást reu ' , ' ' 1 ozsegekre is jó 
, 1 an ugy a t. t. felkarolasa sem fog nyom nélkU I It" . . 

hatassa v 1 
• , e 1111111 s lHZo· 

tá zásra fog serkeutem. Az eredmcny t még j obban b' · t , , 
u y ára u , u ' . . , , . lz os1tana, ha 

d Pes ti gazdag emberek I S Jaratnak fia1k at a rcorganiz·ílt t t . 
a bu a . .. . ' , , , . '( . . mte-

. e tek intetheu 1s elore Jamanak peldaJuk b i n. videk iek k E . 
zetbe s .. , ne . gy-
ueb:tny évvel ez elott meglatogattam a boroszlói szemin ~íriumot ,. ott lát-

taill egy kopenhágai baukár fiát a taní td nyok közt. Ily peld ~í k nálunk is 

szélesebb körök ben kech·eltetnék meg a :o~si cló theologia tanulmáuyoz tís~it s 

neill járna csupa szegény fiu a budapesti szemináriumba és az összes hazai 

talmud-tóra iutézetekbe. Ha a gazdagok állandóan elvonják fiaik at ez inté

zetek Játoga tásától, idővel a szegénység és a szégyenkezés bélyege süttelik 

reajok. Facta loquuutm. Veszprémheu már 15 é1· óta fennáll egy t. t. inte

zet, melynek sikerlilt is elég szép p énzbeli alapot teremteuem j kitliuő taui· 

tók kerliitek ki inneu és uégyeu be is léptek a szemiuáriumba. A folyó 

tanévben egy tanulója sincs, ámbár hetven zsidó fiu jár a gimmíziumba. 

Ennek más oka nincs, min t az, hogy a jó módüak uem töröth-én fiaik val

lási kimlívelésével, öket t. t. intézetbe nem járatjtík. 

A szóban levő czikkben foglalt h:irom tantervet nem akatjuk birálat 

alá bocsátani, nem is ér ezzük magunka t erre följogositl'a. ~Iiudeu esetre 

nagy és elismerésr e méltó érdemet szerzett mag:inak a budapesti hitköz· 

ség tudós s ügybuzgó titktlra, kinek kezdeméuyezése s emlt!kimta folytán 

a t. t. ujjászervezése tény nyé v:Ut s igazgatlisa oly kitünő szakemberre, 

mint Eaeher Vilmos tan:írra, bízatott. Idő és gyakorlat bizonyára ja,·it

gatni fognak még a tauteneu és az elért eredményekhez s Yiszonyokhoz 

képest azt tán részben átidomítaui is. De lehetetlen itt egy szerény észre· 
~>ételnek kifejezést uem adnom. 

Dr. Goldzihu· azt mondja emlékiratában hog1· a t. t. intézet fel· 
adata ' • 
'l nem lehet a proszemináriumot helyettesíteni. Az igaz, hogy ez ne 

h:~::: egyedüli feladata; de azt a czélt kiz~irni teendöjéböl, nem helyesel · 

. J •• 
1 

agy talán remélhetui hoo-r az országos iskolai alapból fognak ezen nelk .. 1 .. h ' o. 
Buda n oz etetlen intézetek fólállíttatui ? Hol 8 mennyi? Y agy láo c.sak 

Pesten s a 'd 'k' , . 'd"kbe a na VJ c ·1 szegényebb községekben uem? A reg1 l o n 
gyobb közsé k 

a ellát ge nemcsak pro- hanem egész szemináriumot tartottak feun 
l ták a tauítl·á , k k · • ' E k'~ogasu· nk aa e fogad t U) o na szazakra rugó sereget. z a 1 0 t taute • 01Íriulllnak . l'v ellen is j pedig könnyii szen·el lehetett volna a proszemt· 

riurnba 1. 
1
.
8 megfelelő oktatásnil gondoskodni az által, hogy 8~-

epm szándékozó tanulók számára a IV. évfolyamban egy tuaitt 
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:llkalmazta>Rék, n ki ezeket :1 talmmlból stb. clökeszíteué. De . 

1 'Jef len· monrltnk: mcrt gYakorlatilag és téndeg· a rabbii-. . Czt ~'sak 
e nw ' o . . ...... ~. , . .. ~ ._ \CpzQ nem s~ 
·'tko· ik .1 budapesti t. t. wtczetre cs nuu·s sznkébeu a belépo" t • ·O· 
n z · anuló!· 
kik énől-<;,.rc amugy iR szaporodnak. ' 11ak, 

s minthogy már fölszólaltam. legyen szabad egy régen táplált . 

llll:t mcgpenrlítenem. Az előbbiekben m:ir bcvallot tnk, hogy az rvck hose~": 
l 't l t t . l .... l l ' l b 8'-11 sor:\ n ;it r!hanyagolt 11 o z a as a wzcp1s w a' an, a bnelapesti hi tköz . 

l -srg 
lJrlcUja ubín indnlv:ln, országszerte javu t; nem szabad eltitkolnt 

1 1 • • lll t, !Ogy 
nnln- nao-yon mcssze Yagyunk ezen fontos targynak tökéletese

11 
1 · 

1 
.• 

" , "· . . • . uc cgttö 
re ndezésétőL Először JS meg kellene n. h1ttanarok quahfilníczióját állapítani. 

Mert kétsllget nem szenveclhet, hogy a nép- és a köz,;piskolai hittanámak 

más-más müveltséggel s tudományossággal kell bimia, hogy a tanulóknak 

imponálhasson s hogy a taníUs ereelményes legyen. Másodszor, szlikséges 

Yoln:t orsz:ígszertc egy megállapított és egyöntetíí tautervet - bi zonyos 

h:thlrok közt való szabad mozgás mell ett - bevezetni, hogy az egy ik 

középiskol:íból egy m:ísikba átlépő tanulók n e jöjjenek zavarba, hogy a 

már megta nult ne menjen vesl',cnclőbc, egy S~',Óval, hogy foly tathasslik a 

hittant is, mint más tantárgyat n.kár emez, a kár amaz intézetben. Szet·ény 

vrllemenyem szerint, nagy és a messze jö vőre l< iható érdemeket szcrczhetnc 

a budapesti hitközsrg tekintélyes és orsz~ígszertc nagyra becslilt elöljllró· 

~ága, lm tamírok, rabbik, tanitók s egyéb szakemberekből álló euquettet 

összehivna, hogy nlaposan megbeszéljék c t:írgyat és a meglevő viszonyok 

tekintetbe vételével a tanrendet s a hittanárok fokozatos qualifikáczióját 

megállapítsák és a községeknek elfogadására s bevezetésére ajánlják. Talán 

rem<:thető , hogy az ily tekintélyes gyliléstől megállapított tanrend áltahínos 

bevezetésére, a kellő l<!pések tétele mellelt, a közoktatllsi miuister Ö excel

lencziájának közremiiködését is ki lehetni eszközöl ni . Ez a legelső és a leg· 

nagyobb hitközség állásához, befolyásához és tekintély<:hez méltó tett 8 

áldásos intézmény ' 'Olna. 

Veszprém. HocaMUTH ÁsRAHÁM· 

l> r. Galelzi ltc1· 1 ne Illorand umú1·óJ. 
D · Alapos, 

t·. Goldzther memorandumát gyönyörHséggel olvastam t 
velös t" "t t ~ · ·dó községe 

' omo. ' CJen találta a szeget. Nem papokat, hanem zst sius.· 
kell képezm A zs'dó 'f' á • . .. l . hogy a z 

• · 1 J JUS got ugy kell nevelni <'S mnve lll, Jke-
góga üg 't .. · ' eiért Je 

yet ontudatosan folkarolni és előbbre vinni, cszmeny fil B.· 
Rülni és ·lldo· · t l' dh t tlan- A v ' znt ur JOn. A baj tehát megvan, az taga a a · 

fi 1; 

!·osban lll1 ugy ,;ti t:íu jobbau is ért.:ik, miut mi , idekick . .. 
11

.- • 
, ~l \a ~ls tala u.-jal"' 

bomlasztó hahbait és megdöbbennek :tz óriá~i tUétTeket öltii közömbösst~' 
elött. Az ifjus:.ígnt n. felekezet ~;.:ám:íra meg kell menteni. Nem szabau tét~ 
leuiil nézniink a baj todbb hampódz:ís:ít. L~jtlt kell ál!nuHk, az uizonros· 

De hogyau ? Az :t hetenkéuti 2 órai hitokt:~.tás, mclyben a középisk~lai 
il]uságot részesítjiik, nem ,·ezet cz,;lra. »Egy maroknyival nem l:tkik jól 

:lZ oroszlán. « Oly iskoltit kell teh<it Mtesíteui, mclynck ta nanyag:lhól.az 

i(juság lelk esedés t meríthcs~cu a zsidóság nlll:ísos iig_rcért; mclynPk tan

czélj:t nem lehet IIHÍs, miut a szcntinís eredeti szü,·egc l~s az ennek mcg,;r

téséhez sziikségcs scgéLlismcretek els:tjátít:ísa. Biblia, biblini tiirt,:uet. J~t:b,•r 
JJ)'elv, liturgia és, ha jut az időből, m•:g; szemeh·éuyck a küzt:pkori \':lllásos 

irodalomból: ezek vohHluak a létesíteudő int,:zetbeu előadandó tantárgy:tk. 

\' ajjou fogn :tk-c leudítcui valamit a magyar zsidóság iigyéu. képe,ek 

JcsZ!lek-c az ifjus:lg ,-alhísos és erkölcsi ét·zetét auuyi nltlalrú l uyiltan ,:, 

alattomb:tn támadó cllenséget Yissza,·emi ,:; ,;ziveikct a zsidó>:ig- sz:im:ira 

megnyerni és állandóau biztosítani - a jövő fogja megmutatni . Éu a mily 

hőn óhaj tom, ugy kételkedem az eredménybelL i\Ieg-eugedcm, hogy a nlllá~
talans:íg részben a tudatl:tuság és nemzeti irodalmunkban ,-aló jámtlaus:íg

uak :t következménye, kiilönöseu mináhmk. Illert hi,;z sehol sincsen mll:is 

oly szorosau kötve eredeti nycln:hcz, mint :t zsidó a hrbcrhez. Ne,·czz,:k 

részrehajl:ísn:tk vag.'· meg-swkottstig o;ziilte clfogults:íguak. ,:u 'Zt'ntiil 

hiszem, hogy a zsid ó Yall:is hittételei éo erkölestanai a gomba módm sza

porodó katekizmusok d:tcz~Íra - csak n héber nyeli· eMuyébcn tudnak 

meg>íllani, cs:tk ebben tartják meg eredeti Íziiket ,:; zanmtjukat. };s b:ir 

nem mondták ki világos:tn , még sem cs:tlódom tal>ín, hu azt hiszem, hogy 

1nind dr. Goldzihcr, mind dr. llachet· egy ,-éleménycn vnn11ak velem. 1\lert 

csak igy tudom ó·tcni, hogy mintleunek clötte a szeutiras eredeti szöl·egé

nek megértL:s,;t tiízték ki tnnczt:lul, hogy ennek segéJy,:vcl keltsék fel a 

zsidó ifjuságban a \':tllilsos érzést, fejleszszék és izmosíts>ík benne az 

erkölcsöt, mcly hivatva van zsinórmértékiil szolg>llui neki az élet kilz· 
delmeiben. 

Dc miut mondám a valhístalanság csak részbens tudatlanság ered-

: ' • á kk l á lá . bb és veszeílyesebb tnenye. Van a vallásnak meg számos m s so a ' z.t 

ellensége, melyeket közelebb mcgjelöluöm nem lehet. Legyen elég & tapasz· 
t J • • • 't 'dó hitoktatók a tal-a at alapJan konstatá:lnom a tcnyt, hogy a mJ a ZBI • órá 

d . .. é ' k t a Jegközelebbi -tnu -tóra JSkolábau nagy ügyel-baJJSI fel p1tene ' az aé 
ban a ~ás hi tií tanárok vezetése alatt áll6, más szellem WI betöltött kl! p· 
· • u k Ha a héber nyelv Jskolábau ismét lerontják. Sisyphusi munkát vegez n · . eUrolik 
elsaját~tása miut a gürögé vagy Iatiué onezél volua, azt igen JI • 
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J'! · t· 8Cm az »igazgatói j elentés« s · 
De hisz $Clll :lZ >)cm e nr~t ''. , ~ , , , ~eriut ez nenl 

. "lk c~zkiiz mns, magasabb ezeJok elerescl'e. Am ez 
ilm'Zt'l. hnntlm c~. , . . . , . . " eszk o~, 

. . '·iumban. z:•1do tamíl'ok ' czmlete alatt fog elén-gc 
1 t'"~ k. >ld fl fliliUHl... • 

1 
• , H lU tha,. 

• . 1 • C•ak h:t •alamenny1 nevelest tenyező kölcsönös tó~n:ü. b1zonyn nt. " . .. eu egy. 
. . '"', 1,0ut felé fo<r töl'm, ha leheto1•é teszsziik, h0gy a g, k m:w·:l hat1a e") · " }a Ol'-

l:lt ne ellenzöje, hauem kiegészitője legyen az elméletnek, hogy az elet 

mindeu lépten nyomou meg ne hazudtolja azon elveket és tanokat, melye. 

ket a tanuló a talm ud-tóra iskohíban magába szívott, cs.tk akkol' fogunk 

itjainkból hiterös, jellemes és öntudatos zsidókat nevelni. 

Hi:íbau fogja a tanuló a héber imakönyvet magyarra fo rdítani, ha 

nem adnnk ueki alkalmat, hogy haszn:Uja is; hi ában fogj uk a szombat es 
ünnepnapok szentiil tartására lmzctítani, ha az iskola megszegéslikt-e ösz

tönzi és n;rng,·ónapnl a •asámapot adja neki. Vagy ha a vallásos érzület 

jelenségbe lépő formái tól , a hagyományos szertartásoktól és szokásoktól elte

kinthetünk - pedig a memorandnm és jelentés szerzői erre nagy sulyt Ját

szanak fektetni, különben nem csinálnának az imakönyvből valóságos tannl

m:inyt. - mondom, ha ezektől eltekin tünk, tán a hivatás biiszkesége, a zsidó 

(inérzct az. :t mi ott klilönös gondozásban részesül ? 

Zsidó gimuáziumot a felekezetnek! Erre van égető szlikségiulk. Es 
minthogy felső gimuáziumunk már van, nem birom felfogni. miért tiltako

zik az emlrkirat szerzője oly erélycsen a talmud-tó rának proszemináriumm:l 

,-aló minijsltrse ellen. Nem akar papokat itt nevelni. J ól vau, helyeslem. 

Csakhogy a zsidó felekezet tagj:tinak feloszt.ísa egyhá.ziakra és világiakra 

nem zsidó. A Krisztus utáni első században jött divatba, de a zsidó hit

élet nem fogadta be. A zsinagóga csak talmid-ehákhámot és Am-hááreczet 

ismer, miil'eltct és mü•eletlent., de nem egylutzit és világit. És igy hát nem 

lehet neki kétfllie nevelési módszere sem, a világinak ép azon vallásos isme· 

retekkel ke]] birnia és ep ugy kell R vallásos irodalom feJett >>nappal és 

éjjel« elmélkednie, mint a papnak. Mást ez sem tanul. Többet igen, d.c 

mást nem. A talmud-tórát veleménycm szerint ugy kell tehát szervezm: 
} á .. e Jdek kl Jogy P rhuzamosan haladva a középiskolai os7.tályokkal, az a nov 1 ' 

t l d • . • ináriumot a a mu -tora 4 kurzusát s1kencl végezte, eo facto a proszem , 
ég l l d tóra hl va· v ezte egyen. Dr. Bacher má1· köriilbe](Jl igy fogta fel :t ta mu · , ; 

tá át S • • • k" ' · kolai JÍJ&k· 8 
• ' zenute ez mtezet mintegy középálhist foglal el a ozepts er/l 

nak nyujtott általános hitoktatás és a szeminárinrni növendékek .~zaksz • 
k'ké ' .. ' tál •ban vceil 1 

pzese kozt. Amde e szakszerű kiképzés csak az 5. osz J zeU 
kezdetét. A talmud-tóra tanterve tehát ugy készíthető, hogy az azt vég 

1 
6 

ö dék ' á.nak 8 s' n ven felveteli vizsga nélkül a 8,,emilui>·ium alsó tanfolyam bes&l'll' 

azaz a rabbikép7.ővel kapcsolatos gimnázium ötödik osztályába fe)mc _ 
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• zert hogy pnp l eg~·cn i.Jelöle, hanem hogy legalább (7 [/lllllllÍ:ium,tJ,.~ 
N cn~ a >il .·.•id ó iutéortbrn z sidó tanárok ,-ezérlcte alatt absolvctilhassa. fltt 
o•:tafya • · tá ll' k'k' ' · · 
· ,. a talmud-tónl! okta , "• a va asos "l ·epzes me !to folytatás:ít és befc-

n)·elll' Kik n szcminárinm-gimmíziumból mennek akár cgyeteml'e akár ·er.ésc t. 
.l 0'·\·encsen az r letbe. az ilyen i~jak kezébe éu nyug-odtan tenném le fzl·aél 
Co. 

sol'sát. 
Kec.;kcmét. PERr.s .AnMil\. 

Y.;:::;idö népo:ikulák órtosítői 18H4f5. 

A JU.-Zs. Szcmlc ta1·alyi évfolyamában (4i2-5 l.) 12 zsidó nép

iskola értesítőjérőlreferál tunk: n z idén csak nyolczl'ól szól jclentésiink, mert 

csak aunyit kaptunk. Cgy látszik, a taniigyet intézőkörök nem kivá11j:ík 

elüsmerui a felekezeti folyó irat azon kötelességét, hogy a felekezeti taniigy 

fejlödését figyelemmel kisr1je. A tamlyiak közöl hiányzik Arad, JJ.-G!I'n·

mat, Győr, Szigettá1·, lÍj pedig egy sem jött hozd. 

Az értesítők : 

Baja. Szerk. Steider Sam ti. 2 7 lap. Kapo.n·úr. ll l. lta-••a. % l. 

Losonc.~. 23 l. 1\'agy-l\wri.:sa. Szerk. Btín Samu ig. 45 l. Pécs. Szcrk. 

W essel Ábrahám iskolaszéld jegyző. l G l. Soéc8ény. Küzli Spitzer Lipót ig. 

tau. 16 l. &eged. 2 1 l. Topolya. 20 l. 

Az adatok, mélyeket ezeu llrtesitők közzel tesznek, ,;rdekes ,·ilágM 

vetnek az illető iskolák szervezetét·e. A bajai elemi és polgári iskola érte

sitője bevezetésííl a polg>hi iskolák érdekében emel szót l;S a gimmiziumba 

való tódnlást kárhoztatja, mert »sokan munak himtottak, de csak kevesen 

a kiválasztottak « mondja - llfáté evangelista. Közli az iskola költs~·e
tését, az iskolaszék és tanítótestiilet névsorát; a polg:iri és felső leány

iskola átnézetes tan tervét, valamint az elemi fiu- és leányiskola tananyagát, 

Feltlinteti a segélyezéseket., jutalmazásokat s n1gűl a tauulók statistikai 
kimutatását adja 

. . • 't ' é elemsorozatát a tanító Kaposvá?· adja a tanuJók telJeS nevsora es r ' 

személy zet, iskolai felügyelők és iskolai szakosztály névso.rát; Ié~szám 
kimutatását, évi költségvetést; az iskola jóte,•öinek neveit i zamagógal ada

kozásokat a talmud-tóra számára és végre n beiratásokra vonatkozó sza
b:í!yokat. 

d"d"k M .. id a szemldlte](a.-J.Sa értesítője pedagogia czikkel kez o l • "" 

t ' · Jélt tö képek nem egyest szerek táráról szólván javasolja, hogy a szem e k • 
k k. tanteremben. Adato a. szel'l'e, hanem csak egym1lsután függesztessene 1 8 • .ár-

k" "l é é k kiegészítésérlíl és az én Ozo az uj iskola hiáuyos berendez s ne _, 
· · k t ét részletes taDAnyaggaa VIzsgálatokról. Adja a népiskola tan- és lecz e erv 
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. t ,:e részlete:; oszt<llyoz:í~t. a tauitok né,·sorát ,· 'd 
a HCI''Ol' " a jeJ~nblRt 

1 SS :i 8 L\. tané' kczrlet.!ről. az 
l 0 , 1111._ :l.rlatöbt közöl a lefolyt iRkolaévröl: pl. hogy . 
- ·' • az 01·sza 

.1. :11.1 .. 1J1·íz <r.·luuira az iskola tanácskozó termébeu Ilet·sel .
1 

- gos 
t:tnl 01 • • • · • " Y a littat 

t• 1 ··koh,z,:k hnitó-testiilet , általá nos tanterv, rés:illet~s ta t ott 
c i ~~ , . - ' , , . k t l 'i ' t, . , , n erv, az 

iskola fclszcrelé:;c, köuyvtar, JS •• a Gtre <peu z ar, Jotekonyság, statisztik . 

HbHzut m:1·sor (:s osztályozás, tndnivalók. l<'igyelemre méltó (:·t 
1 

at 
' ' • ' • 1 e <ezt:st 

közeil (Iskola es sziilöbáz), 1) mclyben kiilönöscn a tanitó müködése a,. 

iskol:ln ki1 iil bp megszivclenrlö irányÍtlÍR t. 

.\'oyy-Xanio.;a terjedelme,; ,:rtcsítőjc jelentést ád a tanévrő l , ismerteti 

u kereskedelmi iskola tananyagát; tauszerck, iskolai könyvtár, az iskola 

jótevői, iskolaszék, tantestiilet, érdemsorozat, a keresk. iskolát látogatók 

elhelye7.L:se. statis;r.tikai táblázatok, értesítés. 

Pr!cs. Iskolai hatóság, tanitú szcmélyzct, tananyag, névsor és osztá

lyoz:is, »Ö,s7.eges« kimutatás, alapítváuyok, adományok. 

S:rbény. Szerény 16-od rétil füzetke, melyet azoubau szivesen 

iidYözllink, mert a kisebb községeknek ail (:rtesítők kiadásában példát :id. 

HöYid értekezest ád: »A házi neveJ,:s ferdcségei ,<sa fegyelem«. Összefog

lalja a7. "évkö~.beni mozzanatokat«, hogy a szécsényi ifjuság az iskola 

ja1·:ira t:\nczmulatR:ígot rendezett, mclynck jövedelméből a » korszellemnek 

megfclelü padok« szereztettek be. Közli az iskolaszék tagjainak névsor:ltl 

u tanitói ~;zcmélyzetet, a tanulók névjegy;r.ékét és érdemjegyeit (Magavise· 

let, SZOrgalom, teltalanos Osztályzat), V<:glil az iskola felszerelését PS 17. 

:iltal:\nos óraterl'et. 

Szeged tartalmas <{rtesítője Lüw Lipót utmutat:is,í.t közli a nagyobb 

i7-r. hitközs<:g kebelt:ben -intézendő reáliskol:ik szerkezetére, fentartására 
8 

kormányz:lsára, melyről más helyen cmlt:keziink meg. Ad jelentést az 

lSts4-tl5. tanévröl, közlia leány és fiu tanulók névsor:it és által:lnos soro· 
zaFt t t' t'k . ' ' , t . 'tók névsorát 
• 01 , a s a tsz 1 at tablazatot az iskolaszék tagjai es a an• 
es a költst:gvetést. 

T, ' , 'J « bataadó 
opolya. l< ontosabb események minők a >>jótekonyu ag 

ifju~ági ~önyvtár kezdeményezése, kdltségvetés, melyből megtudju~~~: 
az ~~kolauak gróf Zichy Nep. János adomány:iból 15 bold sz~n által~· 
van, •skolaszék, tanítótestület; az egyes osztályok részletes tanreudJe, ...Ih 

noe ta t é · kola takSJ""" 
n erv, n vso1· és érdemsoroza t, statisztikai táblázat, az 18 

pénztár szabályai. 

rp~~&lll 
') Bzülöház 1 ue)ll :Elte 

akar lenni. nem Geburtshans vagy Gebiiranstalt, ta 
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Az értesítők adataiból a következő érdekescbbeket emeljük ki: 

Baja . . . 
11 

2/l 21' 2. 
1 6.~:10 ~ ~ - - l 9807 

Kaposvár. - -- 4 5 4 3 l- - 1 3597 
Kassa . . . - - 4 4 5 l 

~~~~~~~sa . 1: ~~~ ~ 1 ~ 1 ; .'i' ; ~ -; = = 
Pécs . . . - - 4 4, 4 l 2 -
Szécsény . - = 4 4 2 
Szeged . 4 4 I 8 8 4 4 l -- l 5 4 7 O 

l Topolya. -- 4 4 1 3- ~ --- 1500 
l l ' l. ,, l 

forint 

16 0'5 
6-40*) -

0'1 

~ l 231 

16 

204 
!86 

634 
227 

504 
!IS 

Iskolai tol.·arél.pén otár Losonczon m!Ír ezelőtt is Y olt, Topolyán pedig 

:1z idén létesiilt. Ezen intézmény ellenzői egy ujabb okadattal gazdagodtak : 

egy dunántltli iskolában az idén ismt:t történt sikkasztás a kezelő által és 

ez iskolai takaréktár egészen más elbinílás alá esik, mint egyebütt, mert 

a tanitó tekintélyét rendíti meg. 

A felekezeti tantárgyak, kiv,Ut a héber u;-eh- mellett jóleső meleg

séggel szólal fel a baJai értesítő s nem Maii bátran reá mutatni arra, minö 

sok tanitó »sziikölködik minden héber ismeret nélkiil.<< -- Szól a zsidó 

középiskolák kérdéséről, mely tígy látszik nem akar !eS><Orulni a napirend

ről. A vág-ujhelyi re{t!ískolán ki1·iil csak Baja rs N.-Kanizsa dicsekedhetik 

egyébbel, mint elemi iskolával: előbbi polgárival, utóbbi kereskedelmiveL 

N.-Kanizsa, tÍgy Játszik, középiskola számára alkalmas góczpont volna, 

amennyiben a vidék nagy mértékben veszi iskoláját igénybe, tigy hogy 

G34 tanuló közöl 389 volt a kanizsai, 2-15 vidéki illetőségíí. 

A tananyag a kiilönbözö iskolákban igen eliit egymástól. Legjobban 

eltérnek az iskol :1k a hittani és bél.Je1· tananyagban: nem egy még mindig 

azt hiszi, hogy a tórafordításban chrestomathia helyett boldogul a sorban 

való fordítgatással, mcly csak azért nem ejtetik el sok helyütt, mivel nem 

merik bevallani, hogy nem képes a négyosztálytí iskola az egész tórát lefor

dítani. A tóratanítás csak szemelvényes kezelr's mellett lehet eredményes, 

kivált akko•·, ha a héber grammatika erőltetése helyett a tanultakat sok

szor ismételjük és alaposan megmagyarázzuk. 

') »A tandij nagyságát - 6-tól 40 frtig - a szülökre nézve az iskola· 
szék határozza meg,« 

Zs. P. 

MAGYAR-Zsmó Sz}::uu:, 1885. IX. F!lz. 42 



Nro. 78. 

1 iS G. 

KÚTFŐK. 
45 . sz. 

A n.-kanizsai zsidó közsi·g· statutuma. 

Yorsch ri ft 

'':
111 
•• fl(/rcchthaltung de1· guten (Ji·dmmg bey de1· J udengemeinde il ]i• . 

/,J, ~ 1 \.011Msa. 

Erstens: Da der dasige Judcn-Hichter mit seiucn geschwore 
. 1 1 J>orrschaftlicben Amte auf der Gemeintie eigene Vorstellt ueu 
m t cn ·Y -= • 1ug uuu 
Begehren jedesmah~ dm:ch d~.n ~errscbafthch.en Beam~en e~ngesetzt unu 
rrlt('ticiret wird. so 1st mcbts ~bng, ~ls class diese. ?eme:nue 1h1·elll Richter 
uebst seiuen geschworenen d1e gebuhremle Panizon le1ste, wodurch l'iele 
ruciuigkeikn getilget und vorgebogcn werden köuncn, daher ist nteiu 
rr 11 ,tlicher Bcfehl und Yerordnung, dass 

Audcrtens: You Seiten obbcsagter Gemeimlc alle jeneK lagcu, welehe 
nuter den Jnden Partheren sich ctwan ergeben und nicht durch den we" 
der Rechten :wsgemacht \\'erdeu müssen, :m erst bey dem Richter scln·if~ 
lich anger.eigt werden sollCIJ, welebe soLlan mit Zuziehung der ihurn bey
grgebcueu Geschworenen .. di e Beschwerdcn nu tersueheu uml in so weit r> 

RC)'Il kmm, mit reifstcr l'bcrJegnug mithin ohne AuselJung ciner Freund· 
oder Feundschaft einen billigen Yergleich Treffen, Olier ihrem EinR<'heu 
nach, einen Rchriftlichen Spmch Vcrfasscn, und den klagendcn P:\J'tlwycn 
behaudigen sollen, so fern- aber die Partheyen cin olier andercJ·~cit~ bey 
solehem Richterlichen Spruch nicht Verbieiben wolteu, so dana: 

Drittens: Hat de1jenige Kl agenele mit dcm erhaHenen schriftlichen 
Sprnch sich so gleich in elem Kanissa11er Hcrrschaftlichen-Amt bey dem 
Herrn FúcalP, in abwesenheit seiner aber bey dcm Renbneisler zu meld~n 
nud jeue Beschwerde Neuerdings vorzutragen, von wannen ein jeder dJe 
Billige Satisfaction zu gewarten hat, woclurch eine gute Ordnuug zwisehen 

der Gemeinele erhalten werde hingegen: . Aus· 
Vierteus : Alle dergJeichen Klagen welche einen rechtheben .

1 · h · · ·' · .. . llen sogleJcl sptuc unterhegen und vor den Juden-HIChter mcht geho1en, so Zcil 
<lern Herrn Fiscal anO'ezeigt werden clarnit seiber noch zur rechte balt 
d "b d .. h" "' , .. JI d"eJudense arn er as not Ige veranstalten könne. Ubrigens aber so 1 ndetll 
u_nter sich keine unnöthigen Handel oder Uneinigkeiten anze~teln 8~J1111(1· 
Sic h eines friedsameu Le bens-wanelels befleissen und gegen Ihren · en ja 
Herm den gebührenden gehorsam und Pflicht massige Treue erweJs 

weleber Hofnung diese Veroreinung ausgefertiget wordeu.' 

Zu Körmend t, den 20-ten October D to. l 7 86. ..Aflll, 

G if t' Batlfl11~ .. 
Ludwig ra · 

A nagy-kaniz1ai izr. hitl·ö.zséq levéltárábóL N 
. Közli : N :.;:UMAN 
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46. sz. 

A plÍ}lai zRidó köz~ég Y•'dl,•rele. 

Co pia 

th'8 Schntzbriefes der Pa per J udengemeinlle. 

'Vir Frantz Graf Eszterházy von Calantha Erbherr von ForelJten
stein Herr der Herrschaften Schintau, Pápa, Gesztes, D eveser und l>od 
clero ~ömi~.ch . kaiserlich . auch zu Hungam, und Böhmen königli~ hc 
Maiestat wurkhcher Gehemll'ath und Kammerer, Genral der Cavaileric 
des IIochlöbliche.n k.öniglichen H ungarischen Locumtenentuali s Consilij und 
Tab:1l~ Septemvu·al.Is-Rath und. Assessor, durch das Königreich Hungarn. 
Kömghcher Tavcrmcorum 11Iag1ster dcs löblichen Borsocler Comitats Obct·· 
gespan, dann in elem königreich Hungaru eliesseit der Donau Commandie
render Gema l, Er ben (?) hirmit j eder ma nnigli ch zu veruehmen, und thuen 
Kuncl und zu wissen, was l\Iassen die Gesamte allhir in unsere Stacit 
Papa anjezt sesshaft befindlichc Juden-Gemein benantlieb Philipp Jacob, 
Frantz Moyses, l\Ioyses Hirschel, David 'Volf, Abraham Jacob, Locb 
'Veiler, Jurla Hirschel, Sallamon Hirschel, Marcus Tlirsel , Philipp l\Jm·cns, 
Isac Pulitz, Marcus Pulitz, Hirsei Isac Schneider, Isac Lech und Joseph 
Joachim uns nm Protection gehorsamst gebethen haben, sie alle ins Gesamt 
clazu an- und anfzunehmen, und zu vollkommencr ihrer Sicherheit diesfalles 
im förmliches Schntz-Patent ihnen iu Goaele zu ertheilen. Gleichwie wir nun 
hirliber entschlossen und zu gemeiner Wohlfahrt unserer Starit Pápa mul 
clcro gesammten Inwohnem vor gut befnuden, dm·ch die liienge eleren 
Judea selbeu keincn Uiberlast zu verursachen, noch in ihren Handluugen 
ihneu einen Eintt·ag zu thun, oder \'erhindem zu lassen, absonclerlich aber 
allen besorgeneJe I\:Iageu und Ungelegenbeit;:n vorzukommen, und hierin 
eine Reguliruug zu macheu, und eine Orduung vorzuschreiben, class alles 
i n eine bestiindige Hu he und Fricden leben könne, als haben wir zu 
solehem End aus obenerwahnte Ursachen obbenante siimtlirhe Juden in 
tmsere Portionen und Schutz an- und aufgenomlllen, und ihren vorwilliget, 
clamit sie mit ihren 'Vei bern, Kinclern und Kindes-Kindem, auch Bedienten 
alihir in unsere StaeJt Papa unter einem \'On der Juden Gemein Eineti
mung erwehlten, nnd von unserem hiesigen Beamten confirmirt und stabi
lit·ten und dero Gesamten Judengemeinde zu befehlen habenden Juden
Richter wohuen, über das in Beth-IIauss und Gottes·Acker, oder Freudhof 
haben. Nebst diesen auch einen Rabbiner und einen Schulsinger, samt 
cineu Gemeinde-Beclienten halten. Gleicher Gestalt auch den Weill8cbank 
geniessen ihr Sach unter ihnen sie selbst ausmachen. lm Fall aber sie es 
nicht ausmacben könten, alsdann bei unserm hiesigen Beamten anbringeo 
und ohne vou jemand gehindert zu werden jeder Zeit handein und wan
<l,~In könncn und mögen, und zwar dergestalt, dass sie von alle Soldatteu
bnquaticnmg, und J3othmiissigkeit der Stadt ganzlich befreyt se~n. Auch 
vou nimand als von Uns und allhiesigen nosern Beamten, Depend1ren and. 
als uusere Schutz-Untergebene diese ProtecrJn geniessen, jedocb d• 

·~ 



• 1 . ·h·tltcu und keiucu A11ln ss zu l\J ageu und Ve ·d .. 
. >lb' ,ie h t•hrhr 1 '~1 

• • • J . t rus
8

• 
'' " : . ll, und " ·cuu cwer von der udcngcmemdc libe. l· 
li ·hkctt ·'<'b<'n "0 cll. II _ t -tlt·~ 

' " . ,1 6 l eu ,riirde, der zu Nutzeu der cr rschaft ct w as Jlr . . • 
,,der !:tn!! "' 1 1

" OJectt. 
rell und ill Bc;t:llld nchmen wolltc, solle obcnbesag tc ! u den g emeiuele alle 

. . \ ' .1. 1 tmd deu YorzuO' haben, solcbes um d te ehrliche A. 
Zt'lt dJLl Ol hllll . . o .. o • o· .. o • • • renda, 
<<' dér Pn,jecti;t :merbJCteu mrd, UJJ~ ~ur elJCse " nach~ et thellte Protection 
nnd Pridli::;i:tn ;ollc die Gesamt btes1ge Judcngememdc, und ibre Nach. 

kiimlingc. but gemachten _Accord , t:nd aus m_tser Amt ausgefertígten 
>chriftlirhen Conh·act den Zms oder diC Arenda lll u11 ser ::tllhiesige Rent
:unts-C:ma gegen geltörige Quittung alle .Jnhr B nar und richtig auf den 
bc>timrnten Termin zu bezable11, und abzuflihren gebalten und sehuldi 
,e_l'n. Him;egeu wir anch allen und jeden unsern a lllliesig en Officiante~ 
hiemit ernstlich anbefohlen, auf dasselbe obenbeschriebener l\Iassen a lles 

zu bef,;lf!'Cn. und uuscr hiesige Special Schutzgeuossen-Judeugemeiude 
samt oben gemeidten ihreu augehörigen bei dieseu Pri vi!igieu unbeumu
higter zu beschiitzeu. und zu vertheidigen, und iu benöthig ten Fal! dersei
heu alle erforderlicbe Hilf und Assistenz zu leisten sich angelegen seyn 
la:o;en solleu. Zu l'rkund und zu mebrerer Bekriiftigung dessen haben wir 
dieses S.chutz-Pate~tt eigeuhaudi~ uuterschrieben und mit unserm angebor
neu Grafitchen lllsiegel COITobonren lassen. Gegeben auf unserm Schloss 
Papa den l 0-ten Mouaths-'I'ag May dcs ein Tausen cl Siebenhunclert Ac h t 
und Yierzigsteu J aln·es. 

Ji'mnt,~ Graf Eszterhazy. 

. A:tf gethane uuterthiiuig geborsamste A nsudnmg wird zu Sicherheit 
de~-- ~11 e>~gen _ganzeu Judengemeinde gegenwartiger Schutzbrief vou mir 
!.'1Jadtg bestiiti."ct und Coufi · ··t I U l 1 . 
c _ ~ o 1mn - n r muc dessen 1st meine Fertigung 
i:ge~en auf ~eiuem Schloss, Papa deu 18-ten M:onaths-Tag .July des 

Ill· ausend Stebeulmudert fiinf und fiiufzigsten J alu es. 

Fra no Graf Estm·ha,oy mit Siegel () 

Auf gethane unterth'in' ,. . 1 . A , . . 
rler h'e · J • Ig ge IOisamste nsuchun o· W1rd zu SICherheit 1 stgen udengemeiude o· , .. • ? . . . 
beRlatiget u d C fi . "egen1~ urbger Schutzbncf vou mu· guitdt g 11 on rmtrt In UrkL 1 1 . b 
auf unserm Sch! • p · _Inc c essen 1st unser Fcrtigung gege en 

o.s, apa den b-ten 7-bet· 1801. 

P1·wttz Gra.f l!Jsterlwzy 

Nicolaus Gmf Esterlwz.IJ 
Qua Gf. Esterhazy · S -

Brüder J . G 
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emen und al s Bevollmiichtigcr scine•· zwei 
Aug, 182o9s. J hf Esterhazy und Mirhael Gf. Esterhazy P::trJa am l-ten · a res. 

A birtokában ],:vö eredetiböl. 

Közli: NEUMANN AN'l'AL· 

VEGYES. 

Jl•odalmi hit•ek.liicgjclcnt és beklileletett: Xeumann Erlr, Hitszónok

latok és beszcdek . Első kötet. Nagy-Kanizsa. - Bctc!JcJ· v., Dic hebrii isch

uenhebrii ische und hebr.-aramiiisehe Sprachvcrgleichung dcs Abulwalid 

Merv.' n Iba G a n áh. Bécs (klilön kiacltls a bécsi cs. tnclonnínyos akadémia 

ér tékezései ből) . Buber Salamon, Likktítim (héberül, Szemeh·ények a Deute

roHomium hoz való régi miclnísmunkákból). B écs. - Wolf' O. Das tri

deutinisebe Coucil uud de r Talmud. B L:cs. - Feitel Jióric.~, Reminiscenzcn 

nus mcinem Umgauge mit Leopold Löw vom Jahre 1829. bis zu scinem 

Lebenseude (1875). P<ípa. -- Szép Lipót, Mózesi hit- és crkölcstau. Kivo

ant Hoclnnut.'! Abraluím I stenismeret és Istentisztelet ez. könyvéböl. Buda

pest. - Halász Nándor. Elbeszélések a talmudból és midrásból s a zsidók 

történetéből. L r. Budapest. - Singer l zraél. Rend- és illemszabályok érte

sitővel, népiskolai tauu)ók SZ<ÍtmÍra. S~írospatak. - .-J: ».Jt/wwcumc nagy 

képesnaptá1·a 1 886 -ra. 2 7. ,:vfolyam. Szeric Co11cha Károly. Ezuttal a zsidó 

naptár is bennfoglaltatik. 

A M.-Zs.-Szemle mult flizetében a »Szombatos kodexekriíl« közölt 

czikk megjelent német fordításbau a bécsi Neuzeitbau. FOL·ditója Hochmuth 

Abrahám, ki egyuttal hossr.abb tanulságos jegyzettel kiséri dr, Kartfos 

Albert tanár dolgozahít. 

Az afgánokróL A »Pali llfall Gazette« folvó ,:vi juuius havábau 

közölte az afgán emimek egy régibb proklamácziójiit nép(:hez, melyben 

ez áll: »Tudjátok ti jól, hogy nemes fajból valók vagytok s törzsötök 

J,íkób prófétától ,-eszi ereclctét.« És az emir elmondja népe történetét a 

]latri,irldk iclej ,:től fogva, megemlíti az egyiptomi rabszolgaságot, a ván

dorhist a sivatagban, Józsua és a királyok korát, a babilóniai fogságot 

stb., az angoloktól szenvedett utolsó vereségig. Az emir szerint »az afgáno

kat az a kittintetés érte, hogy Khalid-bin- \Valid által az iszlámralettek 

<Íttérítve.« Ebből _ jegyzi meg a Jewish Chronicle - világos, hogy u 
afg,ínok magukat izraelita eredetűeknek tartják. S e rendkivtUi tény biao-< 

uyára meg fogja lepni mindazokat, kiket az elveszett tiz tllrzsnek 

PI'Oblemája érdekel ; bár megjegyzendő, hogy a tili t/ini 



, . ~mir azt mondja népl' őseiről, hogy azoka t Nabukod czolt:l t t> t r, nng az ono. 

1 )J' d t te f~,a-s:ic;b:l . , 
' ZsidÓ l;itoktatás Bécsben 188-! , 5-ben ; :>8 ll<~,oiskolában ([n fi-

, . k 1 ) "3 tnuító 3 70 7 fiut és 3 7 8 7 lcáJJyt oktatott . 
2

.-: 1 ~ l;nJYl ~ .,, a -· • > .J ]Jol-
' ' .' 1 .b· 1 ,, tnn itó 7 3 G fiut és 1 ±7 5 leányt i l 7 kózépiskoHba 

1 qlíri 1~k o a :l n ,:J ' • • , • • ' ( lt O 
· , . l l " R ··mrdzi umi 4 7 2 rdlgun. cs 5 6 6 rcahskola r tanulót ( t~w tto vL g1 

( ' • lllcg. 
. . d" 1 ooT .1 reáliskola felsöbb osztá lyarban nem tanitják a hitt t) Jl'OT7~ll ll . l :;:-, ' fLll, 

· , "'· . 1. 7. 'tol.'lal<i' leliigyelője azelőtt Szríntó Simon, a Neuzeit szerl-es· t "· ~ \_ 7. 5 ll O N • · . \. Z OJC 

,·olt. Cililek haWa óta dr. JJ 'df. G. -- A középiskolai hitoktatókat a~ 

intézet tulajdonosa fi ~eti , tehát az állam vagy a város i a nép- és polgári 

i s k olai:~kn t n hitfelekezetele 

Montefiore utóda. Az a ngol kirá lyné Scbag-ra, Uontefiore nővéré
nek fi ,íra ruházta :it a nagy fil anthróp rangját és czimét; neve ezentul 

S•:bag-Jlontrjvrc lesz. 

Zsidó statisztika. Londonban 3 0,000 orosz zsidó la kik, legnagyobb 

n:, zök szniJó és csizmadia. - . lngol-I ndia zsid a irJak összes sz:lma a Jeg

ujabb adat szerint 12,000 ; tulnyomó részök Bombaybau lakile-A Sta

tistica diu Romania: Miscarea Popolatiunii alapj áH J acobs József a Jew 

('hr.-beu a következő adatokat közli, melyek e szeriut, ugy lfltszik, hitele

sek. Bukarestben 1878-ban 200,795 lakos volt köztük zsidó 20,7±9; a 

zsidók hahíJazása 21.4°/0 , sziiletése 29.8°/0-ot tett. R ománia összes lakos

sága az utolsó összeirás szel·int 5.3 7 6,000 l él ekből á llott, a zsidók összes 

száma 1·oJt íL39 ,660, tehát a lako sságnak csak 4.830/
0
-át teszik. Dr. Beck 

Jfó11·cz bukaresti rabbi hazánkfiának hozzávetése a romániai zsidók szá

máról (J. lii.-Zs. Szemle II. k. 3 2 3. J.) e szcrint helyesnek bizonyul. Hadd 

jegyezzük még meg, hogy Jacobs számításaszerint a román zsidók 76.3°/
0
-a 

drosi lakos ; véglil, hogy a zsidók összes számának közel kétharmada 

romániai sziileté.;ii, -· A cserleeszelJ közt is laknak zsidók, a mit eddigelé 

nem tudtunk. Dagestan, Terek és Kuban kerületekben kis községeket alkot

nak és összesen 500 családból állanak. A perzsa zsidóktól származtatják 

eredetüket és azt állitják, hogy a XV. században vándoroltak mostaui 

lakóhelyükre. A cserkesz hegyi lakók klilönböző dialektusait beszélik, de l .... 
eguromestebb a Farisztan nyeh•ét, melyet Perzsiábnn beszéltek. Kereske

déssei és fi' ld " • 1 ' 'l ik 
• 

0 
!lll!\ e essel foglalkoznak. Jelenleg ugyanazon jogokatevez ' 

!lllllt a ezár tiibbi cserkesz alattvalói. A P01·os:;orszcigból kiíízöttek 
között 9300 zsidó van. 

Dr. Schiller-Szinessy ha~:lnkfia a cambridgci egyetem tanára, 
l 885 ·H-ba ttl I ' . 'des 
J : n ° re yt a következő előadásokat tartja : Zóhm· j Mmmonz ' 

ad Hachazáká r k p. · megvilá
' · i a·l~é AT,óth j talmud: az [];'testamentom 
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talmud és midnís á ltal ; Tar.r,um a Birá k és Kóhéleth könn-eihe
2 d tt·tt a . d ' b k . .. 

" . , tem i é1• ntolso harma a an eze ·eu ki ,·üi mé"'. \ zs ' l . . d 
A"' eg) e 0 · .t ~, lt n lrn alrnn 

lti'rténete. . • , , 
Helyr·eigazrtas. Heno.r; Jlmlo urtol a következii •o ro ka t vett iik: 

~Jogv,ar-Zsí dó Szem le 7. száma 485-6. l. »L:J. Ilrt:rl ik·íc· · · A ll a ' Zl OS ll ap <. 
" 1 ;t az Uniurs-böJ lÍ t ,·ett azou tíjitás említtetik hogy Áb J . 

9 czin1 a a ( ~ , . ... lU\ a 
. , Francziaországba n hitszónoklat tarta tott. Az Uni1·ers szeri t napJan ' " . · n ezen 

esenH:ny azon dolgok k öz(: tartozik , me ly Kóhélethiink » Xincs ~emmi tij a 

nnp nla tt « monda t á t hi1•itt1·a van halomra dön teni. Az l'nivcrs azouban 

tt'ved, mer t ilyféle szónoklatok Nt:metorsz:ígbau és egychiitt i-. mindig 

napirenden volta k . A budapesti orsz{igos rabbik t;p ző-in téze t könydál'ában 

mcg·l evő pddiká cziós gyiijtemén~·eke t ezen szempontból átkntatdn, a 

kö1·etkezö elég tekintlqyes w roza t:-í t ,íJJíthntom eg_vbe a fentne,·ezett na

pon t én~·lcg tartott \'agy legahíbb er re a czéh·a kiadott besz, 'deknek: 

l. Fnssel if. !3. , D er neuute Ab und der Sabbat Xachmu. (:<1eun 

Derusch-Vartriige ; geh Hlten zn Gr.-Kanischa l 04-118. L). 

2. Fm·mslecher S .. Israels Klage ( 1835. ) (Ka:·sel'ling. Bibliothek 
jiid. KarJZe!r·etlner II. Jhg . 1 3 9 - 146. L). 

3. l'Ie1·z.feld L. D 1·., Eine Tischa-beaw-Predigt. ( 1844.1 Predigten, 

2. Ausg., Leipzig 186 3 . :XT. Pr. 156-166. l.). 

4. Hirsch S . D r., D er 9. Ab, dns Jiinglingsnlt(·r Ji:;rael, ouet· Jie 

Erziehung zum HeiL (Die l\Iessiaslchre der Jnden in Kanzeh·ortriigen. 

Leipzig l 843. 14. V OJ·tr. ~54-2 7 8. L). 

5. Holdheim S. Dr., Der Gedachtnisstag .Jer· Zet·störnng Jerusalems 

(1847.) (Neue Sammlung jiitlischer Prerligten. Berlin IS!i2. T. Bd. X. Pt·. 
96-106. 1.). 

6. Holdheim S. Dr., Dic Erhaltung des jiidischen Volkes (1852.) 

(Predigten über dic jiitlische Religion III. Bd. Berlin 1855. IV. Pr. 
33-44. l.). 

7· l{{ey Ed. Dr., Li ebet Wahrheit und Frieden. (558 6.) (Predigten 

IT. H. Hamburg, 1826. 187-202. J.). 

8 K.l E AtJc]1 , .. 1·r dulden die Siinden unserer Viiter. (Die . ey tl. Dr., .• 

Peste des Herrn. Berlin, 1824. 19. Pr. 337-358. 1.). 
. . . d' t !IN!I :T)IIt'l'l dem Fast-9. P!nlzppsohn L. Dr., Dre Klage. Pre 1g zu ' 

ta 1 Kl lied Jeremias Kap. 8., Vers ' ge ( er Zerstörun.,. Jerusalems iiber age er 
22 " ' M • 2 Ausg Leipzig 185~ -23. (Israelitisches Predigt und Scbul- agazm · · 
:Xnr. Pr. 130-138. I.). 

10. Salomon G., Wie kllnnen wir das Veriorbe wieder 

(Fest.predigten. H~tmbnrg, 1829. 19. Pr. 880-849· 1·)· 



11 . 8,""111011 ri .. Am Gcdiichtnisstugc der Ze rstöruu cr Je. , l 
"' tusa enl -

(1S:!~ . \ . Kn~·serliu~. Bibliothek jiidischcr K anzclrcdner I. Jhg. Bcl'!i~; 
!SiO. ~0~1-:!:!0.].). 

1 ~. Salcmwn (;., Predigt am !l. dcs Mon:lt" A h b. (Pc~tprcdigtc 
'-- •'<) l •'31 l ) ll . ll:tmbnrg. 1 ti;.l J. d-· - v · · · <, 

Temetési költségek Pál'isban. lSGO-tól 1 SSH-ig P:írisban tente

té<i költ<r«ck czimén a különbözö hitfelekeze ti községek bevc't 1 · · " e c tett 
::'.l·U..tOO fn1nkot. Ebből esik a btholiknsokm 1.832, 827, a rcform·i-

111,okra 4S.G;>G, az ágostaiakra 28,040 és a zsidókra 34 2 34 fran]- •r· ' 
' .: \.,l\ IUt. 

lwg:.' pedig P:iri>ban nnnyi zsidó él, mint rcfonmttus és :ígostai össze-

,.~,-e. dhlgos. hogy a zsidók egyszcriíbben tcmetkeznek , mint a keresz

lén~- felekezetek. 

A londoni egyetem Master of Arts (nálunk dr. philos.) czim,:t 

c•ldigclé tíg:· lehetdt megnyerni, l10g.'' :t jelölt klasszikai i rodalomból 

Yagy termé,;zcttndom:iuy!Jól, vagy filo:;m{iálJól tett vizsg:ílatot; 188G-tóJ 

fogva n jelölt cg~- ncg_ycdik csoportnak, a uyelvinek, is szabaclon válas'l. that 

két t:irg.n1 között; c t:irg~·ak a következök: a ngol, franczia, m:met, olas,, 

l"'!" r é.< u/e <'!}!Jiill .<.oir. szanszkrit ,:s arab nyelv és irodalom. 

Zsidók külföldön. Dr. Symrms, a groningeni egyetem tanám n 

l<ollaudi kir. tudományos akadémia tagja lett. - Oppeuheim .!. a gro

nuJgeni egyetem jogi kantnak tanárává neveztett ki. - A mm·sei/le-i aka-

déinia H Po/lal.· D 1 •/· t D· d"b ' " · • • au ' .s- res a an elo ballaneh zeneszt anwycremmcl 

t.üntette ki. - lJe.y Ade/h,a 9 éves zsidó lány a londoni zeneakadémián 

ermet nyert. - Amsterdamúan a nyárou 2 uj zsidó feleleeze/i lap indult 

meg i magábm1 e városban most már 4. 7.sidó lap j elenik meg. - Az 

Antwerpenben mcotarta d. k k l l . . ' 
, . o 11 o eres ·ee e mr JOg nemzetközi kongresszu:;an 

l • F(l!/C'Jfl01'8ZÚ!JOI ké[JVÍS l . f . L. · . c 111 og.1a . '?fon Cae,11, a párisi jogi kar tanára, 
llolla"diát pedig fill J,'" i · r , · a o .. se es h CV!J J. ~1., miudkettö zsidó. ---Jim·tog L. 
taHar az 1885 6 tanC:v. . . . 

, 1 • re az amstm·dwm egyetem rector magmficusá-nak 
vu.la:;ztatott. 

Uj keresztény felekez t . · v , e alakult Amerikában, melynek tagJai a 
asarnap helyett a szombat t ·· · . , · · k 

.. • 0 unncphk. S mmthogy a kercsztcny amenkata 
unaepeiket meg iH ta ·r. k . 1 ~a·, nem egy kis városban előfordul, hogy szombati 
napon a lakossá" csak · · á' 
v 0 - zstelmJál vásárolhat s ha valami munk Jll 

an, azt e napon csak -- .. · , . . b. 
M . zwlóval vegeztcthetJ. A Populiir WJssensc 

onatsblatter erre 11 kövctk . .. , . :ka 
wird . ezo forcltthatatlan megjegyzést tesZI : AID611 

uns zu der novelr r 1 . 1 ine 
,Sch bb . . 18 

l SC ten Fignt· ein es » Schabbcsgoj « noc 1 e 
a esJUdmc liefern. 

TUDOMÁNY. 

Egy ókori zsinagóga fölfedezése Tunisban. 

Végre-valahára a zsidó régiségtudománynak is meghasad 
h~tjnala. Igaz, hogy nem mi fáracloztnnk a fölfedezéseken, hogy 
még a fölfedezettekkel is keveset törődünk, igaz, hogy legtöbb
nyire az Ó· keresztény müvészet tárházában nyújtottak menedék
helyet az ó-zsidó élet maradványainak, hanem mindaz nem v[tl
toztat semmit azon a tényen, hogy meg van a zsidó archeolo
gia, a zsidó archeolognsok majd meglesznek, kétség kivül. 

Ideje volt már, hogy mirajtnnk is megkönyörült a lelemé
nyes szerencse, mert a templom elpusztításától majllnem It tizedik 
évszáz~tdig az enrópai zsidók történetében hézag tátong, rnelyet 
irodalmi forrásokból kitölteni nlig van reményünk. A hol a törté
net hallgat, megszólaltak a sirhelyek; a föld kitittotta száját és 
napvilágra kerültek egyes országokban a régi zsidó l:tkosság 
tanai. Tartományokban, a hol alig képzeltünk zsidó gyarmatost, 
katakombák találtattak, a melyek egész zsidó községekről tettek 
tanubizonyságot. Ki sejtette volna, hogy Roma földje mélységei
böl annyi felvilágosítás fog támadni a római zsidók ősrégi törté
netére, és hogy az eltemetettek nyugvóhelyei egyszer kitöltik az 
irodalom lacunáit. Áldás Garucci emlékezetére, hódoló köszönet 
Giamhattista De Rossi-nak, a kik annyi szorgalmat, annyi la~a
datlau odaadást szenteltek a zsidó sírok átfürkészésének 18 1 
Milyeu meglepetés várhat még reánk, milyen gyarapitá.st és vé.rat
lan bővítést hozhat még a zsidó történetnek a szerenese, Iegf6-
nyesebben Ascoli bizonyitotta a venosai katakombákr61 való 
könyvében, a mely olyan korban mutat zsidó letel?pedéseket 
Olaszországban, amikor még nem is várnők a zSidókat 

MAGYAn-Zsmó SzEML~:. 1885. X. Föz. 
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11 • : t J·iYéíC. Oki ra tok nem lt'·tébcn . iclcY(trró i ro l· .. ,, lk han . ~om. t ' . . o c .t-
Y~tH L • . 1... ··í han új lcí éltamk ny1ltak meg előttünk. 
J 111 ti'•keletC'' u.m: ' ' ' , . · a 
" . . 1 , .... 1 ., ,,hb történeti kritika, :t nynmozu szunatolá. nem birt 

Jlllt •1 ~ - l l . b' t ' l d 't tt . J · zt c' ·llhatatlan IZ onsagg-:1 en e c ki 't ktpuhato nt, a -' ' -

k:lp:l . , . ' l" l ' t l'' l ' ::\Jinrlen 1\>pr~ ·el, a mely a reg1 m1 ve oc cs a <LJ<t Jol a !Uo-

d em :íllamok últal 1i szahóclítta.tik, sz::porocln:tk a tudomrtuynrtk 
Y:i rakoú,ai, a hmúrkodás leletei. Köz1smcre~es tény, milyen len
cliiidet mcrt a római tör ténet tanulmánya, m1óta .Algéria átment 
,1 fraurzÚk hirtokúba. És a hol az általúnos tudomány arat, ott 
reoclc-t·n uekünk is jut í:Üami o ztályrészül. Tudjuk, hogy már a 
korai küúpkorban éltek z idók. 1irúgoztak községck a középten
crer afrikai partj[lll . ::\!ikor jöttek oda. nem 10ltak-c még korább 
z-itló letelepedé ek éj~zaki .Afrik:tban. nem íolt-e zsidó községi 
,:Jd cz0n tartományokbau már a templom feunállúsakor, már a 
rúmai hirorJalom alatt. a mire sok irodalmi nyomokból különbeu 
lehetett köíetkeztetni ? X em okiratok átkutatása, a kapa fog 
ú·ldni ezekre a kérdésekre. miut múr annyi másra felelt, mi fölött 
a. tiütf·neti turlflmánynak kétségbe kellett esnie. A Ifmnntr'"I-Lif
fi,k lelettel kezdődik az éjszaki AJrikáhn,n való ó-zsidó életről 
h ~tt:'t rozott tudomásuuk. 

l . 'l . február l l -én bejelentette egy munkits ember a fran· 
czi:t kapit:my E. rlc Prurlhommc-uak H n,mmn,m-Lifban. hogy 
kerti JJlllUk'•.ia alkalmímll szines kövecskÉ-kre akaclt, n, melyekben 
az t·len ·nC',zii franczia katonatiszt rügtan r rgi mozaik maratlí:'t
nyaira Í'illl(' Jt. A mo .ütni Tunisbau m ló Hmnmam-Lif ncíczetü 
hr·lysrgnek az ókorhan Ad Ar1uas volt n, neve, mivel a közel fekvő 
C'artha:!únak lakosai tengeri fürdl.ínek hasznitltítk. Romba elölt 
l'l':!Óta, ~i.í t a romok eltüntek m(u- a fülclszinriJl és a régi fényüzés~ 
1_'ííl. a m~<lyd az ~'l!yszr:ri ó-kori Yil'hy ~útott, nem maradt se~~~ 
•·s <.:~ak egy ]>iir z~irlú c;;:t!iul tau,[! z :t franc1.ia k:ttonao:;(tg heke~ 
szomszM-;ág:dJ~m n dn:szr:tt v{u:os ~ziulwlyén . Hogy ezen fürd~
rároshan egyszr:r az í>-korban zsírifJ közs{·g is virágzott távolr~~ 
se mertük volna sl'jteni. A munkits által frj]szedett kőtuo~at 
ezen Í"CD é·} k f'"]' l ' "vel t tiSZt 

• " 
11 e es 1> •er rz\:snek ldt vezí·rfo11ah. 1~ mn 

mmrlJ' árt a le d bb . . . , ruélyesen ggon osa k~asasokat rendelte rs sze k 
vezette Ú!! ny 1 'k Tellette 11 ez nap mulva fftrarlozii.sai a Jr,gszcbh s1 cr y 
k~ronázva. Ki voltak ásva egy tcrjNlclmPs épiilet alapfalai és eg 
par teremből mutatk tt • · 'kk" "et is. ' ozo meg az eredeti mozm ove .. 

A ]q!111l.f!JObb tcremnek mozaikj:l m:tjr1uem e~,;,zeu írt::t
]cn nwr~u1t . a rajz mf·g elf'vencn lrp P]énk. a ü-tf·kek fl• nylr·uc~. 
wi ntha fl·i.-ek Yolnának A mozaik uégy ré~zr0 o~zlik. kft uern 
egyenlő oldalbelire és két egyenlő közé·p~Őrl'. Ulrlahú t fíí:d·n:ht. 
úlb.tokat madarakat é !!yümölc~C'.elw egtelt k<harakat l:'Ttni . Az 
alsó középséj négyszöglcten szükéJknt mutatkozik. a Hlf'l:·nr·k m ~ 
dcnc:zrjébiJl két pim L iszik. Iút púlmaf.t. a miut Jút ·zik. nüv{·nyz,.t 
és két madúr lwkerítik a szükükutat a két p:h:'t,j:íml. ~\. ftbő 

részen. a mely nem maradt egé zen sértetlen, két halra í·-; Ya ]:uui 
kerékfélérc még határozotbu lehet ismerni. E;,:en két ré-z közr·pí·
heu a fölfe c1ezf.s legfontosabb ré_ze tú rul. a felirat. E zt kl-t hPtúgn 
lúmpa fogja köriil, amint maga ilyenben Yé_gzíJdik. A hab ó l:'unp!l 
mellctt az ethróg és lúlab jelképei mutatkoznak. A. fP lirat 
a kö1etkező : 

SAXCT .A SI X AGOG - ~Xj.IWX PR(J s .l. 
L VTE:liSV,\ :'<L\ XLILL AT VAJ\-LJ.\. 

XAPDESYOJ ' ROJ'f'\}[TE~mL.\. Y LT _} 

Ezen terem eli.ícsarnokáhan músor1ik felirat talúltatntt : 
,\. 'TER Jn, FILIY!--HYs 

T I C' LI.RCfiSIX. \.GCJGI 
) L\JlG .\RI T ..I.IUDl>EIP .\.R 
TE}fl' fJHTI C'ID: SELA\TI' 

Egy harmaclik felirat a natry mozaikhoz közel fehű kis 
teremben került elő : 

JSTHY 
:'<rEXT.I. 
SEH \'l 
Tn~,\ 

HJT,\);\"S 

Is TRY 
}IE);TA 

SERYI 
TYJ.Uf 
HO);! 

:\lég mielütt ré·~zletes megtckintésbc bocsátkozunk, első pil
lnntásra felötlik a kN első feliratbau a két szó: sinagoga és arco
sinago!fus. Z,;icló templommal ran tehát dolgunk Az a~chisynago
gus tisztsége irodalmi forrásokból és felirati tanubJzony~ok 
rtltal ismerdcs l) és a legkülönfélébb országokból, 3 hol csak ZSidók 

íoitl'k, bő,.égeseu bizonyított tény. . h 
· · · . k'pzetnek örvendem, ogy Dc lehet-e csak percZig IS azon e , akad-

í~jszaki Afrikában éísrégi időkből származo maradváoyra 
tunk, :t mdy egy zsidó község életéről, mfvel&lésér6l, ml•• 

1
) V. iJ. ~1.-Zs. Szemle, I. 115. 

-
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érzékéről és áldozatkészségéről beszél, a hol határozott . 
···1 ' .. k J-? Nem el · d" Jelek ellentmondanak fo tevesu~ ,ne ' . , ~gen _o-e a haljelvén 

előfordúl:'tS<l, hogy egy zsido va.llasos ernlek SeJtelme itt eleve l~ 
legren zúrm ? Hiszen n hal nem egyéb, mint az lz&ú~ szónak 1, '

1 

c · b t" 'b ' l tep. riselöje, a. melynek egyes e m en mar a >:eresztény ó-korb 
' • X , 8 • ,._. , ~ , k d au megt:üálták a Ir;crou~-' p!no~ o ou .t w<; ..... rot'flp ez ő betüit. l) J{ , 

zelhető te hú t, hogy zsidók ilyen képet hoztak volna templomnkb:p; 

Hasonlóképen közi
1
sme:·etesk ?~r~ a. p)ávE,a az. ó-keresztény rnüvé~ 

szetben a ha.lhntat twsagnn. Je >:epe. • s mmden egyébtől elte
kint>e. nem hangsúlyozták egyre, hogy a zsidó szertartásban sem
minek se volt helye, a mi csak messziről élő lénynek utánzása 
mürészeti leírása.? Nem csoda tehát, hogy olya.n ellenvetések 
mellett felmerültek nézetek a franczia akadémiában, hogy ennek 
az emléknek jelvényei határozottan keresztények. (L. Révue 
archéologique 1883. 157- 163., 222.). É s mégis igaza vn.u 
R enannak, a ki kétség kivül zsidó templomra következtetett n. 
meglevő adatok alapján és későbben az alapmetszetből is ráismert 
hogy az épület nem lehetett keresztény egyház. Osak elébb le kell 
retkőznün~ egy pár beszívott előitélettől, mielőtt egész biztonság
gal bevallJuk, hogy nincs semmiféle ellentét a zsidó felira.tok és :t 
mazaikul rakott jelképek között. 

Csak egy pillantást kell vetnünk Gantcci storia dell'arte 
cristiana hatodik kötetébe, a. hol a zsidó katakombákból eredő 
le_lete~ a munka vége felé össze vannak állítva és szépmüvészeti 
~ep:nas~kb~n utánozva, hogy meggyőződhessi.i.nk, mennyi jelvény 
es allah kep volt élő használatban a római zsidóknál. Ime a 
1Iedusn. egy zsido' ko . ' (49 ) , · · 1 . . . , po1 son l, 4 vagy barom tragrkus a arcz 
:austma ;~n·Jan, a hol a héber felirat ~ 1Sw minden kétséget kizár 
.tz ereeletere nézve (491 17) ' é ' 
(491 19) .Az u .. · • ' vagy két grif a koporsó ke~ 1~ gken 

' . · · n. snr vagy arany üvegek fenekén ott tala JU a 
szent fr1gyszek ,, , , k t 
( , reny szomszedságában az örködő oroszlano :l 

d
49

1 ~' 1 ~s 6), vagy madarakat (490, 7). A zsidó sirokon elöfor· 
u o tehen-vagy J'uhk' k "l · 1 · 1 ntő· , "k , epe ro nem akarok szólani, mrve Je e 

segbu dmeg kétes. Annyi tehát mindenesetre bizonyos, hogy nelll 
sza a azó-ko·b'l l' ll a 

r 0 vn. o emléktől, a mely zsidó eredetre va ' 

l) V. ö. p e Ott H d I 'e Jf, 
402. és 48S. I. · · e, an buch der kirchlichcu Kunstarchao ogl 

2
) u. o. 687. I. 
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zsidó jellemet azért elvita.tni, mivel képekkel vagy jelvényekkel 
találkozunk rajta, a melyeket renelesen keresztényeseknek szak
tunk nézni. A hétágu lámpának háromszoros előfordulta az ethrog
és lúla.bbal való kapcsolatban egyébiránt elegenelő jele annak, 
hogy a Hammam-Lif-féle mozaikban zsidó emlékkel van dolgunk. 

Halljuk most, mit mesélnek a feliratok. Az elsőt Renan 
felosztása szerint így kell olvasnunk: 

SANC'l'A SINAGOGA NARON PRO SA
L V'rEM SVAM ANCILLA TVA JVLIA-
NA PRO(selyta) DE SVO PROPI(tiatori)VM TESELAVIT. 

Két nagy nehézség gördül elénk. Hogy egy ilyen szokatlan szót, 
»Proselyta« egy rövidítés jelével ellátott P által kifejeztek volna, 
a valószinütlennél is valószinütlenebb. Ezen javaslatot különben 
Renan Boíssie1' nevében közli . .l\fég kevésbbé feltehető, a mint 
már de Wailly (az i. h. 227. l.) kifejtette, hogy propitiatorium 
rejlenék a győzhetetlen propium burka alatt. De egészen elte
kintve attól, a mit a franczia akadémikus Renannak vetett elébe, 
hogy paleografiai okoknál fogva ilyen rövidítés lehetetlen, az 
egész mondatnak nem volna se füzése, se értelme . .l\fert a propi
tiatorium csak a görög l/,acrc~ptov szónak fordítása és ez csak a 
szeniségek szentségét jelenti, olyan helyet tehát, a mely közöusé
ges zsidó imaházban nincs meg. Azért bizonyosan a három első 
szót az utolsóval kell összekapcsolnunk; a latin nyelvtan követel
ményeivel mit sem törődött a jámbor alapítónő. E szerint így fog
juk értelmezni: A szent-N aran-templomot a maga üdvére J uliana 
szolgálónőcl .. saját költségén köveztette vagy kirakatta. A rövidí
tett P talán tisztséo-et jelent, p. Pateressá-t, a r-at~p cruvaTroT~~ 
feleséo-ét tehát ann °yit mint mater synagogae (v. ö. Ascoli, isCI·i-

o ' ' ) • 
zioni di antichi sepolcri giudaici del Neapolit:1.no 50. l. · Propium 
talán annyi, mint proprium, a mi pedig azért nem valószin_ű, mert 
még a legbarbarabb latinban felötlenék, hogy nem egyeZik ~~ 
ele suo-val. :Mivel pro rnint egyébiránt másutt is a 4. esettel Jar, 
meglehetne, hogy két szóra. kell osztani a rejtélyt, a mely aztán 
annyit mondaM, rnint: jámbor ahtpítványul. 

Új nehézségek lesznek a második feliratban. Renan maga 
azt mondja : la traisieme ligne est un énigme. Két lehető~li~et ~n
dít meg, de egy se elégiti ki egészen. Margaritarii doiDJDl d6l ez 
az egy ,· ma cr a nagyon furcsának nevezi.:A;másik már a meré.:!ége 

~ "' ·~~-'") IOD..cu. folytán gyanus, azt akarja, hogy margariwu\u 
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J"CDAEI olvassunk. noha belátja, ~o~y zsidó tem~)lombnn az 
't'l· "l· 11em fon;J'ák mn.gulmt zs1doknak nevezni. Tévede' ala p1 o ' c~.l ' , . , se. 
r lt . ea,- nnu,-i o·ondclalrakott mozalkban, mar eleve bn. ket 1e eum ooJ " ' J " .. ·•Jos. 

D · k d-'Jl,·oz bennünket. hogy a D betut ne vegyük do'" e m1 a a , . · ..... us 
rö>idítésnek? DoDHlS elei nem egyéb mint synagoga. A harmadik 
sor már nem rejtrény; csakhogy a vége a negyedikhez tartozik. 
Domi Dei mgy ilyenféle kifejezés annyit tesz mint: a templom. 
ban. E szeriut [j,zt moudja a felirat, hogy Asterius az archisyna
gogus Busticusunk, [l, gyöngyárusnak fia, a templomban az osz
lopcsarnokbeli részt kirabtta. 

A_ harmadik felirat még megoldatlan. Ha igaza van Renau
nak hogy iustrumeuta itten könyvek, tóra-tekercsek értelmében 
í::lD 1é1e. akkor ezen mozaik a frigyszekrény helyét jelezte, de a 
két utolsó szó a kétszer ismétlődő szavak után azáltal nem válik 
érthetőbbé. Sejtelmek olcsók; itt is összefüggésre lehet gondolni 
Xaron és X[l,ritauus között és a második szónn.k felosztására, mint 
AJI.A.RO~I, de miuek tovább baszoutabu kisérleteken töpreu
kedni. 

Több itt mindenesetre a nyeremény a rejtvénynél, a vilá
gosság a homálynáL Büszke lehet a franczia katonatiszt a lele
tére, a mely egyike a legérdekesebbek- és legbecsesebbeknek, a 
melyek az utolsó években tétettek. Reméljük, hogy a tuuisi talaj 
még több ilyen szerenesés leleményt fog nyújtani a franczia ka
páknak és hogy az ó-zsidó életnek még több tanubizonysága 
támad az éjszak-afrikai föld alól ; a zsidó régiségtudomány még 
nagyon rászorul bővített anyagra, új gazdagításokra. 

Budapest. 

Egy bibliai mondat mint röpke szó. 

Ki nem ismeri n közmondást: »Ki szelet vet, vihart ant«? 
De azt talán nem tudja mindenki, hogy ez Hóséa próféta egy 
monclatán alapszik. Kortársainak Istentől ViLló elpártolását osto
rozó beszéele közben moudjn, e prófétn: »Mert szelet vetnek s vi
hart nratnak ; álló gabonája nincs, a kisarjadozott nem ácl lisztet, 
s ha adna, nz idegenek (ellenségek) elnyelik« (Hóséa 8,7). Ugy~ 
régi (Ta.rgum, Vulgáta, Luther), mint az ujabb ~ori szentirásbeh 
forditisok (Sachs, Ewald) így teszik át e verset. Arnbir ~agáb[l,n 
a versben nem áll világosan, hogy n szél vetése oka a VIhar am
tásának, de némelyek ugy értelmezték s nutgy:u~ízták_ (Ew:1.~d, 
Die Propheten des al ten Bundes r. 220, 216: » 'Y!~d-sa en SIC J~, 
und Sturm werden sie ernten«) és e nem szószermti ertelem mo
clositásából származott a közmondás is. Kimchi Dávid (kommen
tárjában a helyhez) mint képletes kifejezést értelmezi, mely volta
kép azt mondja: a munka hiába való és eredmény:el_en, lesz. ~a 
azonban közelebbről vizsgáljuk akár e képletes k1feJezes term~
szeti -voltát, akár összefüggését a vers egész tartalmáva~, a~ada
lyokba ütközünk. K. D. részben érezte azokat, de mellőzm nem 

·· f· ' ében azt mellőzte. Kétséget nem szenved, hogy a vers ossze ugges . • 
. . 1 t , ha mégis valamit arat-akarJa mondam1 hogy nem esz ermes, s r 

nának, nem lesz áldás benne, mert a gabonn.szemek üresek, 18~-
, . 1 · · való találna lenm, tet nemadók lesznek, s ha meg1s v:-:. am.I enm • 

, · H d' ber szelet vet azaz sellUillt, az ellenseg elrabolJa. a pe Ig az em ' 
. kk tlen egy kalász sem nő-s viha1·t a1·at, súntén semmit, a or egye 

Ekk' a vers nagyobb része het ki s egy magszem sem terem. ep , ··~ 
h ~'"l" leaes szoszaponwos nem fejtent'> ki a crondolatot, anem 10 os ., • 

mihez nem vaayu
0

nk szokva a próféták olvasásánál. Ezen 
. . . " . , · · t többet get k1kerülm, Ewald 1s, szokott modJa szerm • 
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. . .,b"l miut beuue van. Jellemzi a midrás finom n 
1 

. rasu1 :t \ é l ~ o · . . . Ye v1 , ' I·. b , ő 1·, ln·óbál crat}t az utat cgyengetm, de SZlntén tuo' d. ern' ,ct. og} ~ "' . ., , . ' Ja 
. , feneket ken to @tgyarazattal (L Pesz1kta rább, . , zennt. nag) . ah 

~ 83 . J. Fricdru:mu kiadúsában és ennek megJegyzését). 
.Az emlitett nehézségen kiYülmég nagyobb az, mely ma(l'á

ban a képletes kifejezés értelmezésében fekszik. 'l'udjuk, hog; a 
- r~t -11- 1· cr·1z1· I stenihletett szónokok valánn,k, kik magaszt pro ~ < ' <> ' . • , , , os 

O'oudolataikat és érzelme1ket a szellem s sz1v melyeből meritették 
:hogy azokat ele1euekké, a köznépnek is felfoghatókká tegyék 
l :l "'í a természetből vagy a közéletből , de különösen a mező
ga~daságból kölcsönöztek hasonln.tokat és képleteket. .A szent
irás figyelmeE olvasója bámulja, azok szépségét, elevenségét s 
olykor metsző élét. Igy például; midőn Jeremiás moudja: 
<\Iélyen rágjátok a barázdákat s ne vessetek tövisek közé « (Je
rem. 4, 3) meg a hanyag földmívesből kölcsönözte e képet, mely
lyel azt akarjn hallgatóival értetni, hogy a javulás ne legyen felü
letes és szinlelő, hanem gyökeres, a rosz indulatokat kiirtó. Az 
erkölcsiség általános sülyedését ostorozó Mikhá megragadó szép
séggel mondja: •A legjobbjaik mint a tüskebokor « (6, 4), azaz, 
mlamint nem közeledbetui a tüske bokorhoz, hogy meg ne szu
rassunk, ugy nem lehet a legjobbnak tartott emberrel érintkezni, 
hogy kárt ne szenvedjenek. Ha Hóséa mondjit: »Idegenek meg
emésztik erejét, s ő nem érzi, a vénség is megszállj a, és ő nem érzi« 
(i, 9), kézzel fogható, hogy azt akarja jelenteni, hogy az állam 
kifogyott erejéből s nem érzi a már reá szállt gyengeséget. 

De: szelet vetni s vihart aratni, annak nincs egészséges ér
telme. »Szelet vetni« - ilyet sohasem láthatott a józan próféta, 
valamint a másikat sem: »Vihart aratni.« Ez merő értetlenség, 
mert valótlanság. Azért más magyarázatát kell keresnünk e 
mondatnak. 

Kóhéleth 11,4-ből: ».A ki a szelet né:á, nem vet, és aki a 
süru fellegre néz, nem arat« látjuk - ami természetes is -
h~gy a magot vető földmives nem sí:eret szeles időben vetni, 
~m.vel a_szél elhordja az elhintett magszemeket, s nem .esik. a~ 
Illő. barazdába. Még alkalmatlanabb volt viharban aratm, nuv~l 
a VIhar széjjel hordta a lekaszált gabonát. A héber nyelvtanb 

O; Ge~enius nyelvtan 116. §-át), tudjuk tovább, hogy a puszta}lí~ 
~ev, ~sszonyító nélkül is, az igének hely- idő- és módhatárzoJás 
Jelenti. »Hat napot« (azaz hat Isten az eget 
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a földet (II. M. 20, ll). Elleneimet adtad nekem >> hátat« azaz 
i1áttal fordulva (Z s. 18,41). E szerint Hóséa kérdésben forgó 
versét is, e szabály segitségével, igy lehet magyarázni és értel
mezni : »Mert szélben fognak Yetni s viharbau aratni« azaz, hogy 
a mezei munka kezdetét s végét, a vetést és aratást, szél és vihar 
megsemmisítik; azért, folytatja a próféta, nem lesz álló g::tbonája, 
8 ha mégis egy kevés maradM, a:,: ellenség elviszi. Igy az egész 
vers egységes és s:,:ép gondolatot fejez ki, azt tudniillik, hogy Is
ten fogja az elpártolt népet rosz terméssel büntetni. Ha pedig 
nem ezen szorosabb, hanem tágabb értelemben magyarázzuk a 
verset, hogy minden egyéni és állami törehés nem fog sikerülni, 
akkor is harmonikus képlet által volna kifejezYe. l\Iagyarázatunk 
mellett bizonyit a paragogikus ,, e szóban :'li1010. Ezen rag: 
,1 T- eredetileg kázust jelentett, aztán határozó t, első sorban hely, 
de idő-határozót is (L Ges. h. nyt. 93. §-át). 1\iondhatjuk tehát, 
hogy ezen szó időhatárzó az >>aratni« igéhez, s igy a >>szelet« je
lentő főnév, bár puszta név, minden rag nélkül, szintén időhatárzó 
szó a >>vetni« ígéhez. 

Hogy a próféta mondatának e helyesebb s igazi értelmezése 
kiszorítani fogja a félreértéséből származott közmondást, alig 
hiszszük ; de meg volnánk elégedve s jutalmazva, ha a szentirás 
fordításából mellőzhetne egy megrögzött értetlenséget és izet
lenséget. 

HocmrU'rrr ÁBRAHÁM. 



IRODALOM. 

A NÉMET ZSIDÓ KÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK TÖRTÉ· 
NELMI BIZOTTSÁGA. 

Létezik-e zsidó tudomány? Csak a kifejezés helyes voltáról 
lehet 1itatkozni; a tény nem vitatható. TilJán találóbb »a zsidó
ságról való tudomány« megjelölése. A ki abban is akar kétel
kedni. azt az ide való óriási irodalomra utaljuk, melyot zsidók 
~s nem zsidók egya,ránt évszázadok óta, de különöseu az utolsó 
é1tizedekben ápolnak és sikerrel mívelnek. De leginkább egy ága 
virulnapjainkban az emlitett tudománynak, értem a zsidók törté
netét. A történeti kritika törvényei, a prngmatilcus előadás töké
letessége, befolyást gyakoroltak az általános történelem ezen ré
szére is. De a tökéletesség fokára még nem emelkedett a zsidók 
történetének tárgyaJása. A kellő előrnunkálc hiánya érthetővé te
szi azt. 

A kinek csak fogalma van a források vé ertelen soráról, a ki 
a f?rrások különféleségét ismeri, az a legua~yobb elismeréssel 
:ogJa bevallani, hogy ezen téren is sokat vittek véghez. A derék 
es ~omoly munkás azonban nem nézi soha a bevégzett, hanelll 
csakis a még hátra levő munkát. 

, A munka felosztása elvének értelmében alakult az utolsó 
evekhen Francziaországban a »Société des ét~cles juives«, mely 
feltl.clat~ul tűzte ki: a zsidóság tudományámk minden részeit fej
lesz~em, a fősúlyt azonban, mint a "Revue des ét u des j ui ves« 
eddig ~egjelent él'folyamai mutatják, fekteti a zsidók történetérc 
~mncziaországban. A levéltárakban felhalmozott a,nyag ki:ttl:ísát 
c~ ennek földolgozását egyik főfeladatCmak tartja az emlitett 
tarsaság. · 

És valóban nem 8 ·t tt f' l .1, . , t" k nz eddig 
k. . eJ c e VI agositast nyer un •• · 

Jadott okiratokb'l 'll " 0 ' I etoleg dolgozatok],(,}. 

L egalább ilyen eredményt várhat a tudomány a miuap ala

kult történelmi bizottságtól, mely a »Deutsch-isntelitischer Ge
meindebund« keblében keletkezett. 

Moudom, legalább ilyen eredményt. Az ös. zes köriilméuyek 
arrft mutatnak, hogy a »Deutsch-israelitischer Gemeindebuud« 
leguj abb törekvése a lehető legnagyobb irodalmi becscsel bir. 
A zsidók, mint tudva van, Németországban oly ·-nagy szerepet 
vittek a középkorb:1n, hogy történelmük az általános német tör
ténelem igen tekintélyes részét teszi. 

A mouumenta Germaniae ltistorica, a városi krónikák, az 
országgyülések jegyzőkönyvei, és számtalan okiratok ki lettek 
adva; a zsidók történetének Németországban ez által uj források 
lettek megnyitva, és pedig oly nagy mértékben, hogy egy ember 
az anyag feldolgozására már is képtelen. Szerenesés gondolatj:• 
volt tehát a német zsidó községek szövetségéuek, ezen feladat kivi
telére egy külön bizottságat szervezni. . De még örvendetesebb, 
hogy európai tekintélyeket nyert meg ezen mnnkának. 

Elég lesz a neveket felsorolni: Dr. Stobbe (lipcsei egyetemi 
t:1nár és titkos tanácsos), Dr. \Vattenbach (berlini egyetemi 
tanár), Dr. \V eizsiicker (berlini egyetemi tanár), Dr. Eresslau 
(berlini egyetemi tanár), Dr. Geiger (berlini egyetemi tanár), 
Dr. Lazan1s (berlini egyetemi tanár), Dr. Steiuthai (berlini 
egyetemi tanár). Dr. EiirwaJd (az izraelita reáliskola igazgatója, 
Frankfurt a. l\l.) és Dr. Kristeller (a német zsidó községek szö

vetségének elnöke). 
A bizottság, mely elnökének Eresslau tanárt. elnök-he· 

lyettesnek Stobbc tanárt választotta, első ülésében a következőt 
határozta: 

l. A frank- és német-birodalom zsidó története regestá.inak 

kiadását, egyelőre 1273-ig. 
2. Egy folyóir11t kiadását a zsidók története ~zámár~ Ném;t

országban. Ebben fognak közzététetni: források, ertekezesek, kez-

iratok lajstromai stb. , , . 
Minthogy a héber nyelven irott munk:í.kban es kezira~kban 

(f"k' · k és becses történelmi adat o epen a responsumokban 1gen so 
h ·d aló részeket német for-

van, a bizottság elhl1t{trozta, o~y :tz 1 e, v.' . · fölött k lló 
ditásban focrja kiadni· hogy pedig ezen orJáSI anyag e 

0 
' ' · k b'bl' fiá.iát a kiadott és a áttekintetet nyerjen ecryelőre csa l wgra " 

kézirati anyagnak f~gj~ földolgoztatni, mi végett egy ezen túeu 
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tekintélynek elismert szakemberrel összeköttetésbe lépett. (Sejtem 

hocrr Steinschneiderrel.) ' 
o. ~-1. történelmi bizottság alupszabályai inkább a szervezetre 

vonatkoznak. a miért itten mellőzhetem. 
A.. t. szerkesztőség beleegyezésével fogok időről-időre a bi

zottság mnnkásságáról jelentést tenni. 
Yégül legyen szabad azon Jávánatnak kifejezést adni, vajha 

n hazai zsidóság hasonló móclon érdeklődnék elődjeinek története 
iránt és annak tökéletes és tudományos kidolgozását lehetövé 

tenné! 

Budapest. 
BLOCH HENRIK . 

CHANUKKA-DRÁMA. 
The feast of lights, or Channkah. 'l'hree character poems by Rabbi H. M . 

Bien. Vicksburg, Miss. 1885. 

Sokakra nézve megfoghatatlan tény, hogy Amerika, mindeu 
emberi haladás evolucziójának klasszikus talaja, egyúttal a valLí.
~os eszméknek is igazi igéret-földje. A katholiczizmus például 
Joggal utalhat amaz eredményekre, melyeket Éjszak-Amerika 
?l:otestáns, ellenséges környezetében kivivott s szorongatása nap
Jalban a vatikán nemrég az egyház sülyedéseért a »hitetlen Euró
p.ában « azzal a sikerrel vigasztalódott, melyet Amerikában elérnie 
srkerült. Az ujvilág, mint mentő bárka a materialisztikus közöm
~~~s.ség özön~ben, minden esetre érdekes jelenség arra nézve, ki a 
J?Yő~. szeretr. á~modni. Mily életerőt képes a zsidóság az amerikai 
le~~orben kifeJt~ni, nem egy tény bizonyítja. Nem akarunk a zsi
d~sagnak Amenkában kivivott külső sikereire s arra utalni, hogy 
mi~de.u vallásnak biztosított föltétlen szabadság közepette: lzraél, 
az o-világnak e halhatatlan hamupipőkéje, a szellemi téren kifej
~e~t legnagyobb versenyben is fényesen megállja helyét. Azonban 
er emes e korlátatlan szabadság befolyását a zsidó vallásos 
~szme ~Jelső fejlődésére s a zsidó vallásos érzés föntartására meg· 
figy~lm e »gólesz« és antisemitizmus nélküli vilá.,.részben. Mindaz, 
a mlt erről olvasunk bb "' . · · 'k . , ' a an ormol, hogy az amenkar zsrdo ma· 
gukat zsidoknak érzik, a vallásos élethez és zsidó eszmékhez hívek 
maradnak hoay a t ,r 1 , · tő ' o e Jes sza mclsag nem volt rájuk elernyesz 
befolyással a nem t: j: lt 1 . 1 . ap a a a ut )eh kiizi.imhiiss(•get. 

1) 4J 

E futólagos megjegyzésekre alkalmat az az elegánsan kiál

lított könyvecske acl - Amerika tipografiai h1tladása is megszé-
eníthet bennünket - melyet czímbeli soraiukban említettilnk. 

gy 'k ·· Ch kk ·a- · 1 »A gyertya nunepe vagy anu <"t<< a ZSI o Iroc 1tlomna.k bizo-

nyára legaktuálisabb terméke, mer t nem egyéb, miut épen meg

jelent dramatizálás[!, a .c~anu~ka-el?~szélésnek, melynek ünnepét 
,, makkabeusoknak a vilag mmden Ira,nyába elszélesztett epigon

jai most készülnek megülni. Szerzője Bien rabbi, kinek Orie1dal 
legends a nel other poems ez. verses kötete Amerikában nagy sikert 

:u-atott s ki Pnrim ez. drámájának mintegy púrját irandó, nemsiker

telen kisédetet tett arra nézve. hogy Antiochusból, ez antik anti

semitából »jellem-költeményt« ( character-poem) csináljon, mely 

a viksburgi szinházban, az ottani szombctti isl.:oldl.: ja>úm zeneki

sérettel és müvészi kiállításban fog chanukb első estéjén elő
adatni. Az ily irodalmi munkásság sikerei és a tetszés, melyet 

Bien igaz zsidó meggyőződései hangzatos angol >ersekbe öltöz
tetve aratnak: bizonyára önendetes jele a zsidó vallásos élet 

intenzitásának Amerikában. Az ily szellemben yaló müködés 
érdeme bizonyára fokozza. ez alkalmi költemény irodn.lmi értékét. 

Kuriózum gyanánt említjük végre, hogy az ünnepi dráma vég
tablea.ujában a Juda )Jakkabeus áltnl vezetett zsidó hn.rczosok a 
charrukka-liturgia szép himnusát a »~Jáóz czm jesúáthi«-t angol 
fordításban éneklik. Ime a sikerült sorok, egyúttal példájául szerző 
könnyen folyó és hangzatos verselésének: 

Lord ! Our stronghold and our rock ! rock of our salmtion! 
Unto Thee, Thy people flock with their adoration. 
Broken is the clcspot's chain, vanishcd Israe!'s ~layer, 
CollSecrated oncc again, is 'l'hy house of pmycr. 
}end we dedicatc ancw with the harp and psaltcr, 
Every Jew, good and true, temple, shrine und altar. 

Budapest. 
PATAKI BER::{ÁT. 

IRODALMI HOLMI. 
A 'l'áuti elibé Étij,iliu hazája. - A »Chamór«-ral össr&eh~nlított P.ro~ 
!ita. - A prozelit:ík három osztálya. - Egy San-Franmscóban örzöU 

régi héber kéziratból. - Még egys:w· Dávid Ferencz. 

»Egy midrás a kozarok átt~réséröl« czimfi értekEizétii8Dlre. 

mely a novemberi füzetben megjelent, Hochmuth Á~• 
munkatársunk két megjegyzést voltszíves velem k6zö1Di 

-------------------------------------------
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ar. L'rlrh'zt'SL'mbl' ll emlite tt midr{ts-munld t illeti s ekk('pcn S<:ól · 
•~\. 'l':íu:í tlibé Elijúhuuak nevezett midrás hazúj:t gyanánt lleJ~ 
Ol:morszúg te e ndő föl, mint Grü t z nyomáll Kohn és Güclem~tn u 
j ~ hiszik. ban em Babilo11i:t v~1gy P alesztin :t, mi nt n,;~, t R a poport 
.:,, Zunz mutatták és magam is n, bécsi >>Nenzeit«. 1868. évfoly~t
mú b:m új okokbol támog~tttam. A T. d. E. polem1zál a lcamiták
bl. kik akkor cs~tk a keleten éltek és egy tüzimá<lót is fö lléptet 
:t mi l'erzsiúm vagy annak szomszédsúgúm vall. Azon tény pedi g: 
melyre elő ször Grütz utalt, hogy c Ut74 körül írt) midrásbau a 
magyarak pusztító ba.djáratai emlí ttet11ek, nem Olaszországr~t 
u!:ll. :1 hom Szala}- és Horní.th szerint 950 óta, :\Iailáth szarint 
pedig 9JO óta nem törtek be a magyarok, hanem a bizanczi csá
~zúrsúgba. történt betörésekre, melyek 970-ig ta r tottak és melyek
röl a keletell élt szerző kö1111Yen nyerhetett tuclomúst. Végre a 
midrús könnyií és folyékony nyelvezete szintén a Tanchuma ha
zájára, P alesztinára utal. L. még megjegyzéseimet Güdemann 
munkájához a )) Neuzeit« 1884. évf. J07. s köv. L« 

* 
IIochmuth úr rnás?clik megjegyzése ezt ~• kifejezést kivánja 

rnegmagym·ázui : - ~ r.:n :: ?u·~; ... , tt•·, miután saját magyará.zatorn~tt , 

s talán joggal, nem találja kielégitőnek »Szerintem - azt 
rnondja - ezen kifejezés Mózes I. könyve 3J. fejezetéből magya
rázandó, hol azt olvassuk, hogy Sekhém, Ohamór (•1r:ii) fia, hogy 
Dínát, .Tákoh leányát kapja nőűl, aláveti magát a körülmetélés 
nek.. ~aJán ereeletileg így hangzot t a kifejezés : -~~n j:l:: Sum;, 
a m1ből ez lett rövidítve : -~~n:: •;. A ki házasság czéljából áttért 
a zsidóságra, minclenesetre legalkalmasa.bban összehasonlítandó 
a_ bibliában említett azon kanáanitával, ki ugyaua.bból it ezéiból 
fo:•~tte <t zsidóság frigyjelét. « - A kérelésbell forgó kifejezést 
JI ''182 lyn. , esztergomi főrabbi úr, egy hozzám írt levélben, hasonló 

móclon ért i. mint H ochmuth , azon külömbségrrol horry azért Cha-
, l' o ' " 

~orra es uern , rni11t r (trtuk volna, fiával, h~•sonlítja össze a házas· 
sag kedvéé rt áttért prozelitát, rnert am~tz mint ~• város fejedelme 
a szentirás elbeszélésében a főszereplő . 

* 
Ut

'] :\Iagarn is egy kis megjegyzéssol I)Ótolhatom dolgozntoillat. 
o a ""tt g raJo em ugyanis, hogy a prozeliták hármas föloszti'tsa, 

mely ~ .kérdésben forgó midrás alapját teszi, régibb eredetii. 
A Debanm zútá czimü midrásból idéz a J n,lkut (Exodus 12, 49-re, 

JROD.\ T,}!T WJL'!T. l) J:{ 

21 3.§. v. ü. Buber Likkútiml. htp) bibliai helyeken alapuló h~bonló 
fölosztás t. me ly :tzou ban csak részben megegyezik a Tán á dih0 
Elijál.llléval. Szerinte ugyanis van háromféle prozelibt: 1. az erés 
kedveért [tttérő, 2. kit szegénysége ösztönöz, Yégre 3. ki tisztán az 

I steu kedveért lesz zsidóvá ; t ehát csak az első és hanmdik os;t,

túly azonos a mi midrásnnkkal, továbbá pedig a harmadik os;.;

tálynál még nincs meg azon vonás, mely a lwzarok ittté résébő l 

van kölcsönözve, hogy az áttérő kérdezősködik és mim1e
nli tt hallja Izrael dicséretét. D e épen ezen körülmény mutatja, 
ltogy a 'l'áná elibé Elijáhn e vo nással gazdagítván a prozeliták 

már előtte megvolt j ellemzését, tényleg a zsidóságra v:oló áttéré·
nek kor ában ismertté lett legfényesebb példájám akart utalni. 

* 
D1·. Kolwt Bánrlor) most N e\\·-Y orkb<W miíködií hadwkfi~•, 

a következő érdekes közleményt leülelte a ::\I.-Zsidó Szemle 

számára: 
»A San-Franciscobatl élő Sutro Albert úr szívességéből 

betekintést sze rezhettern eg) a San-Francisco Library-b~1.11 l evő 
régi (13-15-ik századbeli) imakönyv kétiratából eszközölt fény
képi lev011atba. mely többek közt a Jigdal szövegét tnrtalmazza 
K özö11séges szö regünktől11ébáuy eltérő olvasn,tolmt muhtt föl. 
A 2. ver sben hiányzik - ~t mctrum ellenérc - ;:;~. Az 5-ben 
S::S helyett úlll S:: ~, tehát mi11t a rödelsheimi imakönyvekben. A 
6-dik ver s heu ~;;;; helyet t ;,;,,;, a mcly ige tehát a megelőzi\ ~ • .,N~:; 
szóra vonatkozik. A ] 2-ikben nem rr:· úll, b:tncm ;:r.;·, ~illt :t 
szefárdi imakönyvekben, vomotkozáss~tl Dá u. l 0, 14-re, m1g r~· 
Dán. 12, 13-ra utalna. Lényegesebb eltérést mutat a 7-dik ver~, 
hul 1J"W.)Ii liN helyett áll 1 n;~r.;,, SN, talán az anthropomorfizmus 
elkerülése czéljából. noba ~·:J;, ige fölváltm mind a két módon 
konstruáltatik, liN vagy ~N szócskáv:l.l; l. Exodus 3, 6. és Num. 
12, 8. ::.\Iint Suh·o úr által tudom, :1z említ{ltt kézirn.ti imakönyv 
245 lapból áll és különösen a Pirké Ábothb:m is igen számos 
eltérést mutat föl; továbbá naptári számításokat is tartalmaz, 
a makk abéusok történetét arn.méus nyelven és még egyéb tolda
lékob t, rnelyek irnn,k önyveinkben hiányoznak. A Jigdál az ~~-.n 
asszirin.i vagy babiloniai pontozi'tssal van elhítva. - Egy masik 
érdekes facsimilét (szintén lefényképezve) küldött ugyancsak Sutro 
úr: Levi ben 0 1, 1•8011 Exodus-kommentárjának utolsó oldalát al 
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utóimttal is, melyből kitűnik, hogy ezen kommentár az 5090. 
(IS29.) é• Elul havában iratott. « 

* 
Dl'. XMdos Albel't ta.nár Dehreczenből Péterfi D énes tanár 

czikkére a, következő választ küldi, melyet szószer int közlüuk. 

»:?\agy örömömre szolgált, hogy a, ~t-Zs. Sz. októberi füzeté
ben rnegjel~nt, a, szarobatos énekekről szóló czikkemet oly kiváló 
szakember. ruinő Péterfi Dénes unitárius lelkész és tanár figye. 
lerure és válaszra méltatt<1., mert ez világos jele annak, hogy a 
:JI.-Zs. Sz.-nek egyik főczélj a kezd valósulni : rneglwllgatják c~ 
komoly szJt a komoly jé1jiak, zsidó körökön kiüiil is. De örömömct 
egy kissé megzamrta, hogy Péterfi Dénes azt, a mit Dávid Fc
rencz jellemzésére mondottam, félreértette. Valóban e sorban : 
»Dárid Ferencz azonban itt sem állapodott meg (t. ·i. a szenthárom
scíg tagadásáncíl). A mint lelkében megingott a feltétlen h-it, kétked/J 
szelleme mindig tocább hajtotta előre, előre; az istentagadás václjn 
alatt börtönbe zdrták, hol el is halt e Jényes tehetségű és vakme1'Ö 
szellemil férfiú«, az istentagadás vádja nem az én vádam, hanem 
volt azé a koré, mely Dávidot ~• börtönbe hurczolta, no meg most 
is az néhány, talán ne~ is nagyon kevés elfogult emberé, a kik 
Renaut szintén istentagadónak hirdetik, az unitáriusokat pedig a 
kereszténységben testvérekül nem akarják elismerni. 

Magam részéről még azt akarom megjegyezni, hogy nagyon 
jól tudom, hogy Dávid Ferencz nem az Istent, csak Krisztus 
istenségét tagadta; tuvábbá azt, hogy én az unitárius vallás és 
felekezet iránt a lehető legnagyobb rokonérzéssel vagyok, nem· 
csak mint monoteista zsidó, hanem mint magyar zsidó is. Mert 
az unitárius egyház, úgy a mint azt Dávid Ferencz, a kit az én 
általam használt »vakmerő szellernii« j elző jobban megillet, mert 
jobban megtisztel, mint a Péterfi-ajánlotta »bátor szellernii« me~
alkotta, ámbár külföldön kell is keresnünk az eszmének első csi
ráját, teljesen nemzeti alkotás, ebben akarva-akaratlan a rrittgyar 
~8 zsidó szellemnek, legalább vallásos felfogásuknak rokonságát, 
osszahangzását kell látnunk.« 

TÁRS ADALOM. 
A utonomiánkról. 

Alább közöljük a vallás- és közoktatási miniszternek folyó 
évi november hó 13-án 1924. sz. a. kibocsátott szabályrendeletét, 
és az ennek kiegészítő részét képező kimutatást, 1) mely okmá
nyokhoz képest az izraelita anyakönyvek 1886. évi január l-től 
kezdve, csakis a hatóságilag megállapított kerületek szerint, az 
ezek számárn megj elölt központokban, lesznek vezethetők. l\fint
hogy a szabályrendelet utolsó §-ában az eddigi külön rendsza
bályok, melyek az izraelitn. anyakönyvvezetésre vonatkoznak, 
mincl hatályon kivül helyeztettek, az egy udvari kanczellárüti 
rendelet ki vétel ével, melynek határozatai ismételten az anya
köuyvelők leülönös figyelmébe ajánltatnak, azt hisszük, hogy szal
gálatot teszünk :J.Z izraelita anyakönyvvezetőknek és a némileg 
felelősséggel tartozó előlj áróságoknak, miclőn az 1863. nov. 2-án 
kelt és 18 7 6. év he n újra kihirdetett u d v:J.ri bnczelláriai renelel
vényt alább szintén egész terjedelmében közöljük 2) 

A vnJlás- és közokt:J.tási miniszter az izraelita anyakönyvi 
ügy rendezésével számos helyről nyilvánult közkivánatnak tett 
eleget. A törvényhatóságok évek óta bolygatják az ügyet, folya
modtak a képviselőházhoz, egyes törvényhatóságok késze1.-nek is 
nyilatkoztak saját területökön a. zsidókat megrendszabályozni, 
maga a kormány szintén tett néhány év előtt kisérletet egy zsidó 
anyakönyvi szabályrendelet kibocsátására, de minthogy a kilá
tásba vett intézkedések a zsidóha nézve sérelmesek lettek volna, 
a keresztülvitel az orszá()'os iroda elnökének erélyes fellépése 
folytán elma.radt. Hitfelek:zetünk szintén bevallotta hitügyeinek 
rendezetlen voltát kérte a kormányt a zsidó hitközségi s önkor-

' mányzati ügynek a felekezeti egység szellemében való .rendezé-
sére, de nyomban történtek a zsidóság kebelében ellenny~latkoza
tok is oly értelemben, hogy a zsidók nagy része a mostam állapo
ton változást ejtetui nem óhajt. 

Ezek a mostani állapotok azonban oly ziláltak, hogy. azoi: 
továbbtengését a kormány nem türhette, különösen az állammtéz-

')L. Kutfllk, 47-49. sz. 
') L. Kutfllk, 50. sz. 

MAGYAR-ZsiDó SzEliLE. 1885. X. Fllz. 
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, J·' c" .1111 •• 1könyYek érdekében, melyek rendezése _ mcnyt ,cpczu ' ·'' .. , , a 
t lt c. rnrol- r~ hiií.nyok koíetkezteben - elodnzhntó töh\' tapasz <1 ,Z·'"' ' " , , _.. . r . . . • )O 
] t lj' ml'rlőn a v:1llas- es kozoHat.1s1 mmrsztcr a rendec, nem vo . "'s • , , , .. zes 

, l' tt JJ"m csekély felad;ltáva vn.lt az allam kovetelménye·t terere epe ., ' · . , . , 1 

összbanO'ziisba hozni a felekezet 1geuye1vel, hogy egyreszt az anya-
kön -vi intézmény pontos vezetését teljeseu biztosítsa, másrészt 
azo~b[l.n a bitfelekezet szabad rendelkezési jogát csakis annyibau 
és oly irányban szoritsa meg, ameunyiben az anyakönyvi ügy és a 
bitfelekezet érdeke azt egyaránt megkívánja. 

Nézzük, mennyiben sikerült a vallás és közoktatási Illiuisz
ternek e kettős feladatot megolrln.ni. 

A sza.bályrendelet l. §-a foglalja magában a legnagyobb 
joumeuszorítást mert kötelezőleg állapítja meg, hogy bizonyos 
te~üle~n lakó i~raeliták hol tartoznak anyakönyveltetni. De hatá
rozott meggyőződésünk az, hogy e jogmegszorítás képezi egyúttal 
a legnagyobb jótéteményt, mely az anyakönyvi ügy rendezésébiíl 
bitfelekezetünkre hárul. Magának a hitfelekezetnek vált volna 
kötelességévé a hitközségek területeit akkép megállapítani, amint 
most az anyakönyvi kerületekre nézve történt, ele minthogy a 
felekezet kebelében beállott szakadások azt meggátolták, örömmel 
kell üdvözölnünk azon hatalomszavat, melyben mi a felekezet 
jobbjainak leghőbb óhaját látjuk tolmácsolva. A mint hitközsé
geink viszonyait ismerjük, úgy látjuk, hogy a kerületek beosztá
sánál a tényleges viszonyok figyelembe vétettek. Tényleg a beosz
tás alapjául szalgáltak az izraelita kitközségektől beérkezett 
adatok és a miniszterium kebelében készült tervezet fölött a tör· 
vényhatóságok által tett jelentések. Ha itt-ott némi változás is 
ejtetett volna, az sérelmet ne képezzen, mert n. legjobb akarat 
mellett sem lehet valamely közügy rendezésénél valamennyi ma
gánérdeket kielégíteni. A főczél, melynek felekezeti életünkre 
nagy kihat[tsa lesz, el van érve: az anyakönyvi székhelyekkel hit
sorsosaink számára oly központ lett teremtve, mely őket egyéb 
magasztosabb közügyeik előmozdítására is egyesítheti. Mi tehát iL 

szabályrendelet l. §-át csak őszinte örömmel üdvözölhetjük, és 
abban sérelmet nem látunk. 

A 2· §-han foglalt intézkedés nem euyéb, mint felelevení· 
tése egy t~rvényes határozatnak, mely má1~már frleclékenységb~ 
~e~t. ~z Izraelita egyetemes gyűlés az anyakönyveket hitközség~ 
mtezmenynek deklarálta, és a mint egyáltalán csakis a községi 
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előljáróban látta a bitközség és a bitfelekezet egyedüli képviseli\
jét, úgy az anyakönyveknél is - azt tette fiíintézővé, és a rabhi
ról csak mellékesen emlékezett meg. Az anyakönyvek dolgában 
hasonló módon intézkednek az orthodoxok alapszabályai is, úgy, 
hogy országszerte az a gyakorlat fejlődött már ki, hogy oly bit
községekben is, a hol képesített rabhik vannak alkalmazva, az 
n.JJyakönyvek vezetése a j egyzőre vagy vahtmely előljárósúgi tagra 
bizatott. Ezt mi hatií.rozottau inkorrektnek tartjuk. Mindrn hit
felekezetnél kizúrólagosan a papság kezeli az anyakönyveket, így 
kell ennek nálunk is lennie, mert így rendeli a törvény, és mert 
mi semmi tekintetben kivételt képezni nem akarunk. 

Teljesen kielégít bennünket a szabályremlelet 3. §-a is, 
mert egész mértékben respektálja az anyakönyvi kerület önmeg
határozási jogát. Magára az any:1könyvi kerületre bízza annak 
szabad meghatározását, hogy minő szabályok szerint óhajtja közös 
ügyeit intézni. Azon esetre azonban, ha :1 kerület e jogával élni 
nem abr, előit·ja a tanácskozás módját, a mi ált:1l csupán eleje 
van véve annak, hogy az e~etben, ha a kerület magának külön 
szabályokat nem készítellf', czinozma nem létében zavarok ne 
támadhass:1nak. 

N em tehetünk kifogást az ellen sem, h ugy az 5. S· :t köz
igazgatási bizottságnak tartja fenn a megválasztott anyakönyvve
zető jóváhagyását, mert magának a hitfelekezetnek oly forurna 
nincsen, mely kötelező erővel biró határozatokat hozhatna. . 

A 6- 9. §§-ok részint az előző intézkedések folyományalt 
képezik, részint pedig más hitfelekezeteknél is érvényes intézke
déseket tartalmaznak. 

A 10. §-ban mintcgy a reg1 állapotoknak az úja.~kal. ~~16 
kiegyeztetését látjuk, mert feltételezi azt, hogy ~z an!akonyn ~gy 

, ' t' · ' anazon anyakönyVI kenHetben több egyes1tese u an lS egy es ugye ' . . . . 
izraelita hitközség fog létezni, melyek mmde~yike a .. rabbiSági 
f k . 'k , , , e ku"lo"n egyént tart. E feltevesből kündulva, a un czw - vegzeser 
10 § 'a· abbisácri funkcziók végzésére alkalmazottakat 

· · meg ve 
1 

a r . , o · .. , ".. m lomában az esketése-
azon joO'ukban ho(l'y saJat hitkozseook te P · 

o ' o , , · k gyakorlásában az anya-ket szabadon végezhessek, es e JOgu k 
könyvvezető rabbi által megakadályozhatók ne legyene ·edmé yt. 

A ll. §. nyilván a nemzetiségi tör~énynek teszli~!-! kö:..t... 
· h anyakonyvek a po lol&Al """"6 a mennyiben megengedi, ogy az k d h' sz1lk brurv a. 

, . th tők legyene e ISZ ' -."" jegyzőkönyvi nyelven IB veze e ' "* 
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. 1. .. ko·· 1 ,. nozetők miuJa~ált;ll <.:sak a.z állam hivatalos nyel 
ZSH O i \U} <l l , -

íét fogják használni. . . , , 
A 12_15. §§. többnyire azon mtozkodeseket tart::thnazzák 

melvek etldig is énényben volta.k, és más hitfelekezetek anya~ 
könynezetésél'el szemben is fennftllanal_'· 

A J 6-21. §§-ban foglaltatn:tk vegre az atmeneti intézke

dések. Oly 1 ilágosan vannak fogalm:tzvn., h ogy bővebL értelmezé
sök szüksége elesik. Azért csup[m azon óhajunknak adunk kifeje

zést: Y:1jha ott, a hol két anyakönyvvezetés létezik ez időben, 
sikerüljön a hitközségeknek legalább anyakönyvi szempontból Vü.ló 

egyesítése ! 
~· A miniszteri szabályrendelet mintegy ::tlapkövét teszi le a 

zsidó szenezetnek. Tegnap még rendezetlen viszonyok minden 

téren- s ma legalább már fLnnyira v::tgyunk, hogy tudjuk, hogy 
a magyar zsidók 465 anyfLkönyvi kerületet .. képeznek. Az ::tnya

l<önyvelű rabbikra szép és nagy feladat vár. Ok, kik a közönséggel 

folytonos érintke~ésben lesznek, békítőleg és egyesítőleg lesznek 
képesek hatni. Ertessék meg híveikkel az önkormányzati jog 
hecsét, legyenek türelmesek, hékeszeretők és egyenlítsók ki az 

ellentéteket. Ha kicsinyes és személyes indító okok a közérdeknek 
alárenJeltetnek: meg VfLgyunk róla győződve, hogy minden anya

könyvi székhelyen sikerülni fog az anyakönyvek egyesítése, s hogy 
ez egyesülést követeilletni fogja egy a központból kiinduló újahb 

mozg:üom, mely önknrmányzati jogunk törvénybe iktatását fogjfL 
eredményezni. 

Mint autonom hitfelekezet önmagunk intézkedhetnénk 
ügyeinkben, a közigazgatási bizottság dolgainkbfL nem elegyed

hetnék, és fL vallásminisztert is csak a főfelügyeleti jog illetné 

meg. De .ha e magasztos czélt már cl is értük majd, elismerőleg 
fogunk VIsszaemlékezni a vallás és kö7.oktatási miniszternek az 

~nyakön~vi üg~et nagy államférfiúi tapintfLttal rendező szabály· 
rendeletere m1nt h1't" 1 k t' .. .. k l , , 1 1 " sta· ' 1e e eze 1 UO'yun rene ezesene ( c so ' 
diumára, melyet most annyiml na~yobb h:í.liLv.tl fogadunk, mert 
. ~endet hoz, és rends~ert alkot J. elenleg oly időben miJőn az iránt 
Is ho ál b ' ' .. k . m Y an voltunk, hogy minö közegek útján érintkezzuu 
hitsorsosainkkal E k" k , 1· .. k ha . , · ozege most me•rvaunak és remeJU ' 
mtezö k" · k " 
l 

orem nek szavuk lesz hozzá ez nem foO' a pusztában 
e hangzani. ' " 

* * 

A zsidók számaránya és pozicziója. 

A »zsidók« ellen hangoztatni szokásos alaptalan vúJak 

küzül alig van egy, mely több hivőre tn.lálna és me! y inkább volna 

hivatva a társadalmat a gyülölség mételyével megmérgezni, miut 

<LZ, mely szemökre lobLn.ntjn, az irigység hfLngj[w, hogy a túrsarla

lom minden egyes terén magukhoz mg:1.dják a hatalmat, é8 hogy a3 

egyes hfLtalmi körök egész területén kirivó móclou preponcler[tlnalc. 
Ha nem volnfL oly valóban megszomorító azon tudat, hogy 

éppen ellenkezőleg áll a dolog, és hogy mi zsidók ez országban. 

mü1den téren, a hol csak lehet, mellőztetünk, e6en václ felett 

csak mosolyoghfLtnánk. 
Igy azonban, foglalkoznunk kell e vádd;tl! és pedig annyi

val ink[tbb, mert viszonyfLink olyanok, hogy a közönség kevés meg

fontolással, mintegy ösztönszerilleg addig szokta ismételgetni az 

egyszer felkapott jelszót - mig az v:olósúgos dog~ává v_áli.l~. 
mclyhcz semmi kétség nem fér és mely ellen küzrtem szentsegto
résnek tartatik; foglalkoznunk kell e vúcldal egész komolys[tggal, 
daczám fLnnak, hogy mindenki, :1 ki lát, v;tgy jobban moudm 
látni fLkar, tndjn - mert tudnia kell - hogy <L zsidó állampol

gárok Magyarországon csak fL közterhek tekintetébe~ e~nek sz~
mítás al[L, hogy ~Lzonbau az úlbm últal nyujtott beneficzmmokhol 

teljeseu ki vannn.k zárva.. . . . : 
Tisza Kálmán miniszterelnök lU cves Jtdnlacuma alkalnM· 

valmi zsidók is megemlékezhetünk ;m·ól, hogy az úllamszolgáht 
· ' l' ' 't lb"! kr' v·1crnmk zárva horrj' hár-s n. közigazgattLsbn.n va o reszve e o • "" , , .. ~-

mennyiszer hallottunk is e tíz év alatt fL kormany padJan?l ~za
badelvü frázisokat elhangzfLni fL jogegyenlőség, ~emokraczw .. ~s .. a 

l , 1' b 1 l "sScrr·o"l ~hO'yarorszáO' sok ezer hivatalnokakozul va oc 1 s7.a ac e vu e" , c o ' · " . . .. , l 
alig el vétve akad egy zsidó, és hogy TiszfL mmrszterelnoksege a att 

' . l sem változott ezen szomoru VIszony · 
1 Hallottunk szavakfLt, de nem láttunk tetteket. , 

E' . l, l e mellőztetést nyugton tíh·ik! .Azért nem szit-
s a ;,:su o ;: · .1 t'k ar 

k 'll ll , khez l '1Zért folyton feJ esz I a magy • ua a ame enes eszme · ' - , k 
.. 'át cryar nyelvet l .Azert ott vanna Hágot és annak élteto anyJ : n. ma" · . h 

1 , . " b . d .. tt a hol áldozatot kell hozm, a o a meg1s elso sor an mm enu , ' 
1 

1, , ől hol közezélról van szó. nemzet hírneve eme eser , a . 'd áll 
Pedig hát ez o~;szágban az. »állam« telJesen 1~nen . t 

szemben a zsidókkal ; és annak példáját követve a tár om it 
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Osak ha egy lllagyar zsidó sok haszlalan kisérlet után kiszo
rnl az országból és tehetségével vaJamely idegen állam dicsőségé
nek szolgúht:íba lépw. nagy hírre és kitünő elislllerésre tesz szert, 
akkor siet a társadalom és főleg a sa.jtó az ilyen »kitünő hazánk
fiát~ rcldamiílui a, nemzeti dicsőségnek. 

Es ha ily viszonyok közt néha megtörtenik, hogy 11 zsidók 
áthatv,, azon tudattól, hogy nem érvényesülhetnek az őket szám
arányukhoz képest megillető arinyban, kisérletet tesznek a viszo
DlOkon változt;ltni. ukkor felhangzik azonnal az intő szózat, hogy 
n~lll heh-es »mll;\sos tekinteteket előtérbe szorítani« stb. 

P~rsze köunyii annak, a ki dúsan terített asztalnál jóllakik, 
rú kiiílt<lni a szegény éhező félholtr:1. hogy ne egye a száraz pené
szes kenyerét oly mohón, mert meg fogja rontani gyomrát. 

Ezek jutottak önkénytelen eszünkbe, midőn a most lefolyt 
fővárosi választások alkalmából q, »Nemzet«-ben olvastuk azon 
intést, melyet jónak látott megereszteni az V. kerületi zsidó vábsz
tókhoz. az alkalomból, mert ezek közül nagyon sokan a hivatalos 
kandid;tczió daczára, nem akarták adni és nem is adták szavazatu
kat egy oly egyénnek, ki éppen a vérvád idején lett hitehagyott! 

Ámde, mért nem emlékezett meg u »Nemzet« még soha 
arról, hogy éppen és kizárólag a felekezeti szempont az, mely 
kizárja a zsidókat az államszolgálatból, mely okozta, hogy Tisza 
vagy dr. Pauler, még soha sem mártottrtk be tollukat a czélból, 
hogy egy zsidó kine~eztetését irjak a.lú, hogy Tref01·t annyira. nem 
nevezi ki a zsidó tanárokat, hogy maholna.p szisztemája folytán 
annyi prozolitát szerzend, hogy aligha szentté nem fog avatta.tni! 

És ha már a fővárosi választásokról volt szó, mért nem em
lékezett mega. »Nemzet« arról, hogy bár Budapest 360,551lakosa 
közt 70,879 zsidó van, vagyis, hogy daczára annak, miszerint a 
zsidók a lakosság közel 20°/0-át képviselik, a szabuclou választott 
125 rendes és póttag közül csak 21 zsidó, va.gyis 160fo-nál valami
vel több választatott meg ! l\fért nem emlékezett meg arról sem, 
hogy a legtöbb adót fizetök sorából megválasztott 144 reneles és 
póttag közt csak 25 zsidó, vagyis 16 1/ 20fo van, da.czára. a.nuak, 
hogy az 1 200 legtöbb adót fizető között 442 vagyis 360fo a. zsidó 
és hogy ezen 442 zsidó az 1200 legtöbb adót fizetök általlerovott 
1.131,000 frtból 453,000 frtot 400fo-nál többet fizetnek? 

Vagy miért nem emlékezett meg azon megszomorító tény
ről, hogy a statistikai hivatal igazgatóján kivül a fővárosnak nincs 

.. 

A ZSIDÓK SZA)IARANYA Éil POZIC?.IÓ.T.\. ö51 

. , h·vn.taluolm! És kezeljük a felekezeti szisztematikus kizáratás 

zs
1
:

0 h~llatlan példáján, hog~ v,an,, hogy ne~ ~i.tközött me~. még 
eze. . . (f soha a jogegyenlőseg es a »valoch clemokraczw.nak« 
mal na Pio , . n ? ' 

tlen e ct y sza J hose sem .. 
egye De t~gyanazon tapasztalatot teh:tjü~ m:ts~t~ is.' . 

Akármelyik téren folytassuk IS VIzsgaloclasamkat, ~sakis 

k , morú tucln.tára jutunk, hogy kötelességek és JOgok 
anna. szo 'l'k ' 'l'k l·· t ' l .' talanul vannak megosztva zs1c o es nem zs1c o wz , áluncmany ' . , , , , .k. 
n a· zsidók szerfelettl hatranyara, es hogy az 1867-J l méo· pe Ig :1 , , h 0 

· , ·, · csak frázis vala, mely tette, testte so asem 
emanczlpaczw IS ' . , 'l. k . . k t 

, l . 1. cth::t fo o· mío· mi zs1clok nem rekhtma JU JOg am a · v·ílt és va lll a lo ' o> ó n k h 
' H. h a nao·y bölcsétől Deák F erencztol hallottu·, ogy ISZ a az, o 

. . 0 lemondás egyértelm ü a halállal! . , 
'
1 

J g • 13 ±96 603 lakosa közt v::tn 624,826 zs1do Ma.o·yarorszag · ' d • 1 
. . ,5~5 o' - Ehhez képest, ha igazin prepon ea na a 

vagyis 4 /rooo 10· , . t ~ 1 .. 1h htdó arányban kellene 
zsidó elem, ugy ezen percentuaczio e u a' 

érvény~sülnie. . t l k? Ennek éppen ellenkezőjét! :L\Iert 
Arnele m1t tapasz a. un · . "le k t tala' lJ. uk 

. . h t l tényezo ne ' az ' ' bármely terét tekintJük IS a a. n. Dll . l k és mé" 
z arányou a.lul szerepe ne , o 

hogy a zsidók messze-messze e 1 uk kitartásuk 
, lul mely őket szorga m , ' 

messzebb azon aranyon a ' , • . h t . <'likhöz mérten, jog-
takarékosságuk, és főleg hazafisagul' es te e se,., 

gal megilletné. , k Bene 18 zsidó tag-
A felső-hitznak ezen arányhoz kepest, e 'ny szerint 

l • h· ·a J.tttrr1 ez ara ' . l . te'nyleg 2 ·, az a so- azi ' . 
Jának eum, van ~ ~ . · teriumokban ahg 

. tényle" o . a mimsz 
körülbelül ugyana.nnyi, van ". ' t. sem oly számban, 
található zsidó hinüalnok; semmi ese 18

1 
•
8 

a legmagasabb 
• "l kifeiezhető vo ua e ' hogy az arány szamszent eg J , tt "niszteri titkár. 

· · el felruhazo IUl állás egy osztálytanácsosi czimm . . t a fenti arányhoz 
. 'd' b. ·ó pedig JU na d6 A Imriánál nmcs zsi 0 II ' tén leg 2 zsi 

l . t'bl' ·a J·utna ll, van y . képest körülbelül 4, a m. a at , 'sz országban alig 
biró ; Az első folyamodásu biróságokoal az ege 

van 2-3 zsidó, pedig jutna. vagy 70 - 80· i~ et csak gondolni is 
Zsidó fiíispáo, - hall:ttla.n merészség y kapitány nincs 

l . l b. , olgármester vagy -!-..1-- a Ispán vagy szo ga. Iro, P . .. hoz képest ~ 
, bá a fenti aruny messze ez orszagba.u egy se, r 

20-iknak zsidónak kellene lenui. . . ad "nistJ.'áoziq 
Csak el vétve akadunk a közigazgatási Illlonocn:~~ 

belül egy-egy tiszteletbeli jegyzöre, ügyészre vagy 
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, 1 t' , t·e' n· ekre melyeket rendszerint választ.iisok ÓR reHt neY ecres tsz :; o • . , · au-
, ·~J - 11'-·l lnünJ szok:is odiwctm, - bar ekkor sem H zi ves eu raCZIO \. ~ h.c. < • ~ • , -

, i ' 1 v e a,- zsidónak vngy melylyel a főrspan kegye .1J· -i nel, pret a n egJ- oJ ' , , . , .. . , • < r-
ko z me.,. en·y-egy irigylésre melto zsrdo fold1 halauclot. 

p
0

edt; hát 18±8-±9-ben csakúgy ontottuk mi zsidók vériin
ket a sza.b:dság és a nemzet eszményeiért, miut a nem zsidó hon
polgárok; rni nem paktáltunk soha a nemzet ellenségeivel, nü 
közülünk nem került ki sem áruló, sem muszkavezető, mi nem 
grasitáltunk soha kifelé, mi soha sem lázadtunk fel, mint péld~tul 
n zsiros hiv<ltalobt oly aránytalanul nagy szám ban betöltő romá
nok és szerbek ! 

hli soha sem reméltünk mást, mint a mit a nemzet r emélt. 
rni soha sem éreztünk más fájdalmakat. mint a nemzet fájdalmait: 
és a nemzet ambicziói voltak mindig a mi ambiczióink is. 

:Mint 18±8-ban nem egy zsidó község leszeelte a szent Tha
ráról a. szent edényeket (Kelé-kódes) és az aranyat, ezüstöt letette 
;1. haza oltárára, ugy ma is naponta láthatja minclenki, hogy foly
ton mi11ő áldozatot hoznak zsidó hanpolgáraink a nemzetiségnek 

Ki nem hiszi, helyezkedjék el a zsidók által lakott Teré~vá
ros n<lamely utczasarkán szombaton és nem egy példájfLt fogja 
tapasztalni annak, mint rabolja meg magát apa és anya a legna
gyobb él Yezettő l. - gyermekei Yel beszélhetni - me rt ők nem 
tuduak magyarul - gyermekei pedig nem németül. 

A dolog tehát úgy áll, hogy egyátalán nem foglaljuk elm('g 
csak a legtáYolabbról megközelítőleg sem azon pozicziót, mely ben
nünket csak a számarányok jog[mál fogva is megilletne, és hogy 
annak tudatában, hogy minden zsidónak a maga erejéből, az 

államadta jogok és előnyök élvezete nélkül kell megélni, arány
talan preponderancziát csak a zsidók szívóssága és üzok tuclo
mányszomja mutat fel. 

IFJ. NEmiANN 8ÁNDOIL 

Fölhivás a bözöd-ujfalvi zsidó község segélyezésére. 

Országvilág rovatunkban (654. lap) közöljük d1·. Be ele Mó,.icz 
bukaresti rabbi hazánkfiának levelét bözöd-ujfalvi utjáról. Az 
erdélyi bérczek e kis helysége ránk zsidókra nézve különös érdek· 
kel bir. Szombatos felekezetü lakossága 1869-ben tért át a zsidó· 
ságra . .Akkoriban ezt nagy csodálkozással olvastuk országszerte, 
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ele a prozeliták vallásos és községi intézményei felől nem szerez
tünk tudomást. Az országnak kisebbségben levő egyéb felekezetei 
tudvalevőleg máskép járnak el hitsorsosaikkal szemben; a legpa
rányibb község éber figyelrnök és tettre kész gondosságutc állandó 
tárgya - sőt minél kisebb, annál inkább az. Mi magyar zsidók 
ellenben legfölebb annak a hitközségnek viszonyaival törődünk, 
melynek kebelében élünk; hogy lenne hát időnk és kell v link a 
messze Erdélyben elrejtett Bözöd-Ujfalura gondolni! 

De az ez esetben évek hosszu során át elkövetett mulaszt[t
sunk nemcsak közömbösség, hanern vétek. Ha Magyarország zsi
dóságát áthatná - a mint kellene - összetartozáságának érzete 
és felekezeti becsületének tudata, lehetetlen, hogy rég nem irá
nyult volniL mindannyiunk osztatlan figyelme azon maroknyi nép
ség felé, mely évszázados türésével és szemedésével megható tanu
ságot tett a zsidó vallás elvei rnellett. 

E népség reánk szarul. Nincs iskolája, nincs lelki pásztora, 
vallásos intézményei bomlásnak indultak. Ha gyors segély ucrn 
érkezik, az egész község végpusztulás elé néz. 

A makkabeusok ünnepe küszöbön van. Gondoljunk azokra, 
kiknek ősei szintén hitükért szemedtek és szintén győzelemre >it
ték a zsidó Yallás eszméjének zászlaját. Ne csak gondoljunk. 
hanem tegyünk. Papok a szószéken. tanitók az iskoláb:w, elöUárók 
hitközségök tanácstermében buzditsaMk a maguk hatáskörében, 
hogy örökölt jótékonysági érzésünk minél hathatósban érvénye
süljön - itt, a hol vallásunk becsülete is kérdésb!lll forog. 

A kik közénk annyi önzetlen lelkesedéssel jöttek, lehetetlen 
hogy hideg részvétlenséggel legyünk irántuk. 

Bizalomma.! fordulunk olvasóinkhoz, hogy a szornbatos pro
zeliták ügyét fölkarolják Szerkesztőségünk (VII. Csen,gery-utc~a 
22 ) 'l· hozzánk beküldött legkisebb adomanyokat IS . az e eze 1 a d · , k t 
köszönettel veszi, nyilvánosan fog róluk számot a m es azo a 
rendeltetésök helyére fogja juttatni. 

Z ·z ' S le szerkesztösége ezennel A gyü:ftést a Magym·- su 0 zem 
10 (tiz) .forinttal megnyitJa. 

A SzERKESZTÖilÉG. 



ÉRTESÍTŐ. 

Országvilág. 

J\.üáuchllás [t bözöd-újhtlvi szombotosakhoz. 

'föhb (h· óta fonón óhajtottam ~L szombatosok {Lilapotáról közeleb

ud tudni, de nem ajánlkozott alkalom, azaz nem tahlltam senkit, ki velem 

egyiitt Elöpatak:íról, hol neMny esztendő óta családostól egyiitt élvezem 

szünidömet. ki akart volua ránduini Újfalvára, mely helység ránk zsidókra 

n.!z,-e, tud,·ale,·öleg, azért fölötte érdekes, m01·t av. egész falu szombatosok

hóllett prozelita zsidó lakosból áll. Elvégre elhatároztam magam, egyedíil, 

t.irs és kalauz nélklü elmenni azon vidékre, melynek országutjai, házai, 

egész klilsejc, sőt emberei is arra mutatnak, hogy csak vajmi ritk{m sza
kad oda idegen ember. 

.Mintbogy hát Bözöd-Újfalu messze esik a világforgalomtól, vasút

nak nyoma sincsen azon a vidéken, de még postakocsi sem jár oda; ha 

l'alakinek ked,-e lenne levelet irni Újfaluu, a mi, mint látszik nem igea 

80kszor történik. el kell mennie a háromnegyed órányi messze fekvő Erdö

Szent-Györgyre. A tisztelt szerkesztöség és olvasó bocsánatával te1jedel

me8en le akarom irni az utat, melyen a nevezett faluba eljutottam. Ki 

tudja, tán még találkozik hozzám hasonló furcsa ember, ki előpataki kurá

já~ félbe szakasztván, egy Isten- és világfeledte faluba elmegye11. Csak azt 

'aJnálom, hogy leirásom nem fog annyi tetszést találni olvasóimnál, mint 
nekem ezen út él vezetet szerzett. 

Folyó év augusztus hó 5-dikén délutáni három órakor Földv!Írról 
elindultam a vasúttal I c 1 • . .. k 1 ' · gaz ugyan, 10gy meg nem Jártam keresztul- asu 
a világot, de annyit még is csak utaztam már életemben !wo-y utamban 
Yalami kaland v • . . . . ' " 

agy legalabb rendk1vüh esemcny akadhatott volna, de 
~d-~i~~lé futott előlem, mind efféle dolog. Ez alkalommal a jó Isten ebbeh 

or~momet is teljesítette, mert őszintén megvallom, hogy nekem a rendes, ll 

droton Jnozgó d 1 • · • 
. 0 og, es mmdaz, a mit már előre sejthetek, nem Igen 

tetsz1k. 

, .. Alig hagytuk el a földvári pályaházat, a vonat már is megállott, a2l 
ut kozepén. Mi történt? A női világ me"'ijedt de a férfiak kö:~~ött is 
találkozott nehá k'k . " ' !ami 

ny, 1 reszketm kezdettek. Az esemény nem volt va 
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komoly, dc kalaudnak, epizódnak megjárta. Egy czigány atyafi, ki Bras

sónak omladékjait ide hordozza, a hőségtől elbágyasztva nem talált alkal

masabb ágyat és a siuek széltében feküdt le, hogy itt tartsa elélutáni pihe

nőjét . Nemcsak, hogy meg nem köszönte, hogy megmentették a bizonyos 

halríltól, ele meg haragudott is a koncluktorra, ki fólköltöttc. 

Egynegyed hatkor Alsó-Rákosra értlink. Ezt már jelentékeny {tilo

másnak lehetne tartani, mert itt találkozik a Budapesh·öl jövö voDat a 

brassaival, de egy falat kenyeret még sem lehet kapni. Pedig én már 

bizony éhes voltam. Királyságot egy elarab kenyérért! kiáltottam mindcn

felé, de senki sem irgalmazott rajtam. A mi rossz kedvemet még növesz

tette, egyik utit1b·sam rejtélyes beszédje volt. »Hol bk ik ön uram?« kérdé· 

Romániában, felelék. »Ugy biztos lehet, hogy nem Jmp kenyeret.« ~hig se 

tudom, mil·e czélzott. Talán megmagyarázzák önök, tisztelt szerkesztők. 

Hisz azt hallottam, hogy szerkesztö mindenre tud vá!nszt. 

Régen beesteledett már, midön Héjjesfal vára értem; azonnal kocsit ke

restem, mert meggyőzödtem arról, hogy itt nem hálhatok. Kenyerem mostan 

m>Ír volt, de kocsit hol vegyek, sötétben, ismeretlen faluban? Elvégre rábeszél

tem egy székely fiut, ki egylovas parasztszekéren elvitt Kereszttírra, hova 

féltízkor megérkeztem. Éhes, fáradt és mindenek fölött álmos voltalll és 

igy a szitáiról hires városka legfinomabb hotelj ében, a »korona vendéglő«

ben, beszálltam. Sok finom szépséget nem találtam ezen vendéglőben, de 

még is örültem, hogy a parasztszekér kinjaitól megszabadultam. 1\Iielött 

lefeküdtem, kérclezösködtem, valjon itt Kereszttu-on lehetne-e mlódi kocsit. 

nem parasztszekere t, találni, me! y másnap Uj falura elvinne? Bizony uram, 

azt felelték, jobb kocsit aligha talál mostanában. Több év előtt volt 

nálunk bérkocsi, hanem már rég elpusztult. Ezen csábító reményekkel 

lefeküdtem. Csütörtök reggelén öt órakor fölkelvén, azonnal kiküldtem a 

vendéglő inasát, hogy lásson kocsi után. Ez uem soká késvén, vissza is 

jött kocsival, ele fájdalom ! ez a tegnapinak második bővített, - a 

mennyiben kétlovas _ de nem jobbított kiadása volt. »Ez Keresztur leg

jobb kocsija, mely rendelkezésére áll«, mondá az inas. Mit tehettem? föl

ültem, lelkemct és testemet Istennek ajánlván. »Gyorsan előre!« szóval 
. . , t E · derék ficzkó volt meg voltam vele kocs1somat haJtasra serkentet em. z : . . 

l ' d 1 1 1 · á kot vagy gödröt látott, szekeret áthaJtotta raJta, e egc ve ; a 10 va am1 • r . 
a mire én ezeket és a levegőt jajgatásommal betöltöttem, a hol nagy klíre 

akadt szekerével azétzúzta és ha ez nem akart engedni, éu fájdalom kicsi-
' K d különben vidám maradt az ka1't kiáltásaimmal meglágyítottam. e vern . ' 

idő nagyou szép, a tájék kellemes volt, l"eggeli hat órakor mdulván, nem 

volt sem meleg, sem hideg, utunk nagyobbrésze erdlín keresztül vezetett 
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A fah·ak ezen Yidc'kcn igen síidíen tahUlHttók , minclen negycel úra mnlva 

más faluint értlink. Igy elmentlink Csl'kp.{alL·ába, Szent-Abraluímfalváóa 

hol ungyou szép iskohít hittam messziről, innen Gagyba jöttlink, honna,: 

nr.Un Bözödbc értlinlc 

Jéha-mHm egy-cg~~ szót intéztem székely kocsisomhoz, ki , minck 

nagyon l\riiltcm, tanult ember volt, - tudott il'lli és olvasni, - ln:rder.

y,:n tölc, vajjon Jakik-e zsidó is ezekben a fnlvakban . Ua jól emlékszem, 

~sak Bözödöt illetőleg kaptam igenlő választ, hogy Kereszturban találko

zik nég~·-öt z•idó család, mlr régebben tudtam. Szegény, de jó hajlamú 

lnkoss,ig ,-an e vidéken. Nemzetiségre és vallásra nézve igen tarka-barka, 

,-an rcform,Ut. lutheránus, unitárius, katholika, ó-hitü, örmény és zsidó 

"'lllá,;u. mag:ar, székely és ohlh , dc még czigány sem hiányzik. Mindezen 

emberek azonban igen békésen élnek egymással, nem pörölnek, sem nen1 

,·crekednek egynuissal, mindnyájau magyaroknak érzik magukat és mint 

ilyenek dolgozuak, tlimek, öriilnek - kár, hogy ez ritkán történik -- és 

tcsb·erekkéut szeretik és tisztelik egymást. Bárha mindenütt ily viszony 

nralkodnék n különböző származásu és valhísu lakosok között és bárha 

n z állam többet költhetue e szegény, ele jó imlulatt\ és képes emberek {Lih\
"ínak javítástlra. 

Felkilenczkor értem Bözöd-lTjfnJura. Nem levén semmi ismerösiint, 

arra kértem a kocsist, hogy a salderhez vigyeu, a mi meg is történt. 

Azonual meg,·al!nm, hogy ez nem tett kedvező benyomást rám, szob:ijáb::tn 
1 ~<'111 találtam azon tisztaságot, mclyct valamennyi Romániában lakó sze· 

gény hitöor:;osimnál leltem, és midőn egy meglcl1etős nagy, erős pálinkával 

telt poharat egy kortytyal ürített, elfordultam tőle és csak nagyneLezen 

nézhettem ezentúl nyugodtan, gyanakodón ide és tova téveelező szemeibe. 

Ezen szokása és egész külseje azt mutatta nekem, hogy gácsországi szá.r· 

ma:ásu embenel van dolgom, amit később ő maga is bevallott. Távol legyen 

tölem, hogy az odavaló testvéreimet legkevésbé is gáncsoljam, sőt szere

tem <:s tisztelem őket, ép úgy, mint többi hitsorsosomat és akármelyik fele

barátomat, de nem szenvedhetem azokat, kik minden rossz tulajdonságaik

kal ékeskednek, - a külső ember elhanyaglása, kapzsiság, vallási türel

metlenség, babonaság, stb., - a nélklil, hogy jó cis tiszteletre méltó saját

ságaikat is mutatnák. A mi táu leginkább bosszantott, azon körlilmény 

volt, hogy ezen sakter valódi Am-lwárecz, kiuél Biblián és imakönyvön 

kivül - miudkettő szakadt volt - más héber könyvet nem láttam. Azt 

mondám magamban, ha ezen ember az újfalui prozeliták lelkipásztora, szo· 

morúuak kell lennic :illásuknak. Fájdalom! bizony ilyen is valóságban

Mást vártam és reméltem, mint a mit itt tapasztaltam. Azt hittem, hogy 
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jól rendezett, czélszerí'tcn vezetett községct fogok találni, melynek minden 

mellözhetetleu sz likségéről jól lesz gondosko<ha, lle csak romjait láttam 

egy közsrgnek, mely mindannak hiányában van, a mit ilyenben a legsze

rényebb követeléseknél is keresni megszoktuuk. A JJ0:,rk/-l)jfalu pm~e/itn 

kür;séy állopo/a o . lehető leysr;eJ·encsétlenebú, legnyomorúúú, mely kimondhat

lan szömorító allapot az egész magyar zsidós>lg szégye11érc válik. Szégyen, 

hogy ezen hitsorsosaink gondját ~enki sem viseli, szr:gyen, hogy azok Prcle

krben, kik anuyi klizdelem után, most vallhatj,ík szabarlou és akadály 

nélkül a zsidó vallást, senki nem hoz áldozatot, sajnálatos, hogy ezen 

derék és becsületes testvéreink támasz és büles vez<:det hiányában a vég

enyészetnek vannak kitéve. Hogy ne higyje az olvasó, nlintha tuloztam, 

állitván, hogy ezen község jelenlegi állapota szégyenítő, Jeirom mindazt, a 

mit ott láttam, igyekezvén az élet uüln festeni. Csak azon megjegyzést 

bocsátom előre, hogy én Romániában élek, hol valamennyi község többé 

kevésbé rendezetlen állapotbau van ; rendezettség fölötti fogalmaim nem 

lehetnek tehát túlcsigázottak, de ily hanyatlást és inséget zsidó községben 

eddigelé sehol nem láttam. 

Mindenekelőt.t a tizenöt év előtt épU!t templomot néztem meg. Ez 

meglehetős szép épiilet, me! y ben 6 7 férfiülés van, mig a női karzatbau 4 O 

ülést számláltam. Mint értesliltem, a templom szombaton és kivált ünnep

napon egészen tele van, mert mindeu községi tag, mr:g a nők is, rendeseu 

látogatj>ík az isteni tiszteletet. Hétköznapon, üjhold és azon napok kivéte

telével, melyekben valami tag szlilőinek haláloz•\si emlékét ünnepli, nin· 

csen isteni szolgálat, a min nem kell csodálkozni, hisz a község tagjainak 

nagyobbrésze földmives, ki tavaszszal és nyáron már virradatkor munká

hoz lát. A templom, klilönösen belül, szépnek mondható, de külseje már 

tatarozást igényel, a melyet azonban a szegény község nem vihet véghez. 

Mindazáltal ezen egyház a község egyetlen intézete, mely örömmel töl

tötte cl lelkem. De még ez sem felel még valóban czélj•íuak. Az előtt az 

imádság magyitr nyelven folyt, igen természetes, ha meggondoljuk, hogy & 

szombatosok a héber nyelv tanulására nem találtak alkalmat. Fölösleges 

volna, a »Magyar-Zsidó Szemle« olvasóinak hosszasan magyarázni, hogy 

vallásunknak ezen eljárás ellen nincsen semmi kifogása. De a szombatosok 
. . d a · szót sem és igy az egész isteni-mcstam sakter.Ja nem tu egy mRgy r • 

· . dá k" 'g nag•·obb részének fogalma sincs, tisztelet mclyről mmt mon m, a ozse J 

· ' ', · A • é áhitatos énekek és imák, malyeket heber nyel ven v('geztetik. zon szep 8 

a » M Z . ló S le« közöl rövid idő mulva feledékenységbe mennek, 
. agyar- sJc zem ': • águk szilárd raguzkodá-

ml a szombatosok kárára fog történm, vallásOBB ' . • 
.. ft észre hogy lelkesedésök:.mú ~ 

suk hitünkhöz apadni fog, ugy v~ .... m ' 
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11 ap i:< fogyni kezel. ll n nem <'Raló<lnm, a ho~~7.tÍ kiir.dclmek kiapnH~tott<lk a 

:;zomlmhlS<lk erejt:t ,:; cllen:ill:í~:lt". a~ iirrgck laR~:mkc:nt clhnlnak, ha nen
1 

,iiiYiiu~ minlq elm,h n. fiatalok ~egít:=:t:gl're, a~ eg('sz $ZOmbatoR kiizf.l<:g- R%ét~ 

i.>oJnlik. Nag,Yon mcg~zomorított nzon hir, hogy tnval kdt prozelita csal:ítl 

ismét a kercszt,:n: Yall:i•ra tL:rt, mig a mai napig a faluban élö négy 

,-zombato:; csnl:ld >emmi kc,lvct scm mutat, lwgr hozzánk CRatlakozzdk. 

L:ítdn, hogy mi oly biinö" közünyuycl vi~cltctíink ezen hitbajnokok idnt 

mi is vezetn,: iíkct arra , hog-y hor.záuk közelceljenek? III:isk1:p :U lana :~ 
dolog·. ha a magyar zsidós:íg p:írtfog:í~a al:\ YC1111é c közR<:get, lm iís:r.i ntc 
,:nlckkrl ,·iscltetnék jóléte idnt. 

A templom l:ítogat:ísa ntán a fi irdiíhöz \'C:wttck, azaz a rco·inek 

r<lmjaihoz, mcrt n mit én híttam, m:ír nem érdemli mco· n fr·
1
·r·d" b ' 

o <L o nevet 
I.nd.r n:gen. nem is szolg<il haszmllatm, pedig, legalább ugy hallottam, 2; 

tonnttal ,.l',za lehetne állíthatni ezc11 mellözhetlen szükséglí intézetét a 

z><idó kiizs,:gnek. Csodálatos, hogy mé"' ezen csekél v összeo·et se 11 1 1 t 
• .. • o " " 1 <ap1a-

tak a kozelebb e• távolabb fekvő izmelita hitközségektöl. 

E1ck ut:ín utnak indultam, ho"'y a Gabbait vagy1's a 1.. • 1 ' 
. . ... , .. , b , ~ \:Ozseg ~ep~ 

n•eloJct folk eresscm. Ez Kovács Abmhám Chajim, kit azonbrLn ez :tlka-

lommal nem találtam honn i késöbb megismerkedtem vele 'd" • . · , m1 on open 
halasz~t~a~ volt elfoglalva. Uintán m:.í.r elöi.>b anól értesliltcm, hogy ö 

eg:·_,.regr. Imakönyv birtokáhan va11, nejét, ki nehány nappal eliíbb gyer-

1/l~~ag~ b~l folkelt ,·olt, arra kértem, hogy mutassa meg. Ezen imakö11yv, 

kPZirat es magyar nyelvben, a mennyire l.tttam, a mi ismert im;link s~a-
bad fordítása noha nagyo . · · • · 1 .. . . • n reg•, meg1s wnnyen olvasható. Végiil közömbös 
Jegyzeseket tartalmaz 1862. 18 73 ,:s 1874 e' 1 J "l U t t 

. ' · . ve< JO • gyano t nyom a-
tott Imakönnet j, taJ.'lta 1 'J .. • 
, . . · a m, a lCJet· szoveggel PS magyar foroítással. 

(zJme: ·~~iCI •i1i'•i,ll vagy I ·" acl c l ' . F l 
. , . , ·~t 10 1asza1 • c <ete Hermán tól, öregbített és 

~~eruobbttott kiaclas, Pozsony, 1846. Löwy 111árcus tárában. A czimlapon, 

:mt, magyar Letííkkel ,;;;~ imát, lent C,i":~N p i:l,ii~N nevet találtam. 
En ekkor lerrelöször Játtam ~ ·d 'tá d . 
. "' a or t st, e ugy tets~1k nekem hogy na()'yon 

h1báR. Sajtóhiba ia sok · 1 ' . " 
.,. , va~J, 1gy 06. lapou olvastam: Husvét, l'iikiis, 

UJev est.·ejen, épenott a i:l'71,VS ':"! 11i~ szavakkal kezelődö ima e fölirat-

~al v~n ellátva : » Péntekestvéli imádság folytatása.« Kár, hogy épen ilyen 
Imakonyv kerU!t a szomb t k k 'b . . 

. . · a oso- eze e, k1k liturgiánkkal nincsenek mcg-
baratkozva <·s kiket : 't 'h'L . 

m~g SaJ o 1 a 1s megtéveszthet. Jó lenne, ha lJPutsct. 
Hem·il.• egykori fel 'th t ti 

, '' eJ e e en tanitóm, magyarra fordított imakönyve több 
peldányban küldetm:k oda. 

Onnét a község 'e "'él K . ' 
.. • • J gyzoJ 1ez, ovacs Abrahám Dánhoz meutem ki varga 

és foldmiVes és k · b· t lá ' 
' 

1 !Va a t fizetés nélkül viseli. Nagyon örültem, midön 

észrevc,ént, hogy az anyakönyv jó rendben tartatik. A község első sziile

téHi c~ctc jann:ír 8 . 1868-Jmn volt, mcllctte meg van jegyezve: 13. Sebat 

fi 628. E:r. hibn: Sebat helyett Teheth-nek kell lennie . .\ gyermek, lcli
11

v 

Es~tcr Jlevíí, Kov:.í.cs Ábráhtím c:s Rebi ~zülöké. A szlilészuö Salos Mári~ 
volt. A második bejegyzés: Nagy Ábrahám fiu szliletett 1868. ok tóber 

18., Tisri 30·dikán 5629 . Itt is Lib{ts a zsidó kelte, mert a 18. októlJer 

2. ChesvfÍnnak felel meg. Ugy látszik, hogy a ~sicló elatum utólagosan 

iktattatott be. Mohel ezen fiunál Ábrahám Jaknb volt. Eleinte úenként 

két-Jdt sziiletési eset volt, 1876. már S. 1878. 13, 1879. csak 11. Ez 

évben augusztus hóig hat sziiletést mutat az anyakönyv. A legutolsó szU

letési eset 1885. julius 18-án volt, a már emlitett Kovács Abr. Chájim <;s 

Mózes Anna fia . Az anya mellékesen legyen említve, zsidó ~zármazásu, 

mig nz atya volt szombatos. 

A község első halottja nő volt, ki 1869. jamulr 24. mnlt ki az 

el letből: Sallós Golcle. A zsidó költe itt is hibás, mert 10. Sebath 5629 

helyett 12. Sebathnak kell lennie. Az említett évben miudössze 6 halálo

zt\s i eset volt, 1870. csak 4, 1871-ben 5, 1872. csak egyetlen egy. l 873. 

már 2, 18 74. megint 5, ép ugy 1876. i de 1875., 1882. és 1883. 8 

eset, logtöbb halott 1879-beu volt, t. i. 9, 1880. csak 3 i 1884. csak 2, 

míg 1881-ben 7, ez évben augusztus hóig 8 halott. Az első házasság 

1869. január 15·én ünnepeltetett i Nagy József és Sallós Rezsi közt. 

Ugyanez esztendöben még 7 esketés volt. Az utolsó esketés, melyet az 

anyakönyvben találtam, Csukor Zámli és Ács Lina közt volt, 1883. 

november 27. 

A zsidó lakosság számát tüzetesen nem ismerem. Csak annyit hal

lottam, hogy a község miudösszc 39 csahiclot számhil, melyek közt 32 

szombatos, a többi pedig zsidó származásu. Iskolaköteles gyermek, fiu és 

leány, összesen 22 van, kik azonban, és ez a legszomorítóbb tény, semmi· 

nemii oktatú.sban nem részesülnek. Taval még volt tauitó, ki azonban a köz

ség szegénysége miatt elhagyta állas{tt, JJ[:ha fizetése egy esztendőre csak 

l O O - 12 O frtra n\ go t. t, - de azt sem bitjak fizetni. Valamennyi község

heli tag e nagy hiányt sajnálja, de nincs módjuk iskolát szervezni és fön· 

tartani, a jelen sakter a tanításra nem képes. Miután nyilvános, sem köz

ségi, scm állami iskola Ujfalun nem létezik, az ottani zsidó ifjuság nem 

tanul sem hébert, sem magyart, sem irni, sem olvasni. Midön e döbbentő 

tényt konstatáltam, pírulva jutottak eszembe azon roppant öss~~ és 

fáradozások, melyeket a katholikusok és protestánsok vallásuk klteiJeez. 

tése és megszilárditása végett évenként missionáriusokra. költenek és ho.z

nak, és mi zsidók még száz forintot sem nélkülözhetünk évenként IÍII V 
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pusztuhis ra i téliink oly közs,rget, melyct. ha nem 'allasoss!lgból, de lcgal{tbb 

lu·c.,ii/cl(rj.<lull miuden J<:<tpen p~lrtfogolni, óvni és tamasztani kellene. 

Jsm,:telten mondom, hogy attól tartok, miként a szombatosok községc ci 

f,,g cnyt1szni, hrrcsak nem teljesítjük iránta kötelességünket. l\Ushol, kevésbei 

toleráns JH!pség közt, e katasztrófa nuír be is :\llott volna. 

A közst:g kimondhatatlan rossz >íllása annyira elszomoritott, hogy 

n temetőt m:\r hltui sem >tkartam, anuyival is kevésbbt:, mert hallottam, 

hogy ez ;s a többi közst1g i i1Mzethez hasoulóan elhagyatott állapotban 

,-nn: 11incs neki semmi kerítt:se, sem köfal, sem gycp li, sem !Írok. Szeren

csetlen testvéreim ! az iuség, melyet oly teli mértékben tlirtök, mig c földöu 

t=ltck, még a temetőhöz is elkisér beuneteket. 

Érzelgősségtől rnentnek vélem magam, rnindazonáltal elkeseredett 

sziHel hagytam el Újfalut, és a minö jó kedvvel léptem a faluba, ép oly 

szomoruan ülvoztarn belöle és elbattlroztam magamat, hogy a mit láttam 

,rs tupasztaltam, a nagy közönség elé hozom. Reménylem, hogy magyar 

hitsorsosim száuakozni fognak a szombatosok inséges ,[l!apoMn és nem 

fogják tiími, hogy községök tönkre jt1sson. E j ámbor, Istenfélő, S'l:erény, 

mnulds és szorgalmuk dacz{n·a kimondhatlan nelkiilözések kel kli7.<lií test

\"(:reink megérdemelnek mindenféle áldozatot és gon dviselest. Nem tartom 

sz llkségesnck, hogy hosszasan fejtegessem, miképen és mi módon kell 

szombatos hitsorsosainknak segítséget nyújtani, úgy hiszem, hogy elég, ha 

megmutattam, mibeu szenvednek hiányt és mit uélklilöznek. Még egyszet·, 

irgalmazzatok, kedres hitsorsosim széles Magyarországou, a szombatosok 
szerencsétlenségén és elhagyatotts,lgán ! 

Bukarest. 

BECK Mómcz. 

Tan ügy. 

A talmuc1-t6ea. 

A fővárosi talmud-tóra intézet ujjászervezésének eszméjével nagy 

fontosságu felekezeti ügy került a budapesti bitközség kezdeményezése 

folytán napirendre, s bár a kérdés inkább helyi érdekli, a mennyiben csu

pán azon egy intézetuél észlelt fogyatékok és hiányok adták meg az iigy 

megvitatására az el~ö lökést, annak közrtt·dekii volta rnár magában a tény

ben is nyilatkozik, hogy ez eszme megpendítésére mozgásba jött az iigyes 

tollak egész sora. Mintha csak feltámadásá,·a várakoztak volna a holt igé

nek: »a talmud-tóra minde.nek felett«, ott termettek mellette a felekezet 

(}(j l 

életbevágó énlekeinek éber őrei, jó szolg,Uataikat ajánlván fel az igének, 

hogy testt<: vMjék. 1\Iert mi tüt·és-tagadás benne, felekezetünk bc!Ub'YCi 

heiylyel-kö7.zel m<:g szomort'tbb képet nyujtanak, rnint annak küh·iszonyai . 

Tudj tík, mert <:rzik azok, a kiknek az ösö ktől tltsztirmazott valhis nem 

puszta formaisttg, melyet a szillet.:s níjok szabott, hanem sz eu t örökség. 

mclyet iva1l1'kai kra esorbitatlanul, átruMzni emberi kötelességöknek isme

rik, hogy »elvés7. a nép tnchís hiány!Íban «, hítják ,r~ fájdalmasan tapasz· 

talják , hogy a vallásos élet hanyathís>lval láLra kap a legrlun ·,ibb prózai

s>Íg, hogy a>~ CKZ ill':ny isrg ir:wti érz<1k hiánya eltompítja az elméket A épen 

az iránt, a mi cl lenblllási krpess<tggcl látta cl fe!ckezctiinkct, söt mi Wbh 

s a111uU leKujtób iJ, a Yallllsos irodalom tcntn lllntatkozú j{mltlans{tg napja

iukban virtusnak tartatik, melyl)-el kérkerini az ugyne1·ezett »cbic«-hez 

tartozik! S sorainkban nagy pusztítáj>okat végbc\"i,·ő e bajnak elejét kell 

venni hathatós ellenszerekkel gyorsan, haladéktalauul, mert nincs időnk 

vesztegetni való. Hangulatot kell esimílni a zsidó tudomány részére, köz

véleményt kell teremteni a vallásos irodalom szám:h-a. Azért mi iirömmel 

iiclvözöljük a bud~ pesti hitközség elöljáróságának e tárgybeli iuicziativúját, 

melyröl JesÚJaval el lehet monclani. »Egy szó t ejtett ki Jákóbban és ter· 

mékeny talajra esett Izraélben. « S ha nem is táphilunk oly vérmes renll;

nyeket, miszerint az ország minden előkelő hitközs,:ge, rnely ez idö szeriut 

t.-tóra intézet nélkül sziikölködik, Budapest példáj>íra lelkesilini és hason· 

szcrvezetií iskolát fog nyitni, de annyit mégis remélhetiink, hogy az ország 

első hitközségének a héber tudom1lnyok emelése és tetjesztése köriil kifej

tett ügybuzgós1ig•• buzdítólag fog hatni a felekezeti taniigy \'idéki barát· 

taira, hogy a népiskolában és a középiskolai bitoktatásbau a héber tantár· 

gyaknak nagyobb szerepet juttaesauak és számukra tágabb tért hóditsa

nak. S első eredménynek ez is elég. 

A mi a Goldziher és Eaeher által beuyujtott tanterveket illeti, 

azok nagyjában csak annyiban térnek el egymástól, hogy mig amaz már 

jókora jártasságot tételez föl a belépő tanulónál, emez inkább a létez6 

viszonyokat látszik induló pontul venni, küliluben nem érthetnök, hogy 10 
,:ves tanulók számára hogyan lehetett a Semá és Semoné eszré első szaka

~zait tananyag gyanánt fölvenni, holott ezt a tanauyagot sok vidéki/~ 
l.·e~eti m:piskola másod osztályn növetulékei már megemésztették, a mij 
pedig n1ind a két tantervben nélkülözünk, az az :.Öt megillác (a Gold
ziherében a IV. osztály számára elö van szabva Kóhéleth, mig FAster 
könyve a II-ban, Jerem. siralmai a III-bau a magán azorgalomra bizatik) 

valamint, hogy a prófétai heti szakaszokat is szivesen láttuk volna 
lyezve a tantervben. 

MAGYAR-Zsmó SzEHLE. 1885. X. Ftlll. 
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ll c)gy· l1c)ld:úhcr :1 t. t. c•:r.élj:lrúl •'~ f'el:ubtairM oly gzépen éR llH'ggyií

ziilc•g •' rh'kczn 'n, r:1gyogú toll:it mi okból mAr totta a tentahtrtó fen eké ig, 

lwg.'' :1 si.itét folya<h'k teljcsen cHint<i ttc a pt·oszcmin:\riumot, azt föt. Ilod1-

muthtal mag:1m ,-cm birom felfog ni . Y agy a proszcmimírium növenrl, :ktll.Jlíl 

~,-nkugyan nem \':llhntnc'k »zsidó ,·nllttsunk tudatos hi ve és l'al!ásn~ :tspid.

ezióink lelkes r\límozdí tój:H? ! TliAzen az li l V. oszhtly:.lmtk ndsotlik évfo

lynm:lMl a ,-zcmin:lriumba csak Cf() lépt1s. Slít többet monrlnnk, <lol(hihcl' 

t .- tór:lja n• :mi toldalékknl elUtla :t pl'Oszcmin:irinm maga, s ép ebben U t

juk emlékirat:\ nak egyik r,:nyold:tl:\t, oly 'i ~Y.onyok klizl\tt, a hol azt alknl

mazni lchl't . Egyéhinint 1·ajmi ''"ckélynrk l:trl auók egy nyokz évi km "n8-

"nl birú t. -t. intézet didaktikni credm•1ny•1t, h:t még cBak azután kcll cnt• a 

papi p:lly:ira ké,zlil lí nth·cndc' lmck :1 ~~<:ctnin: ll'inm kapui t düngetni, hogy' 

od:1 ungy kegye"e11 beboes:íss:ík . l\lindcn esetre csak cllínyérc vtllnék ali 

ill ető intézetnek, ha nÖ\'Cltdékcit oly késziiltséggcl bocsátamí cl, hogy mt'g 
pap is nílhatuék bel őle . 

Ha attól nem kelleue htrt:11muk, hogy a szlíuycgre hozott t.-t. ligy 

kiiriil pilpul fej lődik az ahhoz hozd szóló rabbik között, mi a főt. IIoeh

muth tllhl indítványozott t1s - a gouvemcmentalis befoly;l,stól eltekin tve 

- általuuk is helyeselt enquctre nézve nem igen volna jó clöjelcntésscl 

- egyet-mti"t megjegyeznénk főt. Perls .~rmin pesszimizmusára HéYve. De 

egy megjcgyzt1st még is koczkáztatunk. Mi Goldziher memorandumából 

nem oh·ashattuk ki azt n merev ellentétet egyházink és vihígiak küzlitt, 

melynek keletkezési ideje n kereszténység első századn - valamilit nbbeli 

áll ítá•:ít, hogy a zsinagógn c.•al.· talmicl-cháeluímot és am·haáreczct ismer, 

sem irhatnók alá jó lelkiismerettel. Ismert a liSinagóga miHcleulm még egy 

harmadik osztályt is, melyhez a m'p java réH~<:c ta rtozott, s mcly a kö~<:dp 
helyet foglalja el n tahuicl-clttích:lm t:H a tn· ltaáree;-. közt, s ez :t j óch:a vagy 

a mc:bin, azaz az értelmes, tanult ember, s Clle kre vetett iigyet nagyon 

helyeseu a Golclziher.féle j eleR memoraudum. Hogy végre csak a zsidó 

gimnáziumban keresenelő a panacea minclen baj unk ellen, azt sem mernök 

állítani. Egy, még pedig égető hajunkon segíthetne mimlen ese tre a zsidó 

gimuázium: elhelyezést nyerhetue ugyanis ott egynehány kitiiuö középis

kolai taná.runk, kiknek RzU!etéRi bizonyítványaik elzá1ják utjokat nuls fel e

kezetek intézeteibe, de a héber tudomány maradna itt is - s c felett dbcr 

szemmel éírködik a köztipiskolai oktatásról szóló törvtiny - »II!Lg:tr 
szolgá.lója. « 

Nagg-Becakerel~. 

KLEIN 1\fón. 

" 

KÚTFŐK. 

47. sz. 

A vallás - és közoktatásügyi m. kir. ministertő l. 

J.'J].J. ein. s~. 
Valm,wnnyi tö'J'I'ényhatósd!Jnal.·. 

Ö csász. és a post. kir . Felségének folyó ev jtínius hó l 7 ·d ik napján 

Bécsben kelt legfelsöbb elha tározásával nyert felhatalmazás alapján 

eirenelelem : hogy az izraelita hitfelekezet anyakönyvei 1886. évi j anuár 

hó l-tő l kezdve, az általam jóváhagyott ''s kellő sztÍmtÍ példányokban 

ideúr t »Szab;Uyrcndelet« értelmében az ennek kiegészítő részét képező 

»Kimuta tás«-ban feJtiintetett anyakönyvi keriiietek ~zerint az illető szék

helyeken vezettessenek 

Felh[vom (cz[met), hogy a szabályrendelet 16. §·ában előírt intéz

kedéseket haladék nélklil tegye meg, uemklilömben a 20. §-ban foglaltak 

iránt is megfelelő idlíben iutézkedjék. 

, 1 d' 1 ·ek területén jelenleg több Oly anyaköny vi szekhelye wn pe J g, me) , 

izraelita hitkö~<:séo· ·íll fen 11 az említett szabályrendelet 16. ~-ának b) és 
' " ' ' . · . rt h 'tközség kijelö-r) pontjaiban előszabott clj th·ással megbtzandó 1z1ae 1 a 1 

l . , , ' k , teszek kifogást az ellen, hogy esc (czuned) 11ahískörchez tartozi -, es nem 
, , •1 k • t 'árJ' on el melyet a tör-ez erdemben azon ,·éieméuyes jelentese 1ez epes J ' 

, 1084 lu sz a kelt rendeletem venyhatóstig a folyó évi jtinius hó 23-án · e · " · 

foly tán elém te1jesztctt. 

Bndnpcsten, 188ií. ,:vi november hó 13-án. 

Trefort s. 



()6-J h(''l'Fi)K. 

4f>. RZ. 

A y;\llas- ,., höznktntoi,ii!!.l i 111. hir. mini~tl'rnek lSS.í. i· l' i noYembrr h;l\ n t:l-il n 
[!1~~. ,,]n. sz. n. heH J,örrenlll'letévd kihOl'R;ítoU szabály>·endelete 

az izl'aelita anyakönyvek vezetése tál'gyában. 

A) Anyakönyvi kerületek. 

1. ~. At. izraelita anynkötty,·ek helyes kezclhetése s ellenörizl> etése 
cz1:lj:iból izraelita auyakihtyl·i keriiietek alakittatnak, melyek teriiletkörei 
a melJ,:kclt kimulabb szerint ;lllapíttabtak meg. 

Az izraelita anyaköny1·i kerliletek sz,:khelyeiLen avagy tcriiletkö-

reiu:n sziik~c.~e~nek J.nu.tatkozó .. mit.Jdcn , v;iltoztis fólö,tt, .a t~rvéJJyh'a~ósá~ 
köbtgazgatasl b1zottsagauak rlotCI:Jesztesere, a vallas- ('R kozoktataRJ nn
nister haltiroz. 

B Anyakönyvvezető minősége , választása s díjazása. 

2. ~. Az 1840: :XXIX. t.-cz. 3. §-ában, és az 1863. évi novem
ber 2-tin 15,940. sz. a kelt udvari kanezelláriai rendelvény 13. pontj ti
ban foglalt intézkedésekhez b~pest, anyakönyvvezetőül csakis rabbi vagy 
rabbihelyettef' (vallástanító) alkalmazh ató, megkivántatik azonban , hogy 
az ill ető egy teljef'koní, legalább négy közép-vagy polgári iskolai oszt>\lyt 
jó ~ikerrel ,-égzett, és feddhetetlen clőé l eti.i magyar állampolgár legyen. 

3. ~- Az anyakönyvvezető s netáni segedszemélyzet választitsa, a 
fizetés é' illetméuyek meghatározása, az anyakönyvi kerület közös költsL:
!!eiuek megállapítása s az egyes tagokra való ki vetése, Yalamint egy{Llt::t
lán az anyakönyvi kerlilethez tartozó izraeliták közös tanácRkozása azon 
küliin ~zabályzat szerint történik, mclyet az anyakönyvi kerü let e tekin
tetLen megállapít. Ezen külön szabályzat a vall:ts- és közoktatllsi m. kir. 
ministerhez három példányban bemutatandó. 

Külün szabályzat nem léteLen a következő határozatok bírnak 
érvénynyel : 

a) Az anyakönyvi kerület székhelyén létező izraelita hitközség 
elöljár6sága - az anyakönyvvezetöi állomtls megliriilesc esetében haladék 
nélkül - egyébként pedig akkor, ha az anyakönyvvezetőseg költségve
tésében, avagy a költségeknek az egyes tagokra történt kivetésében bármi 
változás szükst1ge állana he, gyűlésre egybehh•ja miudazon i"'raelitákat, 
kik az anyakönyvi kerillet közils költségeihez évenként legalább két 
forintot fizetnek. A meghivők - mclycknck a napirendet is kell tartal
mazniok - a tagoknak legaláLb egy héttel n gyi\lés elött kézbesítendök. 

h) A gyülésen az anyakönyvi kerUlet székhelyen létező izraelita 
hitközség elniike - ennek akadályoztatása esctéLen valamely elöljtírósági 
tagja - elnököl, ez k•ipviseli az anyakönyvi kerületet és hajtja vllgre a 
gyűlés határozatait. Jegyzökiinyvvczetöt, t:s a jegyzőkönyv hitelesítésl1rc 
két tagot a jelenlevők sorából a gyíllés választ. 

c) A gyűlés gondoskodik az anyakönyvvezetöi állomás bctöltliséről, 
választja az anyakönyvvezctöt, megállapítja annnk fizetését és illetm•i
nyeit, valamint a kerUletnek netáni egyéb közös szilkségletét, továbbá 

Kl .. I'FiiK , 

. . ·tz anyakiinyvi kcrlilet közös költségeit a keri ilrtbcn lakó egyes 
lov ell ' 1 1 · 1t 'll · d ' á ' 1 l ' ., . elitálera az álta n~ v1se a ami a o ar, nya 10z ,cpcst. 
1zra ri) A gy [í] és csakis a tagokkal előzetesen krizölt napirenel tárgy·ti 

.. .. tt határozhat. A határozatok, a válaRztást érdeklök is - a jelenlevők 
fol,o á ·a vn.ló tekiutct nélkül - általános szótöbbséggel hozatnak. 
sztUll< 

1
;) :\. gyűhisről jegyzököuyv vezetendő, melyben a j elenlevők né1·-

. t és a tanácskozás tárgyai az ezek fölött hozott határozatokkal 
szcnn ' ' d "l A · "l .. t l "k · " k 't 1 ' t l ' " pontosan feljegyzen o c Jegyzn wnyve az c no ·, .]egyzo s c 11 e es1to 

iJ·j ák ahL 
4. (:\. A hol egy izraelita hitközség önmagtlban kepcz anyakönyvi 

kerliletet, ott az izraelita hitközség az anyakönyvvezetOt saját hattísköré
ben, alap~zabályai értelmében választja, de a jelen szabályrendelet 5. s-a 

intézkedesének eleget te?ui kötele~. , .. .. 
5. §. A választas eredmenye, a megvalasztott anyakonyHezeto 

okmányainak csatolása mellett, a törvényhatóstíg k.özi?azgatási bizottság
nak 15 nap alatt bemutatandó. Ha a közigazgatási b1z~ttsá~ a választás 
ereelményet tudomásul nem veszi, a mi csak akkor törtenhetik meg, ha a 
megválasztott a 2 . §-ban előírt kellékeknek meg nem felel, ~öte.les az 
anyakönyvi kerUlet üj választAst megejteni , s ha e.uuel~ ere.dn:enyet sei~J 
találuá a közigazgatási bizottság kielégítőnek, a m~sodiz.bem VIssza~Jtasi
tás ellen az auyakönyvi kerliletet képviselö elnök JOgosttva .''au l D nap 
alatt a valhis- els közoktatási m. kir. ministerhez felfolyamoduL . 

E felfolyamodás elmulasztása esetében, vala?1~nt_ akk~r Is,_ .h~ a 
vallás és k özoktatási m. kir. minister a köziga:r.gatas1 b1zottsag elJarasá~ 

· b • 'l" 1 tt (8 'i) az anvakön'"Vl jóváhagyta, avagy ha a szabályszení atanl o a a , · ':;· :, .J 

kerlilet anyaköny\·vezetöt egyáltalán nem nílaszt. el' a m~Jla:ztas ?kait a 
közigazgatási bizottsághoz be nem jelent!: a közigazgat~s.~ bJzottsag gon-

doskodik az anyakönyvi kerlilet terhére anyaküup·vc:~torol. .. k 
11 

"l 
6. §. Az anyakönyvi kerlile t köteles az auya~onyv~ezeto~ e' o e~ 

,. . , . ' k.. 1 beteki"utéseert be,egyzesekert es 
diJa~m, cs jogosttva van az anya ·ouyve' ' " . 
kivonatok kiadásáért a következő díjakat a maga számára szedetm, avagy 

azokat az anyakönyvvezetőnek illetmenyiíl átengedni: 

1. minclen bevezetésért legfelebb . · · · · • · · · · · · · 
2. az anyakönyvnek betekintés véget való felmuta-

tásáért és pedi O' ro inclen évfolyamért · · · · · · · · 
több é;,folyamé7-t mindazáltal összesen l~g.~elebb 1 » 

3. núnden hiteles kivonatert a bélyegen k1vul. · · 
1 » 

IHL a kivonat több bevezetesre vonatkozik, és a 
miatt több évfolyambeli anyakönyvet kell fel-

frt. 50 krt. 

so :t 

k . . 1 'bb" '-~olyam felkntatá-ntatm, mml en tova 1 eH· _ :t 30 :t 

stíért ............. · · · · · · · · · · · · · · ' · · 2 :. - » 
lisszesen minllazáltal legfelebb. · · · · • · · · · ' ' 

b ··elentett anyakönyvi eset 
A díj le nem fizetése miatt azonban a eJ 

bcjegyz,:se meg nem tagadható. akö vi kerületei 
Az anyaklinyvvezetönek a fizetést az any ny okra 

viselö elnök szolgtíltatja ki, ki fel van jogositva az egyes tag 



fili!) KÚ'l'l'Ö K. 

'" j,· .,.,tésbcn k1{sedolmcv.öktöl , kii ;~, i gav.gatási vdgrehajtaR illctményckct, " '" 
tlti:ín bcsv.cdctui. . , . 

' 7. ~· Az anyakönyvvezetök élcthossz1g választatuak,. cs ln vataluk-

ból csupÚl~ ismételt kötelcsségmulasztas, valhi.scllenes maga~·Ise~et, erkö lcs~ 
k·1 ·l ; , • o-- polo-}hi büutéuy miatt mozcltthatók cl a torvcnyhatóság1 

J '' g.to, ' n"3 "' • t ll t" t • .. ~ lf l 
kiizig;nzgat:lsi bizottság, és - ennek hatarcza a c en or cno c o yamo-
d:ls ~sctébcu - a valhis és közoktatasi m. kir. rninister határozata folyMn. 

A mbbihelyettes (valhístanitó) azonban az llltala vezetett anya
könyveket a rabbiuak, ha ilyen alkalmaztatik, továbbvezetésre litadni 
tartozik. 

8. ~· A megürült anyakönyvvezetöi állomás legfölebb fél év alatt 
betöltendő. Ezen idö alatt az anyakönyvek helyes vezetéseért a kerlile t
illeh·e n kerület székhelyén létezö izr. hitközség - elnöke felelös. 

C) AnJakönJVVezetők kötelessége. 

9. §. Az anyakönyrvezetök kötelessége a jelen szab:ilyrendelct 
1 2. §-ában elöirt rovatokkal ellátott auyakönyvekbe, minden bejelentett 
nliletési, házasuiasi és halaloz>Ísi esetet, mely az anyakönyvi kerületökben 
előfordul, pontosan és sorrend szerint, uem hézagosan bevezetni; kötelesek 
a sziilctési, esketé;;i és elhaláloz>lsi éveket az anyakönyvbe nemcsak sz>l
mokkal, hanem betükkel is beími; az elhalálozás évét, hónapját és napját, 
:1 hnlálodsi anyakönyveken kivlil, esetröl-esetre a sziiletési auyakönyv e 
czc:lra kijelölt rovataba is be,•ezetni ; a törvényszabta módon engedélyezett 
névv,Utoztatásokat mind a szliletési, mind esetleg a házasulási anyakönyvbe 
beími; a 36 éves életkort még túl nem haladott és születési helyeiken 
kivUI elhalt férfinembeli egyénekre vonatkozó ha\Mozási anyakönyvi kivo
natokat a szliletési helyek anyakönyvvezetőihez megküldeni. 

Kötelességük a megallapitott díjak letizetése mellett az anyaköny 
vek hetekintését mindenkinek megengedni és egyesek kivánatára azokból 
hiteles ki,•ouatokat adni; kötelesek ezenkivül az anyakönyvi kerUlet ehtö
kenek, a hittósagok és birósagok kivanatára valamint egyeseknek igazolt 
'zegényscgük esetében, az anyakönyvek hetekintését dijtalamíl megengedni 
és a kivonatokat dijtalanúl kiadni. A kivonatok, nem mint eddig magán
bizonyitváuy alakjában, hanem az uuyakönyv rovatai szerint, az ahhoz 
tartozó kiegészítesek és helyesbítésekkel szóról-szóra hitelcsen rendes ke
lettel és az anyakönyvvezető aláirás,\val és pecsétjével ellátva adandók ki. 
Az anyakönyvvezető pecsétjének szövege ezrn szavakból: »Rabbiság, 
mint izraeUta anyakönyvi hivatal« és azon hely neveből :lll, mely az auya
könyvi kerUlet székhelyét krpezi. 

Kötelesek továbbá az anyakönyvek egy évi másodlatait saját ahl
h·ásokkal hitelesítve a törvenyeknek megfelelő alakbau és hézagtalauúl, a 
következő év janu,lr 31-ig a törvégyhatósllgnak, megyrkben a szolgabirú, 
városokban a polgármester útján elismerő vcv('ny mellett beuyujtani. 

Kötolesek be nem jelentett, de megiti tndouuisukm jutott e~etckrö l 
az illetékes hatóságnak (megyék ben a szolgabiróhoz, varos~kban a polgár
meeterhez) jelentést tenni, 

RÚWÖK. [)fi 7 

• ,. ]J· ]<:(;tclesck az anyakönyvek. valamint :t népuenlé~ .:~ a 
Altal.t .w · · · · 'k · l t k .. 'l l· 10 n tel-intetcben kwant statJ,tJ ·:u at a n · ugy•· Jen u-, 1 , i mozga 1 ... , . 

Jt cpcsec lS • 1 '6 mindazon külön!eo-es konnanyrendelctckct '" ponto-
t g'Y loac ano , "' .. 

~~do t ' va · . 1 el· ezen szabalyokbau ré•zletcscn elo nem soroltatnak. 
t l ' e•ltem me y , ~ . . b 

S!Lll c J · ' ... t l • "'ek bármelyikének elmulasztóJ, mmden egye~ eRet cn Ezen ko e esc" 
frti terjedhetö pénzbirsággal rovatnak meg. . 

5--1°
0 

g A· l863. évi uovembcr 2-an 15940. sz. a. kelt wh·nn 
l 

0
·. ~· ~ J • 1 2 pontia szerint »az ÖHSZCadtÍSOk az egyik YfLg)' 

ll'n'll renoe veny . " . " ál l k 
kan eze '

1 
' , 1 . .. , égbeli rabbiJ'a vagy vallástanltoJa ta« cs<L-

'l · yesfel anya ~ozs . . , · 't • 
más J ' Jeg, , t"l ' h tö "miután a felek a meginvantatc bizony• va-

l . leven keresz ll VI e , . , k d • . f l It· t 
ak COl • , lt • k « de ott egynttal azon mtcz ·e es IS ng a a -

ll 1 mao-ukat 1gazo a ' • .. • k · bb' 
ny o;: m " . !lá taJ I i tó az összeda•t mas kozsegue a ra ,_ ·abbJ vagy va , s • ' ' , . 1 

1 1 vlin, ho~y >>a J, . , ' ára is bizhatj a« : tilos ugyan barkmek, bar :n 
J'ám vagy vallástamt'okJ , , \·" "'·ezö rabbi ' 'a")' rabbihelyetteti ('•allas-

1 l- t , illetc ·es anya ~on J ' b .. • -

jegyes fe e ,e . az .. .. d . kötelessége azonban az any akon) '
· . ' ) ·b'· ása nélknl osszea m, 'It tt k 
tam to meg tz, . ' • . ·es felek bizonylatai tiltala r~ndben tala a a. 
vezetőnek - nnutan a Je~) .··1 t 'ben több rabbi, rabbihelyettes ,-agy mbb.I 
_ hogy az esetben, ha a ke: u. e c JI- 1 "Z\'a az esketesi szertarta!' 

• .. llástamto van a ,am", ' . 
fuuctiokat vegzo va ' ' .1 1 tt t ragy n\11-ístanitót bízni meg, kit a 
végzcsével azon rabbit, rabbi le y e .. es '' • ' n,e"'bízott rabbinak, rabbi 

. á l- v· zont Jwtelessegc a J b ... 
jegyes felek lm•, nna ~. JS' , .. , eaclás mcgtörtéutcrol az 
hel •ettesnek vag:v vallástanitónak, hog! az ossz ' ' ~ 

) .. 1 • . p alatt ertesttse. . bb· 
anyakönyvvezetot mrom na. ' . J· b·\rmelyik,:t meg,;zcgö rabbi, ra I-

Az ezen szukasz hatarozat:llllfh ' .:",.50-· 100 fl·tig tmjed-
, , t' . 'ZOl' amCJJII\ I'ZC! ' helyettes vagy Yallastam o ~.nnpo, ' . 

hetö pénzbirs:iggal bliutctcndo. 

D) AnJakönJvek. , . 
. .. . az illarn hivatalos uyelveu, 'agy 

1 l "- Az aurakönyvek mmdenntt ' : ' d"k 
· ~-· - , . "k" ·vi nyelv•·n vezeLn o · .... 

az illetö politikai közseg ,1egyzo OI:Y. , 
1 

J,'Joz·ísi esetek számára kulon-
1 '). ):\. A szlilctcsi, luí.zasulasJ cs Ja ,l ,, "t dók melvek a követ· 

kiilön k=m~IIY ttiblákba kötött anyakönyvek nyJ an ' . 

kezö rovatold~al vannak ellátva: 

. ' .. ll L' rom/ai. 
1. A s.~iilelésl allffW'

01 !J , • k 'd ·e. év hó 
, . .. .. uevc 3. Születesene 1 eJ · ' 

l. Folyó ~zám. 2. Az UJszulott. . . : , "'kezdésével csak egyszer 
• · • · 1 la pon c~ az l' me., .. "l"tt szár· es nap. (A szlilctés1 e,· Illilll en ' · f:rfi ,.a..,.y nö. 5. Az UJSZU o 
is feljegym-.hctö.) 4. A7. újszlilött neme: ' ... _: ~telen. r,. Az atya neve! 

t .. , es ,-a"Y tor HUJ Jád' egyém mazásáuak minöségc: orvcny "' 
1 7 

Az nn\'a csa 1 8 
, · "letésenek he \'e. · • · "letésének álh\sa vagy foo·lalkoza~a cs szu ·, : a gyermek szu 

, .. :" , 1 8 A •zlilék lakasa ~ 8 , k" ülmetélés nc,·e es sznletesl'm'k he yc. · • .... 
1 

t-l!ő neve es a or 
O ..,,. k 'l '\ koru me < áll~•a vo.av helye. !J. A b,[ba nc,·c. 1 · .~:~u ·na ' . 

1 
•> A koma neve, ~ """" 

napja. ll. LC<Iuyoknál az eiuevezés mtpJa. -~et 
foglalkm<>lsa ,:s lak,í~:t. 1 3. 1\Iegha!t. 14. Jegy · 

h .. ·é l ·k t'Ol'ttftli. 
fl . • l hú:a.wk anya ·vnyt 1 < foglalkozása élJ 

"l gé neve, állása vagy 4 A .,. 
l. Folyó "~'ím. 2. A vo e .. ll)' állása és lakása, • 

születéshelyc. :1. A vtílcgéuy szülömek neve, 
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o-énY Jak:ísa. 5. A ,-ölegl:n)· kora. G. A völegcuy állapota: nőtlen, (izvcgy 
~no-.y cldlt. 7 . .A;o; ara neve l~S sziilctLtshclyc. 8. Az ara sziilcinck neve, 
:m'á~a éR l:lkhclyc. 9. Az ara Jaid sa. l O. Az ara kora. t l. Az ara ál la
pota: hajadon, iir.1·egy Yagy elvált. l~- Hol és luínyszor történt a kihirde
tés. 13. Az esketés ideje: é17, hú és nap. (Az év miudeu lapou és az év 
megkezdésé1·cl egyszer is írható.) 14. Az esketés helye. 15. A tamík nevei. 
16. A rabbi Yagy helyettesének nc1·c, ki az csketesi szcrtart:lst végezte. 
17. ,Tcgyzct. 

III. .1 halúlo~<Ísi an!Jaki.in!JV rovatai. 

l. Pol)·ó szám. 2. A halottnak családi és egyéni neve. 3. Á ll ása 
1ag~- foglalkoz>isa. 4. Születési helye. 5. ,Neme: férfi vagy nő. 6. Allapota: 
nőtlen "'1gy hajadon, házas, özvegy. 7. Eletkora: év, hó és nap. 8. Beteg
ség és hahíluem n halotti kémlet szerint. 9. A haláloz{ts ideje: (\-, hó, nap 
és óra. (Az é1· mindeu lapon és az év megkezdésével egyszer is írható 
csupáiLl 1 O. A haláleset helye, utcza és házszám. 11. Temetesi hely és 
idő. 12. A bZülök nel'e, állása é5 foglalkozása (14 éven alóli gyermekeknél.) 
13. Jegyzet. 

Mielött ezen könyvek használatba vétetnek, zsinórral átfüzendök, a 
lapok pedig sorszámmal elhitandók; az átfüzött zsinór az anyakönyvi 
kerület elnökének hivatalos pecsétjével lcpecsélendő . 

Az anyakönyvek szekrényheu vagy ládában zár alatt, lehetőlP-g 
tüzmeutes epllletben őriztessenek. 

E) Magánfelek kötelessége. 

13. §. Minden születési eset az anyakönyvvezetöknél -ha helyben 
laknak - - 3 nap, egpibkéut pedig 8 nap alatt bejelentendö. 

. A bejelentesre kötelezettek : 1. A házasságban élö apa. 2. A szüle-
tt•snél jelenlevő bába, 3. orvos, 4. minden jelen volt személy 5. az auya, 
ha ;rre már képes. A bejelentést eszközölni a sorrendben u~óbb nevezett 
egyen_ek cs.ak akkor kötP-lesck, ha megelőző kötrlezett nem létezik, vagy 
az a Jelentestéteiben akadályoztatik. 

A __ házasulási eseteket: l. maguk a házasulók, 2. az, a ki a háza
suló~at ossze_adta, 3. a jelenvolt tanük; a halálesetet vegre: 1. a csa
lá~fo, 2. a ~elenvolt családtagok, ilyenek nem létében, 3. az, a kinek 
hazában, lakasán a haláleset tö1-tént. 4. a ebevra kadisa előljárósága ha 
ez~n egyl~t eszközölteti a temetést, az anyakönyvvezetőnek 4 8 óra ~Jatt 
bejelentem tartoznak A b · l té · k" 

.. 1 tes , · eJe en s1 otelezcttség sorrendjét illetőleg a 
szu e re nezve elmoudottak iránytad ők. 

Azon körülmény hogy az a k" .. , . 
előtt a házassá .. ' nya onyvvczeto maga azon szemely, k1 
Bu)ók t 

~ 
1 

g kot~etett, a megtörtént házasság bejclentése alól a húza
a 1e nem mentl. 

Mindezen bejelentéseket a· ·. 
néma intézetekb , há z Izr. vagy magán kórh:hakban, siket-
teljesíteni. . en, arva zakbau, ápoldákban az igazgató tartozik 

KÚTFÖK. 

Ezen ucjelentésekuck a kiszabott határiclök alatti tcljcRÍtésl:t clmn-

t 'l 5-50 frtig te1jeclő pénzbirsággal btintettetnck. 
]asz o t • 

F) A törvényhatóság jogai s kötelességei. 

14. ~- A törvényhatóságnak joga c:s kötelessege: a ható;;ága terií

Jetén ]evő izra.cl_íta. an~akön~vvezetések felett . örköclni ;:s f~ll~gyel.lli an~t, 
ho mulasztast es kthágást csetekben a btrság megallapttas~t cs behaJ-

t • gyaz nrra kirendelt közegek által pontosan eszközöltessék; c ezéiból a asa o .. 

szolgabiráknak, illetöleg a kirende~t v_árosi !'özegekne~ kö;e_l;ss•:gökkt: 
teszi hogy az anyakönyvek vezetésct mmdcn cviJen megvizsga!Jalc 

'A törvényhatóság a közvetlen felügyelettel a járási szolgabirót ,-agy 

segédjét, városokban egy tisztviselőt biz meg. . . , . .. 
A közvetlen felügyelettel megbizott szolgabmtk es város1 kozegek 

kötelesek az illető bíróságot azonnal értesíteni, mihelyt hivatalos eljárá
suk alkalmával valamely büntetendő cselekmény nyomaira akadnak. 

G) Eljárás. 

15. §. A jelen szabályrendelet ellen elkövetett kihág~s~k,, a mcuy-
11yibcu suJyosabb beszámítás alá nem esuek, az l 88~. C\'1 XXX~Jlf. 
t.-cz. alapján 1880. augusztus 17-én 38,547. sz. a. kibocsátott belugy
ministeri rendeletben meo-jelölt hatóságok illetékessége alá tartoznak. 

" · • d· ' b" t t' ek behaitására és ke-Ugyanezen rendelet tranya o a peuz un e cs " , , 
zelésére nézve is azon változtatással, hogy az utasítás 12. §-a ertelmeben 

d .. 'l á t" · J.. k plók és számad·ísi okmáuyok az ott vezeten o nyt v ntar as1 wnyve -, na ' ' , , .. 
meghatározott időben és előirt módozatok szerint a vallas- cs kozokt. 

ministeríum számvevőségéhez küldenclök be. 
A behajtott pénzbüntetések az országos izraelita iskolalap javára 

fordíttatnak. 

H) Átmeneti intézkedés. 
· , .. . • h tó ' részé1·öl 

16. §.Jelen szabályrendelet vetele ntán, a torveny a sag 

haladék nélkül a következő intézkedések teendők: . k ü 
a) Ha egy helység egyed li! képez egy izraelita anyakönáyvl haer a. 

. l 'tk" é áll fenn v ros u !etet, és ennek teriiietén csak egy izraehta n · ozs g .. :á ó ágát ti 1-
• 1 'tk" 'g elolJ r s e 

polgármester, megyében pedig a szolgabn·ó a 11 .ozse , ) ét és kép-
szólítja, hogy a rabbi, vagy rabbihelyettes (vallas-tamt~ n:;ket kebe
zettségi fokát, ki 1886. évi január 1-töl kezd,·e az anyaköny 
Iében vezetui fogja, z~it·os határidő alatt hozzá jelentse ?e·, izraelita 

b) Ha azon helység teríiletén, me! y magában kepez ~gármester 
anyakönyvi kerliletet, több izraelita hitközség áll fenn, a po tleg egye: 
'll t"! , J"l'á , ágát melyre az ese 1 e o eg a azoigabiró azon hitközseg e o J ros ' . . h az ott 
't d" · dó k t ·tia felh•vJa, ogy s~ en o anyakönyvek vezetését b1zan na ar • ' éri tkezésbe ·téve, 

letcző másik izraelita hitközség elöljáróságával magát ~~ k módoza• 
er-zel egyiitt az eddio-i két külön anyakönyvvezetés egyes ne _. "'"' 
t · o· tö'ét állapitsa m~, "8 .... mt, valamint az egyesített anyakönyvek veze ~ 
eredmenyt záros határidő alatt jelentse be. 
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A pL>l;;:lrmc:;tcrtiil n1g;· a szolgahin:.tól mcghiz:í st nyert i;-;mclita 
hitki.iz:;L:>!:- :ll. egyesítés meghiustÍl:ísa esetében - c körl\lményen kivlll 
m<~g bc,i~lcntcni kÖteles a rabbi ,-agy rabbihelyettes Bc,·ét és képzetts!:gi 
f,,kH. ki anYakönncit l SSG janu:ír l-től kezdve YCzetni fogja. A mtlsik 
izraelita hitkcizsé~ pedig. me!~: kiilön nnyaklhl)"Vezctrsét továbhr:1 is fen
tartani óhajtja, e szándcldt - az cg~·csitési kisérlet meghinsuhts:ltól sz:i
mított 3 nap alatt - a po!g:i.rmesterhcz Yngy :1 szolgahiróhoz inísbRH be
jelenteni, s cgyuttrrl beigazoini tartozik: hogy anyakönyvvezetője a meg
kidnt képesítettséggel bír, és ft hitközség az anyakönyvvezetőt kellően 

dijawi képes; hogy todhh<l oly intézkedCseket tett, melyeknél fogva egy 
,:~ ugyannzon un~·akönp·i esetnek az ugyanazon helyen létező mindkét 
reudbeli izraelita anyakönyvbe Yaló beYezetL:se nem fog megtörténhetni. 

c) Ott. hol több helység izraelita lakosai vannak egy anyaköJJy,·i 
kcriilcthez heo,ztm - megyékhen a szolgabiró, külön törvt{nylmtósági 
joggal biró, Yalamint meg)·ei tön'ényhatóság alatt álló városokban pedig 
rr polg:írmcster - az anyakönyvi kertilet székhelyén létező izraelita hit
közst:g elölj<iródgának haladék nélklil meghagyja, hogy az anyakönyvi 
kerülethez tartozó izraelitákat - hitközségi vagy templomi elölj árósá
gaik utján - a jelen szabtílyzat 3. s-ában foglalt tárgyak fölötti tan:ics
kode Yégett záros haülridö alatt gyLilésrc összehívja, s a tauácskazáR 
uapját az összehintssal egyidejilleg hozzá bejelentsc. Az anyakönyvi l<crii
let szekhel~·en netán létezŐ több izraelita hitközség JcözÖ) a. gyül(:S egy
hehÍY<Ís<Íra azon izraelita hitkör.ség előljárósága hívandó fel, melyct a tör
Yényhatóság az anyakönyvi intézmény kezelésével megbízhatóbbnak tart. 
Ha a hitközsegí elöljáróság a meghagyásnak eleget nem tesz, a gyLih:s 
összehívását ennek költségére maga a szalgahiró, illetve a polgármester 
e~zközli. 

Ha az ily anyakönyvi kerUlet székhelyén létező két izraelita hit
község közöl az. mely a kerületi gyülés egyhehivásával megbízva nem 
lett, az anyakönyvi keriiiettől egészen clvalva, kehelében lakó tagjai szá
mára kLilfiu akarná könyveit vezetni, e szandékat a gyLiléseu kifejezni s 
ezen föltil a gyLilés egybehivásat elrendelő hatósighoz - a gyüléstől szá
mított három nap alatt - iráshan is bejelenteni tartozik. A hatós:lghoz 
intézett beadványban mindazou körLilmények beigazolandók, melyek a b) 
pont alatt hasonló esetre előírva vannak. 

l 7. ~- Az elöző §. c) pontja értelme: ben összehivott gy ülés, melyre 
az egybehivást elrendelő hatóság is egyik tagját kiküldeni tartozik, elsö 
s01·ban - jelen szabályrendelet 3. ~-ához képest - kLilön szabályzatot 
készíthet, de köteles az iránt is határozni, hogy a kcrLileti n-nyaköuyvekct 
1886 évi január 1-töl kezdve - habár egyelőre irleiglencscn - ki 
vezesse. 

Ha az anyakönyvi kerUlet székhelyén l(!tczö, s a gyLilést összehivó 
izraelita bitközség rabbija vagy rabbihelyettcse megbízhatóságm nézve 
,:e egyéb tekintetben az au:yakönyvi hi vrLtal vc:<etédérc képes : ezen mb hi 
vagy rabbihelyettes - ha eddig ö vezette hitkiizségében az anyakönyvc
ket - a kflrület anyakönyveinek vezetésével megbízandó akkor ie, ha 

.. 
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ncll1 bir a jelen s;-;ai.J{Llyrcndelet 2. §-ái.Jan kiivett>lt Plméleti képzett-

séggel. , . , . .. , 
lia gyiileHt összeh1vo hltkozsegncl az anyakiiuyv vezrtésévcl lllC"· 

bizható rabbi vagy rabbihelyettes alkalmazva nincseu, a gyiilés jelen sz~
bályrcudelct 8. §-a értelmében intézkedhetik 

A gyiil<ls vezetésére, határozási móclj:íra s jcgyzökönyvérc néz,·c 
"elen szahltlyrendelet 3. s-ának ú), d) és r) pontjaiban foglaltak alkalma
~anclók azon eltéréssel, hogy a j egyzöküuyv két példányban ,\lJítandó ki, 8 

a hatósági kiküldött á ltal is aláírandó. A jegyzőkönyv egy példányát a 
hatósági kiküldött, a 18. §-ban előírt eljárás teljesítiletése czc()jábúl, 

átveszi. 
18. Si- Az izraelita bitközségck bcadváuyai és :1 gyiilési jegyzü

könyvek azon hatóság (polgármester vagy szolgahirú) által, mclyhez he
érkeztek, a kirendelt anyakönyvvezetök megbizhatósága s képessége ir:lnti 
véleményével egyi.i t t, a törvény hatósági közigazgatási bizottság elé tcr· 

j esztendők. 
19. §. A közigazgatási bizottság ludomástÍl veszi vagy kifogasolja 

a bejelentett anyakönyvvezetökct, habh·oz a hitközséguek a jelen .szaMly
rendelet 1 G. ~- li) és 1') pontjai értelmében klilön anyakr\nyvvezctes cnge
d(Hyezése iránt előterjesztett kérelmci fölött. ,:g hat:lro;r,atait a" énlekel

tckkel közli. 
A már alkalmazásban levő rabbik és rabbihelyettesek ellen elméleti 

ké1nettséo· hiánya miatt - ba kiilönbeu megbízhatók ,:s a" anyaköny,·e-
o ' 'J ket eddig is helyeRen vezették - kifog~í.s ne tctcss<' c . 

A közigazgatási bi~ottság határozatai ellen 15 nap alatt a valla~ 
és közoktatási m. kir. miuisterhez felfolyamodtlsnak van helye. Ha_ fel· 
olyamodfis be nem allatott, a közigazgatási hizottR<Íg tartozik az Jzra-

' · · "k.. eket az ezek alap-eJita hitközségek beadványait és a gyülesi Jcgy1.o ·onyv ' ll, 
ján hozott határozataival egyLitt, mihelyt ezek jogcrejüvé. váJta~, a va as 
és közoktatási m. kir. miHisterhez, tudomás végett, felte•:Jesztem. 

, · · • . 1 ·én lép hntályba. 
20.§. Jelen szabályrendelet 1886. CVJ Janmu ·J t' .. a 

E . . . k"" • k , 1 ad anyakönyvveze esi JOg zen naptól fogva az 1zraehta hlt ozscgc sza 1 k"' · 
< ' ' l tt l egállapított anya onyvl 

megszlinik, cs csakis a jelen szabályrenoe c e 111 k"" "'lheW az 
k ,( . nt zékhelyeken esz ozo 

oriiletek szeriut, :1z ezek számara megJ e 0 8 ' • • ' ág illetve a 
k .. . . . k"", ·1gazgn.tásJ b1zotts , anya onyvvezctés. Mmdadchg, m1g a oz ' . dó h táro-

ll , , .. , . . . . . k 1 9 ~ 8;r,erJDt hozzan a 
va as cs kozoktatas1 m. kn·. mnnsteme a · ';j· d 1 t 16 és 
• t · k"" k J' elen szabályren e e · :>~a aJ mást Hem rendelnek, az anya ouyve a , "'lési határo-
l 7· §~·ihoz ké]Jcst bemutatott hitkö;r,s(:gi beadvtínyok es gyu 

;r,atok értclm(:ben ve1.etendök. del t életbe-
.. • • . k l . elen szabályron e 

, A torvenyhatóság utas1ttah • JOgy ~ J Jé te előtt vezetett anya· 
le.~1te után azonnal rendelje el az ennek hamly~a, P 

1 
berekesztési zára· 

konyvck ös,;zeínlsltt, melyek ez alkalommal hlvat~ 08 
k ·'tadandók kik 

dék kl ll · .. · k"' vvvezt•tokne " ' a e ataudók cs a keruleb anya on, kL"J a 
J. 't ' k t tt l\llyak6nyve uv ~go~t va s kötelezve ,-annak a bere esz e ndoskodjl!k tn•rállll)& · ... • 
hiteles másolatokat kiszolgáltatni. A törvényhatóság go 
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:urúl is. ho~,. a tcriiletén lakó izr:lClit:íknak t.ndom:ls:lm jnsson: hogy 
188G. éYi ja~;n:ir 1-tiil kezlht' :myakiiny,·i eseteiket hol, mikor l:S minii 

kih·etkczményck terhe al:ltt tartoznak bcjclcnteui. 

::! t. ~. ,Jelen szab:ll)-rcmlet l:]etbc lepésével minden az izraelitu 
:m~·akiiny,·ck ,-cz.:Msc hírgyában eddig kiadott rendelet hatalya megsílli
nik, a Yall:ís és klizoktat:ísi m. kir. ministcrnek 18 7 8. évi szcpt. 2 7 -én 
l 7 G l H. sz. a. kelt rcndelctúel uj ból kihirdetett 186 3. november 2-{u1 

1394.0. sz. a. kelt udqri kanrzelhíriai rendelvény kivételével, mclynck 
~zabdnyait az anyaklht~-,, ,,ezetök szigoruan szem előtt tartani kötelesek. 
Fennmarad todbb:i mindnzon konmíuyrcndeletek kötelező ereje, melyek 
az összes felekezetek auyakönyn·ezetésére nézve ez ideig kiadattuk, vagy 
jih·liben kiadatni fognak. 

Bndapest. 1885. BO\·ember 13. Trefort s. k. 

49. sz. 

Jfdld1d a calltis- é<J kii:ol.-tatási ministcrnck 1885. é~·i JWI!ember 13-án .lD2/. 

dn . . <.:. a. l.·tlt kiJrrcndcletérel kibocsátolt s.~abály1·endelethez. 

Az izraelita anyakönyvi keriiietek székhelyeinek és leríileteinek kimutatása. 

" Az "'~ ·- s 
~:~ anyaköny,·i 
,';; ~ kPrület 
;~ ~zékhelye 
< 

Budapest 
(Buda) 

B.udapest 
(ü-Buda) 

Budapest 
~Pest) 

4 Kecskemét 

Monor 

i 
6 Irsa 

l ~Tegye !A . l , ' 1 é .. , 
1
yas:.r . t~r~ényha- i zon varoso i:, varosresze i: s kozsegek, 

t~si~~\!X;',;'~~~ melyek izraelita lakosai a >Onatkozó 
mcl;-uek terüle- székhelylyel biró anyakönyvi kertHethez 

~~~:;l~~r~~~~i~ tartoznak 

BlbHlakl?est. A főváros l. és n . kel'ltlete eészen, és sza . ·1r. es " 
fűyáros a III. keri'tletböl : Uj lak. 

A főváros III. keri'üetéből : Ó-Buda 

-~-

Kecskemét 
szab. kir. 

város 

Pest-Pilis-
1-;olt-Kiskfl!l 

megye 

1~ főváros lV-X. kcr_ül_e_te_i_. __ _ 

Kecskemet szab. kir. vín·os . 

A pesti felsö járásból : Ecser, Gomba, 
Gyömrő, Kispest, 1\Iaglóél, :Diende, Monor, 
.!:' éteri, Tápió-Hüly, Tápió-Sáp, Úri, Üllő 

·~s Vecsf•s I·Jrzsé<Yr>k 

A pesti fels: j~rásból : Alberti Alsó
Nyát·~gyhítza, Berczel, l<' első-Nyín:egyh:'t
,za, Benye, Pilis, K:'tva s Irsa községek. 
l 
l 

81 
Ráczkeve 

l 
Saroksár 

"l N•gy -Tité'~ 
ll Zsámbék 

12 Szent-Endre 

13 Vörösvá1· 

l 
Tass 14 

15 Dunavec se 

16 Dunapataj 

17 Kalocsa 

18 Kis-Körös 

19 Kun-Szent-

0QI 
Miklós 

~ l Izsák 

21 Kis-Kun-
Félegyháza 

22 Nagy-Káta 

2) 

l 
Tápió-Szele 

8 

A pesti alsó 
Laczháza, T~óré. Majo,háza . 
R:'tczkeve, Sziget-Becse, Szigetsz 
ton és ~zigetujfaln községek. 

673 

-J\Pesti alsó járásból : Csepel, Csép. 
1raszti, Roroks:Í.r 1 Nziget~zenttniklós, '['a 
SOH)' éB rJ1ökill ki)zségek. 

- A pilisi alsó járásból: Alhertfaha. 
Őrs, Bmlake~z. Promontor. 
Kis-Tétény és Török-Búlint községek. 

A pilisi alsó járásból : Bia, J enG. Páty 
PerlJál, 'relki, Tinnye, Torbágy. Tök 
Zsámbék J; özsé-""g..:.el_,_· -::--,...,.--,,---;----;---

1 
1--r.szent-Endre 

II. A pilisi felsö járásból : 
Megyer. Rziget-MonostoT, .l:'illis·- i'iz>;nt,-1 
Lá szló , TúLfalus Visegrád községek. 
- Api li si felső járásból: Boros-Je.nö. Pilis
Csaba, Csobánka, Hidegk~t, Kal~z, 

l Ko>ácsi, Békás-:Diegyer, K1s-Orosz.1. 
i:lolymár, Pili~:Sz:ín~ó, S.ze.n t·!Y~l~, _ 

ISzentkeveszt, l'röm <;s V orosvar kozségek 

1 A solli felsö járásbó,l : D~b .. Dö!nsöd 
Szalk-Bzentmárton és 'I ass kozse~ek. -

j------rSo'lti felsö járáSból : Apostag. Duna
Egyháza, Dunayecse és Solt község~~: 
- A solti felsö járásból: DunapataJ, 
harta s Ordas községek. _ _ 
- A sol ti kÖzé p járás területén fekvő 



67-l: 
KÚT~'ÖK. 

l 
l ) l O)()'<' -~-

-" ~ Az ':'~Y. tilrvén)·ha-. Azon városok és községek, melyek 
... E tn~:'tg 1 Jogg:tl hno . . . 
}:~ anyakönyvi dro~. m.elytwk ,1zrachta lakosai a vonatkozó székhelylyel 

~ ~ kerc'tlet "';;~~~~~~~:.t~c- biró anyakönyvi kerülethez tartoznak 
~ központja riilet fekszik \ 

A kecskeméti alsó já1·ásból: A~ 
.Jász-Karajenő, KncRér, TóR:r,eg és 'l'iirtel 
közs~gek. 

~4 Abony 

~~) Czegléd 

~l) Gödöllő 

27 Aszód 
! 

28 1 Uj pest 

29 Tóth-Györk 

- ---
l 

Hal as 30 

----

31 Nagy-Kőrös 

32 Vác z 

33! Szabad ka 

34! Ujvidek 

A váczi alsó járásból : Usík-Tm·csa, Csö
mör, Cziuknta, Gödiillű, Tsns7.egh, Kerepes, 

.,." Kis-Tarcs:t, i\Iogyorú<l, l:'éczel, Jt,dws-
on Csaba,Rákos-Kereszlnrés Hzatle1 községek. 

A váczi alsó járásból : Aszód, Bag, Bol
ilog, Dúny, Domony, Hévíz, Hév.izgyörk, 
lklad, Karlal, 'rura, Valkó, Vácz-Hzent
T,itszló, Verseg és Zsámbok községek. 

A váczi felső járásból : Csomád, Duna
kesz, Fóth, R~kos-Palot<L s Ujpcst köz-
1ségek. 

Szabaclka sz. 

A váczi felső já1·ásból : Acsa, Bottyim, 
Csővár, Duka, Kis-Németli, Kis-Szent-
111iklós, Kisujfalu, Mácsa, Pc'tspök-Hatvan, 
Rátót, Szilágy, Szűd, Tót-Györk, Vácz
Hartyán, Veresegyházas Zsidó községek. 

Kis·Kun-Halas rendezett tanácsú Yáros 

Nagy-Kőrös rendezett tanácsú város. 

Vácz rendezett tanácsú város. 

kir. ~ros ~ ~adka szabad ~·itlyi ~ros. _ 

l I. Ujvidék szab. királyi város. 
J. Ujvidék sz. __ n. Az ujvidéki járás területén fekvő 
l kir. város lkozségek. 
n. Búcs-Bod-. III. A titeli járás terclletén fekvő köz
' ro" tnegye lségek. 

l " IV. A zsablyai járásból : Zsablya, Gyur-
I----- gyevó s Goazpodincze községek. 

Zombor 
:I. ~om bor sz. -- ~.- Zomb~r szab. kir. város. -

\II
krr. város \ II. A zombori járásból : C•onopla, Ker-, 
· Bács-Bod- nyaja, Nemes-MHitics Ó-Szivácz és Uj-
rog megye Szivácz községek. ·' 

36 

Az 

anyakönyvi 

kerület 

központja 

Baja 

--
:17 Bezdán 

38 Apatin 

391 Almás 

40 Jankovácz 

41 Parabuty 

~~-Német-:-
" Palánka 

43 Kula _, 
44 Topolya 
---

45 Ó-Kanizsa 

-l 
46 Ada 

KÚTFÖK. 675 

:'lr~..~~ye 

vagy ti\rvényha-.1 Azon vitrosuk PS köz,égek melytJk 
tósilgi joggal U no 1 

város, mclynek ,izraelita lakosai a vonatkozó súkhely!y .. l 

au7~~:,~t;~,"~e- hiró anyakönyvi keriilethez tartoznak 
rlilet fek:::ztk j 

1 ~ I. Baja tön-ényható•(,gi joggal felruhá 
1. Baja tvhj. zott vátw . 

f"ll v. yáros lJ. A bajai járásból : Borsód. Barac 
•U. Bács-Bod- Báthmonustor. Rikily. Csataalja. 

rog megye. Gara. Vaskut, Higyicza. C,á,·ttly é' ~'el 
l'-izPnt-lYÚll ki"1z~égek. 

I. A bajai járásból : BerPgh ,·., k 
klizf'ég·ek. 

n. A zombori járásból: 
kol-~. Knllnll1. KntRe1·Jya 
küz,égek. _ _ 

Azapatini járás terilletén fehíí 
~égek . 

-Az almási járásból: Almás, Bajm 
Katymár, Knnhaja, l\Iadaras, )fatheo 
~s Tataháza köz~égek. 

Az almási járásból : .Jankovitcz, 
szállás, Mélyknt és Rém község~k. 

A hódsági járás terliietén fehű 

1

ségek. 
- ApaJánkai 
ségek. 

A topolyai 
'ségek. __ _ 

A zentai járásból: Ó-Kanizsa s 

l
nos községek. 

A zentaT]íirásból : Ada " Mohnly 
jségek. , 

I AzÓ-becsei_iár~sból: o-Becse • 
vosszelö kozsegek. .. _ . ------:-1 

I. Az ó·becsei jarésból: Tisza-I<' 

48 Tisza-Földvár 
't,;zenttamús és 'l'úria községek. é 
l' II. A zsablyai járásból : Csurog s 

49 Zenta 

50 Balassa-Gyar-
mat " 

51 

52 

Rétság 

Szécsény 

Sz i rák 

losoncz 

:>. 

Jal y 



li 7 li 

r.;, Salgó-Tarján A liileki járás tcrr,letén fekvl'> l<özségek. 

A gácsi járás lPri.tlctén fekl'i '• községek. 

Selmecz- es Hclnwcz- é>< 
''' Bélabanya Bélah:\nya sz. .. ~elmecz - 0>< Belabánya sz<tb;Hl ki nU y 

~' Ipolyság 

M) Léva 

60 Verebély 

61 Bars-Szeni 
Kereszt 

(i~ Oszlány 

63 Aranyos· 
Maró th 

6+ Körmöczbánya 

65I Breznóbánya 

l -----

6 r.' 

1 

Besztereze
bánya 

67 Zólyom 

kir.YÚ\'0'-l \.IlO~. 

IIontmegyo l A Honimegye tiin· {•ny]~>>lús:'t<>·n al:tlt 
:U lú vitrosok (·\sküz~égek. · ö' 

cL 

"' 

l. Léva rcml. lan. d.ros. 
n . A lévai járás területén fcky() köz

sl~~el,. 

A _verebélyi járás teri'tletén fckd\ kiiz
ségeK. 

_l. Ujbánya szab. kir. mint rend . tanácsu 

I
varos . 
. n .. A bars-szent-kereszti járás teretle

ten fekvö községele 

Az oszlányi járás terilletén fekvö J~üz
ségek. 

Az aranyos-maróthi járás terliietén 
fekv() községe k. 

Körmöczbánya s~. kir. mint rentl. ta
~lácsu YÚros. és az ezen vúro:-; által kö~· 

, ;~;~gatásila_g _ellátott :. Konossó, Júnos
oY, Bl::tuluss, Vettermk, Lucska IIm·na-

vets és Sváb közséo-ek ' 
I· Breznóbánya ~z .. kir. mint rend. 

tan. vúros. 
li. Libetbanya sz. kir. 

tan. v~u·os. 
mint rend. 

li!: _A breznóbányai járás t erületén 
fekvu kuzségek. 

l. Beszterezebánya sz. kir. mint remi. 
tan. város. 

ll:. A. beszterezebányai j á r ás teri'Lletén 
fekvu kozs6gek. 

. l. Zólyom S?.ab. kir. mint rend . fan· 
vcn·os. 

l é 
ll. A zólyomi járás területén fekvíí kii?.· 

·- __ s gc•k. 
l \k .. I. A rózsahegyi járás termetén fekv(\ 
\ Liptó me . ozségek. . . 

1 

gye M 1 ~ · A teplai Járásból : 'l'epla Vilcsajama, 
1 IK a< ocsáu, I.nc•ki, 'l'urik, Há1:cnn-~z!écs és 

, elemenfalu községek. 

Az 
n.nyakün,,·Yi 

J;:eriU et 

ki\7:ponlja 

J 
_L éA szent-miklósi járás területén ;--k,·,'í 

wzs gPlc 

69 
Liptó-Szenl· 

Miklós 
J,iptú megye 

, IL Az ujvári járás területén fehű kiiz
segek. ~ 

70 

71 

74 

Alsó-Kubin 

Turdos in 

T1·sztena 

Námesztó 

Szucsán 

7 ~. Tut·ócz- Szent
Márton 

iG 

77 

78 , 

l 
l 

J 

Tót-PI·óna 

Csacza 

Kiszucza
Ujhely 

Rajecz 

- l-

so' Várna 

l 
1 81

\ Zsolna l 

MAOYAR~Z~nnt', RzF.liLR. 

bD 

III. A teplai járás min<lazon közséwei 
melyek n rózsah egyi júr>íshoz n~m ,~,a: 
toltattak. 
~ Az alsó-kubini járás te~·i'tletén fehíí kü;. 
segek. 

A vári járás h-ri\letén fehíí kiizségek. 
A trsztenai járás teriilt>té,0ehli kiíz

~égPk. 

-Anárnesztói járás tt•rlil etén. fehü kiíz-
ségek. ' 

- A szentmárton-blatniczai járásból: Kli
csén, ~\:onszke, Krpel lán, l ;ipúcz, Nolcsó, 
Podhrngy, Ratkó, Snttó. Szklabinva 
Hzklal)jnyayúralja: HtjaYnirska. Sznr~~n: 
és ~rur:tn k<h:ségC'k. 
- A szentmárton-blatniczai járás mind
azon küzségei, melyek n szucsani izr. 
anyaküny,-i keriilethez nem csatoltattak. 

A mosócz-znió-váraljai járás területén 
fekYű községek. 
- A csaczai járás teriiletJn fek1i; köz
ségek. 

A kiszucsa-ujhelyi járás területén fek,·ü 
'községek. 

- .AZsolnai járásból: Bab.kó, Brezáni, 
}-,ac.sk6, J''rivahl, Gyurcsina, Hvnrki, Ja· 
szenove, Klacsitn, KunfalYa, (Konszka) 
Kö-Poruba, Kunyerad, LjelaYa, Ljetava· 
J1ucska, Ovcs:irszko. Podh01-je, Poluzsje, 
Rajecz, Rajeczfürdü, Suja, Sztranszke, 

l

l:lzvinna, Trno1·e, Tnró-Tridvori, Visnyó, 
Zhinyó Bittarova. Bitts-Lehota, Pleban
Lehota: 1'rszten~a és Szúnsog-Závada 
községek. 
' A zsolnai járásból : Bella, Krasznyán, 
1Liszicza, :Moys-Lucska, :Moys, Nedecz, 
'Lucska-Nezbud, Sztrányavi, Sztrázsa 1 

!sztrecsnyó, Teplicska , Alsó-Tizsinya, 
IFelsö-Tizsinya,Tyerchova, Várna és Gbel
Jan községek. 
l A zsolrl8ijárisb6f:B~nfal~a. Bittsi-

l
cza Roszina Sztrazsó Zavodje, Zsolna, 
Fel~ö-Hricsó; Illove és Porubka közaégell:, 

1885. X. Filz. 46 



fi 78 

.\ ~ 

:tll,\:11\iin.\\i 

kt'riilPI 

kiizpon1,i:t 

~~ Nagy-Bi ttse 

88 

Kqttesó 

Vág -Besz
tereze 

Bollesó 

L ú ki 

Pú ch ó 

lllava 

Trencsén 

Drjetoma 

é.[' 

A billsei járásból : Benyó, Kis-BittsP 
Nagy-Bittse, IIvozJlirz, Kollarovicz, Mik~ 
;só rah:t, I'etricz, l'snJ·novic·.z, HzLyáv1lik és 
'flz<~ lyccltó közsógok. 

A billsei járásból : Dhlepolr, liliJük 
Kis-Kottesú, Nagy-Kottesó, Nemes-KoL~ 

l
teeó, Viszoka-Jifakó, Mark.ófalva, Ohlar.ó 
Fto1 ne, flzvc<lemik é•s Zá rj<~c·.s-Kel>ló köz~ 
ség·ek. 

A vág -beszterczei járás tPrülcLén fekví! 

l
küzs6gek. 

A puchói járásból : J3ohunic", Bollesó 
Borc<icz, liorócz, Kamenes{m, Klncsó

1 

Iüivoklát,-J,iborcs'l., Dvorecz, Mikusócz' 
Nemsova, Pjccltó, Poclhrágy, I'oclvázs: 

I

Pnlszlm, . Szavesi na, Szcclmerócz, Fclsíí
S7.rnyc, •ruchina, Duló-Ujfalu, Vászkn, 
,Hzlávnicz, Vörüskű, Závacla, .l'ominóc~, 
L'odhor (•s Zápechova községele 

l 
A puchói járáshól : Dohnan, Dubkova, 

lJostina, J,{taz, J,issza, Lúki, Mestecskó, 
Most.yisLye, Vidrn:t, ZIJora (>s )l;:irjecs kö7.
séfl'ck. 

. A puchói járásból : Ihristye, Alsó-Brez-

l

mcz, Fel.sií-Breznicz,. ~oren1.· ez, !frabo,·ka, 
livorka, Kvássó, Lctbncz, Prccsm-I.el>ota, 
I,eJtota-Váralja, Mcclne, Nimnicz, Puchó, 
Hovnyc, Sztrezsenic>~, Veszka-Bezcll'd(,, 

I

Zuhák. é>s 'l'~p~~-~rcznicz közs6gek.. .. 
A>~ 1llava1 Jaras lerúleL6n fekvő koz

ségek. 

- I. TrencSén s" . Je. mint rend. tan. vá1:;;;;. 
II . .A trencséni járásból: Apátfalu, 

\

Apáti, J~ ella, Nagy-Birócz, Biszkupic>~, 
Bohrovmk, IIamri, Kis-Kubra, Nagy
Kubra, Barát-Lehota, Nodzrkócz, Roz
vadz, flzedlicsna, f:lzclecz, s"ohlahó, Kis
Sztankócz, Nagy-Sztankúsz 6s •rurna küz
'ségek. 

l A trencséni járásból : Atlarnócz, Kis-13i• 
róc.z, Nagy-Chocholna, Kis-Chocholna, 
, IJ.rJ"toma, Hanzlikfal u, Urahov ka, [szteh-

\

mk, Iv.anóez, K<H'IJa.nócz, Kosz lnlua, ~~
meR-f,JIJszkó, Me!csicz Orcc·hfJ Rnhan, 
Hzkala, Hz kal a-Ujfalu,' Alsó-Hz!:cs, l!'o]sli
Hzú<:s, Ujr,zcló, Velo•ie7., KiH-l/,áblat.h, 

i ~·-Z~blat.h, l/,amarócz, Zárjecs, )I;Jatócv., 
tZ•alHnecz l's Kis-Zs{unlJOkrH kiiv.Régnk. · 

~l 

92 

H: l 

0+ 

~!) 

nr; 

97 

Az 

rt ll J'aki'nJyvi 
lu•ri'Jird. 

küz]>Ontja 

Bosácz 

Beczkó 

Ba án 

Ürmény 

Nyitra 

Érsekujvár 

Nagy-Su1·ány 

9rók - szellőcze 

H91 Vág-Vecse 

100 Galgócz 

l Ol Pöstyén 

10 2 Sasvár 

10:1 Verbócz 

104 Szabotist 

l ()f'l Szenícz 

10(; Szakolcza 

107 Holics 

Q) 

h o o 
Q) 

s 

o o 

s 

Kt;TrÖK, 

A trencséni járásból: Bosácz 
,lavicz, CsútörLök, lialuzicz, J\Icn'·va··Liesz-1 
Jkó, Nemes-PocUnagy Révfalu ?s 
Szrnye községek. ' 

A trencséni járásból: Beczkó, 
Alsó és Rozsony, Al~.:ó-1\oc:skiicz. 
Kocskócz, Krivoszucl-Bodovka 
~gujfalu és Vjeszka községek: 

A baáni járás területén fekvő 
A nyitrai járásboi : únnény 

Nagyfalu, Gergelyfalu, Lüki, I 
gó, . Czal:aj, Csápor, Kis- és Nagy
VaJk, Dicske és Nemes-Pan községek. 

I. Nyitra renrlezett tanácsu város. 
II. A nyitrai járás mindazon 

melyek az ürményi izr. anyakönyvi 
lethez nem csatoltattale 



l 
:Meg,-r 

Az vn!f~· Hh·,:ényh.:l -. Azon y;Íro51nk é~ kilz~éQ·ck, n1elyek 

anyakilnyd. t~~~:'~~is:~~~f,!~~~~~o izrftelita lnko~ni :t Yonatkozú SZl~ khPlyly~~l 
kerület ou':',:~~:;:;.~\"~r - hi ró nn:n1 kiinyYi kerületh e7. tnrtoznn k 

központ ,in rlil<t fek,"ik 

1 ~) ~ Brezova 

]()~ Miava 

lill Verbó 

lll Vágujhely 

ll~ 
Nagy-Tapol-

esán y 

11:1 
Nyitra-Zsám-

bokl'ét 
IH Privigye 

ll .> Pozsony 
--- - -

11•1 Stomfa 

111 Malaczka 

118 Szentjános 

ug ' Nádas 

1--
l 

l 
"T''""mbot 

--------
A miavai jál'áSból : BrezO\·a, Bnkócz r' 

Podkilava köz~ég-ek. 

A miavai jál'áS minclazon kö~gei, me
Jyek a brezovai izraelita anyakönyvi ke
riUethez nem csatoltattak. 

A vágujhelyi jál'ásból : 1-m·hó, Krakova, 
Osztró, Sipkó, Rztrázsa és T rebete közs. 

A vág uj helyi jál' áS --;;indazon községei. 
melyek a Yerbói izraelita anyaköny1·i ke: 

l

rülethez beosztva nem let tek. 

- __ A ,nagy-tapolcsáni jál'áS t erületén fekyií 
kozsegek. 

- A nyitra-zsá1nbokl-éti járás- t erületén 
fekl·ű községek. 

A privigyei já1·ás terület{n fekvií közs. 

pl 0 7. so!; Y l Pozsony szabad királyi Yáros. 
~7.. \ll' . YHl'O~ 

--- - A pozsonyi jál'ásból: :i3es~tércze,- Boros
tyánkő, DéYény,Dévény-Ujfalu, Hideg-kút. 
IIochstetnó, J,amacs, Lig-etfalu. Mászt. 
Máriavölgy, Stomfa és Zohor községele 

o 

o 

A hegyentúli járásból: Almás, DetrelJl
esütörtök, Detrekőszentpéter, Detrekővár
aljA , Dimburg, Gajar, Jakabfalu, Kiri
polcz, Konyha. Láb, Lozornó, Magyarfal
va, 11-Ialaczka, Pernek, Rohrl.Jac h és Szé
leskut községek. 

A hegyentúli járásbóC: Búrszentg-yörgy, 
rBúrszentmiklós, Búrszentpéter, Hasz
prunka , Kislévánl, Kukló, Laksárujfalu, 

1 Mikl6stelek, Nagylévárd, Székelyfalu, 

1

szentjános és Závod községele 
A nagyszombati járásból : Alsódiós, 

Alsókorompa, Bikszárd, Binócz, Bogda· 
nócz, Boleráz, Dejte, Felsűdiós, Felsű-

l
clombó, Felsőkorompa, Kátlócz, Klcsován, 

1Losoncz, Nadas, Nahács, Nestich, Selpicz 

l

és Szomolány községele 
I. Nagyszombat s~.k.mil-;trend.t. város. 
II. A nagyszombati járásból: Alsódom· 

hó, Alsólóc-z, Bohunicz, Borova, Cziffer, 
Fehéregyház, Pelsiílúcz, Gerencsér, Gocz
nód, Halmes, Hosszúfal u, Istvánfalu, Jász
lócz, Kisbresztován, Kosolna, Körtvélyes, 
,Mod~rdorf, Nagybresztován, Omjutál, Pa
·gyerocz, Páld, Pudmericz, Pusztapát, 
:Rosindol, Spácza, Szilincs, Szuha, Tótuj
,falu, Vedrőd, Zavar és Zvoncsin községek. 

Az 

anyakönyvi 
ker iH et 

központj a 

Szel'ed 

Modor 

l 'l.. Bazin 

J - S- z_e_n-tg-y-ör_g_y l 

. il __ 

Szempcz 125 

l 

126 Tejfalú 

1 ~7 Nagy-Magyar 

--1-·-1 
l!t;\ Jóka ' 

I)R] 

)[<•gye 
vrtf!'Y törvény ha- \ _. • . 
tó,_ági j oggal biró . • zou Hrosok es köz,,·,gek, me ln·!.. 

v~~~~~~l.1;~~;~~~ek Izr~~e~Ita lako~ai a YOnatkozú s:: ~ék:l,·Ah·h-.. 11 
"',';;~~~ö~.;'~~~~e - lmo anyaköny'i keriilcthez tartoznak 

o 

o 

A nagyszombati 
Alsócsöpöny, Apaj, . 
pony, Geszt, Keresztúr · , 
Majtény, Nagysúr, Neme~súr, Szered 
tasúr és Yarrasúr községek . ' 

I. Modor szalJad királyi mint reml. 
,-áros. 

Il. A szem pczi járásból: 
kárcl, Ozajla, Dubova, Grinácl,Kissenk•dc:d 
Limbach, Nagysenkvicz, Neustift, 
Tertiug_és Vistuk községek. 

Bazin szabad kirúlyi mint ren<l. tan. 
város. 

Szentgyörgy szaball kirúlyi mint rend. 
tan. Yáros . 



l l 
12D Dunaszerda

hely 

A.z alsó csallóközi járásból: Baka, Be
ketfa, Benkepaton~, Bögöl~patony, Bü8, 

Csécsénypatony, Csefa, Csentőfa, Derc•ika. 
Diósförgepatony, Dunaszerdahely, Eo·y~ 
házgelle, Egyház-Karcsa, Eperjes, Erdő
hátclamazér-Karcsa, Etre-Karcsa, Felbár 
Gönczöl-Karcsa, Hodos, Királyfia-Karcsa' 
Kisbudafa, Kisfalud, Kislucs, Kisudvar~ 
nok, Kulcsárkarcsa, Lögérpatony, Morócz
,karcsa, Nádasd, Nagyabony, Nagybodak, 

1 ~agybud~fa, Nagylúcs? Nagyudvarnok, 
Ogelle, Pmkekarcsa, Posfa, Szentmihály-

1fa, Síkabony, Síposamadékarcsa, Solymos
karcsa, Siíly és Tőkés községek. o 

l Az alsó csallóközi járásból : Albár 
o 

l ~1ű 

l 
Alist<il 

_l_ 

l Alistál, Alsónyárasd, Balázsfa, Bögellő' 
'Csenkeszfa, Felistál, Felsőngárasd, Hegy: 
beneéte, Kiirt , Lidértejed, Mad, Nyék 
Ollétejed, Padány, Pódafa, Tőnye, Töbö: 
réte, Vámosfalu, Várkony és Vásárut köz
_ségek. 
- Agalántai- járás területén fekvő köz-!:ll Galánta 

1_____ _ _ . ;sége~. . 

l 
~I~.~K~o~m~á~ro~m--s-z~ab~.~l~,l~.r-.-v~á-ro-s-.--------- 1 

I. Komárom l II. A gesztesi járásból : 6-Sz.őny és Ú.i
:sz. k. város és, Szőny községek. 

1321 Komárom II. Komár~m III. A csallóközi járásból : Aranyos, 

l 
' megye !Ekel: Gáta, Kamocsa, Keszegfalva, Kis-
l J;Cesz1, Nagy-Keszi, Megyeres, Nemes-

-~--------- ______ 

1

0csa, Szimő és Duna-Ujfalu községek. 
I. A tatai járásban fekvő községek. 

133 Tata II. A gesztesi járásból: Kócs, Bokod, 
Dad, Kömlöd, Szák, Szend, Mocsa és Csá-

l
, szár községek. 

1
3
4 

Ács A gesztesi járásból : Á~ Bana, Nagy-
"' Igmánd, Kis-Igmáncl, Tárkány és Csep 

\ 2 községek. 
135 i Kis-Ber S -.Agesztesi járásból: Aszár Ete Két-

136 Nagy-Megyer ! 

Csúz l 

s 
o 

.@ 
s 
o 
~ 

helyé~Kisbér községek. ' ' 
, ~ csallók~zi járásból :-Nagy-Tany, Lak, 
Sz1las, Túr1, Szakálla", Bogya, Alsó- é" 
Fclső-Gellér, Csicsó, Néma Fiiss Apácza
S~akálas, Ekecs, Izsap é; Nag~-Megyer 
kozségek. 
~-~~------------

\ 

Az udvardi járásból : Baromlak Csehi, 
Für, Csúz, Jászfalu, Koltha Kürtl1 Sze· 
lmer& és Udvard községek. ' ' 

KUTFÖK. 

Az 
a.uyaküny,i 

kerület 
központja 

l >l<'gyc · 
ynnov Wrvétwha- \ • 

J3B , Ó-Gyalla 

!3D \ 
Esztergom 

Bátorkeszi 

Mosony 

Boldogasz-
szony 

Rajka 

Gyö_r _ 

Györ-Sziget 

l 
14ö Gyömörő 

IT' 147 , eth-Szentkut 

--
GyÖr-Szent-

48 1 Márton 
14n ~~opron 

t:.u 
l 

Ka bold 

l 
51 Lakompak 

l 

tósAgi jo~:gnl biró : " ~on Yarosuk és kiizsegek. ntelyek 

v:;~~~~~~~~:~~~ek lZl'~e:lta lakami a Yonatkozó székhelyh·e 
anyaMuyvi ke- bno anyakön:yyi kerületlwz ta ·t . k·· 

rület fekszik ' - '1 oz na 

. Az udva.rdi járásból : Bagota, 
K omár om 0-Gyalla., l TJ·Gyalla, HetéJw. 

I

Kurtakesz, ~Iadar, :il!arczelház, 
~aszvacl. Perbete, Duna-Rarhány 

megye 

Győr 

Szent-Péter községek. 

I. Esztergom sz. k. 1nint rend. t. 
II. A.z esztergomi járás terilletén 

községele 
III. .1.. párkányi járásból: Párkánv 

~ég. .. 

J A párkányijárásból: Barr h, 
szi, Béla, Kis- és :Nagy-Bény, Búcs, 
!Farnacl, GyiYa, Karm, Kéméml, 
1Kicsind, Köbölkut, Kű,hiilgyarrnat, 
:Líbitcl , :\Iocs, Muzsla, Nána, Na,Q:V··Ol,·eél.l 
L~Iagya1·- és :Német-Szölgyén, 
1 és Sárkány községek. 
\ A magyar-óvari járás területén 
küz~égek. 

l .Gezsideri járás teriÜeté1; fekvő 
ségek. . ··-

~ - A rajkai járás-terliietén fekvő 
~ ségek. 
sz. k. Y . Györ s;abatl királyi dros. . _ 

l ..1.. tósziget- és csilizközi járás 
fek y Ő k özségek. . _ 
~~AS'OkoróilljiJérásból: c;8mailfa1U,Cisa.l 
nakhegy. Felpécz, Gyannat, 

,Kajár, Kispécz, :Ménfű, Pátka, SZilffi:&ellY,I 

'Fényöfaln és 
A soko 

:vántl,~:~;~,:~~~~;;:~irif:E~~ 



.\.z 

anyaköny ú 
kCl·lilet 

központja 

t;,~ Német Keresz-
tur 

l [l~) Nagy-Marton 

J:J.J- Kis-Marton 

1:);) Csepreg 

I:)H Kapuvát' 

l;,, Csorna 

Ll~ Szombathely 

);J!I Köszeg 

1611 Rohoncz 

161 Sárvar 

162 Kis-Czell 

tsa Jánosháza 

l 

164: Vasvar 
i 

,-ag:;-~~~~:~~~-'"h.n.· ... \.zon yÚrosok és közs(~guk, luelyek 

~~~·~~!.j~~~i~\,~~ó izraelita lakosai a vonatkozó ~zékltelylyel 
:m~:~~~~!~~~i~~c- hin) anyakönyvi kerülethez tart.oznak 

riil ct fekszik 

"' ;>, 
to 

s 
~ 
o 

.". 
o 

X! 

:--. 
co 

E: 

"' :,.. 

' A soproni járásból : Agfaha, Balf, TI:;: 
útl1•a, Jloz, Kis- és N'1.gy-Csenk, Um·ka, 
Hasfal nl., Degykü, Hidegség, Homok, Ker
tes, Német-Keresztm , Klempa,_Kopháza, 
lúhescl, Küllü, Lépesfalva, Lozs, llfecl
o·yes, l' ereszteg, Alsó- és .l!'elsü-Péterfa, 
Pinnye, l=tákos és Somfalva közRég~ 
-A nagy-martoni járás teriüetén fekvű 
küzségek. 

I. Kis-Marton s~ kir. ~lint r encl. tan . 
YÚros . 

lL Ruszt sz. kir. nlint r end. tan. város. 
III. A kis-martoni járás terüleLén fekvü 

községek. 

A csepregi ját•ás területén fekvű köz
ségek. 

-A kapuvári j"íirás területén fekvű köz
ségele 

A cs o r nai járás területén fekv ű köz
ségek. 

I. Szombathely rend. ta;-vúros. 
IL A szombathelyi járás terliietén fekvü 

kiizségek. 

Köszeg sz . k. nún t r encl .. taná~s~ város. 
A köszegi járásteiiií.etén fekvű köz

ségele 

A sárvári Járás terlUe~fekvő köz
ségek. 

A kis·czeiTijáráslióT:Ris-Czell, Ostfi
Asszonyfa, Csönge, Nemes-Dömölk, l\fa
gyar-Gencs, Kemenes-Hűgyész, Kecskéd, 
Kenyeri, Eg·yházas-Keszö, Vár-Kesző, 
Nemes-Magasi, Pór-Magasi, l\íerse, Al~~
és Felső-Mesteri, Kemenes-Mihályfa, UJ· 
l\Iihályfa, P{tpócz, Ságh, Simonyi, Keme
nes-Sömjén, Kemenes-Sz.-Márton, Szent
Miklósfa, Kemenes-Szent-Péter, Szergény, 
'l'okorcs, Belső-Vát és Vönöczk kőzségcl<. 

r. A kis-czelli járásból : Bóba, Borgáta, 
Duka, Egyházas-Hetye, Izsákfa, János
háza, Kápolna, Karakú, Keléc1, ];'elsű-Ne· 
mes-Keresztúr, Kocs, Kis- és Nagy-Köcsk, 
Pálfa és Kis-Somlyó községek. 

JI. A vasvári járásból : Bögöte, Hosszú· 
falu és Hosszú-Pereszteg községek. 

A vasvári járásból minclazon-községek, 
melyek a jánosházi izr.~ anyakönyvi kerü· 
lethez nem csatoltattak. 

Az 

auyakönyYi 

kerület 

központja 

Körmend 

Vát:OS-Szalo· 
169 nak 

17U Balaton-Fiired 

17 l 

172 

m~ 

7 4 

17 ;) 

Kapolcs 

Kövágö-Örs 

Tapolcza 

Sümeg 

Csab-Rendek 

Zala Szent
grót 

Keszthely 

l 
yagy 
tOsági 

vitl'OS, 
terü letén az. 

anyakönyvi ke
l rlilct fekszik 

"' ;>, 
on 

s 

;>, 

M 

>=; 

"' 
"' ISl 

fii-t'j 

Azon YÚrosuk és községek, melyek 

lakosai a YOnatkozó székhelyly 
biró anyakönyvi kerülethez tartoznak 



.\z 
anyak\lnyYÍ 

kerület 
hiizpontja 

1 iB Nagy-Kanizsa 

180 

181 

Pacsa 

Zala lövö 

Zala-Eger
szeg 

--l 

182 Bellatinez 

1831 Alsó-lendva 

}i•'~)'l' l ' .. ' l 
\-:t. J!.'' ilirnr.nyl.•"·. A.zon ,·:'n·nsok es Jwzsegck, nwlyek 
~~~~~~~.::i';~~l~~~~:,\~(1 

izraelita h1kosai a, Ynuatko:r.ó xzékhelylyel 

an~~~·~~~~~~~~\ :;:·c- hiró anyakönyYÍ keriUethcz tartoznak 
1:ül('t t\;kszik 

r. Nagy-Kanizsa rcnll. t:tn. város. 
n. A. nagy-kanizsai járás ter(Uetén fek-

1"\í községcl;:. 
1 HI. A letenyei járás miluhzon közsé
gei, melyek az alsó-lendvai izraelila :tn:ra
könyvi ker('tlethez beoszt\·a nem lettek. 

A pacsai járás területén fekvő köz
ségek . 

I. A zala-egerszegi járásból: Böröucl. 
Bmlafa, Egy házas- és Ozman-Bükk, Cséb, 
Csöde, Hagyáros, Hábhágy, Femekágy, 
Keménfa, Kis- és Nagy-Kutas, Zala-I.övő, 
Lukafa, Zaht-Minclszent, Salomvár, Zala-
18zent-György, Puszta-Szent-Péter és Za
lapataka községelL 

IL Az alsó-lendvai járásból : Baksa, Ba· 

l
rabás, Csesztreg, Czupp, Dobraföld, Ker
k<t·Kalóczfa, Kebele, Kozmánclomja, Ker
lk>tkutas, ~Iárokföhl, Kerka-Németfalu, 
.Péntekfalu, Porszombat, Ramocsa, Alsó· 

l
~~ l!'elsű- Szent-~rzsébe~, 8zent-György
völgy és KerkauJfalu kozségek. 

I. A zalaegerszegi járás minclazon köz· 
ségei, mclyck a zala-lövői izraelit<< anya-

l
könyvi kerülethez nem csatoltattak. . 

II. A novai járás minclazon községe1, 
melyek az alsó-lemlvai izraelita atlya-
1könyvi kariilethez nem csatoltattak. 

Az alsó-lendvai járásbói -:-Adriáncz, Ba
gonya, Bakónak, Bellatincz, Alsó- Kö_zép-

\
,és Felső-Bisztrieze Bmtoncz, Brezov1cza, 
Cserencsócz, Dekle'zsiu, Dobronak, Filócz, 
,Gánicza, Gumelicza, Holticza, ~ala· 
'Iváncz, Izs<\kocz, Jakabfa, Lippa, Llppa-

l
hócz, Mellincz, Nemesnép, Kis- és Nagy· 
Palina Renkócz, f:!trelecz, f:!zécsi-8zent
László: Turnischa, Tüskeszer, Zorkóháza 
és Zsizsekszer községek. 
\ I. Az alsó-lendvai járásból minclazon 
;közijégek, melyek sem a zala-lövői, sem a 
hellatinczi izraelita anyakönyvi kerület· 

I
hez csatol va 11em lettek. 

Il. A novai járásból : Bárhely, Bör<lő· 
eze, Csömödér, Gosztola, Iklód, Kánya· 
'vár, Lenti, Lenti-Szombathely, Máhomfa, 
IMumor, Ortaháza, Kerka-Szentmihályfő 
\és ~iss~iget községek. 

l 
183 

l 

Az 

rtnyakiinyvi 
J;:er[tlet 

központj<t 

Alsó-Lendva 

18~~-c::::ya 

18[> 1 Veszp•·em 

l 

186 1 Nag~ Vázsony 

-'-
1871 Várpalota 

188 Pápa 

189 Ajka 

190 Devecser 

nt Balatonfö-

19~1 
Ka jár 

Enying 

19~~-- Siófok 

194
1
Szilas-Balhás · 

KÚ'ITÖr<. 

;..-, 
cn 

~ 

~ 

~ 

N 

Ol 

:>.. 

cn 

9 

;:: 

•Ol 

:::.. 

Ol 

> 



"' clnyakönyYi 
kerület 

ki\zpontja 

Székes
lll) Fehémir 

r. Székes-Fehérvár szab. kir. város. 
I. ~~~kes~Fe: lL A sz.-fehérvári jarásból: Aba, C"oór. 
hélld~ '"10

" Csősz, Falubattyán, Füle, Inota, Jenű . 
' . e~ _ Keresztes, Kis-Keszi, Nagy-Láng, Moha' 
li. Feher me- ,Nádasd-Ladány, Polgárdi, Soponya, Sza: 

g) e badbattyán, Iszka-Szent-György, Szent-

1% Kápolnás- 1 

Nyék 

-l 

197 Lovasberény 

19 8 Moór 

I9n Czecze 

2úu Sárbogárd l 

'"' _.; .. ,, -1 

202 Kajászó-Szent 
Peter 

20~ Duna-Pentele 

cn 

.Mihály, Tácz és Urhida község_el_c __ _ 

l. A székes-fehérvári já1·ásból : Gárdony, 
Kápolnás-Nyék és Velencze községele 

l r. A székes-fehérvári já1·ásból : Lov;;; 
berény, Nadap, Pákozd-Pátka, Seregélyes, 
Sukoró és Zámoly községek. 

II. A moóri járásból : Csákvár és Kez
ma községek. 

III. A vaáli járásból : Acsa község. 
A moóri járásból : Moór, Ondód, Ba

kony-Sárkány, Veleg, Bodajk, Sőréd, Ba
linka, Isztimér, Guth-Tamási, Kuti, Csm·
gó, Magyar-Almás, Csókakő, Csákberény 
és Gánth községek. 

l A sárbagárdi járásból : Alsó-Alap, 
!Alsó-Szent-Iván, Czecze, Igar, Puszta-Eg
res, Sár-Egres és Vajta községek. 

A sárbagárdi járásból : Herczegfah~a, 
!Káloz, Nagy-Loók, Sárbogárd, Sárkeresz
tnr, Sárosd, flzent-Ágotha, Sár-Szent-liiik-

I
lós és Szaigaegyház községek. _ 
Avaáli j~rásból--::ilcsutl1, Bicske, Bod· 

mér, Boglár, B ó th, Csabdi, Dc;boz, Ettyek, 

I

Felcsúth, Mány, Szaár és Ujbarok köz
ség;ek. _ 

A vaáli járáshól : Baracska, Diósd, Gyn
ró-Kulcló, Marton vásár, Pázmánd, Sóskút, 
Kajászó-Szent-Péter, 'l.'abajd, Tárn~k-

l'rordas, Vaál, Vereb és Puszta-Zámor koz
·"égek. _ 
l 

Az adonyi járásból: Adony, Bamcs, Du
napentele, Kis-Apostag, Kis-Perkáta, 
Nagy-Perkáta és Ráczalmás községek. 

l A~ adonyi járásból : Batta, Ercsi, Ércl, 
Ivánc•a, Ráczkeresztur és Szabolcs köz
lségek1 

A 7. 

:1 ny:l kilny,~i 

kerttlet 
központja 

~ 0 ;, Kaposvár 

liS !l 

l\fcg,·c 

t~:\~Z~it.~·:;~y:;~:b Azon YÚrosok és kiiz:.~t;gek. lneh·pk 

\·:~~~~~i~~~:~:\~~~k izraelita l ft kosai a vonatkozó ·'<e i.,·Le l 1-1 ,..,. 11 
an,·akl'in,·,·i kr

J:iilPI f~kszik 

ó C 

bO 

c 

c 

J. Kaposvár rendezett tauács1t vúr'''· 
II. A kaposvári járásból : Taponár. 

czi, Kaposfü red, Tasz!tr, Homok. 
Jakab, liiosdúR, Baté, Kaposkere<ztm. 
Nagyberki, Kisberki, Kercseliget, Szent
Balilzs, flántos, Cserénfa, Gyarmat. 
más, Kis-Keresztur, Töröcske. · 
Zselicz-Szent-PáL Zseliczkislak, 

, Bőszénfa, Szenna, Zseliczkisfalml. S 
vás-Szent-hlártou. Pattza. HedrahelY. 
sóüsn:re, Kadarknt, Hencse. Júkú. ':Bá 
szerászló. Szomajom, Szent-BPne<lek. 
posmérű. Kaposnjlak, .Jnta . Hete<. 
Q-yare_greR és Yúrila ki)zségek. 

1-A- kaposvári járásból: - Nagybajom. 
Csoknya, Bodrog. Csombárd, Kisasszoml. 

I

Kiskorpád, Sárd és Iráesik községek. 
A marczali járás teriiietén fehű 

ségek. ____ _ 
A nagy-atádi járás terfiletén fehű küz 

ségele 
A7. igali járás terllletén fekvő 

l A szigetvári járás terliietén fehű 
ségek. _ _ 

A lengyeltóti járás területén fehű 



690 

Az 
an~-:lkön_yYi 

kertilet 
kiizpontja 

~l~ Duna-Földvár 

Paks 

l 
- l 

~~~ Simontornya 

Gyönk 

Högyész 

.,.,
4 

Görbö-Pincze-
-- hely 

Dombovár 

226 
l 

Pécs 

227 Dárda 

228 Siklós 

Mágocs 

í:~~~~it~:~·;i~1{{11{~~~ Azon v:lrosok é~ köz~t~gek , rnelyrk 
)l<'g)' O ---=1 

";,~,~: mdyn<'k izraelit~ lako~ai :l YOnatkozó székhelylyel 
;H:~~~!1l:~~~~\\~('- lüró anyakönyvi kerületh ez tartoznak 

t'iilt'f fe\ .. szik 

o 

A duna-földvál'i jár·ásból : Bölcske, Du
na-Földl·:1r, Német-Kér éR l\[adocsa kö?.
ségek. 
-x-duna-földvári járilsból : Dikác;;-Nao·y
Dorogh, D.-Hzent-György, Fadcl, Getj~n 
Gin(Uicsalád, Györköny, Kis-Kajclacs: 
Nagy-Kajclacs, KömlOcl, Paks és Tápé köz
ségek. 

A simontornyai járásból : Belecska. 
J\Iiszla, Némedi, Pálfa, Simontornya, Kis: 
és N<1gy-Székely, Sz.-Lőrincz és Uzd köz
ségek. 
-A sfmontornyai járásból ::Diós-Berény, 
Gyönk, Hiclegkut, Szárazcl, Szakadát és 
U cl v ari községek. 

A simontornyai járásból : Csibrák, Dúzs, 
, Hőgyész, Kala.zuó, Kéty, Medina, :Muc~i , 

I

J\Iurga, Felső-Nána, Kis-Tonnás és Var-
sád község'-e_k_. --~~
~montornyai járásból: Görbű köz-

lséo-. 
II. A dombovári járásból : Felső-Nyék, 

!Tót-Keszi, Ozora, Pinczehely, Fürgecl, 
Nagy-Szokoly, Kánya, Tengőd, Felső
Jregh, Tót-Keér, Szemcse, Beclegh, Er-
tény, Szántó, Kónyi, 'l'amási, Ma.jsa, Re-

l
~üly és Paári községek. _ _ __ 

A dombovári járásból : ó- és Új-Dom
boYár, Döbrököz, Gyula-Jováncza, Ko
csola, Km·cl, Lápafő, Nak, Szakály, Szakcs 

_____ ,és Várong községele 
I. Pécs szab. - LPécs ~UiJ:-ki~·- város. ----
kir. város és ! I.I. A pécsi járás területén fekvű köz-

IL Baranyam. ségele . 

-A baranyavári járás terilletén-fekvő 
o községele 
~ - Asiklósi járás terülétén fek0l köz

ségek. 

- A hegyháti járás területén fekvű köz-
cl ségek. 

\!3o: Mohács ;., A mohácsi járás területén fekvő kö>.-

1 

: .:: ségek. 
;;~ ·-p~ri,~;d \ ~ ! A pécsváradi járás területén fekvű köz· 

;;; Sz.-Lörincz \ ~ (é~\zent-lörinczi járás területén fekv(\ 
_ _ __ l jkilzségek.:__ 
233 Árokszállás 1
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.Tász-Nagykím. : Árokszállá;- - 1- t ·- -;---

, tizolntik uwgye i r e n( · an. V:--tl'O ~ . 

Az 
a1,yakönyYi 

keriHet 
központja 

2;14 Jászberény 

2:15 Szolnok 

236 Jászkisér 

- ",;;,.,-:: 237 

238 Kisujszállás 

Madaras 

Dévaványa 

Mezötur 

l Tisza-Beő 

Török-Szent--1 Miklós 

Tisza- Földvár 

Eger 

Verpelét 

Gyöngyös 

1-H~va~ 
Pásztó 

Heves 

KÚTFÖK. 
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l vag\' , 

tós."gi jogga . Azon varosok ~' kö>.ségek, mely~k 

l 

,-,;~~~i::'t~-"~~ek /Izrael! ta lakosai a I'Onatkozó székbe 
enyakön)·vikc· híró anyakönyri keri'tlethPz t ·t . 
rnlet feksz1k at oznak 
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Az 
any::tkllny\i 

keri'thlt 

k\izp<lnt,ia 

Tisza-Füred 

Pétervásár· 

Miskolcz 

Diós-Györ 

Csaba 

Ónod 

Mezö-Csáth 

Mezö-Kövesd 

Felső-Ábrány 

Sajó-Szent-
Péter 

261 Sajó-Kazincz 

~ \,'g) " <' l ~l 
,-:-t~y t iirn.' n~·h:': .Azon yn ro~ok 0 :'l k{lzség·ek , 1)1C1 r ek 

tt\,;:'l g:i .i\'f!'J!":\1 biro . . . _ , , · 
,-:11-o~. m!' i)·nok l?.l":whta 1:1 k<1R:ll a 1 0Juttko7.n R?.ekltelyl_yel 

~~~~:~~~:~~-~-i:'~l' · bi ró any:1kllnyYi k eri'lleihe7. t.artoznnk 
1 r'nh•t t\;k:;:zik 

I-Ie ,~e!=: nH•gyt~ 

;-, 

ot 

-

c 

c 

>::! 

· '- tiszaflir'edi járás t erületén feh il ki\z
ségek. 

A pétervásári járás terület<>n fek\·(í 
kü;r,ség·ek . 

Miskolcz reml. t an. d .r oR. 

-'- miSkolczi járásból : 1<'.-Gyií r , Dió~
Gylír , A.-P,-Hámor , Ó-lluta , l ' .i-Hn ta, 
Hl,púshnta és Gyert~·únYlHg',Y község·ek. 

.\ miskolczi. jár'ásból : Csaba, Gür·üm
billy. H7.irma, 1( .-t'okaj . l\[ály:i, J3essenYtí. 
:-iz .-Bes::::en ,r~> . Kerc~7.1Úr 1 l~ r~eg·, Bábo ~1y, 
.'\.rnú t. P:í Jt'ala, Y ámos, t-\cuye. A mnyc>R, 
Ki s- Oy t>r t~~ H ar s:'tny k~)~~égek. 

, A miskolczi járásból : Ky& t0,(u1Juíza, 
Onotl . ll .-Böcs, K .-l:li\cs, Sajó-Láll, Sajó
Petd . .Alsó- és l ,~e l ső -~~olcr.a közR(,gek. 

A- mezö-csálhi járáSterülei~~·ekvű 
ktlz~égek. 

A?. egri járlisból : Hzíhalon.;-;-Mezö-Kö
.Yesd, Sze1nere1 ]~ger-Pannos, I vá nka. 
E g·er-l;öYü, Négyes, ·Yalk , Szen t -István, 
Andornok , Kistálya, Ostoros, K ovaj és 
S7.omolya községek. 

Az egri járásból : Alsó- és Ji' elsű-Áb
r:\n}· , Koszvaj, Bogács . 7. sérc7., Cser épfalu, 
Cser épváralja, 'I' ard. Kács, T .-Darócz . 
.!\L-Keresz tes, K.-I'i'ispiiki , Geszt , Hály éR 
Y a t ta község ek. 

A szeotpéteri járásból : Kápolna, L,\sz-
116fala, Radistyán , Paras?.nya , Varbó, l(on
'dó és Alacska kö?.ségek. 
: A szentpétervári jarásbÓI : Apátf;ili.;, 
Alsó- és l!'elsű-Bárc?.ika, Bánf:'Llva, Bán-

l
horváth, Berente, Dédes, Dubicsány, Gal
gócz, Ivánka, Mályinka, Monosbél, Nagy

IBarcza, Szent-1\-Iárton, Szilvás, Tardona, 
Tapolcsány, Vadna és Visnyó községek. 

262 : --sG.Iy~ Az ózdi J' áras területén fekvö községek. 
-~-- ·-
263 Szendrö 1 Aszendrei járlis teri'ileténfekvű köz-

------l------l~ségek. 

Rozsnyó 

Putnok 

Rimaszécz 

I. Rozsnyó rend. tan. vál~s-:-
II. Dobsina rend. tan. város. 
lll. A rozsnyói járás terliietén fekvő 

községek. 
- A.- tornallyai jliráií területén rek.V"oki\Z
ségek. 
1-- A rimaszécsi )árli:úernietéllí!lkvl\kÖz
lségek. 

Tiszolcz 

Jolsva 

Kassa 

Zsadány 

Szepsi 

Szikszó 

Löcse 

Szepes-Vár
alja 

;-, 
oD 

"' s 
:o 
s 
:o 
ó 

A rimaszombati járásból . F " . 
csa va, Nyustya L 'k. . ·. ' uresz, 

. Tiszolcz kii?.ség~k. 1 
er' R1mahréz6 

l L Rimaszombat renil ta · 
_IL A rimaszombati -~·"'bros . 

mmdazon kö"éo-ek lJ . aks an . . . . .. "· ,,., , n1e 3 e ~ a 
~:~·ta~~} akonyn ker lileihez nem 

J : Jol~va rend. hlli. város. 
li. Rocze r end. tan. város . 

6 fl 3 

_n~- A nagy-röczei járás terrtldén f'ehű 
kozsege k. 

r. Kassa szab. I . Kassa szab. kir. város. 
1Lkl1~a~~~~~~o~!a , ll. A kassai járás teri.'Lletén fekvű 

nl<'g,,·<' s~ek. 

"' .. 
00 

A füzéri járás 

~(-· --.--:-;-;---------1 
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:!84 

:?85 
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nn.Y[tkön~·,-i 

k~ri\let 

klizplmtj[l 

Igló 

-1 

Késmárk 

Hunfalu 

Poprád 

Lubló 

Ó-Falu 

Lemes 

286 Kis-Szeben 

-~-----

287 i Berzevicze 

Sebes· 
Kellemes 

l' 

» 
~ 

s 

;o, 

"' 
" 

':D. 

" 

bD 

o 

l T. Igló rend. tan. yáro,. 
IL .\. hernádvölgyi járás területén felq-ü 

község·elc 

l L Késmárk szab. kir. mint rencl. trrn. 
város. 

l 
IL Béla rend. tan. Yáros. 
III. Leibicz rend. tan. Yáros. 

A tátrai járiS'ból : Ábrahámfalu , Du
rand, Farkasfaln, Forberg·, IIradiszko, 
Hunfalu, Letkócz_, 1\Iatheóez, 1\[illlenbaclt, 
INagy-Lomnicz, 0-Leszna, 1\[enhánl, Pi
kócz , Rókusz, Kis-Szalók, Sztráska , Yil
kocz és Zsakócz községek. 

L Poprád r end. tan. város. 

l 

II. Szepesszombat r end. tan. Yáros. 
III. A tátrai járásból mimlawn közsé-

1gek, melyek a Hunfalu székhelylyel biró 
anyakönyYi kerülethez nem c"atoltattak. 
---r.l:Ubló rend. tan. Yáros. ---

ll. Podolin rend. tan. Yáros. 
III. Gnezda rend. tan. város. 
IY. A poprádvölgyi jáa·ás teri'tletén fek

,~ü községele 

A magurai járás ter l'tletén reln·LI köz
ség-ek. 

Az alsó-tarczai járás terill etén feb·(\ 
községek. 

--:f.KiS-Szeben sz. kir. mint rend. tan 
Yáros. 

l 
II. A felsö-tarczali járásból : Bodonla

ka, Csipkés, Décső, Dobó-Pétermező, Gom-
1bosfalu, llarcsar-Lncska, Hönigh-1\rilpor, 

!

Héthárs, Jakabvolya, Jakabfalu, Jakoris, 
Litinye, Kij ó, Nyársardó, Olejnok, Orkuta, 
Oroszvólya, Péchujfalu, Ratvaj, Rencsis

,só, Roskovány, Som, Szentgyörgy, Tár-

l
~eő, Tolcsemes, Úsz-Peklé-n, Úsz-SaJgó, 
Uszfalu és Vörösalma községele 

A felsö-tarczai járásból mlnd~ 
ségek, melyek a kis-szebeni izr. anya-

l könyv~ kerülethez nem csatoltat tak .. __ 
A sirokai járásból : Enyiczke, Alsó- és 

•]'első-Sebes, Finta, Gergelylaka, Kellemes, 
Kis-Sáros, Megye, Nagy-Sáros, Német-Só
vár, Osztrópatak, Salgó, Sebes-Váralja, 
Sebe-Kellemes-Sóbánya" Sósujfalu, Szt.
Mihály, Terjékfalu, Tót-Sóvár és Zsebfalu 
községek. 

Az 
anyaköny1·i 

keri'tlet 
központja 

Sia·cka 

- 9erj~ 

Kurima 

H anusfalu 

Báa·tfa 

o 

s 

f)!l.i 

A sirokai járásb ' l . 
melyek b k o lllimiazon -
k erületh~ se es- ellemesi izr. anyakiinni 

z nem csatoltattak. · 
Eperjes szrrb. kir. lllint ren-' t" \ . . · u. ..n. Y a r n..::. 

J· " j~po_lyt járásból : J~euedikúz llrezuf
'~'- nbl~e. Herhej. IIankócz, ' llrab(,~z 
::·~zslu; , I'-~proncza, Krncsó, Kurima. KL;: 
~'d~l,, l~nc~m, Koluíny, Kerehét, T.apvo 
. a,zczo, Lipova, :\[argonya, 1\yirjes. O 
>Ócz, ?I-tuto,. l'ombka, l'olyakócz, 
ma, l:lcsavn.nk, Sapiu 1-~cz, ~tefuró 
~o:·a , T~pli_-Xénwtfalt;, Yalykócz i•~ 
Jnlaln kozseo-ek 

. A tapolyi Jár~sból mindazon _ 
melyek a kurimai izr. anyakönn-i 
!ether, nem csatüllattak. · · 

, L Bártfa ~zab. kir. mint l'end. ta 

l
nu·o~. 

II . A szekcsöi járás t~l'iilet~n 
kiizségek. 

.\. makoviczai járásból: llecheró. 
la, Csamó, DnboYa, Jedlinka, 
Alsó - és Felsii-"'lirossó, Ni 
ka, Alsó- és 1:'elsii-Polyánka, 
Rosztoka , Smilnó, ~ztebnik, 
hntta , Yáradka és Zboró község-ek. 
, __ \. makoviczaf járásbó( núudazou
ségek, melyek a zborói izr. ""'''"-ki\m,·•·i l 
kariilethez nem csatvltattak. 

' A sierenesi járásból: ,,·,l-:so-•iiol.on. 
sű-Go!op, 1\Iád, 1\[onok, Rátka és 
községek. 

1 
A szerenesi jtrésiJóf --

gek, melyek a tállyai anyakönyvi 
hez beosztva nem lettek. 
~- A. tokaji jifrisb6f:10<llr{ig.:x;l;&ltiifJ 

l 
Kisfal u d, Szegilong_ :_~:::=-=.:;:_,;__,.__ 1. 
, Tokaj rend. tan. 

· A tokaji 
Sára és 



6% 

Az 
1 

1-a~y ~~~~~;~~yha-.1 Azon városok és községek, melyek l 
· tóságijüggal b1ro1 . , 

anyakönyn \"áro.: ,"~lynck \izraelita lakosm a von~tkozo székhelylyel 
kerület an;·~~~~:.~:\~<'- bíró anyakönyl'l kerulethez tartoznak 

központja rlilet fek<zik 

:>OJ Sásoralja-
Ujhely 

304 
Király-

Helmecz 
;>, 

co 

no:; Töke-
Terebes 

5 

~0 6 Gálszécs >i 

~O i Nagy-Mi hál y 
~ 

~0 8 Varannó 
5 

--- -
.. ,09 Sztropkó ~ 

310 Homonna 

311 Szinna 
----

312 Ungvár 
;>, 

----- bO 

~ 1 3 Szobráncz s 
~ 14 Nagy-Kapos bO 

>i ------· p 
315 Nagy-Berezna 

316 Beregszász 

;.-. 

317 Mezö-Kászony , bO 

s 
318 \ Munkács bO 

;~~-- Bilke ~ 

l 
A sátor a lja-ujhelyi já1·ásból mindazon 

községek, m elyek a sár ospataki izr. anya
könyvi. kerü!::thez~eosztva nem lettelL 

A bod rogközi já1·ás területén fekvő köz
ségek . 

A gá lszécs i járásból : Cselej, Egres. 
Hardicsa, I sz táncs, liiagya r-Izsép, Kazsu, 
Kelecsény, Szécs-Keresztur, Kozma, J\fig
lész, P elejte, Kis-Ruszka, Nagy-Ruszka, 
'.Cőke - 'rerebes, Upor és Vécse községek. 

A gá lszécsi járás bó lrindazon közsé
gek, melyek a tőke-terebesi izr. anya
könyvi keretlethez beosztva nem lettek. 

A nagy-mih á lyi jár ás terClletén fekvő 
községelL 

A varannó i járás területén fekvő köz
ségek. 

A sztropkói járás területén fekvő köz
ségek. 

-A homonnai járás "tei·cUeté-;:, fekvő köz
ségek. 

A szinn-ai járás ter c\leté;-fekvő köz
- ségek. 

I. Ungvár rend. t an . város . 
IL Az ungvári járás teriUetén fekvű 

községele 

- A szobránczi járás terCtletén fekvő köz
ségek. 

A kaposi járás területén fekvő köz
ségek . 

A bereznai járás terc\let-én. fekvő küz
[ségek . 
1 

L Beregszász r M d:t;;:;;. város. . 

l JI. A tiszaháti járás terilletén fekl'ó 
kozségek. 

A kászonyi járás területén fekvő küz
lségek . 

\ -J. Munkács rend. tan. ~á ros. ,. 
\ IT. A munkácsi járás terCtlet.én fek1·o 
ki\zségek. 

\ 

A felvidéki járás terclletén t'P.kvií kijz
ségek . 

~20 Alsó-Vereczke 

l
. ·\ v e reqzk~i já rásból : Almamezei. 
e" Nag-y-Abranka, Beregórz. " " ''"'""'·"· ' 
l•';Isü- és Ki"·Bi"Ztra. 13nrszucsina 

, knc~. Urahu<ócz, U lnhokpatak. l<'ehJ
bomcz~. Huklil"a, Tzvor, lnorhntta. 
]o,·a, 1"'11?0 :·a, Kicsoma. Kotelnicza, 
tm·ka, Lazarpatak. )Iechecsa. 
cza. l'askúcz, l'erekreszna. Pereszi 
'Pndpulócz. Xagy- és Kis·B<'"Ztoka, 
,Rosztokai, Rerbi>cz, Rkntárszka. 
,ka, 'l'alamús. 'l'imsor. 1'iso1·a Y 
rAlsú- és Febű-Vereezke. ' 
1lócz, Zayaflka, Zagyil~zka. Zbun és 
Yonya k<lzsPgek. 

. \ ver eczkei járásból nlindazon 
1 Szolyva ,gek, melyek az alsú -YPreczkei izr. 

l 
kiinn·i kerli lPthez beoRZtra nem 

----- ------, ,\ tiszáninneni járás t;;iiletrn 
Nag y-Szö li ös 

(T go csa megn kiizs{>~·ek.' . . . . .. . .. 
Ha lmi 

Borsa 

Fe ls ö-Vis ó 

Petrova 

71 Dragomérfalu l 

q Máramaros-
. Sziget 

Körösmezö 

1 Nagy-Bocskó 

1 · 's~g;~~szantuh Jaras tenUeten fe h o 

o 

.\. visói járásból : Bor,a, Bor;alJánya 
)IojHzPn kiizség-ek. 

1 .A visói já rásból: Alsó -Vi"ú, 
Visu . s Velsü-Yiso kkzst•gek. 

.\. visói járásból : J,enÍ·dina, 
Hnszkirvn. Hnszk<ll'a és RtLozpolyána 
ségek. 

Az izavölgyi járásból : 
mé r faln. Ivó<!. Konyha, .IS.Js-no•cs&u, 

· Hajó polyú n , ~zac•a l és 
kiiZHégek. __ 

A z izavölgyi járásb~l: BaJ~czAmfaJa, l 
Disznópa ta k. Glvód, ~Jkolap:~~ok 
, !'aha, R ozávlya, Szlatmka, z 
'' 'áncsfah ·a 



Az 
anyakönyvi 

kerület 
központja 

Kegye J -~ 
Ya~y tlin·~nyh_n~ .Azon Y:'tro~ok es köz:-:~gek. lllelyek 
t!Ís:\gi jog,ra.l bno . . . , , 
nirns. m~l)•nrk 1~raehta lakosar a \'Onatkozn szekhelylyel 

•. :~~~~:,:~.~t~e· hiró anyakön;ni keriUethez tartoznak 
riilet fek!:=zik 

Técső l 
l 

23~ ~s-zt __ , 

~:q Ökörmező 

"' ,.., 
oo s 

r. A faraczvizi járás teriUetén fckvű 
lkozségek. 

II. A técsői járás területén fekvű köz-
1ségek. 

A huszti járás-tm·iUeté~fek~ű - köz
ségel;:. 

Az ökörmezői járás teriiletér~ 
községek. 

------ I, Szatmá1·-Németi szab. kir. Yá7-o-s.--

Szatmár· 
Németi 

I. Szatmár
Németi szab. 
öir. 'áros és 
II. Szatmár 

megye 

II. A szatmári járásból : Krassó, Lippó, 
Nagy· és Kis-Kolcs, Szamos·Kórod, D.
Apáti, Pettyén, Ombód, Pálfalva, Amacz, 
Zsadány, Kak·Szt-Márton. Kaák, Udvari, 
Berend, Batiz, Batiz-Vasvári, Egri, Miko
la, Száraz-Berek , Garbolcz, Méhtelek, 
Kis- és Nagy-Peleske, Saár, Romok, Lá· 
zári, Darócz-Puszta, Zajta, Kis- és Nagy-
Hodos, Kis- Nagy- és Bót-Palád és Ma-

-----______ '"-g_os7l_,ig,_e_t7k_ö..,.z...,sé_,g~e~k..,. . ..-;-;---,---......,,..".--l 
A szatmári járásból: Aranyos-l\Iegyes, 

Berencze, Patóháza, Görbed, Józseflráza, 
Sárköz, Sárköz-Ujlak és Adorján községek. 
- I. Nagy-Károly rend. tan. vá-;_:~-

Aranyos· 
Megyes 

Nagy-Károly 

-----: 
338 Mátliszalka l ;..., 

3~9 Fehérgyarmat ct 

340 Erdőd 
_1 ___ 1 

341 

342 

l 

l 

l 
l 
l 

Avas
Felsőfalu 

-j 
Szinér
Váralja 

,.,\ . ." .. ". 

l 

II. A nagy-károlyi járás teriiietén feltYű 
községek. 

A mátészalkai járás terl'tlet~ fekvő 
községelL 
'-.xfehér-g-ya_r_m_a'"'t"'i ""j a""· r""á~s-t-er-·l-\l-et'"'é,_n-fekvö 

községelL 
Az érdödi j irás te;.-ületén fek~ű köir<é

gek. 
1 A szinérváraljat járásból: Bikszád, Bu
jánháza, Avas-Felsőfalu, Kányabáza, Ko· 
morzán, Lekencze. Mózesfalu, Köszegre
mete, Ráksa, Tartolcz , Terep , Tmvé
kony, Avas-Ujfalu, Avas-Ujváros, Vám· 
falu s Rózsapallag községek. 

A- szinérváraljai járásból: Apa, f:lza
mostelek, Sebespatak, Illoba, Veresmart, 
Remetemező, Barlafalu, Borhid, Válaszut, 
Mogyorós, Papbikó, O- és Új-Huta és Szi· 
nérváralja községek. 

!.~Nagy-Bánya szab. kir. mint rend. ta· 
nácsu város. 
'l II: Felsö-Bánya szab. kir. mint rend. 
tanácsu város. 

III. A nagybányai járás területén fekvő 
községek. 

Csenget· 

Zsibó 

356 BüÍI-Szent
-1 Mihály 
~-- ---

1

357 1 Berezel 

-l 
358

1 Ó-Vencsellő 

-~ ~ A nagy-som 
.§ Q községek. 

~ - ·-

~ S . A csengeri járáSterülelé { k .. ______ ségek. n e ·vu 

oD 

bD 

"' " 
o 
,o 

l A zsibói járás 
1

gek, 

A szilágy·csehi járás t~rületén 
;J~zségek. 

l 
I. Szilágy:~omlyó rend. tan. váro•:- -
n:. -l_ szrlagy·somlyói járás t~riiletén 

fek\~ozségek. · 

l
, , A krasznai járásterületén 
segek. 

-á tasnádi járásból: Á-k-os-, i;:;;,-;;~a-Czé-l 
gény, Nagy- és Kis-Derzsida. 

I
Kegye, Kor:?n,d, Kraszn~-:~phá.lyfa._l ra, 
só- s Felsu-Szopor, LJ nemet és Zálnok 
községele 
--· --- ---- ·--

1 A tasnádi járásból: Bajom, .Ha.laZl!llá:za,l 
1Csán, ,Csekenye, 9sög, Don;oszló, 
rolt, Erhatvan, Erká,;ás, Erkisfalu, 
lkörös, Érmindszent. Er'lentkirály, 
szocloró, Keszi, 
holy, Nagy·Paczal, 
Faczalusa (Kraszna), Faczalusa 
Peér, P ele, Pele-Szan-ad, Szakácsi, 
'demeter, Szih·ás, Tasnád-Szarvad, 
nád-Szántó és l"sztató községek. 
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Kemecse 

- ----- ----
"''~,-,. l 

v:t).:.y tön:ényh_:l·. ..\ zon YÚl'O~ok és ki.l zsécrf\k, lHclyck 
tó~:\gi,iOp;!!:ll hll'tl:. . . . _t"' , , 

dro>. melynt>k 1zraehta Jakos:n a' oaatJ,ozo szekheh-ll·el 
an'~:~~!~::~.~~ia~r l l1iró anyakönyvi kerülethez tattoz1;a]\: 

riilet 1\~k~zik l 

l A bogdányi járás területén fokvő köz
ségelL 

:>6L1 Nyírbátor l 
__ l 

. '1. nyírbátori járásból : Nyh:tátor, L1~
gos, Nyír-Béltek, Encsencs, Pilis, Piricse 
Bogáth, Kis-Léta, l\[ária-Pócs, Gyulaj' 
Pócs-Petri, l\Iagy, 0-Fejértó, Levelek é~ 
,BesenyM községelL 

361 Ma da 

:l o~ Uj-Fejértó 

:)63 Nagy-Kálló 

·.l tH Balkány 

:~6.) Nyir-Acsád 

:ln o Nyíregyháza 

367 Debreczen 

%b 
Balmaz:-
Ujváros 

3 ti 9 Böszörmény 

:!7o H~jdu-Dorog 

371 Hajdu-Nánás 

372 Szaboszló 

o 

A nyírbátori járásból: l\[ada, Nyir
'Bakta, Jákó, Eür, Va.ja, Lórántháza, 'Ro
hod és P.-Dobos községek. 

A nagy-kállói járásból: Uj-Fejértó, Hu
gyaj , Geszteréd, és Bököny községek. 

J A n.-kállói járásból: Nagy-KáÚó, Kis
/ ~lló, Káll~ - ~:n~j~J~ és _Apagy községele 

A nagy-kallal Jarasbol: Balkány, Biri, 
Szakoly, Gelse, Szabnacl és l\iih{tlycli köz
ségek. 
~---n~ag-y-·'k~ál"lo~'}~ja~.r~á~s7b~ó'l -: -~~\-cs~á~ü~,--N-y~il-._l 
.pony, Buda-Abrány és Szent-György
A b rá ny község_el_"--=-----:---c--,-------- 1 

Nyíregyháza rend. tan>•csú úros. 
I. Dehreczen l. Oebreczen szab. kir. Yáros. 

;•z. k. :·áro' és : Íl. A halmaz-ujvárosi já1·ásb)l: Alsó- s 
TI. HaJdu me- Felső-Józsa, liiike-Péres és Vinnos-I'&rcs 

f!Ye községek. 
--A- bal_m_a_z--u-;j-v~ár_o_S7i --;-já~r~á-s-;-b .,-ói~:--=B-a-=-l-n-Ja-z-- 1 

Ujváros, Csege, és Egyek községele 
l . I. -Böszörmény rend.tan. vá-;_:-os-. - -

II. Hadház rend. tan. város. 
III. A halmaz-ujvárosi járásból : Tég

lás község. 
Hajdu:!Jorogrencl. ~n. város. - -

Hajdu-Nánás rend. tan. város. 

I. Hajdu-Szaboszló rend. tan. város. 
II. A nádudvari járásból : Szováth köz

ség. 

3 73
1 

Nádudvar '" A- nádudvari járásbóf: Nácluüva1~' 
l Kaba küzségek. 

374' Püspök- J:I:i A nádudvari járásból: .Pi:tspük·LatUny, 
_

1

_ ladány ___ 
1

_ _ .• .b'ijJdes és Tetétlen községek. 

,I. Nagyváraü I. Nagyv~rad s~a?: ~ir. vá1:?s. " 
l ,sz. kir. város'. ..n. A kozpont1 Jaras teruletén fekvu 

375\ Nagy-Várad \ ~8 koz~égek. l n. Bi.har me- l .. nr. A czéffai járásból: Veresgyán-Kö· 
gye 1 ros~zeg, Harsány, Ugra, Atyás, 'Rojt, Ba· 

,rakony és Oláh-Szentmiklós községek. 

Berettyó-
Uj falu 

--Mezö
Keresztes 

Nagy-Bajo~~ 
SzaJárd 

--Ér-Mihály- l 
l alva 

Székelyhid 

Élesd 

Nagy-Báród 

KÚTFÖR. 

Az élesdi járásból: 
'Peste•, Tinód, Alsó- és Felső-Ltll!'CIS. 

1 
Y esd, Örvénd, l\Iezötelki, 
Serg-es, Y ércsolog, 
Czéczke, Küalja, Iz~tópall:ag~L , 
Keszteg, oz~LSZJ&lY:a, 

kosd, 
c•ony, ~!agyar- és Oliih-:Kálkuc:s. 
Tőti\s, Ossi, Gégény és 
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' ~ élesdi)árásból =- NAJrv·l~árö<l, 
nye, Korniczel, !ft~~~~-~~:!~~:.~=~j 
Cséklye, Nagy-Patak, 

l 

Vár-Sonkolyos, Birtyin, 
Dámos Loró Ponor, Remecz, 
Bucsu 

1
és Cs~óháza községek, 
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Nagy
Szalonta 

Sarkad 

Beél -

Belényes 

I. A nagy-szalontai járásból : Nagy-Sza-
lonta, Árpád, JDrclögyarak, Illye Bajj 
,l\Iaclarász, ~'ulka és 0-Homorog köz: 
,ség ek. 

U . A cséffai járásból : Zsadány, Mezű-
g-yán, Geszt, l\Iarcziháza, Cséffa, Inánc1 
Gyapju, Eikács és Nyárszeg községek. ' 

I. A nagy-szalontal járásból: Sarkad 
Ant, Kötegyán, Tamásda, s l\léhkerel~ 
községele 

ÍI. A cséffai járásból: Okány és Sar -
kad-Keresztur közs égek. 

A beéli járás terill etén fekvő községek. 
A tet~ei jár~ t~rületén fekvő községek. 
I. A belényesi járás teri'lletén fekvő 

községele 
1 II. A vaskohi járás területén fe kvű 
községele 

III. A magyar-csékei járás terlíletén 
fekvő községek. 

3~-1, Bekés --------:_,r békési j:~á-r~á~sb~ó~I-:_B_é_k_é_s ldizség. 

3D5 Mezö-Berény - A békéSlj1irásból : l\1ező-Berén~· é~ Kö-
- ______ rös-Tarcsa községele 

:lD 6 Békés-Csaba "' 1- A csabai járás b~ Bé ké~-Cs aba 
,.., s Ujkigyós község:'-·e~k-· ·-....,------l 
~ ;i]o1~~~~sban fekvő : Gyoma s 

A gyulai járás terilletén fekvő közsé· 

'"' gek. 
:; Az orosházi járás teri'lletén f~ 
p:; sé~gek. 

400 Szarvas A szarvasi járás területén ~-öz· 
_____ 1 ségele 
401 Szeghalom _"Ac.._s_z-eg""'h-a"'"lm~i ~ja~. r~á-s_t_e,--u-.1-et_é_n_f_e_k_vő...,.. -:-k-::-ö-z-

1 

- :-- _ __, ______ s _e...=' g'-e_k_. ---------
-~,02 Hódmezö- H.-M.-Vásár- . .. . . . . Vásárhely hely tYh. f. v. Hodmezo-Vasarhely tv hJ. felruh. város. 

- ---- Sze.,.ed sz k !.'Szeged sz;:b. J;ir. Yáros. - .. 
,~ros é~ · . _n. A tiszáninneni járás teriHetén fekvo 

Csongrád me- kozségek. .. 
gye III. A csongrádi járásból : Kistelek koz· 

,------ ______ ség. 
' ' :i:. Szentes rend. tan. város. 

1

404 Szentes n. A ti szántuli 1· ár ás területén fekvlll 
', 

1
Csongráü me-_1 _____ 1 gye községek. ---=-

'05! Csongrád . A csongrádi járásból : Csány, Csongrád, 
,Felgyö és Felső-Pusztaszer községek. 

397 Gyoma 

398 Gyula 

399 Orosháza 

Szeged 403 

KÚTFÖK. 
703 

~ l )I[[IC1gg;yyee ,,-----~==~~~~~~~~~~~· 
·;;: E Az vag'' törvénvlla' - ~ ~-;: snyaköuyvi l'ó'ágijogga.i bi>·ó Azon nírosok és köz,écrek . 1. 
_a ~ l varos, melynck izraelita l k .. . o ' lne 3 ek 
~S keriUet tcrllletén az l . a osa1 a vonatkozli székhelY !Y 1 
5 ~ J:o··zpOlll·J·a anyakönyv t k e- blrÓ anyakönyyi kerületi •• e ~ .'-' • rlilct fekszik lez tartoznak 

~ I. M!lkó rend. tan. város 
on é II. A központi járás terilietén fekvu·· k'' 
"' s gek. oz-406 Makó 
S li_I!- ,A nagylaki járás területén fehű 
"" ,ozs .. gek. 
-~ .. I. A battonyai járás terilletén fek .·· 
ce kozségek. 'u 
"' .Y· ·A kovácsházi járás teriiletén feh·ű 
o kozségek. ' 

r. Arad sz. kir. r. Arad szab. kir. Yáros. 

! 

város és _II. Az aradi járásból : Zsigmondház 
II. Aradme- l\Ilkalaka, Fake1't, Sz. Leánvfaha z·: 

gye m,ándt,öz, Z.-Ujfalu, GlogO\·ác~ és Uj -P~-
nac1 kozségek. · 

40U I~t-ic_s ____ I ___________ I~~ .. A~~~a~ra?d~i~ja?·r~á~sLb~ól':~l\~Ia~'c_s_a_é_s_K_t_u_t_ic_s l 
1 kozsegek a hozziLtartozó Al. Iratos és 

_

1

__ Puszta-Szeutpállai.~,------·--
I. Az aradi járásból : Csicsér. liiondor-

410 Radna lok, Szabadhely, Gyorok és Kurin köz-

l 

ségek. 

412 Buttyin s 

.,r: ... ; .. , 
-~--

II. A radnai járás területén fekvű köz
ségek. 

I. A ternovai járásból : Agris, Draucz, 
Dund, Aranyág, Táncz, Felméncs, Ná
das, K.-Méncs, TernoYa, Kurtakér, Silin
gyia, Lugozó, Jarkos, Kavna és Dezsö
háza községek. 

II. A borosjenői járás területén fekvö 
községek. 
· Avilágosr)airás területén fekVököZ-

415~--p-- - k-- A pécskai járás területén fekvlS köz-

ecs a ,·,::sé3g~e:::k:...· ---..,.....,-""7"o--....,.--------1 

l 

J, Pancsova tbj. felr. város. 

414,Uj-Szent-Anna ségek. 

I. Pancsova n. .Az alibunári jarás területén fekvö 
thj. felr. város ·községek. 

4161 Pancsova l és ll nr . .Az antalfalvi járás területén fekvö 
n. Torontál ki)zségek. 

megye JV, .A. pancsovai járás te1·ületén fekvö 
j[özségek. . 
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_\ z 

anyr1kilnyd 

herlikt 
kiizpnnt.ia 

)h' IQ"<' - í . .. ' 
ya p:y t nrn; ny h~ -. ..:\ hOll v:n oRnk es küzst'gck, lnPlyek 

t <~~~~~i~·:~~~~;. 1 :~~~u izraelita Iako~ni a vonatkozó széld1elylyel 
tt•riilt'li'n _:~ ;-;_ llirú anvakönyvi k er i.Ueth ez tartoznak 

an\":lk l'lnyn ld' • 
l riikt ú·ksz ik 

l 
J. Nagy-Becskerek r end. tau. v>tros. 

41 í N.-Becskerek 

Hb Török-Becse 

l 
Hű Nagy-Kikinda 

_l 
+ ~ 11 N.-Szt-Miklós l 
+2 1 Török-Kanizsa 

422 Temesvar 

" 

•:Ó 

o 

o 
E-1 

ír. A nagy-becske reki járás ler i't le~én 
fekvő kiiz ségek. 
, UL A módosi járás teriHeléa fekvű 
ki\zségek. 

IV. A bánlaki járás terüle tén fekvő 
kö;;;ségek. 

v. A pá1·dányi járás te riilel én fekvű 
]~ijzsép:ek. 

A török-becsei járás lerül e ~é~ fekvű 
küzségek. 
I.;\ nagy-kikindai járás területén fekvű 
kühségelL 

TI. A zsombolyai jarás lcri:tletéu fekvő 
kiizségek . 

I II. A cseneji járás teriUe~én fekv ű 
kiizségek. 
I~\ nagy-szentmiklósi járas ~er[tl etén 

fekvő községek. 
U. A perjámosi jarás területén fekvő 

kiizségek. 
,.\ török-kanizsai járás leütlelén fekvő 

kiizségek. -r T,_e_m_e_s_v"'á-r -s-za- 1-J.- k--i-r-. -,.-:-á-r -os. 
JI. A központi járás lerúle t.én fekvő 

községek . 
, JIÍ. A rékasi jarás terül etén fekvő köz· 

I. Temes~ar lségek. 
sz. k~r . varos IV. A buziasi járás t erttieLén fekvő 

II. r em es- községele 
megye V. A csakovári járás tertiletén fekvő 

községele 
Vf. A vingai járás t erúl etén fekvű kiiz-

ségek f?.s Vinga r end. tan. város. 

-- -- L ·v ersecz thi. -j, Versecz thj. felr. ~á.ros. , .. 
felv. város és H. A dettai járás ter[tletén fekvó kuzs_
' I. 'r~mes· nt. A verseczi járás terül etén fekvő Verse oz 

424 Fehértemplom 

42:.1 Lippa 
l-

426 i Uj-Arad 

Facset 

1negye J\:i)....:;ségek. 
I. Fehértemplo~end. tan. váro~-.. 
IL A fekértempl~mi járás teruletén 

fekYű kiiz ségek. . .-- köz· 
Ü I. A kubini j áras teriile tén tein ° 

s ~gek. _ --.. - :: -~. 
A li pp ai j áras terúletén fekv u kuz~eg~i
,\ z uj-aradi járás területén fekvő k 

ségek. . , köz· 
J. A marosi J'árás teriUetén fekvő 

' Krassó-Hzü-
! rény meg"e ,ségek. k ö kÖZ8• 

J i u. A tacseli járás terül. fe v 

70.5 

"'l A z l ;\fegyc - -- -

~.-;; anyakönyvi tósá!'i jogg-al bir<i Azon va rosok és közsérrek. melyek 
·~ E vagy tör~ényha· , l 
~ .: va ros, m <>h ·nck i zraelit l k . o . 
~.:;l k erület területén' a" . a a osa1 a >onatkozó székhelylyel 
~E központja l a~;;~~ö;;~~~i;; · bu·ó anyakönyvi keriHethez tar toznak 

428 Bálinez l l A b' · · · · .. 
_ _ --~ _ ega1 Ja~a_s_ t~rul~téu. f~·ő küzsé_gek. 

429 Lugos 

430 Oravicza 

431 Orsova 

432 Karánsebes 

433 Maros-Illye 

434 Al-Gyógy 

435 Szászváros 

436 Vajda-Hunyad 

437 Déva 

Petrosény 

Hátszeg 

, I. A lugosi )aras területén fekvű küz
segek. 

ll. A temesi járás területén feb-ő köz
ségek. 

ITI. A resiczai jarás terilletén fekvű 
községek. 

I V· A bogsáni járás terilletén fekv(i 
küzségek. 

l . A krassovai Jaras területén fekv ü 
közsé"'ek. 
l II. Az oraviczaj járás területén fekvű 
községek. 

III. A jámi Jat·as teritietén fek>ű közs. 
IV. A moldovai járás teritietén fekvő 

községek. 
~orsovai járás területén fekvő köz
ségek. 

II. A bozovicsi járás területén fekvő 
lközségek. 

I. Karánsebes ren<l. tau. város. 
II. A teregovai járás terül&téu fehő 

,községek. 

1 
III. A karánsebesi járás rerftletén fek

------ vő községek. 
I. Az iliyei járás területén fekvő közsé

gek. 
II. A brádi járás terftletén fekvő kiizs. 
III. A körösbányai járás területén fek'l'ő 

községek. 
Az algyógyi járás terilletén fekvő köz

ségek. 
I. Szászváros rend. tau. város. 
. II. A szászvárosi járás területén fekvll 
;községek. 

J. Vejda-Hunyad rend. tan. város. 
l JI. A vajda-hunyadi járás területén fek
vő községek. 
I:IJévare~d. tan. város. 
. II. A dévai járás területén fekvll köz
ségek, 

A petrosényi járás területén fekvő köz· 
!ségek. 
1-LHátsieg i·end. tan. város. 
1 II. A puji járás területén fekvll köz
ségek. 

l 
ID. A hitszegi járás területén fekvö 

községek. 
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..\.7. 
:1nyakönyvi 

kerület 
kéizp<nltj!l 

Hú N.-Szeben 

H 1 Nagy-Enyed 

Gyula
Fehérvár 

l 
)[~jr'\'C 

,-agy wn--~n;.·h.a·. .._\zon yÚ rosnk és községek, 1uelyek 

th:~~\~)ii=.~(l~~~~;.,~l~~' izr~H'lita lakosai a YOnatkozó székhelylye-l 

:~ 1;~~~~:~~-~:t~('- hiró :l11~·akönyYi kcri.Uethez ta rtoznak 
l rÍHet fek:-ozik. 

A Szeben megye terclletén fekvü 1·úro· 

1 szeb~nmegye sok és küzségek. 
' I. Nagy-Enyed rend. tan. város. l 

-::: 

u. A nagy-enyedi járás terrtletén fek
véí községe k. 

III. A ma1·os-ujvári 1aras teríí1etén 
fek\·ö községek. 

IY. A balázsfalvi já1·ás terrtletén feh(í 
községek. 

r. Gyula-Fehérvár R?.~ kir. mint ~· eml. 
tan. y;\ros. 

n. Abrudbánya rend. tan. Vfll'OS. 

UL Vizakna reml. tan. 'úros. 
n·. "'- verespataki járás terclletén fehü 

kiizségek. 
\'. A magyar-igeni járás terl'tletén fehií 

közséo·ek 
~-r,"' A; alvinczi járás területén fekvű 

klizségek. 
YII. A kis-enyed, járás teriil. fekv ű küzs. 

Torda-Ara- "'- Torda-Aranyos megye terllletén fekvü 
H\~~ nyos megye 'árosok és küzsége_e_k_. __ --,-__ 

I. Kolozsvár szab. kir. város. 
1 II. Kolozs rend, tan. város. , . l III. A gyalu i járás területén fe hű köz-

I. K?lozs;·ar •é "'ek. 
sz. kir; va ros h·. A kolozsvári járás területén fehlí 

444 Kolozsvár es küzségek. .. 
II. Kolozsme- Y. A nádasmenti járás terilletén fehu 

445 

gye küzségek. ,. .. 
YI. A mocsi járás területén fekvu koz-

ségek. 
-----------l l. A bánffy-hunyadi járás terllletén fekvő 

Bánffy
Hunyad 

;;., küzségek. ., k" • 
~r. II. Az almási járás teéületén fekvu oz 

2 sé~g~ek=·~-~~~~--~~~ 
,., I. A tekei járás tetllletén fekvő-köz· 
o 

446 Teke ~ sé~~-A mezö-örményesi járás terűletén 
-!----~----:fekvö k~zségek. , 

, l I. Dees rend. tan. varos. • . köZ· 
447, Deés "' II. A deési járas területén fekvö 

l : _a ségek. -----= 
1-:~------l _g A 'lo d - J· a· r ás területénfekvö 
.~, Nagy-Ilonda \: 0 nagy-• n a1 
~· ~ közzégek. ------c {ekvíl 
4491 Csáki-Gorbó : o . A csáki-gorbói járás területén 

i ~ 1
küzségek_. ____ ~ 

450 ., Magyar-lápos !~ ~ 1 A magyar-láposi járás tertiletén . 
községek. 

~-

45 Z 

A 7. 

anyakönyvi 
kerület 

központja 
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l :\fPg:rc 
,·agy tllrvénvh:t· , 
tú~:'tgijoggai 1Jir,·, Azon varl•~ok 1~s k:öz.;•~g-f•k, Jne1yr·k 

1 "~;.~~~.i~~~·~;k izrar,Jitn lakosai a vouatknzú széklwlyly1-! 
anl'aki;nyvi ke- biró nnynkönyri keri'tlethez t8rtozna k 

rulct feksz1k 

Bethlen 
--l A bethleni járás területén fekl·ií kiizs. 

l 
J. Sza~osujvár sz . kir. mint r. t. v;', ros. 

l Szolnok-Do- l L Sz ek l'Pncl. tar~. :>~rr~s: . 
• IJI. A szamoSUJVal'l Jaras terl'tl< · to~n 

Szamosujvá1· l hoka megye fekvő községele 
IV. A kékesi járás területén fe hű küz

Na'Szód - ------
ségek. 

A naszódi járás terl'tl eb\n fehií ki'•z•. 

J. Besztereze rencl~ezett tam\csu vin-m. 
454 Besztereze Besztercze- II. A besenyöi járás terl'tletén ·ft·hií 

Naszóél megye községek._ . . . . . 
III. A Jaadl Ja ras terliietén Iek\·ií kiíz;. 

45 \_ Ó-Rodna _____ - Az ó-rod nai járás terl'Lietén J'Phií kiiz•. 

4/ G Gyergyó- l c ·ík meo-ye A Gsikmegye területén fekl·ü kiiz<ég-ek 
v 1 Tölgyes _" _ _ 0

_ és Csik-Szereda ren•!. tan. város. 
I. Maros-Vásárhely szah. kir. ,-árus. 

l I. 1\Iaros-Vá.. II. A felsö-marosi járás területén fehii 
sárhely sz. k. küzséo-ek. 

Maros- l város és IT. III.o Az alsó-marosi járás teriHet én !'ek-
Vásárhely / ~Iaros-Torda vű közséo-ek. 

megye IY. A onyárád-szeredai járás termetén 
fehű községek. 

457 

--- -- - I. Szász-Régen rend. tan. 'áros. 
II. A régeni felső járás teriUetén fekvü 

458 S . R. Maros-Torda közsé".ek zasz- egen megye o · 
III. A régeni alsó járás területén fekvü 

közséo-ek. 

459 Bözöd-Ujfalu l G d varhely Az Udvarhelyrnegye terlitetén fekYű küz-
--~~::_e_ ségek é; Székely-Udvarhely r. tan. "l'áros. 

- - -- I. Segesvár rend. tan. váro-;:-· ----

460 Segesvár 
IL A keresdi járás teriiietén fekvő köz· 

ségek. 
III. A köhalmí járás területén fekvő 

Nagy-Kükül- községek. 
lö megye -I, Medgyes rend. ta~·áros. ----

1 II. A bolya-berethalmi járás területén 
461 Medgyes ,fekvö községek. 

l 
III. A szentágothai járás területén fek-

, l vil községek. 
--

0
.- .. -S 

1
. · 1~ .. k"ll" --A- Kis--KükÜiiÍimegye területén fekvö 

4621 
ICSO· zen - , Kis- u u 0 községek és Erzsébetváros szab. kir. mint 
Márton l megye 'rend. tan. város. 
F ---

1
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-- . , - . A Brassómegye területén fekvö közsé· 

1

4 64 Brasso ,Brasso megye gek és Brasso rend. tan. város. 
- · - Sepsi-Szent." 

1

. Háromszék 
1 

A Háromszékmegye területén fekvll vá· 
465 Gytirgy megye :rosok és községek. 

463 
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A IÖ/'L'(~ii!Jltatúsúyol~ bctiisoi'Os jegyzéke. 

(A számok azon folyószámokat jelentik, melyek alatt a törvényhatóság terli
Ietén fekvő izraelita anyakönyvi kerllletek a fenti kimutatásban eliífor

dulnak.) 

I. Megyél.:. 

Ahauj-Toma megye 270-276 liiáramaros me gye 
Alsó-·Fehér 441, 442 Maros-T ord~;~ 
Arall 408-415 Moson 
Árva 70-73 Nagy-Küküllő 
Bács-Bodrog 34-49 Nógrád 
Baranya 226-232 Nyitra 
Bars 59-64 Pest-Pilis-Solt-Kiskun m. 
Békés 394-401 Pozsony megye 
Bereg 316-321 Sáros 
Besztercze-Naszód » 453-455 Somogy 
Bihar 375-393 Sopron 
Borsod 253-263 Szabolcs 
Brassó 464 Szatmár 
Csanád 406, 407 Szeben 
C sik 456 Szepes 
Csongrád 403-405 Szilágy 
Esztergom 139, 140 Szolnok-Doboka 
Fejér 195-204 Temes 
Fogaras 463 Tolna 
Gömör és Kis-Hont megye 264-269 Torda-Aranyos 
Gyűr megye 145-148 Torontál 
Hajdu 367-374 Trencsén 
Háromszék 465 Túrúcz 
Heves 245 - 252 Udvarhely 
Hont 58 Ugocsa 
Hunyad 433 -439 Ung· 
J ász-Nagykun- Szolnok m. 233-244 Vas 
Kis-Küküllű megye 462 Veszprém 
Kolozs 444-446 Zala 
Komárom 132-138 Zemplén 
Krassó-Szörény 427-432 Zólyom 
Liptó 68, 69 

J I. 'l'li"n•énylwtósági cá,·osoJ.., 
Arad sz. k. v. 
Baja tvhj. felr. város. 
Bmlapest sz. kir. és fűv. 
Debreczen sz. k. v. 
Györ sz. k. v. . . . . 
H.-M.-Vásárhely thj. f . v. 
Kassa sz. k. v. . . . 
Kecskemét sz. k. v. 
Kolozsvár sz. k. v. 
Komárom sz. k. v. . . 
Maros-Vásárhely sz. k. v. 
Nagyvárad thj. f. v. . . 
Pancsova thj. f. v. 

408 
36 

1-3 
367 
144 
402 
270 

4 
444 
132 
457 
375 
41 (j 

Pécs sz. k. v. 
Pozsony sz. k. v. 
f'lelmecz és Bélab. sz. k. v. 
Sopron sz. k. v. 
Szabadka sz. k. v. 
Szatmár-Németi sz. k. v. 
Szeged sz. k. v. 
Székes-Fehérvár sz. k. v. 
Temesvár sz. k. v. 
Ujvidék sz. k. v. 
Versecz tvhj. felr . v. 
ZOJllhor sz. k. v. 

324- 334 
457, 458 
141 - -143 
460, 461 
50 - 56 
94 - 114 
5-32 
116-131 
285-295 
205-214 
150-157 
353-366 
335-345 
440 
277-284 
346-352 
447-452 
422-426 
215-225 
443 
417-421 
77-93 
74-76 
459 
322, 323 
312-315 
158-169 
185-194 
170-184 
296--311 
ll5-ö7 

226 
115 

57 
149 
33 

335 
403 
195 
42 :l 

34 
42:l 
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50 . sz. 

A vall ás és kör.oktatásilgyi m. kir. mini~trrnek 1R78. éYi 17.61n. szúm alatt 
valamennyi törvénylwtóság közön~rgéhrz intézett rendelete. 

·i:;l'(f eli/a ltá::as/ársak kijzö'tt némely m'bbi által kö'nnyelmű módon kerP-<~Iíífci/1 
elválások megalöadátyozdsa tárgyában. 

I smételve fordultak el ő esetek, melyekből kitlint, hogy iu. haza~
társak között némely rabbik köunyelmíí módon idéznek elő és visznek 
keresztill elvalásokat, melyek, ha az 1863. évi 87,414. sz. helybtrtóta
nácsi intézvénynyel közzétett azon évi november 2-an 15,940. sz. a. kelt 
udvari kanczelláriai rendelvény szabványainak nem felelnek meg, polgári 
törvényileg érvényeseknek nem tekintetnek ugyan, de azért az ily módon 
elválasztott házasfeleknek egyházilag tÍj házasságra lépését nem gátolják, 
ami is a társadalom erkölcsi alapjának nem csekély megiugatását voujamaga 
utan. Ennek elejét veendő, szliségesuek tartom kijelenteni, hogy az idézett 
udvari kanczelláriai szabályrendelet ma is érvényben áll; önként értetvén, 
hogy az abban megnevezett oly hatóságok helyett, melyek már nem létez
nek, a helyökben fennállók (jeleslil a m. k. helytartótanács helyett a vallás 
és közoktatásügyi, s esetleg az igazságiigyministerium, a városi és megyei 
törvényszékek pedig a létező kir. törvényszékek vannak hivatva eljál'lli. 

A szóban lévő, s az izraeliták házassági ügyeire nézve irányadó 
udvari kanczelUtriai szabályrendeletet hiteles másolatban oly felhivással 
küldöm meg a közönségnek, hogy a törvényhatóság területén levő azon 
izraelita hitközségek elöljáróságának, a melyek sem a congressusi, sem az 
orthodox szabv;ínyok szerint rendezve nincsenek, tegye szigortí kötelessé
gévé, mikép rabbiját e szabályrendeletheu foglaltak szoros megtartására 
utasítsa, figyelmeztetvén az illető rabbit a büntető törvénykönyv 252., 253., 
2 5 6. és 2 5 7. §-aira is, melyek szigoní büntetéseket tartalmaznak azokra 
nézve, kiket lelkészi állásuk mellett a házasság kötése és felbontása körül 
gondatlanság, vagy épen vetség és bűntény terhel. 

Az orthodox, valamint a congressusi szabványok értelmében szer
vezkedett izr. hitközségekben alkalmazott rubbik e tekintetben a kellö 
utasítást az orth. közvetítő bizottság, illetőlek az orsz. izr. iroda utján 
nyerendik. Véglíl megjegyzem, hogy az idézett szabályrendelet 15. §-ában 
említett kihágásokra nézve, melyck közigazgatási utra tartoznak, elsö 
fokban a szelgabíró (vagy polgármestet·), másod fokban az alispán van 
hivatva határozatot hozni; a felebbezés harmad fokbau hozzám tör
ténhetvén. Kelt Budapesteu, 1878. évi szeptember hó 27-én. A miuister úr 
meghagyásából Tanárhi Gedeon B. k. államtitkár. 

Másolat. 
15940. udvari kanczelláriai} , 
8 7 414. helytartótanácsi szam 

ü császári és Apostoli királyi Felsége legkegyelmesebb Urunk ne
vében kegyesen tudatandó : 

Ilivatalos uton tett feljelentések alapjáu tapasztaltatván, hogy az. 
' 1. 1 k • , ·'dóságnúl a házMaág kötéaére, elválasztatására s felbon-

or~>'-agutUl ~~ o Zol 

!lfAilY ·IU-7.<11><'• s~]·:"u:. 1885. x. Fiiz. 48 
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tás:\ra nézve oly ,•isszaélések lls rendetlenségck harapóelztak el, n~elyek a 
t,\rsadalmi legfőbb érdeket koczkáztatni képesek, ~~evezete~~n. ~ed1g, ho~y 
nem ritkán a házasságok az egyh:tzi szemelyck t;lJes mellozesev~l cs.upan 
polrrári személvek közbenjöttével, titkon köttetnek cs ezen módon el1s valasz
tat~ak, a nélkÚt hogy a házasságok vagy az azokból szület;tt gyen~ekc~ ~~ 
anyakönyvekbe bevezettetnének. Ezen visszaélések elhatántasa teln~te.trbo l 
ezennel kijelentetik, hogy a zsidóság Magyarorszagban a házasságt .]Ogra 
nrzvc mngát a fcnuálló általauos t.ön •ényekhez,, klilönösen a~ ~nyaköny;ek 
vezetésérc néz,-e .az 1827 évi 23 . t.-czikkh ez es az 1840 ev1 29 t.-cz1kk 
3. szakaszához szarosan tartani köteles,- a törvényhatóságoknak köteles
sé"e lé,-~ 11 az említett törvényeknek az itletök általi pontos megtartásara 
feDtgyelui. Tekint'e azonbau a zsidóságnak sajatsagos vallási viszonyait, a 
zsidÓ házasságok kötése, elválasztása és felbontására nézve az országbau 
c tekintetbeni egyformaság behozatala czéljából ideiglenesen a következök 
tillapíttatnak meg. l . A zsidóaágnál ::1. rokonságból szármuzó házassági 
akadály, az oldalagos rokonok közt nem terjed tovább , minf a fivér és 
nővér közötti, továbLa nővér és ennek fi- vagy leánytestvérének fia, vagy 
unokája közötti házasságra i a ~ógorságból eredö házassági akadály pe
dig következő személyekre szaríttatik: a házasság feloldása után 
ugyanis nincs joga a férjnek neje fel- vugy lemenő ágbeli rokonával, sem 
neje nővérével, és a nö sincs jogosítva férjének fel- vagy lemenő agoni ro
konával, sem férjének fivérével , sem fi- vagy nővérének fiával vagy unoka
jával egybekelni. 2. A zsidó házasság kihirdetésének a zsinagógában, vagy 
közimuházbau. a hol pedig ilyen nem létezik, a helybeli elöljáróság által azon 
fö- s klllön községnél, melybe egyik vagy másik eljegyzett fél be van 
kebelez,·e, három egymásután következő szombat- vagy ünnepuapon a 
következő rendszabályok megtart:lstlval kell történnie: 3. A kihirdetés a 
szándékolt házasságnak, mind a két jegyes vezeték- és mellékneve, szülc
tésbelye, állása és lakhelye elősorolásával, oly figyelmeztetés melletti köz
zétételből áll, hogy mindenki, a ki a házasság ellen akadályt tud, azt föl
jelentse. A följelentést közvetlenlll, vagy az egyhekelést kihircletö rabbi 
útján, azon rabbinál kell megtenni, kit az összeadás illet. 4. A kihirdetés
nek az illető egybázkör gytilekezete előtt, és ha a házasulandók mind
egyike más körben lakik, mi.ndkét egybázkör szakott egyház-gyülekezete 
elött kell történni. 5. Ha a jegyesek vagy azok közül egyik vagy másik 
azon egyház körében, melyben a házasság köttetni fog, hat hétig még nem 
lakik, a kihirdetésnek legutóbhi tartózkodásuk helyén is, hol az imént 
meghatározott időnél tovább laktak, meg kell történnie; vagy pedig a jegye
sek tartoznak lakásukat azon a belyen, hol léteznek, hat hétig folytatni, 
hogy házasságuknak ottani kihirdetése elégséges legyen. 6. Ha akihirdetés 
után hat hónap alatt a házasság meg nem köttetik, a háromszori kihirde
tést ismételni kell. 7. A kihirdetések alóli fölmentés Budapesten a magy. 
kir. helytartótanácsot illeti, - más helyeken, a második és harumdik 
ki hirdetéstöli fölmentést fontos okoknál fogva a megy e, illetőleg kerület 
vagy vidék konnányzója, sz. kir. városokban a város birája engedélyezi. 
8. A k.ihirdetés tekintetében fenforgó sürgős körülmények ki:ízött, a magy. 
kir. helytartótanács vagy a 7. §-ban érintett főni:íkök, sőt. midöu valamely 
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~;bizony_itott ~özellevö h~lálveszély halasztást nem enged, a helybeli eliil
J!Lrósa~ 1s telJeS feln;ente~t adhat i a jegyesek a7.0nban tartoznak hitet 
le.tenm arra: hogy ~Hizassag.uk~t. gtltl~ semmiféle akadtíly el őttuk tmh·a 
nmcs. 9. Mmcl a haramszon klhll'Cletes alóli felmentés. az említett hitle
tétel mellett ukkor is megadandó, ha oly két személy ki,·án összekelni 
mcly személyekre nézve mar azelőtt is közönséges vélelem vala, hogv háza~: 
sl'tgban élnek, - ez esetben a fölmentést, a magy kir. helvtartÓtanács
tól, az illető rabbi , a felek neveinek elhallgatásaval, felettes politikai ható
sitgutján kérheti. l O. A hutós:igok kötelesek a kihirdetések alóli felmenté
sek megadása alkalmával maguknak biztosságot S7.erezni az iránt, miszerint 
a 8. és 9. §-ban érintett eskü letétetett legyen-e, s ezen kfirülmcnvt a fölment
vényben felelősség terhe alatt megemliteui,- ellenkezö esetbet;, ezen hitki
vétel elmulasztása magábali a fölmentést foganatianná nem teszi, ele a rabbi, 
ki a fölmentvényben e részben elöforrlulbató hiány mellett az összead:\,;t 
foganatosítaná, szigorú büntetés alá vonandó. ll. Ha ::1. luízasság kötésc
kor létezett valamely akadályra nézve adatik fölmentés, ::1. házusságba való 
beleegyezést, ::1. kibirdetés isméttése nélkiil, ::1. rabbi és két meghitt tanlÍ je
lenlétében ujra ki kell jelenteni, és emez ünnepélyes cselek\·ényt, a házas
sági könyvben feljegyezni. Ezen rendszabily megturtatván, a hi7.asság 
tÍgy tekintendő, mintha ereeletileg érvénycsen -köttetett volnu. 12. Az össze· 
:1dások az egyik vagy másik jegyes fél unyaközségbeli rabbi,ia, vagy val
hístanító (vallásoktató) által, miután a felek ::1. megkidntató bizonyítv:í
nyokkal magukat igazoltak, két tanú jelenlétében kell véghezvitetni. A 
rabbi vagy vallástanító az öszszeadást más községuek rabbij:ira vagy \'al· 
I>1stanítójára is bízhatja. 13. Az összeachís megtörténtét a remles illclt:kes 
nl L hi vagy vallástanító köteles u z orszáp:os ~~~-eh·ek egyikén a h:ízn,~:l~-:i 
könyvben az e tekintetben általanosan előszabott módon bevezetni, u je
gyesek által előmutatott szükséges bizonyítványokat azon sorszámmal, 
mely alatt az összeadottak a házassági könyvbe bejegyeztettek, elllítni, 
és a házussági könyvhöz füzni. 14. A törvényes rendszaLályok megtartása 
nélkiil kötött zsidó házasság ér..-énytelen. 15. Jegyesek, vagy mbbik tls 
vallástanítók, kik az emlitett rendszabályok ellen cselekszenek, továbbá 
:1zok, kik rendes megbizutás nélkiil az összeadást véghezviszik, neveze
tesen azok, kik magukat, az előttük tudva le,·ő tiirvényes házassági aka
dály elhallgatásával, összeadatják a nélkül, hogy ez alól fölmentést nyer
tek volna, kihágást követnek el, és 3-6 hónapig terjedő szigorú fogság
gal bi\utetenclök. 16. Azon mbbik vagy vallástanítók, kik a házasság
könyveket nem ::1. törvény rendelete szerint vezetik, arányos pénzbeli bün
tetéssel illctendők hivataluktól elmozdítatandók, s arra örökre alkalmat
lanoknak Hyílvánltandók. 17. Az asztal- és ágytóli elválásuál a zsidó há
zastán;akra nézve következő eljárás követendő : A házastársak kötelesek 
mindenekelött eh-álási szándékukat, indokaikkal együtt, rabbijuk előtt ki
nyilutkoztatni. A rabbi kötelessége a házastársakat összekeléslik alkalmá
val kölcsönösen tett ünnepélyes igéretükre emlékeztetni, s az elválás káros 
következményeit hathatósan szívükre kötni. Ezen elöterjesztések~t búom 
ízben kiilön kell ismételni. Mi ha foganat nélkül maradna, a rabb1 a 
nek h·ott bizonyítványt tartozik adni arról, hogy a háromszori eltJ:tlllleii"' ''' 
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tések ellenére is, eldlási kiduságnkn:ll megmaradnak. 18. Ha miud a két 
fél az eldl:isba beleegyezik, kötelesek eldUsi kérelmüket .az r~:ő~bi ~z~;
knszban ,~ri n tett bizouyítdny mellc~kh~sc{ \·cl, a mcgyél~ben c~ h.ov~r, vtd.?
kén az(ln s7.olgabiró elébe. melynek j:lnlstlbau, Jt\ s7.- l\.nn- es lfaJdnkcru
letckben ,1 z0n~dros hiníja elébe, mclyuck területén a férj lakik, szabad 
kir:íh·i és rendezett tan:ícstÍ városokban pedig a városi biró elébe tcrjesz
h'ni. ·Az említett birós:íg öket személyes megjeleuésre maga elébe idézcndi, 

8 ha eli)tte azt bizonyítjtlk, hogy mind az elvttl:ls iránt, mind a vagyont és 
tarto1st érdeklli föltételekre m~zve maguk között megegyeztek, a kért elv:l
U<t miuden todbbi \izsgálat nélkül engedje meg, s azt a biróstigi iromá
ln-ok ki.izött jegyezze föl. Ha gyermekek léteznek, a biróság azokról a 
g~ndnoks1ígra nézve fenn;Hló áltahlnos rendszabályok szeriut tartozik 
gondoskod~i. 19. Kiskorú vagy gondviselés alatti lulzastárs magától is 
beleeg~-ezhetik ugyan az eldJásba, de a h:ízasblrsak vagyana és a tartás, 
Yalamiut :l g~-ermekek ellátása ir:ínti egyezséghez az illető törvényes kép
Yiselö é,.; ;t g;:ímbirós<Íg beleegyezése sziikséges. 20. Ua az egyik fél az 
cldhisba beleegyezni nem akar, s a nuísik felnek jogszerlí okai vannak azt 
sürgetui, ezen esetben is megkidntatik a rabbi engesztelő előterjesztései
nek előre bocsátása. Ha ezek sikertelenek, vagy a ,·ádlott fél a rabbimíl 
megjelenni Yonakodik, akkor a kérelem, a rabbi tanusítványával cs a 
szlikoéges bizonyítekokkal együtt, a megyei , kerlilcti vagy vidéki, sz. kir. 
és rendezett tanácsú drasokban pedig a városi törvényszéknél nyujtandó 
Le, mely az ligyet hivatalból megvizsg,llni, s a felett itéletet hozni tartozik . 
A biró a veszélyezett félnek még az itélet kimondása előtt is engedhet el
kiilönzött tisztessc:ges lakhelyet. 21. Ha a másik luízastárs beleegyezése 
nélklil kért cldlltsmíl perkérdések támadnak, melyek Yalamely továbbra 
kötött szerződésre a vagyounak elklilönzésére, a gyermek tartására, vagy 
111ás köYetelésekre és ellenkövetelésekre vonatkoznak, a rendes bíró előre 
mindig tegyen kisérletet ezen perlekedéseknek egyezség általi megsztinte
tésére; ha pedig a felek egyezségre nem bh·hatók, azokat rendes perutra 
utasítsa, mely fölött az általanos törvények szerint kell határozni, addig 
is pedig a nő és gyermekek 1·észére az illenelő tartást kiszabni. 22 . Azon 
nyomós okok, melyeknél fogva az elválás itélet által kimondatLatik, kö
vetkezők: ha a pauasziott fél valamely büntetthen marasztaltatott el; ha 
a panaszló házastarsát gonoszúJ elhagyta, vagy rendetlen életet követett, 
melv által a panaszló házastárs vagyonának ne\·ezetes része, vagy a csa
lád ·jó erkölcse veszélyeztetik ; továbbá az élet vagy egészség elleni veszé
lyes törekedések súlyos bántalmazasok vagy személyek viszonyaihoz ké
pest felette érzékeny ismételt keserítések, tartós és ragálylyal fenyegető 
testi sérvek. 23. Elválasztott házastársaknak szabadságában áll ismét 
egybekélni, de egyesülésöket a rendes biróságnál be kell jelenteni. lia a 
l!á.zastársak az ily öszekelés utáu ismét el akarnak válni, ugyanazt kell 
megtartaniok, a mi az első elválásra nézve rendeltetett. ~4 . A zsidók kö
~tt érvényesen kötött házasság, kölcsönös, szabad belecgyezésükkel, a 
férj által a nőnek adott elváló-levél által felbontathatik ; mindazonáltal 
tartoznak a házastársak végelválásuk tekintetéből, magukat legelőször a 
ra~bi vagy vallástanítónál jelenteni, ki a leghathatósab}, előterjesztések 
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:il hl ig-yekezz<:k a kicgyczkcdc~;t Pszközölni ... , k 1. k". • 
1 

. 
. . . . , . · ~ t~(\ la. 1::ser etc :-;t kertelen 

voh1n., acl.Jün nek1k 1rott bJzonytb·auvt ho<>v dbí· tt k""t 1 · · . · . . . · ' "'· ' zo o c Cs<egcben elJart 
dc nunden tgyckezetc mellett 1:; a feleket <z-lncle'ktl·t ' l" 1'11 ' · · ' 

'>,. . • , ' ·• l , o 1 e a nsra nem lnr-
~~att:~· ~J . ~zen_ btzonyt~\'l~n!nyal mind a krt luizas túrs köteles a me"Yci 
!llctolc!-!: kenJict1 vagy nelein sz kir é" rencle~ett ta · · · kb "· ' . ...... , . .. , ~ , , · · "' ,, - ~ naesu varoso- an pc-
el! g a \'arost to1Tcnyszelmcl megjelenni. Ha ezen hatós:i•'" a körlllmrnvek
ből azt találja, hogy az isméti egybekeléshez még némi' ren c' • . ' : 

, , • 1 n~ 'an1 n z 
eh-ahst azüJmal meg ne engec!Jc, hanem a házastársakat eo- 1- ,·a~y két 
hónapm visszautasítsa. Csak ha ez is sikertelen rna1··1clt , .. " .,~ ·1 ':' d" · t . . • ( ' u.g~- la llllll J~u· 
e_~cm~e sc1~1m: ~·cme~y sem ,·olna ~z. isméti eg:-·bekeléshez, enge dje meg a 
torvcnyszek !telet alta!, hogy a fCl:J a niínek az eldló levelet átad"a é:; 
hn. mindkét fél a biróság előtt ismét kijelentette, hogy az elYálólend ~za
bad belecgyezésseli kiadás:ira és át,étclére magukat eltökélették. tekin
tessék az eldló-levél jogén-ényesnek s olda~sék föl ez által a h~zasstíg. 
2 G. Ua a nő htlzasságtörést követett el, r~ a tett bizonyíttatile joga Yan 
a férjnek azt akarata ellen is nílólcvéllel mag:ítól elbocsátani. A blízass:ig 
nigehtilasztására a nő ellen intézett kereset. a 23. szakaszbau említett 
azon törvényszék előtt, melynek körében a házasblrsak reneles lakásukat 
tartjálc inelitandó, s egyéb peres iigyként hírgyalandó. 2 i. Zsidó házas
ttlrsnak a kercsztéuy Yalltísrai attérése tUtaJ a luízasság fel nem olda tik, de 
az imént, a 24, 25, es 26, szakaszokban elősorolt okoknál fog\'a felohlat
hatilc E tekintetben a. kö,-etkező szab:ilyok szolgtílnak zsinórmértékiil: a) 
ha zsidó házasüírsak egyike a keresztcny vall:isra :íttért, mind az eh·álás. 
mind pedig a h:izass1íg felbontása esetéu, mimlenck elött az illetékes ke
resztéuy lelkész köteles a keresztény hitre tittért h:izasHrsnál a kiegyez
kedést a fenn előirt modorhau megkísérteni, mely esetben szabadságában 
:í ll ezen kiegyczkedést a zsidó luízasfélnél is megkisérteui, ha ez utóbbi ez , 
iniuti felhivásának önkent engedne. Ha ezen kisérlet sikertelen maradna, 
akkor az illetékes birós<ig ezen kiegyezkedési kisérletet mindkét házas
társnlíl i~métlcneli és sikertelenség eseten a fenn előszabott mód ezerint 
hivatnhLban eljáranel: b) ha mindkét zsidó házastárs a keresztény hitre 
tért, fenhagyatik nekik, házassági kötésiiket az illető keresztény lelkész 
:\Ital szcntcsíttetni; c) a házass;íg felbontlisa esetéu, ha a zsidó házastár
sak egyike keresztény hitre tért, a-. eldlóle,·c1 titadása és átvétele megha
ta.lmazottak tiltal is történhetik. Ezen esetben azonban keresztény hitre 
tért h:bmsfél, ha meghatalmazottat ,-allnni akar, mindig zsidó egyént vá
lasztani és ez iránti meghatalmazvány:ít nkként köteles kiállitani, hogy 
n bban a keresztény Yallás ell eu ére mi sem foglaltassék, egye'biránt pedig, 
a menuyibcn ily esetben lehetséges, minden a :r.sidó l""allási szakaszokban 
alapult netaUni lelkiismereti kételyei a zsidó házasfe1nek elhárittassanak, 
s igy ennek sc maradjon ainpos oka a házasságot teljesen feloldottn~ 
nem tartania. Erről a megye kormányzója azon meghagyáss~ é'rtesfttetik, 
hogy a fenn eliis01·olt szabályokat n kormányzata alatt levő valam8Jm1l 
ki\zigazgahísi és bírósági közegekkel azoros alkalmazkodás Wgett 

Kelt a birodalmi fővárosban Bécsben, .Ausztriában 
ezernyolezszázhatvanharmadik évben. 



VEGYES. 

Irodalmi hirek. )[egjeleut és bekiildctctt: Sdu·cinu .lfárton. Adalé

kok a bib1iai szi.h·cg kiejtésének történctéhez. Budapest. - Uazuy 

.lla11Ó. .A biblia befoly~isa a magyar irodalomra a XVI. és XYII. sdzad

ban. Buelapest. (Külöu louyomat a l\Iagyar-Zsidó Szemléböl). - 1\lein 

-"al<uJWll Trauerrede übcr l\Ioses l\Ioutefiore. Zenta. - Leiouhiljr·r 

lhícirl. Der Predigcr Salamon . . . (Emlckbeszéel Salamon Gottholdm 

Hamburg. - Salfeld Zsigmond. Dr. Salomon Herxheimer. Eiu Lcbens

bild. Frankfm·t a. l\I. - lúop}ler Sándor, s.-a.-ujhelyi néptauitó, több 

h,:bcr imák. Gyakorlati kézikönyv az imák fordításának gyors bcgyakor

hidra. l. és 2. rész. Pozsony, 1886. 

Egy hitszónoklat. Lapunk egy banltj~itól vettlik a következő érdc

kco közleméuyt, melynek térhi~luy miatt csak most keríthcttlik sorját. Ad
juk az cg,:szet szóról-szóra. 

Cnncpi s~mtúcs:.:éd, tw·tuttn n Úlulapcst-lipótmc;;ci or.;;;. tdúolyd« b·. 

/.,ípvlll<íjáúan a kiengesztelés napján IYJ!J cluwbcteg. 

~És a főpap engesztelje ki önmagát, luízát, s Izmél egész közs<iget.« 
Levit. 16. 17. 

Töled, Miudenható, ki örökkévaló lelket lehelsz a mnlandó tc,tbc, 

ki halhatatlan igéket keletkeztetsz a halandó, porlatag ajkakon, tölcd, én 

édes Istenem, esdekJem a kegyért, ibiesel meg ajkaimat, hogy dicsöségedet 

úzen legnagyobb és legmagasztosabb nap iinneplésére, méltóan hirdethes

sern! A bekezdéslil idézett szent ~zavak képezik kiindulási és czélpoutját 
beszédemnek. 

Ezen kiengesztelési iinnep a szerény falak között, a hol azt motit 

megüljük, csak halvány másolata ama fenséges képnE-k, melyct ez ünnepet 

illetőleg a szeutiras ecsetel. De nem magasztaltatik fel a legkisebb kör 

is a nagy isteneszme ihletése által? Az igazság hangja, jöjjön az btírhouuan, 
utat tör magának s mindnagyobb körökre elhatva messzire elhallszik, min

denlltt nemesitve s éghez emelve. Ama fohászok pedig, melyek bá11at11yomta 

szivekblll jönnek, melyeknek e szentélyben a vigasz enyhe forrása fakadt 

71.') 

fel, az ily ~zivekből eredt fohászok, a koronás rlalnok ~zavai s:r.erint kerl-
vcsek az Ur sz ín c előtt. Szentcljiik fel tch·lt 1-.. .. · t · ' , . . · ' ,ozo~ Js entJs>~telctlink c 
helyet 1ID1hnkkal s tanuljuk c nap hármas 'ele t"' • 't · .. , • .. , . ' ' ' .l nosege, t. 1. onmagunk, 
h:bmnk cs brael kozsegének kJCngesztclrsét megérteni. 

I. 

, ~~ogy mit jelent ,az_ önmagunkb! vaió kieugesztclődés, legjobban 
megert1nk, kedves testvere1m, ha annak ellentétiét fi ]"""k 1 · o gye Jn meg, me y a 
sorsiilclözött s rnindenféle megrázó csapások :Utal megviselt emberek tekin-

tetében oly szánalomra méltóau s c mellett gyakran oly félelmeteseu jut 

kifejezésre. Melyikünket nem fogta el néha amaz ellentét én:cte, 111~Jy 
bclsö lénylinket eltölti : a mag~lbaszlílhls \'llgyának örökös klizclclmc a 

kifele való törekvéssel? Az ember kettő~ természetc ez, mely lángoló 

harezra szítja. két ellen té tes, egymással mérkőző ösztönét: önös vágyai 

kielégítését egyrészt s nulsrészt önmegtagadasát magasabb erkölcsi ezé

Inkra. Azonban e küzclelem nem fog elmérgeseclni, lift józan önmegfigyelés 

és s:.~orgos önvizsgálas enyhíti a vágyainkkal ntló harc:r.ot. Hiszen a mn

htncló, szabad akaratuukat iclöleg leuyiigözö érzcki ösztön ,-oltaképeu nem 

is képezi léHylink igazi alapját. Csak fl.z eszme az, ami örök és való, s :t 

melynek lén~·iink is részét képezi s esnpáu az istenséggel való örök össze

fliggésébcH keresendő az emberi lény fogalmlinak jelentése s létlink czéljll 

Js föladata. E föladatunk azonban épcuséggcl nem könteli meg, hogy ama 

számtalan sZlllat, mely lelkünket l\Z érzéki vihlghoz füzi. erőszakosan szét

tt:pjlik. Az emberi üszliinülc romjain tiizni fel :1 kötelesség úszlaját, előrc

ség volna. A magasztos szabad rtl.:rmtl mellett nemes ctÍgy is létezik még! 

Helyesen, és mélyreható pillantásra valló felfogással mondják korunk ethi

knsai, hogy akarat és ösztönnek nemes összhanghan való összecsendlilésc 

kell, hogy feladatuukat képezze, mely összhang az Istenhez való ezeretet

ben és teljes odaadásban leli ktJtfejét: »Szeresd az Istent lényed kettös 

természete alapj>in.« S ha érzékeink sarkaló ösztöne a földi örömek rab

igájába hajt, ez ösztönt a Ien11mdani tudás, a győzelem fólötti örömmel 

ellensulyozhatjuk. Ne hagyjuk gondolatainkat az érzéki ösztönök árjába 

merlilni, nehogy »belsö cllenséglinktöl«, a mint a régiek a testi vágyakat 

11evczték, legyözettessliuk. Két koczkával játszunk szivünk pitvarában: 

belső ,:s klilsö természetlink. De miként a főpap, ki a szent elbészéMs sz&

rint, hogy éleitt nyerjen, sorsot huzott, melynek fólirata volt: »Istennek« 

akk1!nt mi is az isteni tudat uruájáhól huzzuk ki sorsul az eszménynek 

összhangját az élettel, mely nekünk jelszó és megoldás e napon, mel;y u 
élet fáradalmaira erkölcs}leg erösít, mely Idengentel hmmünket ő4lPII/ljg~~trlltol. 
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ll. 

l' gy anazon iir, mdyrt egyes cmlJer kcdLqyébcnl:íttuuk, bltong fel1:11 k 

gyakran a csal:\d clctébcn. Nem n. szcretet amaz iRtcui szikrájn. ez, melyet 

n. J\!ill(lcnható a nő szi,·ébe lehelt, hogy azznl a férfi czéltuclatos törekvéset 

s ide:í ljait hlugg:í szítsa, nem n. közös isteni rendeltetés érzete az, mcly c 

férfi keblét cl kellene töltenie, hogy a család szcntelyének rendíthetlen osz

lop:\ t képezhesse - az oly viszonynál, melyuél nem égi ideálok kötet tc 

ö:;szc a szi>cket, hanem külsö kölcsönös érclele Nincs is az ily viszonyrdl 

sc áldás sc igazi boldogság, nem világol a csaHel szentdlyén semmi ma

ga;;ztos eszmény lobogó hingja s hn. n. föleli javak pisla fénye is ehtlszik, 

egy nlratlan sorscsap:lR ricleg lehétöl érintve, mondhatatlan rideg ih tátong 

:t család bel~ö életében. De hát igy kell-e ennek lenni, ennyire kelle j nt

nunk ; h:lt nem hüség az, mely a csalad tiízhelyen örökké égve, fénynyel 

tölti be a házat ; nem hullat-e az ég könnyeket - mint a régiek hittek -

ha szeretö sziv megcsalatik. És másrészt van-e szebb, dicsöbb képmása Isten 

szcretcténck Yálasztott népéhez, mint az odaadó önzetlen kölcsönös sze

reime azoknak, kik a hazasság örök frigyére I sten oltáránál esküt teve

llek ! - l\Iegint csak az örök isteneszme az, mely hajlamot és kötelmct, 

belső es kiilsö életet egymással egyesít, a családot felszenteli és felmagasz

talja, az anyai s:;eretet varázshangjával külcli áldását az Isten népére. És 

ö, ki sötétségből a vihlgosságba, a viharokból a csillagok köze kiJzelötte 

fel magát,- József, kinek képét a~ ünnepi tarogató hozza emlékezetünkb<', 

ö, ki a sors változandó folyásában mindig szem előtt tartotta atyjának 

dicsöült vonásait s a ki fivereit, kik lánczokat kovácsoltak számára dicső

sége tetőpontjan mégis karjaiba zárta,- ö legyen mintaképlink az életben. 

Hiszen meg vagyon irva: »Testvéri szerctetbeu van a boldogság s az örök 

élet.« A_ z Istenihez való odaadás engesztelést sz ül a cs(~lád körében. 

III. 

Az atmenet a családtól az emberiséghez magatól történik. A csalM 

képezi az alapkövet, melyen a község szentélye felépül. Itt és ott anyagi

asság képezi a bontó, az eszmény az összehozó, egyesítö elemet, s az olyan 

tettek, melyek menten mindcn önösségtől e nagy egész czéljaira irányoz

v~k, bil!tosítják az embernek az örök életet, a halhatatlans:ígot. S nem 

épen a mai nap az, mely a földi javakról való lemondást képletileg nm

tatja, mely napon minden anyagi tápláléktól tartózkoduuk s a szellem 

szárnyain égi légkörökbe emelkedünk? Joggal utaltak a régiE'k a hahU és a 

megdiesöülés ez ünnepének egymás között rokonságára. A lemondás és nél· 

külözés !Utal, melynek magunkat máma alávetjük, jelképezzük a halált, 

l 
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1:jcliink fcláldoz:ísát az embcris1:g .iaY:Íra. H ki 110 hinn,: cl lf'ten mind1.11
• 

hatós:íg:ltól, mely minden helyet betölt, mcly minrlcn Pszmét cz,:ltndntos 

tettben Iulpes tárgyiasitani, hogy ne volna képeti az embert örök életre fcl

üímasztani? Dc ha azt hi.,s:ii!.·, teljes ta11aszhlási megg . ·· ··1 · l z· , 
' ' ' ) OZOC I'StiC /U( J""" 

hogy az igazság 1:r, bilincseket szakaszt, koporsókat áttör, sirokból füléb: 

rcszti a halottakat; mert az igazscíg a l.·iulfJC8Zielő hatalom a ki.i~sé:; iisszt -

8é:;ébcn . 

(Következik a halottakért vnló ima.) 

A M.-Zs. Szemle klilföldön. Polyóirn.tnnk két ktizlem1:11 yl:t, a 

Jtcw·yorki Hiibsch Adolfc{t (367 1.) és a parisi Dcreubourgét (4:1;) .1.) for

dította dr. J{ohut Sríndor new-yorki rabbi, hazánkfia, egyik elökelö amerikai 

felekezeti lapban, az American Hebre"i\·-ban. 

Bassó Vilmos ötvenéves tanítói jubilennuít készülnek bajai ti,zteliii 

megiilui, még pedig oly móclon, mely a kezdeményezöknek méltó dicsérc. 

trrc válile Dr. Brnck Samu, Scheer Bemát, Bruck Izidor, dr. Lernberger 

Henrik, Borsóeli Zsigmond, dr. Klein 11liksa, Fischer Adolf, Schön Antal, 

E:omogyi Emil, Stekler S. és \Valder Jakab urakból :illó bizottság az ,:rclc· 

mckben megaggott tanitót a fölhiv:ls szcrint »az erkölcsi elismeréseu kivUI 

rncgfelelö anyagi hlmogatásban is óhajtjuk részesíteni, és ezen nemes ezé! 

megvalósítása érdekében, sz~ímos tauitduya és banitja közrcmíikötlését 

ké1:iiik lehctölcg oly alap megtercmtésc:!ze,::, mcl,r gondtalan aggságot hizto

sÍtf\on sz~tmára.. « 

A zsidók az antwerpeni kiállításon kitiintetettek között meg

lehetős nagy sztlmbau szerepeltek, és pedig csop01·tok szerint: I. Közoktat:ls: 

1. (az Alliance tuniszi iskolája). II. Köuy\·nyomtatáR és kön)"\'kereske

dés: 5. III. Papirfélék, köuyvkötés: 1. IY. RajzmÍÍ\"rszetek alkalmaz:isa: 

1 .• V. Fotografiai készletek: 1. VI. Hangszerek 2. VII. Orvostudomány, 

eg,:szségiigy: 2. VIII. Bntorok és vésett tárgyak: :3. IX. Festett papirok; 

1. X. Ötvösség: 1. XI. Czérna és gyapjuszövetek: l. XII. Csipke, hímzés. 

stb. : 3. :XIII. Fchérnemiíek: 3 (l versenyen kivül). :XIV. Utazási czik

kek: 1. XV. Férfi és uöi öltözetek: ll. :XVI. Ékszer: 2. XVII. ?lletallur

giai czikkek : 1. XVIII. Erdészet: 2. :XIX. Nem tápláló gazdaság: l. XX. 

Chemiai czikkck : 4. :XXI. Bőr: 6. :XXII. Mechanik:li szerek: l. XXII~ 
Ruhavarrás: l. XXIV. Jela<hls tov:lbbítása: 2. XXV. Tápláló •szerek, 

gabuafLHek: 3. XXVI. Egyéb tápláló szerek: 1. :XXVII. Szesztermelék: 

1. XXVIII. Szeszes italok: 9 . :XXIX. Lepárolás: 4 . XXX. Kiviteli keres

kedes: 3. XXXI. Kereskedelmi gyűjtemények: 1. XXXII. Elektromosság: 
2· XXXIII. Szépmiívészetek: l. (Israels József.) - E 82. zsidó kitunf.&. 
tett kiállító igy oszlik meg országok szerint: Algír: 1, Angoloi'Ú4g: 1,. 
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Ausztria: l L Belgium: 12, Canada: 1, Francziaorhzág: 28, Fr. gyarma

tok: l .IIollandia: 3. Ln,cmburg: l, Némctorsdg: 15. Norvrgia t, O!asll

o r~z~ip:: 2, P ortugál : 1, 8védorsztlg: l, Tnnisll: 3. 

Zsidók kiilföldön. A J><ÍI·isi szépmiív<(sv.ctck alutd<(miaja tajfestészeti 

wrscnydij:lt L'dmvnd Picard nyerte cl. - Luigi Luzrmtti bizatott meg az 

ola8~ konminy részéről , hog~· tt kölltC <:s F raucziaorszttg közöt.t kötcudö 

ha,ióz:isi szcrzödcs tárgyalásait megkczdjc. - . intoT.:olski Jllárki1s szentpc(· 

ternb·i ~zobdsz a Ji·anc::ia szépmiivészeti akadémia ki.ilsö tagjának van 

kandi 11:Unl. - Jlr .. Yatlwnson l '/adimir, Pl(tcrvárott, orosz nemesi ran

::ot 1n·ert. 
·. . Luther-Társaság tzimJn alakult meg Buclapesten sze p t. 2 9-én egy 

,·p:~·l'siil ct . melynék c.-:élja az evang. tuclom:lnyos és népies vallási iroda

lomnak :lllaudó lendüle tet adni . A Ursas:íg kezdeményezője Trszt.ljin.d·y 

Fu-111 ,·~ a pozsonyi Evang. Egyház és Iskola kitLiuö szerkesztöjc. Ősz intén 
gratuhllunk tisztelt kollégáuknak a fényes eredményhez, melyet fáradh a

;atlan buzgalmával kiérdemelt. L elkes folhívását megér te tték olvasói és 

hitsorsosai , kik (L Társaság megalapí tására nem küldtek be neki - czik

kekct. hanem pénzt. Alig mult cl lu( r, melybcn p[u· fo rintnyi j ilrulékot vagy 

adakoz>ist ki nem mutathatott volna és igy került össze eddigelé 13 11 frt 

15 kr. n z ainpra és 68 7 frt 50 kr. énlijakbau. A ?IL-Zs. Szem le méltó iri gy

~éggel Ycsz a Luther-Társaság megalapításáról tudomást. Reméljük, hogy 

mire ez irodalmi nlllalkozas müköclésének 25 éYcs jubileumát i.Hi , mi - ha 

akkor ugyan még fönnállunk - az addig felnőtt uj 11 emzedék bm~galmá

ból ujra fogunk ptlr czikket közzétehetni arról , hogy ily bírsaság köztünk 

z!'irlók közt ~em volna talán meröben fölösleges. 

Zsidó irónök. A Jlorgenste>·n Lilw által kiadott I-Ianclbnch für 

Frauen czimü kötetből összeállította egy névtelen a Jüd. Familienblattban 

a :.:ddá írónők és müvésznök névsorát, mely következő : Barach Róza, 

Bécs, tárcza, novella, líra; Benfey Anna, Grácz, nov., tanuim., zenemüvésznö i 

C alm M., Casscl, regéuy, líra, nökérd<'s i EttJinger Emma és Anna, Karlsruhe, 

ford. francziaból és angolból ; Frankel Anna, Sommersdorf, háztartástau i 

Freudeuthai Emma, Boroszló, humorista i Goldscbmiclt Henriette, Lipcse, 

nökérdés i Goldschmidt Janka, Hamburg, nevel. irányregény i Jacobsohn 

Betti, Königsberga i Henle E. (Levy Eliz) dramairónö i Hirsch Jenny, nov., 

ford. franeziából, angolból s svédből i Lewald Fánni (ki van keresztelve) 

Berlin, ifj. h·atok, uiíkérdés, versek, a »Deutsche Hansfr. Zeitung« szerk. i 

Löwenstein Katte, arczképfestő; Levison Alwin, Kopenhága, drama, nov.; 

Berlin Fá.nni, dr. j uris,, Pétervár ; Rubinstein Zuzánna, dr. phil , bölcsészeti ' 
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tanulmányok; Schlesinger Rcgin:1., tár~r.a 1:s líra. E I'Ort p:ír lrtii:J!J<lr 

ntlvvcl is ki lehetne még egészíteni. 

A Mekiczé Nirdamim ez. irodalmi egylet tudatja. hogy p),ö kiacl

Vlinyait még ez év folyamában sz1(tklildi. Az egyletnek eddig 100 clöfizctü 

tagja van. 

A budapesti tudomány-egyetem Almanaehja 1884 83-rii l jcil'nt 

meg a miuap, mclyböl a következő érdekes ad:1.tok:1.t mcritj iik (a ;drjd 

közötti számok a második félévre vonatkoznak) : a joytudomrínyi kamak \·olt 

1 6 :í~ (15 G 3) hallgatója, köztiik 3 61 (3 4 7) zsidó i az OIT08/ad. karnak lll 7 

( lOG\1 ), köztuk 602 (585) zsidó, tehát több a felénél: a bó'lc.•(•z<llorl. 

karnak 264 (250), zsidó 43 (41). Gyógyszerész és sziilésznö volt 28 1 

(:J 3 7), köztuk zsidó 28 (23) . • \. hallgatók i.i,.qs •"Írna, a tisztán ka th. hi t· 

tud . hr 91 (92) növendékPt nem számítva, 332 1 (3 145), köztuk :··ir(,; 

ö88;;esen 1028 (996). - Az egyetemi orvoskm·i alapí tvlínyok kíjzt szere

pel egyebek között a Jfollitser F 11 rl,·as uagykereskedöé »ki 185 9-bcn meg· 

hal:Uozv:ín, 18 9 0 p. frtuyi államkötvényt végrendeletileg hagyományo;~ott, 

hogy ezen egyetemnél szigorló Mózes valltlsn kiválólag pesti orvosjelöltek 

cs sziilészuök, harmincz, illetőleg tizenöt frtuyi segelydijbau részesíttc,se-

11ck.« - Zsidó tauerők az egyetemen: czim.:eles rcnc/1"7.1:iili tanú r·ok : Hőke 

Gy11ln. <~s Stillcr Bertalan: magúntwuíruT.· a }o!JÍ karnál: Fayer L~i :; zlú, 

Körösi J ózsef, Ncnm :1.nn Armin <~S Scll\ntrcz Gusztáv; az ol'cosi karmi! 

Irasenfelel Manó, \Vittmaun L ázár, Purjesz Zsigmond, Goldzicher Vilmo~ , 

Liebmanu Mór, Bárou Jón:ís, Szahireli Mór, Lichtenberg K01·nél, Havas 

Adolf c:s Szili Adolf i a bó'lcsés~di karnál: Goldziher lgmícz, Kánmin Mór, 

}..Jc:-utnclcr Bemát, Bánóczi József, és Marczali Henrik. Összeseu van 

a nevezett ki rom fakultáson 7 2 mag:íntan:ír, ezek közt zsidó 19. 

lgazítások. Utolsó füzetiinkbeu, dr. Bloclt Jlenril~ czikkében a 

következő értelemzavaró sajtóhibák igazitandók, az 579, l. 5. sorban 

fdii.lröl hiányzik »melyböl« után Gibbon; a 581. l. l !l. sorában, »ártat

lansága « h. olvasandó: méltatlailsága. - Rarló T"ilmo.~ czikkébeu a 613. 

l. 13. sorában »magyar nyelven« előtt kiesett e három szó: »hanem osz

tnik olvasóköuy\·ek «. 

Bözöd-Újfalu. D1·. B eck Jióricz bukaresti hazánkfia okt. 28-án 

kelt levelében a kö\·ctkezöket i1ja szerkesztöségünknek: »Ma egy hete 

beszól hozzám Braunatein Ábrahám vagy Gellér Benjamin nevii honfitárs 

és hitsorsos és arra kér, adjak neki segítséget a bözörl-ujfalvi prozeliták 

jav:íra, kiknek házai és minden ingósága ez év julius 15-én tüzvész által 

elpusztult. Igazolásául egy könyvet adott, mely.ben Erdö-Szent-GyÖf!U 
zsidó községe, valamint az ottani rabbi részéről irott bizonyítványt taJ4l. 
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tan1, nwlyek a nc•n•zett ember szavait megcrÜ:;Ltetlék, ~sakhogy a tiizvész 

i(l~jériil nem volt bennök határozottan szó. lllinthogy L'n aug. 6·:in voltant 

B.-"l'jfalnn l's a juliusban esett tiizn'szröl ott semmit scm hallottam, scm 

nyomait nem hittam, a könp·ct lcfogtam, azt monch-ánncki, ha Eu karcstet 

riistént cl nem hagyja. Maclom a hatóságnak. Ezóta az embert nem !:ittam. 

Xincs be1mc kéh•ég tehát, hogy csaló. Azonnal Erclö-S;r,cnt-Györgyrc irtam, 

ho!_.!·yan jutott c csaló hi1·atalos 11ecsétcs bizouyítv:íuyok birtokába. Eddig

dr nl'lll kaptam vtllaszt; ha néhány nap. mnlva nem jön. elkii\clöm Kegyecl

nek a k\.in~·vct, hogy az iigyet közelebbről vir-sg:ílhassa.«- No1·. D. vettük a 

könyv,·cl egyiitt ;<'lt. Dr. Eeel.: ujabb le1·clét a szent-györgyi község hiva

talos l'rtc~itésévcl arról. hogy ott sem a gyiíjtök, sem a bizonyítványok 

aHirótt neveket nem ismerik. A köuyvböl kitünik, hogy a csalók Gyula

fehérdr, Lngo;:. Kadnsebcs, Orsova, Tnm-Szeverin és Pitesti - e két 

utóbbi ohih - községck zsidó lakosait sarczolták meg. Összesz~lmitottuk 

a sokszor jelentékeny tételeket; az egész összeg 13 3 fr t 3 O lu. é.s 2~ (j 

fra uk ,; 0 eent.-ra rug. --- Kell-c mondanunk, miért hozzuk a szerkesztö

ségnek tudomására adott annyi iigyes-bajos dolog közül épen ezt a nyil

dnossügra '? Bizton reméljük, hogy a bözöd-ujfah·iak iránti érdeklődés ily 

örvenclete8 jelei,-el most is fogunk találkozni, midön a ~L-Zs. Szemlc for

dul ez iigybcn oh-asóihoz. 

A M.-Zs. Szemle munkatá1·sainak statisztikája. Taval volt 

folyóiratunknRk összesen cl9 munkatársa, az idén 65. Ezek a következö

ként oszlanak meg (a trrndi számokat zát:jelbc tettük): belföldi (42) 4~, 

köztuk budapesti (29) 29.: kiilföldi (7) 16. az utóbbiak közt magyar szii

letésii (4' 8. .\lhisra és foglalkozasra: rabbi (20) .24, köztük kiilföldi 

rabbi (6) 7: tamír (12) 16; tauitó (4) 3; tauitónö (l) 2: hitkör-ségi tiszt

,-isclö (4) 4: rabbiképzöi hallgató (4) 6 i hirlapíró rs ii'ó (2) 4 i kereskedő 

(O) 2: jog~sz(O) l; ügyvéd (1) 2; on-os (l) 1.- Me~említjlik végiil, 

hogy a ta1·ali tmtnkatürsak köziil az idén elmaradt l G,· ennélfogva uj on

nan jött 32. 
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TARTALOM. 

A M.-Zs. Szemlc IL évfolyamúnak mnnkattírsai 

TUDOMÁNY. 

Lap 

Ill 

Rlei11 Mór. Az agáda . . . . 1-8, 90-98 
Per ls Armiu. Az anyaköny vel és fejlödL:séröl. 9- 1::? 
Koltut Sándor. A gádesi Ilerakles a jcruzs,íJcmi talmndban l a- t.í 
Lőw Immánuel és Kulinyi Zsigmoml. A szegedi zsidó közst:g 

történetéből . S 1-8 9 
Líhry ll1ó1·. Gnosztikai törmelékek a talmudbau . U.j-14!1 
Neubauer Adolf. Palesztina nyelve a m:lsoclik templom utolsó 

századábau . 209-217, 34ü-:)51i 
Pran!.l P. P. Elöcleink épiilcte~ és mulattató oh·a,mányai 218 -22:l, 

2~18-303 

Bárány Józ.sef. Nagy-megyeri Bcsnyci G~·i)rgy kéziratos biu-
liaf01·clitása . 273-2D7 

Rosenberg Sándor. Az Akéd<Í yagy Ábrahtí.m kl'~r-ségc a Yéres 
emberálodozatra - 3;, i -:~G l 

liN:;og J[anó. A biblia befolyása a magyar irodalomra a XYI. 
és XVII. századbau . . 4.17-433, 49"1-505, 567-577 

Derenbozwg Józse;{. Jócbáuáu hannázuf . . 4i34-43f> 
Goldjaim S. H. Egy :t;égi ·del eredetérül . . 436-439 
Leu:in Adolf. A nemesség a régi Izraélben. 489-493, 562-566 
Badte7' l'ilnws. Egy. miclrás a kozarok MtérésL:röl 557-56 l 
Kaufmann Dú1•id. Egy ókori zsinagóga fölfedezése Tt'miszuan 62!1-634 
lioclunuth Abmlu{m. Egy bibliaimondat mint röpke szó . G3:J-Ii37 

IRODALOM. 

RachPJ· l'ilmos. A szeutirás és a zsidó tudomány irodalma 

1884-ben ........ . 
Ciiilernann Múr. Adalékok a héi.Jcr és araméus tanulmányo~ 

történetéhez . . . . . . . . 
Blod, 11cnrik. Egy irodalmi furcsaság .. 
Bloclt PüloiJ. Az érzékek . . . . . . . . 
Kle:in Gyula. A talmud-irodalom keletkezéséről 
Bauer Simon. Az antisemitismus filozofiája . . 
lfr.r,;og Alan,;. A német midr1Ís . . . . . 

16-26 

26-29 
29-31 

94-102 
10~-105 
150-162 
162 164 
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Kaysaling JI. Az olaszországi zsidók mi,·clödési történetéből 
Schreina Jlárton. A tévelygők tltmutatója . 
.Yeumann Ede. Az éuekek éueke. 
lfochmuth .ibrall(ím. A szegedi zsidók tlirtéucte 
Illei11 Mór. HitszónokJatok. 
J(m·dos .Albert. Szombatos éuekek . 
Klein 1llór. Királysag és állam a régi Izraélben 
Bloch Hem·il.'. Judéa miut római tartomány. 
Péte~fy Dénes. Dávid Fereucz 
Bloch Hwrik. A német zsidó közs~gek szövcts~gl'nek törté

nelmi bizottsága . . . 

Pataki Bernát. Chauukka· dráma. 

Kcc.~l.·e1,zéti Lipót. Júdá Halévi költeml'n~·eiböl: 
Lakodalmi énekek, 1·--3. 
Alcharizi Tacbkemónijából: 

A Yilág mulaudósága . 
Júda Halévi költészete. 

Kis8 Jr!.;s~f. Templomi énekek. 'Cjév I, IL 

Krc.,kcméti Lipót. Salamou Ibn Gabiról költeményeiből : 

A költö önérzete . 
Csak tudást ! csak világosságot ! 
J oktithiel Ibu Hasszanhoz, p;irtfogójtí.hoz. 
Jekútbiéi Ibn Hasszán halálára 

Ka)'(los Albert. Szombatos himnusok: 

Ujesztendöre . 
Sátoros ünnepre való . 

Kecsl.-eméti Liprít. Immánuel Ha-rómi költeml'nyeiböl. 

'll· 

La11 

224-227 
304 - 309 
362-367 
440-446 
446-448 
506-511 
512 - 5l4 
579- 585 
58fí - 586 

638-640 
640-641 

32-33 

106-108 
589-590 
164-16f'J 

226-229 
310-313 
360-372 
fíl6-520 

451 
452 

453-454 

lrodalrni holmi. Hübsch Adolf egy megjegyzése. - Neubauer Adolf 
dolgozatai.- Egy igazitás. 367-369.- Amuhammedánpolemikusok 
egy bizouyitl:ka. - Egy zsidó költö czélzása ezen bizonyitékra. - Az 
akédáról való szentirási elbeszélésnek értelme. 448-450. - Zsidókról 
szóló görög fiiliratok. - Severus zsinagógájának tórája. -A három ,:ves 
cyclus és a midrás. - ll j Peszik ta. 514- !í 16. - Paleszti~~i ~e letek. - ." 
Egy régi palesztinai utleirásból. -- A szombat az abesszumn keres~te

nyeknél. - A majorkai zsidókról. - Az orvosi tudomáuy és a lw.ue:· 
nyelv. - A midrás a budapesti míícsarnokban. 586-588. - A Tana 
dibé Élijáhu hazája. - A »Chamór«-ral összehasonlított prozelit~. ---;- A 
prozeliták há1·om osztálya. - Egy San-Franciscóban é)rz<ltt régt hl'ber 
kéziratból. - Még egyszer Dávid l<'erencz. G41-G44. 
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Szántó Elecí::ár. Chéder és zugiskola . . . 
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L11p 

34-:lli 
Palóczy Lipót. A müveltség ~~llapota l\Iagyarország;on, különös 

tekintettel a zsidókra. VI, VII, YIII. 3 7-4 7, ll 6-118, ~36-2·10. 
rrajda Béla. Ami naptáraink 4.8-!íO 
Tf'piszmann l 'i'. A hitközségekés a felekezeti iskola . fí1-:"•2 
Goldheim Lipót. Az anyakönyvelésről . . l O 9- l l r, 
Kaufmann Dá~·id. Az alliance israélite universelle huszonötö-

dik évfordulója. 
Halász Sándor. A zsidó felekezet képviseltetése a felsőházban 
Weiszmann N. A hitközst(gek és a hitoktatás 

166-171) 
177-löO 
181-184 

Bá1·ány József. Steiuhardt Jakab 
1·. m. Nyíregyházától Szegedig 
f. Az európai czivilizáczió l:S a zsidók 
Szántó Eleá.~ár. Az angol hittéritök Budapesten 
Szalá1·di Jlf61'- A föváros népesedési viszonyai felekezetek 

szerint. . . . . . . . 
Csanádi Sámuel. Montefiorc Mózcs . 

·:·:··x· Autonomiánkról . 
IIalász Sándor. Az új föreudiház l:S a zsidó hitfelekezet 
Bm·nct Jónás. Az alapitványokról . 
Weiszmann N. A hitközségek és a rabbik 
Justus. A zsidók az országos kiállításon . 
Bánóczi József. Nyilt levélre nyilt v{tlasz 

.;,:x·.;:. Autouomiánkról . . . . . 
Neumann Sándor. A zsidók szám,trányn. éti pozicziójn. 
Pelhivás a böz.öd-t\jfalvi zsidó közsl(g segélye;",:sl:re 

ÉRTESITÖ. 
Országvilág. 

?;sidó halottak 1884-beu . . . . . . . . . . . 
Bloclt Lúzch·. A zsidók Gácsorazágban és Bukovimíbau. 
Rosenspit;; Sándor. Amerikai levél . . . . . 
Seltmnnn Lajos. Kiilfóldi utambóL Angolor~zág 
- -Hollandia . . . . . . . . 24 l -25 !í, 
·X··X·!€· A tauférfiak gyülekezete Berlinben 
n. f. Egy autiserr.ita keriiletböl 
- f Két költségvetés . . . . . . 
--l- Oroszországi levelek . . . . 18 B -l 9 3, 
Steinherz Jakab. Az »AlliancP. IHraelite l Tuiverselle« 
Licltts,•ltein Lajos. Kossuth Lajos és a s.-a.-ujhelyi rabbi 
Bec!.: M6ricz. Romániai levelek . . . 
Bloclt Henri/c. A zsidók Oroszorsz1ígbnu 
A pécsi izr. hitközség 1884-beu. 
Kunos lgnúcz. Török-zsitló l'ilág. . . 

:l 3 0-2 il;"> 
314-:llö 
317- 321 
373-:376 

377·-378 
455-45!! 
460-462 
463-465 
521-fí24 
;)2.->-526 
591-5B7 
598-60 l 
645 -fi4S 
6-19-li:"d 
fiií:l lj(,;~ 

!í 3-55 
iílí-60 
61-6~ 

ll!J-130 
381-396 
131-133 
133-134 
185-189 
530-586 
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