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TÁRSADALOJ\L 

V I S SZ A P I L L A N T ÁS. 

Az állam és polgárai az esztendő letiinése előtt mérleget 
készítenek anyagi helyzetükről ; örülnek, ha gyarapodtak, szo
morkodnak, ha fogytak. A szellemi és erkölcsi mérleg nem 
bántja őket, nem készítik el év ről-évre ; nem kell számon tar
tani, a kép talán nem volna sem szép, sem kellemes. A fő a 
cselekvő képesség, ennek a neve köznyelven pénz. Az állam és 
társadalom főgondja a jelen, nagy előrelátás mellett a legkö
zelebbi nemzedék, ez pedig nem fog az apák hibái miatt 
elpuc;ztulni, ha a szénája rendben van. Más czélok lebegnek 
a felekezetek szemei előtt. hisz az örökkévalóság szolgálatában 
állanak Az eszmék és eszmények lelkük, ezek éltetik, nélkülök 
tespednek és ar. apák bíínei megboszulják magukat harmad
és negyediziglen. Nem döntő tehát sem egy, sem tiz, sem száz 
esztendő. Ha sub specie aeternitatis szemJéljük a lefolyt évet, 
akkor szomoru jelenségei nem fognak bennünket elcsüggesz
teni. Tagadhatatlan tény ugyanis, hogy felekezetünk helyzete 

az elmult évben ismét ros~zabboélott . 
Az orosz-román zsidóság külső helyzete változatlan ugyan, 

üjabb kormányrendeletek nem ütöttek újabb sebeket, de a 
régiek oly mélyek, hogy a szarvezetet egyre gyengítik. A neve
zettE'k t:lrsadalmi helyzete oly válságos, a milyen sohasem volt. 
Az ellenük alknlmazott kiéheztetési rendszer, a mely te~tükre 
és szellemiikre egyaránt terjed ki, a kétségbeesett kivándorlók 
8zámát egyre emeli. Az üldözött vad fut, nem kérdezi: hon•? 
Természetes, hogy a földönfutókl-á tett szegények tekintélyes 
töretléke nt~ l1j haz::íbnn sem boldogul és a. lefolyt évben elő
Bzör gyiiléseztek a német zsidóság emberbaráti inté7.IDényeinek 
dekgát.usai, hogy a7. orosz. hittet>tvérek visszavündorlása, a repat-
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ri~il:í:s kérdése fel úl tanti<'skozzanak. Hattirozatol,at hoztak, sza
bályokat. úllítottak fel. Hogy mi lesz az eredmény? ki oly bölcs, 
hogy ez t megmondhast;a,. 

A nyuga.t-európai zsidóság ellcu is folyt a, hajsza. A né
met zsidóságot. a lt:>gmüveltebb felekezetet az egész világon ki 
a.karják szorítani azokból a hivatalokból is, melyek eddig ;zá
mth·a, hab:ir nagy munka és képesség mellett, nyitva állottak. 
Az ország urai ellenállottak ugyan a jogegyenlőség el v ébe 
ütköző kivünalmaknak, de a követclés magn elég demonstratió 
és hatástalan nem marad. Vigasztalódhatunk azonban azzal, 
hogy az emberiség nagy szellemei nem a hivatalokban nőttek 
nag} okká, a világ reformátorai nem voltak kinevezett tanácso
sok és az egyéni boldogság és boldogulás nem eugárzik ki a 
földi hatalmasok kegyéből. A német hitsorsosok testí-lelki ép
sége jogaik e megkisérlett korlátozását bizonyára nagyobb baj 
nélkül fogja kiheverni. 

A zsidó gyűlölet, mely hazánkra is kivetette hálóját, 
internationálisabb, mint a milyennek az üldözőbe vett zsidókat 
hirdetik. Az antisemiták az egyetlen és igazi kozmopoliták. 
Hihetetlennek hangzik, de beigazolt tény, hogy a kontinensről 
származó pénzzel tettek kísérletet, hogy Angliában az anti
semitizmust felkeltsék. Egyelőre azonban csak a pénz uszott 
át a szigetországba, gazdái szellemét a józan és szabad angol 
nép nem fogadta be. A szomszéd franczia példa a, vakoknak 
is kinyitotta a szemét. Ugyanis a heves vérü gallok, kiknél az 
események gyors tempóban követik egymást, rég tul vannak az 
antisemitizmus kis játékain. A zsidó kérdés hamar átvedlett az 
ultramontanizmus kérdésévé és a türelmetlenség felbátorodott 
seregei nemcsak a protestánsokat és a szabadelvű katholikuso
kat, hanem az egész köztársaságat szeretnék elseperui a föld 
szinéről, újabb tanulságot szolgáltatva <IZ ismert, de sohasem 
követett tanácsra: principiis o bs ta. 

A többi szemkörlinkbe eső országokban a helyzet vál
tozatlan. Fájdalom, nem változatlanul jó, hanem változatlanul 
rossz. Csoda volna, ha a külső helyzet hatás nélkül maradna 
a belső helyzetre. Az antisemiti:.::mus sokakban megingatja a 
viszonyok állandósil.gába vetett hitet és a czionizmus szárnyai 
alá kergeti őket, a mely azzal kecsegteti híveit, hogy a zsidó 
kérdést örökre megoldja, még pedig a zsidók és ellenségeik 
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mrgclégedésére. A lefolyt évben nagy hala.dást t.ett, sok köz
sé ,ben választási tényezővé vált és még Berimben JS m_egvetette 
a ~ábát. Midőn e sorokat irjuk készül V. kongre~szu~ara, delc-

't · than vannak Basel felé és hivei az egész vtlágon egy ga USa! U · 

napon szá.ndékoznak gyülésezni, ugy hogy m:gvalósul.na a 
»\ Velt-Zionistentag « eszméje. A legfigyelemremeltóbb cha~alt 
azonban Londontan aratta. A legelőkelőbb egyes~letek egy1ke, 

l 1 t a0'1·ai közé a kereskedelmi és pénzügy1 keresztény 
me yne{ " · k' ál' r.Jl 
világ teh:intélyei tartoznak és melynek gyülése1t 1v o a am,-
férfiak politikai nyilatkozatok tételére is szokták felhasználm, 
a czionizmus ügyében informáló gyülést tartott, melyen fel~z6-
lítás.ra Zangvill neves iró és czionista ismertette a Paleszt_m~ra 
vonatkozó czionista tervet. Az elnöklő lord nem foglalt allast, 
de a szónokok, minden idealizmus- és sentimentalizmustól men
ten, gyarmatosító, kereskedelmi és politik~~ sze~~ontbó.l r.y m-

, pa thiával fogadták az eszmét, hogy a szent.fol~let UJ ból zs1d~kkal 
telepítsék be és ott ipar- és kereskedelmi vallalato~ alapltt~s
sanak. Ezt természetesen mindenki örömmel fogadna és a, CZl~
nisták jól tennék, ha elveiket egyelőre szegre akasztanak es 
erejüket a vázolt ezé! szolgálatába zegődtetné~ .. .. 

Bármint alakLlljon a helyzet, akár mrgnyll1k a szent fold 
a kilildözöttek számár·a, akár nem, az sem megold:is, sem vég
ezéL A zsidóság 2000 év óta él Európában, türt é8 szenvedett, 
de nem mozdult és nem fog kivándorolni soha. Sem ellensé
geik fenyegetéseire, sem barátaik csalogatására. A zsidóság 
ügye a jogegyenlőség és a vallásszabadság kérdése, mindkét 
elvnek van elegendő bive, hogy azt veszélyesebb támttdás ellen 
megvédje. Évszázadokon át tenger sok vér folyt érte, drag~ 
vivmány és az európai népeknek nem lesz kedvük előlről kezdem. 

DR. MEZEY FERENCZ. 

Dr. Mezey Ferencz a vallás- és közoktatásügyi minisz
ter által az orsz. iroda titkárává lett kinevezve. A kineve1.\>s 
velejében csak a létező állapotot sanctionálta, mert az uj tit
kár az ügy iránti lelkesedéséből hosszu évek óta szolgálja az 
irodát, vele és általa felekezetünket Több mint 20 esztendeje. 
hogy ezekbe a1. ügyekbe belekóstolt, 12 év óta más tér köti 

l* 
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le idcj(t 0:-; t' reJét, mch cn ar:in' lag rÖvi· d "d" l tt 
J J 1 o a a nagyot 

tPrt'~Jtett ... <le. azért hií nun·adt cls(í szerelméhez: a leleleezet 
ors~ 11!fOs. U,ff,1Je?ltez. Ismeri is minucn csinját-binját, mint mes
terell ktvül senki más. 'Püzbe megy érettük és jaj annak ki 

~:vata:lan .. kézz.el . ~~zzüjuk nyul; ilyenkor jó szivét is leg;üri 
es .. llle.~szulllk ~on:~hs lenni. Olvasóink, kik számtalanswr gyö
llJOrk~l~:ck cz:kk~tben , tudják, hogy az argumentumok egész 
ar:-e~al,1aval szal] s1kra az általa üdvösnek felismert ügyért. Soha 
mascrt. 

A tollnak nagy mestere, de sohasem forgatta másért 
mint. meggyőződéseért Véleményét minden kérdésről mag; 
alkotJa meg - nagy elmebeli képességekkel van megáldva _ 
és meggy{íződéseért mindenhol és mindenha helyt áll. 

N ck ünk tulajdonképen nem is kell Mezeyt bemutatnunk, 
bemutatta ő maga magát folyóiratunkban, melynek 16 év óta 
munkatársa és melynek 5 éven át szerkesztője volt, eszme
gazdag és tanulságos, formás és magyaros dolgozataivaL Mun
kaerejének jellemzése végett ez alkalommal indiscretiót köve
tünk el: azok a mindig talpraesett, nem ritkán feltűnést kel
tett czikkek rendszerint annyi idő alatt készültek el, a meny
nyit a fizikai munka követelt. A vallá:sii.gyek tényeibe annyira 
be van avatva, hogy képes bármely kérdést egy nap alatt min
den oldalról megvilágitani. De már is többet árultunk el, 
mint a mennyi szándékunkban volt, midön a tollat kezünkbe 
vettük, bo~y az egész napi sajtóval a felekezeti ügyeinkre 
örvencletPs kinevezést regisztrúljuk. 

l.íezl'y Ferencz külső élete nyitott könyv. Jámbor szülei 
papot szereltek volna belőle nevelni és 13 éves koráig a tal
mud foliánsait bujta. E l!yermekkori ismereteiből mtig sokat 
őriz ewlékezete és egy orth. rabbi egy mórénuval tisztelte 
meg. Az orsz. irodcíb:t 20 éves korában került mint jogász 
és ott egy évtizedig dolgozott. A Chevra Kadisa 1889. őszén 
vála-ztotta meg, mely intézmény körül mint ügyész és 
titkár közelismerés szerint hervadhatatlan érdemeket szen~ett. 
A ~l.-Z:sidó Szemiében az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat 
léte:sitése érdekében eredm•'nyes agitúcziót inditott meg és az 
uj T:írsulatnak mindaddig titkGira maradt, mig az l<ellően 
megerő~ödött. Önként lemondván, az igtZgatóságba választatott 
be. Az Orsz. Izr. Magyar Közalapnak létreJötte (l89fi.) óta 

t; 
l 
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jcgyzője és e minőségben, mint folyiratunk jelen számának 
más helye is mutatja, jelentékeny tevékenységet fejt ki. 

E pár vonás, melyek alig mondanak valamit, amit az érdek
lődő körök nem tudnának, csak feltüntetni kivánja azt, hogy a 
bizalom és kitüntetés a rábízott ügyekre mennyire rátermett 
férfiura esett. Eszmékkel és lelkesedéssel eltelve osztályasa 
az orsz. irodának, melynek szellemében munkálva és haladva 
a felekezeti és közérdeknek nagy szelgálatokat tehet. Ezt várja 
eddigi tevékenysége alapján a közvélemény, mely örömmel 
fogadta e reá nézve nem meglepő kinevezést. Ez örömből a 
Magyar-Zsidó Szemle, a mely dr. Mezey Ferencz tevékeny
ségének szintere volt, kiveszi a maga részét, és volt szerkesz
tőjét és tisztelt munkatársát ez örvendetes alkalomból szivböl 
üdvözli. 

TÁRSADALMI SZEMLE. 

Az országos magyar izraelita közalap november 18-án 
élénk részvét mellett tartott ülésében d1·. Mezey Ferenez 
jegyző előterjesztette a tiszti kar jelentését, melyben felekezeti 
viszonyainkra és a közalap helyzetére való visszapillant<is után 
a jövő teendőiről programmct adott, a mely az uj iskola
alapításokról lemond és helyébe más czélok megvalósítását 
helyezi előtérbe. E legfontosabb pontra nézve a jelentés a 
következöket mondja : 

))Abból a feltevésből indulva ki, hogy a tisztikarnak az 
eddig történtekre nézve el.~oglalt álláspontjával egyetérteni 
méltóztatnak, bátorkedunk Onöknek a jövőre vonatkozó, az 
ismertetett viszonyok által uralt és az alap anyagi állapob1ra 
való figyelemmel megállapitott programmunkat előterjeszteni. 

I. Elsőrendü kötelességünk, hogy hitközségeinket és fele
kezeti intézményeinket támogassuk, rabbikat, tanítókat segé
lyezzünk .Az iskolák alapítását egyelőre mellőzni óhajtva, az 
alapítandó és esetleg a létező iskolák gyámalítá át tartjuk 
legfontosabb feladatunknak E mellett rabbik és tanítök jogo
sult segélykérvényeit kellene tekintetbe vennünk E czimekre 
az HI02. évre 8000 korona összeget óhajtunk előininyozni, 
melylyel egyelőre segítő munkánkat megkezdhetnénk 
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JI. A közalap :1 fe lekezet kulturális missziója körüli 
tevékrnységcben nem állhat meg a müvelődés első fokain és 
nem szorítkozhatik csupán arra, hogy voltaképpen az állami 
feladatok körébe tartozó népiskolai intézményeket vegye gondja 
alá. Nem kerülheti el fi gyelmünket, hogy ifjainknak életküz
delmeit zsidó voltuk sulyosabbá teszi, hogy fiatal lelkökbe 
sok keserűséget csepegtet az is, hogy az életgondokkal való 
viaskodásuk közben a felekezeti intézményekben vagy éppen 
nem, vagy csak vajmi kevés támaszt találnak, holott a keresz
tény egyházak és alapok ugyis núndenben előnyben lévő társaik 
számára bő segélyforrásokat nyujtanak. A közalapnak, mely 
szegény felekezeti testületeink tehetetlenségén óhajt segíteni, 
válik kötelességévé tehát, hogy a magasabb eszményekért har
czoló i(juságunk fényes tehetségeinek érvényesülését lehetőleg 
előmozdítsa és ilyképpen bennök a felekezeti öntudatot ébren
tartsa. Korunkban, mikor legszebb hajtásainkat a gondozás 
hiánya folytán elveszítjük, sok a tenni valónk. Tegyük meg 
azt a keveset, a mit tehetünk és emeljük ily módon felekeze
tünk szinét azzal, hogy a szellemileg kiválókat testvéri szivünk
höz öleljük, vallási közösségünkhöz kötjük. 

lly gondolattól vezéreltetve, né.c;y, egyenkint ezer kaTonás 
utazási ö"sztöndij hirdetését hozzuk javaslatba, még pedig ezuttal 
egy bölcsész, egy orvos, egy festő és egy szabrász számára. 
Az ösztöndíjak csak kiváló tehetségek magasabb továbbképzése 
czéljaira adományoztatnak és nem szenved kétséget, hogy ez 
áldozat semmi arányban sem állana azzal a szellemi és erkölcsi 
előnynyel, mely ebből felekezetünkre hárulna. És ha majd 
módunk lesz arra, hogy e részbeli működésünket is kiterjesz
szük, önmagunk leszünk nevelőivé azoknak, a kjkre őseink 
nemes örökét és a szellemi haladás zászlóját rábízhatjuk 

III. Az országos izraelita tanítóképző intézet igazgatója 
egy memorandumban kéri az intézet szegénysorsu hallgatóinak 
hathatós segélyezését. A tisztikar meggyőződést szerezvén 

8 növendékek leírhatlan nyomoráról, fi-gyelemmel arra ho 
· · t' . , gy az 

orsza~os w ezet __ tanuló1 kivétel nélkül szegény szülők gyer-
mekei, _hogy velok szemben a felekezeti -jótékonyság eddigelé 
mostohan bánt, holott ők, mint a felekezet egyk .· t 'tó' . . , on am 1 a 
támogata_sra Jgeny~ tarthatnak, az 1902. évre e czimen 1000 
korona osszeget h vánunk eliJir·ányozni A k.. 1 . 

· oza apra anyag1 
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helyzetének fellenelülése esetén e téren nagy feladatok várnak, 
malyeket annak idején bizonyára teljesíteni is fog. 

Kisérletet óhajtunk még tenni a vidéken rendezendő fel
olvasó estékkel, melyek sok tekintetben hozzá fognak járulni a 
felekezeti öntudat emeléséhez és az összetartozás érzetének 
fejlesztésébez. Erre nézve az irodalmi társasággal léptünk 
érintkezésbe, mely ezt az ügyet velünk karöltve a legméltóbban 
fogja megoldani. 

Igy látjuk mi a legközelebbi teendőnket és ké1jük a 
t. Bizottságot, hogy ennek megfelelően egybeállított szerény, 
de kezdetnek nem kicsinyelhető költségvetésünket elfogadni és 
annak végrehajtására minket felhatalmazni méltóztassanak.« 

Az eszmegazdag jelentés a jelenlevőkre nagy hatást tett. 
V ár helyi dr. Rózsa Izsó, dr. Mezei Mór és Weisz Berthold 
felszólalására a tiszti karnak és különösen buzgó jegyzőjének 
köszönetet szavaztak. Ko~·nfeld Zsigmond alelnök a bizottság 
sajnálatára lemondott, helyébe Weisz Berthold országgyűlési 
képviselő ajánlatára dr. Mezei Mórt választották meg, ellen
őrré pedig dr. Kohner Adolfot. Elnök az alap létesülésa óta 
SchweigeT Márton, pénztáros hatvani Deutsch Sándor. A7 
érdeklődés örvendetes, 21 tag volt jelen, a kerületi elnökök: 
gelsei Guttmann Virnos stb., a kooptált tagok közül: Adler 
Lajos, megyeri Krausz Lajos, Sternthal Adolf, dt·. Weinmann 
Fülöp és Weisz Berthold. 

* 
Az egész világ tudja, hogy zsidóval szemben lehet igaz

ságtalanságot elkö~etni. Azt azonban, hogy igazsrígot is lehet 
vele szemben elkövetni. nem tudja. Pedig ez igy van, a mint 
a legujabb példából látjuk. Az egyik napilap, a mely a zsidókat. 
sem hagyja, vezérezikkben fejti ki: nemzeti vagy feleke ze ti 
irodalom, és kikel a kath., a prot. és a zsidó irodnlu;i hírsu
latok ellen. Talá.n igaza van, talán nincs igaza, megl.w.gyjuk 
az álláspontját, nem vitatjuk Osak az a különös, hogy ez az 
igazság ily későn jut eszébe. A Sz en t- István-Társulat értizedes 
fennállása alatt a napisajtó jóakaratát élvezte, a mely has:i
bokat szentelt gyűléseinek és dicséreteinek A jóval kés(ihb 
létesült protestáns irodalmi társaságat már nem ölelte olyan 
melegen keblére. Nem dédelgette, mert nem fejtett ki olyan 
pompát és nincsenek hatalmas püspökei. De nem is bántotta, 
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gyúlú;rir{íl rrfenilt, fdnh:asoí~ait hazafias öt·ömmcl rcgisztrálta, 
~\ z Izr. :u. gy.u· Irod. T:tr~ulat megalakulás•ival és működésé
vel nzonnal kipattant. az igazstíg: m•m."eti vagy felekezeti iro
dalOJ'1. Az igazs:íg kP<heét·t azután nemcsak a zsidóka t ostro
luolta, hanem a többit is. szóval igazságot követett el a zsidó
Yal szem ben. 

* 
A kikeresztelkedésele száma egyre nő és 1900-ban a 

hiYatalos kimutatás szerint 441-r e emelkedett. Az okok, melyek 
ezeket az elpártolásokat okozzák, r észben a zsidóságon kivül 
esnek A materialisztikus lcYegő és a keresztlevél előnyei ellen 
felekezetünk hiába kiizd. De vannak belső okok is. Többször 
panaszoltuk, hogy nincs felekezet a világon, a mely hivei vel 
oly keveset törődnék, ru int a zsidóság. V a !óság os virtuóz a 
semmittevésben. Régi időkben. midőn a vallásosság erős volt, 
ez a nembánomság nem járt veszélylyel; ma azonban vigyázni 
kell a lelkekre. A régi gyakorLttból nem maradt semmi csak a 

l . ' 
a atsser faire. A régi bünök megtermik gyümölcsüket, az 
elhanyagolt nemzedék felnőtt és a kezdet kezdetén állunk. 
A 441-es szám szellő a vihar előtt, gyenge memento. A régi 
jó idők felett való sóhajtozás és az öndicsőités nem fogja a 
vihart feltartani, ha cselekedni nem fogunk. 

* 
FranX·el Z achariás (1801 - 1875.), a boroszlói szeminá-

riuru igazgatója, a XIX. század zsidóságára mint tanító és 
tudós mély befolyást gyakorolt, és az ujabb zsidó-történet leg
kiYálóbb alakjai közé tartozik. Gazdag szelleme nagyszámu 
tanítványaiban él. kik a német és osztrák-magyar birodalom 
sok nagy hitközségében rendszerint a mérsékelt haladás szel
lemében müködnek. Nagy mííveltséggel birt, melyet jórészt a 
pesti egyetemen szerzett, hol doktorrá promoveáltatott. A mo
dern iskolázottság a talmud körébe tartozó munkásságára 
nagy hatást gyakorolt: mül'ei a módszeres dolgozás gyümöl
csei. A talmud terén mai nflpig ritka jelenség. Szeptember 
30-án volt századik szliletésnapja, melyet több helyen ünne
peltek és kiválóbb tanítványai külön emlékfüzettel örökítették 
meg az általa alapított »Monatschrift für Geschichte und 
\Vissenschaft des J udenthnms « ez. folyóiratban, melynek hár
mas füzete emlékének van szentelve. A 12 czikk közül, melyek-

!' 
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TÁRSAJJAL:IIl SZE)JLF.. 

11ek szerzői Brann (2 ), Kisch, Eschelbacher, Güdemann, TrE'i
tel, Dobschütz, Schwarz, Fried, Bacher, H orovitz és Ziem· 
lich, 7 Frankel életére és müködésére vonatkozik, a többi pe
dig irodalmi tevékenységével fü gg össze. Frankel Zachariás 
erős egyénisége szeretetet vagy gyülöletet keltett, de közöm
bősen senkit sem hagyott. Most. hogy alakjp, a történeté, a 
gy űlöle t elhallgatott és emlékét szeretettel · őrzik és kegye
lettel veszik körül mindazok, kiknek szi vében jeles férfiaink 
";zámára még hely maradt. 

* 
A német zsidóság. mint annak idején említettük, önálló 

segélyegyletet alapított, mely »Hilfsvm·ein de~· deutsch en Juden« 
név alatt meg is alakult. Ozélja az üldözött hitrokonok segé
lyezése. E zt a czélt szol gálja az »Alliance Israélite« 40 év 
iJta, még P!dig elismerést érdemlő sikerrel. A német zsidók 
voltak főtámogatói, önállósitásuk után sem kivánják, hogy az 
Alliance eddigi tagjai kilépjenek. T ény azonban, hogy az anti
sornitizmus oly hevesen támadta ezt az em berbaráti egyesiilete t, 
hogy német tagjait megfélemlítette. Habár nem helyeseljük és 
a »Hilfs1erein << alapitói sem helyeselték a zsidófalók eldl Ya)ó 
meghátrálást, a nyilvánvaló tény előtt nem lehetett szemet 
hunyni. Másrészt a zsidóüldözések és a gazdasági boycott oly 
méreteket öltöttek, hogy az Alliance segélyforrásai elégtelenek
nek bizonyultak. A németek tehát az angol és az osztrák zsidók 
példája után indultak és önállósították magukat. Várakozá
saikban, hogy a német egyesület gazdagabb anyagi eszközöket 
teremthet elő Németországban, mint a párisi Alliance, nem 
csalódtak. Alig kelt életre, a Hilfsverein máris 13000 márka évi 
járulékok é~ 25,000 márka alap fölött rendelkezik. Az agitácziót 
pedig csak most kezelik meg, a fenti összegeket maga Berlin 
jegyezte. A kezelet tehát bizta tó. Az uj egyesület müködését azonnal 
megkezdte és az Alliaucenak a román zsidók megmentése érde· 
kében meginditott segélyezés czéljára 10,000 márkát juttatott. 
E ténye által documentálta azt, a mit alakulásakor hangoztattak, 
hogy nem szándéka n régi egyesülettel versenyezni, annál kevésbbé 
akarja gyengiteni. A maclern zsidófalás az orosz-lengyel-romün 
zsidóságot sodorta válságba, jó részét koldusbotra juttatta. A leg
sürgősebb tennivaló Rom(iniában és Galicziában van, a zsidó 
emberbaráti és köz mü velődési egyesületek összes forrásai eb ben 
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T . "' a ar-sze 1 magyar zsidóság a galicziniuk sors ~ira jut. 

* 
, 'b Berl!nhen, a zsidóságnak másfél évszázad óta vezet{) köz

sege en, erek óta belső harcz dul azon kérdés fölött: beren
dezzen-~ a község vasárnapi Istentiszteletet vagy nem? 
Az egytk párt azzal érvelt, hog,r nem kiván mást, csak azt 
hogy vasárnap préclikáczió legyen. a szombatot érintetlenül 
h~gyj,a. A mási~ pá~t ezt a lépést veszedelmesnek tartja. t'így
szmten, a rabb1k. A két párt a legújab b községi képviselt':í
választasnál megütközött és a vasárnapi párt nagy vereséget 
szenvedett. Ez utóbbi a »liberá lis egyesület<< név alatt ment 
a harczba és vereségébt':íl azt kürtölik világgá, hogy Berlinben 
a liberalizmus megbukott. Ezzel a feltevéssel szemben konsta
tálandó, hogy a gyt':íztes párt még mÍ11dig van olyan liberális 
mint nálunk vagy Galicziában akár a radikálisok. Egyébkén~ 
kár a hitközségi életbe politikai jelszavakat bevinni és czél
szerübb núndig konkrét programmok körül csoportosulni. 
A német rabbik szabadelvíísége minden kétségen felüi áll, de 
a vasárnapi ünnepélyes Istentiszteletbe nem mennek bele, mert 
ez nem a szabadelvííség, hanem a szombat veszélyeztetésének 
kérdése. F elette jellemző, hogy a heves harcz daczára csupán 
42.6°/0 , 18.284 közül 7 786, szavazott le. A zsidóságban az 
indifferentizmus öl meg minden törekvést. Más ft':ívárosokban 
persze még annyi hitközségi tagot sem lehetne szavazásra 
mozgósítani. A ber:liniek lelkesedéséMI tehát még mindig 
ragadhatna rájuk néhány szikra. 

* 
A pesti izr. bitközség választásai régen keltettek oly 

nagyfoku érdeklt':ídést, mint az idén. A különböző törekvések 
végre a képviselet közös listájában, a képviselők pedig a 
választmány közös listájában egyesültek. E megegyezés folytán 
pártok nem keletkeztek és az előljáróságot is egyhangulag 
választották meg, a melynek tagjai a következt':ík: Elnök: 
Kohner Zsigmond, előljárók : kultusz Adler Lajos, . pénziigyi: 
Baumgarten Lajos, iskolaügyi: Dr. Weinmann Fülöp (uj), jóté
konysági: Breitner L. Zsigmond (uj), gazdasági: G1·ünbaum M. 

j 
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KORNFELD ZSIGMOND • ll 

Az első reform az alapszabályok módositása lesz. A Obevra 
Kadisa elnökévé nagy lelkesedéssel Boschan .J aka b választatott 
meg, uj előlj áróvá Adler Gyula. 

KORNFELD ZSIGMOND. 

Folyóiratunk zárta után olvassuk a lapokban az örven
detes birt, hogy Karnfeld Zsigmond, a magyar hitelbank vezér
igazgatója és a tőzsde elnöke, a ft':írendiház tagjává lett kine
vezve. Ország-világ tudja, hogy a kitüntetett férfiu a közgazdaság 
és pénzügy terén elsőrangu szaktekintély és hogy ez irányban 
oly kiváló érdemeket szerzett, melyekért már ezelt':ítt két ízben 
részeslilt a legmagasabb elismerésben. Azon érdemeket azon
ban, melyeket mint ember szerzett, hosszu éveken át sikerült 
elrejteni e, de az emberek ki váncsisá ga egyet-mást a nemes 
férfiu minden titkolóelzása daczára kikutatott. A mi külön 
szempontunkból csak azt emeljük ki, hogy Karnfeld Zsigmond 
felekezetünknek mély meggyőződésű lángoló h!ve, kinek csele
kedeteiből és fellépéséből sugárzik ki a zsidóvoltára való ideális 
büszkeség. Hogy az uj főrendiházi tag mily közbecsülésben 
áll, még azok előtt is, kik a »zsidót« nem szokták simogatni, 
mutatja a »Budapesti Hírlap «, amely 1901. decz. 29. számá
ban szóról-szóra a követkt>zéíkkel kommentálta kinevezését: 

» Karnfeld Zsigmond a magyarság legértékesebb és leg
érdekesebb hódításai közé tartozik. 1\lint a legnemzetközibb 
hatalomnak, a pénznek képviselője került Csehországból Magyar
országba, most huszonnégy éve és ma mint a magyar gazda
sági életnek egyik intéző hatalma foglal helyet a magyar 
főrendek házában. Hogyan emelkedett fokról-fokra e huszon
négy év alatt, mit és hogyan dolgozott és alkotott, hogyan 
nőtt belsőleg és hasonult át magyarrá: igen tanulságos, igen 
jelentős és fölemelő történet. Komfeld Zsigmond minden tekin
tetben ki váló, energikus és nemes egyéniség ; egész pályája : 
belső értékének megfelelő, méltó érvényesülése. Bátran kiírhat
juk: nincsen köztünk ezen a téren nálánál különb, nálán;U 
tisztább, melléje is csak igen· kevesen sorakozbatnak. Má ok 
az ő állásában egyéni sikereket keresnek és ezt senki nem 
rosszalhatja; csak ne kivánják, hogy mert pénzre és hata-
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lom ra tl'ttl k szert, ml>g dics{Jítsiik is érte K f ld · d' . " · orn e mm 1g 
egyPtcm r>~ erclekl>ket tart szeme előtt és - bármily különös-
~}('k tctsz1k ayatatlunolmak - nngy etikai szempontok után 
mdul. A hol ez a név Korufeld Zsigmond me · 1 ·1 
t . .. . . . .. . . . - gJe em{' 

o t az uzleb elet erkolcs1 mtegntása biztosítva van. Az ő 
})ÓI~ziigy} politi~~ja nem. ha~szolja a pillanatnyi sikert, nem jár 
a l~apzsisag ut.Jan: ő mmd1g az egészet tekinti; ő nem puszta 
bankár, ö államférfiú, egyike azoknak, kik a gazdasági életet 
a legmagasabb szempontokból tekintik és intézik. Midőn az 
a?niriusokkal tárgyalt a nagy, ellentéteseknek látszó érdekek 
~tegyenlítésén, a két tábor vezérei hamar megértették egymást 
es ha ennek a kölcsönös megértt5snek még nem találták me 
foganatj~it, nem Karnfelden és a másik tábor vezérein mul: 
~nk~bb a hadsereg.eken... Szinte csodálatosnak tetszik, hog; 
1ly .Jellem, mely haJlongani nem tud, alkudozásokba nem bocsát
kozik, a népszerüség hajh:.íszásának fogásait megveti, hogyan 
Juthatott ily domináló állásba. Ma Karnfeld a tőzsde elnöke 
a Hitelbank igazgatója, tömérdek iparvállalatnak (Ganz, folyam~ 
és tengerhajós társaság, fiumei petróleum, zsíró és pénztár
egyesület, stb. stb.) vezető lelke. Karnfeld a magyar gazdasági 
élet önállósításának már eddig is na~y tényezője, a jövőben 
egyik legfőbb reménye. Ilyen vezéremberrel lehet a magyar 
pénzpiaczot a maga lábára állítani és fölvirágoztatni. Hogyan 
szerezte meg ezt a hatalmat? Csak a legtiszt ább, legnemesebb 
és legerüsebb fegyverekkel. Szellemének ereje és akaratának 
energiája n em kisebb, mint jellemének integritása. Minden tal
palatnyi földet meg kellett hódítania, számos és elkeseredett 
ellenségek elől, de csakis saját erejére támaszkodott. Ime egy 
ember, kinek életéből, midőn ezren és ezren vizsga szemmel 
nézik, semmit sem kell eltitkolni. Ezek után senki sem fog 
csodálkozni rajta, hogy ez az ugynevezett üzletember egyetemes 
mü veltségü férfiu, a szónak és tollnak mestere, a magyar szó
nak és a magyar tollnak ! Szabad óráiban szinte tudományos 
magaslatra emelkedő gondolkodásában. Komfeld Zsigmondról 
szólva, őt uj méltóságában üdvözölve, nem kell a szakott szó
lásokhoz folyamodni; róla csak az igazságot kell megirni, egy
!!zerüen és czikornyátlanul, hogy kinevezését méltó módon 
magyarázzuk «. 

13 

A VI. KÖZSÉGKERÜLET KÖZGYÜLÉSE. 

A közgyűlés deczember 23-án tartatott meg és érdekes 
lefolyása volt. Elnök: Schweiger l\Iárton, alelnök: dr. Mezei 
Mór, jegyző: dr. Mezey Ferencz. Elnök előadja, hogy nem az 
elnökségen mult. hogy az autonornia ügye nem halad előre. 

Végül kéri, hogy ejtsék meg az uj választásokat. Dr. Mezey 
jegyző előterjeszti az évi jelentéseket és első helyen kon-,ta
tálj~, hogy a rabbik panaszai a kongrua-törtvény gyakorlati 
alkalmazása tekintetéhen még mindig nem •étettek figyelembe 
és igy az izraelita vallás . mintegy kivételes elbánásban 
részesül. Szól még a szarvezetről és a nitoktatás egységes tan
tervéről. Külön jelentés szól a közalapról, melyről a tényeket 
a Társadalmi Szemiében közölt ük. V észi, Visontai. Simon és 
Szabolcsi felszólalása után a jelentéseket tudomá'lul veszik és 
megejtettek a választások, melynek eredményei: elnök: Schweiger 
M., alelnök: Mezei :M., előljárók: Bródy Zs., dr. Chor·in F., 
dr. Kecskeméti L. (Kecskemét), Kohner Zs., dr. llfezey F., 
Sváb K .. Tencer P., Weisz B .. dr. Weisz S. (Kalocsa). I. kerü
leti biróság elnöke: Deutsch S., helyettes dr. 81ínmel L. 
II. biróság elnöke: dr. Neumann A .. helyettes Baumgarten L. 
A szakbizottságok elnökei: dr. Stiller l\I., dr . .Jfandel P., 
Stm·ntl1al A., dr. Kohn S. A hitoktatás egységes tantervének 
kidolgozására kiküldött bizottság tagjai: dr. Kohn S .. dr. Mun
kácsi B., dr. Venelianer L., dr. Acller J. és dr. Eaeher Y. 

Vészi József nagy tetszéssel fogaelott beszédben l<ifejti, 
hogy az autonómiát meg hll valósitani és e ezéiból a belső 
békét kell helyreállitan i. Visontai csatlakozik Y észi nr'zeteihez 
és határozati javaslatot terjeszt elő. mely szerint kiildessék ki 
egy állandó bizottság azon lceltí;s feladattal, hogy a vallcí.,ii_qyi 
miniszterinmnál a ke1·üteti elnöl.·ök által h .96-ban beadott 
memorandum elintézését sü1·gesse ,r,~ hogy utat és márlot talál
jon an,·a. hogy a rnngym· zsidóság egységes sze1·vezése lehetéivé 
tétessék. Dr. Simon József előadja n kérdés történetét és 
vázolja a zsidóságnak n, reeeptió óta folytatott küzdelmét az 
autouomia keresztülviteléért. l\liut:in még Rzaholcsi, Ji'el<l
manu, megyeri Krausz S. s mások felszó laltak, elfogadták 
Visontai határozati javaslatát és az állandó bizottság tag.iaiul 
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mrgy:\Jn 'ztatt::tk a kerület elnöksége, Sámuel L., Simon J., 
Löu·y :\1 .. Stendhal A .. nwgyeri Kmusz L., Vészi J., Vison
tai ~ . . Seumann A .. lVol('ner '1'., Ehrlich S .. Dr. Szabolcsi I. 
J;]zzt'l a gyíilés vé~et ért. 

.AZ IZRA.ELI'l'.ÁK ORSZAGOS IRODÁJÁNAK ÉVI 
JELENTÉSE. 

Eli!terjesztetett a Kerületi Elnökök Gyülésének Budapesten 1901. év 
november hó 18-án tartott ülésében. 

Tisztelt Gyül és .' 

.A mult évi gyülésilnkön azt a megbízást nyertük, hogy 
a folyó évi »gyülés<<-t nyomban az orsz. képviselőválasztások 
után hivjuk egybe. E megbizá~nak megfeleltünk és 1me mély 
köszönetet monclunk a tisztelt Elnök uraknak, hogy hivásunk
nak engedni méltóztattak. 

J ól ismerik Önök a politikai helyzetet, tudják, hogy a 
m. kormány az országgyülés utolsó ülésszakában nagyobb
szabásu kérdések megoldásához nem fog és igy aligha azzal 
a várakozással néztek jelentésünk elé, hogy abban autonómiánk 
ügyének előbbrevitelét fogjuk tudomásukra hozni . .A t. Gyülés 
mult évi határozata értelmében a nm. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter urnál megsürgettük ugyan annak a felterjesztésnek 
az elintézését, a melyet hozzá az 1896. évi január hó 6-án 
tartott gyülésünkből kongresszus egybehivása tárgyában intéz
tünk, de ő nagyméltósága részéről ez ügyben eddigelé még 
semmiféle intézkedés nem történt. A t. Gyülés hatásköréhez 
tartozik a további lépések meghatározása, részünkről is bátor
kodunk még t{ljékoztatóan nyilatkozni; méltóztassék azonban 
megengedni. hogy előbb a folyó ügyekben kifejtett utolsó évi 
müködésünkről terjesztbassilk r lő jelentésünket: 

]. 

.A lelkészi jövedelem kiegészítése iránt beérkezett kér
vények felső helyen immár ki vétel nélkül érdemleges elintézést 
nyertek. Az eredményt a következő táblázat tünt.eti fel : 

Rabbiság 

1 Alsó-J;endva 
2 Avas-Felsőfalu I. 
3 Avas-Felsőfalu II. 
4 Balatonfő-Kajár . 
5 Balázsfal va ... 
r, Bellatinez 
7 Uerczel 
8 Bezdán 
9 Bihar- Udvari 

1 O Bözöd-Uj falu 
ll Csurgó 
12 Czigánd (Nagy-) .. 
13 Déva 
14 Dombrád .. 
15 Driethoma 
16 Duna-Pentele . 
17 Erdőd 
18 Erdötelek 
19 Forró 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Gáva 
Gödöllő 
Hajdu-Hadház 
Hidalm as 
Jablonicz 
Kajászó-Szt-Péter 
Kapolcs 

27 Kántor-Jánosi .. 
28 Kápolnás-Nyék 
29 Kemecse 
30 Köpcsény 
31 Lovas-Berény .. 
<!2 Mezö-Kövesd 
33 Mihályfa .. 
34 Mindszent 
35 Modor 
36 
37 
38 
3 9 
40 

Moson 
Muraszombat 
Nagy-Halász 
Nádas 
Nyir-Acsád 

41 Nyir-Bátor ... .. 
42 Nyir-liiegyes 
43 Olasz-Liszka 
44 Oroszvár 
45 Pétervásá1· 
46 Rajka 
47 Rohoncz 
48 Sepsi-Szt-György 
49 Szászváros 
;,o Szinyérváralja 
51 Szirák 
52 Tass ... ... 
53 Tisza-Dada . 
54 Tót-Györk 
55 Vármező .. ... 
&6 Város-Szalonak 
07 Vértes ... .. 
ö8 Pacsa ... .. ... 

A rabbi neve mlljZ'a· ti~zü\ith·c,l. kir•g/·SL~ l Kt-p~ ·s it/·.'1,..1 :\l(·gállapitott 

.abb l kisebb kor. tÚl kor tili 

Dr. Rudolfer Antal 
Fried Lázár ... 
Weinberger Juda 
Üresedés ben ... 
Grünbaum József 
Kaufmann Adolf 
Goldherger Gerzson -
Üresedésben .. ... ... -
Friedmann Jakab 
Hirsch Izsák 
Üresedésben 
Leuchter Jakab .. 
D iósi (W esel) Sámuel 
Frieclmann Chajim 
Rabbihelyettes 
Kramer Simon ... 
Rabbihelyettes 

~li 
l 

-j-

Braunfeld Sámuel .. 
Adler Ilfárkus 
Üresedésben 
Dr. Klein József .. 
Rosenberg Ignácz 
Paneth Sámuel 
Weisz l\Iór 
Weisz Izsák 
Weisz Mór 
BeiJus Jakab 
Rab hihelyettes 
Glück Emánuel .. 
Perl .Ármin 
Taub Jakab 
Ehrenfeld Sámuel .. 
Fischer Jakab 
Büchler: I. Gyula 
Singer Abr. Benjamin -
Rabbihelyettes 
Dr. Frank József . 
Ediisz Izrael ... ... ... -
Müller Gyula . 
Rosensamen Herman -
Rabbihelyettes ... ... -
Jungreisz Ignácz .. -
Friedliinder Chaim 
Goldstein Juda . 
Reinitz Sámuel 
Schlesinger J ó zs ef 
Ehr!ich Mór 
Üresedés be u 
Rosenblüh Jenll 
Benedikt Jenő 
Üresedésben 
Rabbihelyettes 

l l-
- l 

llriszk Salamon .. -- ~-1 
Hab bihelyettes 
~aneth Mayer .. ... - 1 
Uresedésben .. -
Kaltmanu Jakab .. -
Rabbihelyettes ... .. - 1 -

1125, 68 
449-
469 -
591 66 
236-

~~~~ ~ 
1231 60 
491-
393-

1018 92 
2931-

1126 -
392 40 
594 -
444-
4Jl -
694 -
246-
393 48 

11 83 16 
491 1

-

402 10 
433 GO 
591l-
408 -
3091-
600,-
402 , - l 
292 -
210 41 

1183-
985 2fl 
99o:-
480 , 92 
400 -

118 1 80 
394 20 
Joo j 
Ioo -
788 58 
393 -
466-
300-
769 -
3ÓO-
987 60 
246-
GOO-
389 -

1000 -
396 - · 
394-
4(12 20 

1!~! 1 = 
6~1 -
591 -

74 1 32 
151 -

~~~= 
364-

94 

109 -
207 -

307-
- l -

207 j 60 

354-

16 84 
109-
!97 90 
166 40 
9-

102-
291-
- 1-
198 -
:108,-
389 59 

17 -

210-
119 08 

~l ;; 
~~~ ' 80 
500 -

i~~~= 
soo j-

soo-
212 40 

600 -

20() 
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k"·. _E . ~eriut _5~ .. rn bhis:íg jiivedelme lett megállapítva. Ezek 
. oz ul · l' ra bt)! .JOI:edelme a képesítésnek merrfelelően 60 
11!\'l ve 1200 korou<11g már ki lett egészít ve· 2 "'1 

1
- bb' · ?l· 

n k'ecr> ·'t' , ' a 1sagna 1 
·,..,u;zr_ es lJWg meg nem tiiJtént, lli•Tt a rabbJs:ígi állás 

'-~t!!.r .P~~al.ta_l_án. bc_töl_t\:e niucse~1, vagy csak rabbihelyettesre 
',u~ _h IZ\·:· ,1h_ .!oeg<•szitcst nem rgényelhet; 6 helyen Jedi a 
n~e;allap~tot~ .~ove~elcn: ~ 600 koronlit tulualadja és ~ ra~bi 
k~!'ll bb, kcpcsrte~e. folytan Itt kiegészítésnek ez idő szerin t szin
t_en_ n~c~ !rel.ve_ m_~csen. Az összes kiegészítések ez évben 76IS 
l,olOn,t l .3 fill er osszeget vettek igény be. 

Ez az eredmény teljesen összevág azokkal az adatolekal 
an:Plye~et m:ír _ Hz 1898. márczius hó 21-én t ·ntott gyülésiink 
ele tPr,Jesz_tett .)elenté::;ünkb<:'n előadni szerencsénk volt amiko. 
a _most:uu ko?grua~törvény még csak javaslatképen feldiclt ~ 
~az elott. E Jelent~s!in kben határozottan <illítottuk, hogy leg
~el.J_ehb 10 oly rabbt-allás lesz, ahol az évi jövedelemnek 800 
tOI:mtra való kieg~;s~ít_ése_ válik s;-:ükségessé és hogy ezeu felül 
meg csak -18 1·abb~sag~ bwatal jövedel me le~z 400 forintra ki
egészítendő. Az összes szükséglvtet. melyet az államnak a rabbi
s:í.gi jövt delmek kiegészítésére fordítani kell: 7 735 forintra 
tet~ük. 'l'én~_leg annyi lesz_ a szükséglet, lm a jövedelmek a 
tel.]cs 400, Illetve 800 formtra lesznek begészítve s a fenti 
kim u ta tás sz er int összesen csakugyan 58- ra níg 'azoknak a 
rahbis:Í!.!oknak a ;;záma, mPlyek jövedelme meg volt állapítandó. 
F eJekeze tünk viszonyai iránt tehát helyesPn voltunk informálva. 
(),ak abban az egyben mutatkozik csekély eltérés, hogy mi 
1898- ban l O-re tettüle azoknak a rabbiknak a szám:-ít, kik 
magasabb kt>pesítésükn él fogva 800 forintig terjed(í jövede'mi 
kiegé~iít ,• st fognak igényelhetni, n fen t megnevezett rabbik között 
ll<'di g c-ak 6 van olyan, akinek jöveclPime most 1200 koronára 
egé~zíttetik ki, véglege,;en azonban 1600 koronáig fog kiegészí
té~t nyerni. E hat rabbi közül c;ak kPttő végezte tanulmányait 
a;-: 01 s . rabbiképzrí intézetPn, a többi pedig 8 gymnasiumi 
oszt:í ly bevégzése után külföldi hittani intézeten, vagy j~sibán 
tanult; ezeknek a magasa bb qualifibiczióját is sikerült ~~~S~ler
t PtniJ k, a mint ezt már mult évi jelentésünkben hJatasba 
helyeztük. , 

Az 1898. évi jelentésiink óta évrol-evre foglalko:tunk ez 
üg,gyl'l lss mindig Lang'>ulyoz.tuk. hogy a kon.rJrna-torceny csak 
awtak a f'el"kezetnd· vrílhat előnyére, a_ melynek vrsz.onyat 
szul_r}'íltrr/c a tiirvriny alkotásának_ alapul, ugy, lro_qy a .. torreny 
az illdíJ fdeler-zetre rninlr_qy mszab.!ttnak tekzntheto. Hogy 
e tiinl;IIJ' jótéteményei rnily esek_él.r, m érté~ b t>n hündnak az 
in·ae!Jt:t hitrC'lc~ ezetre, az szembeutiűen k1tumk, lm nzokat az 
öss~e!!eht tekintjük, melyeket a;. :lllam a:.:: egyes _felekez.etek 
1 \JU 1. é1 i kungruújá11ak feuezé~ére forelitut t. A lelkészr JÖvetlelem 
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kiegészítésére az állam 1901. évi költségvetésében 1,200.000 
km·ona lett előirányozva. 

Ebből az összegből kaptak kerekszámban: 

1. az ágost. hitv. evang. egyház lelkészei 70,000 korona. 
2. az evangelikus református » 413,000 

67,000 
593,000 

50 

3. az unitárius 
4. a gör. kel. r omán 
5. :t gör. keL szerb. 
6. az izraelita vallás rabbijai 7,600 

Összesen: 1.152,650 korona. 

Eltekintve a görög-keleti szerb egyháztól, melynek lelk ész~i 
ga:r.dagon vannak dotál 1Ta, a r~ b b ikra fo.rdíto~t .. összeg a , töb hi
hez viszonyítva elenyészően csekély, ammt kulonben arrol már 
eleve meg voltunk győződve. 

Kimutatásunk szerint az 1.200,000 korona elí:íirányzatból 
a lelkészi jövedelmek kiegészítésére 1.152,650 korona lett for
dítva, ügy, hogy még 4 7,350 korona fenmaradt. E zt az összeget 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr ő nagyméltósága 
segédlelkészek díjazására fordítja és ez érdemben a követ
],ező rendeletet intézte hozzánk : 

»Az 1898. évi XIV. t. -cz. és az 1898. évi október 24-én 
4433. ein . sz. a. kiadott rendelet szellemének felel meg, ba 
figyelembe vétetn~k azon segédlelkészi alkalmazások is, midéín 
betegség. vagy más okból munkaképtelen lelkészek mellé kell 
az ok megszüntéig segédlelkészeket az illetékes egyházhatós:ig
nak intézményszerüleg alkalmazni, valamint ahol a lelkész a 
javadalom egy részének élvezetével nyugdíjaztatván, az t1j lel
kész a nyugdíjazott haláláig nem jut a teljes javadalom élve
zetéhez, végre, ha figyelembe vétetik azon körülmény is, hogy 
lelkészi özvegyek, az u. n. kegyelmi időre saját költségükön 
kötelesek helyettes, illetőleg segédlelkészről gondoskodni. Mél
tányolva az e részben számos oldalról felhozott és valóban a 
törvény szellemének teljesen megfelelő kivánságokat, hajlandó 
vagyok az 1898. évi XIV. t.-czikkel és az idézett 1898. évi 
4433. eln. sz. rendelettel összhangban álló alakban a követ
kező intézkedt>st tenni: Ugyanis viszonyítva a jövedelem kiegé
szítésre jogosult lelkészi állások számához s figyelembe véYP 
a még felmeri.ilbetö szükségletet is, a jelzett czélra 2 seaéd
Ielkészi (rabbi segédi) állásnak megfelelő évi egyezer (1000) 
korona ál talányösszeget bocsátok az Irodának rendelkezésére. 
E zen átalányo·sszeg csak az 189S. évi XIV. t.-cz. szerint 
j?vedelem _kiegészítésé?·e jogosult lelkészi állásoknál ha.~ználható 
fel és perltg csak az egyházközségekben állandóan szervezett 
segédlelkészi állomáson, továbbá betegség, vagy más okból munka-

MAavAa-Zsmó SzE>ILE. 1902. r. FüZET, 

2 



]8 
AZ IZRAl~LlTÁK ORSZ,\GOS lRODÁJ.ÍNAJ< ÉVI JELENTÉlSE. 

kéJ?lden ~elké.~zek mellt! az illetélles ecryházhatóság ált l . t 
nwnr~zerűleg nll,nlmázott ,·alan1I.r1t ~ l ll , . .. ' a m éz-

• ~ • ' ,. P {eszi ozvegyek ' It 1 
tnrtandó segédlelkészek díiauís~íra s oly lelkészek, kár l _a , a 
[m~íthat?, kik llZ rgész l~lkészi javadalrnat a~ért nep~t ;sara 
1.:~~{, n~Ive~ elődj,ük a ja'~?alo~ egy r észér e való jog~s:!~~ 

~ii ~,..,:], szab,tlyszer~e~ .?Yugch.)aztatott. Egy-egy segédlelkész r 
l doleg lrlkrszre en otszáz (500) koronánál ill e tőlerr ~ 
a meg~elel? i.?öszakra e~ő rés:·énél több föl' nem számí~~~~~ 
Ezen a:alanyossze~J:ől hozzám minden év végével okmán;oit 
szl\madas mutatando be; az esetlPges maradván össze d· 
ugyanezen czélra a jövő éV1'e átvihető Minthou~ ped.f pe tg 
•' t l·' .. . t - . · o J Ig ezen 
,1 a ~· n.vo;szege . a masolatban Idezárt rendeletemmel a buda-
pesti IX. ker. ru. len-. állampénztámál s f. 1900 év 
'l '"l 1 · ro egy
JC.t'.J U eg uta l'ányoztam, a f. évben e czimen felmerü/t . "k-
seglet e. zen átalá nyösszegből fedezendő a mult 189g _szbu 

1. ·d · l ··· . ' . ev en p~~ 1g a;: 1 .. e1g enes JOve?elmi ki egészítés során e czímen má
1
-

lnti z_e tett osszel<~k et ~aJlandó vagyok az illetők nyugtájával 
elszamoltnak tekmtem. « 

, Eddigelé mé~ nem fordult elő, hogy azoknál a rabbi-
sagnlmál._ mely:k y1vec~elmi lüegészítést nyernek, segrdrabbi 
alka!~az~sa ~zuksegesse vált volna . Az átalányösszrget tehát 
takarekpenztarba helyeztük és ott 6riztetjük mig rendelteté,ére 
fordítható nem lesz. ' 

l\lint már az 1898. évi jelentésüukben előadni Mtor
~odtu11k, a lelkészi jövedelem kit>gészítéséről szóló törvény
Jawsla~ első szövegezésében, az egyes felekezetek főhatóságait 
névszennt sorolta fel és felekezetlink hatóságaiként az »izraelita 
országos irodá<<-t és az »orthod11x izr. közvetítő bizottság • -ot 
uevezte meg. Minthogy czélirányorsmtk nem tekintettük, hogy 
sze~·vezetiink mostani taTthatatlan állapota arszrígos tMvé
nyein!. ben nyomot hagyjon, a szövegnek e részbeui megváltoz
tatását kérelmeztük. Előterjesztésünk a törvény 3. §-ának mostani 
rsúivegezés · t eredményezte. Ezen eljárásunk a t. Gyülés helyes
lésére talált és ez a körülmény ana ösztönzött bennünket, 
llog:y a kiegészítési összegek kiutalványozásának feltételeit, 
m• !v ek a k"ngrua-törvény 17. §-a szerint »az egyes felekezetek 
illetékes hatóságaival« állapítandók meg, szintén aképpen S7.a
hályoztas«u k, hog v az ös.«zes rabbik kie,qészítési össze,qei, egy
forma rnódon utal'uányoztassanak. hogy va!Jásfelekrzetunk egy
séges volta t-bben is vis~zatükröződjék. Evezredeken át egy
ségPsen f··nnállú és az eg•~sz világon elterjedt lritfelekezetüuk 
o,zthatatlansága védelmében megki1ántató eQész éhersrggel 
őrködünk szabdathlllul a fölött, hogy az elért eredrnényt>kot 
teljes épségükben feutartsuk, amig szervezeti ligrünk sikerrs 
m<>guldh,.t<isiÍra az idő rs alkalom el nem érhzik. Megokolt 
elöterjesztésün)í folytán a vallás- és közokt;ttásügyi miniszter 
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ur ő nagyméltósága az »utalván.Yozási eljárás• iránt ~és~ített 
szabályzatban a rabbik kongruáJára nézve olyképen mtezke: 
dett, hogy »mig az izraelita vallásnak az. áll~m~w.z valo 
viszonya szabályozva nem lesz«, ad chg a rabb~k r;szere me~
állapított jövedelem kiegészítési öss~egeket ~z 11letekes m. ~ll·. 
adóhivatal fogja hfizetni. Ezt az mtézkede,t anny1val szJv.e
sebbon vettük tudomásul, mert - amellett, hogy a rabb1k 
kongruújána k kifizet~sét egyöntetüen re~de_zi - arról is . ~e•z 
tanuságot, hogy a Yll llllSZter ur ő nagymelto;ág_a ,au~ono~nank 
szabályozásának szlikségességét a maga reszeről IS mmden 
alkalommal elismeri. 

Ezek után még csak ujból bátorkodunk felhil'ást intézni 
azoHoz a hitközségekhez, melyeknek rabbiságai jö vedel~i 
kiegészítést igényelhetnének, ha a rabbiság! hivatalt nem rab hi
helyettes, hanem rabbi töltené be; felh1vásunk oda Is szól, 
ahol a rabbiállás jelenleg betöltve nincsen. Kivánatos, hogy 
rnind e helyeken rabbik alkalmaztassanak, hogy ez által tel
jesebben élvezhes;,ük a ko ngn1a-törvény azon előnyeit, melye
ket ez felekezetünknek külön ben is igen szertény keretben 
nyujt. Figydmeztetjiik továbbá hitközségeinket, hogy még ezen
tul is igénybe vehetik a lelkészi jövedelem kiegészítéséröl szóló 
törvény jótéteményét abban az esetben, ha eddig oly mbbij11k, 
vagy rabbihelyettesük volt, aki csak kisebb képesítéssel és leg
alább SOO ko1·ona jövedelemmel birt, és a rabbisági állás meg
ürütése után az egy magasabb képe.-ité~ü (8 gymnasiumi osz
tályt végzeit és hittani intézetben képesített) rabbival fogják 
betölteni. 

Felkérjük a tisztelt Elnök urakat, hogy a mondottakra 
a hitközségek figyeim ét saját hatáskörükben is felh1vni méltóz
tassanak. Ha bővebb magyarázatra vagy utbaigazításra szük
ség Y<>lna, azt a legnagyo b b késr-séggel mf'ga d juk. 

De báriDenn) ire is igyekezzünk a törvény intézkedéseit 
~ih a sználni, nem tekinthetjük általa kielégítettnek azokat az 
1gényeket, melyeket mélt.án form::ílllatnak az állammal szem
ben azok a rabbik, akiket az t>gyh}ízpo!itikai törvények jöve
delmlikben te ~emesen megkárosítottnk. Mult évi gyülési hath
rozatunk alap.J<Íll tehát folyamodtunk az i ·' raelita egyházi czé
lokra megl\llapított. javadalmi összeg felt>melése iránt. r v y 

érte8ültii_nk, hogy a vallás- é.~ közoktatásiigzti miniszterit~;l 
szak?sztafY_a, az: 190::!. évi állami költséqvetés előirányzatának 
rnP_qallap~tas~nal f~le.kezetül•knek jamdalmi össz1gét torábbi 
8000_ lcor_onaval '!nans emelte. Reméljük. hogy e javasolt fel
~mel e~t ugy a mul!Sztertanács, mint a;: orsz~íggyiilés jóni foajn. 
apnt. Ez~el azonban az e tér~n n~ ilvánult kivánságuuk ~~" 

;~esz~n tel.li?~OLlésbe_ uem .~uegy. Evröl-éne i~métleud .:; a lt>vábbi 
e e!lldés Iranb ketelruunk, mmdadd1g. mig a fciekezetünk 
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javadalmi összege :t többi egyh<íz dutácziój:inak arányában, 
tehá ' körülbelül 100,000 koronával, meg~tlla pítnt new lesz 

II. 

Az izr. községkeriiletek képviselőtestületei már az 1892. 
év folyamán bntott üléseikben hangsúlyozták annak a szük
ségét. hogy a hitoktatás az ös~zes iRkaJ ákban mind a lényegre, 
mind a formára nézve egyön tetü legyen. Megfelelő tanterv 
kidolgozására mindegyik kerület egy többtagú bizottságat kül
dött lá. A »kerületi elnökök gyül'ése« az ] 893. évi április hó 
10-én tartott ülésében sziutén tárgyalván ezt a kérdést, a 
kerületi elnököket felkérte, hogy - wintán kivánatos, hogy 
a középiskolai hitoktatás necsak kerületenkint, hanem ország
szerte is egyöntetüvé tétessék - a kerületeik bizottságai által 
kidolgozott tanterveket az országos iroda utján a többi kerü
lettel közöljék. Kimondotta továbbá a gyiilés, hogy a több
rendbeli tantervnek összeegyeztetését legczélszerübben eszkö
zölné egy országos bi zottság, a m"ly mindegyik községkerületnek 
legalább egy-egy tagjából áll, és az orszfigos iroda á ltal lenne 
egybehivandó, mihelyt az egyes községkerületekből a tantervek 
hozzá beérkeznek 

E megállapodásokra való hivatkozá~sal van szerencQénk 
jelent<'ni, hogy a hatodik izr. közsé,qkeriilet képviselötestülete 
a vallásoktatás tantervét a felekezeti elemi és polgári, közsrgi 
elemi és polgári, úgyszintén közép- és kereskedelmi iskolák 
számára már megállapította és hozzánk bemutatta. Midőn e 
tantervet a T. Elnök urak rendelkezésére bocsátjuk. azt a 
tiszteletteljes kérelmünket terjesztjük elő: méltóztassanak e 
tantervet kerületeik képviselőtestületeivel közölni, tárgyaltatni, 
és a kerület határozatát, nemkülönben az általa választott 
országos bizottsági tag nevét· velünk közölni, hogy mielőbb 
hívhassuk egybe az orozágas bizottságot, a mely hivatva lesz 
arra, hogy a zsidó vallásoktatás tantervét hitköz~égeinkben 
egyönteti.ien szabályozza. 

III. 

Az 1885. évi 1924. eln. sz. a. kiadott kultuszminiszteri 
szabál~r~nde~~t ~ ~-abb~knf!k kizqról~gos esketési jogát saját 
r~bb_t.;agt t~ruletu~o? szwten megalla~ltotta. Az egyházpol1tii,ai 
törvenyele eletbelepese után mwdmkabb terJedni kezdett az a 
felfogás, hogy az állam már érdekkel nem birhat az iránt 
hogy a szertartásos esketést ki vég:;i, és ennek rolytá . ' 

lt k bb.k . h n egyre szaporoc a a ra ,l panaszai, ogy kizárólagos esk té · · k 
sérelmet szenved. Evröl évre kiemeltük ugyan · l ~-. 81 .]~~u 
hogy az egyházpolitikai törvények a fentide'zett _.Jebeánl esetdll l en, 

sza yren e etet 
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hatályon kívül nem helyezték és sikerült ily értelmü miniszteri 
reneleleteket is kieszközölnünk, de ezek mind csak általános 
kijelentéseket tartalmaztak, a nélkül, hogy a rabbik jogait is 
tüzetesen kiemelték volna. Ebben az évben nyilt először alkal
munk arra, hogy egy konkrét eset alkalmával a vallás- és 
közoktatásügyi winiszter úr ő nmsgát annak rendeletileg való 
határozott kijelentésére kérjük, hogy minden rabbi esketéseket 
és egyáltalán rabbisági funkcziókat csak saJ·át rabbisági kerü
letében végezhet. A rendelet, mely e téren winden homalyt 
megszüntet, a következőképen hangzik : 

Magya1· kú·. vallás- és közoktatásiigyi Miniszter. 

16,030. szám. 

Nyitra vármegye közigazgatási bizottságának. 

Neumann Mór nyitra-zsámbokréti rabbi kérvényét, wely
ben a rabbisági kerületében kizárólagosan őt megillető esketési 
funkcziók végzésétől mások .... t eltiltani kér, csatolmányaival 
együtt a következők kiséretében küldöm meg a közigazg. bizott
ságnak: Folyamodó rabbi kérvénye me !lett a közigazg. bizottság 
egy határozatát mutatja be mellékletként, melyböl kiderül, 
hogy a bizottság nincs tájékoztatva az iránt, hogy az 1885. 
évi 1924. ein. sz. a. kiadott szabályrendeleteknek megfelt>lően 
most is csak az illetékes rabbi van-e hivatva az egyházi eske
téseket végezni és hogy e jogának gyakorlásánál megilleti- e 
őt a hatósági védelem vagy sem. Nógrád vármegye közigazga
tási bizottságát egy hasonló üg.vben az 1900. évi 67,021. sz. a. 
kelt rendeletemmel kellőkép tájékoztattam s a jelen esetből 
kifolyólag sziikségét látom annak, hogy miheztartás végett 
értesítsem a közigazg. bizottságat is arról, hogy az 1885. évi 
1924. eln. sz. a. kiadott körrenelelet az állami anyakönyvek 
életbeléptetése után is wennyiben tekintendő érvényesnek: 

.Az állami anyakönyvvezetés életbeléptével az 1895. évi 
október hó l. napja óta bejelentett szi.i.letéseknek és halál
eseteknek, nemkülönben ez időponttól kezdve kötött házassá
goknMk felekezeti anyakönyvekbe való be>ezetésére vonatkozólag 
az állami felügyelet feleslegessé vált, és ennek folytán az 
1885. évi 1924. sz. a. kiadott szahályrendeletnek amaz intéz
kedései, melyek az említett tényeknek az izraelita feleke7.eti 
anyakönyvekbe való pontos bejegyzésre, valamint az ehhez 
kötött büntető határozatokra vonatkoznak, hatályukat vesz
tették. Ellenben továbbra is érvényben vannak az idézett 
sz~~ályre~deletnek, valamint az 1896. évi 113,357. sz. belügy
~~mszten :endeletben felsorolt egyéb rendeleteknek az anya
ko~yvvezetesre vonatkozó azon intézkedései, melyek az 1895. 
évi október hó elseje előtt vezetett izraelita anyakönyvekbe 
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eszkö~.~endő utóbej~gy~ések~t é~ kiigazításokat, valamint ezen 
an) akonyvekb~l králhtando kiYonatokat tárgyazzálc Kettős 
szempo~~ teszt továbbá szi.ikségessé, hogy t'így a fentidézett 
1885. en 1924. eln., valamint az 1888. évi június hó 21-én 
1~91. eln. sz. a. kiadott (az. izraelita hitközségek ügyeit sza
balyozó) ~·endeletek tovább~·a rs érvényben maradjanak annyiban 
a_ ~~nnytbeu az~k a ~·abb1~ alkalma~ás:ira, ezek jogainak bizto~ 
~ltasara, továbba az rzraehta anyahttközségek alakulási mód
Jának, területkörének és a fiókhitközségekhez való viszonyok 
meg~llapítástU:a vonatkoznak. Az 1894. évi XXXIII. t.- ez. 94. §-a 
szermt ugyams az ezen törvény életbelépte előtt vezetett fele
~e~eti anyakönyvek továbbr~ i~ a felekezeti anyakönyvvezetők 
Önzete alatt maradnak, krk JOgosítva és· kötelezve vannak 
azokból közhitelességü kivonatokat az eddigi módozatok mellett 
kiszolgáltatni. Ennek folytán súlyt kell helyezni arra hogy az 
izraelita anyakönyvek kezelői ezentul is az 1885. évi 1924. 
eln. sz. a. kiadott itteni szabályrendelet 2. §-ában előírt képe
sítéssel birjanak. Továbbá az izraelita vallásról szóló 1895. 
évi XLII. t.-cz. nem terjesztette ki az izraelita fp,lekezetre az 
1868. évi ~IlL t._-cz. 24. §-ában foglalt rendelkezés hatályát, 
mely szennt »ÚJ egyházgyülekezetek alakítása, a leány
egyházaknak anyaegyházakká, vagy viszont ezeknek leány
egyházakká történt átváltoztatása a vallásfelekezetek kizáró
lagos jogai közé tartozik«. Mindaddig tehát, mig a reczipiált 
izraelita vallásfelekezet abba a helyzetbe nem jut, hogy az 
önkormányzati jogkörébe tartozó ügyeit önmaga szabályoz
hatja, gondoskodni kell arról, hogy az idézett két, szabály
rendelettel létesített hitközségi rend fenmaradjon. Es mint
hogy a többi törvényesen bevett felekezet lelkészeinek a hatás
körlikhöz tartozó jogok kizárólagos gyakorlása biztosítva van, 
az izraelita felekezet pedig azt ezidőszerint nem eszközölheti, 
szükségesnek mutatkozik az is, hogy az anyakönyvvezető 
rabbik és rabbihelyettesek a hatáskörükbe tartozó funkcziók 
kizárólagos gyakorlásában továbbra is megvédessenek. Ezek 
folytán a>~ 1894. évi XXXIII. t .-cz. életbelépése után is 
érvényben levőknek tekintendők az 1885. évi 1924. eln. sz. 
és az 1888. évi 1191. eln. sz. a. kiadott szabályrendeletek, 
mégis azoknak az intézkedéseknek a kivételével, melyek az 
1895. évi október hó l. napja óta bejelentett születéseknek 
és baláleseteknek, nemkülönben az azon id6ponttól kezdve 
kötött házasságoknak az izraelita felekezeti anyakönyvekbe 
történő bevezetése feletti hatósági ellenőrzésre és az ezzel 
kapcsolatos határozatokra vonatkoznak. 

Felhívom -~ehát a kö~i~~zgatási b.iz?t.tságot, hogy erről 
a vármegye teruletén létező osszes :avbts~gt hivatalokat azzal 
a figyelmeztetéesel értesítse, hogy mtndegytkük csak saJát kerü-
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lete'ben végezhet rabbisági (ttnkcziókat; esketéseknek más rabbi
~ági kerületekben való végz~:sétől tehát szigorúan tartózkod
janak. Budapest, 1901. áprrhs hó 20-án. 

A miniszter meghagyásából : 

IV. 

Gömöry Oszkdr, s. k. 
miniszteri tanácsos. 

Az izr. vallásu állami tisztviselők adókölelezettségét 
a miniszterium már ismételten megállapította. Ujabban azon
ban szegedi és zsablyai lakos álla~i. tisztviselő.k és_ állami 
tanárok miniszteri rendeletekre és mrmsztertanács1 batarazatra 
való hi~atkozással megint folyamodtak az iránt, hogy az 
illetékes izraelita' bitközség részéről terhükre kirótt adók 
megfizetése alól felmentessen ek. Hosszabb. tárg.Y.al~s u~án, 
melynek folyama alatt különösen a XXII. 1zr. kozsegkernlet 
érdemes elnöke: dr. várhelyi Rósa Izsó ur terjesztett elő a~ 
ügyet megvilágító alapos jelentést, a vallás- és közoktatás~gyr 
miniszter ur ő nagyméltósága önmaga tette az ügy~t UJ a?b 
megfontolás tárgyává és abban úgy döntött, hogy az tzraeltta 
vallásu állami tisztviselök kultnszadót fiz etni kötelesek és a 
kivetett hitközsé,qi adó ellen emelt panaszaikkal csak az ille
.tékes felekezeti hatósághoz fordulhatnak. Az elvi jelentőségli 
miniszteri rendelet szövege a következö: 

Vallás- és közoktatásügyi magy. kü·ályi Miniszter. 

"811. szám. 
Bács-Bodrog vármegye és Szeged város közönségének. 

Az izr. vallásu szegedi állami tisztviselők és állami 
tanárok az 1881. évi márczius hó 19-én 7973. sz. a. kelt 
itteni rendeletre; valamint Fehérvári Adolf és Fehérvári Géza 
izr. vallásu zsablyai lakos, kir. járásbirósági írnok a m. kir. 
minisztertanácsnak 1872. évi julius hó 12-én 57. sz. a kelt 
határozatára hivatkozva, az iránt folyamodtak hozzám, hogy 
az illetékes izr. hitk. részéről terhükre kirótt egyházi (hitköz
-ségi) adó megfizetése alól mentesittessenek. 

Folyamodók kérelmét telj esithetőnek nem találtam. mert: 
a fennálló gyakorlat szerint az izr. vallásu állami tisztviselők, 
a mennyiben a helyi jogszokás másként nem rendelkeznék, 
kultuszadót fizetni kötelesek és a kivetett hitközségi adó ellen 
emelt panaszaikkal csak az illetékes felekezeti hatósághoz 
fordulha t nak. 

Indok ok: 

Elutasitandók voltak pedig folyamodók kérelmükkel azért: 
mert azonkivül, hogy az általuk felhivott rendelkezések kérel-
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mlik érdembeni elbirálcistin:H figyelembe vehetők nem voltak 
az illet~kes sz<?gedi és uj~idéki anyahitközségek részéről beszer: 
~ett ny!lat~ozatokból nyilvánvaló lett, miszerint folyamodók 
Ille.tékes ~~tl~özségei az izr. állami tisztviselőket hitközségi 
adoval .~~~dig megadóztatták A zsablyai izr. fiókhitközség 
a~ó~t~tas1 JOgánál figyelembe veendő volt az anyahitközségében: 
UJndeken e tárgyban követett gyakorlat. 

Az egyik részéről felhivott 57 /72. sz. minisztertanácsi 
határozat értelméből világos, hogy az állami tisztviselők hiva
taluk után járó jövedelmük után csak a községi iskolai 
adók alól mentesek, mert csak községi és nem hitfelekezeti 
iskola adó tekinthető a községi adóval egy jogi természetűnek, 

Ez alapon hivatali elődeim ismételten ki is jelentették 
már, hogy az izr. vallásu államtisztviselők az egyházi (hitköz
ségi) adók, valamint az egyházközségi szükségletek részét 
képező felekezeti iskolai adók fizetése alól közigazgatási uton 
fel nem menthetök. 

A mi pedig a másik részről felhivott 7973 /81. sz. itteni 
rendeletet illeti, ez csupán a párbér alóli mentesség iránt, 
intézkedett, a mely a jelen ügy elbírálásánál annál kevésbbé 
birhat döntő befolyással, mert a különböző hitfelekezetek 
egymástól eltérő jövedelmi forrásai uem esnek egy tekintet alá. 

Erről Szeged sz. kir. város és Bács-Bodrog vármegye 
közönsége az illető folyamodókkal leendő közlés végett a 
beadványok kapcsán értesittetik. 

Budapest, 1901. január hó 16-án. 
Wlassics s. k. 

v. 
A kereskedelemügyi m. kir. ;miniszter lÍ.r ö nagyméltósága 

a belügyminiszter lí.r ő nagyméltóságával egyetértőleg az 1900. 
évi 77,221. sz. a kelt rendeletével kimondani méltóztatott, hogy 
azok, a kik szárnyasok leölésével üzletszerüen fogla~~oznak. 
szabályszerü telepengedélyért folyamodni kötelesek. Tobb he
lyen a hatóságok ezt a rendeletet. úgy. é~~el~ezték, ~ogy .. ily 
telepengedélyre azoknak az izraelita hit~.o~segekn~k 1s szuk
ségük van, melyek szárnyasok leölésére k~lon helyisé~et tarta
nak fenn. A hitközséo-ektől e végett tobb rendbeh panasz 
érkezvén be a kereskedelemügyi miniszter úr ő nagyméltósága 
f. 1901. évi' 8660. sz. a. kiadott rendelet~vel pótlólag kimon
dotta: hogy az izraelita hitközségele metszöi által a hitközségi 
tagok ré~zére eszközölt ritualis baromfi r:'etszés vallási jelle
génél fogva ipari foglalkozásnak nem mmösíthetö és ennele 
kövdleeztében az ily metszések végzésére szolgáló helyele sem 
minösíthetöle ipartelepnek. 
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VI. 

A bevett, vagy törvényesen e!!'n~.ert v_aJlásfel~k~_zetek 
papielöltjei és papnövendékeinek (rabbiJeloltek es rabbuwven
dékeknel.;:J védköte/ességi kedve=ményél megállapító viszonyok 
igazolása körül követendő eljürás targyában a . ~alhis- és 
közoktatásügyi miniszter tí.r ő nagyméltós~ga f. én Jan~ár. hó 
9-én 97.7 58 /1909. sz. alatt ll. következő rendeletet mtezte
bozzáuk: 

»Tudomásomra jutott, hogy a papnövendékek és pap
jelöltek kedvezményét megállapító viszonyok igaz~lásak~r eg_y 
honvéd kiegészitő parancsnokság hosszas nyomozas utan kl
derítette, hogy egy, a honvédség póttartalékába t~rtozó s az 
1899. évi VI. törvényczikk (védtörvény) 31. §-a szennt kedl"e7.
ményben részesült póttartalékos a cs~ és k!r. k.öz?s hadsereg 
tényleges állományában IL osztály.u seged~el.keszsze ~meveztetett, 
mert az illető (lelkész) egyilázt főhatosag sem Javaslatában, 
sem pedig az illető lelkész származási és szolgálat! Jeirásában 
honvéd póttartalékos visz?nyá~ ~em emiltette fe.l, mmek folytán 
a magy. kir. honvédelmi m1mszter ur hozza;1árulása és az 
illetőnek áthelyezése kikérve nem lett. Hasonlo esetek Ismét
lődésének elkerülése végett figyelembe aj~nlo_m azt. a kö.rülményt,. 
hogy a cs. és kir. közös badsereghez tab~n l~lkeszsze val? ki
nevezésre vonatkozó javaslatokban az. Illetoknek ne!alan" a 
m. kir. honvédséghez való tartozós:íga rumdenkor fele~hte~clo. « 

Miről van szerencsénk a t. Gyülést turlomás es illihez
tartás végett értesíteni. 

VII. 

Tevékenységünket nemcsak a felsorolt ügyek vették 
igénybe. A lefolyt évben épp ugy, mint az előzőkhe~1 ~lén]r 
érintkezésben álltunk a ÁÖzségkerületekkel és egyes hztko=se
gekkel. Felekezetünk tagjai közi.il számosan kérték ki taná
csunkat a miniszterium és a hatóságok pedig felelrezetünket 
érintő ~inden ügyben véleményért forelultak hozzánk. Eljátá
sunkban minclig a béke fentartása vagy helyreálliUsa után 
törekedtünk és sikerült is a vitás ügyeket kivétel nélkül békés 
uton kiegyenlitenünk, ugy hogy hitközségeinkben tudtunkkal 
sehol sem fordult elő egyenetlenség, a melylyel a felek kény
telenek lettek volna a kerületi biróságho~, vagy a közigazga
tási hatósághoz fordulni. 

Az egyes izraelita községkeriilelek is fejtettek ki kellő 
tevékenységet. A VI. izr. községkerület - mint fentebb nuir 
érintettük - megállapitotta a vallásoktatás tantervét. A XXL 
és XXIII. izr. községkerület is hoztak erre vonatkozó hatá
I'ozatokat. A VIII. izr. községkerület pedig foglalkozott egy 
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1~_!!11~d~jala!' létesitéséne_k , kérdPsével, mely az izraelita hiL
kol'>t>~I alkalmazottak reszere lenne életbe léptetendő R· ót 
é · · k ' · · k é · eg a r<'zzu · mar szu ·s ~ét annak, hogy az izraelita hitköz ' · 
alk8:lmazottak v~gellátása biztosittassék. De meggyőződés~~1; 
szermt ez; a czel _csak akkor lesz elérhető. ha felekPzetünk 
ab?a a. h~lyzetbe JUt, hogy ö,szes ügyeit a hivekre kötelező 
modon .fogJa .. szabál;:ozhatni. Oda kell tehát első sorban min
den erővel torekedm, hogy felekezetünk kellően biztositott és 
szabályozott önkormányzati jog élvezetébe jusson. 

VIII. 

.. 1\!ege~!é~ezni bátor~o.dunk arról, hogy az izraelita község
kernleti elnokok 1871. ev1 márczius hó 22-én tartották első 
gy,ülésüket és ez . alkalommal állitották föl az Országos iro
d_at, mely teMt Immár harmincz évi működésre tekinthet 
VIssza. Távol áll tőlünk minden ünnepeltetési szándék· hossz;u 
mü~ödési időnk tartama alatt jubileum elől mindig kÚértünk. 
~- v~~szae~lékezést csak arra akarjuk alkalmul használni, hogy 
tomoren osszefoglalva a 30 év óta történteket kimutassuk 
hogy mennyi s minő eredménynyel fáradozunk felekezetünk 
érdekében és hogy nem rajtunk mult, hogy az elénk tűzött 
végczélt, a törvénynyel biztasdott autonomia kivivását, még 
el nem értük : 

Ezelőtt 30 esztendővel, a mikor az Országos iroda a 
müködését megkezdte, a képviselőház a kongresszusi statutu
mok kötelező erejét már azokra a hitközségekre szorította volt, 
melyek ~z~kat önként elfogadják és nemsokára rá megjelent 
az 1871. en 26.915. számu kultuszminiszteri körrendelet, mely
lyel az orthodox szervezet szerinti községalakítás megengedte
tett, a nélkül, hogy »e tekintetben az illető hitközségeknek 
előleges engedélyre szükségök lenne.« 

Az »orthodox szervezet« engedélyezése valóságos rette
.gést keltett bitközségeinkbeu. Mindenki a hitközség kötelékéből 
kiléphetett és azon a napon, melyen a kilépést bejelentette, 
megszünt az eddigi hitközségnek adózó tagja lenni. Egy hit
község sem volt tehát biztos abban, hogy szükségleteit mely 
ideig lesz képes fedezni, egy rabbi vagy hitközségi tisztviselő 
~em tudta, hogy mely napon bomlik szét lJ-Z a testület, mely
nek szolgálatába bizalommal szegődött. Es tényleg számos 
kisebb hitközség intézményei tönkrementek, iskolák feloszlottak 
és valóságos tespedés állott be, mert a felekezet előkelőbb 
tagjai! az eredménytelenség láttán, a hitközségi élettől telje
sen v1~szavonultak és a közügyekben való tevékenységük teréül 
a törvényhatóságok te~·meit szemelték ki, melyek csak imént 
nyiltak meg az izraelita vallásu polgárok számára . . . Az 
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izraelita hitközségek is mindiukább tartózkodtak a kerületi 
elnökökkel való érintkezéstől, mert a kongregszusi zenezet 
elfogadása a hitközség egységének veszélyeztetésével járt, ug\ 
hogy ekkor még a legjobban szervezett hatodik. izraelita kdzség
keriiletben sem jelentek meg a kerületi képmselők a gyiiZésen 
határozatképes számban. 

Mindazáltal az izraelita községkerületi elnökök 1872. évi 
márczius hó 12-én a reneles évi gyi.ilésre kötelességszerűen 
összejöttek és - minthogy a kongresszusi szabályzat szerint a 
kongresszus bárom évenkint t11rtozik összeülni - elhat;írozták 
egy ujabb kongresszusnak egybehívását egyrészt a kongre szusi 
statuturnak reviziója, másrészt pedig az országos rabbiképző 
mielöbbi fölállítása érdekében és kérték a vallás· és közokta
tásügyi minisztert, ho:zy a kongr. választási szabályzat §2. §·a 
értelmében az izraelitit egyetemes gyülés egybehívását O Fel
ségénele előlegesen bejelenteni ruéltóztasséjr. 

Ugyanazon év folyamán T?'efort Agoston vette át a 
kultuszminiszterium vezetését, a ki a zsidó ügyet haladék nélkül 
tanulmány tárgyává tette. Meggyőződött e közben arról, hogy 
nemcsak az ugynevezett »orthodox« prirt igyekezett a kon
gresszusi munkálatok érvényét lerontani, hanem hogy tR.lálko
zott a tekintélyesebb haladópárti izraelita hitközségek kör-ött 
is olyan, a mely a helyett, hogy ar. egyetemes gyülés által 
alkotott szerl'ezet keretén belől a kifogásolt sza bál y ok módo· 
sitására törekedett volna, a kongresszusi szervezetet egyáltalán 
elfogadhatónak nem találta és hogy alig létezik izraelita hit
község az országban, melynek egysége meg ne bomlott légyen. 
Volt olyan helység, a hol kettdnél több izraelita hitközség is 
alakult, de miuthogy csak egy imaház létezett, a többrendbeli 
hitközség kérelmére a hatóság volt kénytelen megha tárom i, 
hogy egy és ugyanazon imaházban melyik hitközség mikor 
végezze az istentisztelrtet. 

T~efort saját miuiszteriumának irattárából arra a tapasz
talatra JUtott, hogy az izraeliták közötti egyenetlenségek rugóját 
~e~ a »vallásos meggyőződés«, lianem az országos rabbikép-tó 
mtezet felállításának kérdése képezi. Határozottan ellenezte 
t~hát egy ujabb kongresszus egy behi vásá t, mely az ellentéteket 
kiegyenlíteni képes nem volna, de annyival szükségesebbnek 
tartotta, hogy a »szervezési ü.qy« pihentetése mellett rninden 
tevék?I~ység az országos rabbiképző intézet felállításának elö
~ozditasám fordíttassék. A rabbiképző·intézet ügyét országos 
ugynek, tart~tta s meg volt győződve, hogy ezen intézetnek 
a korma'YI:y altal történt létesítése után nagyobb eredménynyel 
lehe~ a züálttá vált hitközségi s szervezési ügyek rendezéséhez 
fog~1. E felfogásnak megfelelően a vallás- és közoktatásügyi 
mimszter 1873. évi ápril h6 29-én 7559. sz. a kelt legaláza-



28 .\Z IZRAELIT.Í.K ORSZÁGOS IRODÁJÁXAK ÉVI JELENTÉSE, 

to~~b~ eWter.jesztE'ssel .iá,rul~ Ö Felségéhez és az 1873. eVI 
ma,1us , hó 6-an kelt legfelsőbb elhatározással kieszközölte az 
engedclyt .. arra,_ hogy a rabbiképző-intézetet egy ujabb kon
gresszus o~szeh1vása nélkül felállíthassa. 

. Az »izraelita ~özségkerületi elnökök« 1873. évi julius hó 
14-en tartottak megmt gyillést és a hitközségi élet terén szer
~.: tt ~ZOJ:?Oru tap,a8~talat?k folytán Trefort miniszter álláspont
pt :s mtézkedese1t, mmt relatív eredményt, köszönettel, ö 
Felseg~ legkeg_Yelmes~bb elhatározását pedig mély hódolattal 
fogadtak En·ól az Izraelita hitközségek is értesítve lettek 
azzal, hogy adják nyilt vagy hallgatag beleegyezésüket ahhoz 
hogy az »Országos iroda« s a kerületi elnök ök továbbmüködés~ 
mellett a. kongr~sszu~i szervezet gépezete egyébként szünetel
hess.en mu~daddtg, m1g az országos rabbiképző felállítása után 
a zilált . h1tközségi ügyek rendezése eszközölhető nem lesz«, 
Ezen ábratot a_ hitközségek mindannyian tudomásul vették. 

, ~ alamenny1 munkálat befejezte után az »Országos rabbi-
kepző mtézet« 1877. évi október hó 4-én lett megfelelő ünne
pélyességgel rendeltetésének á tad va. 

Alig hogy a megnyitási ünnepély zaja s a lelkesedés 
melyet országszerte keltett, lecsillapodott, a rabbiképző-intézet 
működésének első évében, vagyis 1878. évi február havában az 
~orthodox közvetítő bizottság« a képviselőházhoz beadványnyal 
Járult, melyben - annak vitatása mellett, hogy az 1870. évi 
márczius hó 18· án hozott képviselői határozat két izraelita. 
hitfelekezetet létesített - azon kérelmet terjesztette elő: uta
sítaná a képviselőház a vallásügyi minisztert annak eszközlé
sére, hogy :.>az orsz. izr. iskolaalap a két izraelita hitfelekezet 
között barátságos egyezség, ennek nem sikerülése esetében 
pedig birói eldöntés utján elosztassék«, mert a folyamodó 
orthodox bizottság az izraelita iskolaalapból fentartott intéze
teket, jelesül az országos rabbiképzőt és tanítóképezdét a fenn
álló mindkét izraelita felekezet közös intézeteinek nem tel1int
heti. az iskolaalap pedig a két hitfelekezet tulajdona lévén, 
nem jogos, hogy abból az egyik hitfelekezet intézményei a 
másik hitfelekezet pénzéből fentartassanak E beadványra az 
»Országos iroda« egy 1878. évi ápril bó 30-án kelt emlékirat
tal felelt, melynek első részében az országos rabbiképző és 
iskolaalap kérdésével, második részében pedig az izraelita vallás
ügygyel foglalkozott és azon kérelmet terj esztette elő: hogy a 
képviselőház az »orthodox közvetítő bizottság«-nak az izraelita. 
iskolaalap felosztása iránt előterjesztett kérelmét elutasítsa a 
vallá~- ~s ~ö~oktatásiigy~ miu~szter~e~ pedig megh::1gyja, h~gy 
a kepv1selohaznak az ~zrael~ta httugy rendezése tárgyában 
mielöbb törvényjavaslatot terjeszszen elő. E beadványok csak 
1880. évi márczius hó 12-én nyertek elintézé~t. A képviselő-
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ház nem jogadta el az »orthodox közvetítő bizottsrígc azon 
okadatolását,' hogy az 1870. évi márczius hó 1~-iki határozat 
két izraelita fel P-kezetet létesített, hanem oda nyzlatkozott. h~gy 
csak egyf'éle zsidóságot ismer és hogy az iskola~lap, va_~a~~n~t 
az abból fentartott intézetek az egységes zs1dósagnak kozos es 
oszthatatlan tulajdonát képezik. 

Jellemző, hogy a négy napon át szakadatlanul folytatott 
vita mindig csak a » rabbiképző « és_ » isko_laala~« .. körü~. fo: gott 
és egy szóval sem lett említve az 2zraelüa hztug~ to.rven-y_es 
rendezésének szüksége, habár a tárgyalás alapJát kepező ernlek
iratok elég behatóan foglalkeztak e tárgygyal és elég adattal 
bizonyították a zsidó vallásügy rendezetlenségének káros követ
kezményeit, nemcsak a felekezet, hanem az állam érdekeire is. 
Mindamellett nagy eredménynek volt tekinthető az 1880. év 
márczius 12-ki határozata, mert azzal a rabbiképző s az iskola
alap ügye a zsidó hitfelekezet egysége szellemében végelinté
zést nyert, és ennek folytán a vallás- és közoktatásügyi minisz
ternek 1873. évben kifejtett munkaprogrammja értelmében át 
lehetett térni az izraelita hitközségek és szervezeteik rendezé
,gére, melyek elég bonyolultak voltak és már a törvényható
ságolmak is különösen anyakönyvvezetrsi téren. számos panaszra 
szo!gáltattak okot. Az »Országos iroda« első sorban az izraelita 
hitközségek rendezésére fordította figyelmét, és ez érdemben 
még 1880. évi szeptember hó 16-án intézett a vallás- és köz
oktatásügyi miniszterhez egy terjedelmes felterjesztést, mely
ben az akkori állapotok tarthatatlanságát ecsetelvén, a ren
dezP-s módjára nézve konkrét javaslatot tett. Az »Országos 
iroda« azun szempontból indult ki, hogy az esetben, ha a fele
kezetet közmüvelődési téren előbbre vinni akarjuk, első sorban 
hitközségeink anyagi erejét kell emelnünk, vagy legalább is 
biztosítanunk a czélból, hogy azok értelmi erejük fokozóelását 
elérni képesek legyenek. Ha hitközségeink haladnak, halad a 
felekezet; h!:!' p~dig a hitközségeknél hanyatlás áll be, akkor 
nem tarthatJa fenn a felekezet tespedését sernmi{éle szervez
kedés vagy egyesülés. 

Az akkor fennállott gyakorlat szerint valamely hitközsécr
~öl_ aká~·m~~ye~ töredék bármily időben kiléphetett és kiiltln 
onalló h1tkozseget lllakíthatott, továbbá minden zsidó szabadon 
választhatta azon hitközséget, melyhez tartozni akart. Volt rá. 
e~_et,. hogy . egy bácsmegyei izraelit~~. egy szabolcsmegyei hit
~~zseg. ta~Jának vall_otta magát,. és elofordult az is, hogy egy 
e~. ~-tgy~u-~zon helys~gnek IZraeitta lakosai két megye három 
h~lonbozo szolgab1rói járásában fehő többrenelbeli izr. hit
kezséghez :artozt~k. A hitközi:légnck odahagyásával - a mint 
fentebb m_ar emhtve lett - a hitközséghez való nduzás köte
lezetts~qe zs megszünt és pedig: az 1876. évet megel6zö időben 
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a kilépés. t~nyév~l, az 1876. évi ápril hó 22-én 783 9 sz 
k~lt~szm:msz~en rendelet kibocsátásától kezdve . : a. kelt 
lntkoué,qt szarnadási r>v Vé(tével melyben a k 'l, , pedig azon 

El ő ~ ' l epes meatörté t 
. .. , s sorban tehát azt kérte az »Országos iroda«b ho n . 

h!tko~segekből ~aló I<ilépés megnehe:<~íttessék és akkori id!? a 
VIvruan~n~k tekmtették községeink az 1881.' évi 32 399 s en 
:~!tcr miDI"lz.t~ri rendelet kieszközlését, melyben k'imo~d:to~ 

10
oY a ~Il;p?~ ne.~csa~ azon hitközségi számadási évre 

mel!.?en kiJepesok tortemk, hanem még további három éve~ 
át ~?teles~k az odahagyott hitközségnél a reájuk alapszabál _ 
szerule~ kivetett hitközségi kultuszadót és egyéb hitközségi te~
hek.et. ep ugy megfizetni, mintha annak a hitközségnek még 
tagJai lennének«. 

, Szi~ks ége~nek mutatkozott a hitközségek területköreinek 
megallapltása 1s, mert - amint már fentebb említve lett -
léteztek helységek, melyeknek zsidó lakosai két-három külön
böző más-~ás járásban, .sőt megyében is fekvő hitközségekhez 
t~rtozt~k es voltak a zsidók által r,-yérebben lakott oly hely
~egek JS, melyek semmiféle hitközséghez sem voltak beosztva 
es a zavar akkora volt, hogy széles e hazában senki sern tudta: 
hány zsidó hitközsig van a::: országban és kik azoknak állandó 
adózó tagjai? Minthogy a rendezés a tényleges áll,. pot isme
rete nélkül nem volt elképzelhető, az Országos iroda előter
jesztése ala p ján a vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1880. 
évi 27,496. és 1882. évi 7048. számu körrendeletekkel az összes 
tön'ényhatóságokat a szükséges adatok beszerzésére felhívta és 
188:3. évig tartott, mig a. legtöbh törvényhatóságtól a hitköz
ségi ala ps. abályok és költségvetések beérkeztek 

Ennek megtörténte után az izraelita községkerületi elnökök 
1883. évi deczem ber hó 23 án gyülé~t tartottak és megállt1pí
tották azokat az elveket, melyek szerint első sorbar1 a hitköz
ségek renclezPse és azután a zsidó vallásfelekezet jogainak tör
vényes biztosítása eszközöltessék. Ebből a gyülésből egy emlék
iratot intéztek a kerületi elnökök a vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez, melyben a következő kérelmek adattak elő: 

l. Tekintet nélkül a pártárnyalatokra, a hitközségek 
területköre akként állapíttassék meg, hogy Magyarország minden 
hitközRég területköre akkora legyen, hogy hitközségi és oktat~ísi 
intézményeit autonom testületl.teíl méltó alakban fentartani 
tehetségében álljon. 

2. Minden izraelita köteleztessék, hogy azon hitkö:,ség 
állandó tagja maradjon, a melynek területén lakile Megenged
heVí ugyan. hogy minden l11tközség kebelében alakulhassanak 
a szühé~hez ktipest »imah.ízi egyesületek«, de ezek által sem 
a hitköz~ég adminisztnícziójának, vagy rabbis:'lgáuak egysége, 
sem pedig a hitközség jövedelme csorbát ne szenvedhessen. 
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3. Felekezetünknek a törvényes jogok oly m6don biztosít
tassanak, rnint azokat a törvényesen bevett t·allás/elekezetr·k 
élvezik. . .. 

Ezen emlékirat folytitu a. va.lltis- és közoktatásiigp mmtsz
ter 1883. évi deczem ber hó 28-án 43,720. sz. a. kelt rendele
tével felekezetünk néhány kiválóbb tagját 1884. évi január hó 
15-ére értekezletre hivta egybe, hogy velök az izraelita hitügy 
rendezési módja fölött tanác~kozzék. Az értekezlet tagjai miJ:tl
annyian a tó'rvény általi r~nclez.és szükségé~ ,h~n~sulyozza l,'. 
és azoknak egyike az »Or szagos 2 roda« rnegutzasabol egy lcé.sz 
törvényjavaslatot is bocsátot~ aminiszter rendelkez_és~re. _,..~ \':tl
lás- és közoktatásügyi mimszter azon ban, szernelyen es aka
ratán kivül eső akadályoknál fogva, nem vihette >all.ásii~yii~
ket szabályozás végett a törvényhozás elé, s re~dele~t u~on IS 

egyelőre csupán annyiban bocsátkozitatott az Izraelita ~~~ye~ 
rendezésébe, amennyiben azt az állam érd_ekPt képe1q anyalwn.)~VJ 
ügy megkövetelte. -- Az l 881- 1883. evel<?en beorkezett h.tt
községi adatok segélyével és a t.örv~n.yhatósl;\gok m;gballgat;1~a. 
után a vallás- és közoktatásügyi mn1!S:>:ter O Felseqének 1ó05. 
évi junius hó 17-én kelt legfelsőbb elhatározásával ?tyert fel
hatalmazás alapján, 18S5. évi novernber hó 13-án 1921. e!n. 
sz. a. kiadott szabály~·enrlelettel 11kként eszközölte a rentlczt>st, 
hogy Magyarország egé~z területét az ~ Ország.os iroda « által 
készített tervezet sze~·int »izraelita any11könyvJ keruletekc-be 
o~ztotta be s elrendelte, hogy az »izraelita anyaköny>i ker ii
letek székhelyeiben és területköreiben a törrényhatóság kiiz
igRzgatási bi:wttságának előterjesztésére a vall.~ís~ ,és közokta
tásiigyi miniszter határoz«. E rendeletet a 7:sHlosa~ osztatln.n 
örömmel fogadta. Voltak. a kik nyotnban felrRmertek, hogy »e 
rendezés magában hordja jövő szervezkedésünknek garan
cziáját•. 

Az »Orszngos irorla« most már tovább ba1at1va azon 
fárado;.:ott, hogy az »anyakönyvi keriiletek•-nek »keriilPti lllt
községek«-ké való :ttalaldtását cszkiizölhesse. 

Nem tartott soká, mig ezéihoz jntott. - O FPlséw1nrk 
1888. évi jtmius hó 5-én kelt le.r;(el.,öl;b e•lwtát"OZrísa alaJdrín 
a vallris- és közoktatásügyi mini11zter az l öó'8. évi juni11s !tó 
21-én 1HJ1. eln. sz. a. egy kön·endeletet uotsátott ki :.az izra
elita hitkiizségek ügyeinek és az anyakiinyvi ügyhöz v n ló vi-,zo
nyuknak sz~1MJyozása tárgy;iban«, melyhen annak inaokolt 
kijelentése után, hogy »ugy a !conqrP8SZ11Si, mint az orthodox 
és statusquo-ante al11p0n álló hitközs~rjl'k U{/!1 ál/ompofifi(ai 
szempontból, valamint c~ zsidósríg á/lá..;pontjtiuó/ is egy é:> U!f!JIUI
azon vallás/elekezethez tartozóknak teki?dettdök« - el lt·tt 
rendelve: hogy az »izraelita anyu.kiiuyvi keriiiPt~ help; hP az 
illeW »izraelita hitközség « lép. melyuek kebelében n kerület 
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anyakiinyywzct6 ra bhi~:íga fenn:íll; »anyahitközsécr «-nek cs k 
a~<~n. hitkiizség tel~inknd<'í. n:elynrk kebelében any~könyvvez~
t:~r ]ogg;~l- f~ln~_ha~ott rnbbtság á ll fenn és minclen más hit
kots~g ''tio klutkozs~g « -gé a~akítan~ó á t. A rendelet részletesen 
szabalynz~a: a lut~(l)z;;égek t'S fiókhrtközségek közti jogviszonyt 
n:egneheZlh s maJdnrm lehetrtlenné teszi a hitközségekb()l valÓ 
krválásokat és egy hd,ren több hitközség alakítá.sát. 

Nagy elismer ésse l adóztak a hitközségek - szervezeti 
különbst>g nélkül - az »Országos irodá«-nak e körrenelelet 
kieszközléseért, melynek értékét leginkább igazolhatja az a 
körülmény. hogy az 1888. évi 1191. eln. sz. a. kiadott lcultusz
miniszte,·i kön·endr!let életbelépése óta egyetlenegy hitkö'zségböl 
sem történt kiválás és szlimos helyen lett izraelita »hitközség« 
nek »fiókhitközségek «-ké való átalakítása keresztlilvive. 

Az 1885. évi 1924. eln. sz. a. kelt anyakönyvi szabály
rendelet. és az »izraelita hitkiizségek« viszonyainak rendezése 
tárgyában kiadott 1888. évi 1191. eln. sz. a. kelt körrenelelet 
kibocsátása által teljesít\Te lett a községkerületi elnököknek 
fent felsorolt három rendbeli kérelme közül a két első, melyek 
a hitközségek ügyeinek szabályozását tárgyav.zák. lYiielőtt a 
harmaclik - a felekezet i jogok törvényes biztosítását tárgyazó 

kérelem teljesítéséhez vezető intézkedések foganatha vehetők 
voltak, Trefort Ágoston halála folytán a vallás- és közoktatás
ügyi miniszterium vezetéstit gróf Csáky Albin vette át. 

A miniszter személyében beállott változás alkalma arra 
indította az "'Orthodox közvetítő biwttság«-ot. hogy az 1888. 
évi 1191. eln. sz. a. kiadott, az izraelita felekezet egységes 
voltára alapított és következményeiben oly üdvösnek bizonyult 
körrenelelet visszavonásáért folyamodjék - Kérvényét ~.19 
rabbi nyilatkozatára alapította, melyben azok kijelentették, 
hogy hazánkban az orthodox és neolog izraeliták két egészen 
különböző hitfelekezetet képeznek, melynek hivei egyházilag, 
vallásilag közösség ben nem élhetnek. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter az orthodox köz
vetítő bizottság beadványát 1889. évi október hó ll-én 1447. 
eln. sz. a. kelt rendelettel oly felhivással küldötte le az »Orszá
g0s irodá«-nak, hogy a közliitt tárgyiratok alapján ez ügyben, 
t. i. két különböz(í izraelita hitfelekezetről lehet-e szó? saját 
álláspontját jelezve, véleményesen nyilatkozzék «. A miniszter 
kérdésére az »izraelita községkerületi elnökök « az 1889. él'i 
november hó 25-én tartott g)iilésükben adták meg a választ. 

- Az »orthodox kiizvetítő bizottság«-nak "két izraelita hit
felekezet elismerése« iránti kérelmét elutasíttatni kérték, de 
azonfelül az izraelita hit/eleleecet egységes >"zervezeténe/c rnielöbb 
törvény által való biztosítása iránt is esedeztek. 
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A vallás- és közoktatásügyi mini~zter 1890. évi feb.~·uár 
hó 10-én .141. eln. sz. a. kelt rendelettel ~z » ortlw~~x kozve
títő bizottság« beadványát végképen elutas!t?tta ~s kiJelentette, 
hogy helyeseknek bizonyulván. az 1885. ~VI 1924. eln. sz. a. 
és 1888. évi 1191. eln. sz. a. kiadott szabal.)ren~eletek, ezeket 
tov;íbbra is mindenekben fentartandólmak t~híl.Ja. A bemuta
tott gyöntetü rabbinyilatkoza.tra nézve :negJegyezte, h_?~Y ~.a~ 
azokban foglalt kijelentés, mmtha hazar~:lcban. ~ét kulon_bozo 
hitfelelcezetet lcépezö orthodox és '!"'eolog ;zraehtak léteznenek, 
sern törvényeinlcben, sem az eddzgz lcorrnanyrendeletekben, se-m 
pedig az adrninisztráczió terén szerz~tt taP_asztalato~ban é~ az 
izmelita. felekezeti élet körül észlelt Jelensege~ben tamogatasra 
nem talál. « Y <'gül pedig ki jelentett~ a mmiszte1:. hogy _nem 
szándékozik ugyan kényszereszközöket Igénybe venm arra nezve, 
hogy az izraelita felekezet országos kormányzati szervezet_e 
egyöntetüvé tétC'ssék, de szükséges •. ek tartJa: »hogy az egyse
ges adrninisztrácziót biztosít~ rends~abályo/c seg~l'!!év~l a lelki
ismereti szabadságnak Istenttszteletl és szertartas1 teren való 
teljes megóvása mellett a hitlcözségek alapjaileban meqeyi;sítve, 
f~jliidés?· e képeseleké tétessen ele és lciv~natosnalc tartja, hogy a 
helyi rend megszilárdulása után a vzszonyok akképen alakul
janak, rniként a leleleezet ügyeinek lconszolidálásában továb~ 
hahtdva, a rendezés az izraelita hitfeleA ezet önkormányzatt 
jogának törvényes biztosításával befejezhetö legyen.« 

Ebben a stádiumban volt ügyünk mid(in a kultuszmini>-z
teri költség,·etés fölott 1890. évi no,·ember havában lefolyt 
képviselőházi tárgyalás alkalmával minden oldalról eg) aránt 
hang07.tatták annak szükségességét, hogy a vallásfelekezetek 
közötti viszonosság és jogegyenlőség törvény hozásilag megálla 
píttaosék. Ez a vita képezte kiinduló pontját annak a hatal
mas akcziónak, mely az u. n. egyhá7politikai törvények alko
tását és ezek küzt vallásunk receptióját eredményezte. 

Az »izraelita vallás ,· nak a »törvényesen bevett« vallások 
közé való felvétr.le nem azonos a felekezet autonom szeneze
tének beczikkelyC<zésével. l\Iinthogy azonban a »törvl'nyesen 
bevett« vallásfelekezetek tön-énynyel biztosított önkormányzati 
jogg~l is f~lruháztat nak, gondoskodnunk kellett arról. hogy 
egyreszt a jelen szervezetlen állapotunk a zsidó vallás egym
Jogusíttatásána_k akadályul ne szolgcílhasson, más1·észt pedig a 
(elelci·zet kebeleben ~lj nyugtalanság ne támadhasson az attlll 
való félelemben, hogy a zsidó vallás egyenjoyusitása okvetlenül 
a kongr:ssz~ts utól~gos törrényesítélfét is maga után z·onja. 
Megalalutottu~' tehat ~tz 1892. évben u.iból a községkeriilde
k~t, de ta~~ozlco.dtunk lcong1·esszus tá~·yyában rnindennnnil 
előte1:;eszté.;tol rmncladdig. mig az iz~·ctelita vallás törvényesen 
bevett vallasnak nyilvánítva n em lett. 
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Az 1895. évi XI1 Ll. t.-cz. szentesíté~e után azonban nyom
ban intrzkedtünk hogy a kcrülrti elnökökön kivül felekezeti 
ügyeinkkel foglalkozó más egyPniségck is, akik a községkerület 
e!öljürús:ígában, tekintdyesebb hitközségben vagy felekezeti 
életünk ben kiváló állást el foglalnak. együttesen tanácskozhas
sanak a fölött, hogy az egyházpolitika! törvények, különöben 
pedig a receptio által teremtett uj helyzetben es az egyetemes 
gy ülés egybehivásának l< értlésében mik volnának a teer){lők? 
1896. évi január hó 5-ére hivtuk egybe ez országos érle
ke::lelel, melyre az ország mindcn vidékéről jelentek meg fele
kezetünk legJobbjai . E nagy gyü lekezet elé az Országos iroda 
azzal t~ javaslattal lépett, hogy a kerületi elnökök részéről a 
vallás és közoktatásügyi miniszterhez egy emlékirat intéztessék, 
rnelyben az izraelita egyetemes gyülés egybehivásának bejelen
tése mellett az a kérelem foglaltatik: »hogy ő nagyméltósága 
méltóztassék oda h·1 tn i, hogy a törvény hozás, felekezetünk 
önkormányzati jogának biztosítása mellett, hozzájáruljon az 
izraeliták egyetemes gyülésénfk a végből való egybel.tivásához, 
hog) ott megállapíttast>anak O Felsége legkegyelmesebb jólá
hagyása alá terjesztendő azon szabályzatok, melyek szerint a 
törvényesen bevett izraelita vallás hivei. összes fdekezeti ügyei
ket és intézmény eiket, saját közegeik ::il taJ önállóan kezelhetik 
és 1gazga.thatják. ' 

A gyülekezet elfogadta az Országos iroda előterjesztését 
és a fel ekezeti ügylinket minden oldalról megvilágító emlék
irathoz, mely egész terjedelmében felolva"tatott, lelkesedéssel 
hozzájárul t. 

Ezt az emlékiratot a kerületi elnököle k üldöttsége 1896. 
évi január hó 19-én nyujtotta át a kultuszminiszternek és a 
miniszterelnöknek. Wlassics minisztcr ur ö nmsga odanyilat
kozott: hogy semmit sem tart oly természetesnek, mint azt, 
hogy az izraelita va.llás recipiáltatván. e vallás hivei iparkod
nak annak autonomiáját szervezni s biztosítani. E törekvéshez 
a kormány is hozzájárul, de megjegyzi, hogy egy kongresszus 
egybehivá~;a rn~q nem jelenti az autonornia sikerét; bizonyos 
előkészületek szükségesek ahhoz, hogy oly autonornia létesít
tessék. a mely a különböző érdekeket kielégíti. Hozzátette, 
hogy a rnillenniurni él:et a kongr('sszusnak az egybehivására 
alkalmas időnek nem tekintheti. Bánffy báró miniszterelnök 
ur ő excellentiája mPgigérte, hogy a kormány a zsidó auto
nomia_ ügyével átnyujtott memorandurntmk alapján majd f'og
lalkoz~k és annr:k meg_old~sát eszközölni f"ogja ugy, h'ogy az 
érdekek .JOgos lctegyen,Zttése~el ~ szervez~:t létrejöjjön. 

, ~hg hog!. a. mlll~?r~~u~n év véget Prt, 1897. évi januá'!" 
ho 6-an, a kerulet1 elnokok 1smét gyülést ta,rtottak és az egy 
évvel előbb benyuJtott memorandum elintézését megsürgették. 
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H 
.. eto"' beadván}' t intéztek a kerületi elnökök a valhís

ason surg 898 · · , . · hó 21-én 
és közoktatásügyi miniszterhez az 1 . em ma1 cznts 
tartott g,ülésükből is. k , "dők .. b 

Mi~thogy e sürgetl'sek ezéihoz nern .:Ve.~ette es l, .. oz,. en 
· 'l t , a's 1·" beállott a kerülell elnokok 189.9. en rtUlJUS kormanyva oz ~ ' · · t 'l 

h - 8'· · t személyesen tisztelegtek a kultuszmJmsz ern e 
0 -an megm . "d .... 1 , n'Las 

, · · t elno··kne'I utóbbit áll::isában lS u voto ven. H -es n mmtsz er ' 1 k 
sies ő excellentiája ismét oda nyilatkozott. ,ho_gy __ I~ ong_resz-

t l · k egybe akkor az minden valosz~nuseg szennt a 
szus ~wun ' . , .. b 1 t "bb -'k , b· t 'te'ka't is hm·d1a magaban; az ugyet e 1a o meg 
81 e1 U OS% J h t" k "j 't' b h [: t z' tá gyá vá kell tennie s nem helyez e t 1 a ~~ ~' og~ 
on _o las r d e's ma' r a közel J. övőben fog megtortenbetm. a veg eges ren ez . . . , · h ,., 
V ló , 'n" nek tartom - ezek a mJmsztel s<:aval - OoY 

» a szt u ' ·d · 1 d é ek e 
addig is. előbb vagy utóbb, szüks~g lesz t e1g enes ren. ~z s _ r_ 
is, mert bisz méltóztatnak tudm, _hogy n~f!Y, or.~amkus ; en_ 
dl'zés sok időt igényel.« Széll mimszterelnok ur o n~ságanak 
beszédéből pedig örömmel tudomáR~l. v~-~ette felekezetu?,~ ~zo
kat a nyilatkozatokat, melyeket pohhkaJanak szab~delvu n·any
zata felől tett. Megelégedés~el töltött el bennunket flZ a~ 
igérete is, hogy ő neki s km·mányána_k , fe!adata lesz a ~m 
ügyünket nemcsak bővebb figy_elernmel kt~erm, hanem a r:nnt 
az idő s a törvényhozás teendlit megen[Jedtk, ennl'k .a ~érclesnek 
a megoldásához hozzá is fog nyulm ~b?a~ az tmnyban. és 
abban a politikai szellemben, mely az o tranya s, ~z o poldt~ 
kája. Végül a kerületi elnököknek mult 1.900. em, nov~mbe1 
hó l-én tartott gyüléséből is intéztünk a vallás· es kozokt. 
miniszterbez egy sürgető felterjesztést, mely,ben r~mutatva ~rra 
a számos felekezeti ügyünkre, mely rendezesre var. hathat_osan 
kértük ő nmsgát, hogy »a hazai zsidóságnak mielőbb ny.~1Jtson 
alkalmat arra, hogy mint törvrnyesen bevett felekezet onkor
mányzati szervezetét a hivekre kötelező módon megállapítb (i ssa 
s az autonom hatáskör~be tartozó ügyeket szabályozhassa«. 
Mindezek a sürgetések azonban - miként már a bevezetés
ben jeleztük - eddig semmiféle eredményre nem vezettek. 

* * * 
Az előadottakban jeleztük főbb mozzanatait mükiidé

sunknek, mely egyszersmind a magyarországi izraelita lritfele
kezetnek utolsó 30 évi történetét képezi . 

.A. kongr. sze r v. szab. 7 l. §-a az Országos iroda teen
dőjéül csak a1t állapítja m<>g, hogy »átveszi a km'mányremle
leteket és a ke1·iileti elnökökhöz intézett egyéb iratokat, és 
gondoskodik azoknak a ke1 ületi elnökséyekhez 'Való szétkiild1:se 
s közléséTí!l.« Az a munka, melyet hárolll éYtizeden át végez
tünk, arról tesz tanuságot, hogy nem huzódtunk meg a kon-
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grel'~znsi statutumokban sz:'imunkra ];Ü;zabott szerény hatás
kiirhen. 

. Ez~>lött 30 évvel. llliik iidésüuk kezdetén, a hazai zsidó~á 
··~·toldott kévéh e;" hasonlított, melynek szá la it a pártszenvedélg 
VIhara :~ legkiilönbi~~őbb _i;,:tn_yokba_n sz~.i.i elhordta; most pedi~ 
az orsza,q egész ter ulr:te tJ, ) J urael~ta lntlcözs~qbe van bPosztva 
m_Plyelc szabrí.lyszerii en megalakí tva s könnyelmü kiválásole elle,;_ 
blztosítva szilárd alapra vannalc fektetve . Ezelőtt 30 évvel az 
a té' hit kezdett megerősödni, hogy a képYiselőházuak 1870. 
é \'i márczius hó 18-án hozott határo,.ata, mely a kon!:(resszusi 
~tatutumok kötelező erej ét mrgszüntette, hazánl<ban két zsidó 
hitfelekezetet statuált, mel} nek nyomán már egy harmadile 
zsidó hitfelekezet is volt keletkezőfélben; jelenleg pedig már 
11em forog fr nn senki részéről sem két,·ly az in-int: hogy 
hazánkban ugy állampolitikai szempontból, valarr.int a zsidóság 
álláspontjából is csak regy izraelita vallásfelekezet« lrftezik. 
:Megelégedetten tekintünk kitartó munkásságunk e két nagy 
eredményére, melylyel az autonomiánk sikeres szabályozhatá
s:íra szükséges előföltételek meg vannak adva. 

Nem kevésbbé megnyugvással tölt el bennünket annak a 
tudata, hogy a szervezeti ügy elöbbrevitelén kivül felekezetünk 
egyéb érdekei iránt is szakadatlanul éber figyelemmel viseltet
tünk. Felszólaltunk a m. kormánynál é.; a törvényuozó testü
letnél, valahányszor a helyzet azt megkivánta s nem csekély 
lllegelé~edésünkre szolgál, hogy idővel 11. minio!Zteriumokmtk, 
sőt közigazgatási hatóságoknak is bizalmi közegévé váltunk, 
amennyiheu azok minden feleke7etünket érintő ügyben, mely 
eléjük kerül, döntés előtt véleményünket kikérik. Előmo, dítot
tuk az »országos Tabbiképzö-intézet« ~el1i_llítását és megadtuk 
az impulzust az »izr. magyar ú·~d?'lnn tars~1a_t«, _valamJ~t. az 
»orsz. magy. izr. lcözalap« létesítesere, mely mtez:me11yek ~olunk 
függetlenül működnek és immár áldásos tevékenységet feJtenek 
l<i. GoJJdoskodtunk arról, hogy ott, a hol a kere:;zt.ény f"lt:·ke
zet ek az ország vagy az uralkodóház . örö n: ében va~y, b~~:atá
ban résztvettek a mi felekezetiink 1,; mmd1g melto ruodon 
képvii:,elve legy~n. És nPm maradtunk tétlenül akkor sem, _ha 
a felekezetünk ellen kivülről foly ta tot t harcz cllensulyozásara 
volt szükség . . . . , . . .. 

Egész ké;,zséggel és őszmtes~gg~l ehsmer.ruk,_ hogy a 
v;\zolt nagy munka eredményes vegz~se csak az alta! , vált 
lehetövé hogy a mélyen t1sztelt Elnok urakban odaado -
időt és 

1

fáradságot nem kimélő -. munkat:ír~al~J?, hitközsé
geinkben pedig híí támo~atókra_.~alaltuuk. Engec~Jelc n1eg, lwgy 
ezért mtlyen érzett hátanlc adoyat ezennel lerr:;u!c. A bban az 
elismerésLen pedig, melyben a t. Gyiilé!< és a hitközségek ben
nü1,ket számos ízben részesíteni méltóztattak, szabadjon mind-
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· bizonyítékát látnunk annak : hogy müködésünk hoss~u 
mrgannyi · · · d· J l ' 'kk l k zeltl'k "d · 1 tt rf' lelcezetünlc ügye~t mm tg le yes erze e e • z eJe a a ,, · , k el" , , ' z 
és hogy mindenben a felekezet decorumana t :JeS megavasava · 

jártunk el. l lk'" tt 1 
Mélyen tisztelt ~"!ül~s! A z_z~_l a nyugodt e H~mere , e 

tekintünk vissza 30 eVJ tenykedesunkre, melyet ~ k?tele~~eg: 
teljesítés biztos tudata kölcsönöz. Igaz. hogy a kozsegkerulet1 
1 "" k""k 1883-iki emlékiratában foglalt munkaprogramm utols~ 

;ou;tj~t illetőleg, mely szerint fele_kezet_ünlc, önk~rm~nyzatz 
joga oly módon lenne szabályozando s bzztosztando_, m2nt a_zt 
a törvényPsen bevett keresztény fel~kezetek eívez2~, csupau 
arra az eredményre mutathatunk ra, hogy - mmt a fent 
előadottakból is kitünik - a m. kormányt minden alkalommal 
sikerült nyilatkozatra birnunk, melyböl kider~l, hog~-. a?t~
nomiánk törvényes biztosításának és szabályozásanak szukseget 
belátja és szem elöl nem téveszti. De e téren sem követtünk 
el mulasztást csakhogy egy ezéihoz vezető ujabb kongresszus 
létrejöt te ne~ a mi serénységünktől, hanem attól függ, hogy 
mikor lesznek elhárítva azok az akadályok, melyek Jelenleg a 
zsidó autonornia sikeres szabályozásának utját állják. Egyet
értünk a vallásügyi miniszter urral abban, hogy . »e~y k?n
gresszus egybehivása még nem jelenti az autonolllla s1keret.« 
Példa rá a mi első kongresszusunk. Részünkről tehát nem 
udvözölhetnök örömmel egy ujabb kongresszus egybelllvását, 
ha nem látnók már előzőleg a kellő biztosítékot megadva arra, 
hogy ez az ujabb kongresszus ismét meddő munkát végezni 
nem fog. 

Az akadályok elhárítása s a biztosíték elérésénél a magas 
kormány segédkez6 jóakaratárn. vagyunk utalva. Á. miniszter
-elnök és a vallásügyi miniszternek utolsó tisztelgésünk alkal
mával harmadfél év előtt tett nyilatkozatai kielégítők és meg
uyugtatók voltak. Ha azóta autonomiánk ügyében intézkedés 
még sem történt, ugy ennek oka korántsem a ,ióindulat hiánya, 
hanem csakis az lehet, hogy a m. kormány idejét más fontos 
közérdekli ügyek vették igénybe s különösen a kultuszminiszter 
ur figyeimét a katholikus autonornia ügye kötötte le annyira, 
hogy ennek rendezése előtt más felekezet hason ügyéhez, mely 
bzintén nagy ügyeletet és gondos körültekintést igényel, nyulni 
nem akart. Ugy tudjuk, hogy a katholikus kongresszus nem
·sokára összeül és - a napi sajtó lllrei szerint - a reá váró 
fela_datot csakhamar sikeresen meg is oldja. Ezzel megszünnék 
egy1ke azoknak az okoknak, melyek miatt a zsidó autonornia 
rendezése késik, és a fényes eredmény a kultuszminiszter urat 
-előreláthatólag arra serkentené, hogy a zsidó autonornia sza
~ályozásához hozzáfogjon és azt szintén sikeres befejezésre 
..Juttassa. 



AZ IZRAELITA KERÜLETI ELNÖKÖK GY0LÉSE, 

Hablír ilyk~p bizalommal nézünk a jövő elé, még sem 
akarunk annak szószólói lenni, hogy autonomiánk ügyének a 
katholikus autonornia sorsától függetlenül való szabályozását 
ne szorgalmazzuk. Indítván,rozni bátorkodunk tehát: hogy a 
t. Gyülés a vallás- és közoktatásügyi miniszter ur {5 nagy
méltóságánál, az izraelita kongresszus egy behívása tárgyában 
1896. évi január hó 6-án tartott gyülésünkMl hozzá intézett 
felterjesztésünk elintézését ez alkalommal is hathatósan meg
sürgesse. 

Végül arra kérjük a t. Gyülést : hogy e jelentésünket és 
a benne közölt rendeleteket tudomásul venni, előterjesztett 
javaslatainkat pedig elfogadni méltóztassék. 

AZ IZRAELITA KERÜLETI ELNÖKÖK GYÜLÉSE. 

A fenti jelentést az Országos Iroda az izraelita község
kerületi elnökök november hó 18-án tartott rendes évi gyülésén 
terjesztette elő. J elen voltak: Poliezer Bernát (Rózsahegy), 
Schweiger Márton (Budapest), Deutsch J. M. (Szombathely, 
gelsei Gutmann Vilmos kir. tanácsos (Nagy-Kanizsa), Leopold 
Sándor (Szegzárd), Wertheim Ármin (Székesfehérvár), P(eifter 
Fülöp dr. (Győr), Lippe Vilmos kir. táblai biró (Szolnok)~ 
Berkovits Ferencz dr. (Nagyvárad), várhelyi Rósa Izsó dr. 
(Szeged), Schúl Győző dr. (Szászváros) kerületi elnökök és 
Simon J ó zs ef dr. kir. tanácsos, az Orsz. Iroda főnöke, mint 
előadó. Távollétüket kimentették: Schreiber Ignácz kir. taná
csos, Sternthal Sala~on (Temesvár), Donatl~ Manó (Trencsén) 
és Szilasi Fülöp dr. (Szabadka). A gyülés tartamára elnöknek 
Schweiger Márton, elnökhelyettesilek várhelyi Rósa Izsó clr.~ 
továbbá a kerületi elnökök legközelebbi gyüléseig az Országos 
Iroda elnökéül szintén Schweiger Márton, helyettes elnökéül 
pedig gelsei Gutmann Vilmos lett megválasztva. 

A jelentés nagy tetszéssel fogadtatott és felette beható 
eszmecsere keletkezett, melynek végén az összes javaslatokat 
elfogadták Az ujabb kongresszus egybehivása ügyében az 
T rodát megbizták azzal, hogy a kultuszminiszternél az 1896-
ban beadott emlékirat elintézését megsürgesse. Dr. Simon 
József ajánlatára dr. Mezey Ferenczet megbizzák azzal, hogy 
a nyári hónapokban a folyó ügyeket irodai titkár czimmel 
elintézhesse. Több kisebb ügy tárgyalása után a gyűlés véget ért. 
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Az IMIT. november hó 19-én dr. Weinmann Fülöp 
kir. tanácsos elnöklete alatt választmányi ülést tartott . . mel~ 
igen látogatott volt. Dr. Bánóczi József tit~ ár előterJeszti 
1901. évről szóló jelentését, melyet nagy tetszessel fogadtak. 
A társulat 2500 koronás díjat tüz ki »A zsidók története« 
ez. mű megírására. A törtÁnet kezelődjék a második templo~ 
lerombolnsával (70 post) és adja elő a zsidó nép társadalmi 
sorsát és művelődési állapotát a különböző országokban 
az irodalomtörténet kizárásával. Kis vita keletkezett, mely 
dr. Eaeher Vilmos társelnök felvilágosítása után elcsendesedett 
A zsidó irodalom törtenetére kitűzött pályadíjért ketten ver
senyeztek. A bírálók, Bánóczi, Blau és Neumann, egyhangulag 
azt ajánlották, hogy a pályázóknak, ujaknak is, uj h~táridö~ 

tűzzenek ki. A választmány 1902 szeptemberre teszi az UJ 
határidőt. A benyujtott két pályamunka jeles képzettségre vall 
és alapos a remény, hogy az egyik vagy a másik kellő átdol
gozás után beválik. A pénztáros, Székely Ferencz bankigazgató, 
összeállította az 1902. évi költségvetést, melyet a választmány 
egyhangulag elfogad. A társulat a vidéken rendezendő felolva
sások ügyét a Közalappal szövetkezve dülőre viszi. A Kolozs
váron alakult felolvasó-egyletnek 100 koronát szavazott meg. 
Az 1902. évi tagilletmény azÉvkönyvön kivül dr. Yenetiane1· L. 
pályanyertes műve lesz, mely a zsidóság szervezetének törté
netéről szól. A Kunewalder hagyatékból a hagyományozó 
kikötésének megfelelőleg időnként zsidó tartalmu szépirodalmi 
művekre is fognak pályaelijakat kitüzni. A felolvasások meg
honosadtak és rendben folynak. A folklore-űgy, mint olYasóink 
látják, szintén megmozdult. A vidék azonban, mely az anyagot 
gyüjthetné, csöndes. Felhivjuk ujból az ügy barátait, hogy az 
anyaggyüjtést folytassák és küldjék be. A 'mi eddig begyült, 
sokkal csekélyebb, semhogy nagyobbszahásu tanulmány alapjául 
szolgálhatna. Az oklevél-bizottság folytatja munkáját. A pro
paganda-bizottság sem tétlen, dc fáradozásának eddig nem 
volt meg a kellő eredménye, mert a társulat deficittel kiizd. 
Remélhető azonban, hogy a gazdasági állapotok javulásával ez 
a magyar betegség is el fog tünni. Ehrlich Mózes helyébe 
számvizsgáló lett Bt·eitner L. Zsigmond. A tisztikar buzgón 
működik , melyért a 1álasztmány meleg köszönetet szavazott. 



TUDOMÁNY. 
BRILL SÁMUEL L ÖW. 

- Élet- és jellemrajz. -

I. Család és szülei ház. 

A Brillek családi szájhagyomány szerint a XVI. század
ban Hollandiából vándoroltak be Magyarországba és nevüket 

a holl~ndi ~r~l várostól kapták. A Brill-név azonban oly 
gyakon a zs1dok közt, hogy ezek valamennyien nem származ
hatnak Hollandiából, még kevésbbé a hasonnevű, a zsidók 
történetében nem szereplő kis hollandusi helységbőL Nem tud
juk, hogy a néven kívül van-e más alapja a családi hagyo
mánynak, mert biztos adatokat csak a XVIII. század második 
feléből ismerünk. Ebben az időben élt Zay-Ugrócz tót faluban 
Brill Sámnel Löw, ki az ottani posztógyár tulajdonosa volt. 
Azriel Brill, Sámuel Lőw fia, azt beszélte fiainak, hogy ott 
látta II. József császárt, ki átutaztában a nevezetes gyárat 
látogatásával tüntette ki. 

Sámuel Löw később Sasvárra (Schossberg) költözködött, 
fiai e helységről a Schassberger nevet vették fel, csupán Azriel 
tartotta meg a régi családnevet. Sámuel Lőw maga is talmud
ismerő lévén, fiait taníttatta. Még pedig szép sikerrel, mert 
öt fia közül három rabbisági ülnök ( = Rabbinats-Assessor, 
Dajjan) lett, ami abban az időben, midőn minden törekvő 
ifjú talmudista volt és a rabbi-állást annyian keresték, ahá
nyan ma kerülik, nem volt mindennapi jelenség. Lippmann 
Pápán volt Dajjan, Hirsch Győrött és Azriél Pesten. A másik 
kettő volt Eliezer·, a tornyai Schossbergerek őse, és Mózes, ki 
1820 után halt meg Pesten. 

. Az1·iel Brill, jelesünk atyja, 1778-ban született. Ifjú
ságaról csak azt tudJuk, hogy Prágában Lanclau Ezechiel 
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és Nikolshurgban Benedict Mordec!tai nagyhírű rabbiknál 
tanult. Mesterének Benedict morva országos főrabbit vallotta. 
ki hazánkban is élt és kiről kegyelettel emlékezik meg }!agyar
ország területéről és történetéről készített héber térképében 
(j•-N;, i':V 1821.) Cswgó alatt . .Llfünz Mózes ó-budai és Bosko
vitz \Volf pesti rabbiknál is tanult. Az a rabbilevél, melylyel 
a prossnitzi község Boskovitzot 1798-ban rabbinak meghívta. 
Brill Azriél birtokában volt és most kezeim közt van. Való
szinű, hogy Azriél Pesten tanult nála. K11nitzer Mózes és 
Wah1·mann Juda rabbisági ülnökökkel jó barátságban élt és 
ismereteit ezen érintkezés is gyarapíthatta. 

Világi műveltsége a kor szempontjából jelentékenynek 
mondbató, jól irt és beszélt németül, értett latinul, magyarul 
és tötul, az 1814-ben P esten megnyilt felekezeti iskolában a 
héberen kivül a földrajzt és számtant is tanította. A Német
országból kiindult nevelési reform korán jutott el Cseh- és 
Morvaországba és Azriel Brill kétsegtelenül Prágában és 
Nikolsburgban bócher korában vetette meg világi ismeretei
nek alapjait. Ezek az ismeretek képesítették őt arra. hogy a 
pesti hitközségnél a tanítói és később a jegyzői tisztet betöltse. 
1827-ben dajjan lett és a lakásán szombatonként tartott isten
tiszteleten nemcsak a midrasból, hanem Arama Izsák bölcsé
;;zeti munkájából. az »Akédath Jiczchak«-ból is tartott elő

adásokat. Az idejében létezett »Tóméch Jesorim « Egyletben 
is szokott beszélni. Bár mint rabbisági ülnök nagyon el volt 
foglalva, mert az ő tiszte volt a rituális ügyek felügyelete és 
ez okból a i1'~lt'~1 j"1 czímet viselte. amint még fia is aláírta 
magát, hosszú ideig mégis egyidejűleg a tanítói állást is betöltötte. 

Irodalmi munkássága gyakorlati tevékenységének a gyü
mölcse volt. A már említett héber térkép szerkesztéséhez az 
iskolában tanított földrajz adta meg az impulzust, a Hadrath
Kádes (W1p n-,,, Buda, 1827.) pedig, amely főkép a liturcriával 
foglalkozik, az előimádkozó és tórafelolvasó műve. Tudós

0 
leve

leket vá:~ott Tebel Kálmánnal Simon-Tornyáról (1805), Eisen
stadt Mem·el (tt>"N i:l"-:n~) Balassa-Gyarmatról (1821) és Rosen
thal ~~lamon (mh. Pesten, 1845) kitünő magántudóssal (1830). 
Ezektol egy-egy levél még megvan. Méir As később Un _ 
váron rabbi, ahol meg is halt, Szófer Mózes le:kiválóbb taní~
:ványa, többször kereste fel Pesten és levelében barátjának 



llR, BLAU LAJO~ 

l;Zólítjn. Brill Sámuel Lőw atyja házában többször látta a. 
ncvrzett kinlló rabbit és azt beszélte róla, hogy nem szüköl
ködött profán ismeretek nélkül, de fiát, Menachem As rabbit 
ki utódja lett. távol tartott mindentöl, ami nem talmud: 
A páduai mbbiszeminárium ellen a mult század ötvenes évek 
elején külön körlevélben szólította harezra a rabbikat. 

Azriel Brill 1798-ban, 20 éves korában, házasodott meg, 
nőül vevén Káloz fejérmegyei pusztán Chajim Káloz Chaje 
Szira leányát. Tebel Kálmán fentemlített 1805-ben kelt levele 
még K álozba van czímezve. Ebben az évben jött Pestre, de 
állásra csak az 1814. évben tett szert. mert 1853-ban 75 éves 
korában bekövetkezett halálakor a :fia által szerzett sírfelirat 
azt mondja, hogy 40 évig állott a hitközség szolgálatában 
mint tanító és mint a rabbiság assessora. E minőségében 

gyakran jött a hatóságokkal érintkezÁsbe és 1840 óta a zsidó 
esküt magyarul is kivette. A jellemzés, melyet fia, Sámuel 
Lőw gyászbeszédében. róla adott, arra enged következtetni, 
hogy hirtelen természetű és szókimondó ember volt, ki a köz
ség hatalmasai előtt sem hallgatott el semmit, amit jónak tar
tott. Schwab Lőw főrabbi is azt emelte ki gyászbeszédében, 
hogy nyilt ember volt, ki vele szemben is kimondta vélemé
nyét, minek ő többször látta hasznát. J ám bor és szorgalmas 
ember volt, ki szabad idejét a talmud tanulmányozására for
dította. »Otthonos volt a tudás sok oly mezején, melyek az ő 

állásában levő, irányának hódoló és jellemével biró férfiak előtt 
teljesen ismeretlenek; okos és bölcs ember volt, ki korát értette 
és az embereken, kikkel érintkezett, átlátott és nem ritkán a 
jövőt is kikutatta.« (Fia emlékbeszéde). 

II. Gyermek- és ifjúkor. 

Sámuel Löw l 814 szeptember 14-én (=557 5 Tisri 11-én), 
az engesztelő napot követő éjszakán született és nagyatyja után 
lett elnevezve. A.tyja mint tanító gondos nevelést adott gyer
mekeinek; a héber mellett a világi ismereteket is ápolta és e 
czélból Sámuel Lőwnek külön házi tanítót tartott. A. tanító 
neve Frankl volt, ki később orvos lett' és Jeruzsálemben mint 
a Rothschild-kórház félorvosa halt meg. A pesti dajjan már 
1830 előtt gymnasiumi müveltséget kivánt gyermekeinek, & 
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maga is olvasta velük a Cornelius .Nepost. Sámuel Lőw eleven 
eszü gyermek volt és mint magántanuló gyors egymásutánban 
tette. le a pesti evangelikus latin iskolában az egyes osztá
lyokról a vizsgákat. Első bizonyítványa 1829 október 20-án 
kelt, de ez csak félig maradt meg. A. következő évben junius. 
26-án két vizsgát tett le egy napon és mind a kettőt kitünően. 
A. negyedik latin osztályról vizsgázott (grammatica quarti 
anni) és úgy az alsó mint a felső részből (a parte Gramma
tices modo attacta és a parte Grammatices superius attacta) 
kitünő osztályzatot nyert (Calculmn Classis primae cum Emi
nentia mentit). Mint magántanuló lévén beirva, ugyanazon 
iskolában 1831 január 26-án a rethorikai és október 26-án a 
poetikai osztályból tett vizsgát, melyeknek eredménye époly 
fényes volt, mint a grammatikai osztályé. 

A 16 éves ifjú kellő müveltségre tévén szert, teljes ere
jével veti magát a rabbinikus tanulmányokra és egy éHel 
később, 1832 június 10-én (5592 Szivan 12.) Kis-l\fartonba 
(Eisenstadt) indul. P erZs ~Mózes Izsák hires rabbi sok tanulót 
vonzott ide, kiket a község áldozatkészsége tartott el. Eleven 
élet volt a talmud-iskolában, ott a tanulók együtt élnek, 
tanulnak és vitatkoznak. Joggal lehet a régi jesiváról a tal
muddal azt mondani, hogy a tanuló - jót-rosszat - többet 
tanul társaitól, mint tanítójátóL Sámuel Lőw több mint 3 évet 
töltött a kis-martani jesivában, a nélkül, hogy közbe szülei 
házát látta volna. Édes anyját nem is látta többé viszont. 
mert 1833 május 7-én (5593 Ijjar 18. = · r.m1~ ~"S) meghalt. 
E nagy csapás, melyet később élete folyásának főállomásai 
közé iktatott, mélyen lesujtotta, vigasztalást csak az örökö:; 
buvárkodásban keresett és talált. Vas szargaimat fejthetett ki, 
mert tanítója 1833 őszén (5594 Ohesvan 16.) kiállított fényes 
bizonyitványában, melyben a Ohóver-ezímmel díszíti, nem győzi 
eléggé dicsérni kitartását és képességeit. A rabbi fiával, P erls 
l.Iéin·el, ki később mint nagy-károlyi rabbi az ország nagy 
talm~dtekintélye és az orthodoxia haragjának czélpontja lett, 
benső barátságban élt. Itt banitkozott meg a most Bécsben 
élő Weiss L H.-val is, a »Dór Dór Vedórsav«, a zsidó bao-yo
mány történetét tárgyaló 5 kötetes m(í. szerzőjével. 1\Irnd
kettéíröl öreg korában is gyakran beszélt. A. talmud mellett 
a világi müveltséget sem hanyagolta el. 
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Kis-i\Iartonhan. mclynck lakosai gyakran fordu ltak meg 
B~~cshcu üzleti iigyckht•n, a vil1ígi ismerdeket megbecsülték, 
<Tycnuekeikct taníttatüik és szó sem lehetett arról, hogy a 

;;~irn tanulóit eltilts:lk a wofán i~meretck s~erzésétől. A zsidó
siÍg (ísi idők óta oly mély tiszteletet tanus1tott a tudás előtt, 
hogy sze1w;ben mindcn ismerd ~s képesség, b,:csb~n úll: A kis
martani talmudtanulók ntrg évtizedekkel kesobb IS arrol voltak 
hiresek v<.Lgy hirhedtek - ki hogy gondolkozott róla hogy 
»míiveltck «. A gyűlölet a vil:igi műveltség ellen ebben az 
időben PozRonyban scm verhetett még mély gyökereket, semmi 
esetre sem volt programmpont. Bizonyos az, hogy Perls Mózes 
nem tekintett sanda szemmel azon tanítványaira, kik a talmud 
mellett egyéb tudományokkal is táplálták szellemüket. Brill 

Sámuel Lőwnek egy évre a?. első után kiállított második bizo
nyítványában (5595 Tisri 25 = 1834 ősz), melyben áradozó 
dicsérettel emeli ki mély elméjét, aranynyal fel nem mérhető 
jeles tulajdonságait, azt is mondja, hogy »bölcs és i ró . . . és 
nlinden tudományban járatos• . 

Kis-l\fartonban régi idők óta anathéma (ehérem) alatt 
meg van tiltva a kártyázás, mely alól csak chanuka és bizo
nyos alkalmak képeznek kivételt. Ezen tilalom ellen vétett 
egyszer néhány hitközségi tag, kiket a rabbi megintett. Ezek 

azonban nem hajtottak a rabbi szavára és a segítségül hívott 
községi elnök sem akart az ügybe avatkozni. Ez volt az oka, 
hogy Perls 1\Iózes az épen kapóra jött meghivást Bonyhádra 
elfogadta és községe könyörgése daczára eltávozott. Bonyhádorr 
azonban már akkor voltak »újítók« és a rabbi sorsa nem volt 
irigylésre méltó. A községben belső viszály dult, valahol a 
rabbi védelmére egy czikk jelenhetett meg. Ezt Brillnek tulaj
donította és 1848 vége felé kelt levelében örök hálájáról biz
tosítja ~barátját~. 

. Há.rom évi távollét után, 1834 október végén, hazatért 
edes atyJához, de csak négy hétig maradt Pesten és azután 

Pozs~nyba ment, hol ~kk o: Szóf'er Mózes, a leghireseb b magyar 
~abb1, na~! talm~d-Iskolat vezetett. A művelt ifjú itt nem 
erezbette Jol magat, mert egy félév uta·n elh t ' 

. . . agy a az orszag 
legnagyobb JesiváJát. Az »írús«-ban melyet S 'f k' d tt 

,. . . 1 . • zo er ne 1 a o , megerositi az uto so szóig Per ls Mózes d. . , t . . . 
!Csere e1t tamtványa-ról, mert »telve van bölcseséggel é t l l . . • 

' r e emme es Ismerettel es 
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e e'rt b-ír felesleges ő is megkoszorúzza »Ühóvér« czím-ugyan z , " • . . . , . ... p t 
me! • (5595 Niszan 27). 1835 ápnhs vegen VIsszaJott , es re 
· . aJ'clnem egy évig maradt atyja házában. Hogy roagat tel-
es m • . • p . 'b . d It · k'l · · ·c 1836 márczius közepe taJa n raga rt m u , Jesrn Hepezz , · , . . " . . 

1 ahol abban az időben már az ÚJ Idok szele fuJdogalt a ~almu(-
ló] ·1 .. "tt Ma1·dnem egy telJ'es évig maradt Itt, hol tanu < wzo . . •. 

Kaude1·s Sámuel, rabbisági elnök és Frennd Sámuel, rabb1sag1 
ülnök elő<tdásait hallgatta. Nagy tudása és éles elméJe. úgy 
mint vas szargalma két tanítója tetszését annyira megnyerte. 
hog a 22 éves ifjúnak közösen aláirt rabbiképesítést adtak 
(55: 7 Tébéth 22 = 1836 decz. 30.). Azt mondják, .. hogy a 
bachurok kiválasztottja, ki éjjeleit nnppallá tette. Jaratos a 
talmudban, régi és ÚJ kommentáraiban és a decisorokban. 
jámbor és jellemes férfitl. Kauders egyidejűleg kiállított n~~e~ 
rabbi-okmányában azt is kiemeli, hogy Brill »talmud-thrologJ:u 
ismeretei és képességei mellett más tiszteletre méltó tudomá
nyok és ismeretek birtokában van és ennek következtében a 
jelenkor követelményeinek tudományos tekintetben is megfelek 
Ezekkel n hizelgő bizonyítványokkal a zsebében tért vissza 
Pestre 183 7 február közepén. 

J o g gal remélhet te, hogy képességeinek és jellemének 
megfelelő müködési kört fog találni. Ebben a korban azonban, 
miclőn Zunz Lipót sem tudott rabbi-állásra szert tenni, Brill 
várakozásüi sem teljesültek. Kilencz havi várakozás után arra 
határozta tehát el magát, hogy elfogadja a nevelői állást, 
melyet a tekintélyes és gazdag Pappenheim-család felajánlott 
neki és 1837 október végén Pozsonyba ment. Szép világot vet 
úgy Brillre mint a Pappenheimokra, hogy eb ben az állásban 
négy teljes évig maradt meg. A család nagy tiszteletben tar
totta és még 27 évvel késöbb is bizalommal fordult hozz<i 
Pappenheim H. Bécsből fontos családi ügyben. Brill nemcsak 
tanítványait, hanem magát is képezte Pozsonyban. hol 1838 
julius l -én érettségi vizsgát tett. Az összes tárgyakból kitiiuő 
osztályzatot kapott. Erre nz időre esik egyetlen irodalmi fel
lépése, amely abból állott, hogy Szófer ::Uózesről, ki 78 éYet; 
korában, 1838 uktóber 3-án (5600 Tisri 25.) halt mea a 
Philippsan L. által kiadott »Allgemeine Zeitung des Jud~n
thums« hetilapba nekralógot irt. Az A. Z. ép előző számában 

közölte dr. Frankel Zachariás drezdai förnbbi, ké~6bb boroszlói 
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szPmin:l1-j 11 mi ig·t~g:lt<í nyi~t le,n~_IM. tov~bb:i Kaudcrs és Freund 
pr:lg:Ji rahhik nydatkozatat ~zofe~· l\Iozes ellen ~lexandersohn 
c~ahai rahhi iigyriH'II. nwly nnnyt port vert fel cs amely ügyet 
,!r. J\oh11 ,>..,'. folyóit·ntunkhnn.(~V. ;3_16-32~: és ~VI. 17 _ 29.) 
rr~zlctP~('Tl iwwrtetl'tt. A nyJh:tnossagot kerulenelő s. L. lzutel
fWhll (atyjn: lzr:~cl Yolt) n eYe!. irt czikke alá. Brill akkori 
miívcltHégénck éH gondolkozás<ina.k jellemzése végett ezt az 
ujstígkiizlcményt n tnelléklctckben lenyomatjuk 

'ranítv(Lnyáuak nevelését befejezvén, 1841 szept. 14-én 
két nappal az 1íjévi linnep ellítt, ismét visszatért Pestre. Bizo~ 
ny:lra arra gondolt. hogy valamely község kinyujtja kezét 
utána é dbizza rabbiszékét. Ezt a reményt pozsonyi tartóz
kodása rrlatt is táplálta, mert 1839 május 8-án Bchwnb L öw, 
pesti főrabbi, saját kérésére állította ki számára német rabbi
képesítését és a rákövetke:úi napról van keltezve a pesti izr. 
hitközség előlj;tróságünak (Oesterreicher S. és Pinkas A.) 
felette hizelgő erkölcsi bizonyítványa. Pozsonyból visszajövet 

• újél'től husvétig tartózkodott atyja házában. Az ünnep után, 
18-1,2 ápri lis első felében ismét útra kelt, még pedig hosszú 
útra, Berlinbe, amely akkor a modern zsidó tudomány főszék
helye I"Olt. 

A »felvilügcsodás« a porosz fővárosból indult ki a zsidó
ság szümára . Itt élt és müködött ll1endelssolm :Mózes és 
itt nagyobb számü zsidóság lakott. A moclern kultura főcen
trumai tt XVIIl. században - Páris és London - nem 
gyakoroltak közvetlen hatást a zsidóságra, mert e helyeken 
akkor számottevő zsidó lakosság nem volt és a zsidóság zöme 
ttivol esett tőlük mind térre, mind nyelvre. Mendelssohn azon
ban nem volt sem a zsidó vallás, sem a zsidó tudomány refor
mátora. A kör, mely öt fejének tekintette, a zsidóság társa
dalmi {Ltalakítására törekedett. Azt kivánta, hogy a zsidóság 
ki.ilsö képe változzék meg az által, hogy a német-zsidó zsargon 
helyett a tiszta német nyelvet fogadja el érintkezési nyelvül 
és h.ogy külsö fellépésében müvelt formákat vegyen fel. Aestbe
t~ka~ ~eform volt ~z, amely Berlinből kiindult. A zsidók poli
hkal e.s . társadalmi helyzetéu akart javítani, czivilizálásukat a 
polgár~. Jogo~ megszerzésének előfeltételéül tekintette. Az euró
pm JLJUYeltseg az,?J~ban_ lle~l maradhatott külső máz, és 30 évvel 
~Iendelssohn hatü,t utan Zunz Lij' .1 k" , , 

' ,o ozzetette első értekeze· 
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sét »Et w as ü her die rabbinisebe Litteratur ~ (1817),, a~ el y ben 

8· dó irodalomra először lett alkalmazva az europal tud~-
~ ~ 

1 

- l ere Nemsokára rá kiadta a »Zeitschrift für dte many moc sz · . . 
Wissenschaft des J udentbums« ez. folyórratot. amely a moder.n 
zsidó tudomány első organuma volt. Korszakalkotó müve »Die 
gottesdienstlichen Vortrii.ge der Juden« (Berlin, 183:!• .a~ely 
mai napig nem avult el és amely a kutatások~ak . u~ 1ranyt 
és utat mutatott. A berlini zsidóság hagyomanyamál fogva 
is a maclern zsidóság vezére volt és a mult század negyvenes 
éveiben kebelében nagy mozgalmak zajlottak le. 

Érthető, hogy nimhusa messzire sugárzott és hogy a 
pesti nagytehetségű ifjtira is erős vonzást gyakorolt. Ismere
tekkel és reményekkel telve ment neki a nagy világnak. 
Az idegen országokba nemes jellemén és sokoldalú tudásán 
kívül egyebe t alig vitt magával. A pesti hitközség hivatalosan 
bizonyítja róla, hogy »kora ifjúsága óta tisztességes, erkölcsös 
és erényes magaviseletet tanusított. Később a talmudi tanul
mányolenak szentelte magát és bemutatott rabbi-bizonyitványai 
tanusága szerint sok tekintélyes rabbi egybehangzó dicsérő 

dismerését vívta ki«. Bécsben felkereste ~linnnheimer I .LY. 
népszerü hitszónokot, ki dr. Sncl1s }.I. berlini hires hitszónok
kal barátságban állott és tőle az utóbbihoz ajánló-levelet vett. 
Mannheirner azt írja: »Brill úr azok közé tartozik, kik leg
jobban önmaguk ajánlják magukat és 1'így első fellépésük és 
viselkedésük mint huzamosabb érintkezés után ismeretek és 
nézetek által nyerik meg az embert.« (1842 ápr. 22.) Ugyan
ekkor Horo11·itz L ázár bécsi főrabbi ajánlotta Rappap01·t S. L. 
prágai rabbinak, ki az 1840-ben meghalt Kauden; Sámuel 
helyére került, mint olyan fiatal embert, kiben tóra és müvelt
-ség egyestil és arra kéri, hogy ajánlja tovább berlini barátainak. 

Jelesünk útjáról és akkori kinezésérül felvilágosítást ad 
1842 márczius 9-én kelt - passzusa. Xem is rossz intézmény 
a biographus szempontjábóL A 26 éves Brill termete közepes. 
-arcza bosszükás, haja barna. szeme szürke és orra arányos 
(proportionati). A passzus kötött títirányt irt elő é:; mindenütt 
be .kelletett mu tatni. A hatóságok rájegyzései ből pontosan 
;udJ_uk, h~gy 1842 április 17-én érkezett Bécsbe és onnan 
22-en Pragába utazott. Prágában, hol régebben tanult hosz
-szabb pihenőt tartott. Elindul innen május 7-én, Drezdába ér 
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junius 9-én. Lipcsébc junius 14-én. Brill saját feljegyzése sze
rint utjának főállomásai a következők voltak: Pozsony, Bécs 
Brünn, Prága, Merkelsgrün, Lichtenstadt, Karlsbad. Teplitz' 
Drezda, Lipcse, Berlin. A passzus azt is mondja, hogy bir~ 
tokosa a zsicló theológia hallgatója, Berlinbe theológiai tanul
mányainak folytatása végett megy, azután visszatérni szándék
szik és hogy passzusa 3 évig érvényes. Á passzus és a 
doctorátus 3 éve között elég világos az összefüggés. A berlini 
rendőrség augusztus 24-én visszaadja neki passzusát, hogy az 
egyetemen beiratkozhassék. 

Csakhamar érezte, hogy tudás, jellem és lelkesedés nem 
elegendő a boldogulásra. Az akkori és részben még mai deák
élet módjára pártfogókat keresett. Miután ennek egyik előfel
tétele a vagyontalanság bizonyítása - szomoní. bizonyítás -
a pesti hitközség a város által is megerősített »Ármuths
Attest«-et külcl számára. Bejáratos volt dr. Sachs rabbinál és 
d r. Znnz, a leghiresebb zsidó tudósnáL Minclkettőre gyakran 
emlékezett vissza, az utóbbi szargalmát már a talmud által a 
tanulásra értelmezett bibliai verssei jellemezvén: az ember 
meghal szobájában. Zunz látogatóinak azt szolda mondani: 
látni akart, ez megtörtént, sok a dolgom. A nagyképzettségű 
Brillt azonban szivesen látta, gyakran volt házában. Ebben az 
időben, kétségtelenül Zunz és köre hatása alatt, erősödött. meg 
a talmudista Brillben az általános héber irodalom szeretete, 
amely oly magas fokú volt, hogy később, szük anyagi viszonyai 
daczára, becses és drága könyvtárt szerzett össze. Sachs nagyon 
kedvelte és Brill nagyra becsülte kiváló egyéniségét. Dolgozó 
szabájában függött arczképe és még évek multán is bizalommal 
fordult hozzá mások családi ügyében. Kétségtelen, hogy a 
pestiek nagy lelkesedése Snchs M-iluíly személyeért, midőn 
1859-ben főrabbi-választás volt, Brilltől eredt. E két kiváló 
férfiúra felette kedvező benyomást tett, késöbb is jó emlé
kezetben tartották és alkalmilag leveleikkel is felkeresték, 
~el~_ek közül kettő~ a ~ellékletekben közlünk. A nagytekin
telyu, e~berekre es l'lszonyokra mindenha magas mértéket 
alkalmazo Zunz 1843 márczius 19-e'n kelt · · 1 t 'b · 1 .. .. . . aJan a a an Je e-
sunkrol azt HJa, hogy »derék és ismeretekbe d fi t 1 
ember«. n gaz ag a a 

Az európai műveltség becsülését felekezetünk körében a 
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mult század első év tizedeiben mi sem bizonyíthatja meggyő
zőbben, mint az a tény, hogy rabbi-pályára készülő ifjak. 
kiknek kenyérkeresetükhöz gymnasiumi és egyetemi tanulmá

nyokra szükségük nem vo~ t, ez iskolá~ ny~jt~tta, mű~eltséget 
megszerezni iparkodtak. Evszázados tel utan Ism.et kltavn.szo
sodott a zsidóságra, kéjjel sütkérezett a tavaszr nap enyhe 
sugaraiban. A fogékony ifjak lelkesedéssel tódultak a tudás 
új me:tőire, ezek közé tartozott Brill Sámuel Lőw is. 18-!2 októ
ber 5-én immatrikuláltatta mag:lt pozsonyi érettségi bizonyít
ványa alapján a berlini egyetem bölcsészeti fakultásán. Nagy 
rabbink a profán ismeretek iránt - ha szabad ismeretekről 
a profán szót használni - egész életén át érdek_lődött, de 
fiatal korában tudásszomja valósággal olthatatlan. Erdeklődé
sének sokoldalúságát mutatja az az elbocsátó bizonyítvány 
(Abgangs-Zeugniss), melyet a berlini egyetem egy évi látoga
tásáról kiállított. Világhirü tanítók hibainál ült. :Mesterei vol
tak: Boeclch, Er-mann, Ranke, Vatke, Zumpt, Schelling és 
mások. Hallgatott bölcsészeti, classica philologiai, történeti és 
más előadásokat. Vatke, ki a vallástörténet és a bibliakritika 
terén 1836-ban megjelent müve: »Religion des A !ten Testa
ments<< által 40 évvel később oly hiressé vált, a kö>etkező 
collegium ot tartotta: » Historisebe EinJeitung zur aligemeinen 
phil. 'rheologie«. Ez volt az egyetlen tárgy, mely az erős 

meggyőződésil Brillt nem elégíthette ki. 1\Iíg valamennyi tanára 
szargalmát vagy előmenetelét dicséri, Vatke az egyetlen, ki 
egyszerüen láttamazza indexét. Említésre méltó, hogy arabs 
írókat is olvasott. » Unausgesetzt besucht und gu te Fortschritte 
bewiesen «, jegyzi meg Nauwerk tanár. Jellemző a korra. hogy 
nemcsak theológiai, hanem honliietikai előadást is hallgatott 
az egyetemen. Theremin, protestáns theológus. kinél hallgatta, 
azt jegyzi meg: »mit elem rühmlichsten Fleisse «. Bizonyítvá
n~·~1~an nincs benn, de ti maga emlegette, hogy Ritter vilúg
h~m geographust. kinek nagy mü ve a, földrajzi tudományban 
UJ korszakot nyit meg. szintén hallgatta. 

A tud~m:.ínyszomjas fiatnl ember a berlini egyetem é» 
a moclern z~rdó tudomány hires férfiai közt jól érezte magát. 
Bőven mentett a tudás forrásaihoL Tanulótúrsai szi1ét is 
m~gny~rt~ a ked ves modorú és szellemes hallgató. Emlék
czedul:tk rs voltak hagyatékában. De ezek nem Brill, hanem 

~IAGYAR-Zsmó SzJO>ruo. 190:2. I. FiizFT 

l 



50 HH . HL .\! ' [.,\JOB. 

iicse;;c tulajdonát képezhették Az is lehetséges, hogy (j vagy 
Einhorn E de, kik 1845-hen tanultak a nPmet f<ívárosban 
utólag szerezték meg ezeket számára . .1\lindenkire, kivel érint~ 
kezett, kedvező és mély benyomást tett. Kedvességével és 
szellmnességé>el fascinálta az embereket. N em csak a ezéh
belieket hanern másokat is. A véletlen megtartott egy levelet 
rnelyet dr. Scllönbei:rJ Sámuel, Meyerbeer zeneszerz(} sógora: 
móori származásu berlini orvos intézett Rosenthal Salamon 
kiváló rnagántudóshoz, kiben már akkor zsidó és világi tudás 
tiszteletet parancsoló jellemmel egyesült, ugy hogy gazdag 
ernber létére. mint az egész Rosenthal-család, valóságos csoda 
>olt hazánkban. Ebben a levélben a jeles ifjuról igy nyilatkozik: 

»Ich danke Ihnen, verchrter Herr, für die interessante 
Bekanntscbaft, welebe Sie mir in Herrn Brill verscha1ft haben. 
Wenn unser Ungarn viele solebe treffliebe junge Manner her
vorbringt, so können wir für die Zukunft unserer Gemeinden 
die frohesten Hoft'nungen hegen. Soviel Kenntnisse er auch 
in theologischem und welt1ichem \Vissen mitgebracht hat, so 
hat sein Geist doch eine grosse Anregung hier empfangen 
und er hat so viel frucbtbare Saamen in sich aufgenommen, 
class gewiss die freudigsten Früchte zu erwarteo stehen und 
segensreiche \Yirkung in weiten Kreisen.« (Bücliler. ~1. -Zs. 
Sz. X., 478.) 

Ez a levél 1843 aug. 13-án kelt, azon a napon, melyen 
Brill Berlinb<íl hazafelé indult és bekezd(} szavaiból: •Örülök, 
hogy alkalmam van Önnek tiszteletemet bemutatni«, kétség
telen, hogy Brill maga hozta a levelet Rosenthalnak. Hogy 
dr. Schönberg, kihez Rosentl1al ajánlotta, támogatta-e Brillt, 
nem tudjuk biztosan, de azt sejtjük, hogy (j az ismeretlen 
jótevő, kiről mindjárt szó lesz. Mert Brill, mint a fenti levél
ből is látszik, szellemi táplálékban nem szenvedett hiányt, 
de keresetre nem tett szert. Előkelő gondolkozású lévén, -
született úr volt pénz nélkül és e tekintetben világéletében 
gaval.lér maradt nem tudta mindennapi szükségleteit bizto
sítam. A hosszú út és egy félévi tartózkodás felemészthették 
négy évi nevelősködése megtakarított filléreit. 1843 tavaszán 
már na.gyon ~eg ~.olt .. szorulva és valamelyik pártfogójától 
200 formtot kert kolcson. Meg is kapta, a mint n, következő 
levélfogalmazványlJól, melyet hagyatékában találtam, kivehető. 
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Ez a héber cursiv betükkel irt levél oly érdekes, hogy eredeti
ben kell ideiktatnom: 

»Der ergebenat Gefertigte wendet sic h nach langem, 
Jangem Schweigen wieder einmal briefi.icb. an. Ew. Wohlg .. ~m 
Ihnen seine achtzehnjahrige Scbuld mlt mmgem Dankgefuhl 
abzutragen. Als ich im 1843-er Frühling ~hr hoch~erzig~s 
Darieben erhielt, war ich ein arrner Rabbmatscand1dat m 
Berlin, jetzt bin ich ein nicht bernittelter Rabbinat.s-Assessor 
in der heil. Gemeinde Pest. Ob meine elamalige finanz1elle Lage, 
o b meine jetzige preciirer, das zu entscheiden ist schwer; a ber 
eines ist gewiss, und sie werden es mir glauben: Ich habe 
keine grössere Freude beim Empfange der 200 Fl. empfunden, 
als jetzt, da ich sie zurückerstatte. Hatten E w. W o hl g. die 
Summe seiner Zeit zu fünf Percenten angelegt, sie würde sich 
bis jetzt mehr als verdoppelt haben. Und wie ich, ein sünd
hafter Mensch, den Kern [Kapital] gewissenhaft bezahlt, so 
möge der Allmiichtige, bei elem keine gute That unvergolten 
bleibt. in seiner Güte Ihnen die Zinsen [zurückzahlen].« 

E kölcsön czéljából kérbette Znnz ajánlatát, amely 1843 
márcz. 9-en kelt, hangsúlyozza Brill becsületességét és végül 
.azt mondja: » Möge es ibm an Gönnern, eleren er so werth 
ist, nie feblen.« Ez az ismeretlen jótev(} - dr. Schönberg 
idezett levelében azt is mondja, hogy Isten szép jövedelemmel 
.áldotta meg, mit jótékonyság gyakorlásával iparkodik meg
hálálni - lehetövé tette, hogy Berlinben a nyári félévet 
kihúzza. Arról szó se lehetett, hogy eredeti szándékát, hogy a 
berlini egyetemen három évet töltsön és promoveáljon, meg
valósítsa. 1843 augusztus ll-én láttamoztatja a rend<írséggel 
útlevelét, felszedi sátorfáját és hazafalé indul. Drezdán át 
jött Prágába, hol aug. 19-én érkezett meg. Most Rappaport 
S. L. prágai rabbisági elnök, a modern zsidó tudomány egyik 
megalapítója, ajánlotta Horowitz bécsi főrabbinak a jeles tudóst, 
»ki Németországban gyarapította gazdag ismereteit, úgy hogy 
alnpos a. remény, hogy neve ?lagy,gyá lesz és megnyeri Isten 
és ember tetszését«. A szigorú kritikus ez alkalommal is el
találta a valót. 

Az újévi ünnep előtt ért haza és akkori szokás szerint 
várta a jó s.zerencsét. Ekkor már hire Yolt az országban. 
.Horn Ede, kl 1848-ban a pesti reformközség papja és a mult 

4* 
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sz:íz<Hl 70-cs éveiben magyar kereskedelmi államtitkár lett,.. 
Pozsonyhan ismerkedett meg Brillel, hol 1841-ben ő is tar
tózkodott (.M.-Zs. Szemle 190 l. évf. l. füzet). .A nagytehetségű 
fiatal ember nagyra becsüli barátja ítéletét és tudományos 
levelezést folytat Ycle . .A mellékletekben közölt két leveléből 
azt látjuk, hogy Brill történelmi kérdésekben is teljesen ott
honos volt . .Azt is kivehetjük e levelekből, hogy Brill annak 
illején a. madernek közé számíttatott. Tényleg csak modern 
községben keresett rabbi-állást és Szegeden meg is jelent, 
hogy próbaszónoklatot tartson. .A nagy svadával megáldott, 
sokoldalú műveltséggel és széles tudással rendelkező fiatal 
tu dó st annyira megszáll ta »a községtől való félelem«, hogy 
fel sem ment a szószékre. 

Ezen eset óta nem is keresett többé szónoki kötelezett
séggel összekapcsolt rabbi-állást. Schwab L öw, pesti főrabbi, 
igen kedvelte és 1843 óta résztvett a pesti rabbiság ülésein. 
Hét esztendeig maradt ebben a helyzetben és mint egy újkori 
Jákob szolgált a rabbisági ülnök állásáért. Ezen idő alatt 
;,zerez te meg azonban, tapasztalt rabbik vezetése mellett, az 
elmélethez a gyakorlatot. Bámulatos jártassága a rabbinikus 
teendők és kérdések körül itt nyerte a szilárd alapot, mert a 
pesti rabbiságnál már akkor is a legbonyolultalJ b és legfoga
sabb vallástörvényi problémák vetődtek fel. .A rabbinikus gya
korlat azonban nem vonta el a világtól és nem szárította ki 
lelkét. Lelki világára és egyszersmind hazafiságára fényt vet
nek a következő megható sorok, melyeket 1849 november 21-én 
reggel félhatkor vetett papírra: »Das herrliebe Bauwerk ist 
fertig! Gestern l\littag wunle die Kettenbrücke eröffnet; 
Haynau, der JHilitar-, Gehringer, der Civil-Gonverneur waren 
die ersten, die darüber gingen. Bis zur M:itternacht blieb 
die Passage für das Publicum unentgeltlich offen. \Vas hatte 
sich unter andem Umstiinden bei diesem lange erwarteten 
~r om en t gethao. .A ber jetzt blicb das Publicum fast gleich
giltig: so erziihlt ruan mir. Und wie hiltte ich mich, wiire 
die Zeit nicht so ernst, so eisern, damit gefreut! Ich bin 
gcgen Alles kalt, uichts erwürmt mich mehr, nichts hebt 
llleine Brust, uichts wirkt wohlthuend auf mein Herz . .Anner 
Széchenyi, waruru musste dein Geist wirre werden, warum .. . « 
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III. Brill mint rabbi. 

U . k k kezdődik életében 1850-ben. Ebben az évben, 
J orsza M;' · D th 

'Űktóber 27-én házasodott meg. Felesége Belá~, .. a~~T ,or~ ea 
.. l , It Belák mint gyapjukereskedo surun lato",atta nevu eanya vo . , . k tt 

t . , á okat és abban a király-utczal házban szo o meg-
a pes l vas r b l, , k' tudo 
ilzállni hol .Azriel Brill lakott. Tudós em er even, ~ a . -
mányt' tisztelte, megismerkedett Sámuel L?wvel. és a Jeles I~JU 

akbamar megnyerte tetszését. .Az egyik veJe Oppe~ü~eun_ 
~ávid, a tudós nagybecskereki rabbi volt, ki a rabbikepzo 

'lta előtt tanárnak volt kiszemelve, melynek elfoglalásá-
megnyi .A k" őt p t tar ban azonban a halál megakadályozta. z es uv es en , ~ 

tották meg a mostani Orczy-templomban; mely ~kk~r a pes.ti 
hitközség főtemploma volt és az esketest a volegeny atyJa 

végezte. , 
1 

k' h t 
Brill Sámuel Löw 40 esztendeig élt feleségeve , t a 

kkel négy fiuval és két leánynyal, ajándékozta meg. gyerme , , , 
Elsőszülött fiával szerencsétlenség érte, mert skarlat folyt~n 

errnekkorában elvesztette hallását és siketnéma lett. Bnll 
~eTnát atyja nagy tehetségeit ÖI:?költe, a siketnéma vil~g 
tisztelt alakja és egyik vezére. Ugyesen forgatJa a tollat, 
a »Tau bs tum m en Co uri r • ez. bécsi lap szerkesztőJ:, 
melyből immár a 17. évfolyam járja. Ez idén augus,ztus ~ava
ban nagy ünnepségekkel ülték meg sorsának osztalyo~a1 5?. 
születésnapját és a nap tiszteletére dísz-számot adtak ki. Bnll 
utolsó óráiban, midőn a halál árnyai szállottak le homlokára, 
szerencsétlen fia nevét emlegette. Felesége egyszerü jámbor 
asszony volt, ki szerény viszonyok között nevelte gyermekeit 
és tartotta fenn házát . .A vendégszerető matróna szép emléket 
hagyott hátra mindazoknál, kik ismerték. Halála tragikus volt, 
1891 márczius 31-én Bécsben érte el, hova vendégségbe 
rándult fel. 

M:inthogy B. 1850-ben megnősült, biztos, hogy elözőleg 
a pesti rabbiság kinevezett tagja lett. A kinevezés évét és nap
ját nem tudjuk; ugy látszik, hogy erröl külön decretum nem is 
lett kiállítva, hanem hallgatólag lett öreg atyja mellett segéd
rabbinak (Rabbinats-Adjunct) elismerve. .A pesti hitközség 
nyugdíjintézetének létesítése alkalmából, 1853. május 25-én kelt 



54 llR. IJLAU LAJOS. 

leYelében ll'1!'11ii!J I!fnácz hitközségi titkár egyebek közt 
· l· · 1 azt 
Js ·<>n, 1o~y l> mutasson be valamely okmányt, felvételi level 
v:1gy ,iegyzőkönyYi kivonatot, hogy rn ely időben lett a p ~~ 
hitközségnél alkalmazva?« Atyja 1853-ban halt meg. Me o-b est~ 

.. . , 
1 

o a o 
az az oszm teseg, me ylyel fia a sírkőállításnál róla szólott 
A r abbistíg élén abban az időben Ech wab L öw (1794-1857) 
főrabbi állott, ki Brill t még fiatal korában kedvelte me 
hizelgő r abbi-bizonyítványnyal tüntette ki és mint rabbinátusg, . a 
tagJát nagyra becsülte. A belső viszonyt, ruely a két férfiu 
között fennállott, semmi sem j ellemezheti hívebben, mint az 
a mit Brill többször mondott. A legnagyobb kitüntetés, me!; 
engem életemben ért - igy szólt - az a csók volt, melyet 
Schwab L öw halála előtt ajakamra nyomott. 

A z apa szeretete a fiura is átszállt: Schwab Dávid és
Brill 8. L. között benső barátság fejl6dött, melynek hűsége a 
sírig tartott. Egykorú és egyívásu férfiak voltak. Schwab 
Dávidot, ki később mint hirlapü·ó az » Ungariscl~er Lloyd« 
szerkesztőségének tagja volt, Sturm Albert, aki személyesen 
ismerte, velősen jellemzi a következő pár sorban: »Hogymint. 
lett hirlapíró e tudós, a ki valamennyi fakultás tudását és. 
hozzá még egy jesiváét is egyesíté magában! A zsidó idealiz
musnak egyik typusa volt, aki tanult' és tanult, a tanulást; 
mindig önczélnak tekintve, soha pedig kenyérkereset eszközévé
le nem alacsonyítva azt.« (IMIT Évkönyv I. 153.) Brill rokon
lélek volt, ő is tanult: és tanult, a zsidó-tudományok valósá
gos lexiconja volt, a kenyérkeresethez pedig nem értett. 
A baráti szeretet utolsó ténye a sirfelirat volt, melyet Brill szer-
zett és amelyben azt mondá: »Dávid minden utjain bölcs volt.« 

Schwab Löwvel csak néhány esztendeig müködhetett 
együtt, mert a kiváló rabbi 1857, Niszán 9-én, tehát 5 nap
pal husvét előtt községe mély fájdalmára meghalt. Fiatal 
barátja és tisztelője a mellékletekben közölt remek gyász
beszédben ecsetelte egyéniségét és érdemeit. Beszéde oly tartós 
hatást tett, hogy még hosszu évek mulva is beszéltek róla. 
N agy tudo~ánya, széles müveltsége, tapintatossága. és okossága 
őt praedestmálták az elárvult főrabbiságra. ö azonban szelle
messége és svádája mellett sem vállalkozott volna a szónok
lásra és maga segített a hitközségnek, hogy méltó főrabbit. 
találjon. 
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A pesti hitközség már akkor a legnagyobbak közé tar
tozott és főrabbi székét igen magasra becsülte. Több kiváló 
rabbit és tudóst kért fel, hogy követelményein ek megfelelő 
papot ajánljanak. A gyászév eltelte után a közgyülés megbí
zásából Weiss M. A. bitközségi elnök, D1·. Hauser J ózsef és 
Brill S. L. utra keltek, hogy 12 ajánlott rabbi közül nehányat 
közelebbről ismerjenek ki. Az ez alkalomra kivett passusból 
látjuk, hogy a 44 éves férfiu már teljesen ősz volt. 1858. április 
13-án indultak el és május 6-án érkeztek vissza. Az ut főál
lornásai voltak: Bécs, Prága, Drezda, Lipcse, Berlin, Düssel
dorf, Köln, Kas;sel, Mainz, Frankfm·t a. M. A leghosszabb 
ideig - egy hétig -Berlinben tartózkodtak, mert leginkább 
Dr. Scwhs M'ihályt. kit Brill berlini hallgató korából ismert, 
szerették volna főrabbinak megnyerni. Brill saját feljegyzése 
szerint, ezen az uton ismerkedett meg először a következő 

rabikkal: Jellinek (Bécs), Feilchenfelcl (Düsseldorf), Schwarz 
(Köln), Hirsch S. R. éd Stein L. (Frankfurt a. M.). 

A küldöttség eredmény nélkül térvén haza, 1859. május 
hó ll-én Dr. Meisel W. A. stettini rabbi lett főrabbivá meg
választva. Egy nappal előbb Brill sulyos beteg lett és több 
héten át feküdt. Ez volt első betegsége életében. Nyugtalan 
évek következtek reá. Az uj főrabbi rabbisági ülnökében nem 
a nagytudományu férfiu t, hanem alárendeltjét látta. A z önér
zetes tudóst ez mélyen sértette, előkelő természeténél fogva 
fájdalmát magába fojtotta. Ezen felül ezekben az években sok 
családi szerencsétlenség érte. A krónik:í.s hűségével egy le>él
tervezetből néhány sort veszünk ki, a melyek nyo1nott lelkü
letét tükröztetik. A levél Szegeden élő öcscséhez van intézve 
és 1866-ban, Meisel halála utáni időben iratott. Bocsánatot 
kér, hogy ritkán ir. »Du musst Nachsieht mit mir haben, 
theuerster Bruder, ich bin körperlich leidend, und mein 
psycbiscber Zustand ist ein krankhafter. Die Folgen der 
Unglücksfalle in unserer Familie und die mehrjiihrigen umm
genehmen Beziehungen zu meinen Amtscollegen zeigen sich 
erst jetzt. Es fiillt mir schwer in Briefen an Dich davon zu 
schweigen, und darüber zu klagen, regt mich zu sehr auf 
und führt _zu nichts.« Ezután jelenti, hogy egy sógoruk 
megha.lt és 1gy már három özvegy asszony van a családban. 
»A Mmdenható segítsen mindnyájunkat, sulyos igát hordunk.« 
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A levél azt is említi, hogy Löw Lipót a főrabbiság ügyében 
Pesten járt és Schassberger \\T.-t is meglátogatta, az ő házában 
azonban - Pozsonyban még mint deákok ismerkedtek meg _ 
nem mutatkozott. 

Brill tekintélyét, mely tudásán és jellemén alapult, az 
érintett viszály nem csökkentette. A helytartó-tanács több 
izben fordult hozzá. A rabbiképző fölállítása ügyében egybehivott 
tanácskozás alkalmával szintén nem Meisel főrabbit, hanem 
Brillt hívta meg ru int szakembert l 864. febr. 3-án kelt átira
tában. Egyébként tartózkodó természetü ember volt. Azon 
meggyőződésben élt és ezt többször hangoztatta, hogy a mo
dem zsidó papnak nines pártja. Semmi esetre sincs vezető vagy 
döntő szerepe. Előkelő és önérzetes ember levén, nem kinál
kozott soha. Ha kérdezték, felelt, ha felszólították, cselekedett. 
A zsidó kongresszuson, a mely 1868. decz. 14-től 1869. február 
23-ig ülésezett, részt vett és tekintélyét, a mely mindkét párt
nál nagy volt, a korszerü rendezkedés mellett vetette latba. 
Sok orthodox rabbi kereste ekkor fel Brillt és még évek mul
tán is türelmetlen határozataik hozatalánál az ő személyével 
kivételt tettek. A orthodox sajtó lesipuskásai azonban, kiket 
sohasem terhelt nagy éleslátás, a kongresszus után a nagy
jámbor férfiut is megtámadták. 

J el esünkről a mult század hatvanas éveiben felvilágosít 
bennünket két egykoru tudósítás. A hatás, melyet mindenkire 
gyakorolt, ki hozzá közeledett, rendkivüli volt. Dr. Zirndorf 
H., h Liptó-Szt.-Miklóson iskolaigazgató és később Cincin
natiban a rabbi-szeminárium tanára volt, 1860 körül Pesten 
,iártakor, mint minclen rabbi és tudós, ki fővárosunkban meg
fordult, meglátogatta. Visszaemlékezéseiben (Die Debora. Cin
cinnati 1880. sze p t. 17. szám) e találkozást leírja. »Egy óra 
lakásában, hol a nap középső szakában a rituális ügyekben 
kérdezősködők majdnem egymás sarkára léptek, számomra 
gazdag tanítást .és szórakozá~t nyujtott. A barátságos, beszé
des férfiu férfias intelligens vonásaival és hófehér fejével még 
most is élénken lebeg szemern előtt. friss elevenségével és a 
világfi ügyességéveL~ 

A másik leü·ás ré~zletesebb és azért is figyelemre méltó, 
mert a németorsL:ágt szelső orthodoxia organumáb · , · 

." a11, a mamz1 
»lsraelit«-ben, latott napvilágot (1864. márcz. 9-ki 10. szám 
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l . ) A Be'c-ben február 28-án kelt tudósítás oly ele-133. ap · ~ ' ·b 
ven szinben festi rabbinkat mint előadót, hogy eredeti en 

közöljük. .. . ,. cl 
»In der Hauptstadt eines unserer grossten ~1onl,m __ er 
· ···di her Gelehrter der weder m Scbuft lebt em grosser JU sc ' . 

h · ·u T t _ sonderbarc Grille das - Proben seu~es 
noc m rv or · hk · t ll 
alldurchclringenclen Geistes in die Oeffe~thc ~tt ragen _wJ . 
Mit einern lebhaften und flamroenden Bhc~e, eme~ zu sem~n 
Jahren in keinern Verbaltnisse stehenden, si lberweis~en _Haacl1e, 

G l b. d t er eme Femhelt er einer imposanten esta t, ver m e . bl' k 
l\Ianieren in dem Gracle, class man 1m ersten Au~en !c e 
versucht ware, ihn, wenn auch nicht ger~d:zu fur emen 
\Veltling. , 0 doch 'll'enigstens für emen derJemgen zu hal~en , 
der deru so"enannten »Fortschritt « mcht ~ur n~chfo gt. 

mderu ihm 
0 

mit Siebenmeilenstiefeln vorane1lt. !3e1 etwas 
~~nauerer Beobachtung werden wir jedoch balel mne. class 
wir es mit einern strengorthodoxen Jude~ zu th un haben, d~r 
nebst d em ihn ehrenden Posten, auc h die Tugenden u.n d. die 
Anhanglichkeit an das alte Gesetz von semern wurd1gen 
Vater geerbt hat. Um eliesen Mann nun, der eb_en so ge.leh~·t 
wie liebenswürdig und mittbeilend ist, schaa~·en s1ch bestund1g 
die in jen er Hauptstadt lebenden und. die at~s d~r Ferne 
zugereisten Partisanen der Gelehrsamkelt. _Es 1~t em una b
weisbarcs Beelürfniss für emen JCden WissbegJengen, den 
Urugang dieses Mannes zu sueheu und_ sich ibm .. innig anzu
schliessen; und wahrlich, es veriohn t s1ch der Muhe. 1hn, 1m 
Kreise der lauschenden Hörer, aufmerksam zu beobachten. 
Welch ein \'l etterleuchten von gigantischem \'iTissen und 
sprudelndem, nie versiegendem Geiste! Der lebendige Büche~·
kasten ist unerschöpflich im Auskunt'tgeben. Er weiss Beoehetel 
in allen F iichern des Wissens und ist in der modernen 
Literatur eben so heirnisch, wie auf elem Gebiete des Tal
muds. Eiu nie versiegencler Boru, entströmen seinem Munde 
(]ie Citate mit einer Genauigkeit, als lüge das citirte Buch 
offen vor seineu Blicken, und J eder erhült elen gewünschten 
Aufschluss, ohne lange auf ihn warten zu mi.issen. Dabet ist 
die Belchrung nicht traeken und hölzcrn, sanderu lebendig 
und anziehend. Um die Mundwinkel unseres Gelchrten spieit 
ein unverwüstlicher Zug feiner Ironie, und auf seineu sch"'el
lenden Lippen ein Anflug prickelnder Satyre. Er kennt die 
literarischen P ersönlichkeiten in allen Rangabstufungen, und 
liisst sie, dee Reihe nach. vor seiner rosenfarbigen Lanne 
l{evue passiren. \\' ie es da spri.iht und blitzt und flammt! 
\Vie da die Geistesfunken stieben und elem wissenschaftlicuen 
Ernst einen heitern Glanz verieiben! Horch! W el ch ein schriller 
Ton in elem Chore der Sphüren? Das Ergebniss der wis~en-
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si"IHlllichen F.:rörterung hat Herrn N. veranlasst, das Gebaren 
eine:; :L\f:mnes zu enlithnen. dessen N amen auszusprechen 81, 
:,;ich durchans nicht entsehliessen kan n. « 

A tudósítás tov<ibbi folyamán arról van szó, hogy Brill 
_ ő az ezüstfürtii nagy tudós - dT. Jellinehöl, ki szin~ 

t t'n nincs neve, hanem tényei szerint megnevezve, elitélőleg 

nyilatkozott. J ellinek hitt a tudósítónak és neheztelt Brillre, 
nem kereste föl többé, mint azelőtt szokta. Tényleg azonban 
B. nem tette a neki imputált nyilatkozatot. Az »Israelit• leve
lezője egyébként nem túlzott, a nagy rabbi tényleg összes 
hallgatóit és látogatóit valósággal elbűvölte. Egy karczolat, 
melyet a7 »Ungariscber Israelit« egyévtizeddel később(l874. 
1. évf. 16. szám) közölt személyéről, lényegében ép így jellemzi. 
A'h ujságiró lelkesedésének burkából kihámozhatjuk a következő 
tényeket: Imponáló külseje eleve rendkivüli személyiséget sejtet. 
»Élő könyvtár«, ismeri nemcsak az egész zsidó irodalmat, 
hanem a tudás minden mezején otthonos; mindenröl kedvesen 
és szellemesen beszélget. Szeme éles, itélete alapos. Világi 
okossága és tapintatassága kiváló tulajdonságai között tündö
kölnek • Brill Sámuel L. a hazai zsidó intelligenczia dísze és 
koronája.« 

Hitközsége szolgálatában nagy tudása és egyéb képessé
gr-i nem gyömölcsöztek teljes mértékben. A rituális ü~yek 
ellátása és esketések végzése voltak teendöi : clajian és masg~ach 
volt. Teljes 19 évi ez irányu tevékenysége után a hitközség 
választmánya egyhangulag azt a határozatot hozta: »hogy 
nemcsak megengednénk, hanem szivesen is látnók, ha Tiszte
lendőséged gazdag tudása és beigazolt képességei mellett a 
zsinagógában bizonyos időközökben vallás-erkölcsi előadásokat 
tartana!« Ennek az óhajnak azonban semmi hatása sem volt, 
ugy hogy 1870. január 31-én Bte1·n B. ideiglenes szertartási 
elöljáró igen hizelgő levélben kéri fel, hogy tartson néha-néha 
egy-egy derását. »Nagyon örülnék, ba ez által az Ön állása 
és érdekei is emeltetnének.<< Az ujabb felszólítás is eredmény
tE,len maradt; idegenkedett a szószéktől és a talártól, melynek 
viselését hivatalos functióknál 1857-ben külön levélben hagy
ták meg neki. 

Állása mindamellett emelkedett: 1872. április 19-én 
a rabbisúg elnökévé neveztetett ki. A rabbinátushoz intézett 
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hivatalos átirat azt mondja ugyan. hogy »egyelőre (fiir jetzt) 
mint a legöregebb functionáriust« ruházza föl e ~élt~ság~ 

al t ényleg azonban ez véglegesnek tekintetett. . varos1 
~ iskolai hatóságokhoz intézett köriratában a rabb1ság szer
::zetéröl az előljáróság Brill t jelölte meg mint elnököt. (187 6.) 
Ugyanez időben a hitoktatás rendezése i.~ .~api:·enclre került; 
az előljáróság a hittankönyvek ügyében kulon btzottságot al~o
t tt a mely Brill t választotta meg einökké ( l876. márcz. t:)· 
~ tisztséget azonban nem fogadta el. S~k mindenf~le tö;;:~Ik 
a nagy városban. Az erkölcsi kihágás rotatt elbocsat~tt .. a~~
tor .Abraham J u da L e ib első sorban a rabbiság1 einokot 
perelte be a büntető biróságnál becsületsórtés czi:Uén (18~4 }· 
Ugyanebben az évben még egyszer . sz:repelt a~ alta]~ ~uve
sziesen került nyilvánosság előtt. Zvnandy Iynacz a kepviselő
házban a talmudból, főkép pedig a Zóharból idézgetett, hogy 
a vérvádat támogassa. E vakmerő támadást a pesti rabbiná.
tus és az orsz. rabbiképző-intézet theológiai tanárai erélyesen 
visszautasították a lapokban (Pester Lloyd 1884. okt. 24.) 
közzétett nyilatkozatukban. Az első aláirás a Brillé. 

IV. Brill és a magyar rabbiképző. 

Az eszmét, hogy hazánkban rabbi-szeminárium létesít
tessék, maJdnem t~gy évszázad előtt vetette fel Friesenhausen 
Dávid, ki 1806. julius 24-én József nádornak egy idevágó 
folyamodványt nyujtott át, melyhez részletes iskolatervet mel
lékelt. A helytartóság azonban 7 évi gondolkodás után a ter
VP-t elutasította, első sorban azért, mert a zsidóságnak nincs 
alapja, melyből ily intézetet fentarthatna. (Biichler 8., Magyar 
Zsidó Szemle, XVII. 114-118). Az eszme életrevalósága, 
vagyis az intézet szükséges volta mellett bizonyít az a tény, 
hogy oly sokszor lett hangoztatva. A fenti prózai okon azon
ban az összes tervek hajótörést szenvedtek. A megvalósulás 
stádiumába csak akkor jutott, midőn Haynau a zsidókat a 
szabadságharczban való részvétük miatt megsarczolta és a 
király nagylelküsége az egy millió forintot kitevő összeget a 
felekezetnek iskolai czélokra visszaadta. 

Miután az iskola-alap meg volt te1·emtve és első ezél
jául egy rabbiképző felállítása volt kitüzve, a kormány a 
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ten kivitelére gondolt. A zsidóság azonban e kérdésben két 
t<iborra oszlott: az abszolut kormánynak pedig hazánkban ez 
volt a le~kisebb gondja. megelégedett tehát néhány népiskola 
(:\fuster-Hauptschule) fclállftásával. De a pénz nehezen marad 
meg helyén, a kamatok pedig különös erővel kívánkoznak ki a 
vasládábóL A magyar idők bekövetkeztével a magyar kir. 
helytartótanács ·ujra firtatni kezdte az ügyet. Szakértők nél
kül nem mozoghatván, a mi rabbinkhoz a következő átiratot 
intézte. 

606 48 
1863 szám. 

Briil rabbi urnalc Pesten. 

Az izraelita iskolai alap legfelsőbb helyen kitüzött egyéb 
rendeltetéséhez egy rabbinátasi tanodának rabbijelöltek szá
mára leendő felállitása is tartozván, t. Uraságod mint szakértö 
ezennel felszólittatik miszerint Hirsch Márk óbudai és Steiner 
[Steinhardt] aradi főrabbi közremükö~ésével . egy. i:y taninté
zet fölállitása, 's ennek belszervezete rránt ktmentő tervezetet 
készitvén . . erre vonatkozólag egyszersmind részletes tantervet 
kidolgozni, 's ebbeli munkálatát az erre szükségelt költségek 
pontos kimutatása mellett ezen főkormányszékhez f .. é. ~nár
czius hó 15-éig annál is inkább okvetlenül beküldem szrves
kecljék, mert ezen tanintézet felállítása, úgy nem külör:b~n 
az izraelita elemi iskolák iránti felügyeletnek ezentúl mrkep 
leendő gyakorlása, 's az izr. iskolai alapnál mutatkoz.ó fel~s
legnek hova forditása iránt e' fökormányszéknél több rzr. fer
fiak közremüködésével f. é. márezius 30-án dt3lelötti 10 órakor 
tanácskozmány fog tartatni, mely tanácskozmánybani személyes 
részvétre t. Uraságod is azon megjegyzéssel hivatik meg, n;ti~ze: 
rint az ezt megelőző napon Hueber Zsig1pond e' magyar lnralyr 
helytartótanács másod elnöki helyettes O Méltóságánál jelent
kezzen. - Kelt Budán a' magyar királyi helytartótanácstól 
1864-ik évi február hó 3-án. Peintner István, Ribáry Sándor. 

A. felszólított három rabbi alkotta a rabbibizottságot. a 
kivánt tervezetet a kitlizött rövid határidőn belül kidolgor.ta 
és a kanferenczia elé terjesztette, a mely azon csekély változta
tásokat eszközölt. l\Iég ugyanabban az évben, 1864--ben, Áradon 
kinyomtatták. A. terv 10 kéthasábos quartlapból áll czime: 
•Das Elaboml ele?' Rabbine?·-Comrwission« és a »Hochl~bl. kön. 
f:ltatthalterei«-hoz van intézvc. A.z elaborátum igen alapos és 
felette érdekes munk:ilat. A bevezetésben a rabbiképző szük
séges voltáról és fontosságáról következöképen nyilatkoztak : 
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»Á tisztelettel alulirottak meg vannak .győz~d~e, hogy 
. d .. es loyalisan gondolkodó rzraehtak érzel-

egyszersunn az ossz · k ll t 't 
. . k' . l" első sorbau saját szl v ü su ga a a meit feJezik 1, mH on k ._ 

.. t . 'lyen átérzett köszönetet mondanak a magas OI 
kove ve, me 1 · t' tet 

rl lk" elhatározásáért. hogy o y lll eze . mánynak azon nag; e u , "l .. 
k 'l t ·e kelteni melynek létrejöttéhez és ereelmenyes ~nu.w-

a ar e e l ' , f" őd k h gy az or::;zacr Izr. déséhez azon biztos remenyek uz ne , o . b , . 

lakosságának vallás-erkölcsi állapotai emelk~dm és feJl~dn~ 
f k tekintve pedig az izraeliták között .Jelenleg uralkodo 
ogna ' 1 , .. " ·· kség 

elszomorító zűrzavart, a gyors életbe éptet:s su:·gos szu -
k mondható. Ily intézet szükségessége mar azert sem lehet 

ne . , · k l .. 1 és állandó sza-kérdéses, mert az izr. hrt- es rs o augy a apos , , 
bályozására egy czélszerű bitközségi r~nd megalkatasara. csa~ 
akkor lehet majd sikerrel vállalkozm, ha oly rabb1:ka1 le~z 

crteremtve a mely feladata magaslatán állva, általanos mu-
me,.., ' kk, tt , , él veltségénél, továbbá alapos theologiai és sza. e~ze ~egen 

f va a. zsidó lakosság előtt a szükséges tekmtelyt JOgosan 
·
0

~ lh t' ·tb s a kormán v közegeivel való érintkezésre 1genye e r s · · · · J 

képesítve lesz.<< . 
A. rabbiképző szervezetére nézve a három rabbr azt 

ajánlja, hogy két tanfolyamból - alsó és felső - . és egy 
biwttság vezetése alatt álljon, melynek legalább hár~m Jámbor, 
szaktudományu és általános műveltségü rabbi tagJa legyen. 
A tanerők számát 9-re teszik: 5 theológus és 4 gymnasiumi 
tanár. Az utóbbiak közül azonban legalább 2 olyan legyen, 
kik képesek az alsó tanfolyamban a bibliát. a héber nyelvet 
és a zsidó történetet tanítani. A. tbeologusoktól azt kivánja: 
»sie müssen neben gründlicber talmudischer Gelehrsamkeit 
und der erforderlichen Fachkenntnisse auch eine entspre
chende allgemeine wissenschaftliche Bildung besitzen.« Költ
ségvetést is mellékeltek, de az nem lett kinyomatva és csak a 
következő általános kijelentést találjuk: »Bei den Lehrer
gehalten, für welche die analogen Yerhilltuisse ~ihnlicher 
A.nstalten anderer Oonfessiouen, bei welchen das Lehrgeschiift 
zumeist von Orclens- und anderen Geistlichen besorgt wird, 
nicht als Masssta b gelten könn en, Illüsse n die bekauntlich 
grösseren Beclürfllisse jüdi~cher Haushaltungen beri.icksichtigt 
werden.• JI.Jessiási gondolat, a melytől a való oly messze mn, 
miut Makótól .Jeruzsálem. 
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l'anulók CS<lk 14 éves koruk betöltése után vehetök fel 
al~ymna~iumi bizonyítYány vagy megfelelő felvételi vizsga 
alapján. A fegyelemről egyebek közt azt mondja: »Az iskolán 
kivüli fegyelem legyen tt>kintettel a tanulők külső magatartá
siira és megjelenésére, tisztas:ígára, illendőségére ruházata és 
tartása tekintetében stb.« 

A tanterv részletezi a tananyagot. Az alsó tanfolyam
bau, mely 5 évi cursusból áll, tanítandó majdnem az egész 
szentirás, héber nyelvtan, talmud és a zsidó történet. Mind
ezek a tárgyak osztályonként tanítandók, nem csoportokban, 
mint ma történik. A felső tanfolyam tananyaga a következő 
l O tantárgyat öleli fel: Szentirásmagyarázat, Héber és aram 
nyelv, Talmud, Szertartástan (Rituallehre, rítuelle Praxis), 
.Midras, Zsidók története, Vallásbölcsészet és Erkölcstan, 
Bevezetés a misnába és talmudba, Padagogia és Katechetika, 
Homiletika. Minden tárgy anyaga pontosan meg van jelölve. 

Nincs itt a helye, hogy a vázolt tervezetet birálat tár
gyává tegyük, de konstatálhatjuk, hogy a rabbiképzőnek mind 
külsö, mind belső szervezete belőle ered, ba nem is valósított 
meg mindent czélszerü módon. Brill tehát a rabbiképző egyik 
szellemi megteremtöje. A kongresszuson a szeminárium kér
dése dominált és uem is került le többé a napirendről, míg 
Trefort Ágoston közoktatásügyi miniszter ő Felségénél az 
1873. évi május hó 6-án kelt legfelsőbb elhatározást kieszkö
zölte, mely az orsz. rabbiképző-intézet felállítását megengedte. 
A miniszter az ismertetett tervezet álláspontjára helyezkedett, 
mely szerint a rabbiszeminárium felállítása az izr. hit- és 
iskol[tügy rendezésének előfeltétele. »A rabbiképző ügyét 
országos ügynek tartotta s meg volt győződve. hogy ezen 
intézetnek a lconncíny által történt létesítése után nagyobb 
eredménynyel lehet a zilálttá vált hitközségi és szervezési 
ügyek rendezéséhez fogni.« (Országos Iroda 1901. évi jelen
tése. VIII.) 

~em ismerjük a részleteket, de azt tudjuk hogy az 
orthodoxok már a szeminárium megalakulása előtt' Brill sze
mélyét támadták és hogy nagy tekintélyére és bölcs taná
csai.:a, ~z , intézet, barát~.i nagy sulyt vetettek. A tanszékek 
betoltcsenei szavanak dontő sulyt tulajdonítottak é. "bb 
ajánlkoztak nála a talmud tan:irs·igr·a 1\..-,,

1
. 

1876 
b ~.tol en 

' • -'-•.t., - an a,)án otta 
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l álatait Basch Manó apostagi rabbi és egy évvel kés~bb 
fel szo g . ".· rabbi Köztudomásu, hogy Bloch Mozes 
dr. ~ans~hb;t1~e7y~;~ban, hol apósánál többször lát~gatóban 
rabbit: kive p ő aiánlotta miről Bloch egyik hozzá 

It tsmerkedett meg, " ' . , 'k, ő 
vo ' . k d'k Deutsch Hennk, a tamto epz . té ett levele IS tanus o I . á 
~n z . héb r levélben kimerítően értesíti 1877. nyar n a 
Igazg.atóJ~, .. e'b tartott értekezletek eredményeiről. Deutsch 
szemmánum ugye en · , bb'k 'pzőbe 
áz igazgatóságról szeretett volna lemondam es a ra l e . d 

. . , á · ált _ de az orsz. rro a átmenni - itt IS Igazgatos gra asplr , k 10 
. . , . ho tartsa meg régi állását. Tenyleg csa . 

~na kkei t;~ g! tézeten Az intézet felállításához Brillnek ts 
orát apo az m . . . bb' 1877-ben két 
gratuláltak és Fischmanr: , k.ecskemétJ I a ~ 
tanulót ajánl neki a szemmanumba való felvetelre.. .. , 

Természetes, hogy a vezetőség a nagy tekmtélyu es 
általános tiszteletnek örvendő rabbit is iparkodott . ~an,árn~k 

· ált• la difficultált első kinevezést kiJavJttat.Ja megnyerm, az a . , . t d , 1 ő 
és az 1877. aug. l-én az orsz. iroda hely~sege1be~ tar_ an o es. 
tanári rrtekezletre meghívja. Az orsz. Iroda kerelmere a p~s:I 
· . h'tko"zség elöliárósága hizelgő levélben adJa beleegyezeset 
lZl. l , . t d· 
a talmudtanárság elfogadásához. V ég ül szó sz en~ t e~ m_on_ Ja: 
»Szerencsét kivánunk Főtisztelendőségednek UJ hi vatas~hoz, 
mel nek Ön, a mit ezen alkalommal különös megelégedes~el 
kon~tatálunk, hitközségünkben való működése óta ugy ~agan
uton mint több éven át talmud-tóra iskolánkban sok Sikerrel. 
elismerést érdemlő buzgalommal és dicséretes önzetlenséggel 
élt. Biztosítjuk egyszersmind Főtisztelendőségedet, hogy az 
egész hitközség nagyon megtisztelve érzi magát azon körülmény 
által, hogy hitközségünk Ros Béth·Dinje az, kinek az a szép 
feladat jutott osztályrészül, hogy a jövendő theologiai nemze
dék talmudtudásának irányt adjon.« (1877. jun. 15. Deutsch 
elnök, Goldziher titkár.) 

A végleges kinevezés igy hangzik : 
Vallás- és közoktatá~i m. kir. miniszter 23721. szám. 
A b u d a p es t i központi izraelita rabbi seminariumhoz 

Ö n t t h a lm u d-t a n á r u l rendkiYi.i.Ji tanári minőségbeu, és 
pedig saját kivánatára ideiglenesen, évi egyr'zer ötszáz frt 
tiszteletdíj mellett, az intézet irányában mü1den további igény 
tarthatása nélkül ezennel kinevezem. 

B u d a p es t, 1877. évi szeptember hó 18-án. Tl'e(ort. 
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D r. B r i ll S. L. urnak, 

a pesti izr. hitközség rabbisági elnökének. 

A tanári kar megalakulásakor a két talmudtanár egy
DHist kínálta a felső tanfolyam talmud-tanitásával. V égre a 
rendes tanáré maradt és Brill az alsó tanfolyamot vette át 
melyen heti 6 órában - háromszor két-két óra - tanított~ 
a talmud statáriet (fősir). Keze alá a kezdők jutván, nem 
Yolt alkalma éleselméjüségét értékesíteni. Említésre méltó 
azonban, hogy a szöveg és kommentárai alapos és világos fej
tegetése mellett a divó módszertől eltérően a kommentátorok 
szem.élyiségéről és műveikről is szokott beszélni. Hat évi műkö
dés után az 1883-iki tanév megnyitásakor, bizonyára öregsége 
miatt is, hisz 69 éves volt, beadta lemondását. Az egész 
ügyről és Brill érdemeiről authentikus felvilágosítást ad az 
orsz. rabbiképző intézet vezérlő bizottsága elnökségének 1883. 
sze p t. ö-án 427. szám alatt kelt és dr. Simon által jegyzett 
átirata, a mely magyarul következőJeg hangzik : 

»Főtisztelendő Ur! 

Az orsz. rabbiképző intézet tanártestülete tegnap tar
tott ülésében. Főtisztelendőségednek az intézet körül szerzett 
érdemeinek. hangsulyozása mellett. azon egyhangu határozatot 
hozta, hogy nincs azon helyzetben, hogy Főtisztelendőséged 
lemondá3ának elfogadását javasolja és hogy a talmud tanitá
sára méltó utódot megnevezhessen. 

A tantestület eme határozata teljesen megfelel a vezérlő 
bizottság nézeteinek, a mely Főtisztelendőségedben, az intézet 
egyi.k megalapítójában, ennek egyik féltámaszát látja. A tal
mudi tanszék, melyet Főtisztelendőséged szives volt 6 év előtt 
elvállalni, kiváló fontossá~gal bir, stb. Tudjuk. hogy tanu
lóink áll:mdó szaporodását főkép Főtisztelendőségednek köszön
hetjük, kinek neve eleve biztosítékot nyujtott az intézet vallá
so» alapja tekintetében. l\lmtbogy intézetünk még fiatal és 
oly megrázkodtatásnak. mint Főtisztelendőséged visszalépése 
volna, ki nem tehető; minthogy továbbá jelenleg lehetetlen 
volna mélt? utódot :ffiegh!vl_li, ?át?rk_odu~k Főtisztelendőséged
hez azon tisztelettelJes kerest mtezm: SZ! veskecljék, tekintettel 
a feufurgó körülményekre és az orsz. rabbiképző intézet érde
keire, ~emondását .visszavo~ni és ~ talmudtanitást ismét meg
k~z~en~. A tanán kar_ ke~z ~z _oraren~et Főtisztelenclríségecl 
kivausaga szennt megalhJ?l~am es mt rmndnyájan arra kérjük 
u G-ondviselést, hogy Főtisztelendőségednek adjon erőt· és 

··--
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k · · té t k a tanári kar és egészséget, tartsa m~g _so áJg a7. m ze ne 
az orsz. rabbiképző dtszere . ..: .. , 

A tanári kar és a vezérlő bizottság egyuttes fáradoza
sát siker koronázta, ugy hogy még további négy évig foly~atta 

t 'k égét Az 1886/7 tanév befejezésekor azonban vegleg eve enys · · ké , , 1 
lemondott és nem hajlott többé a tanári kar , rese~·e, a me Y 
e ezéiból nála testületileg tisztelgett. A 73 eves ferfiu gyen
gének érezte magát. A tanítástól visszalépett, de nem. az 
intézettől, melynek vezérlő bizottsági tagjává neveztetett ki és 

1 hez élte utolsó lehelletéig meg ható szeretettel raga:;zko-
me y , l , " lt 
elott. Nem telt be jelentőségének hangoztatásava, es o vo az 
egyetlen ember a kerek ég alatt, ki a »szeminárium~_t« nem 
kritizálgatta, sőt kritikát senki részéről meg s:m turt. Az 
intézet neveltjeinek igaz baní.tJa volt, a gucsmolasokat eluta
sította és sikereiknek szivből örült. A tanárok nagy tisztelettel 
vették körül és gyönyörködtek kiapadhatatlan humorában. 
szellemes mondásaiban, melyek még sokáig fognak szájról 
szájra szállni. A rabbiképző tanitói és tanulói szeretettel 
emlékeznek vissza kedves alakjára és kegyelettel őrzik 

emlék ét. 

V. B rill levelezői. 

Arról a tekintélyről, melyben Brill mint rabbi és tudós 
részesült, képet adnak azok a levelek, melyekkel rabbik és 
mások felkerestrk. Ezekből egyszersmind az is kitünik, mily 
sokféle kérelmekkel terhelik a fővárosi papot. Hogy milyeu 
feleletet adott az egyes rabbinikus kérdésekre és kinek felelt, 
nem tudjuk. Tény az, hogy az irástól, bár ügyesen kezelte a 
tollat. ép ugy idegenkedett, mint a nyilvános szónoklástól. Régi 
rabbi volt, kinél a tan nemcsak névleg, banern tényleg »szó
beli« volt. Modern műveltségü ember volt, de a modernek irás
ked,·étől mentes, mint sok talmudtudós mincl e mai napig. 
A nyilvánosság irállti horrort sohasem tudta leküzdeni. Kedvvel 
és sokat tauított és beszélt. azonban arról az elcsrpelt de azért 
nem kevésbbé igaz mondás~·ól: »verba volant, scripta manent«, 
sohasem feledkezett meg. Elő szóval örömest adott felvilágo
sítást nemcsak talmudi, hanem irodalmi és történelmi lcérdé
sekr{í] is, de le 11em ir tn. A XIX. ~zázad rabbijairól és zsidc"i 
BL:er<>plőiről u~y consultáltak, mint valamely forrásmunkát; 
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t6nyh'g ftnT:ís volt, a mely sohaQem apadt ki, de mindezeu 

h!lt-krsmq rrdckrs1'bh CRI'mrnyekr(íl ep;y sort sem irt lr. Meg

halt..1k Yd<', mint Hnhhi Náth:in hires tann:íval tudománya. 

L\ t:~rhízkod:íst idPgt'nh<íl jii1·6 rabbinikus kérrl1'sek elclön

tl'sl-Wl rr8zlwn rxpon:ilt rill:ísa jg en'dtnt'nyczte. A zsidóság 

hd~~'i Yi, zonyai m:\r a kongresszus előtt zi láltak voltak: mü

Yeltl>l1g és Ynp;yon vall:íKi ös türsadahni ellPntétekct teremtettek 

11\l'lyek a l,ö~ségek hékéjét feldult::\k. Az egyetértés különhe~ 
St'm z~idó 1'rény - a. talmud velejében nézeteltérések gyüjte
nH'nyt> - ég nagyon t<1Ycdnek azok, kik azt hiszik, hogy a 

z;.;idtik régebben mint szelid galambok turbékoltak egymással. 

A "machlóke« t'~ »davke« napirenden volt; némely ügyben az 
egész zsid6s::\g két pártra. szakadt, mint a zsidó történet mu

tatja. Tény azonban az, hogy a zsidó új-kor, mely tulajdon

képen 1848-tól datálandó. társadalmi :ítalaldt::\sával új bontó 
dt'met YCt<'tt a 7.Sid6sá gba. a mely helső forradalomnak Hevez

hl'lö l'r.iechlst idézett fel. .A kiizdő felek a hagyom tí nyhoz hiven 

n község házának zöld 11sztal á.nál vivt:ík meg cs>lt::\.ikat. Az al
kalmas pillnnat, szintén régi szokás szerint, a. msekól- vagy a 
mbbiválasztás volt. Ilyenek hiányában valamely vallásos ügy 

szolg:ílt a bar:Hságo" eszmecsere alapj:íul és végeredményben 
a rabbi személye lett a küzdő fel (:lk csataterf'. A »helység ura« 
~znrulbtíg:íban valamely na.gytelüntélyü Imrtárs elé terjesztette 
a 'eszedelmes »kérdést •, hogy személyét :.>responsummal« fedje. 
Sohse lehetett teh::\t tudni, hogy az ártatlan rabbinikus kérdés 
mögiitt mi lappang. llyen volt haz:ínkban mrír a helyzet 1868 
d<'ltt is, melyet a kongrl'sszus, hol a kedélyek a vülasztási 
küzdelemből kifolyólag klilönben is i?:gatottak voltak, részben 
feltúrt, részben élérl' ::íllított. Ilyenek voltak az állapotok és a 
pesti hitközség 1870-ben kidolgozott s:~.abályzatában a »rabbik 
kötelessé~t'i ről és jogairól« a köYetkező ptmtot is felvette: 
:oH>t kiilső izr. hitközségek, vagy :1zoknak csak fmctiói rituális 
valU,.i i.igyekb•'n vt>l,~mény vép:Ptt a rabbinátushoz fordulnak. 
a rltbbinátm; kötele~~""'' ho"" az dő1J. ''I'Óo·1• "rral b ·1· . . o • -J " "' "'"' me" esz f' Je 
at.t, va.u.on a _kiY:int ügyben opportunus-e a ;;zolg<í.latkész elő-
zéken) ~eg.« \ al hí sos ügyek érdekéhen tartott . 1- · . . 

• . .. • · , • .1 ,ar nyllvanos, 
nk:u· mag:m gyul<•!'>••khen való reslvétül az elöl'· · . 
engcdély{>Wl van függővé téve. ' , . .Jal'OS<\g elííleges 

~:1gy r.tbhinktúl ~<lk>Hl wtték rossz 118•1,en tartózkod6 
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. l tét látiuk azonban hogy passivit:ísának oka.i nemcsak 
nw.gav1se e , " ' . ·1. U · 

· · · 'bell bnnem a körülményekben IS keresemlő.h'. g) an-
cgyemsege , " . · 

kb
ól a kér)esítések és egyéb bizonyítványok adásaban JS 

ezen o .. 1 · k' · t 

Ó t ]t A. hol azonban J'ónak látta vagy kote essege 1van a, 
va os vo . . 

t d tt meg semmit a mint több conceptusa mutatJa. 
nem aga o ' . 
A. nevek, fájdalom, hitínyzanak é> igy nem tudhatJu~, hogy 

kinek adot t • Hattárá t. « V alószinüleg Kob n S. kesz~hely1 ~.~b.?I
nak. Má.s hitközségi alkalmazottak és érdemes szegenyek smub-

ben kaptak ajánlatot. 
A tartózkodás lassanként elszoktatta az embereket. de 

azért elég nagy számban maradtak levelek hagyaték.~íban. 
A. kéregető, gratuláló - próza és vers, néluiny Eaeher Smwn
tól - és szarosan magán természetü leveleket mellőzzük. Ha 
rabbinak ügyes- bajos dolga akadt a fő városban, nála keresett 
ajánlást a kórházba vagy máshová. Akadt olyan jámbor hit
rokon is, ki Peszach után P estre akart átköltö7 ködni, tehát 
Pe~zach előtt e czélra támogatást kért. A. sakterek e~.jánlása 
és rituális felügyelők (masgiach) ajánlkozása, minthogy r essort
j:í.ba tartoztak, napirenden volt. Misnájóth-tanulók a Olievra
Kaelisa számám szintén nála j elentkeztek Egyéb ügyekben is 
sürün ajánlottak neki a rabbik. Dávid Koben-Zeelek (Lemberg) 
őse J akub Emelen két könyvét ajándékba küld.i neki. Tim eo 
Danaos! A fővárosi életet látjuk a sok kérelemben. melyek 
házassági ügyekre vonatkoznak. Egy egri asszony is felkeresi 
ily természotü levéllel. A legtöbb bajt a cbalicza és a törvé
nyesen elv~Uasztott néíknél a válólevél (get) elmaradása okozta. 
Orosz-Lengyelország is szolgáltatott ilyen ügyeket. Horovitz L. 
bécsi rabbi bigamia esetet jelent fel. :Megbolondult nő elvá
lasztása ügyében többen kérnek aláirást (Bécsből is). A hus
véti liszt és egyéb rituális ügyek sok levélben fordulnak elő. 

1\Iinclezek és más feljelentések, melyek vidékről jöttek, termé
szet~~en a rabbiktól, arról tesznek tanu ágot, hogy k ellemet
len ugyekben nem volt hiány. 

T ekintélyes rabbi lévén, a r)erlekeclő felek a ma k 
·· é k · gu 
ugy ne ozerették volna megnvemi és vita1·r·1t·11'kat k ' · 
b k"ld · • . • ' , ' ne 'l 1:; 

e u tek. EYbzedek előtt 't rabbii' ko"zo"tt' . ál k v l . . . . , ' l Y b Z y o nem 
o ~ak ntkák. A l. t hJttek. hogy apró bajaik és sérelmeik 't 

~~~a~ e~é. val.ók, a v.ilág pedig azt hitte, hogy érdeklődnie keil 
k d, eitJel JUtnden naskod,isa iránt. Brill '-aayate' k 'b k u "' a an Yanna -

5* 
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itl('nÍgó clokumettinm"k, n nwl}ehől azonban a feledés fátyolát 
fell ,hht'Hteni nem ti nlenH'~ . .á z orthodox rabbik és chn.mpionjaik 
r iipt ra taikat, mclydzrt az el!Pnp;írt ellen vagy bels() visz:ílyaik 
ügyében boc~:ított:ík Yilúggá. hoz;á is eljuttatttilr. Ezeket az 
érdekes kortörténeti adatoka t, ru int finom lelkü gyüjtö, hi veu 
meg.irizte, de ohn:sóink ha ngulatát felsorolásukkal nem ront
ha tjuk. Y annak azoJJ ban ol) an leYelek is, melyek figyelmet 
érdemelnek. ezek közül néhünyat ismertetünk, másokat a mel
léldetekben közliink. \' égiil, ugy véljük, hogy nem érdektelen 
az t:.ern, hogy kik kerestek fel irásaikkal és ez okból össze
tUlitjuk a le>elezők betürendes listáját. 

PolZák .Azríél Kis-Martonból 1864 vége felé beküldi 
11ek i Boskowitz \Volf kéziratos mü vét a Rambamra, hogy azt 
egy Klein nevezet ü embernek, ki az elhunyt Boskowitz József 
veje és a lengyel templomba jár prédikácziót hallgatni, adja 
át a Pollák nyugtúja visszavétele mellett. P. a művet Dr. Hil
de8heimer J. pártfogása rnellett ki akarta adni, de sok helyen 
tiibb lap ki volt szakítva. Ezt a tényt Dr. H., ki az ügyben 
énlekehe volt, mert az igali rabbi P.-t nála bepanaszolta, 
megerősíti. Hogy a kézíra t hová lett, nem tud1uk. Dr. Hildes
heimer személyesen 1863-ban Pesten ismerkedett meg Brillel. 
F elkeresték egymást és többször "beszélgettek« egymással. 
H. hazaérkezése után megl\öszöni B. előzékenységét és sze
mélye megtiEztelését. LevéJben 11:362-ben fordult B.-hez egy 
ki~martoni ember öröksége ügyében. Annyira saját emberének 
tartotta, hogy a messiás per all!almával, midön az o~ztrák 
ügyészség Gratz H. ellen a személyes messiás tagadása miatt 
a zsiuó vallás nevében pert indított és a bécsi rabbi~ág nyi
l:ükozata folytán felmentetett, B.-hez is fordult, hogy az nitala 
szerkesztett nyilatkozatot irja alá. A nyilatkozat lényege ez: 
a ki tagadja azt, hogy még eljön egy, a Dávid királyi csa
ládjából származó személyes meBsiás, az olyannak tekinte11dő, 
mintha az egész kinyilatkoztatást tagadta volna. Orthodox az, 
a ki a talmud és a j·ajta alapuló vallástöj·vények előirásai 
szej·int él. Az orthodoxia fogalma azóta némi változá~on 
ment :it. Dr. H. a kongreRszus után szűknek találta sz(>les 
11 agyarorsz:ígot és Berlin he kijltözködött. Litograf:ílt lPVélben 
hucsuzott 1869-ben barátaitól és ismerő,eitől, közöttuk volt 
Brill is. 

BRILL S.ÜfUEL LÖW. 

éhai neves vág-ujhelyi rabbi, 1868-han Weisse József, n · · B 
lőtt azt aJ'ánlja hog~· chanuka 2. napJaD ., 

. kongresszus e · ' 'kb .. '!yes 
,t . · M. é d Kohn s. saját tPmplomai · an unuepe 
H1rsc!t . s r. t k melyen zsoltárok reczitálása után 

~:~~:.~s~~e:se::ta ~~:;::é~~t, »rninthogy, fájdalom, n;ncsb eg~.előre 
kilátás hogy a pártokat egyesítsék« és egy ten.~ p om .. ~ ossze-

. ' ártok kibékítéséről, ugymond, már tobbszol beszé~-
hozzak. A p l E 1874-ben kelt levél válásügyről szol 
tek egymássa · gy · · halt meg mint 
(n'~lP '"ll toJ). - Fleissig Jakab, kl nem regen . . . 

b •.. bb'sági ülnök 1870-ben arra kéri, hogy aJánlJa őt a 
ecsl la l ' .. ll' H' tkozik kelle-

t . l "l'. óságnak a kiirt dauan-á asra. Iva 
pes 1 e o .1ar · . • . 1 ·öl elő-

ti állására Galgóczon és B. baratsagara, me yr . 
:S~e;nszemélyes látogatása alkalmával ~iz.to~ít~tt~ . ~z a h~r 
·á · h F a rabbiképző talmudtanan allasara lS combi-
J rJa, ogy · 1 · k" "tt · s 
natióban volt. Erről azonban a Brill leve el ozo nmc 

mi nyom bár nem neheztelhetett reá, mert 1875-ben .egy 
sem ' A E k ·· f" abb1 a rokonát ajánlja neki. - Fischer . ., ma. 01 o:· , . 
abbiszeminárium vezérlő bizottságának néha1 tagp,. mm.t 
~una-földvári kerületi rabbi 1864-ben áradozó örömmel Jelenti, 
' Makón meg lett választva és mély köszönetet mond 
~10gy · 'I' d •. nagybecsü ajánlásáért, a mely az álláshoz Juttat:a. n lll v:g1g 
nacry tisztelője maradt és 1891-ben Brill feleségenek trag1kus 
halála alkalmából megható részvéttáviratot intézett hozzá. -
Malbim M. L., bukaresti főrabbi, ki a Szifrához kiadott kom
mentárja és más művei által nagy hirnévre tett szert. rideg 
levélben tesz a pesti rabbiságnak szemrehányást azért, mert 
egy küldött által közvetítendő válólevél-ügyben nem akart 
kötélnek állani. Rosszu levélben igyekszik aggályaikat elosz
latni és arra hivatkozik, hogy hasonló válóleveleket már más
hová is közvetített. Malbim nem ismerte Brillt (1861. év.) -
Ungat· Joel paksi rabbi, ki hires talmudista volt és kinek 
r esponsumai halála után kiadattak, 1866-ban »barátjának« 
beteg tanítványát, az elhunyt mádi rabbi fiát, ajánlja. A. czimböl 
látszik, hogy nagyra becsülte B. talmudtudását. - HiTsch M. 
ó-budai, jelenleg hamburgi főrabbi több tudományos (talmudi) 
tartalmu levelet intézett hozzá. Az egyik levélből (1876.) az 
látszik, hogy Hirsch a világi biróság előtt perrel készült 
megtámadni Stern A. (később Szterényi) ujpesti rabbit, mivel 
válásügyben szabálytalanságot követett el. B. szakértönek volt 
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kiszemelve. Az ujpesti rabbi egyébként ilyen ügyekben némely~ 
kor B.-hez fordult felvilágosításért. 

A rabbik, bármely á rnyalathoz tartoztak, Brillnél tiszte, 
legtek, ha ügyes-bajos dolgaik a fől'árosba felhozták őket. A meg
levő levelekből lát szik, hogy a legtöbb személyesen ismerte. 
Szófer A. S. B. pozsonyi rabbi egy izben Pesten létekor Brillel 
együtt tanult mindennap. Még nem voltak a pártszervezet által 
épített falak és több az idők folyamán prononczirozott orthodox. 
rabbi Brillben a saj át fajtáj át látta. N é hány példát idézünk és 
kezdjük egy férfiúval, ki később Lichtenstein Hillel ismert szik
szói és kolomeai csoda-rabbi veje és sógora lett, .J ernzsálembe 
költözése után pedig új Béth .J ószéf (Sulchan Aruch)-jával, 
melyben egyebek közt a polygámiát a keleti askenazoknak is 
megengedte, nagy port vert fel. Neve Akiba Jószéf ( Schlesinger J 
és Pozsonyban élt. Irataiban sötét nézeteket terjesztett és a 
pozsonyiak egy alkalommal külön héber röpiratban hirdették 
a világnak, hogy bolond. Alázatos levelet ir 1857-ben, melyben 
az atyja által élő szóval előterjesztendő kérelem teljesítéseért 
esedezik. - Singer P. várpalotai, később szepes-váraljai tekin
télyes és harczias rabbi, ki azonban i~jt'í korában birtokomban 
lévő néhány héber levele tanusága szerint amolyan »Schöng~ist« 
volt, 1853. és 1861. években »szeretett barátját« ajánlólevelek
kel kereste fel. - Letsch Mózes Léb pozsonyi dajjan 1860-ban 
hosszu levélben kéri beteg fia támogatását. Plaut Fáwel nagy
surányi rabbi, a kongresszus után az orthodox párt egyik 
oszlopa, 1865-ben nagy l.:Zimzés után egy esetet jelent fel. 
Ullmann Frigyes váczi rabbi nagy részletességgel tárgyal egy 
válólevél dolgot (1875.). Fischer S. nagy-kőrösi rabbi kérdést 
terjeszt elébe: egy nő férje távollétében teherbe esett (1873.). 
Frieden P. L. kormárami rabbi, ki már Azriel Brillel barát
ságban élt és ezt a fiára is átvitte, a mint több leveléből 

látszik, az elsőben, a mely 1859-ből való, azt kéri, hogy 
Brill adjon neki ajánlást, hogy két kéziratos munkáját, res
ponsumgyűjtemény és agadamagyarázatok, kinyomathassa. -
Kohn Salamon (Keszthely) hosszu megokolással exhumáczió 
ügyében kér véleményt. Singer A. J., losonczi rabbi 1864-ben 
ajánlja öcscsét, Singer Izraélt (az ismert veterán tanítót), ki 
a sátoralja-ujhelyi minta- és f6tanodán mint hitoktató végle
gesítve van, a szervezend6 öt inspektori állások egyikére. 
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L ót :Ma-. k.. sé dr. Racleonstein e • a 
A szombatbelyi oz gő. 't . bbijává szándékozván meg-

g v a r I z r a e 1 i t a szerkesztBJe·'llihaez kérdést intéz: »Az el6l-
J • 5 · ár 31. 11 élb választam 186 . Jan~ , derék kapaczitá sboz Izra en, 

járóság Főtisztelendos.egedhez,la ké . . hogy a közjó érdekében 
. , k ll" t1sztelette u, d' t d folyamodik es e 0 

. l't tt rabbi talmu l u o-. 'tá t adjon az em I e ' , 
őszinte felvilágosi s .. : . lkedéséről, minthogy néhány ev 
mányáról és valláserkolcs.~ v~s:l eO'ismerni.« Nemsokára rá 
óta alkalma volt őt ko ze ro . mb b kedvezőtlen véleményt 
Abeles Jónás Pestről ar~a k~Il'L logyy dr. Rockonstein már 

b l van ertesu ve, 10g . 
1 
, 

adjon. A e es ugy bb'l l t de nyilatkozatot ut a a, 
k .. é től a ra 1 eve e , 'l megkapta a ozs g . . 1 ha illetékes oldah·o 

h a felvételt érvénytelennek Ismen e , , éltó 
ogy . . 'k h " ő az állasra nem m · 

két hónapon belül kiJelenti ' o,..,y k " Kdve ho"Y 
· lt d eg vagvun gyvzv , o 

Az illetékes forum Bnll vo 'r e ~. D .R tényleg elfoglalta 
ő nem volt semmi jónak ~z e, ro~to.J~·. r. l~ de 1870 végén 
a rabbiállá.st, kongresszusi kepviselő JS vo ' 

kénytelen volt lemondani. , · , 1 veleket 
S é és kortörténeti szempontboi IS erclekes e. l 

kapott zG~ldziher lgnácztól (1868. és 1870.), Bclt~her .il~lmt"olstkói. 
, , t) D~ Kayset· ~ng 'l..- o • (1868. egy héber es egy neme ' , . . . - t 

1892-ben Madridból irt. Steinhardt Jakab aradi f~r~bbi .. ké 
héber leveléből az egyik tudományos tartalmu, a .mastk kony~-

. >.r' • · G 'b a 1emzet1 muzeum fő-kölcsönzésre vonatkozJk . . ll'l.at1 at a or, J . 
könyvtárosa, 1871. decz. 10-én kelt átiratban tőle, J.mnt :z~k
tekintélytől, egy régi héber nyomtatványról kér felvü~gos1tast. 
Ha tiszteletet követelő tekintetek nem gátolnának, kedvunk volna 
az utóbb említett irásokból egyet-mást közzétenni, elég tanul
ságosak. Hogy a komolyságot egy kis clerü is besugara~za.' _leny~~
tatjuk Kohn .Móritz (V ág-Bisztritz) levelét, a mel~ ~~·óJan ~lVul 
a kor bócher-műveltségét és lelkes iclealizmusát IS JellemzJ. 

Az itt következő lajstrom betűrendben mutatja a levele
zök neveit. A csillag azt jelöli, hogy az illető nem rabbi. N Pm 
tartottuk szükségesnek, hogy minden levélü·ó nevét felvegyük. 

A levelezök névlajstroma. 

Abraham Hirsch Palota és 
PéczeL 

Altenstein Nehemiás Lornni tz 
(Morva). 

Dr. Bacher Vilmos Budapest 
(Boroszló ból). 

Eaeher Simon Butlapeü.* 
Basch Manó Apostag. 
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Dr. Ba sch R. llécs és Pár is.* 
Ber u leld .l ón a Irsa. . 
Bfo('h -:\Iózes Budapest (Letp-

nikbót). 
Cohn \\ 'ol ft' Lcizer P lock 

(Orosz-Lengyelország). 
Deutschlünrler Sámuel Puehó. 
Dr. Diamant Mór Losoncz. 
Fencldll'ang l\Iayer :Nikols· 

lm r g. 
Fischer .:lntal Enoch Duna

Földdr és .Makó. 
Fischer S.imuel Nagy-Ktrös 

(ta nitvány ). 
Fiscllmann Simon Kecskemét. 
Fleissi_q Jakab Galgócz és 

Bécs. 
Frieden P. L. Komárom. 
Dr. GoldziheT Ignácz Buda

pest.* (Lipcse, Berlin és 
Damaskusból). 

Goldziher M. H. Losoncz. 
Groag Selig Yág-Ujhely (ta

nítvány). 
Grossmann ~achman Varasd. 
Dr. Hildesheimer Izrael Ris-

Marton. 
Hinch M. Ó-Buda. 
Horowitz Lázár Bécs. 
Kanter Sámuel Kischineff.* 
Dr. Kayserling 1\f. Budapest 

. (:\Iadridból). 
Km ~I. L.-Sz.-Miklós. 
Kohn Eliezer Békés-Csaba. 
Kohn Salamou Reszthely. 
Kohut I. A. Domony. 
Lets ~Iózes Léh Pozsony. 

Dr. Lich tscltein Lajos Es;:. 
tergom. 

Malbim M. L . Bukarest. 
Mátrai Gábor muzeumi fő-

könyvtárnok Budapest. 
Neumann A. V ácz. 
PerZs Ja~ab Nagy-Károly. 
Plaut Fenvel Nagy-Surány. 
Ruben Baruch Bécs (török 

község). 
Schorr Eisik Bukarest. 
Schlesinger Akiba József 

Pozsony. 
Dr. Schn,itzer Komárom. 
Singer Abrahám Jakab Lo-

soncz. 
Singer P. Palota. 
Sik Dávid Tokaj (1876). 
Dr. Spitzer Sámuel Eszék. 
Steinhardt J aka b Arad. 
Stem A. Ujpest. 
Strasser Dávid Kula. 
Sussmann \Volf Z.-Sz.-Gróth. 
Ta~tber Dávid Kun-Sz.-Miklós. 
Tauber Izrael V ág-Uj hely. 
Tauber Simon. 
Ullmann Dávid Lakompak 

(1871). 
Ullmann Frigyes V ácz. 
Ungar J ó el Paks. 
Dr. Unger J. Jakob Igló 

. (Morvá). 
We~sse József Vág-Ujhely. 
W eM z József Eger · w:. . 

eJnberg M. W olbrom (Orosz-
Lengyelország). 

VI. Tanítói működés és . d . 
.. , uo alml hagyaték. 

Tobb even át, mint már eml't 
tanított és élte későbbi k k l ve volt, a talmud-tóniban 
. bb'k, . , orsza ában , . . 
la 1 epző-mtezetben. Bok , . egy evtJzed1g az orsz. 
k .. "l , ros etdemek t 

oru mar akkor, midön Pest e szerzett a tanítás 
lelkes ifjaknak előadásokat etn .még nem volt szakiskola és ő 

ar tot t a talmudb 
ól, füszerezve 
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azokat a héber irodalomra vonatkozó szellemes észrevételekkeL 
Uj fajta. jesivája volt. Már idéztük fent azt az áradozó dicsé
retet, melyet egy névtelen az »Israe lit« hasábjain köz zé tett. 
Nem voltunk oly szerencsések, hogy előadásait ballgathattuk 
volna, átadjuk tehát a szót oly férfiunak , ki lábainál ült és 
három évtizeden át gyönyörködött bölcseségében, mindvégig 
tanítványi hálával és szeretettel ragaszkodván hozzá. 

»Az ő lelkének igazi szintere az ő tanuló-azobája volt, 
a hol környezve dusgazdag könyvtárától (melynek mását agy
velejében őrzé) és kedves embereinek (Schwab, Sachs Michael, 
Oppenheim Dávid) arczképeitől, valódi virtuóza volt a tudós 
bölcseségnek, a nyilvánosság jellemes kerülésének. 

»Me rt biz' jártak hozzá az emberek, kik okos, igaz szóra 
vágytak, kik egy nagy tudós és egy nagy jellem élvezését 
áhítozták. A kiknek az ily nagyság nem imponált, a kik csak 
a'\,okat ismerik el nagy férfiaknak, kiket az ujság meg a 
kósza közvélemény hirdet ilyenekül, nem ismerték, nem tudták 
mit müvel az »Öreg Brill«, a jellem és a tudás mily kincsét, 
a közhasznú vallásos tevékenység mily munkását rejti a Király
utczaj »patikárius-ház« szegényes udvari szobáinak rejtett 
lakója. 

»Bizony keveset mondok, ha azt állítom, hogy a szegény 
szálláson évtizedeken át Pestnek egy zsidó f6iskolája virágzott. 
bár a »nyilvánosság« nem igen vett tudomást róla. A hatvanas 
-években - konkrét tény lebeg lelkem dőtt - ha egy zsidó 
ifjú feljött ide egyetemre és lelkének vágya a magasabb zsidó 
tanulmányok felé vonzotta őt, mert biz' a hatvanas években 
még ilyen is akadt, hová fordult »tanulás« végett? Az »öreg 
Brillhez«. Naponként az 6 szive szerelmesének, a talmudnak 
szépségei.t tárta fel a tudásra vágyó ifjak el6tt. Soha buzgóbb, 
odaadóbb, értelmesebb, alaposabb oktatást nem élveztek azok, 
kik valaha »siur«-ja részesei lehettek. Csak t6le tudhatta meg 
az ember Isten igazában, miért nevezzük a talmud korszaká
nak tudÓsait » bölcseinknek«. Me rt az ő magyarázása szent
séggé avatta a hallgatók lelkében ezt az irodalmat, melylyel 
sok divatos bölcs előkelő fitymálással végez, vagy melyet szeren
csésebb esetben csak legmellékesebb, könnyen hozzáférhető 
oldalairól közelítenek meg. Brill legmélyére hatolt a tengernek 
és becses gyöngyöt hozott fel a fenékről, nem cserepet. Bs 
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mily sokoldalu, mily sokfelé irányító és ébresztő volt a tanítás 
módszere! Egy-egy mondás ütletébtíl mozgositani szokta könyv
táninak gazdags•tgát, rejtett zligokba kalauzolt azon tömény. 
telen jegyzetek nyomán, melyeket végnélküli tudással összehal
mozott és melyekkel könyveit szegélyezte, e munkával könyvei
nek példányaiban az utókor számára is monumentalis kincses
bünyát hagyván. 

»Gazdája volt ő ezen nagy ősi irodalomnak és aranyszájú 
tolmácsa. De bőkezü, nagylelkü sáfára is. Mert mindenét oda~ 
nyujtá tanítványainak és barátainak, kik tanítványok módjára 
ellátogattak hozzá, hogy töle tanuljanak, rajta épüljenek. 
Cserben nem hagyott senkit sem. Ha a talmud vagy a vele 
kapcsolatos irodalom valamely makacsul félreeső helyére sok 
keresésre sem akadtál és már letettél a reményről, hogy 
kutatásoddal a magad becsületéből ezéihoz érsz, egyszerüen 
csak bekopogtathattál az öreg Lírhoz, egy mond:isra szonika 
eléd rakott tudományos értekezéssei felérő apparátust, többet, 
mintsem kerestél: megmutatta neked a dolog minden ágát
bogát. S aztán szivarral kínált meg (vendégszerető is volt az 
öreg ur) és visszarakván a nagy foliansokat rendes helyükre, 
szellemes beszédet folytatott veled a zsidó meg egyéb irodalom 
ezerféle dolgairól. Ha ilyenkor hátad mögött volt a kilincs, 
csak egyet mondhattál: Ennyit már rég nem tanultam! 

»E nagy szolgálatért, melyet ö a zsidó »tanulás« ügyének 
tett, eszeágában sem volt bármi néven nevezendő elismerést 
várni, még úgynevezett »erkölcsit« sem. Még szólni sem igen 
szólhattak róla; legalább neki ínyére nem cselekszik az, ki 
dobra üti. Nem a »nyilvánosság« számára dolgozott, hanem 
a sziv legigazibb értelmében l:l'~lt' c~t~S. Ennyiből állott az az 
elzárkózás, melyet azok regéltek róla, kik az újságokban weg 
a forumon való sűrü előfordulás mértéke szerint ítélnek az 
emhe~ekről. ~a ug-~an va~aki, úgy. Brill veheti szájára Jesaja (55) 
~z~~alt: » :;\ImdnyaJan, kik szomJuhoztak, jőjjetek e vizekre .. . 
Jl>JJetek és szerezzetek pénz nélkül és bér nélkül bo t , t · t l« 
(Keleti L A. Jövő I. 15., 3. lap).« r es eJe · 

Számos tanítványa közül kettő kiváló rag k dá t t . asz o s anu-
sított; tavozásuk után leveleikkel keresték "' 1 . .. 
h 'l é t' t 1 'k · 1e' melyekbol a a a s Isz e et sugárzi kl, és visszatértük tá . 
is tanítókká lettek, újra felvették a meg ku dn," midl>n maguk 

sza a t wnalat, tovább 
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t bo"lcs beszédeiből. A két ifju 1868. dőtt 
okulván a mes er . . . . ~ "l 

'á ·t lőadásaira az eg, Ik tbeologusnak ké:;zu t, a egyszerre J I e • J 'l 
, 'k .· · t 1. tának. A két deák Eaeher Vilmos és Golclz~ zer ma-I ouen a IS .. k ' "l 

Icnácz volt, kiket nem kisebbíthetek azzal, bog~ nevü~on . IV~ 
g . d' k 'l k Dr J aulus aacbem rabbi szmten egyebet IS mon Ja ro. u . . 

tanítványai közé tartozik. . . . , , . , . 
Tanítványa volt tulajdonképen mmdenki, ki baza~,a Ja: t, 

hisz tanult tőle valami ' .. Soha l:í.togat:íst nem tett, .de ot U:I?
denki fekereste. Deutsch Henrik, a tanítóképzü bold. IgazgatoJa, 
hosszú éveken át minden szombaton meglátogatta. ~~. val~
kinek könyvre volt szüksége, szintén hozzá fordult, n:n·ol meg 
több levél tanuskodik. A rabbiképző átvette a tanulokat és a 

könyvkölcsönzőket. . 
Irodalmi hagyatékról csak cum grano, salis lehet beszélm. 

Az élő és nem az írott szó mestcre volt. Eszrevételeit, hosszu 
élete szargalmának és kutatásának gyümölcseit, könyvei elő
lapjaira és lapszéleire jegyezte fel. Nem is je~yzetek, h~nem 
emlékeztető szavak. Talmudpéldányának maJdnem romelen 
lapját tele hintette szelleme szikráival, épígy Heilprin, Iechie: 
»Széder Hadó1·óth« czímü munkájának a talmudban előfordulo 
mcsterek életére vonatkozó részét. Többi könyvei is mutatják 
tanulmányozásának eme nyomait, de a fontosil bbaknak ö maga 
is az első két csoportot tartotta. Élte utolsó szakában aggasz
totta, hogy szellemi termékei, annyi fáradozás és ihletett percz 
jutaimai és örömei, halálával nyomtalanul eltünjenek Hozzá 
fogott tehát jegyzetei összegyüjtéséhez, még pedig, mint a 
kezeim között lévő irásaiból látom, három ízben, és az említett 
két csoportot végleg megszerkesztette. A talmudi jegyzetekből 
tettem közzé életében ,;s megelégedésére néhány részletet a 
Magyar-Zsidó Szemle 1895-97. (v. ö. 1894. 21. lap) 
és a M o n a ts sc h r if t f ü r G es c h i c h t e u n d W is se n
schaft des Judenthums 1897. évfolyamában. E nagy
becsű jegyzeteket eredetiben is kiadni szándékozom, mihelyt 
könyvtárát, mely a pesti izr. hitközség és egyesek nagylelkü
ségéből mint »B1·ill S. L. könyvtár-alapítvány« az orsz. rabbi
képző-intézetbe került és a mely már rendezve van, a többi 
jegyzetek végett átkutattam. Azokat a megjegyzéseket, melye
ket sikerül majd megfejtenem, hozzájuk csatolom, hogy a tudo
mány számára megmentessenek Reményeim e tekintetben nem 
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vérmesek, mert az ecldig l:i tott megjegyzések javll, rés7.e puszta 
utalás a ],önyv lnpsz:imaira. 

Itt kell említenem azt is, hogy szerény viszonyok között 
nn.gy tildozatokkal BZ<'r7.ett hecsr.s könyveiről katalógust készí
t ett, a mely azonban csak a héber müveket öleli fel és ezek
nek is csak egyik r észl; t. A czédula-katalóguson kivül, me! 
az orsz. rabbiképző - intézet tulajdona, előttem fekszik egy által~ 
irt betürencles könyvjegyzék héber könyveiről, a mely azonban 
csak 955 számot ölel fe l, tehát nem sokkal többet mint könyv
tárának felét. E lajstromból is van egy előleges tervezet. 
Bibliographiai pontossággal készült és a végén nem kevesebb 
mint 38 sza k szarint csoportosította könyveit oly módon, hogy 
az egyes csoportoknál katalógusa illető számaira utalt. Először 
a 763. számnál zárta le, később még 232 számmal tovább 
>ezette. 

Halála után láttak napvil:ígot beszédei. Valamennyi arról 
tanm:~kodik, hogy úgy a tartalomra mint a formára kiváló 
gondot fordított. Keret és szellem olyan, a milyent művelt 
közönségünk félszázad előtt kivánt, de német stylusa modern 
szónoknak is diszére válnék. A komoly és tapintatos férfiu 
ízlése és igazságszeretete nyilatkozik meg bennük. Gyászbeszé
deiben sem tulzott a dicséretben, mint azt a laudatorok - a 
gyászszónokok középkori neve- szokták, sőt saját édes atyjánál 
még gyengéire is ráutalt, persze kiméletes és t::tpintatos for
mában. 

Ismeretes, hogy sok kiváló talmudista milyen ügyetlenül 
kezelte és kezeli a tollat. A müveltség és izlés hiánya a héber 
styluson is megérzik, már a középkorban az a vélemény járta 
a német rabbikról ellentétben a szefard rabbikkal, hogy nagy 
tudománynak, de »dadogó nyelvüek«, A mi nagy rabbink 
héber irályát csak néhány sirvers mutatja. De ezekből és több 
hivatalos okmánytervezetből és fogalmazványból megállapít
hatjuk, hogy mestere volt a héber tollnak és csak fájlalhatjuk, 
hogy nem használta fel szellemes észrevételeinek irásba fogla
lására. Ennél a pontnál mélyen érzem a szembeötlő bizonyíté
kok hiányát és a talmudi mondást ismételhetern: .J aj azért, 
a mi elveszett. 
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VII. Utolsó évei, halála, jellemzése. 

Rabbiszemináriumi tanárs&.gától való visszalépése után 
(1887.) munkája könnyebb lett és a 73 éves ~·a~biság~ e~nök 
megszakott teendőit változatlanul végezte. l\hdon 80-1k .elet
évébe lépett, h1tközsége megragadta az alk~lmat, bo~y tlszt~
letét és ragaszkodását kifejezze: az ünnepelt rabbmak szep 
aj<'mdékot adott át a nagy nap emléké~·e. A sz.e~liná.rium .~a~ári 
kara testületileg tisztelgett nála, tamtvány:u es tisztelőJ ~?.a~ 

örömet éreztek, hogy az agg mester e súp kort szelleme liJUI 

frisseségében érte el. (M.-Zs. Szemle X., 477. és 523.) 
Az öröm azonban már nem volt teljes, testi ereje nem 

volt a régi többé. Később bár mint közönséges hrllandóknál, 
a kiváló rabbinál is beálltak a nem szeretem nehéz napjai. 
Szellemi frisseségét ugyan mind végig megőrizte, halálos ágyán 
is kedvesen és elmésen bes7élgetett, de testi erői egyre fogy
tak, két-három évvel halála előtt hályog borult szemeire és 
szeme világát majdnem teljesen elvesztette. Sorsát a bölcs 
nyugalmával viselte, látogatóit csak ugy gyönyörködtette beszé
deil'el mint jobb napjaiban, ajkai, tudtommal, csupáu egyszer 
nyiltak gyenge panaszra ag!!kora sulyos volta fölött. 

E kinoktól sza bad i tot ta meg a halál 189 7. április 8· án, 
egy csütörtöki napon, este 9 órakor. A gyászhir csakhamar 
bejárta a fővárost, fájdalmat és részrétet keltve mindenfelé. 
A hitközség, a ebevra kadisa, a rabhínátus és a rabbiképző
intézet külön jelentésekben adtak hirt gyás7.Ukról. A nagy 
veszt,,ség sulyát érezte t~gész felekezetünk számos hitközség és 
rabbi, a klilföldi rabbiképzök részvétüket tolmácsolták a pesti 
hitközHégeknek, az elhunyt családjáuak és a rabbik~pzönPk. 
A közbeeső szombat távol vidéken lakó tanitványait mpg

akaclályozta abhan, hogy mesterüket utolsó utján kísérjék, de 
a közelből is több rabbi és küldöttség jelent meg az április 
ll-én (vasárnap) délelőtt 1 2ll-re kltiizött tPmetésen. A kinily
utczai patikárius-ház, hol 70 évig lakott, széles és mély udvara 
dac~iíra sem volt képes a közönség tömegeit befogadui, ugy 
hogy a közeli utczák is megteltek a gyászolókkaL 

A z ebő g) ászbeszéJet dr. Kultn Sámuel pPsti rahbi 
mondta, ki 31 éVIg működött vele együtt. :~-Sámuel meghalt és 
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a világ mindcn kincsét ruag<íval vitte« volt találó és jellern 
·d · t R · · · l · · t k.. • l "]'á z(l 1 rzP e. egi t> z ep sz o ms szerm a ·ozseg e o J rói és előkel ... 
Yáll~kra vették a koporsót és a zsinagógába vitték, hol clr. Ka7°~ 
~erlmg 11L, ki 27 évig ült vele együtt a rabbitanácsban, siratr 
el. Képet adott arról, milyen volt az elköltözött mint rabb~ 
tat1itó és barát. A tem.etőben az országos rabbiképző-intézei 
nevében dr. BaclU'r Vdmos, tanítványa és kartársa szólott 
dicsőítve rengeteg tudás:H és mély bölcseségét, kiemelve ~ 
kongresszus és a rabbiszeminárium körül szerzett érdemeit. 
A vidéki rabbik és volt tanítványai nevében d1·. Steinhr;rz 
Jakab székesfehérvári rabbi bucsuztatta. Délután fél 1 órakor 
a temető első sorában dr. Hirschle'r J. a kongresszus néhai 
elnöke és főrendiházi tag nyugvóhelye mellett temették el. 
(.A. gyász beszédeket L .A. J ö vő I. 15. szám.) .A. nagy rabbi emlé
kére számos hitközség r endezett gyászistentiszteletet. A pesti 
hitközség 1897. május hó 31-én tartott requimet, melyen 
Pollák L. rabbi tartotta az emlékbeszédet. Az orsz. rabbi
J,épző-intézet emlékünnepélye őszszel volt. A pesti hitközség 
rabbisági elnöke sirja fölé diszes sirkövet emelt, a ruely 1898' 
márczius hó 23-án előkelő közönség jelenlétében lett felavatva. 
Az avató beszédet dr. Kohn mondotta, a felejthetetlen férfiut 
eszméuyül állítva oda a jövendő rabbinemzedéknek 

Az ezüstfürtű aggastyánnal kiváló jellem, a tudomány 
nagymestere, a magyar rabbikar ékessége tünt el a földről. 
Igazi bölcs volt, ki tudása és tapasztalata magaslatáról szem
l.slte az életet és jelenségeit, embereket és viszonyokat. Párat
lanul gazdag belső életet élt, mindent értett és mindent tudott, 
de távol tartotta magát a köznapi érclekektől és küzclelmektől. 
Go~dolkozá~ában, .é~·zéseiben és cselekedeteiben egyaránt elő
k1·elo _v

1
ol:; ekrdek, mgykedés, a kis lelkek gyengéi, nagy lelké-

l;z c etene sulyos korszakaiban sem férköztek: emberi mél
tt':sátgát. n

1
e
1
mcsak külsőleg, hanem belsőleg is megőrizte. Arany 

tsz a Je em volt és az embereket i~ elsJ< b · ll "k 
. . • v sor an Je emu 

szennt 1telte meg: a réai rabbikban kt'k ől l" b . . . . " • r e oszeretettel e-
szelt, szmtén mkabb a becsületességet · t t 
bá It I ' illlll a tudomány mu a. gy gondolkozott már fiatal k r.b 
pozsonyi rabbiról irt nekrológjában nem :ra ~n: Szófer Mózes 
mint a .nagy jellemet dicsőitette szellem nnyt:a a nagy tudóst, 
k ' ' esen es helyese k"vet eztetve e tényből, hogy n taln 1ud ·k"l n ° -

er 0 cstana, minden más 
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ethikától menten, mintaszerü jellemeket képes nevelni. ~agy 
szorgalma és végtelen tudása mellett szobatudósok~ál ntka 
éles emberismerettel és elfogulatlan szemkörrel bu·t, ugy 
hogy tulzás nélkül állítható róla, hogy a »szivek~t és ve~éket 
vizsgálta.« Itéletei, melyeket intim körben nagy ntkán eleJtett, 
mindig találók voltak, melyeknek sarkastikus élét örökös kedves 
humora tompította. Érintkezésében finom, az előző kor mara
dékainál ritka tapintatosság ékesítette, t ársalgásában páratlanul 
szellemes és kifogyhatatlan kedvességü volt, ugy hogy beszél_
O'etését órákon keresztül gyönyörüséggel lehetett hallgatm. 
A ki nagy rabbinkat hallgatta, tudta csak igazán, mi ~ »tal.
mudtudósok profán beszélgetése«, melyről a talmud szól. Otlete1, 
megjegyzései, ítéletei szájról szájra járnak és még sokáig, 
nagyon sokáig fognak élni. 

Állását tekintve, nemcsak az első hazai hitközségnek volt 
rabbija, hanem az országnak is első rabbija: általánosan tisz
telték magas kora és diszes állása, főkép azonban jelleme és 
tudása miatt. Ha valakiről, ugy Brill S. L.-ről állítható: nem 
állása volt az ö dísze, hanem ő volt állásának disze. Alig van 
rabbiság a világon, a hol oly sokféle és oly véghetetlen bonyolult 
rabbinikus kérelések kerülnek szőnyegre, mint fővárosunk rabbi
iilPseiben, Brill azonban oly járatos volt a decisorokban és a 
döntvényirodalomban, hogy hosszabb gondolkozásra sem szorult, 
éles ítélőképességével azonnal megtalálta a kérdés nyitját és 
emlékezetből idézte a legritkább döntvényeket és analógiákat: 
semmi titok nem volt ő előtte. Ha esetről esetre adott dön
tései felj egyezve lennének, a leggazdagabb responsumgyüjte
mények egyikét birnánk ezekben. Félszázados müköclésében 
oly gyakorlottságra tett szert, hogy szemében minden egy
szerünek látszott, a mi szót sem érdemel, és jellemző egyéni
ségére is, hogy e kérdésekről és adott találó feleleteiről soha 
egy szót sem ejtett el. 

És épily mértékben ü;merte a talmud és végtelen irodal
mának a rabbinikus gyakorlattal nem oly szarosan összefüggő 
tartalmát is. Lapszéljegyzetei, melyek kiterjednek a talmud 
majdnem minden lapjára, felkeltették Steinhardt aradi rabbi 
bámulatát, mint egyik levelében olvassuk. Ellentétben a le"
több talmudismerővel eleven érzékkel birt a talmud nem vallá:
törv6nyi r észletei iránt is. Gazdag életbölcseséggel lévén meg-
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áJdva, előszeretettel beszélt n. talmud e körbe vágó szenten. 
cziáiról, mrglepő szellemességgel vihígította meg egyiket-rná
sikat. Halálos :ígyán is ily bölcs mondást idézett, amely utolsó 
talmudi gondolata lehetett. »Tanul<ísa« mély volt, egyszerű és 
egyenes, távol mindt·n rabulisztikától és szapJ)anbuborék fajta 
csillogástóL Szellemének ez egyenessége és mélysége volt az, a 
mi a tudományok nuis mezőin fegyelmezett ifjakat és véneket 
egyarán t vonzotta. 

Talmudelőad:ísait más ismeretek közlésével füszerezte 
sokfélét tudott, so ld dét fejtegetett. M érhetetlen rab biniku: 
tudás p'Írosult nála époly terjedelmű történeti és héber ira. 
dalmi ismeretekkel. Ritka müvekben bővelkedő, nagybecsli 
köny•tára, melyet nélkülözések árán szerzett meg, fényes tanu
bizonysága, hogy a nagysza básu talmudtudós a régi iskola 
egyoldaluságától ment volt. Könyveit a legalaposabban ismerte, 
bnvárkoelását ~ámtalan eredeti észrevétel jutalmazta, melyeket 
fejedelmi bőkezűséggel szórt el t anítvanyai és látogatói kö,ött. 
E sokoldalu zsidó tud;í,s mellett széles műveltséggel birt, mert 
azokon a szilárd alapokon, melyeket ifjukorában gymnasiumi 
és egyetemi tanulmányai által lerakott, hosszu életében folyvást 
épített. Az emberi szellrm minden nyilvánulását tisztel tr, a 
tudományt bárkitől eredt és bármely térre vonatkozott, nagyra 
becsülte: sok humorral illetve a régi elfogultságot. 

Brill Sámuel Löw személyében mintaszerű jellemessrg, 
a tudás végtelensége és mélysége, a nagy rabbi és mester, 
bűbájos egyéniséggel párosult, melynek vonzó erejét szép és 
tekintélyes külseje is emelte. Megjelenése első pillanatra meg
hódította az embereket, mint a különböző időben különböző 
oldalról tett, részben idézett nyilatkozatok mutatják. A szép 
hófehér fej, a kidomborodó magas homlok, a mély tekintetű 
szürke szemek és az arcz szellemes vonásai minden ember 
figyeimét megragadták. Üreg korából való arczképe, melyet a 
fotográfm1 az 1889. párisi világkiállításon kiállított, feltünést 
keltett. Köves Izs6 festményén: »Sp i n o z a b i r á i e l {í t t«, 
a mely 1901-ben a budapesti képzőmüvészeti kiállításon látható 
volt és a mely Sándor Pál birtokába került, a főalak feje a 
nagy rabbié. Méltó volt a fe~tő ec~etjére, méltóbb alio- talál
ható. Belső képe összhanghan volt az impozáns kül:ővel és 
csak sajnálni tudjuk, hogy nem rendelkezünk oly tollal, a mely 
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rabbikar . . olta volna meg a magyar 
a fényes valóhoz hl ven r~.JZ ká. rr fo cr vilárrítani, hevíteni és 

l k . 't a mely meg so lo o o nagy a a .P, 

buzdítani. Da. Buu LAJOs. 
Budapest. 
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FüRST BÉLA.. 

RÉGI SIRFELIRATOK BÉOS-UJHELYEN. 

8?) 

A bécsujhelyi zsidók történetéhez, a melyet e lapok 
1892-iki füzeteiben közre bocsátottam, néhány nemrégiben nap
világra jutott arlalékot akarok a követ~ezőkben szolgáltat~i. 
V életlen ásatások 3 sirkövet hoztak napvilágra, melyek a 13-Ik 
századba nyúlnak vissza és igy B.-Ujhely legrégibb nyomaira 
vezetnek bennünket. Bécs- Djhely városát ugyanis V. Lipót 
herezeg 1192-ben alapította. »A zsidók B.-Ujhelyen« czímű 

munkámban iparkedtam fényt deríteni a zsidók legrégibb 
letelepedésére és a legrégibb, hiteles dátum, a mit megállapí
tottam: 126 5 decz. 7 -ik e volt. A most talált egyik sirkő azon
ban 1256-ból származik, igy egy évtizeddel viszi előbbre a 
bécsujhelyi zsidók első letelepedését. Tekintetbe véve, hogy 
ezen dátum sirkövön található, feltételezi temetőnek a léte
zését. A mig pedig az akkori mostoha viszonyok közt egy 
ujonnan alakult kis zsidó gyülekezet temetőre is tudott szert 
tenni, bizvást egynéhány évtized munkájába került. Egybe
vetve ezt a város 1192-iki alapításával, kimondható, hogy a 
zsidók B.-Uj hely városának alapítása után az első vagy 
második évtizedben telepedtek le, 

A kövek első ketteje csak töredékben maradt meg, az 
utolsó azonban egész • 
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.A felirat Bella nevü asszonynak, .T u da 
láról szól, a ki 1256-ban balt meg. Feltünő, 
kifelejtették. .A következő felirat szintén 

1341·ből való: 

leányának halá~ 
hogy a hónapot 
nőről szól és. 

.A kő felső része le van törve. 

[n]lt'N :!pV' "lli:-1 n:J 
:"l:l~:1lt' Dl"\'1 "Hi;, 

'i"N~ ':l :1~~1)1~ 
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.A harmadik sirfelirat a vértanu halált szenvedett 
Szimcba, Eljakim :fiáról szól, »a ki agyonüttetett, bár nem 
volt erőszak kezében és eltemettetett vasárnap kiszlev 24-én 
az 1347-iki évben«. Ez a szamaru esemény abból az időbc51 
való, a mikor Alsó-Ausztriában maga az uralkodó Albert 
herezeg (1336-1358) sem birta megmenteni a zsidók életét 
a megvadult csőcselék dühétőL Kiburg várába vitetett 330 
zsidót, hogy életüket megmentse, de nem birta mert a nép 
iszonyu tüzhalállal végezte ki őket. A felirat ig~ szól : 

'iltiN l"\Nl:1 j::lN:1 

WN'iS :1::l:ltl.) 'l"\l.)lt' 
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A KÜLSÖ TUDOMÁNYOK A KÖZÉPKORI ZSIDÓKNÁL. 87 

Megemlítem még, hogy e 3 sirkövet a bécsujhelyi zsidó 
hitközség elnöke, Schischa Adolf ur az enyészettől megóvandó 
az uj zsidó temetőbe befalaztatta. 

Sopron. DR. PoLLÁK JIJIKsJ... 

A KÜLSÖ TUDOl\fÁNYOK A KÖZÉPKORI 

ZSIDÓKNÁL. 

(Folytatás.) 

A tudományok hanyatlásának kora. 

A küzdelem a két párt között még egyre folyt, midőn 
mintegy villámcsapás érte a küzclő feleket IV. Fülöp franczia 
királynak titkos, váratlan renclelete. 1

) hogy a zsidók egy hó 
leforgása alatt hagyják el az országot, a melyet a római köz
társasá~~: ideje óta szülőföldjüknek mondhattak. E rendelet nem 
oly hangon volt kimondva, hogy változtatui lehetett volna 
rajta. Fülöpnek a zsidóság vagyonára volt szüksége. És igy 
eltüntek a zsidók FrancziaországbóL Velük egylitt eltünt a 
bátor kutatás szelleme. a filozófiához való ragaszkodás a zsidó
ság körébő!, Spanyol- és Dél-FrancziaországbóL A következő 
századokat a spanyol és a provenczei zsidóság történetében álta
lánosan a hanyatlás századainak nevezik és méltán. A tudo
mány elleni átok hamar megboszulta magát. A nép ugyan 
rnost a talmudnak szentelte idejét, de nem kizárólag, mert a 
mystika mind nagyobb és nagyobb tért hódított magának. 
Spanyolországban, a filozófia és tudományok egykori székhelyén, 
a l"\1'j1l/'n nll.):ll"\ csak néha-néha hallatják hangjukat. félénken, 
az ortodoxiának köpenyébe burkolózva. Osak kevés !lzoknak 
száma, a kiknek még bátorságuk volt az előitélettel szembe
szállni. 

Különösen Dél-Francziaorsz:igban élt e borongós időkben 
három férfiu, a kik a középszerüségen jóval tulemelkedtek: 
K~szpi, Gersonides és Narboni. Legidősebb volt köztük: Kaszpi 
Jozsef (1280-1340) Argentiereből,2) a kinek nyugtalan, foly-

') 1306-ban .Á. b l O-én = julius hó 20-án. 
. '). Innen kapta a Kaszpi (ezüstös) melléknevet és ezért adta mun-

kámak IS a Keszef melléknevet. 



BS tm. IJIRS<1TIL!lR HlNÁCZ, 

ton kutatni l<s irni v:l.gy<Í szellemét Griitz találóan hasonlítja 
Ibn Eznihoz. Salamon fiához irt testamentuma 1) hü képét 
t:h~ja fel az akkori míívcltségi állapotoknak »Egész életemben« 
- panaszolja Kaszpi - »nyugalmat nem ismerve fáradoztam 
a bölcseség után. B ejártam a világot, lementem Egyptomba a 
nagy mester székhelyére, de ott is azt találtam, hogy M aimuni 
dédunokája 2) és ~Iaimuni utódjai mindnyájan jámborok voltak 
de tudon~án,rokkal egy sem foglalkozott« .8 ) ' 

•Két osztály van jelenleg a zsidóságon belül« - igy 
festi a korviszonyokat Kaszpi - »Fiam, fordulj el mindkcttő
nek ösvényétől! .A.z egyik, az álbölcsészak osztálya, gunyolja 
bölcseink igéit, a vallásos parancsokat könnyen veszi és azokat 
allegorizálja.4) .A. másik osztály a tudományokat, .A.ristotelest 
és magyarázóit megveti és a gondolkodásról tudni sem akar. 
Ezen férfiakat én nem azért gáncsolom, mert egész életüket 
csak a talmud megvitatásában töltik, hanem azért, mívclhogy 
a tudományokat és müvelöit megvetéssei illetik . , . Hát bün-e 
helyesen gondolkodni? Bizonyára nem ezen igaz tudományok 
lebegtek őseink szemei eléltt, midőn kimondták: »Tartsátok 
vissza gyermekeiteket a spekulácziótól !« Hisz eme tudományok 
ami ősrégi tulajdonunk, a melyek még ma is el vannak hintve 
az agadákban, a talmudban, továbbá a »Thóra és bölcseség 
atyjának« utmutatójában , .. Ép azért buzgólkodott Maimuni 
az ő munkáját bevégezni, mivelhogy jól tudta, hogy Aristoteles 
az ő ruetafizikai bizonyítékait Salamon irataiból és egyéb 
müvekből valósággal kiszedegette, hogy aztán mint a saját 
szerzeményével büszkélkedjók~.5) Ezért Kaszpi inti fiát, hogy 
ezen két osztály ösvényein ne járjon, hanem a filozófia szere
tetét a hithüséggel egyesitse és a szentirás és talmud mellett 

1
) Ő is hódolt azon szokásnak, a melyet már .Juda ibn Tibbonnál 

l~ttunk, hogy Tarasconban hátrahagyott 12 éves fiához egy dülaktíkai 
~m~levele~·· testamentu~ot intézett, arra az eshetőségre, •ha a halál 
el~alasztana őket eg.~~aa~lc. Ezen te•tamentumot kiadta : Askenázi 
Ehezer_: C':(i C).'\'0 gyuJtemenyben, "'Ol~i'! "'tO név alatt. L. Glidemann: 
Untemchtswesen 167. old. 

2
) II, Ábrahám. 

•J c••pT CV!O 411-ik old. 
•1 TropW!oknak veszi = C'"'l'll. 
•) L. 51. és 52. old. 

A KÜf,sií 'l'UDOMÁNYOK A 1(/):t,,I'KORI Z81DÓKNÁL. H!J 

Iilozó!i:it és fizikát stb., do mincJcnckfeldt a »tévelygők utmuta
tóját« tn.nulmányozza. 1) 

Kaszpinál merészobb gondolkocló és korának egyik leg
kiválóbb talmudtadósa volt kétségkiv ül : Lr>vi b. Gr?r.~on (orvosi 
né veu: Macstro LPon de Bagnols (ll! H 8 l 3!4.), a ki Ibn 
Adret tilalmn. ellenére már ifjtí korában magába szívta a 
tudomány szcretetét. Öt is It kiizépkori biilcsészPk m<·ggy{ízll
{lése vezette, hogy It vallás és filozófia, a zsidó;;:íg és az :u·i~

toteliRmus ü tjai teljesen egybe vágnak. Bátor kutati'L~áhrw, 

melynek eredménycit főm(ivéhcn~) rakta lr, az ígazs1ig jclsr.av{Lt 
írta zászlajára: • .Az igazságot« - liírdeti miivének elősza v;í

ban 3) - »saj&.t magáért kell k11tatni, a mint (•zt Maimuui 
hangoztatta, még akkor iti, ha az a 'J:hóra igéivel jönne ös,ze
Utközésbe, mert csak az igaz~ág vezethet a d(Jlgok valódi mcg
ismerésérr. I~zc'>rt mondhaitn. lá hátran a mcster, »ha a világ 
nem terr~mtett voltát logikailag be lehetne bizonyítani, még 
annak is hitelt kellene adnunk. A Thóra szavai nem kóny-;ze
títhetik az észre a hazugságot, hanern esnk n végczélhoz, az 
igazság mrgismeréséhez egyengPtik az útat. 

I~zért az igazság szolgálatáhan még Maimunihoz tiCru 

ragaszkodik szolgalelkűen, hanern nézetét önállóan az ÖV(~vel 

is szembeállítja. Munkáját, - valamint Kaszpiét is, - a tudo
mánynak bútor vérlelme rniatt a k(~sőbbit~k 4 ) a zsidóg;lgm 
veszélyesnek mondották ki és nev(! t »Isten ellen való küzde
lemnek« gúnyolták. De ő ezen elfogult ítéletekkel nem seJkat 
törődött, mert előszavában kinyilvánitá: »hogy a vakbuzgó 
szellemeket hadd elégítse ki a hit, a tudástól pedig ne igen 
zavartassálc magukat.« 

Gersonideanek ifjabb kortársa volt: Naruoni Jfózes b. 

'J L. Güdemann: Unterrichtsweaen i. h. 
') Olt'ö1 rw~n?~ ~~o = Küzdelr;rn a« Örijkkévalóért. Kiarlta )fercario 

.Jakab Ríva <li •rrontában 1560-han. 
') 3. old. 
') 111int Niazim (Gerundi), Cbns7.dflj Kre,ká.sz, :'dózes dc Hieti, ki'dü

nösen Rihas lre.lp. gyűjtemény 4fJ. sz.) azt rnonrlja: :"~ ,,'ölt!' J::lS~,, ;:::· 
f'l~~ö1 T1ö mö:Jn iö1~ö11 11~?T":l. s,,l. Jaahecz ,József Kaszpit .znha<l gon
dolkodónak nevezi (természetesen nem valami jó értelemben), a kinek a 
talrnudr61 fogalma sem ,·olt, bauern az ''re1nek tu<lomány(Jkat (/'l'~::n 
nl'"ill'l'i) annyira szerette, hogy érettük még Al'lgyptornba is elrá.urlult. 
L. 0''/'ii'! "'i~ GO. 



~l O UR, UtRHCHLER IGNÁOZ. 

.Józsua (1300-1 362.), szintén szabadszellemü k uta tó, de tehet
>;éghen Gersonides mögött maradt. l\Iaestro Vidal - rniut 
tudományosan JH~ \·czték - már serdülő korában rajongó híve 
Yolt a filozófiának és ké~őbb . kommentárokat is írt a legjele
sebb arab filozófusokhoz.l) O volt a legelső és legkiválóbb 
commentatora "L\faimuninak. Főmunkája : commentár a Móréh
hoz.2) melyet aven·oesi tanokkal próbál megvilágítani. Nagy 
előszeretettel magyarázta Ibn Ezrának a commentárjait is. 
Egyébként ezen korra j ellemző, hogy midőn a tudomány és 
vele együtt ~faimuninak uralkodó filozófiáj a az orthodoxiának 
és kabbalának áldozatul esett, akkor Ibn Ezra kezdett divatba 
jönni. Spanyolországban, a Provenceban, Olaszországban egész 
Görögországig, sőt R omániáig feladatul tíí.zték ki Ibn E?:ra 
rejtélyeinek, titkainak megfejtését , »melyeket Ibn Ezra veszé
lyesnek tartott a profán tudományokban járatlan hitsorsosainak 
keresztény államokban felderíteni. « 3) Az ő éles szellem ü, sok
szor több gondolatmenetet áthídaló exegesise pótolta a filo
zófiával való foglalkozást. Így keletkeztek Ibn Ezrához a számos 
supercommentárok 

Első supercommentátor volt épen az említett N ar bo ni, 
a kinek még életében kritikusa akadt: a romániai MoszconiJ
Leon (Júda) személyében, a ki Narbonit valószinüleg Perpig
nanban személyesen is megismerte. A korszellem felfogásától 
vezérelve ő is szerkesztett (Ochridában 1362-70.) Ibn Ezra 
pentateuch commentárjához magyarázatot, a melyben birálgatja 
Narboninak jártasságát a profán tudományok terén.4) Narboni 
kutatásait a különféle fényvilágokhoz hasonlítván: »A fizika 
terén Narboni kétségkivül szellemi napvilággal kutatott mind~ 
abban, ~ mit csak magyaráztak a profán iratok bölcsei,&)' kivéve 
az agad1kus helyek magyarázatait. Azonban a theolagiában &) 
már csak szellemének holdvilágával kutatott, mert itt sok a 

. •) Averroeshez, Algazálihez, tov. Ibn Tofail filozófiai· 
HaJ ben Jokdan-hoz stb. regényéhez: 

'J Kiadta: Golden tha!. 
') Steinschneider: Abraham ibn Ezra 86 ld 
') L. Berliner : Magazin III. és IV é~f ' ~ · 

024. old. Nltll"l ':l ·c~ '.l1pc1~ !&'WI:) k" 
1
; ··.na Ozar Tob mellékletét, 

') t:':.1::,:•;,;; tl·i~C;"; ·~:ln. ' HIC a Steinschneider. 
') !"11:1~N:"1 !"t':l::lM = metafizikában. 
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kétely, különösen az agadikus helyek magyarázatánáL Ime 
ezen magyarázatok csak a tökéletlen ismeretek terjesztői és 
mintegy szálkák lettek azok szemeiben, a kik az isteni tannak 
megegyezését a profán tudománynyal (n'.l1ll'M,, :"l~::ln:"l ) tökéle
tesen megérteni nem bir ják. 1) 

Spanyolországban már nagyon ritkán támadnak oly 
férfiak, a kik a filozófia és mllás közötti ellentét kiegyenlítésén 
fáradoztak. Ezek között ki válik : P.ulgár Izsák b. József 
(működött 1300-1340.), ki a zsidóságot nemcsak a külső 
ellenségektől iparkodott meg védelmezni, 2) hanem fell épett a 
zsidóság belsejében elharapódzó pártszenvedély ellen is. Dialog
ban írt munkája 3) világot vet azon két osztályra, a melyek 
kérlelhetlen gyülölettel egymás ellen támadtak.4 ) A talmudi 
zsidóság képviselője (thorani) egy tiszteletreméltó aggastyán, 
hosszú, ősz szakállal ; magas, meggörnyedt alakja imaköpenybe 
burkolva . .A filozófiai irányt egy kellemes külsPjü ifjú képviseli. 

.Az aggastyán bevádolja az ifjút: »Halljátok ti, gyüle
kezet férfiai ! . . . Az Örökkévaló, a ki a nemzetek közül 
irgalmával megváltott és vezérelt bennünket, tökéletes Thórát 
adományozott nékünk, hogy ezáltal az örök életet elnyerhessük. 
É~ most, ime egy Aegyptomból származó népség hálóját akarja 
kiterjeszteni, hogy vallásunkat megsemmisítse . . . Nézeteik 
eltérők, irataik apokrifok, egybegyüjtve eretnek, külső ismeret
ből (rl'.l1ll'M:"1 :"1~!:"1 :"1~",') azaz a görög bölcseségből,5) a melyet 
istentagadók szerkesztettek és eretnekek tanítanak. Ezek az 
úgynevezett filozófusok, a kiknek törekvése oda irányul, hogy 
megrendítsék a vallás alapjait ... Mindezekért jöjjetek, kövez
zük, avagy égessük meg! ... « 

Az ifju nagy melegséggel védelmezi a filozófiát, kiemel-

') J"l') ~ ::,: v·': :-t ilr,:::;;;; C)) Ji':"i i:N:-: :-;-•n;; M::lC:"l, a hol a :"!~:ln 
n•;w•n:"l oly tudományt jelöl, mely az isteni tannal oppositióba van 
állítva. L. Steinschneider: Hebr. Übers. 31 3. old. 

') A hitehagyott Burgosi Abner-Alfonzo ellen is vi tairatot szer
kesztett 1'1,:1 "11)) czímen. 

' l Az n"\:"1 "il)) második része, ki van adva a o•;p1 O))to gyűjtemény
ben ~1c1S•;;m O)) 'J~1l"l:"1 M1::l~ czímeu. 

') Ugyanezen két osztályt jellemzi Kaszpi József is. 
') 13 a old. :-tii:"i :-t;'i\i~ o•ro1p~1 O'i~1n~ 0'J1ll'M o,,'"="i:ll 

rl'JWl :"1~::lM:"1 N':"l j1')1::;i"'.;"i. -
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v{on, ho,.(y n. Jlloznli:t 1
) még m:tgn.sabban áll , mint a talm d 

l 
. u 

és gzemrl' tanyast tllst. :tz aggiHtk, hogy álomlátásai vannak 
mitlőn oly biill'sl'ség ir<int fejezi ki megvetését, a melyr()l 
fog,rlma sincsen. 2) 

»Nem tudod-c« - r\'plik:U n.z agg ·- »hogy bölcseink 
óva in!cttl'k :~ »'l'a rtt- ütok vissza gyermekeiteket az elmélkedés. 
től!« Es aztán mit hnszn:il a ti biilcselkedéstek, ferde gondol
kochístok. vajjon van-e más haszna az .. embernek mind az 6 
f:íraclozas:iért, minthogy szolgálja az Oröl(kévalót és hozzá 
közeledjék? De a ti filozófusaitok gunyolódnak vallásunk felett 
megvetik a talmud bmcseit és elhanyagolják a vallásos paran~ 
csokat.'1) 

» :\fidőn az i(ju ezeket hallá lnngoló haraf!jában em igy 
btl7gólkodott: »Ifju vagyok az években, te meg aggastyán. Azt 
hittem euclig. hogy az évekkel együtt gyarapszik a bölcseség 
és ime csalódtam. (Tehát tudd meg, hogy) bölcseink intelme 
csak a gyermekekre vonatkozik és nem magunkra is, mert a 
gyermeket, a melynek észtehetsége még nincs kifejlődve, a 
tulságos filo7ofálás könnyen tévutra vezetheti, hanem a meg
erősödött szellemi tehetségnek ettől nem kell óvakodnia. Hisz 
ép ezen művelt szellem az, a mely embert az állattól meg
különbözteti. Csak a filazofiai képzettségű ész tudja megválasz
tani helyesen az igazat, a jogosat és m('gengedettet, csak a 
bölcselet utján védekezhetik az ember a babona és hamis kép
zetek ellen. A :filozófia tehát ép úgy érdemel hitelt, mint akár 
a kinyilatkoztatás.« 

A vita így folyik tovább, mignem az ügy a király elé 
kerül. A királyi itélet kiemelkedő része ernigy hangzik: »Egy 
tudományosan képzett ember Thóra nélkül, hasonlít egy magá
nyos emberhez a sivatagban, a ki segitség hiányában életét 
fenn nem tarthatná. A:>.onban a törvény embere is általános 
tudomány nélkül olyan, mint a ki szent tannal foglalkozik de 
nem ~sten. nevében, avagy mintegy_ barom őrizd nélkül, a ~ely 
nem 1smen a legelőnek helyét. Azert testvériesen nyujtsatok 

') :"l::l::l~~ :"IIV)I~, meta.l\zika. 
') 13b. 
•) 13b és 14a.. 
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• k sege'dlwzct a mint a sz('ntirás mondja.: :. ::\lily szép 
egyroasna · , . . . . _ c 1· 

és kellemes. ha testvérek .JÓ egyrtertesben einek. ) 
A szigoru orthodox szellm~ J~atása alatt k~letkezl~etet.t 

e:>.en időben egy ethikai-:- didaktikat ~un ka: a Szefer ~Ia:'asm~ 
szerzdjénck Zerachja Hajvanit tartJák. 2

) A szerző. _t"men 

B l .". 1 et]11·ka1· müvét »a mcl.)·et a müveltségben pratlan ac1p11ac , . _ 
embe~ek nehezen érthetnek meg,« ép ez az ok mclította ot 
munkája szcrkesztésére. 3) De, habár a szcrz{ínek magas fok~ 
erkölc~i nézetei a világteremtésről, I sten létéről, a sz1~ ~all~
sáról,') a7. istentisztrletről egyré"zt nagy ~haso~ts11gat es 
ma"asabb erkölcsi érzését árulják is el, másreszt turelmetlen. 
elfo

0

crult nézetein nagyon is meglátszik már a kor hatása. Ez 
utóbbira nézve im balljuk az ő saj:lt sza"ait: 

»Vannak dolgok, a melyek Isten szelgálatát elősegítik, 
de vannak, a melyek azt akadályozzák és károsak a vallásra. 
Ilyenek a külső tudományok ( r'i\'~1:.:':"1:"1 r1~::lii). az Epikureu~ok 
és filozófusok tudománya. 5) Mindezen tudományok után az lsten 
szolgája ne törekedjék, sőt teljes erejével t:ivolod,iék el azoktól. 
mert mielőtt azokból basznot vonhatna, már elvesztette hitét 

') J 8 b. old. Tehát Pulgárnál a r'i1'm:•:"l:"l 1'1~~;,;"1 egy különös válto
zatával : r'l'"1:.:'ii:"l :"1~7 :"1)1'1' terminussal találkozunk, mely a szorosab b 

értelemben vett filozófiát jelöli. 
'J E miivet sokáig Ö>szetévesztették ramerűi R. Támnak (Rasi 

unokájának) hasonnevű munkájával, a. mely tudvalevőleg talmudi munka. 
(novellák). Ezen R. Támnak szerzösége ellen szólna egyébként az a köriil
mény is, hogy R. Tám az egyoldalu talmudi tu<lást legyö?.ve, a spanyol 
zsidóság világi tudományaiban is ked vtelés,el vett részt, sőt profán köl
t eményeket is szerzett. (L. Luzatta: Kerern Chemed VII, ~6 old.1. Tehát 
az orlea.nsi R. Jakabra kellene gondolnunk, kit szintén R. Támnak nevez
tek. Azonban :Menáchem d i Lonzano (a 17. sz. elején) Sté J at! o th ez. 
művében a Széfer Hajasart a görög Zerachjának tulajdonítja és ezt 
Azulaj: Sem Hagdolim (:h ::l"ii) is elfogadja. B munkát említik Jnabecz 
tl"i1:"1 "\N 23. old. és Seba Ábrahám a ~1~:"1 ·1~:.: '0 ez. müvében, nézeteik 
bizonyítására. A SzéfPr Hajásart már 158ű-ban kiadták Krakkóban ~;:)0 
- n~::::01r'i:"l Sv::l on 1:'::l~S ~~·n ezím alatt, tnv. Amsterdam 1708. ujahban 
Kaufman J. adta. ki, Frankfurtban 1850, bevezetéssel és r'ordítással 
ellátva. 

') A szerző ismeri még Kalilah ve-Dimnah meséit is. 
') Bacbja művének h·ttása meglátszik rajta. 

') ~\!":"! '0 ad. Kaufman, 102. old.; a krak. kiadá-ban lfi old -
o•n~1P';:)~:"I m~"~n1 ii ~· ::::~ ~- ri1 "'-~ l . . .. 
N"~~o~S'o~ li,;;n, J l .J l u l ~--'' 1J~ n .. 1~Nil l:'r'l"n~·~ n-~~~n t!"t 
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és ha sonlít a hhoz. a ki ogy eszközt elveszít , . 
he n és - eo- . 'k t l, . a mnsrk kere é • 

o ) I e sem tn alJa meg. Ilyen bölcsek .. .. s se, 
sokan gondolták. hogy elérték 'i bo"lcs é l . kozul lll.át 
. , , es g eu mrnat'ó". 

észr e sem vettek, a mint a hittől messze el ta' l 1 kI )at és 
a fil , fi , k , . vo oc ta II b. 

, . , ozo ana • czelyt az. hogy Isten egységes voltát sz~rn ~ ar 
tő, e tegye, de ezen törekvésében hasonlít az Oc , l lelhe. 
a fil . f d " eean 10z ma 

ozo us pe Jg a gyöngy halászhoz, a ki gyöno-yöké ·t l ga 
a tenger fene l\ére. Yalamint itt t'így a tilo ófi·ot I _ernegy 

1 . , · , z a engereben · so mn veszitettek lelküket. Azért a filo 'fi · t 
1 

ls 
. . , . , , zo ar an u mányokt'l 

mmdenkt ovakodJ ek es csakis az foglalkozzék l"'k k" .. 0 
. , b • , . ve o ' a rt bo les 
Jam or .tamtoJa megóvhat a veszélyes tanoktól.« l) ' 

:\bután a n1•;,=:•n m~~n-t uayanegy so b k 
. , . " r a, ugyanegy athe-

gonaba helyezi az istentagadó és filozófiai t d á 
k • öbb 2) • . . - u om nynyal, 

es rgy folytatJa: »Ra eddrg a »profán tudományokban« 3) 

v~!~ tan.ítással tar~ottad .fenn m.agadat, ezután keress magad-
nak má~ foglalkozast, a Jelenlegit pedig vesd a hátad .. · 

t k' moge, m~r a • ar, a me!~ ebből ered, messze fölülmt'ílja a belőle 
szarma·~·o "l1asznot. Hrs~ mindazok, a kik hitehagyottá lettek 
és a JOvobe vetett .h1tüket, reményüket ezáltal elveszítették, 
~l~·anok. voltak, a kik külső tudományokhoz ragaszkodtak és 
ermtkezesben állottak ezek tanítóival. Mert habár erősnek is 
vélnéd magadat a hitben, eltávolodsz tőle lassan észrevétlenül 

. ' ' a mmt a költő mondja: »Olyanok vagyunk a világon, mint a 
csillagok, mi azt hinnők, nyugodtan állanak, pedig gyorsan 
tova sietnek pályájukon. Azonképen véled te is, hogy szilárdan 
maradtál jámborságodban és észre sem veszed, mennyire eltá
voladtál tőle. Ha már e tudománynyal jó szándékkal foglal
kozol, hogy ezzel a teremtőnek egységes voltát logikai bizo· 
nyítékokkal szemlélhetővé tegyed; hát erre nézve nem elég-e 
a hagyomány és bölcseinknek tana? Nem leszel-e hasonló 
ahhoz, a ki az ő osztályrészével elégedetlen, nagyobbra vágyik 
és végül még a sajátját is elveszíti. Ezért óvakodj e tudomá
nyoktól és csak az esetben foglalkozhatsz velük, ha oly oktatót 
szerezhetsz, a ki a jámborságnak legmagasabb fokán áll és 
megóvhat a kételkedéstől és a kártékony nézeteket bizonyíté-

') 6-ik fejezet. 

') t 3 fej. A Kaufman-féle kiadásban 172 ; a krak.-ban 
24

b. old. 
•) ]i1~;·~~:"':~ ]i'~ :;:ir"i:::l pe .v n· CN1, a krak. kiadásban nmli•M. 
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kokkal ártalmatlanná teheti, a mint cselekszik az ut:nutató 
a tévelygőkkel.l) Csakis ily módon menekülhetsz, ha mar ked-
vet érzel e tudományokboz« . , 

A rófán tudományoknak ilyetén megvetese mellett; 
midön ap zsidóság egyetlen tevékenysége a talmudra szo~·ltko
zott _ azt hihetnők, hogy legalább a talmud tucloma.nyok 
incl~ltak virágzásnak. Azonban a tények elégg_é m:ggy~znek 
bennünket arról, hogy a szellemi hanyatlás e teren ts beal~ott, 
mintba a világi tudományokkal együtt a talmudnak az elet
erejét is elvonták volna.2) M:aimunin~k .k~nyelmes törvény
könyve is, - a mely a forrásokat nelkuloz;e; - nag!.ban 
hozzájárult a talmud tudományok elhanyagolasahoz. ~ sulye
dét.nek ezen fokát ép azok festik le legélénkebb szmekkel, 
a kik maguk is eltörölni szarették volna a filozófiát és egyéb 
tudományokat. . . 

Ilyen volt a Bagniolesből 3) való Jakab b. Mozes, a kmek 
nagyon kevés ízlése volt a filozófia iránt. » lVIidőn az elnyom~s 
napjai mind súlyosabban nehezednek az emberre,« - . monclJ~ 
szomoruan casuistikai művében 4) - »egyesek meg>ettk a sza
beli tant és teljesen kielégíti őket a compendiumokkal való 
foglalkozás; elhagyják a törzset és az ágak ba kapaszkodnak. 
Mások pedig a külső tudományokban, (t11;1ll'r;n m~:öM) Ari~tote
lesnek és egyéb filozófusoknak irataiban 5) lelik fel minden 
örömüket és szent őseink tanai teljesen feledésbe mennek 
náluk ... Ezen állapotok indítottak müvemnek szerzésére, a 
melyet C'lt') 1'1'11.V-nak neveztem el«. 

A legkiválóbb tekintélye ezen korszaknak, a ki nemcsak 
a talmudi, hanem egyéb héber tudományok hanyatlásúról ftíj
dalmas szivvel panaszkodik, Izsák b. Seset (Barfat) 6) (1310-
1406), ki a profán tudományoknak utolsó nyomait is mPg-

') u')l1r1., 11,:"1 :"1"111:l :"lCI,l.l'\;7 11:l::l, talán Majmuninak •tévelygők 
útmutatójá«-ra czéloz ~ 

') L. Güdemann: Unterrichtswesen, 174. old. 
') Ger;onides szülöföldjéről. 

•) Erkölcsi és casuistikai műve, egyetlen kéziratban van meg a 
londoni britt mnzeumban. Előszavából egyes kivonatokat közzétett : Rev, 
d. E. J. IX., 54. oldal. 

•J N'D1C1S•!:ln ":Ntt'1 11'1C"IN '"l!:lC:l f'\i;i~,~~ 1i ~~. onS 1'1M:l' on~1. 
. . ') Ri bas sz.ive mélyéig fájlalta azt a tudatlanságot, mely a népnél 
IJesztő módon nyllvánnlt. U. i. a nép nagy része még a~ imakönyvekben 
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~rmmisíteni sZ<'l't'tte rnlna. Hih:ts na~y elődjének Rashónak 
, j ).; 'I'n lt·•J•ttlt - C~·tldtorry mrg H7.Ígorúbb mértékben DYOlill tl ;, '' • '' t>.· · • -. é; H:íj ~áoma és Hashtíra raló hivatkozással lmnondá 1) mély 
mcgvetést't 1wmes;1 1.: • a szorosabh értelm ü filozófia, hanem a 
ter;nészcttudom;inyok ir:int is. l\Jig a7.onbnn Hasbó ezen tano. 
knt csak az éretlen i(juságnak tiltá meg. addig Ribas az 
arisztoteleszi filozófiát korkülönbség nélkül károsnak jelentette 
ki, •mint olynuokat. a melyck e Thórának alapjait mrgingat
hathatják és fűh\pcn annak két oszlopát: a világ teremtett 
1oltáuak és az isieni go11doskod6snak tanait«. 

Ribasra egyedül a talmud volt irányadó és kereken 
Yisszautasította azon tanokat, a melyek látszólag a szentírással 
össze nem férnek. 2) »Á filozóWók« - mondja - »irataikban 
a kutatást magasn.bbra helyezik a hagyománynál is, habár mi 
ezt Szináj hegyéről nyertük :.a próféták atyjának« közvetíté
séYel, mig az ő kutabisuk üres semmiség. Azok közé, a kik 
az ű jövő életüket eljátszották, számítja R. Akiba azokat is, 
a kik külső könyveket, er etnek· iratokat olvasnak. Hát lehet-e 
inkább eretnek tan, mint az, a mely bizonyítékokat hoz Thóránk 
megdöntésére? R. Akiba nemcsak azokat sorolja ide, a kik hisznek 
e tanokban, hanem a kik olvasgatnak is ilyen könyvekben, mert 
e veszedelmes tanok könnyen hitelre találhatnak az em bern él. 
Ime. látjuk ezt Maimunin1ll, a ki minden tudományok előtt 
tökéletesítette ma!Zút a talmudi ismeretekben és aztán szerezte 
a » tévelygők útmutatójút , hogy megdönthesse vele a taga
dóknak és a filozofálóknak bizonyítékait 3) és valnmint hnjdan 
R. )leir, úgy ő is, h;t grán:ítalmát lelt, a belRejét fogyasztá 
el. mig a héját ehetette. lllindezek daczára Maj~mwit is tév
útra vezeté a filuzófia és a bibliai csudákat valódi értelmüktől 
félremagy_al:~zta, - a miPrt Nachmáni őt az ő pentateuch
kommentarJaban 1) kérdőre is vonta Ha Iók · k' lt · san epeu 1 vo 
nagyobb a talmudban mint R Lev1' b Ge . k' t . . . · · roon, a 1 a szen -
1rashoz .Jeles kommentárt irt és 11 • a1· n u · · h 1 d t? 

uJ 1 m nyomam a a 

is_ csa~ ügygyel-hajjal volt képes olvasni. emiatt . . . 
k1 az 1mákat recilálta _ egy· tt . . az elö1madkozóval 

. u Imadkoztak. L R'L 
') R1bas resp.-gyüjtPmönye, 4 fi. szám · l as 37. resp. 

:) J~~lus ~ Griitz ;\lonat>chr. 1874, 2.55. old 
) :'1 .~;'1 !:O :"llt'J) o·~1 ;,·1'1~;, L . 
') Vajéra hetinakasz;JJn.-• ' n~ ::l'ltl:"17 '1::11. 
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Mégis a profán tudományok az ő szivét ~-s _elbajlított~k az 
jgazság ösvónyétéíll) és a I:JW,, n1~nSb "'OD rnuvebe~ _oly tetele
ket áll ított fel, a melyeket tilos még meghallgatm Js. H a már 

ezen »két fejedelemnek•, a világ nagyjaina~ lábai megin~g:~~' 
mennél inl!~tbb vetniík le mi magunkról az Imádkozásnak H!ilJat 
· tépnők sz l-j jel a 'l'hórának és parancsainak bilincseit, hogyha 
es · · t t H"' " azon tudományokat tanulmányoznánk, - a rum az a.1 g"on 
az (í responsumáhan megjósólta«. 

~Iinden vallásos szigora mellett Ribas nagy mértékben 
különbözött a németországi zsidóktól. Szilárd meggyőződése 
volt néki is, hogy a szentírást betíi szerint értelmezze. csak
hogy ez nála fanatizmusba át nem ment. Az évszázadok óta 
terj eszkedő kabbalának valamint Rasbo, úgy ő sem volt műve
lője. Sőt a tilozófiai míveltségtől sem volt t eljesen ment, mint 
ezt több responsuma tanusítju, 3) köztük a 118. döntvény, a hol 
Gersonidesnek és Rábednek nézetét az emreri szabad akarat
ról és az isteni providentiáról, mindentudásról fejtegeti és a 
köztük lévő különbséget filozófiai úton feltünteti, mert a dönt
vény kérdezőjének ügy tűnik fel, :.hogy habár Rábed nem volt 
is jártas a filozófiai. metafizikai ismeretekben (n1;1~•n;, iW~::IM), 3) 

mégis ezen spekuláczióban ugyanazon eredményre jutott. mint 
a tudós Gersonides«, ezért Ribashoz fordul felvilágosításért. 

Budapest. DR. HrnscHLER IaNlcz. 

~_Folytatása következik.) 

') A rationalizmus felé. 
•) A melyek egyszerűek, világosak, távol minden pilpulisztikus 

mesterkéltségtől. 

•) 1'11;',:,:-, ,,j n·, ~: .. :::. ilil~j1 ,NOm1 pm1n NS. 
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:FOLKLORE. 

KELE1'I FOLKLORE. 

. A:. »_AI~ia~ce r_~ra élitó« l\ülön negyedéves folyóiratot ad 
ki 1skohuro1 es 1skola1 számára e czímen: :.>Revue des Écol 
de l'A.Iliance Israélite« . A lap a folyó év tavaszán kezd ets . 1 . e t 
megJe enm és a 3. szám október - deczemberre szól. A publi-

~atio ~a:talma n~1~c~ak ~r,, a mit czíme után várnánk. V annak 
1skola1 es pedagog1a1 C1.1kkek, de tetemes rész a tudomán 
pontosabban a folldore körébe vág. Az Alliance a Kelet minde~ 
országá~an tart fenn iskolrikat, tehát oly helyeken, hol mé 

van. -~::.1~ó né.p~le:: é~ mindenütt Velunak Párisban képzet~ 
tamto1 es tamton01, hk maguk is Keletről származván véreiket 
külsőleg-belsőleg jól ismerik. Ezek a le()'alkalmasabb~k a. 
h . . h' n na, 

ogy a nep1es 1tet és szokásokat me·• ismerJ· ék és · 
tessék. "" megismer-

, . A szóban for~ó folyóirat első száma, mely programmot 
n; U.]tott, csak mellekesen ernlitette a legendákat tb l 2 
és 3. füzetből öröm 1 v · k s ., c e a · 
, . me atJu , hogy a folkl01·e mily becses és 
eldekes anyagára vaJ~ reményünk. A pedagógiai közlemények is 
fontosak, de azt h1ss"u"k 1 1 · · ' ~ , togy o vasomkat inkább f a· -'k 
helyen a néprajzi ismertetések érdekelni. OoJa e 

Rnstsukban a fulyó évben kiürítették . , t 
a !tel t 1 a gem za t azaz az ye ' lOva az elrongyult héber k" k ' 
való megóv;is czéljából elhelyezik és ~:yve -~t a prof~natiótól 
deztek a meghalt ir<~toknak A , nepe yes temetest ren-

. terneWben kapt k .. "k · helyet és emlékkövet (M 't E a oro nyugvo 
Gueniza. II 103) =ale··~·yarAcom z f l sthe?·, Enterrement de la 

' ... .~..,, ?·on e ett . 
ír a démonokról és a gonosz szem . "l ~ tanuisagos két czikket 
ldvül ide tartoznak tuéO' a k" tkro" ( I, 158. és 161.). E;o:eken 
J L " ove ezo köz! , 

., a langue espagnol au l\1 emenyek: Benchimal 
légeudaires de Safed (138). ]:roc (126·) i Franco, Souvenirs 

( · , ~uatalon M. L · 
gosse 148.) j Button 1.'. D . ., e pourím ele Sara-

, s,tges, moeurs et 
superstitioos des 
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I sraélites tripolitains j Abib F., X o tes sur les Israélites de 
'féhéran (l 64.). 

A 3. füzet majdnem kizárólag a folklore körébe eo;Ő 

czikkeket ad, csupán az első és utolsó képez kivételt. lme ez 
a tartalma: Confino, La communauté j ui ve d'Ispahan; Franea 
M., La vie des Israélites á Safed; Nahon Mo'ise, Halévy Aron, 
B enghiat Moi'se, Le mauvais oeil ; Sutton T., La thérapeutique 
ehez les lsraélite de Tripoli (Afrique); X. Pouriru de Los 
Oristianos; Na hon Moi'se, Deux Pourím locaux; X. Los 
Ohuetas. 

Ezek a közlemények megerősítenek bennünket abban a 
feltevésben, hogy a zsidó babona zöme keletről jön. Ez a való
színűbb felvétel és nem az, mit Bastian honosított meg, mely 
szermt a népek egy fokon egyféle balhitet teremtenek meg. 
.Azt tapasztaljuk ugyanis, hogy chászid vidékeken. tehát a kelet 
felé, a babona gazdagabb és színesebb, mint askenaz, azaz 
nyugati országokban. Már pedig a chaszidismus keletről jött. 
Hazánk és Lengyelország igen jó példák, melyek azt mutatják 
hogy a Kelettel síírübben érintkező részeik a kabbalától és a 
vele válbatatlan kapcsolatban álló babonától erősebben vannak 
inficiál va. 

Ez alkalommal az érdeldődők :t:igyelmét felhívjuk arra, 
hogy segédkezzenek annak megállapításában, hogy mely terü
leteken vaunak chászid községek, vagy legalább hol uralkodik 
az u. n. szefard ritus. Ez alatt nem az igazi spanyol, hanem 
pl. a tokaji és más talmi-szefard imarend értendő. Ezek az 
adatok a bevándorlás adatai, tehát a hazai zsidóság története 
szempontjából fontosak. 

ZSIDÓ KÖZ:MONDÁSOK. 

l. An e l\Ión ün an e Sólettop bleibt imma eppesz 
pick en. 

2. Sén müsz me zajn ün Glick müsz me hoben. 
3. Wen me sert de Sof, zittern de Ltimmer. 

4. D~r hat e Fűsz in Sólet. (Része van a bűnben.) 
5. l\ en me macht e Sajlé, is~.:t ze trefe. 
6. El:lz geht sch en czü n 'ilé czű. 



j (J() 

i. J•; X aj zr• r .\1 nl. 
FJ. r·; ~ z wachszt. ihm sr:h(Jn beim • rope! herausz. 
~J. f>íl re sz J ;ad stolr id t ::trH;z. 

1 o . .%iirn er:stenmn l isz Sen, züm zweitenmal isz Chen, 
ziiw drittc-nrnal isz Stüpp in dic Ziihn. 

ll. Uesz Gajclerl kratzen. 
12. }fit e Rijr; siest.en. 

1:3 . .%aj misz, dasz Mesiach kann nit kllmmen. 

l~. ~tike jófc besaasz haclrose. (Felső-Magyarországon a 
-saru esz n prédikáezió előtt kiáltja. = Hallgatás jó a prédi
káczi6 a.latt.) 

15. Ajle vejajrcd. 

J li . \\ 'osz bleibt e Ohazen, wenn cr alt wird, e waj-
ter Irak 

17. \V run me ge bt, nem t me, ün wen me slogt, laft me. 
18. Zaj lcbt er, wie 'l'oldi Mikló~ sein Pferd. 
l ~J. Ü m tausen d Gülden e P ferd st ol pert ach. 
20. Af e Dornbam vakszen ka Pajvedlkreplach. 
21 . Epesz isz mer wert, wi gór nix. 
22. Zo lang zollen meine Ohajvesz clauern. 

23. Dü wirszt mir nicht in den Barn hineinrennen. 
24. Szach Zorg· tor me hobcn, a Zorg' darf me nix hoben. 
~5. :N eben e T hór isz e Thi1·el. (A parancs alól kibúvót 

találni.) 

21) . .7,cig dem Ründ e Finger], will er gleich die ganze 
Hand. 

27. Warf ele Katz, wie dü willszt, nmt zie auf die Füsze. 
28. Gan;.; Jór siker, Pűrim nichtern. 

2B. E graj~z Parach braucht e grajsz Flaszter. 
:i (), Acharé mausz Kedausün. 

~ll. Tiit sach auf, wie e modige Rase. (Gász ?) 
:32. f-;pou dron. 

3:l. 'l'ü níx, farcht dach nix. 
:l4. Er hat e Grész vün Sém(?) 
.35. No lang, vie Sivooszor bet 
% E amesz. 
:,~· L• r stet daj, vie e Lemech. 
., '· emech ste g rod. 

Baja. 

MTA kÖN~VTARA 

IRODALOM. 

HITKÖZSÉGI ÜGYKEZELÉS ÉS AZ IZR. FELEKE
ZETRE VONATKOZÓ TÖRVÉ~"YEK ÉS .:\H~-IISTERI 

RENDELETEK GYÜJTEMÉNYE. 

(Irta : Barta LaJos, a nagy-kanizsai izr. hitközség t itkára. Ára 8 korona, 
Nagy-Kanizsa , 1901.) 

Örömmel registráljuk a münek megjelenését, a mely a 
maga nemében egyedül áll s mínt ilyen, megbizható utmutatója 
lesz a hitközség vezetésében az elöljáróságoknak és a hivatásos 
jegyzőknek. A vaskos kötet, mely 622 nagy octaviapot tartal
maz, teljes képét adja a hitközs~gi administratiónak. Egyiitt 
vannak a müben a hitközség alkotásra vonatkozó szentesitett 
törvények és utasítások. Szorgalommal vannak összeszedve tt 

templom, jótékonysági intézetek, a hitközségi jogok kezelésére 
és értékesítésére vonatkozó adatok, feldolgozva a hi tk. hiva
talnokok szolgálati pragmatikája, sőt azok fegyelmi és nyugdíj
szabályzata is. Sajnos, az utóbbi csak javaslat alakjában s 
csodálatos, hogy az a sok cultushivatalnok még nem ta?·totta 
elérkezettnek az időt, ho,qy erről a kérdés?'ől tanácskozzék s 
országosan sze1·vezkedjék l 

Kimerítő oktatást ad a munka a könyvvezetésről, a mi 
a hitk. irodákban fontos szerepet j:ítszik s ezzel azt czélozza, 
hogy a hitközségekben a vezetés ezt az ágát egyöntetüvé tegye 
s bizonyos alaki formaságokhoz kösse. 

Közöl végül mintákat a j egyzőkönyvek vezetése, a leve
lezés, az írattárrendezés, adó, adomány, tandíj és alapitvány
kezelés mikéntjéről, ugy hogy a kön~ v ben mindent feltalálunk, 
a mire n felekezeti ügyek intézésénél szükség lehet. 

Szerző sok tudással s hivatá.sszerrtettel dolgozta fel a 
nngy anyagot s a púldatárban elő forduló szemelvényei mind-

SCHEIBER ~------------Jl------------------------------------------------
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megannyi híven Yisszat.ükrii?.ik a sok évi gyakorlatot, a szaba, 
to::.s:lgot és izlést s főleg a kezdő hi vatainokoknak bö alkallllat 
fognak UJ uj ta ui a sziiksége;: szakismeretek megszerzésére. 

Nem lesz érdektelen mcgtuclni, hogy ő nagyméltósága a 
vallás- és közokt. miniszter ur a művet pártolva 50 darabot 
rendelt meg s szerzőnek teljes megelégedését nyilvánította. 

A. künyv gazdag tartalmától eltekintve csinos és tetszetős 
~akban is jelent meg s ára egy kötött példánynak 8 korona. 

W. G. 

OHULLIN TRAKTÁTUS TÓSZIFTÁJA. 

(.Nr~011i:"1 Tractat Chul!in nach der Mischnah geordnet mit Von1·ort 
und Commentar versehen, von Rector Schwa1·z zu Wien. Krakau, 1901. 

Verlag J. Kauffmann, Frankfurt a. M. 81 8. 8°.) 

Az ujabb irodalmi termékek sorából különösen kitünik 
Schwarz tósziftája. Annyi tanulságost és eszméltetőt nyujt, 
hogy ritkán találni hozzáfogható munkát; még ritkábbarr pedig 
olyant, mely nagába egyesíti oly nagy mértékben mindezen 
tulajdonságokat: 6-klasszikus nyel vismCI·etet. a két talmud és 
velük határos irodalmi ágak alapos ismeretét, nevezetesen pedig 
mély halachikas tudást, mely tulajdonságok szükségesek oly 
munka megszerkesztéséhez, mint amilyent a kiváló tudós kiadott. 

Schwarz a tósziftát, a misnának megfelelően, melynek 
mitltegy magyarázó függelékeit képezi, 12 fejezetre osztja; 
minden fejezetnek rövid, áttekinthető összefoglalás szolgál be
vezetésül. Ehhez füződik folytatólagos kommentár a szöveghez, 
rnPly ugyan rövid, de mindamellett kimerítő és világos. A mi 
az egyes fejezetek sorrendjét illeti, azt Schwarz igen meg
gyózően fejtegeti a bevezetésben. A szerző fáradhatatlan törek
vése, hogy korrekt szöveget nyujtson, vagy az editio princeps
szel vagy a még meglevő tószifta-kéziratok, illetőleg régibb 
auctoroknál talált idézetekkel való gondos összehasonlítása 
alapján, valóban osztatlan dicséretünket érdemli. Annak be· 
bizonyítására, hogy mily figyelemmel tanulmányoztuk tósziftá
ját, következzék egynéhány megjegyzés. 

6. o. 2. jegyr.et. Schwarz )'"1\t':J szóban e 'll'tólagos 
. 'bb h l h át 'l' f" gy u l 

T<'gJ a ac a nyom ve J olfedezni való á b d' 
• ' c Sc g an pe 1g ez 

('HULLIN TRAKTÁTUS TÓSZJFTÁJA, 103 

. . . •·ton11t' S:m-nak a körülírása. Hasonló-yéb mmt a m1sna1 1 • • k ,.l. 
nem eg , l l . utána a későbbi targumo k. . ··a körül On {e osz es d . 

epen UJ • .,~,., ... ''"'W:l-nal, mely annyit akar mon am~ 
(Dt. 33, 10) szot 1 l .. Rási i. b., épen ugy jelentJ 
h >alkalmasak stb.«, v. o. • . f k .• 

ogy ' L · l k' alkalmas a metszes1 un cz1o '"1iiWS ''"'W:l 7:1:"1 ho"V : mmc en I . • 

""' l "'" .. eleve (nS•nn:JS) alkalmasak-e ra. az 
teljesítésére. Hogy vaJJ~n •

1 
A tószifta csak utalni akar 

más kérdé~ i arról a ~u~:t 1~z~ :hu da ha-N aszi belevont ál ta
azon szemelyekre, me l} ek . fol tat' a. ,1Wj!;W ·mó1 
lános tételébe, S:Jii-ba. Ha S. azonban y J . . 
. .. ~on,, '1:1"1 pwS S:J,, /':l'•1le' h~:J\ ugy annak mon~ ~lle_nt: a mlt 
ő maga a 2. fejezet 40. jeg;zetében kiolvas. a tosziftabol. 

7, o. 13. j. Midrás után nevezve van Itt Tanchuma :li'~'· 
• edi a tószafisták olvasata szerint, mely hely tehat 

meg p g V k.. 't d· 
nálam Sepher ba-Likkutim-ban ' lJaVl an o. • 

' f ]"l "l nS100 belvett n·~ :l olvasando, ezzel Ibid. 4. sor e u ro ' J • 

aztán minden nehézség eltünik és a tószifta megeg~ezlk a 
Gemarábarr (Ohullin 121 b) idézett barajthával. A Javasolt 
emendatió (19. j.) szükségtelen. S• ... 

8 l t "l1))S (va"y '1JS) S•J"1~:-t olvasat a helyes. J ~ . o. en. " . 
jelenti a hőrt ugy lenyuzni,_ hogy teljes maradJon - eg~ 

· · elet melv bi•-kor tilos volt (Berákhóth 33 a). Ha valaki 
miV ' J , :"1'1"1 . <Tá 
azzal a szándékkal vágja le az állatot, de nmcs ' "--Ja ma",-
hoz a nro•ntt'-hoz, akkor ar. mégis .,~:J, mert rS,ii-hoz nem _kell 
m1:1 (intentio). Nincs tehát semmi ok szövegváltoztatasra. 
Azonkivül ~"'" a piélben inkább azt jelenti, hogy a fogaktól 
megfosztani ( = leköszörülni), mint i~"l a ha~ utól megtiszt~
tani: különben :"l"l'J~S J'i~ nem hasonlít a tószrfta nyelvezete
hez .és általában nem is héber. 

Ibid. 43. j. Az itt adott magyarázat nem elegendő, mert 
azután a kés mégis megvizsgálh~tó, és ha ugy találjuk, hogy 
nincs hiba benne, miért volna n?100 11"\to'liW? 

4 7. o. 2. sor. O'ti11p1 annyi mint o·w1p 1.N, 2 és 3 tehát 
misna és nincs összefüggésben azzal, mit a tó zafisták (8. j.) 
mondanak. 

Hogy ezek és hasonló fogyatékosságok nem csökkentik 
a mü értékét. szükségtelen mondani. Á tószifta igen sikerült 
munka és miudenkinek melegen ajánlható. Nyomás és kidol
gozás minclen tekintetben kifogástalan. 

Jentzsálem. DR. GRüNuUT L.í.z.íR. 
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HAJNAL. 

Hála néked Isten ! 
J óságodért hála ! 
Fényt hogy újra adt;íl 
Sötét éjszakára ... 
Álmaim'nak réme 
Őrt nem áll mögöttem, 
Nincsen immár éj,iel, 
V ak sötét köröttern -
Álmaimnak réme 
Őrt nem áll mögöttem. 

Hajnali reménység, 
Üde mint a harmat, 
Önt borús szivembe 
Újra új bizalmat -
Hiszem, hogy a bánat 
Pillanatnyi, szünő, 
Mint a gonosz álom, 
Elenyésző, tünő -
Hiszem. hogy a bánat 
Pillanatnyi, szünő! 

Buda. 

En jó Uram! Isten! 
V ész ben hányszor jártam ! 
Tomboló viharban 
Óh mennyiszer álltam! 
V édtelenűl, árván 
Össze, hogy törettem _ 
Te tudod csak Isten 
Mind az én keservern ! 
Védtelenül, árván 
Össze hogy törettem. 

Nehéz napok multán 
Könyörögve kérlek: 
Mint a fényes hajnal 
Oly időket érjek. 
Távol álljon tőlem 
Minden, a mi árnyék, 
Eletem sötétről 
Virradóra váljék 
Távol álljon tőlem 
Minden a mi árnyék. 

DR. Krss ARNow. 

ESZT]!] R. 

Ős időben élt egykoron 
Királyasszony Eszter ; 
N agy hatalma, szolgahadja, 

Kincse, mint a tenger, 
Királyasszony Eszter 
Kincse mint a tenger. 

Igézetes, ringó léptü 
Karcsu, mint a pálma, 
Nem csoda, hogy belebomlott 

A perzsák királya 
Aranyhaja árnya 
A királynak álma. 

S még se boldog a királyné, 
Valami csak bántja, 
Ifjú lelkét a kesergés 

Gonddal tele szántja, 
Alkonyat, s a reggel 
U gy találja könynyel. 

Perzsa földön felhő támad, 
Vihar a zsidókra, 
Zsidó házban nem enyhül meg 

A pa gyermekcsókra, 
Gond az altatója, 
Nincs a ki megóvja. 

Első úr a nagy országban 
Hámán tör reájuk, 
Vérük lesi, azt keresi 

Parancsa: haláluk 
Üssön nékik óra! 
Halál a zsidóha! 

S ifju Eszter, a királyné, 
Gyászt borít magára, 
Sürű fátyol omlik hosszan 

qsillogó hajára, 
Ahásvér elébe 
Megyen feketébe'. 
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»Én édes királyom 
Üzz el engem ir.nen, 
Szerelmedben többé 

Úgy se lehet hinnem, 
Összetörsz te engem, 
Ha megismersz engem. 

N em vagyok tiéd már, 
Megcsaltalak téged, 
J á tszottam a szerelemmel 

Árva népem végett -
S most e népet bántják, 
Ezt a nyomott, árvát. 

Add vissza a rongyom, 
Örömestebb hordom 
Suhogó selyemuél, 

Aranyos szövetnél 
S hű szerelmem ára 
Népem szabadsága ! 

Kergess hát el engem, 
Óh de szavam szánjad, 
S bármerre jársz, mindörökké 

Áldás száll utánad, 
ü zz el, vess meg, törj meg, 
Csak népem ue öld meg!« 

S Áhásvérus, perzsa király, 
_ Unokák regélik -
Megtörte a gonosz ellent. 

Megalázta vérig -
Üldözte az ármányt, 
Összetörte Hámánt. 

Buda. 

Eszter asszony panasz-szava 
Örörndallá vállott, 
És az öröm az országban 

Szerte széjjel szállott 
Fény lett a sötétből, 
Diadal a vészbőL 

* * * 
Most is vannak Eszterek még; 
Zsidó lányok ezren, . 
Bűvös szem ük most is csillog 

Drágakőnél szebben, 
Keleti virágok 
Szépséges leányok. 

S egyszer-egyszer megjelen még 
Mesebeli kérő, 
A szerelme, gazdagsága 

Aranynyal felérő -
S a mit kér cserébe: 
Csak a hit a bére. 

Pírban ekkor így susog most 
Sok újkori Eszter : 
»Vigy magadd~l, édes párom 

Szerelmes sz1veddel, 
J ól tudok feledni, 
A mit vesztek - semmi.« 

* * * 
Ösidőben élt egykoron 
Királyasszony Eszter, 
Nagy hatalma, szolgabadja, 

Kincse, mint a tenger 
Királyasszony Eszter 
Kincse, mint a tenger. 

DR. KJSS ARNOLD. 

IRODALMI SZE~lLE. 

Schü1·e?· Emil nagy művét ->Gc:;uhichte des jüdischen 
Volkes im Zeitalter Jesu Christi~ ritka egyértelmüséggel 
dicsérik a szakkiirök és nem szarul sem bemutatásra, sem 
ajánlásrn. Miután 3 év előtt a IL c's HI. kötet 3. kiadásban 
jelent meg, most az I. kötet is kik<:>riilt a sajtó alól, a mely 
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fl jell'ntéken.v b in_, rhreskC'do"i c"k f l t . 
..,1 cr o Y an nagy pél l . 

sz:ímhan nyomódott és 3. és .t-, l•iadá~ma i{ · J 1 c any. 
.JP ö tetett (Lipcs 

l HOl). 100 lnppal tcr.irdelnwsebh 1" ő ( e, 
az e o?. 2.) kiad:ísn'l 

L6nyegéhcn nem vá ltozott. csu !)lÍn · '1 · 
az U.J anyag bedolgo7.ás" 

á ltal gyarapodott. "' 

* 
Barher V. nagy n gáda mííve használhatósáO"a ez ·r· -<b 

erry f""· tb .... ,,. . b .e Je~, 61 
h. u ze en osszea Lt.Ja az összes idézett b "bl' 1 l 

A r· t . . J Ia le yeket 
H7.c CZ1mc : »Dte Aga ela der Tannaiten und A •• • 

B.! I ll · · .nmor·ter t 1e ste E'nregtster«. (Stmssbwrg 1902 T ""b r ' · .. . ' . ru ner. ara 3 márka) 
Ezen osszeálhtás segitségével a:wnnal megállapítható, ho . 
valamely ver s van-e és hol van idézve az »A O"áclá b A gy 

' o «- an . .n szerz{í 
1.'7. alkalommal a babyloniai :nnóník agádáiához 'tl'l a· 

· ·l · "' po o ag a 1a 
a DC\ aJstrnmot. Az agáda-mü terJ·ed és az első k""t t . d·. 
k · 1 · . o e maso Ik 

1ac asa sa,] tó alatt van. A zsidó irodalomban tr"s t, 1 l • 1 • . z a n sza,_ 
mun mná szep srker. 

* 
.. . Ot~ley R. L. 12 feje;r,etben 282 lapon beszéli el a héberek 

tortenetet a legréaibb kortól eaészen . . , . J k" 
(A 

. h ,., a Iomar wrsza Ig 
short lnstor.v of the Hcbrews to the Rom .· d 0 b · l an peuo . am-

rH ge 1901). Az áttekintés - kritikai álláspontból _ _ 
c ak .. "1 h nem 
s rovtc' an em világos is; a féítények domboríttatnak ki 
e~ak a7. eredmények közöltetnek Különös becset adrral k"' 
ta k"" k f c a ts 

'
11 ~nyvn~ lig~elékei és térképei. Az első függelék a törté-

nelrot forr~sokat .Ismerteti, a második a héber törvényl<önyveket· 
a, harmn.~Jk. pedig az ünnepeket (röviden). A térképek ezek; 
Nyt~g~t-,Azsut; Egyptom, Szinai és Kanaan; Palesztina a meg
hó<ht:t~ alatt; Pal. p hys. térképe· Pal a b"bl · · 1 b 
N • . , · 1 Utl ror an · 

yugn.t-A.zsia a zsidók fogságba hurozolása ideJ. én· p. 1 t" ' 
"d(' · 't· . k 1 . · , a esz ma 
l JSUtllli asun e só századában Valamenn'"· t· ·ké ·k .. 
Ott l · 1 . · · "1 e1 p Sl erult. 

ey JOgga álht.Ja, hogy könyvét nemcsak kezdők h 
mások is has:.~nálhatják, különösen gyors táJ.éko . , , auem 

· . zas vegett. 

* 
Lea Henri-Charles angol inquisitió tört. t. 1 . 

f litá " 'l ene ene c franczia or< s,tro már megemlékeztünk az 1 6 k"" . · 
• e S OtAt meO"Jel • 

alkalm:tból. Most a 2. kötet is napvJ·la"' t lá • b enese 
go tott é lő • 

ból megtnd.iuk. hogy a 3. kötet fordítása ké . b s az e szo-
(Ristoire de l'inquisition an mayen-a t Zlrat an készen van 

ge e c. par 8. Reinach-
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m .. II. Pa1·is l 90 l ). A szerző a fordítóhoz intézett l evel~-
1Mil•' · · 

1 
n hangsúlyozza. hogy őt sem SJ!fipathia, sem antipathin az 

JC' 1 .1 ~ ellen nem vezette, hanem a tárgyi igazság. O előadja ecry lc.o ' 

,
1
° t<'nyrket, »rettenetes eseményeket , rendszerbe szedett kegyet-

iensr"eket, ártatl anok ezer szenvedését, kínzásokat, melyek majd
nem hegész népeket irtottak ki«, de ő arról nem tehet. A kép. 
mely elénk tárul, t ényleg borzalmas, pár szóval nem ecsetel
hető. iga;r,án lE'irhatatlan. Az egész munkát kell olvasni, hogy 
roecrgyő7.6djünk a német költő szavának igazságáról: »das 
Schrecldichste der Sebreeken ist der i\fensch in seinem \\'"alm «. 
Az inquisitio a zsidók sorsára döntéí befolyással volt. mert a 
keresztény eretnekek üldözése természetszerüleg vonta m11ga 
után a zsidók üldözését, továbbá az idők folyamán a kény .. 
szerüségből áttért zsidóha is kiterjesztette lelki gondozását. 
A marannosok története az inquisitió történetének egyik fejezete. 
A romantikusok megint elszaporodtak, Lea müve alkalmas 
olvasmány a kijózanításra. A ki a köz~pkort akarja, annak az 
inquisitiót is akarni kell. A mű igen olcsó. 

* 
A zsidó történet népszerü és rövid ismertetései kiizül 

kiválik Reinach Théodore kis könyve: »Hi staire des lsraélites 
depuis la ruine de !eur independance nationale jusqu'á nos 
jours« (2. kiadás. Pá1'is 1901). Öt korszakra osztja az egész 
történetet, melyet a jelen korig \"ezet le. A főbb eseményekre 
szoritkozik, melyekröl eleven irályával tiszta és vonzó képet 
fest. Reinacb elismert nagy tudós és müve első kiadásánál :lZ 

~lbunyt Loeb J. volt segítségére, az új kiadáqt pedig Léri .T. 
nézte át. Több dologra nézve nem értiink vele egyet., leginkább 
a jelenkorról koczkáztatott állításaiban. Nincs annak pl. sem 
alapja, sem czélja, hogy R. elismeri. hogy a franczia zsidófalók 
némely vádja az algíri zsidók ellen megokolt. Az algiri spa
nyolok, olaszok és franczifik egy cseppet sem jobbak, g()t 

rosszabbak, azért még sem bántja őket senki. ~fiért követd
hető éppen a zsidótól, hogy semmi hibája ne legyen? ~éluiny 
részlet. Stabbe müvének czíme: Die .J u den in Deutschland 
(nem Gesch. der .Jud., 391. lap). A magyar zsidók tiirténett:nrl 
Hergl mellett (991), említeni kellett volna legalább Löw és 
Rohn munkáit. Lag1tmina okmánytárából nem egy, hanem 
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h~rom kötet lá~ott már napvilágot (390). Zunz művének czúu~ 
L t t tcr~turgescluchte der synagogalen Po esi e, nem Zur Geschichte 
und J,Itteratur 1865, a mcly egy másik munka és 1845-ben 

jelent meg (394). Bacher Agadája nem 7, hanem 6 kötethcíl 

<ill és nem 1884, hanem J 878-ban indult meg (394). Bacher 

műve: Die Bibelexegese der jüdischen Religionsphilosophen 
etc. neu; a \Yinter-\Vünsche gyüjteményben, hanem a rabbi

h'pz() Ertesít<'íjében jelent meg (395). Beinach összetéveszti 
B. egy másik munkájával. S<~chs M. munkájának czíme: Die 
religiose Poesie, nem Dichtkunst (u. o.). A magyar zsidók 

ismertetését (340) a receptió (1895) és nem Tisn-Eszlár emlí
tésével k ellett volna befejezni. Az amerikai Egyesült-Államok
ban ne:n 600.000, banern kétszer annyi zsidó él (367) . .A hag
guda R. szerint »causerie« (30), a mi igazi causerie. 

* 
A bécsi »A Hartlebens Verlag« számos nyelvtant adott 

ki e czím alatt »Bibliothek der Spracbenkunde«, mely gyűj
teményben Rosenberg J., miután héber és assyr nyelvtant írt, 
szarnarita,n grammatikát adott ki (Lebrbuch der samaritanischen 
Sprache und Litteratur. Wien, Pest, Leipzig s. a. [1901]). 
A nyelvtanon és bibliographián kívül van benne egy kis chresto

mathia is, a mely elég érdekes szövegeket nyujt eredetiben 
é~ fordításban . .A szamaritánusok az új héber nyelvet is hasz
uálták, de hibásan . .A nyelvtan nem teljes, de kezdőknek, ha 

· héberül ét~ aramul tudnak, elég jó. A hébert máskép ejtették 

ki. mint mi . .A Va v pl. mindig n, a mit a babyloniai pontozásban 
is találunk és a mely mellett a régi görög átirások is tauus
kodnak Á szövegek nem hibátlanok, egy-két helyen a szerző 
félreértette. A bibliograpia sommás, pl. Jewish Quarterly 
Review (Co w le y egyik előadására gondol) ; Jewish Eneyclapadia 
(talán az Alphabet czikkre gondol, mert a megjelent első 
kötetben nincs szamaritánokról szó). A szövegek különböző 
irodalmi körből választattak és elég érdekesek. A közölt két 
levél - az egyik a 17. századból és a másik a szerzőhöz 
intézve - ;,p,:t-t kér. E tekintetben a szamaritánusok mü

1
den 

esetre szent földi zsidók. Ismeretes, hogy csak Nablusban, a 
régi Szichemben, él még vagy 100 lelket számláló szamaritún 
köz ség. 

* 

IRODALi\!1 Si:~iMLE. 10$) 

~.J erusalájim « czirnü folyóiratának 5. kötete az 
Luncz . A l' f" t 

l mea1·elent 4. fü;.ettel telJes lett. .ö.Z em Itett uzc któher )en o. A k' d, 0 
int az előbbiek, változatos és érdekes. .n Ja o t rtalma, m , l , , lb 

a . . , nt földi zsicló3ág történetet az uto so szazac an. b fe e;~,J a sze 8 

J '"ldözés volt a 30-as éYek elején. Ebből is látszik, h~gy 
Nag! ~

1

k k ugy telepedhetnek le őseik földjén , ha, ugy mmt zsHlo csa k 
a . , · deiében az egyik kezükbe kardot tartana ' és a NehemlaS l ~ ' . , l k 

l .. kl el fogJ· ák az ekevasat. Á beclumok es c ruzo-ásik cezu c . 
~ .. k , lá onganak. Igen érclekesek a biblia egyes dolgamak 
orok e c z , · "'I · l" b 

. ', tai a beduinok szokasa1ból. l\ egJegyzenc o azon an, maayaraza , 't'k 
o , 1 'k magyar--ázat mát· található kereszteny exeg<" a -hogy neme y1 < , 

, k· 'k keleti népek szokásait Niebuhr, Seetzen es mások 
nal 

1 
a ' 1 h l · k ' .. , 'ból ismerik. Helyesek a talmud neme y e yelne 

utleuasai · · ' t t l 'l k 
, 1 alo' marryarázásai. RöVId 1smertetes a a un ·hasonlo a apon v o c c • 

l,, • felfedezéseirőL .A J erusalájimra előfizethe tm a az uto ~o ev 
kiadónál : A. M Luncz, Jert6salem. 

* 
Schechtm· S., ki a kairói Geniza kincseit o.am briclgebe vitte_

fohtatja közleményeit a Jewish Quarterly RevJew ben. _Az ut~lso 
f .. ,< tb. (1901 október) Saaclyana czím alatt a hires gaun 
uze en · é t"bb f a 

k "b 'l közöl 8 töredéket melyeket m g 0 0 o elveszett mun aJ 0 
, . '. , · Széfer 

követni. Rendkívül érdekes ket facsmule, az egyJk a . A-

H l . l 't a másik a Széfer Harnóadiro egy oldala, mel~ J~ aga UJ {8 , E é t mmt 
vocálisokkal és accentusokkal vannak ellátva. . z ~· ' k 

1 t , lt 'k minthogy Iratama o Y ismeretes, a gáont hevesen amac a · . , k 
külszínt adott mintha bibliai iratok lennének. MI a gaonna 
emez el' árásából két tényt következtetünk. Elő~zör azt, hog~ 

J . . . b· · ég 1smeretes volt, akkor az accentusok mmden csmJa· LD.Ja m , k 
1 1 

tt k 
, t"bb sziz evese e 1e e • másodszor azt, hogy akkor mar 0 ' k k' th to"k 

l ·"l volta te m e · úgy hogy a szentírás alkotó e emem . kk 1 
Egyébiránt léteznek misnakéziratok is, melyek hang.Jegyel'k~l 
és hangjelekkel vannak ellatva. t u Ja, , K' t d· mi minclen sz u ne 1 a 
Oambi·iclgeben ? 

* 
.A katholikus tudósok 1900. szeptcmber havúban nem-

l 11 szá-mos értekezrst l\etközi kongresszust tartottak, a me ye ... f 
1 

1 
mutattak be a bibliáról. Ezek köz ül 12- öt egy fu zet be. ug ~ 
.. T 2 f'" ete (szerkeszti But-ossze a » Biblische Studien« "\ I. l. · uz 
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dcnhower) e czim alatt: :.>Y om 1\Iünche . G 1 B 'l. . , ner e ehrten T7 
grcssc. rulzsche \ ortrüge«. (Freib. i. B. 1 901 ) E' . ·.u.on. 
10 ]" d· ·k · rdekes J e oa as esr- a héber bibliára és csak k ttő · ' logy 
t , e u~~~ 
omra. D.. pentateuchus kritiká]·a ellen sz'ill 'l . nen. l . . . < sr n a Hobe?· G 
~e n~m: ~nged:nényeket tesz, a mi a s:l.igoru kathol. állá; ., 
feladasat .Jelentr. A héber szöveggcl szemben . t . pont 
l lá .1 · , mru an a V ul t 

t ee' ra tatott kanonikus szöregnek s b d bb ga a 
C! .. k . . . ' za a a an mozog k 
ozoveg ntrkar tanulmányokat nyuj·t k rr un . 
(D ana , LLappel G . · 

urchgereimte Godich te im A T . .. . .' 1 trnme 
· ., mr szovegJavrtás élk" 

nTem m_egy):. Euringer, Herkenne (Sirachról). Nikel J. ~z .Hl 
l\ ehe~~a kony1·ében előforduló perzsa királynevekről · t k 

1
.a

Az e~u·atokból vett anyaggal iparkodnak a b 'bl~r e ezrk. 
oldalart megvilágitani Ul,e?·reiter és Holzlwy O rd tra .egyes 
sérr. ho k h . . . . . rven e es Jelen-

o. • gy a at . tudómlag rs közremüködik a hé b . b. . 
tudomanyos megismerésére. CI rblia 

VEGYESEK. 
Irodalmi hírek. Megjelent és beküleletett: Barta L., Hit

közeégi ügykezelés és az izr. felekezetre vonatkozó törvénye~ és 
roiniszteri rendeletek g} űjteménye. Nagykanizsa. 1\:JOl. Ara 
8 korona. - Dr·. Fmnkl-Griin A., Gesc!Jichte der J uclen in 
Kremsier mit H.ücksicht auf die Nachbargemeinden. III. Theil. 
Frrtnk{twt am Main, 1901. - Dr. Wellesz Gy .. Az Isten szere
tete. Székfoglaló beszéd. Kapos&ár, 1901. - Dr. Blumg?·und 
N .. Beköszöntő t emplomi beszéd. Nagy-Abony. 1901.- Oatalog 
and Program of the Hebrew Union College 1901-1902. 
Cincinnati. - Dr. Kmuss S., David Kaufmann. Eiue Bio
graphie. Berlin, 1902. - Prof. Dr. Eaeher W. , Die Agaela 
der Tannaiten und Amoraer. Bibelstellenregister. ::'\ebst einern 
Anhange Namen-H.egister ,zur Agaela der babylonischen Amo
riier. Strassburg, 1 902. (Ara 3 márka. Verlag von Karl J. 
'J'rübner.) 

Dr·. Goldzieher Vilmos, rendkivüli egyet. tanár, hirneves 
tudós és szakiró, a Rókus-kórház szemészeti osztályának fő-
orvosává neveztetett l<i. • 

Mezei Ernő nagynevü publicista 30 éves hirlapirói jubi
leumát lwllegM nagy lelkesedéssel ünnepelték. 

Statisztika. A magyar zsidósá~ra HlOO-ban az összes szii
letések 4'29 százaléka esett. holott a lakoss}ígnak 1890-bnn 
4.67° /o-át t~tték ki. A halálo;:ások azonhan kedvezőek voltak: 
3'15° /o. A Rzületések már 1890-ben kisebbek voltak mint a 
többi felt>kezeteknél ; ~t külföldi prld}thól azt következtethetjük, 
hogy jii1•öben mindkét arányszám csiikkenni fog. A zsidók 
ho~szu életüket első sorban józanságuknak köszöt11k. Josrphus 
mar 1800 esztend(í el6tt írhatta - több joggal mint ma -
hogy »ar. egész vil}Íg bámulja a r.sidók józanságtit és rnérték
leteRségét • . - Oroszorszngban 1897-ben. hivatalos kimutatás 
sze_rint, kereks~ámban 5,200.000 zsidó lakott. A zsidó katonák 
egesz ha1lsereget alkotnak. 

Makai Emil születése napján, 1901. novernher 17 -én, az 
orsz. rabb1képző-intézet önképzőköre ernlrkünnt>pélyt rendt•zett, 
~:lyen .az elhunyt családja, a Petőfi-TúrsaRág elnöks1~ge é~ 
szamos ll'Ó és müvé::sz jelent meo·. A programm egyes pontJal 
bz eiköltöziitt költő te~'ékenységét. más·m:is oldalról mutatt<ik 

e, melyek a nagyszámu közönséget mélyen mtlgbatoltak. 
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leány:ár~aház. A pes ti izr. nőegyle t hatalmas é ··1 
~u:rl.~ a .Tnl~m-ut~7:í han _ :í r1·;~ i sz:í ::n ~ ra. Ar. iinnepély~~~ ~te: 
.nat.ts . . mel.H•n ~zrll 1\. ::i lm an nnmszterelnök, dr. IYI el 
Gyula b1z.-o k tabísi.i tcr yi mini ~zter , H almos IJolaármester e' a_sstca 
,l "'k l "' 1 · · ' ,.., < .::! szamos ~~·e o . ' eul eg .] Cl'·1·1 t meg, 1.1? ' ember U-én ment végbe. A.-
t~p!tl. ezes~ez ~1 agy o~szeggel .Jarult hozzá a uuak iclej'én b ld~ 
Bn·sch ha róne. 0 . 

. A bibli_a le~ nagyobb nyo~dája ~z "Ox(o?"d Universit 
P~ ess« , l~ol_ :q?O ev_ ótfl nyom.ptk a b1bliát és ma már 15~ 
~.) elvrn _alht.J ák elo. E ventc öOO tonna papirost hRsználnak 
fel ~ czeh~a . H andelések 100.000 példányra igen gyakoriak és 
a keszlet 1vekben o ly nagy. hogy félmillió példányt i"en rö d 
1dő alatt száll í tanak Egy percz alatt átlag 30-4o b'b~~ 
ké szül el. A z angol biblia llO-féle kiadásban van meg. 1 ta 

... Na~y ~lapítvány . . Plaut .l.akab, német hitl·okon, nyolcz 
nulho ma rkat hagyomanyozott JÓtékony czélokra. 

. Zsidó képviselöházi elnök. A dán parlament elnökévé 
Tner Hermant v:í.Jagztotta. 

.. Juli~s SteUenheim, az ismert humorista, 70. születésnapját 
unnepeltek Berlmben. · 

Z~idó földműves telepet létesített a német-zsidó földmüve
lést t_erJesztő .. egyesüle.t N euhausban Posen ru ellett. Birtokot 
vet~ es ezt szovetkez?ti alapon fogja műveltetni. A uagy akczió
~~k, ~- m~ly arra 1ranyul, hogy a német zsidók egy része a 
foldmuvelesre vezettessék :ít, ez a jelentős kezdete. 

Zsidó tanulók. A főváros területén az össr.es elemi és 
középiskolákba. 23.098 tanuló jár. 

Zsidó követ. Az olasz kormány Bolgárországba de Polacot 
nevezte ki követté. 

. A szent föld zarándokai 1900-ban 14,500-ra rugtak. Az 
amenkata~ (~OO?! wkább turisták; a legtöbb zarándok (ö 700) 
Oroszo1·szag,bol JOtt. A zarándokolás tis a zsidó adományok 
szolgáltatják a palesztinai11k egyik főjövedelmét. 

. A Magyar-Zsidó Szemle. következő régi évfolya
mait, 1884., 1885., 1887., 1891., 1892., 1893., 1894., 
1~96., 1897. ~s ~8_98. egyenként 4 koronáért küldi 
b~rmentve a kladoluvat~l, az összeg előleges bekül-
dese mellett. Az 1895. evf. februári száma't ,k _ 
t .. , .. k . , . 1. sze1 esz osegun VIsszavasaro .Ja. 

TÁRSADALOM. 

TÁRSADALMI SZEMLE. 

Tisza Kálmán, hazánknak 15 éven át volt miniszter

elnöke, márczius 23-án 72 éves korában befejezte földi pályáját. 
A nagy államférfiú halála, ki a szabadelvü eszmék rettent
hetetlen bajnoka és a liberális-párt megalkotója volt, gyászba 
borította az egész nemzetet, melynek hosszt1 életén át bü 
szolgája volt. .Ama fenkölt tipikus magyar politikusok feje 
szállt vele sírba, kik a jogegyenlőség alapjaira építették a haza 
nagyságát és boldogulását és ennek áldásaival törekedtek nz 
ország összes fiait egy zászló köré csoportosítani. Bármily 
népszerűek voltak némely időben a faji és felekezeti áramlatok 
és jelszavak, a jogegyenlőség és szabadelvííség utjáról soha le 
nem tért, azokból egy jottányit sem engedett. 1\Iidőn 20 éY 
előtt az a zsidógyülölet a külföldről hozzánk is átplántáltatott, 
megalkuvást nem ismerő határozottsággal szegült ellene és 
szilárd fellépésével a mérget a nemzet testéből kiküszöbölte. 
És a felekezeti gyülölködésnek utolsó lehelletéig kérlelhetetlen 
ellenfele maradt. Midőn benne, mint a magyar nemzet tagjni, 
az ország nagy fiát gyászoljuk, mint zsidók felekezetünk védő
jét is siratjuk. A magyar Izraél mindenha hálás kegyelettel 
fogja őrizni eniékét és áldással övezi megdicsdült alakját. 

* 
A czionizmus a mult év végén lezajlott utolsó kongrcaz-

szusán a gyakorlati tén·e lépett, midőn a Hirsch-féle milliók 
után kinyujtotta kezét. Zangwill bírneves angol író fényes 
beszédben szállt síkra azon eszme rnellett., hogy az I. O. A· 
adja ki a milliókat azaz bocsássa a czionisti'tk rendelkezé'!én•. 
Sok humort, sok sz,ellemet vitt tüzbe, de azt nem momlta meg. 
hogy a czionisták mit csinálnának a pénzzel. Nem felrlt arra 

MAGvAu-Zsmó Sz"MLE, 1902. IL FüzET. 
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n. kérdésre: megadja a szultán Palesztina önállósá 't 
hogy vannak zsidó telepesek és ezek kellő an a ?a , ~a tudja, 
delkeznek? Ez a főkérdés A . . . y gr erovel ren-, · czwmsták za var ba J· Ön . 
egy szep napon az általuk üldo"zo"tt "ll" k nenek, ha . nu lOIDOSO és , bb"k 
mennyren melléjük állanának és volna , ra l vala
N em tudnának mit csinálni N l p enz ~eg pap bőven. 
b · em vo na senki k" Il 

átran kell harczolni. A nemzsidó "l. h , l e en nagy 
musért egy lépést tenni· N " k vr ag so a sem fog a czioniz

. mcs ormány E • 'b 
nagystílű zsidó kivándorlás t mecrenged S ~:.o.pa an,. a mely 
elengedni nem engedik M, o ne: zr Jak a zsrdót, de 

. eg az orosz brrodal d 
zsidóságát, mihelyt a kivándorlás k om .s~ ~ ná oda 
A zsidógyűlölők a zsidó n t" , omoly lehetőseget látná. emze l es gazdasá . , t 'k, 
nal meg volnának győződve. A sok i . gr er_ e eről azon
ezeken a kongresszusokon el d gazsag daczara, melyeket 
belátni, hogy a czionizmus :on ~~~ak, _se_m vagyunk képesek 
J ó lesz tehát gyakorlati c ' l g] czte kJ~ mrkep valósítható meg. 

ze om !tűzni é h"tl .. , 
meg nem hódítani m t h . 

8 
a l rozsegeket 

' er ez pyrr usr győzelem lenne. 

* 
A délafrikai szarencsétlen háború által lk d 

nép néhány a<r't •t , e esere ett angol 
ol a or nezete szerint eléggé f l . 

az antisemitizmus mérgét 6 .. e van rzgatva, hogy 
antisemitizmusa a mel ~y gyszer_u~ beve~ye. A continens 
doskodott az alkot . y a , ozmopohtlzmus mcarnatiója, gon-

manyos es nem alkot . k"l • 
a jelszavak kö .. l , . manyos o tsegekről, 

zu az angol tziesnek mcgf l lők t 
szemmal kiválasztotta • . e e e gyakorlott es az Izgatást »az ide k b , 
lása« ellen megindította. É re-föld .. .. gene evandor
polgártárs ellen semmi kif~ , k re esku.doznek, hogy a »zsidó« 
sodott elle , gas~ , a bevandodott és meghono-

n sem, usak a Iondom munká t k . 'k 
súlyos verseny ellen a . 

8 
a arJa megvédeni a 

megdrágítja. A sta{is r::ly keresetet leszállítja, lakását pedig 
·a z I ra, a mely azt tüntette k" h 

»t egenek« új iparágakat honosítottak me , • t, . ogy az 
szorították ki továbbá h . g es a nemet rmportot 

, ' , ogy a nemzstdák által 1 k , 
reszekben ugyanazon lakás ... 'k a ott varos-mtzena vannak . . h 
Szóval nagy ruthén actiót . d't tt k , ra se ederítenek. . m 1 o a meg b 
Jegyében. Eddig minden úgy va . t az em erszeretet 

A 
· 11 rom a szárazföld 

1m ezután következik az m' . . országaiban. 

h ll 
, ar tisztan angol· . 

a gatnak. Nem folytatnak t. .. . . . a zs~dók nem ·a, k s r uczpohttkát ·a zst o özött a távolság c k , , az I egen és a 

k 
sa egy ugr" 

nagyo at uJ~;rik, ha lehet. A 1 d . . a~, a gyülölet pedig 
on om zstdoság tehát arra hatá-
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·ozta el magát, hogy a támadásokat visszaveri. 1\Iint ellen
:égeik, úgY ők is a sajtó utján terjesztik az ellenagitácziót. 
Valószínű, hogy a hurháború befejeztével ez a kis hurháború 
is véget ér. A. londoni agitáczió, melyet több évi aknamunka 
el őzött meg, mindenesetre jellemző a zsidógyülölet infi.cziáló 

erejére. * 
A »Hilfsve·rein der deutschen J ttden«, malynek megala

kulásáról már szólottunk, német rendszerességgel és alapos
sággal veti meg saját alapját és készül jövő tevékenységére. 
Miután a német főváros zsidósága az egyletnek szép alapot 
ajándékozott és évi járulékokat biztosított, a német nagyobb 
városokban rendre alakulnak a fi.ókegyletek, melyek az adott 
minta után tekintélyes összegeket kapnak egyszerre és évi 
járulékra tagokat szereznek. Az adományok és a tagjelentke
zések túlszárnyalják a legvérmesebb reményeket és most már 
biztosra vehető, hogy az új egyesület, malynek czélja, hogy a 
külföldi zsidóság nyomorba jutott vagy koldusbotra juttatott 
tömegein segítsen, méltó munkatársa lesz a párisi Alliance-nak 
és társainak. Nem vonhatunk párhuzamot a hazai és a német 
zsidóság közt, mert igaz ugyan, hogy emez számra nézve 
nagyobb, de távolról sem éri el amannak műveltségét, vagyonos
ságát és egyöntetüségét. A hazai 7.sidóság hasonmását máshol 
kell keresni. Egy pontban azonban követhetnők őket és ez az 
összetartás. A Berlinben alapított egyletet valamennyi zsidó 
község tagjai a saját egyletüknek tekintik, mig nálunk minclen 
város csak a saját kebelében müködő intézményeket tekinti 
a sajátjának. A németek nem ismerik az országos jelzőket, 
de tényleg minden nemes igyekezetet országosan karolnak fel. 
A müveltség, mely nálunk csak csömört okozott, még sem 
puszta méreg. V agy talán nálunk csak diplomák vannak? 

* 
Dr. Schwarz A. a bécsi szeminárium rektora, kiadta 

beszédjét, melyet Fra~kel Zacharias fölött 100. születésnapja 
alkalmából Berlinben tartott. Seb. a boroszlói szeminárium 
igazgatójának legintimebb tanít,·ányai közé tartozott és nagy 
szeretettel, n. gyakorlott szónok ügyességével rajzolja meg képét. 
Igaza lehet abban, hogy Frankel az egyetlen modern tudós 
a 19. században, ki iskolát csinált és hogy iskolájához sokan 

S* 
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tartoznak, kik nem voltak tanítványai. F . a pesti egyete 
' t t 1 ' 't l l men vegez e anu manym , 10 a mult század 30-as éveiben 

külföldi zsidó diák tanult. Abban az időtájban tanult az or:~~ 
facultáson Et·ter J. bírneves l'tj héber író, továbbá Ágai Ad 

8

1
1 

t . , , k A . . of 
a YJa ~s maso . pesti egyetem Igen liberális volt. F. tanítója 
Schedtus volt.l\fidön Teplitzen rabbinak választották az 6 b l. · . . ' · ucat 
lmtlkusok kevesellették talmudtudását. Ezt annak jellemzésére 
hozzuk fel, hogy mennyit ér »a világ« itélete. Mióta modern 
r~bbik léteznek, mindig keveselték a talmudtudományt azok, 
kik egyebet nem tudtak. F. nem volt mély kritikus, de józan 
gondolkozó és móclszeres kutató. A középkori »tanulást« a mel 

. . ' y 
ma1 napig terpeszkedik, a modern világban hátrább szorította. 
Innen érthető a harag, melylyel a régi körök a Darkhé 
Hamisuát (1859) fogadták. Székesfehérvárról fujták meg a 
harczi riadót, eretnekséggel vádolva F.-t. Vádjaikat nem tud
ták konkrét bizonyítékokkal támogatui - a mit felhoztak 
csupa erőltetett dolog volt - de erezték, hogy F. nem vé; 
az ő vérükből. Psetli helyett történeti kutatás! A tannák 
emberekké váltak, kik térben és időben éltek és gondolkoztak. 
Ez az új szellem volt az, a mely az idegenszerűség és félel
metesség hatását keltette a régi stilü talmudistákban, habár 
nem vált tudatossá náluk. A világ 40 év alatt nagyon meg
változott. A talmudistálc nyugodni tértek, helyükbe orvosok 
és ügyvédek léptek, kik a »psetlit« a perekben és diagnózisok
ban mondják. N em szellemeseb bek, mint a talmudiak voltak, 
de jövedelmezöbbek. A talmudot pedig csak hírből ismerik, 
úgy hogy ma nem képzelhető olyan harcz többé, a milyen az 
»Introductio in Mischnam<< körül keletkezett. A rabbik feletti 
kritika még él, de általánosabb keretben mozog, a melyhez 
nem kell zsidó tudás, csak zsidó chuczpe. 

* 
A »Jewish Encyolopedia«, a mely a váratlanul nagy 

költségek miatt megakadt, újra megindult. Az anyagi részt 
néhány gazdag ~itrokon rendezte egy biztosíték-alap létesítése 
által .. A s~ellem1 oldala a szer~esztők . egyenetlensége folytán 
ma smcs tisztázva. A munka sulypont,a m1'nde 1 , , .. , 

. . , . " n va oszmuseg 
szermt Smger, KobJer es Gottheti vállaira fo h d · k'k . g ne eze m, 1 
ezentul az egyedüh szerkesztők lesznek Az .c 'lá ó ']á 

b 
. ' u.] VI g az VI g 

ellenlá asa: nálunk zs1dó tudományra és · d l . 1ro a omra soha smcs 

TÁRSADALMI SZEMLE. 117 

:Me vallhatjuk, hogy a7. első kötet megjelenése után ne~ 
p~n~.' h; y a pazarul kiállított, óriási összegeket elnyelő mu 
htttuk, g ll b él" 'dó' á ' e 

b 
tó lenne hisz az ango u esz o zsi sag sz mra nezv 

folytat a ' · k' h . bb mint a magyar zs1dóság. Te mtve azt , ogy a 
ahg nagyo b · l h d .. tolsó negyedszázban vándorolt e, nem 1s e et gaz ag. 
zome az u f l ll ' dó 

k t ·tottuk a zsidó tudományok számára e á !tan :Meséne ar , 
t · N em is létesült de azóta az eszme magva mas 

egyeteme 1s. .' . , , · 1 1 
b kikel t : a newyorki rabb1ke1nő r eorgamzá va ett. 

alak an bb · t "t 'll'ó · , ·nvonalra emelik és nem kevese mm o mt 1 Egyetemi szi . . , H 
az összeg melylyel alapját gyarapítam fogptk. árom korona az - • , .. . , 

's egy millió koronát adott es a tobb1 előteremtesére 
Maecena . d, · l, t ... 
vállalkozott. Ezek után remélhető a zs1dó ak_a em.~a e reJOVe-

t l · melynek eszméjét folyóiratunkban szóva tettuk és magán 
e e IS, A 'k . k d 
ton részletesen kifejtve ajánlottuk. z amen a1a mo ern 

:szmékkel dolgoznak, a pajkele politikából nem kérnek. 

* 
Az amerikai példa talán a német zsidóságra is hatni fog, 

a hol a zsidó tudás körülbelül csődöt mondott. Német tud~sok 
alkották meg a modern zsidó tudományt, halhatatlan müvek 
jelölik tevékenységüket, de az emancipatió óta az ~gynevezet~ 
modern közönséget a közömbösség kerítette hatalmaba. Ennek 
a nem törődömségnek szomorú a következménye. Először az 
egész vonalon győzött az ellenreformatió. Ez alatt persze nem 
az értendő, hogy a közönség újra visszatért a vallásos élet
módhoz: a szombathoz az étkezési törvényekhez, a templom
hoz stb.-hez sőt egyre' távolabb és távolabb esik mindezektő~. 
hanem csak' az, hogy eszményképül a régi jó időket tüzték kL 
A talmudból, melyért a felekezeti politikusok s~örn!en ~.e~~e~ 
sedtek csak azt az elvet vették át, melyet ket bün kozottl 
válasz~ásról állít fel: »Ülj, ne tégy semmit, ez a jobbik«· Az 
előző kor alkotta tudományos intézetek ennek következté~en 
elaggottak az idealisták pedi cr szebb tájakra menekültek. A zstdó 

' o bb r d It vallás a keresztény reformáczió óta nem aratott sze c Hl a • 
mint a Harnack felolvasásaiban. A berlini egyetem rektora, 
a német theológusok dísze, a nemzet müvelt ifj~i el?tt tar~.ott 
felolvasásaiban a keresztény vallás lényegéül, mmt Jelen fuze
tünk más helyén bemutatjuk, a zsidóság lényegét ál~ította oda, 
megtagadva mindent. a mit 19 évszázadon át lmdettek a~ 
egyházak. És ez alkalommal nem akadt zsidó theológus, k1 
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vallása igazait a kellő slilylyal megvédte volna. A müvelt . 
közönség azon körei pedig, a melyek a zsidó vallásról Öná~Sldó 
~cm gondolko~nak: m~rt nem !~~erik, és a melyek elé egy embóe~~ 
oltőn át a zsr:1ósag mcarnatloJ~kép a lengyel zsidót állították 
oda, godolkozoba estek és bekavetkezett az, a mire 2000 . 
óta nem volt példa, hogy akadtak zsidók, kik saiát h't"kev 
. i! • • k " r u et 
lll16r10nsna tartották. lVIost talán megnyilnak a szeme· k 
A német liberális zsidóság organuma megkongatta a ~n ' 

. v~~ 
harangot a zsrdó tudomány nem méltó képviselete mi 
K .. b 'd' k'' , kk att. oz en a zsr o ozseg sza önyvtárt alapított és f év /!eb . 

• , • 1 ' ruar ~ -~n megnyr.totta. Geiger Abrahám lelkes :fia, Geiger L. ber-
hm egyetemr tanár, ez alkalomból a tehetős hitrokonokat 
b dT h k arra uz 1 aa, ogy a önyvtár szükséges gyarapítására és k"l" 
épület czéljairg nagyobb alapítványokat tegyenek miutáu on 
hitközség a fentartás költségeiről gondoskodik. ,. E~lékezze~e: 
meg a szellemről<t eszmélkedésének a vezérmotívuma. Philan-
1hrópiával, mint a desolat állapotok mutatják, nem lehet fele
~eze~et fentartani és van remény, hogy a zsidóság előveszi a 
Jobbrk eszét. Csak ne későn. 

* 
. Harnack .A. rektori beszédjében »Die A ufgabe der theo

log.rschen Facultaten und die allgemeine Religionsgeschichte« 
(Gressen, 1901.) síkra száll azok ellen, kik azt követelik, hogy 
az egyetemen a theologiai facultások vallástörténeti facultá
sokká alakuljanak át, azaz ne egy bizonyos vallás, hanem a 
vallás, tehát a vallástörténet és az összehasonlító vallástudo
m~ny képezze a tanulmányok tárgyát. Hollandia tényle~ meg
sz~ntette a theol. facultásokat. H. mint ev. theologus lelkesedik 
sa~át vallásáért, ez dicséretére válik Ku"lo"no"s b h 

. • , . · azon an, ogy 
SaJát vallásat a vallasnak (dre Religion) declá ál' (16 1 ) 
A b'bl'.. r Ja . ap . 

r 1aert való lelkesedése határtalan (ll lap) d 1 
· , e az a va-lásfelekezet, a mely a hibliát megteremtette 't 

. - az UJ estamen-tornot IS - nem bir vallással. A leány azt áll't· h · 
. r Ja, ogy anyJa 

nem asszony. H. hrres liberalizmusáról, a legfelvilágosodottabb 
tbeologus. Jellemző már most, hogy mikép gondo!k 'k ... ő 
·éi! A t d' . oz1 a JOV -

I . z mon Ja: •Gewrss ist, dass die Völk l h d' 
Erde · t t fth ·1 . er, we c e re Je z au er en, mrt der christlichen o· ·r· . 
und fallen, und dass die Zukunft ke· l lVIIsatJOn stehen 

me an c ere n b ·h d 1 den wirdc (9.). A legtökéletes bb . , e en 1 r u-
e vallas tehat nem tür meg 
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ll . t r Ez a középkor álláspontja. Ha a vallás ne>ében ás va as . " E . 
Jll 1 mni akkor ott állunk, a hol 1648 elott. gy szep 
lehet e nyo ' t" 'k t t' k t · · t katholikusok nem un a pro es anso a es a p1 o es-
napon! a ro türik a katholikusokat. A H. által kicsinyelt zsidó tánso { ne 

ak van Jllég néhány tétele, melyeket H. felvehetne »a val-
vallásn 'k A á , k b" .. k 

« Az egyik igy hangzi : pog ny nepe nem unose . 
lásba · · · ' ·k k · ·t k" t'k bálványokat ImádJák, mert ősei szo ·asa r ove 1 • 

~ :ásik pedig igy szól: Az ember legyen i~kább ~!nyomott, 
Jllint elnyomó. Mindkét tétel a talmudban all .• Mr~t~~ a.~· 

t olvastuk hogy a jövő csak a keresztany crvrhsatJot lapon az ' · b 
f · megtürni meg vagyunk lepve, hogy 8 oldallal leJeb 
ogJa ' . · d' 

következő kijelentést találjuk: »W o hl aber beJaht. re 
a h' htliche Erkentniss den Anspruch dieser Religion, das gesc 1c . . . . 
höchste Gut zu sein, welches dte Menschhert besrtzt, das .he~-

lige Gut, das sie ü ber die W el t e~· he bt.' il:re wahr~ Fr·ezhed 
und Brüderlichkeit begründet und rhr em sr ch eres Z rel s teckt «. 
Hol van a. szabadság és testvériség, ha az európai népek fel
osztják maguk közt a világot és ezenfelül saját ker~szt.én! 
kulturájuk mellett mást nem türnek? Harnack maga IS erz1. 
hogy ellenmondásba keveredik, azért beszél •igazi « szabad
ságról. De az igazi szabadság nem az »igazi« szabadság, hanem 
a jelző nélküli szábadság. Ki valamit hozzá tesz, el>esz belőle. 
H. nagy gondolkozó, hires tudós és ismert szabadelvü; szük
keblü nyilatkozatai tehát csak azt mutatják, hogy a vallás
felekezet, melynek nevében beszél, még mindig nem emelkedett 
fel a tökéletes tolerantia magaslatára és hogy vannak még 
»a valláson« kivül eső ideálok, malyekért élni-halni dicső tett. 

* 
Gróf Coudenhove H. munkát irt e czimen: »Das W esen 

des Antisemitismus« (Berlin, 1901.) A szerző gazdag földes 
ur, nagytekintélyü család tagja, volt diplomata, ki az egész 
világot bejárta és egy japán nőt vett feleségül. .A kérdést 
tudományos szempontból tanulmányozta és elfogulatlansága 
mellett is arra az eredményre jut, hogy a zsidó-kérdést csak 
a czionizmus oldhatja meg. Kozma. Andor, a nagynevi.i publi
cista, a »Budapesti Szem le« 1901. novemberi füzetében a. 
könyv megjelenése alkalmából tanulmányt tett közzé az anti
semitizmusról, eredetéről és okairól, multjáról és jövőjéről és 
arra az eredményre jut, hogy nincs többé zsidó-kérdés, mert 
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az emancipatio azt teljesen meaoldotta N · 
, • o · - em osztJa teh 

azt a nezetet sem, hogy >alami Zsidóorszá.rra szük , át 
""I d" h . o seg volna 
·' egenge J, og~· zs1dó és nem zsidó közt itt- tt - : 
k .. l .. b ' · k 0 még nem 

u on sege- mutatkoznak, ki.ilönösen a modo b é 1 
, r an s a kere 

setre >al o erösebb tehets égben. de ezek nem oly 1- -
dolgok, melyek miatt valamely intézkedésekre szi.ikéscre;o~ges 

A z együttélés folytán majd ezek a lényerrtei k~~· 
J .. b , k . l . l o en u-
on sege '1s ecs1szo ódnak. Zsidók között is elterjedt nézet h 

a ke t' b · bb ' ogy ' resz eny em er s1má modoru, és boay a zsidó ·, 
h~itán is megél. Fájdalom, ez utóbbi sem iaa~ Csak az ~ J_eg 
. l . o · 1ment 
'o t e?y CZlkk a »Revue B l eu «-ben, melyben statisztikailau 
Y~lt krmutatva._ hogy a zsidóság 7 /8-része nyomontságas prole~ 
ta r. De ~1aradJunk csak itthon. A magyar zsidók zöme nyo
morban el, a paraszt >alóságos földes ur mellette. A zsidó
gazdag:á~ról elterjedt balhit onnan ered, mert a zsidó kezén, 
keresetenel fogva, több pénz fordul meg és talán első sorban 
o~man, mert a zsidó gazdagság szemet szur, a zsidó szegény
se? ellenben senkinek sem fáj. Magyarországon nem egy 
anstokrata család \an. mely egymaga kifizeti a 900,000 zsidó 
öss~es té~y~eg~s- vagyonát. A zsidó-gazdagság oly agyrém, 
akar a_ z:ido nlaguralom. Ami pedig a modort illeti, igazsá
gos merteket kell alkalmazni. A zsidó közfogalom, és minden 
egyesre ugyanazt a mérféket, még pedig a legmagasabbat 
al~almazzák. .Arra az álláspontra kell helyezkedni, hogy a 
zsidók közt, épugy mint a keresztények közt, vannak fokozati 
kUlönbségek, nem született ur valamennyi. Továbbá le kell 
szokni arról, hogy Kohn vagy Kun, Léwy vagy Lévai »a 
zsidó.« Ha tapintatlan, akkor nem a zsidó tapintatlan hanem 
Kun ta_Pintatlan. Különben meg vagyunk győződve, ho~y akár
hány hires becsületbiró és perfact gentleman inogni érezné a 
lábai alatt a talajt, ha egyszerre arra ébredne, hogy () zsidó, 
~~ogy minden szara és ~ozdulata külön birálat alá esik, hogy 
o nem em ber, hanem faJ, hogy . . . szól'al zsidó. N em vagyunk 
vakok, ismerjük hibáinkat, de tudjuk azt is, hogy a nem zsi
dók ép ol.v tökéletlenek. Ha jellemüket azon módszer szerint 
bonc~olnák, mint a zsidók~t szo~ták, akkor létezne antiger
mamzmus stb., azaz anny1 antJ, ahány nép van a világon . 
.Az antisemitizmus tulajdonképen ott kezdődik, hol a zsidót a 
sz eretet és gyülölet szempontjából »tanulmányozzák«. .A zsidó 

A PRÉDIKÁCZHÍRRÓL-

• 
1
t ősid6k óta az. hogy az ember biinös és bünbocsá-

áll•tspOl 
' . zorul. Ezt a felfogást a kereszténység is áb·ette, t€'hát 

11nt1 a s , 
k OJJ. u. necsak maga val szemben. 

gya or ' 

.A PRÉDIKÁ.CZIÓKRÓL. 

Fiatal koromtól fogva gy;tkran volt alkalmam templomi 
beszédeket olvasni és hallani. Evtizeclek óta magam is a rabbi
pályán müköclve a _ szószékről hirdete~ Isten ig~jé~. Gy~nge 
erőmhöz képest némileg meg tudom tehat konstrualm a zsma-

ógai szónoklat mivoltát, föltételeit s rendszerét. Erre nézve 
fapasztalatokból eredt egyéni felfogásaimat a következőkben 
óhajtom előadni . Rámutatok arra a formára, melynek betar
tásával a beszéd a hallgatókra hatást gyakorolhat, a kiti.izött 
czélt elérheti. Egyszersmind jellemezni akarom azokat a hibá
kat, melyek többnJire okai annak, hogy a szónoklat eredmény
telenné válik, hidegen hagyja azokat, a kikhez intézték. 

* 
Isten igéjének hirdetésénél két tényező jön figyelembe . 

.Az egyik a szónok, ki hivat\a van tanításával a község vallás
erkölcsi fejlődésére fölemelő hatást gyakorolni, hi1eit a jóra 
lelkesíteni, kibékíteni öket önmagukkal és nehéz sorsukkaL 
Föltétlenül szükséges, hogy a vallásnak megfelelő jámbor élet
móddal, felekezeti tudományának alapos ismeretével, a kor igé
nyeit teljesen kielégítő kvalifikáczióval, feladatához kellő érzékkel, 
tapintattal birjon. Csak igy képes a reá bizott és magára vállalt 
szent kötelességet helyesen megoldani. A másik tényező a maly
hez a beszéd fordul: a közönség. Ettől megkivánható, hogy 
ismerje el a szónok hivatásának .nagy felelősséggel biró volbit. 
méltányolja buzgó müködését, ne vonja meg tőle figyelmét, 
azon kellékeket, melyek nélkül a szónoklat vall11sos érzést ter
mékenyítő hatását elképzelni lehetetlen. 

. A hitszónok egyik főkelléké, hogy tudatábanlegyen annak. 
illiképeu szálljon le hallgatói érdeklődéséhez és hogyan emelje 
fel ?ket a maga szinvonalára ; beszédében mily hnngot, formát. 
t~pmtatot, tartalmat használjon, hogy szavai felráz?:úk, lelke
intsék, megindítsák, tettre késztessék hallgatóit. A mint egy 
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régi írástudó a prófétákról mondott ,r;N l';Jo:J j'N:J;11~ O'N':J~ ';!ti , 

kl~t prófébí,n~k nincs, ogy prófétai stilja, l~ ogy küWnböznek e l~ 
m.tstól egyem fclfog:t~ukban, es;~,mé1k kifejezésében: gy 
áH :t mai hit~z6nokokra is. De b:ír mindegyiknek m ugyanez 

.,t k'". f egvan a 
sa.Ja os l!C.Jezés ormája, gondolatainak jellemző fe)'tegeté ód' 

' · l b' · sm Ja mc·g1s, Ht 1zonyos szabályokat nem tartanak mértékadók ' 
úgy bcHzédjük nem hitszónoklat és különösen nem zsidó na~, 
dikáczió. Pre. 

A templomi S7.ÓnoklatLoz nem szükséges feltétlenül a 
• ll , • , h H nagy, 

r1 vs es csengő an g. a a szónok a forumra állana h , , a a sza,. 
bad eg alatt kellene neki beszédet tartani hullámzó ne'pt . u~ 
eléítt, l1a Ily sokaságot lenne kötelessége kapaczitálni az · 

t: , , • , Igaz. 
~ag, rcszere megnyer~1: .akkor igenis erős tüdővel, messzeter-
.)edő hanggal kell bn·ma, hogy a zajban a tőle távolállók · 
meghallják, megértsék mondanivalóját. )1111 l1l:!ln'1:! m1il1 rm:J m~,~~ 
:1S1p ».A bölcsesség az utczán kiált, a tereleen hangot emel.« 
~P~ldab. l,. 20), de a templom csendjében, a hol kell, hogy az 
abitat szállJa meg az egybegyült biveket, ily szent helyen nincs 
szükség stentori hangra, itt a szónoknak gyönge bangját fokozza 
és pótolja a lélek hangulata :~SS O'Oj.:JJ :~S,, ~~ O'N~1'., 0''1:1'1, 

.A szivből jövő szavak megtalálják az utai a szivbez. Abban 
a perczben, midőn a közönség ugyszólván érzi a szónok szivének 
dobogását, hallja meggyőz<:ídésének hű kifejezését, mely a maga 
mdcgségében lüktet egész beszédén át, akkor a gyönge bang 
is őszinteséggel és nyiltságávai tárt ajtóra akad a hallgatók 
szivében. 

A közönséges zsidó nyelvhasználatban a predikatort 
magid, a predikácziót derásá szavakkal jelölik. E kifejezések 
mintegy körvonaJozzák a zsinagógai beszéd formáját és tar· 
talmát . .A magid a nép nyelvén érthetően beszélgetés közvet· 
lenségével adta el<:í a »derását • , a mi régente nem volt más, 
mint a szent írásnak önálló kutatásból eredt magyarázata. 
A zsidó predikácziónak föltétele ennélfogva, hogy közvetlensé· 
gével hasson, hogy Mrki is elejétől végig minden szavát meg· 
értse, a tudós és a müvclt épugy, mint az iskolázatlan ember. 
A sz~nok, ne használjon ol~~n ki~ejezéseket, melyeket csupán 
a Tá.J~zótar vagy a NyelvtorténetJ szótárban lehet meglelni, 
ne é!Jer~ oly képekkel s hasonlatokkal, melyek ismeretlenek 
hallgatót előtt. A másik föltétel pedig hog t' á és 

' y a szen Ir sra 
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1 kapcsolatos zsidó irodalomra támaszkodjék, ezt magya
a~ ezze ebből fejtse ki vallásra, erkölcsre, társadalmi kérdé
razza, vonatkozó eszméit, még pedig oly módon, hogy a közön-
sekre ' k .. áll' d lk 'k ' észrevegye, hogy a szono on oan gon o oz1 es nem a 
ség szavait közli. Hallgatói előtt méltó tiszteletben áll az 
~á:n szónok, ki predikácziójában farról ad tanuságot. hogy 
0 

y sebtében rójja össze beszédjét, hanem gondos komoly 
~::atásnak eredményével, derásával a szó igaz értelmében, 
lép közönsége elé . 

Vannak szónokok, kik hatás után vadászva derüre-borura 
frázisokat gyár tanak, szóvirágokkal, tarka sallangokkal czifráz
zák fel szónoklataikat. Magasabb költői szárnyalásnak nevezik 
ezt, a minek azonban nincs más czélja, mint hogy az együgyű 
vagy félművelt közönség fennen hirdesse: Mily szépen szónókol 
a papom! mily kifejezésekkel él! mily zamat rejlik nyelveze
tében! De ez az eljárás helytelenség azok részéről, kik a vallás 
hirdetését komolyan veszik. A zsidó szónokot nem teszik az 
orátori külsőségek, a szavak szinpompája, a hangsulyozás zenéje, 
taglejtések szinpadi plasztikája, az ornátus elegancziája, hanem 
teszi a beszéd zsidó szelleme és szine, magvas tartalma, a benne 
rejlő eszme és igazság. Igaz ugyan, hogy a szavak csillogása, 
mint bengáli tüz, kápráztatja, a külső formák választékassága 
megragadja a hallgatók egy, talán tulnyomó részét, bámulatra 
készteti azt a publikumot, mely irodalmi ízlés tekintetében 
naponta a nagybangu vezérczikkekhez jár iskolába; de az olyan 
zsinagógai beszéd, mely csak szavakból, de nem tartalomból 
áll, nem képes benyomást gyakorolni, nem hágy maradandó 
nyomot a lélekben. 

Azok, kik a szónoklatot a benne rejlő gondolat és igaz· 
ság szerint ítélik meg, nem pedig a pathos, a körmondatok és a 
föllengős közhelyek után, jól tudják, hogyha kivetk<:íztetik ilyes 
szépnek nevezett beszédet a sujtásos külsőből, lényegtelen tar
talomra akadnak benne . .Azon szónoklat, mely nem a szellemre 
hanem csupán az érzékre hat, csak küls6, fölületes hatást gya
korol, hasonló. a szalmatúzhöz, birtelen felgyullad,,lángja magasra 
lobban, de ép oly hamar el is hamvad. 1S1p j'N :1~S 1'\~!:lS C'i~1N 
'li 1~ ~~v~,,~ 'W))~ '"j''i~ '~'N S"N ... 1S1:1 A midras mondja (Rábii. 
Bresith 15. fej.), az Eufrates folyam nélkülözi ugyan a zajos 
hullámzást, de eredményében nyilatkozik meg áldásos volta; 
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ugyanez áll a JO préd1káczióra is. Minden hitszónoknak 
tekintetben zsinórmértékül kellene használni Faust szavait. e 

Such ' Er den redlichen Gewinn! 
Sei er kein schellenlau ter T hor ! 
Es tragt Verstand und rechter Sinn 
Mit wenig Kunst sich seiber vor ; 
Und venn's euch ernst id, was zu sagen, 
Ist 's nöthig, Worten nachzujagen? 
Ja, eure ~eden, die so blinkend sind, 
I~ denen Ihr der Menschheit Schnitzel krauselt. 
Smd unerquicklich wie der Nebelwind 
Der herbstlich clurch die dürren Blatt~r sauselt! 

, Taga~hat~tla~, hogy a külső szépség is egyik alkotó 
resze a _zsmago~al beszédnek. Van-e, vagy volt-e valaha szó
nok~. a ~l ~e~ k1vánt hallgatói érzékére hatni miként gondo
l~ta1, kepe1, ep ugy válogatott szép szavai által is. Miért uta
altaná ezt el magától, mikor hatalmas eszköz a szent czél 
elérésére. A midrás is azt állítja (Rábá, Énekek éneke l'l~ll 
j'Y"Jlll~il :hm W~'i.:l jil'll~lw Sv O'~"lJ..' P'Nl o,~,~ l'l"'i .,~,Ntt~ -~ S;, m~1ron j"l~N NStt• 1S m ill~ ill a ki nem képes vonzóvá tenni előadása tár
gyát és érdeket kelteni hallgatói körében, jobban tenné ha nem 
lép a nyilvánosság elé. Azonban ne a díszes szavaknak' mozaik
sze_r~ összer~ká~a ~egyf'n a fő, vagy egyedüli ezé!, melyet a 
pred1káló elerm k1ván; kell, hogy megkülönböztesse a lénye
get a mellékestől. A pa}J hivatása sohasem állott és áll csupán 
abban, hogy ékes kifejezésekkel éljen a szászéken ez csak esz
köz legyen nála, melyet a vallás-erkölcs terjes;tése czéljából 
o~_kal-m~ddal felha~znál. A mai zsidó papra is áll a prófétai 
kiJelentes: (Málácb1 2, 7.) 1il'!:l~ 1tt'J'~' i'l11l'1 t1ll'i ,,~w· •,,, 'l'lOW '' 

Beszédébe az ismeretnyujtás, a tóra. domináljon az ~sz felvilá~ 
gosítása, a kedél~ felheví~ése, hogy ballgató~ág~ fogékonynyá 
legyen val~.á~.un~ 1gazság~1, az erények iránt, nem pedig az, 
hogy 'ka kozonseg hallás1 szerve megcsiklandoztassék a nyelv 
muzs1 ájával. A jó szónok - a szó valódi értelmében _ 
ügyesen megválogatja kifejezéseit, beszédének formája tökéletes, 
a szavak egészséges, jól átgondolt eszméket hirdetnek, melyek 
bevés6dnek az emlékezetbe, ugy, hogy m1'nde k' 1· 

. n 1 azon e Isme-
réssei adóz1k beszédének: (Példab. 20, 15.) ,,,, C'J'JO ~.,, ~il! rt'' 
•.. l'lV'i 't1!:i~ ,P' 

A PRÉOIKÁCZIÓK.RÚL. J 2;) 

V nnak szónokok, kik a szószéken azt akarják tanu: í
a okat tanultak széleskörü ismeret és olvasottsag · hogy s ' 

taDl, d lkeznek KirakJ.ák tudományukat, hosszura nyujtj~ik f"löt t ren e . . , . 0 
d"k t sokat idéznek, sokat b1zony1tanak. ~Il haszna a 

beszé u e ' · · k l .. é k abból ha a szónok a tudomany magaslatam a an-k"zons gne ' 0 
. é em ereszkedik le a hallgatóság értelmének szinvo· 

doZlk s n . • 'h b 'l d l . ha megfeledkezik arrol, hogy k1 ez esze , nem gon o 
nalara, l l· 'l h 1· 

b a nagy adag tudomány táplá é< tu ter e 1, agyonarra ogy 
o~ja a hallgatók figyelmét. . 

ny Kifogásolni való az is, ba a pap a szószéken nem tudJa 
mérsékelni indulatait, túlcsap a rendes határon, temperamen
tuma elragadja, szenvedélyesen tör ki belőle a szó, tombol, 
mint a féktelen vihar, kíméletlenül sujt, ostoroz. Ilyen beszéd 
semmiképen se élvezhető, visszahatást kelt, alszoktatja a hall-

atók egy részét a templomtól. Különösen akkor, ha a szó
~zéket »pro domo,« magánügyei propagálására hasz11álja, v11gy 
ha beszédei kabinet képeket nyujtanak, melyek egy embernek 
jellemét, hibáját örökítik meg. A pap beszéde. a t~k.~rh,öz 
hasonlítson, melyben megláthatja magát az egesz kozonseg, 
nem pedig arra való, hogy egyest sértsen vagy dicsőítsen. 

Vannak olyanok, a kikről jó véleménynyel vagyunk, míg 
társaJgunk velük, vagy a míg hallgatnak, de élvezbetlenek, ha 
szónokolnak. Ügyetlenül, nebezen mozognak, gyakran kizök
kennek az eszmemenetböl, elvesztik a beszéd fonalát, kapkod
nak kifejezések után. Ezen a bajon más nem segíthet, mint a 
gondos készülés és a hosszu gyakorlat. 

Nem helyeselhető az a mód sem, ha a &zónoklat részben, 
vagy egészben fohászból áll, mintba a pap csak istenhez és 
nem a közönséghez intézne beszédet. Az ilyen fohászkodó prédi
czióra, mely különben nem is zsidó, kanern protestáns eredetű, 
alkalmazható a szentírás szava: t.:~l!l' ·;: S:.: ~:, •S:.: p~·~n il~ 
~Minek kiáltasz hozzám, beszélj Izráel fiaihoz «. (Il. ~f. 14, 15.) 
A pap a ki szemközt áll községével, tanítson, intsen, ba pedig 
lstentől kérni valója van, forduljon arczával a frigy láda felé. 

* 
. Szólok röviden a másik tényezöl·űl, a hallgatóságról 
Js. Tagadhatatlan, hogy sokat lendít a szónoklat sikerén maga 
a ~allgatóság, ennek viselkedése, tetszésének és hidegségénok 
nyllvánu]· • 

asa a szánokkal szemben. l!l~-~:'1 J'l•:: c•~·~ :-;·~c· ·~ .. ~ :-re•~ o: 
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(H.abba Debárim 7.). S;:~ lO;;:~m o~ 1N'1 ~ljlN ,,", o;;,•S ~t~ 1,::.0 ,.,".,t/J)l 

... 'mp., »l\Jikor Juda patriarka a nagy iskola termében el._ 
adást akart tartani, mielőtt bement volna, igy szólt: nézzéte~ 
meg, összegyült-e az egész közönség ?« A nagyközönség .idjjö 
érdeklődésből, szive sugallatából, vagy kíváncsiságból, tisztá n 
~ pap ir::ínt való személyes tiszteletből, a megtelt templo~ 
emeli a szónok kedvét, ambiczióját; a fönséges látvány, hogy 
körülötte nagy, értelmes közönség sereglett egybe, hogy sza. 
vára figyeljen, fölébreszti a pap önérzetét, fokozza vágyát 
hogy a várakozásnak megfeleljen. Ha pedig gyéren látogatot; 
templomban kénytelen beszélni, vagy ha. figyelmetlenséget 
tapasztal, ez valóban kétségbeejtő állapot a szónok hangulatára. 

A talmud a mannáról mondja (J óma 7 5 a): onS c•p·,~ 
o•n~::. •;mo O'J;ltl'1 ,nmy o•m•::., a jámboroknak kenyér volt, a köze
peseknek kalács, a rosszlelkűek megőrölték. A hallgatóságnak 
is e három kategóriája é3zlelhető a prédikáczióval szemben. 
A jámbor érzésű örömmel fogadja, élvezi, mint a mindennapi 
kenyeret, neki nem kell más, mint hogy tiszta liszt, só legyen 
benne és kelldleg megsütve. A közepes már müvészi formát 
és édességet kiván. A rosszlelkű azonban csak azért jd a 
templomba, hogy megőrö!je kritikájáva! a szellemi táplálékot. 
A. papok előtt nem ismeretlen az utóbbi, ki ritkán jár a zsi
nagógába, de ha jelen van, széjjel szedi a prédikácziót, hogy 
környezetében kimutassa fölényét a pappal szemben. Köztudo
másu, hogy nem az igazán müveltek és nem a jó!elküek közül 
kerülnek ki ezek a specziálitások. Egyszer a mondatkötés ellen 
van kifogásuk, másszor triviálisnak tartják a kifejezést, nem 
tetszik nekik a hang, gondolat, forma, gesztikulaczió. Ezek 
az örökké elégedetlenek, csak önmagukkal vannak megelégedve. 
A külsdségnek túlságos megbámulásáról azt mondja a talmud 
( Chagiga l6a): o•;;,;:,::., ,N'ltiJ.ll, ,n~t~p::. ,m,,;:, 1•;•y 0''1.l, J.l '-,;:~ne/j,, '' 
»Három dologtól romoihatik meg az ember szeme, ha a szi
várványt, fejedelmet és papot nézi.« Bizony elég elvakult 
ember van, kit a külsőségek kápráztatnak el a pap beszéd
jében. Hiába eredeti'ség, tudás, jó előadás; az ilyeneknek nem 
kell más, mint üres deklamálás, hazafias ömlengés, remek var
rásu ornátus. 

V an a zsidó közönségnek még egy része, me! y egyálta
lán fölöslegesnek tartja a prédikácziót, oS1y~ p::.., j' •J,,N •N~ 

• •'?l N.:l- 1)) jS 1.ltl N'? (Sanh. 100 a) :omit használha:
:'1'1' j~ ,~oN N bb'k - mondják a varjut nem engedik 
• 'k nekünk a ra l 't.lt" 'k meo- ?« Ezek rendesen arra hivat-na l bot nem I ~a "' 
meg, a ga am régente a rabbik csak kétszer egy esztenddben 
koznak, hogy . lőadásokat Igen ám, de azóta nagyon k templomi e . . lt 
tartotta . yok a zsidóságban. A.kkor nem IS vo 
megváltoztak a viszon gyakran intse hi.veit, mert ezek a nélkül 
szükség, hogy a papk A mai köriilmények között azonban a 

llá osak volta . "bb .. k .. 
is va 

8 
, k 1 f tosabbika hogy minél to szor osse . k"telessege eg on ' b" , t " 

papi 
0 

. llásosságot az erkölcsöt és 1zonyos ege o . k sZ! vére a va , , . h, a 
hiveme . k, dé ket világítson meg. Nehe7,, Igen ne ez 
társadalmi er sle könnyü mint egyesek hiszik, de e ter-
prédikálás, n:~n :i~:; sikeresebb, minél gyakoribb elvállatását 
hes feladatu ~ l k tu"'nk mai állapota kényszerítően paran-ldását le e eze l' 
s m~go , dikáczió akkor lesz ismét fölösleges, ha, va ora 
cso!Ja· A pre , , k k 'haJ· a (IV. Móz. ll, 29): »Barha az 'J'k Mózes tamton na o , . k 
va l , , ·óf't 'kb ól állana hogy adná raJ u az Örökkévaló egesz nepe pl e a ' 
Örökkévaló szellemét ! « 

MoóT. 
BücHLER P. 
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BRILL SÁMUEL LÖW NEKROLOG-USA 
SZÓFER MÓZESRÖL. 

.Allgemeine Zeitung <les Judenthums III. [!839) 574-576.) 

Nekrolog.*) 
Pressb1wg, 18 •. 

Der dritte Oktober dieses J ahres, der fünfundzwanzigste 
Tischri 5600 wircl immer in den Annalen, nicht nur der Press
burger Israeliten·Gemeincle, sondern aller eifrigen Bekenner 
des Mosaismus in elem grossen Kaiserstaate, ja wir können 
kühn behaupten in elen Jahrbüchern des Gesammtjudenthums, 
mit der schwarzen Farbe des Unglückes verzeichnet bleiben. 
An jenern verbangnissvollen Tage sahen wir unsere Sonne der 
Tugencl ·~p1:i lt'~lt'< am frühen Morgen untergehen, nachelem 
schorr seit mehreren Tagen unser Freudenfest zur Traner und 
unser Frohgesang zum Klagelied geworden war. Herr Moses 
Schreiber, geboren zu Frankfurt am Maine im Jahre 1761, 
bekleidete durch dreiunddreissig Jahre das Oberrabbinat der 
Pressburger Israeliten-Gemeinde auf eine unübertrefflich ruhrn
voile W eise; am 30. September d. J., im 78. J a.hre seines 
Alters, wurde er plötzlich von einer heftigen Krankheit be
fallen, die allen Rettungsversuchen der Heilkunde hartuaekig 
widerstebend, in den Morgenstunden des 3. Oktobers seinem 
frommen, rubmgekrönten Erelenleben ein Ende machte. Mit 

*) Wir lassen diesen Nekrolog, da er als ein Zeichen der Pietiit 
anznsehen, uuverandert folgen, um so mehr, da er mit der in der vorigen 
Nummer dieser Zeitung angeregten f:ltreitsache nichts zu thun hat und 
als ein Ausspruch vieler Verehrer des Vcrstorbenen der Oeffentlichkeit 
übergeben '~orden ~uss. Wir verweisen ührigens auf die Korresponden2> 
aus Wien, d1e sogle1ch nacLfolgt. Die Rcrlakt. 

12!1 

d Geduld mehr einem verkliirten ft r Fassnng un ' . . 
lllusterha e . Staubgescböpfe iihnlich, ertrug er che physi-

ls emem . h b 
\\[esen a d , Krankheit und die ungleich er eren 

S hmerzen er . . . l 
seben c T . nuug von aliern was rhm h t enn~ c en "" 1 der ren ' 
moralisc ren , Die Augen voll Vertrauerr nach oben. d werth war. . b 
lieb un . 1. 1 en Trostes auf die zahh·erche Umge ung 

ll hliDill !SC 
1 

· .. b ld f lt und vo V h ·er gerichtet. die Hanele a ge a et . roei·den ere r , 
seiner Jam . G b t bald erhoben zur überführenclen . b "nstJgen e e e, . . 
zum m ru nel bald wieder ausgebreitet zum heübnngend~n 
Belehrung u nserem Zirkel so wie er lebte, em 

chied er aus u . l\I' 
Segen, s . d Her·rn ein viiterlicher Freund semer It-. . Drener es ' ,d . 
eifnger t te HI'rte der ihm anvm·trauten Heer e' h der reues 
mensc en, . bl' b 'hm bis zum letzten 1\Iomente der · Bewusstsem re 1 1 1 
sem . Ilk en treu und sein letzter Lebens rauc 1 Entschmclung vo omm 

tft mit einem Se~en. 
en og . d' Veterane der altherkömmlicben Synagoge Mit resern . V l t 

. . d Juclenthum seineu letzten Oorypbaen, em . er us ' 
veJlo~· a~laubensgenossenschaft um so tiefer fühlt, J~ un~r
den te . d b ·lJ'ch l hier finelet der so smnrerch t ]' ber er ISt enn, wa I . 

~e z~\ end e D~nksprucb jener 1\Iaimunisten der yorzeit z um 
e~eic n l . e voll e Anwenclung. »Von l\Ioses bis auf ::\Ioses 

dnttenma e sem . • "t) :l C: ::l N!, ~~;·~ i): ~t;·.~~·. 
kam Niemancl elem 1\Ioses gleJCh«. ~t;. l ·. . 
Der auze Lebenslauf clieses in seiner Art emzrgen See~en
hirteng liefert inclern er reichhaltigen Stoft' zu d~n erbauhcl~
sten Betrach~unaen darbietet, zugleich den bi.incbgsten Bewer<> 

0

· R It t cl · IJl'aktischen An wendung von elem vortreffhchen esu a e er 
l . · · Der in elem Herrn ent-reintalmudischer Mora pnncipien. 

. R bb' l tt l ·ch sein ganzes Leben schlafene hochsehge a 1 ra e < UJ . 

. d .. · als dieJ·eniae welebe 1hm keme andern Grun satze emgesogen, o • 

die heilige Schr·ift und ihr vorzüglicbster Oommentator, ~er 
Talmud, geben konnten; kein philosophisches Sys~em, kemE> 
M:oralpbilosophie hatte den geringsten Einftu~s ~uf se~ne Hand~ 
lungen. Der Talmud, sein Alles, war die emzrge .Rtchtsc~mm 
seines Lebens über desseu »Bis hieher und mcht weJter « 
hinaus, er k:inen Schrítt zur Rechten oder Linken wagte 
und elennoch müssen selbst seine erklllrtesten Gegner, wo gah 
es je einen ausserordentlichen Mann, elem es an Gegnern 
fehlte? Den noch, sage ich, müssen selbst diese gestehen,. so 
Wenig auch seine strenge Religiosititt nach uraltem Ritus 

MAGYAn-Zsmó Sz~>Mu:. 190~. II. FtzBT. 
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iln·em Systemc ent~prac h dass sein B t. 
'Tr ' e ragen als G 
' ater, als :\fenscb, F reund Untel·th L b atte tlnd ' an, e r er d 
se.~zt~r, des weisesten Pbilosophen des ed l t un \T orge 
'\.LII'd d ' e 8 en Phil~ntb · 

Ig war, a s kcinc Menschenpflicht . " ro 
g 

n b . . . von Ihm Pen 
e J Ie en, mrt em em IV orte d,., ' h . nnerfül!t S . ' ,.ss l m von semer . . 
elte durchans nich t beizukommen sei. molahscben 

Doch, so lange der Mcnsch lebt . b"" 
d . "ff . ' wer urgt un d 

ass seme o entlwhen Randinngen die . . s afür 
der R · · lemsten Nachkl" 

arrnome semes H erzens .. . ? w· ange 
'I
,.. h wal en. Ie oft . t . 
ausc ung das Rauptziel der St bl' h . ls lllcht 

. t .,.,..,. h er IC en - im T d 
IS ll a rheit, des Menschen E d o e alieiu 
l d' n e muss allen seine R 
ungen Ie Krone aufsetzen. » \Verthvoll . n and-

H errn das Sterben seiner From Ist den Augen des 
»l '"i'onS ,"i/W~,, ""i •;•;v:J. E ·h b men« (Psalm 116, 15) ~P'• 
P 

t a ener Denkspruch d h . 
salmisten ! Wie sehr hat . h es Ciligen 

B
. er Sle an dem Sterb b tt 
1edern bewahrt 1 D· S l e e e unseres 

d 
. Iese ee enruhe, diese frohe z . 

ieses verklarende Vorgefühl un u· h S uversicht, 
nimmermehr voraespiegelt l .en~ IC er eligkeit, kanu 

"' ' cann emz1g und aliein · 
unerschütterlich festen Glauben . . . von emem 
unbefleckten Gewissen hergeleit~t von ~memü m Jeder Hi~sicht 
über die erhabenen Leh d. Jwer ~n. Ihr Alle, die Ihr 

ren es enseJts und d F td 
leichtfertigen Gedanken R er or auer 
in Eurern Leben den wab::~t ~bet, bet~·achtet nur einmal 

Rinscheidens, und werdet Ihr au:~m:en 1~ der ~tunde seirres 
belehrt, dann bleibt Euer U b l .. . a mcht emes Bossern v· . 0 . e fur liDIDer unheiJbar. 

1elen tausenden Israehtischen J" 1. des Auslandes war He.. M ~ng mgen des In- und 
11 oses Schre1be · · 

Lehrer unzahligen B d .. t . r em vortrefflwher 
' e rang en em hülf . h V . 

weiser Rathgeber ei·n . tt d reiC er ater, em 
· ' I e en er En l S . . 

war nicht auf seine Ge . d 
1 

. ge · em IVIrkungskreis 
mem e a Jem bescl .. kt 

wollen umfasste eine \V el t f n· an , sein W ohl-
' aus ern en W eit th 'l d 

sich seine Glaubensbrüder 'h er en wan ten 
G 

an l n um i' b . í h 
egenstande des Gesetzes und "b ' l er manmg ac e 

haften Fallen seine einsi;htsv l lu Eer das V er halten in zweife!-
. ' 0 e ntscheid h 

und em Nachlass von fünfundf" f . ung nac zusuchen, 
h f un zJg volum· .. M 

e ten beurkundet beides, sowohl d mosen anuscript-
gründlich gelchrten Talmudist 

1 
en seltenen Fleiss dieses 

S b 
en, a s auch . 

tre en, allen Obliegenheiten . sem unabliissiges 
d semes hohe B f: gen ste zu entsprechen. Daf" h n eru s aufs genü-

ur atte er aber auch das seJtene 
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.. k seine V erdienste noch wii.brend seiner irclischen Lauf-
Gluc ' h d ll d' · · ba.hu auerkanut zu se en.'. un vo~ .a eo, 1e em g~ns_hg~s 

l 
·ck in nüherer Beruhrung m1t 1bm brachte, als em mmg 

Gesc u r bter Vater betrachtet , und von den vorzüglichsten Mit-
g~.~~ern seiner Gemeinde mit einer an Anbetung grenzenden 
;~rehrung behandeit zu werden. Er schiecl dahin mit der be
ruhigcnden Ueberzeugung, seine so herzlich geliebte Gemeinele 

. bt wie Schafe ohne Hirten verlassen zu müssen, indern er 
nw . 
ihr auf das einstimmige Ansuchen 1hrer Reprasentanten in 
seinem fünfundzwanzigjahrigen Sohne einen wiirdigen Stell-

vertreter hinterliess. 
Wir haben nun gesehen, wie dieser Mann nach dem 

Siune des Herrn lebte, wir haben auch einen Blick auf sein 
Sterbelager geworfen, lasset uns nun seine irclisebe Hülle zur 
Ruhestatte geleiten. »Nachrubm ist besser denn köstlicher 
Balsam, der Tag des Todes besser eleim jener der Geburt« 
(Pred. 7, 1), •1"iS1rt 01'~ i1i~rt 01'1 :11~ ~~lt'~ Olt' :11~ • . Bei der 
ersten Nachricht von dem Hinscheiden dieses Gerechten füllte 
tiefer Schmerz die Bekenner unseres Glaubens, die Kaufmanns
Jaden wurden gesperrt, die Geschafte unterbrochen, mit Blitzes
schnelle durchflog die Trauerkunde Pressbm·g~ Umgebung, 
ganze Schaaren seiner verwaisten V erehrer fanden si ch in 
tiefer Traner ein, ihrem grossen Lelner die letzte Ebre zu 
erweisen. Gegerr Abend nahm der Leichenzug seineu Anfang 
- nichts von aussorem Gepritnge, dieses mag einer andern 
Feder überlassen bleiben - wahre Trauer wohnte in jedem 
Herzen und sprach eleutlich aus jeclem Zuge des Gesichtes. 
Die vornehmsten Mitglieder der Gemeinele eiferterr um die 
Ehre, die entseelte Hülle ihres geliebten Lehrers zur ewigerr 
Ruhe zu tragen, ihnen folgten die ntlchsten Leidtragenclen, 
dann kamen in geschlossenen Reihen die Stuclenten (c•·1n:1) 

mit den hinterlassenen Manusm·ipten in den Handen. Unüber
sehbar war der Zug des Leichengefolges, kein Auge blieb 
~·ocken, uud in jeder Miene spiegelte sich das tiefste innere 
e~lenleiden; ganze Schaaren verlassener \V ittwen und \Vaisen 

w~nten bittere Thranen ihrem entrisseneu \Vohlthti.ter nach. 
» a zogen sie hin in das T hal des J ammers, ihre Zli.hren 
~~chten es zur Quelle und mit Segen hüllt man ein den 

e u·erc (Psalm, 84, 7), li1::l,:l o~ 1rt1li'lt'' \'ll~ N::l:lrt p~ :V :l ''":lll« 

9* 
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•• ,~1ö ,,i:l-"· N eun Rabbiuen, der Sohn, Nachfolger cl 
blichenen, an iln·er Spitze, hielten Leicbenreden d'es Vet·-

. h · t · d' · ' Ie Ull:ls energ1sc er waren, .J e r euer s1e te mner en Gefüh] o 
drückten und je r eichhaltiger der Stoff sich gleich e aus. 

. . sam " selbst darbot, s1e dmften Ja nur auf gie Manuscri t 
1

_on 
deuten und ausrufen: »Dieser hielt genau was in p;. tn. 
geschrieben ist«, •m.J .:ll1i:llt' M m o•p«, um die gauze 1;elll 
sammlung Thriinen vergiessen zu macben. er. 

So ruhe denn sanft , du treuer Hirte, ansl)rtlChlose
1 . · nnd beschmclener Gelehrter, du aufrichtiger Lehrer und un 

ver. 
gleichlicher l\Ienschenfreund! Dein Andenken wircl nicht nur 
bei Pressbm·gs verwaister Gemeincle, sondern bei allen Brüdern 
zum ewigen Segen fortclauern, und j ecler , der so glücklich war 
eleiner V erherrlichung beiznwohnen, wird unwil!kürlich mi; 
nachrufen : »Ü class ich elen Tod der Redlichen stürbe, dass 
mein Eude dem Seinigen gleiche !« (Numeri .23, 10), 'IP~J non. 
.,,,ö.J 'l'1'"n~ ",m o•~!.!', l'11ö 

8. L. Israelsohn. 

KOR~ "1IÓRITZ (l\IAYER BISTRI'l'Z) LEVELE BRILL 
S. L .-HEZ. 

(185 9.) 

s~., Ehnviirden dem Herm S. L. Brill Rabbinats-Assessor 
in Pesthi 

E w. Eh1·wúrden l Der Mann des J ahrhunderts, der 
grosse .. Napoleon, biethet uns hintereinander so ausserordent
liche Uberraschungen, class Sie i.i.ber eine en miniatur, wie 
beispielsweise dies mein Sebreiben an Ihnen, gewiss nicht zu 
sehr den Kopf schüttein werden. Um Ihnen aber den Schlüssel 
zur Lösung meines sonderbaren Betragens gleich im Yorhinein 
zu geben, sei Ihnen einfach gesagt: class ich mit leichtern 
Herzen die von mir nach Pesth zu unternehmencle Reise 
durchaus nicht autreten kanu, wenn es mir das früher zwischen 
un~ beatandene g~te Einvernehmen wieder herzustellen nicht 
gelmgen sollte. MICh macht der Gedanke b b d · h d ru 

. e en, ass IC e 
gelehrtesten und ge1streichsten dem t· " · · t d "ber 

. • Ie!smmgs en un u 
alles Dunkle LICht verbreitenden Ma t t " t 1 n 

nne s e s 1erne s e 1e 
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. T h üre für ro ich verschlossen finelen sollte. W enn 
d seme h h · bt ·t · un .. den mich auc noc me ganz, mi memen 

Ehrw ur s· d h h EW· d V orzügen ken n en, so werden Ie oc sc on 
h achen un . 

Sc W< • • wahrgenommen haben, class 1ch ein warmer 
'el an mn b ' 

so vl d W issenschaft und ihrer geweib ten T ragt>r m; 
.,;r ·ehrer er D d P h·· 
v er . d ' mich ewig verzehrenden range, en ano-

d bei Jesern . T . d 
un w· senschaft und Gelehrsa mke1t den nbut er der u . 
:ruenen nd H ochachtung darzubringen, sollte ich miCh 
Auerkenuung uh c]· · fen um N~l::l l"'1 J'11PS1 j Sl" "~~·:. p:.Nn:-tS 
h en nicht na en ur ' . . . 

I n Füssen zu sitzen] zu sem? Nem! Ich kanns .,.:l, [Ibnen zu . . l 
l f · ht DerJ· en ige der em ern emen Savanaro a anzu-cl clar s me · ' . 

un hl nd in die Hand zu geben vermag, der muss mem 
empfe en u d . M . t 

d d mein Führer mein L eiter un mem e1s er 
Freun un ' . h h d 

d sollte ich ihm, trotzelern ICh noc eute er 
werden, un - · s · "Ci." tl. h Abb'tt . d s das Recht aut mmner eJte, ouen IC e 1 e Memung, as . . h l' h 

I d Un Ihr Edelsinn Ihrem Wissen ganz SIC er IC thun. n em n . . h 
. b"lt so lebe ich der Hoffnung, class Sie d1e ro en 

die Waage a ' G "th 
.A.usbrüche meines wildempörten und auNfgerheg~ehnt emh~'ll es 

· d D ckmantel der Liebe und ac SIC ver u en 
roJt em e b . h d 

d d Schleier der Vergessenheit darü er z1e en wer. en. 
un en · ]" kl h w enn Ew. Ehrwürden ü ber mich und meme u~g uc ~c e 
Lage ein bischen nachgedacht haben, ~o _werden S1e es mcht 

· t finelen wenn ich mich m1t Jenern rasenelen und zu gewag ' . . "b . 
sinnverwirrten Tu bal in Savanarola vergleiChe. J e~er u. ei-
strömt von Hass und Wuthausbrüche, weil man 1hn semer 
Habe beran bt und ihm zuletzt seine Kinder abschlachtet i 
nun auch ich in meiner zartlichen Sorgfalt und ausser
ordentlichen Bekümmerniss um W ei b und Kinder, sah auch 
in Ihnen als Sie Ihr Urtheil über meine poetische Mache 
abzugebe~ sich weigerten, blos den absichtlichen Zerst?rer 
meiner seho n verwirklichten H offnungen und den V ereJtler 
d E . 1 Bl"h g über Ver-es langst erwarteten Gewinnes. It e a un . 
kenuung des eingebildeten Talantes oder gar .Gemes,_ war ~s 
gewiss nicht, welebe mich zu jener unglückseehgen Bitterkmt 
verleitete. Ich kenne mich nur zu gut. Ich weiss es sehr wohl, 
dass ich eine Null in der Reihe der Dichter und gelehrten 
Mitnner bin. Der tiefbetrübte Familienvater war es blos, ~er 
seinern gepressten Herzen Luft machte ; und der ihm im G~Iste 
"Vorschwebende, grassliebe Anblick seiner leidenden Klemen 
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war rr~arhe, da% er in den 'Vnthausbrüchen ;,,~;, ~V ;'"'l:l~ 
[übertreiben] war. In Anbetraeht 1hescr wahrheitsgetreuen 
Thatsache also, wollen f'ie mir verzeiheu und in Zukunft Ihren 
Jehr- und anziebreichen Cmgn.ng zu Gute kommen lassen. 
Ragen Sie es allen jencn, dit> Zeugen meines Murrens waren, 
und dit> Ihnen vielleicht mehr zugebracht haben, als ich gesagt 
habe, class ich Sie •:.Jt:~;l Vl-p ::l~:.l [mit zerrissenem und gebroche
nem Herzen] um Verzeihung bitte, weil ich nun, bei kalterm 
Blute, mein "Gnrecht eingesehn. 'f1N~n ~:l 0' f11~1 ::l~:l l'~W;, 1 

[Vergeben Sie meine Sünden.J Denn ich kann in Pesth ohne 
Ihnen nicht leben. 

Und nun leben Sie wohl. Empfehlen Sie mich Ihrer 
werthen Frau Gemahlin, der engelsgleichen Dore, welebe in 
ihrer Herzensgüte den ;,~v~ ,., [Bewohner des Himmels] 
ii.hnelt; grüssen Sie mir Ihren H errn Bruder und seine liebe 
Frau ; küssen Sie für mich den schöneu I si und auch die 
andern guten Kinder, und gedenken Sie mit Freundlichkeit 
des bald Wiederkehrenden, Sie ungernein Behatzenden Hoch-
achtenden, wie auch alle Zeit ' 

E w. W ohlgeboren 

Vágh-Bistritz, am 17-ten .Juli 1859. 

ergebeneu Dieners 
Moritz Kohn. 

STEIXHARDT JAKAB ARADI RABBI LEVELE 
BRILL S. L.-HEZ 1873. 

• 

~zórEJt MÓZES POZSO!>Yl JtAHIJf CJHJVER.- BIZO:SYf'fy.Í.:SY.\. 
13:) 

SZÓF ER MÓZES POZSO~YI RABBI ~cRÓYER« 
BIZOi\YlTV Á~Y á.. 

(5595. Niszan 27. = 1835.) 

~N'.l)) :1 "~ i",;"l :·n p " j :::·~ sw~t:' n":l P'• 'i' jt,~·~:; i:- ;- ;-
j1Nln 1:· ,, n ''~V in; ·::r. 1i iV~ ··~::n w~~· - N ''~" t::')~ p?: ... - r.. .... 
•lln i~:l nn - 1n:~·: ,,N~ l'~;;;n1 -~"'N p··pi:N •·; cS·v::: ;-~·oz ·.,-: l':~~-:~ 
~~, ·t:.tN O)i ~:;"j , __ :!, s:~ --~, s~: ~s-~ ·~~·-i~ :--·:: .. ~·:tS -~ --:~ .. ~:t:· 
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A spanyol és a provencei vigasztalan állapotok között 
eseményszámba megy egy középszerü tehetségnek: Izsák ben 
Jakab de Latesnek (c. 1372) a fellépése is: »Toldotb Jicz
chak «-nak nevezett művével. A_ tradiczió történetére igen 
fontos adatokat szolgáltat . .Az előszót követő tartalomjegyzék
ben 1) a szerző is felsorolja a gaonokat. K öztük a legkivá
lóbbról, Szaadjáról nagy magasztalással emlékszik meg: ».A ki 
számos müvet szerzett a szent iratokhoz és a filozófiához« 
(nl•;l:l'rt m~:m:l1). 2) 

A méltányosság megköveteli, hogy a szellemi hanyatlás 
ezen korszakában is megemlékezzünk a zsidó fordítókról. Ezek 
közvetítő tevékenységének köszönhető, hogy nem egy görög és 
arab kiváló munka menekült meg a feledés homályából. Aris
toteles magyarázóinak és az arab filozófusoknak müvei zsidó 
fordítások útján jutottak a scholastikusok kezébe. A :filozófia 
mellett a tudománynak majd mü1den ága,3) számos szerze
ménye zsidó fordítóknak köszönheti fennmaradását, a kik nem
csak arabsból, hanem latinból és latin nyelvre való fordításo
kat is eszközöltek. Magán a fordított művön kivül. sokszor a 
fordító bevezetése is igen becses adalékot szolgáltat az illető 

fordítónak, avagy kora felfogásának jellemzésére. Tiyen beve
zetés Leon Józsefé is, a ki Gerarel de Solonak 4 ) orvostani 

') Melyet a szerzö p·~ '"))!.!!-nak nevezett el. Ki van adva: Ber
liner és Hoffmann Magazin, IY. éd. Oczar Tob czímű rnellékletében. 
L. erre nézve: Zunz: Zur Gesch. u. Liter. 478-4i9. Ujabbarr e rnunkát 
kiadta: Buber (Jaroslaw. 1885.). 

') Oczar Tob 069. old., tov. Magazin, IV. évf., 219. old. Buber 
Salarnon ezen Saare Zioat Meiri-nek az Ábothoz való be\·ezetésével egybe
vetvén, azon meglepő eredményre jutott, hogy Lates Meirinek művéböl 
az adatokat egyszerűen kiirta és azokat az ö személyes meggyőződése 

szerint átváltoztatta. Lates - a ki maga is kedvvel müvelte a filozó
fiát, - Meirinek keuvezötlen ítéletét Szaadja vallásfilozófiájáról egysze
rűen kihagyta. V. ö. }1eiri-t. 

3
) lllint a t ermészettudományok. mathézis, a~tronómia, de különüsen 

a medicina. 

') Tanár és kanczellár volt l\Iontpellierben (1300-1320) és kon1-

mentárt írt Rasinak • Kitab el-Manzuri czímü orvostani roüvéhez. 
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mű>ét Ü3r('as<:onban (t:HJ4-hen) hébcrre átültette. Fordító 
ho" lU be,·ezctúben pana,_zkodik a profán tudom:inyok (i''~:ii 
.· ;·; ·~·.-) nagy hiányzáo;áról az ó hitsorso~ainál . Ezt L eon több 
<:ajuos körülménynek tulajdonítja. ,Elüször annak, hogy az ész
beli tudományoknál 1) tilalom áll fenn. mert a nép a maauk 
való~ág~ban azokat ~múgy sem foghatná fel. A. tudomá:yt 
c·akJ~ htokban mí•ehk roanap ág a disputátióban járatlanok. 
azért a köznép őket hitetleneknek bélyegzi. a mint ezt a ~Ióréh 
f~letti küzdelmek eléggé tanu ítják. A. tudatlanságnak másik 
oka a görög és arabs míh·ek hiányos fordításaiban keresendő 
melyek a magyarázókat térútra vezetik . . . Ezért tanulmá~ 
nyozta Leon a latin nyehet és hallgatott az iskolákban tudo
mányos előadásokat, hogy ismereteit tökéletesítse ... « 2) 

K 0rtársa >olt Cabret Izsák b. Ábrahám, a ki J ohannes 
de a_n~to Amando hírneves gyógytani művét 3) (1403-ban) 
lefordna. Az előszóban fordító fájdalmasan ismeri el. '>ho 
a zsi~ó~ k_evés ~i>étellel járatlanok a vitatkozásban, mivelho:; 
~ log_1kat es egyeb tudományokat (r~·;1~·; fl''::,i) a hosszú szám
~etesben, az elnyomás, a szenvedések és a rájuk rótt terhek 
lllatt nem mí>elhettékc.4) 

, Ezen időben a zsidóság helyzete egyre türhetetlenebbé 
·~It. ~ külső üldözésekhez járultak a vallás ellen irt táma
~asok lS: ~ mP]yekkel szemben a zsidó~ág legkiválóbb férfiai 
1rta~ ~edirato~at. Ezen súlyos napokban egy férfiu válik ki, 
a ki hLtsors_os~r: nemcsak a. külső támadások ellen védelmezi, 
hanem ~- zsrdos?.g >allásos alapjait is megszilárdítani törekszik: 
Cl~W:Z(!a~ K_r~sz_kász,. a ki Ri bassal egy félszázadon át állott 
a ZSidosag elen,,) fehsmerte, hogy a törekvések a l k 
ki ·1 k , me ye egv 

nyi at oztatott vallásnak a filozófiával vaJo' k' l't. , " 
· á yu1n ' 1egyen 1 esere 
rr n ak. nemcsak czéltalanok. hanem veszélyesek is. A filo -

') : .. S:., :::·-:-. 
. •) L. Stei!Lichneider: Hebr. tbers., 795. old.. továb . -

Rabms, hol a be><ézetés közöh·e van. · ba ::\eubauer: 

") Expositio in .Anti<lotarium :Sicolai az .1 • 
ren<lszere. írta 12r, 1_ ben. · ' a talanos therapiának 

. . ·~ "!· ö. Steinschnei<ler: Hehr. t"bers .. 806 .. . 
l,tCól kez•ratra pedig 1 Gold<>nth 1 C t 

1 
· · old. E munchem és 

• . .. . .. a a a og. 7Z. oldal. 
) J au] u<; (Gratz: :lionatsc:br. 18?4. 251 ld . .. . 

(\!T. 32) azt állítja és bizonyítja. bo Óh · 0 
.. ) Gratz nezete ellenére 

iunkczi6ban lévG rabbi működött~ gy asz<laJ Kreszkász tényleg mint 
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zófusok korára immár az álokoskodók (.:·:;:::!;:;;"::) következtek, 
a kiktől már Pulgár,I Kaszpi, 2) késöbb Durán Simon 3) is 
óm intenek. Ezeknek egész filozófiai tudományuk filozófiailag 
hangzó jelsza>akkal való kaczérkodásból állott.4) Czéljuk nem 
az volt, a mi ::Haimuninak, hogy a >allást észszerü alapra 
fektessék, hanem hogy az észt tegyék a vallás értékének 
birálójá-.á. Sőt voltak, a kik "a kinyilatkoztatott •allást fele"
legesnek tartották, mert a filozófiával is ép ugy el lehet jutni 
Istennek tiszta megismeréséhez.5) Aristoteles tanai teljesen 
pótolják a szentirást és hagyományt.« 

Chaszdáj Kreszkász az aristatelesi filozófiát is bonczolás 
alá vette, mélyen gondolkodó szellemével annak gyengéit is 
felismel'íe kimonclá: '>Hogy az emberiség üd vét csak a hitbE-n 
lelheti fel.<' Munkájában mindenek előtt ::Uaimuni ellen fordul. 
~Sokan hitsorsosaink közül c - mondja vallás-filozófiájának 
előszavában 6) - ~prófétai látomást és igéket álomnak, idegen 
tudományoknak tekintenek, 7) sőt tekintélyes bölcseink is el
fogadják az ő nézeteiket. Élükön a nagy :Uaimuni, a ki szelle
mének nagysága és kiterjedt talmudi ismerete mellett átértette 
a filozófiai imtokat. Azoknak gyenge praemissáikból alkotott 
oszlopokat a Thórához a ~tévelygők utmutatójával .: . Habár a 
mestert jóakarat vezérelte is tettében, manapság akadnak, 
a kik eretnekségre változtatják az élő Isten igéit. Azonban 
mindeddig nem lépett fel, a ki megczáfolta volna a görögök 
bizonyítékait, a melyek Izrael szemeit napjainkban elhomályo
sítják. Ezért Chaszcláj Kreszkász saját spekulátiójá val akarja 
a zsidó-tan alapjait lerakni. « 

Ohaszdáj Kreszkász nem volt a tudománynak ellensége, 
hanem midőn a •allásosság a nyomasztó >iszonyok között 
fokozott mértékben növekedett. ő sem >onhatta ki magát 
korának befolyása alól: és a filozófiát az orthodoxia szolgála
tába fogadta . Öt inkább vallásos, mint filozófiai kényszer vezé-

'J c·;p; o:;~ 14 a, L fent. 
') u. o. ·c·-::i ·;::c 11. fej. • 
') J"i':lN i;-: 3(1 a. 

') Jaulus: Simon Duran , Monatschr. 1874, 406. old. 
•) V. ö. Semtob b. József b. Semtob ;-•;'o:N:- ·;:,: bevezetését. 3. old. 
•) ':'1 ··:-~ ed. Ferrara, 1555. 5. old. 
' ) Az ismert jesajási vers: 2, 6. 
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n'lto, hogy n filozötilinnk - nwlyet a ra tionaliHták a szent 
iratokkal tlg,p'nrnngunnk ism<'r td.: d - tévelygései t kimutassa 
t>~ n vnll:isra ártalmntlann:1 tegye. Clmszd:ij Kreszk:.ísz csirájá
Ml sok oly ml-ly gondolatot fPjtett ki, hogy azokat később 
Spinoza is értékesítette. 

Ribason l~ i! Chnszd:íj K reszkászon lcivül ezeknek ifjabb 
kortársa: Dnrán Simon b. Czemach (1361- 1444) volt, a ki 
kortársai köznapiass<ig:íhól ki eml'lkedve, a zsidóságnak több 
éYtizeden át vezetőjévé let t. A zsidó történetben véres betük
kel feljegyzett 1391-ik év 1) iszonyu mészárlásai köréből mene
külve, a sors üldözte ifju korán megízlelte a hontalanság 
kenyerét. Ott hagyta szeretett hazáját és szülőföldjét, Malorcát, 
Algierba vándorolt. a hol Ribas elhunyta után annak helyét 
a rabbiságban elfoglalta és nagyban hozzájárult a Berberség 
z időságának szellemi fellendüléséhez. A rabbinikus teendők 
sulyos gondjai között is ráért a profán tudományoknak: a logi
kának, fizikának, mathesisnek, orvostannak stb. mélyébe hatolni. 2) 
A görög astronomusok érdemeit nyiltan elismeri, mint a kiktől 
sokat tanulhatunk. 3

) TovábM Durán az észszerü kutatást a 
vallás fontos kellékének tartja: »A kutatást a vallás épen
séggel neru tiltja, 4) azért illő, hogy az ember szilárdan 
ragaszkodjék a hagyományhoz, de mint eszes lény a szabad 
kutatástól se tartsa magát távol.5) l\Iert a mi vallásunk 
senkit sem kényszerít arra, hogy az észszel ellenkező dogmát 
elfogadjon. c 6) 

Amde Durán sem látott túl korának korlátolt látókörén 
és. a tudományok érté~.ér61 korántsem volt oly tiszta felfogása, 
mmt Salamon fiának. O is a profán tudományokat csak eszköz
nek tartotta arra, hogy az eretnekeket saját fegyvereikkel 
okoskodásaikkal lehessen visszautasítani. 7) Ö is hódolt az ál ta~. 
lános véleménynek, hogy a görögök a zsidóknak elveszett régi 

') N;p ':1 = 5151. 

') L. Durán !Simon filoz. főmunkáját: l'11:lN p~-t (ed, Jellinek)., 64. oldal 

') Durán Simon, resp. I, 103. 

:> ~!:'1!1~ :m~N filoz. kommentár Jób könyvéhez, 11 a. 
) l1~::lN p~ 31 b. 

:) Ezen ált~lá.nos elvr<'íl L Jaulus: Monatschr. (!874) 455. old 
·) Durlm Stmon b. Ozemach, resp. II, 52. · 

t 
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iratait sajátították el és mint plagiumot, saját szerzeményük 
gyanánt adták ki. Habár Durán az ~ filozófiájában a ~abbalá
nak kevés befolyást engedett, de mar nem vonhatta k1 magát 
annak nagyrabecsülése alóJ.l) •Az összes »profán tudományok« 
(i11'j1li'M 1'111):Jn) felett óriási magasságban áll a talmud, de külö
nösen a kabbala. Midőn ez utóbbiról van szó, korának fel
fogása teljes mértékben uralkodik rajta: előkelő megvet~ssel 
szól a »profán tudományok«-ról, a melyek a kabbala, l> az Igaz 
bölcseség« mellett csupán üres fecsegések; emez az » lÍ.rnő « , 

amazok a kabbala »szolgálói«, egyébre sem valók, mint elme
él0sítésre.« 2) 

Dm·án nagy gyülölettel volt eltelve különösen az álbölcsé
szek a) ellen, a kiknek álokoskodásaiban a vallásra igazi veszély 
rejlik,·!) rationalismusuk határt nem ismer, sőt a Thóra kinyi
latkoztatását is tagadják.5) Ezekkel szemben határozott állást 
foglalt el, a kik kételyeikkel csak azt hiszik el, a mit álokos
kodásukkal be tudnak bizonyítani, holott a zsidóság tanai a 
megtestesült igazság. 

Fia: Durán Salamon (1400-1467), a ki atyját az algieri 
rabbiságban követte, nem örökölte annak előítéletét, hanem 
nyilt bátorsággal lépett fel a tudományokért és határozott 
ellensége volt a kabhalisztikus tanoknak. A. hét szabad müvé
szetnek jogosultságáért Haj gaon, Rasbo és Ribas tilalmait 
megczáfolva, lelkesen szállt síkra: »Hisz ha Izrael bölcsei 
mivelhettek egyéb tudományokat is a talmudon kivül, miért 

' ) Jaulus: i. h. 452. old. 

' ) Dm·án Sirnou b. Oz. resp. II, 52. l'11't.:l1p:1 i\i')''l:'~ Jt~~:-:: CN1 
'j')! ,,"N.., S;, ;:1 r\1·,,~s l'11'j1'J:1 n1'N1!l~ n1')!::l~ n1•S;,t:1 n1·;n,. l11'l101) 
M:öii - :1!l'Sp;, pr·nS1 l1J'1,; S1:öNS nD~ 1N NS-: h!l ,•mc.•N 'N ~·.1•.1 
.n1n1n!l :1~:1 ;,•SN1 nwt.:J p· Cj'N m~:m;, 'N\:11 :-:'!::~:-: n~:;; ni~N.; 
l'11::l\:lii~:1 \:!,~ss p; ,,,1);,:1;'1 ,s.)!,. NS ... n1n!llt':1 :1~:1 1'\':lJ :1':1 i:N1 
1.11 :1::l0 o,;. Jellemz<'í ezen kivül az ,egész korra, hogy Duránnak mily 
kevés érzéke volt a költészet és a héber grammatika iránt, - a mely 
tudományoknak bizony elég jogosultságok volt a héber irodalomban -
és egy izben azon állítást merte koczkáztatni, •hogy nyelvtani hihák 
egy tudósnak nem esnek szégyenére•. L. Güdemann: Unterrichtswesen 
174. old., tov. Dnrán Simon, resp. 3:J. végén. 

' ) O'!:iCS!:iM. 

') Durán l'\1::lN pl) 30 a és 93 b. 
') Jaulus : i. h. 406. old. 



l<'nne o;; n6k1i nk Plttit va'? Azért bizonynyal mondom, hogy 
a ki tehctségl't ércz magában c tudomünyok idnt és tökéle
tesíti azobt lelkében, :l.Z közel<'dik a:.~ lstenhez és törvényeit 
ink:í bb fogja gyakorolni.« 1) 

1\lint egy prófét:inak int() szózata hangzik ezen iddből 
a portng:tli .dlámi Salamonnak erkölcsi tanítása egy tanít
v:lny:ihoz.2) A z erkölcsi intelem után szerzd fekete szinekkel 
ec·eteli az ő saját korát és kortársainak fájdalmasan veti 
szemükre erkölesi és vallásos bukásukat, megmagyarázván 
nékik, hogy csakis ezek miatt jönnek rájuk a véres üldözések 
tSs I ·ten sujtó csapásai. »Néhányan a »későbbi bölcsek« 3) közül, 
sajnos! mnguk járultak hozzá a bukáshoz az által, hogy egymás 
ellen gyülölettel és irigységgel vannak eltelve és a szent tant 
elidegenítik. Szivüket nem annak szellemére irányozzák, hanem 
grammatikai finomságokra,1) továbbá arra, hogy novelJákat és 
egyéb talmudi müveket írjanak. A Thóra szentségét a hátuk 
mögé vetik ... « 

»Mindezekhez még az a baj is járul, hogy nehányan a 
későbbi bölcsek közül a mi tökélctes Thóránkat felfrissíteni 
akarják, azt idegen, görög, chalelens ruhákba öltöztetik. Az isteni 
tant a görög filozófiával akarják megegyeztetni ... Ezeknek a 
nézete szerint Phito és Aristoteles többet használtak az d 
kutatásukkal, mint a mi tanítónk 1\Iózes szent tanával. 
~Iert az ö törekvéseik, ü·ataik, kutatásaik nélkül a mi szelle
münket ma is sötétség borítaná.5) Tehát a legnagyobb baj 
abban gyökeredzik, hogy Istennek idegen tüzet hoznak áldozatul 
~s h~ egy zsidó három avagy négy lapot tanult a görögök 
tratatból, akkor már szétszeli a szent tant a végtelenségig az 
6 nyelvének (kritikus késével), gúnyt üz a parancsokból, meg
czáfolja a traditiót.« G) 

. ') Durán S~lamon _b. ezemach: l)):l1 )':l' responsum-gyüjteménye, 
I. resz, 134. Rz., vege fele. 

. ') ~~::m~ l'l~)N, szerk. 1415-ben, kiadta Jellinek (III. kiadás). 
L1pcae, 1854. 

') 0';1~nN, mely terminussá vált a l:l'j1ltJN'i-mal szembe 
') Vala~i~t _Aláminál, úgy az egész korszaknál hiá:· zott már 

a grammat•ka1 erzes, a melyről Eforli fájdalmasan 1)anaszkody'k J f t 
a 77. old. I · en 

') ~c,~ n~)N 24. és 2;,. old. 
') U. o. 2G. old. 
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A. mint lfttjuk, A.lámi is a filozófiában keresé a .bajoknak 
lcCTfőblJ okát, azé rt óva int ennek míívelésétől. Eze~1 mteler~u·e 

0 b ali "ha volt már szUkség, mert :t tudomanyok, ugy 
azon an ,., • l . ... d.- tb 'l 
mint n ftlozófta tanulmányozása már ege~z~n <J.]~tt ~- 11 a o 

· r. nem tudt·í.k meO'érteni, hogy mtkepen ts aJanlhatták és tgazan < o 
· k t J•or·ábbi tekintélyele a tanulmányozás ra. 1

) A profán eze c a ' . . 
d • yok tanulásának tulaJ·donítottak romden rosszat, meg tu oman · 

azt is, hogy a nagy talmudi bölcseknek . és a. T hóra nagy 
commentáterának: Rasinak tisztelete annyn·a alaazál1ott. 

Ezt látjuk: Gabbáj M6zes (a,pologctJkus) supercommen
tárjában,2) melyet szerző Rasi-hoz írt. »Láttam. b~lga f.~rfiu
kat« _ mondja - »a kik mindenképen alazzak ~ol~se
ink magyarázatait. :Mások pedig gúnyolják Isten kuldott
. •t 3) mondván hogy nagyon is távol állott attól a szent
Je' ' · k ']b' írás valódi értelme. Ezek azon férfiak, a Ink magukat » ora.) l 

és későbbi profán tudományoknak« 1) tanulmányozására adJá~, 
megfeledkezvén arról, hogy őseink csakis ki vételesen enge.dtek 
meg R. Gamlielnek a görög filozófia tanulását.5

) Ama Igaz
sághoz, a melyet a »szentírási tudományok « 6) magukban fog: 
Jainak, a filozófiára és egyéb prófán tudományokra semmi 
szükség nincsen. Ezek csak annak szolgálóleányai, siit<lnői. 
kenőcskeverdi stb. « 7) 

Azon ritka férfi:tk közé, kik a mély sülyedésnek valódi 
okait [elismerték, tartozott Profiat Dw·án (Maestro Izsák b. 
l\Iózes Balevi), a kinek szi,,ét a zsidó valhis. a zsidóság és a 
tudomány iránti szeretet töltötte el. Az 1391-ik éYi iszonyú 
vihar óta a zsidóság lelke mélyéig el Yolt keseredve. A. kiállott 
szenveclésekért Profiat Durán állott kemény boszút satyrikus 
röpiratával,s) a mely legszebb emlékjele annak, hogy szive mily 
melegen elobogott őseinek vallásáért. A tudománynak majd 

') L . G üdemann: Unterrichtswesen 17 5. old., tov. Szaadja ibn 
Danan (Edelmann: Chemda Genuza XIX. old.). 

') ;,~St:.' i::l)) , melyben szerző Rasit tnelegen védelmébe veszi. 
Elkészült 1421-ben. 

') nasit. 
4

) n,y;·n~, n~~·~e'~i rn.,~ ~ :::~r: n:~:~. 

•) L. Steinschneider: Hebr. Bihliog1·aphie YII. évf. 2G. old. jegyzet. 
•) ;,;u;;, !ii~::ln. 

' ) Maimuninak ismert ~rúzisai /Wi::l~i l'l1np· /"11~1~ i\~ti~t•. 
8

) Efodi: Ti\1::!~::! ':'ll'l '?~. 
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mindegyik :í~áhan igen >'Zép jártasságat tanusítot t. Gramma
tikai munkája, a mely téren Kimchi Dávid óta mély szünet 
állott be, nagy irodalmi eseményt képez.1) 

Profiat Durán a legnemcsebb ezéitól és azon meggyőzö
dé t6l "l"ezéreh·e fogott munkájához, hogy hitsorsosainak sűlyedö 
szellemét csak a zsidóság nyel"l"ének megerősöd ése és irodalmá
nak felvirulása állíthatja helyre. Fájt neki, hogy hitsorsosai 
oly llevés érzést és melegséget tanusítanak a zsidóság nyelve 
és érdekei iránt, hogy nézeteiket egymás ellenébe állítják és 
ezáltal a zsidóság belsejében is szakadást idéznek elő _ 
ellenségeik örömére. A zsidóság három pártra oszlott, a melyek 
teljes erejükkel egymás ellen fordultak 9) Profiat Durán 
átlátta mind a három pártnak tévedéseit. Az uralkodó egy
oldalu talmudtanulás, mely mellett az ész ellaposodott, nem 
elégítbeté ki az ő tudományszomjas lelkét; még kevésbbé »azon 
álbölcsészeknek (t:n:~os~/'1~) törekvése, a kik a zsidósággal sza
kítva a profán tudományokat felkarolják ugyan, de a Th6ra 
parancsait allegoriákba öntik és felforgatják az élő Isten 
igéit.« Végre a harmadik osztályt, amely ellen keserüen fordul 
azok képezik, a kik a kabbalisztikus tévtanokhan látják az 
emberi szellem tökéletességét. 

Profiat Durán éles kritikai észszel 15 szabályt, utasítást 
ad, melyet az életben a tanulásnál a zsidó szellem nem 
nélkülözhet. De világos látása mellett ő sem szabadult meg 
teljesen korának irányától és eszméitő!. Kortársainak szük
keblüségétől és vakbuzgalmától való féltében nem meré.szeli 
védelmébe fogadni a világi tudományokat. »Ha a gondolkodó 
8zivét mindenáron elfogná egy beteges hajlam« -- mondja a 

1
) 1!:>}1 rllt'),'~ , kiadták bevezetéssel és jegyzetekkel ellátva: Fried

liindcr és Kohn, Bécs 186;;, Már maga a szerzö előszava is, a mely a 
művel csak lazán függ össze, a nyelvészetra és művelödéstörténetre annyi 
érdekest és tanulságost tartalmaz, oly mély hetekintést enged korának 
viszonyaiba, hogy zsidó és keresztény tudósok azt munkáikban egyaránt 
a legnagyob], elismeréssel említik. L. Friedl. és Kohn bevezetését 12. old. 

'J L. a 1~~ rllt';;~ hevezetését. E három pártot Profiat Durán: 
L 11~S~;, n~:n ·S;;:, u. o•ooSor~., ;,·1nr1 •Sp:, m. ;,S:p;, M:m ·S;;:-nak 
nevezi. )fás megjelölés szer.: c•'?:1pr.1. l"i))1rl '?1p~t~ •w;~. 0'i1~Sn, L. Güdc

mann: Dnterrichswesen ... 17H. oicl. Azonhan fi üdemannát i. h. a hármas 
felosztás hilJús, mert azon felosztás, a hol a i11';1l1'ii m~:n említve van, 
rnár nem Efodié, haHem ;raah~r:zé. 

A KÜL~ii 'fUDOMÁNYOK A lWZÜKOI\1 z,;JDÜK;dL. 

l ő ában - »mely őt az idegen tudományokra, külö-szerzil e szav, fi 'k· ·- .. . 
. .. örö filozófusok fi zikájára és meta lZI aJara 03Z-

n.~se~1 a gl g őt ezen betegség egy veszélyes terrenomra 
tonz1 - ne log y · l "t k · ó 'tja 

tanácscsal akarok neki szolgálm, me·~- o Igy gyi . .' . . 
vezesse, . d l· előtt Juda Halevi »KuzanJat«; nem szuk-
Olvassa mm ene , a· b A. ég 

, ho valami nagyon elmélye Jen enne. v . -
ség es e pen, gy d' tévelygők útmutatójában • találJa. 
l gyóO'yulást pe 1g a » . fil fi 
eges " . . t k alapJ'ait merrőrzJk a ozó a 

E rvek az Jstem anna " . 
zen m l dá . ll Ha pedirr valaki szememre vetne. 'lyes tárna , sa1 e en . · · o . • 

vesze . fil . ófiai tanulmányokra adtam feJemet es a 
hogy én magam lS oz .. . - 'k, n 

l ló foglall·ozás idejét megrondltettem, lll epe 
szent tanna va ' 1 t lk ll l'smernem 

l álb tok én tanácsadóul? Bizony sajmi at a e e J ' 
szo g .a .. · · ől - által hü"Y . lte'velyedtem az ész osvenyer ' az ' o . hogy magam IS e · b 

1 encredelmeskedtem tanítóiru intéseinek En azon an .nem 
neu . ' t "példámra hanem a kiállott tapasztalataimra ~rvat-
~o:~~aajánlo~ ta~ácsomat mindazokna~, a kik Ist~n.t ~er~Sl~. «? 

Profiat D urán • búsan tekint vissza a reg l JÓ Időki e, 
. dőn a talmud tudomány felvirágozása mellett a szellemnekl· 

rnl M t áb midőn a talmuc egyéb kincsei sem hiányoztak os an an, . . 
tudomány képezi az egyetlen tudományágat,. rr:e.g ezt JS hely
telenül kezelik és ha kérdeznél tőlük egy brbhai verset, meg 
nem tudnák mondani a helyét, oly annyira tudatlanok a _sze~t
- ·ás ban és nyelvben, -nem is beszélve a prófán tudom~nyo <· 
li , · . - écr agyabb Franczia- és ról. Es ezen szellem1 betegseg m o n . 
Németországban. Pedig bátran ki!Ilond!tatJuk, bo~y a szent 

l k és a Thórának elhanyagolása volt oka haJdan Izrael 
nye vne . "le'sének szétszóródásának és mostani lealáztatá-megsemmlsu , 
sának.• 2) 

Kabbalisták. 

A titkos tan, a mely a középkorban ~ind merészebbcn 
l' tt fel és magát kabbalának, a régi kinyilatkoztatás hagyo
~~:yának nevezte, nem volt egészen uj jelenség. Eredetének 
legelső fázisai - melyek az ős idők homályába vesz~ek -
Ezekielnek legelső fejezetéhez3) és a teremtés munkáJához') 

') i!:>~ rllt')!~ 25. old. 
') u. o. 41. és 42. old. 
' l ;,~:':~ ;,w~·~. 

') /'1'\tl~": ;"1\tl),'~. 

MAGYAn-Zsmó Szem.E. 1902. IL Füzr:'r. !O 
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füzödtek. Ezen magyarázatok évszázaJok mulva rég feledésb<: 
mentek. midőn egy egész csendben, szerző nélkül megjelent 
könyvecske: Szefer J ecirah egy egész mystikus irodalomnak, 
midrasok és commentároknak lett s?:ülőanyja.l) Azonban egészen 
Maimuni koráig a köri.ilmények fellépésének nem kedveztek; 
a szellemi világosság, mely keletről nyugotra távozott, meg 
nem barátkozhatott a titokban terjeelő félhomálylyal. Osak 
midőn a 13. században az egyoldalu filozófiai kutatás merész 
csapongásai a hitre mindinkább veszélyesebbé váltak - és 
ezen irány ellen az alexandriai uj platonikus világnézetek 
befolyása alatt beállott a visszabatás - csak akkor mutat
kozik a zsidó és keresztény világban hasonló jelenségek között2) 
a mystikának kevély bölcsesége, a mely magát »mennyei böl
cseségnek•, I zrael egyedüli igaz tanának vallotta. 

Már Rábednek Maimuni ellenes támadásaiban mystikus 
nézetekre, felfogásra következtethetünk. Fiának: a vak Izsák
nak, »a kabbala atyjának« 3) elhintett tanai csakhamar ter
mékeny talajra akadtak és különösen Gerona: Azrielnek és 
Ezrának, J ako b b. Sesetnek és Nachmáninak szülővárosa 

lett a kabbalisták legelső székhelye. Nacbmáni volt az, a ki 
óriási tekintélyével a mystika utját - a melyet »titkos tan
nak« 4) nevezett - csakhamar szabaddá tette, a melyen aztán 
a rajongók egész serege nyomult előre. Igy erősödött meg 
N achmáni nyomában a kabbalisztikus érzés, mely nemcsak az 
összes tudományokkal, hanem a j.ózansághoz vezető talmuddal 
is mindvégig hadi lábon állott. Es midőn az európai keresz
tény világban az elmék mindinkább világosság felé törekedtek, 
a zsidóságban akkor állott be a középkor az ő tudatlanságá
val és babonaságával. Ily sötét fantáziának köszönik létüket 
az istenség óriási méreteit feltüntető Siur Kóma és a Bábir 
nevü apokrif iratok, a melyek a diaspora egész területén elter

jednek 
Ugyanezen időben a jámbor Juda (Hachaszid) és tanít-

') L. fent ll. old. jegyz. 
') h Ritter: Gesch. der christlichen Philosophie, III., 628. old. 
•) L. Bachja pent. commentárja, nS~t~•l hetiszakaszát. 
•) M"'J"\0:. n~:m, rövidítve JM· Később a kabbalisták előszeretettel 

nevezték magukat szújátékkal JM ':V11'-nek, avagy c•S•:Jtt>~-nak, Durán 
Simon pedig ren(l. :"l"i'~C:"I •S:v::1-nak nev. őket. 
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ványa Eleázár b. Juda (Wormsból) 1) nyomában egy más 
mystikus áramlat indult meg Németországban: az u. n. gya
korlati kabbala, 2) mely az Isten és angyal nevekkel csudákat 
előhozott, ezen nevekkel szó- és számjátékokat 3) mfvelt. Ezen 
mystikának okait már hiában keresnő~ a filoz?fi~ elleni oppo
sitióban, - hisz filozófiáról a német zsidók vaJmi keveset tud
tak, _ hanem azokat inkább az élet szenvedéseiben lelhetnők 
fel. Midőn a korviszonyok mind nyomasztóbbak lettek, a szabad 
akaraterő mindinkább ellankadt, a szellem elhomályosodott: 
akkor a sziv az élet siralom völgyében valami magasabb szel
lemi egyesülés után vágyakozott és a legszígorubb jámborság
ban és az isteni tanban való elmélyedésben találta egyetlen 
örömét, vigaszát. Azért a német kabbalistáktól nem is hallunk 
annyi elkeseredett kitörést a filozófia és egyéb tudományok 
ellen/) mint a spanyoloktól, a kiknek gondolkodása némileg 
filozófiai szinezetü volt. 

Spanyolországban még mindig élénk emlékezetben voltak 
a filozófiai és egyéb tudományok. Azért jellemző Spanyolhon 
rajongó kabbalistáira, hogy ők a filozófiából indultak ki és 
ezt vagy ~idegen betolakodónak« ó) hirdették, vagy egyszerüen 
az ő kabbalai felfogásukkal azonosnak mondották ki. 6) Igy 
látjuk, hogy Izsák b. Ábrahám Ibn Lati( (v. AllatiC 1250 
körül) »még egyik lábával a filozófiában állott« és csak 
>miután belátta, hogy nem ez a szentséghez való utc, hanem 
a rationalisták szélsdségeihez vezet, csak azután fordult a 
vallásnak egy magasabb felfogásához 7) »a mennyei bölcse
séghez«. 

Kortársa: a hatalmas családból származó Todrosz b. 
J6zsef Halevi (Abulafia) (1234-1304.), unokaöcscse a Mai
ruuni-harczot megindító Abuiafia Meirnek. A világi tudomá
nyokban és a filozófiában szép jártasságot árul el. De mystikus 

') Rokeachnak is nevezték. 
') Kabbala Maaszijot. 
•) N'ito~J = grammateia. 
') Taku és Ros nem hódoltak a kabbalisztikus eszméknek 
'} M'i:ll J"\lt'N-nak. 

') Igy még a Móréht is némelyek kabbalisztikusan magyarázták. 
L. Munk: Philosophie. XLI. jegyzet. 

') L. Gratz VII., 221. old. 

10* 
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talmud commentárjában 1) ép oly elkeseredetten támadja me 
a filozofiát, mint annak előtte nagybátyja. • Nincs semmi szük~ 
ség a bölcselkedők és álokoskodók 2) tanaira és bizonyítékaira 
a. kik mindent, a mit a" logikai következtetés jóvá nem hagy: 
h1hetetlennek tartanak. Ok söt étségben botorkálnak, mert okos
kodásaikkal nem képesek a földfeletti, szellemi lényeket fel
fogni, annál kevésbbé a minden okok okozójának lényegét, a 
melyhez az emberi szellem fel nem emelkedhetik«.a) 

Mindezeknél jobban egyengette a mystika utját: Abulafia 
Ábrahám b. Sámuel (1240-1292. Saragossából). Veronai 
H illel vezette be őt a ~1aimuni-féle filozófiába. »Megismervén 
a »teremtés könyvét «, belátta, hogy a filozófia távol esik 
az igazságtól. E zt tehát csak isteni segítséggel, a magas 
kabbalával lehet elérni. A filozófia a kabbalának csak »szol
gálója«. A kik pedig kizárólag a talmuddal foglalkoznak, azok 
egy gyógyíthatlan betegségben szenvednek és a magas kabbala 
ismerőinek mélyen alatta állanak«.4) Tanítványa: 

Gikatüia József b. Ábrahám (O. 1280-1290. Medina 
Oeli-ből) egyik első helyet foglalja el azok között, a kik filozó
fiai műveltséggel felruházva 5), a szentirás egyszerű értelmével 
elégedetlenek, azért benne magasabb, rejtett titkokat keresnek. 
A titkos tanban mindinkább elmerülve, erélyesen fellépett mind 
a filozófiai tanulmányok ellen, a melyek elébb-utóbb isten
tagadáshoz vezetnek, mind pedig azok ellen, a kik az isteni 
lény felett való spekulatiótól is óvakodnak 0) és a szentirás 
egyszerű »külső« értelme helyett nem a magasabb, elrejtett 
»benső « értelmet kutatják. 7) 

»Ezért nevezik az összes tudományokat a T hórával 

') 11::l;):"1 ·;:1N. 
') C'!:li:h1:1nr;,;,1 c•r;,;,nnr;,;,. 
•) 11:l;):"1 il:1N 2. b. old. 
•) Jellinek: Phil. u. Kabbala, 34. old. . 
•) Jellinek: Bet-Hamidrasch III., bevezetes XLI. old. elbeszéli, 

hogy veronai Hillelnél hallgatott filozófiát. 
•) mN n;J bevezetése. . 
') L. Gikatilia József megjegyzéseit Moréh Nebuchim egy része· 

hez. Hozzáfüggesztve Saul ha Kohén kérdéseihez, (Venetia) 20 c. old. 
L. továbbá Cassel D.: Erscb ú. Gr. Encycl. II. sectio, 31. kötet 77. és 78. 
old., a hol Azulaj tévedését is kijavítja, a ki két Gikatilia József létezését 
tételezi fel ; tov. Steinschn Boill. Cat. 1463. 
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b n » külső tudományoknak« (t11'j1li'M 111~::1M) , mert nincs szem e 
nekik benső értelmük (t11'r;,'j!:l) és csak a különféle népek képzel~ 
tehetségének közmegegyezése folytán keletkeztek. De a m1 
isteni Thóránknak van egy külső és benső felfogása. Ha az 
ember még fel nem foghatja a bensőt, foglalkozzék a külső 
értelemmel. A ki pedig már elérkezett a benső értelemhez, 
az mintegy behatolt Istennek szentélyébe. Ennélfogva az_ össz~s 
tudományokat azért hivják »külsőknek«, mivelhogy h1ányz1~ 
belőlük ama legbensőbb értelmezésnek igazsága/) mely a m1 
szent tanunkat annyira jellemzi. Tudd meg tehát, hogy Mózes 
tanítónk a Thórát a Szinaj hegyéről számtalan értelmezésben 
vette át, mindegyik értelem a »l,egbensőbb bölcseségnek, isme
retnek« (11'r;,'JO ,,r;,;,n) kifolyása. Ep ezért kellett Mózesnek a 
Thórát pontozás nélkül leírni, hogy ez által minden kifejezés 
többféle értelmet képviselhesserr és ne legyen korlátozva 
egyetlen értelem által, mert a ponto:r.ás a szavakkal szemben 
olyan, mint a forma az anyaggal szemben . . . Azért az összes 
tudományok össze vannak kapcsolva, benn foglaltatnak egyetlen 
szóban, de nincs senki, a ki azt tökéletesen felfoghatná, csak 
az Örökkévaló, oly távol esik az az emberi észtől.« 2) Gikatilia 

') 0"~'j0:"1 C•JO:"I nnr;,N. 
') Moréh commentár 20 c. old , Gikatilia a •;:,, •:Jn kif. t. kabbalis.z

tikus szempontból magyarázza. A külső és belső tudományok ilyetén 
rételmezésének eredete visszavezethető az izlám theologiában uralkodó és 

kedvelt: 7~L1Jf ~ (= nyilvános, külső tudomány) és \.:)".64}1 ~ 
(= mélyebb, benső mystikus tudomány) megkülönböztetésre. A mohamme
dán vallás törvénytudósai (a fukahiL) az előbbivel, mig az asketák (a 
fukar/L) az utóbbi tudománynyal, felfogással vélték leghelyesebben Isten 
lényegét felfoghatni és a vallás tételeit megmagyarázhatni. Ezen meg
különböztetés keletkezését a hagyományos magyarázat a 18-ik szúra 59. v. 

o - o ... .-o ..-- - - 'o 'li ~ -
köv. szavaihoz: . ,,._,.~.If ~ ,;,Lf . ~" füzi. L. Goldziher: >Ali """' .. ,---:- ~.,._- . c-; \.:l 

b. Maimun al Magribi und seine Sittenspiegei des östlichen Islam.< 
Zeitschr. d. D. morg. Ges. xxvm. kötet, 302-305. old. Igy a záhiriták 
azon iskolának tagjai voltak, a kik a kánonjog megá.llapitásánál, az 
orthodox iskolákkal ellentétben, csak a hagyományos tanoknak •külső 
értelméte ismerik el, mig a spekulatív móclszernek, analogiának (kiásznak) 
stb. jogosultságát tagadják. L. Goldziher: Die Zahiriten, ihr Lebraystem 
und ihre Gescb. A törvénynek ezen külső és belső felfogás szerint való 
értelmezése a zsidóságban is korán elterjedt és a karaitáknak egyik 
legrégibb tanitója: Judghán is átvette. L. fent 95. old. 



DR. HIRSCHLER IGNÁCZ, 

.T ózse~ egyéb~ént szintén keményen ostorozza kortársait, a kik 
az an~toteles1 filozófiával a hitetienség felé hajlanak, a csudá
kat. elismerni nem akarják, hanem eladják magukat »a görög 
és arab tudományoknak.« I) 

.A kabbalista írók között egészen külön álló jelenség volt: 
EaehJa b. Áser (Saragossábói), a ki pentateuch commentár
jában 

2
) megengedi, hogy a szentirás tanulása után az ember 

idegen tudományokkal is foglalkozhassék. Sót ennek támoga
tására szeutirási verseket hoz fel. Szerinte: »A bölcseség 
kezdete az, hogy szerezz magadnak bölcseséget és minden 
szerzeményed mellett szerezz belátást« (Péld. 4, 7.) szeutirási 
példabeszédnek értelme: hogy minden ismeret elOtt szerezd 
meg a Thóra ismeretét és csakis azután sajátíthatod ei az 
idegen tudományokat, a melyeket a szentirás »belátással« jelöl 
meg. De nemcsak ezen példabeszéd, hanem a zsoltár költo 
szavai: »Az Örökkévaló szavai, tiszta szavak, megolvasztott 
ezüst« ('!/J, 12,7) is a tudományokra czéloz. Értelme: habár az 
összes tudományok becsesek mint az ezüst, de a Thóra a meg
olvasztott, megtisztított ezüst. 

A mystikus tannak tulajdonképeni megszilárditója: Mózes 
b. Sekemtob de Leon (1250-1305), mielőtt nagy munkája, 
a Zóhar napvilágot látott volna, már több kabbalisztikus iratot 
bocsátott nyilvánosságra. A Spttt~., '1~0 3) czimü raunkájában 
megtámadja a vallásfilozófiát és azokat, a kik azt áHítják, 
hogy a zsidóság tanait a filozófia teljesen fedezi. »Ha ez igy 
van, minek kellett volna akkor a Szinaj hegyi kinyilatkozás
nak villámlás és mennydörgés között végbemenni, ha ez semmi 
egyebet sem tanítana, mint a mire Aristoteles tanai egész 
csendben a világot oktatják. A vallásfilozófusok azonban a 
Thóra és filozófia kiegyenlítésére komolyan nem is gondolnak, 
hanem csak a népet akarják ámítani és a filozófiát a zsidó
ságba csempész ni.« 4) 

Azonban mindezen kabbalistáknál hatalmasabb támadást 
intézett a Maimuni féle filozófia ellen, egy Németországból 

') Jellinek: Beitriige zur Gesch. der Kabbala 58. old. 3. jegyzet. 
•) 'l'O~ hetiszakasz elején, irta 1291-ben. 

•) Vagy ;-r~:m., tttc;;-r "00, (irta 1290-ben, kiadva Baselben 1608.) 
2. szám. 

•) L. Gratz VU., 232. old. 
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d l t kabbalista: Petit Salamon, Ekkor Nachmani 
Akkóba ván o~~ ók k egész serege elhagyta hazáját, hogy 
példájára a raJ~~.g ~~en és megcsókolhassa a szentföldet, a 
szorongó szivén .onnyr k l) Ezen kabbalisták Akkóban 

6 .. k oral nyugoszna . 
hol az so P 6 .. d én _ Salamon indítványára - a 
és Szafetben mege; ~o vá yos törekvések és különösen Mai
szabad kut~tás, ak' u omdt nták az anathémát. 2) Hivek to bor-. . t ellen rmon o á 
mum rra ar E ·6 't is beutazta és Németorsz g-Tából Salamon ur pa , k .. d, 
zása eze J T k Mó es tudományellenes mü o ese 

hol akkor a u z Ol á 
ban, a . d .. tt lelkesen fogadták. De aszorsz g-
érezhetővé le:t, mrAnkek~ub . élénk ellentállásra talált, mert 

é magaban o an IS l J' . 
ban s . . , t határozott tulsúlyban volt, a me y ISaJ 
itt a M~~roun~l parh 'val élén »gátat állított, nehogy bármely Ch. k a exr arc a ll, · 
b. IS IJ l Thóra képvise16i ellen fe epm km - ek is kedve egyen a d tt 
va er:on . Móréb 'át rágalmakkal illetni« és kirnon o a 
és Marmum , _J ll átkot s) .A harcz oly eikesere-l , elvtarsau·a az e en . bb 
Sa amon es k bb r t 'k fanatismusból a legnem telene 
dett volt, hogy a ~ ~ IS :inak tiberiási sircmlékén a dicsőíW 
fegyverhez ny~l!ak~att:~m~Ta hogy: • Maimuni Mózes kiátko
feliratot roegv oz N 't llották a megdicsőült meaternek zott és eretnek.« em a a 

emlékét meggyalázni. .. ék l -
.A kabbalisták között, kik a szentfoldet fel~erest ' eg. 

o bb hirnévre tett szert Aseri-nek egy unakaJa: ~,toledói 
~~bi Méir b. Izsák 4) 1360 körül). Munkája: :. Sebile E~u
nah« oly óriási befolyást gyakorolt, hogy egés: a ~ult_ ~zaza

di buzgón olvasgatták .A munk~. t~lajdonkepem cze!Ja a~ 
~t h olvasói számára a külonfele vallástanokat egybe 

vo ü\se ogJe a munka folyamán mindenféle ismeretekne~ helyet 
gyd J . 'tha azok a vallással szorosan összefüggésben allnának. 
a ' rom é , ől, 'l , te em A filozófiai nézeteket a teremtő egys ger a VI ag r . -
tett voltáról, a csillagok járását, a spha~ákat, az anatomlát, 
orvostant, pszychologiát, szóval az akkor ISmer~ profán t~d.~
mányokat kutatása tárgyává tette és nézeterhez a gorog 

') L. Aseri: Resp. VIII. , 13. . . . . . 
') Ezen kiátkozás az Ibn Adret féle :Matmum VItat JÓVal megelőzte. 
•) 1286. nyarán. L. Kerem Chemed III., 170. old. Az á~klevet 

németre forditá: J. Wiesner: Der Bann ez. művében. A harcz reszletes 
leirását L Gratz VII., 185-187

1 
193-196. 

•) m1~N 'S':lttt S~':l 
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fi lozófusoktól hozott bizonyítékokat. Több természeti jelen
séget l) a természe ttudományok akkori álláspontja szerint 
magyal'lÍzot t meg. Mindezekből láthatjuk, hogy a filozófia és 
('gyéb tudományok a szemei eldtt lebegtek és be volt azokba 
avatva. 

Azonban müvének nyolczadik fejezetében mintha egy
szerre más emberré változott volna, korlátolt szükkeblűséggel 

i rányozza nyilait a tudományok és filozófia ellen. »Számos 
hitsorsosunk« - mondja keserűen 2) - a népek filozófusainak 
nyomában jár és >> kezét nyujtja az idegeneknek« (J es. 2, 6.), 
cser ben hagyja magát az igazi alapot, a mi szent tanunkat, 
csak azért, hogy követhesse az alaptalan filozófiát. Nem is 
hibáztatom az idegen bölcseket, a kiket a mi Thóránk ado
mányozására nem mélta ttak, hogy ezek kutatnak és buzgól
kodnak a fi lozófiában. Hisz a Thóra utjai el vannak rejtve 
előlük ! Hanem igenis hibáztatom azon hitsorsosaimat, a kik 
a siralom völgyében járnak, elhagyják a kinyilatkoztatott 
Thóra tanulmányozását, hiábavalóságok után járnak és maguk 
is hiábavalókká lesznek. Mert elhagyják a friss vizek forrását 
és a népek semmiségei után indulnak .•. a népek bölcseségével 
foglalkoznak . . . Elhagyják a Thóra egyengetett útjait és 
ferde ösvényeken haladnak, hogy foglalkozhassanak a görögök 
bölcseségével. Ezáltal elveszett bölcseségtik és meg . kellett 
szégyenülni ök ; a valláshoz idegenek lettek (O'J1:1t'M on nJ1~Nn~), 
mivelhogy tanulmányozták a filozófiai tanulmányokat, a melye
ket »külsö idegen tudományoknak« neveznek; mert minden
esetre idegenek és távolesők az igazságtól 3) és nincs nekik, 
a mire támaszkodjanak. Ezen tudományokra gondolt Salamon, 
midőn bölcs példázatában óva intett: »Őrizkedjél az idegen 
nlítől «/) mert »n'11 ntt~N « számértékben 5) megfelel »rm·~ m«-nak 
( »ez eretnekség «). 

A szerzőnek és korának felfogását érdekesen jellemzi és 
megvilágítja az, hogy nagyon is szükségesnek találja védekezni 

') Mint a földrengést is. 
•) s. fej. 108. old. 

'l S::~ S:v ':l nm::::-r: t'I1~:M l'11N.,p;n N'c1o1S•cn n~::~n::~ w.:S •::1 
n~Nn 1~ on 0''111 0''1::1; o•;c. 

') :"1":1 MIVN~ l'1~1t1S. 
') N'":!OtU 
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azon szemrehányások ellen, hogy ő, a ki a profán tudományok 
ellen fellép, miért töltötte idejét ezeknek az elsajátításával? 
»A filozófusok« - igazolja magát a szerző 1) - »a talmudis
ták tudományellenes támadásaira rendesen evvel felelnek : 
»A ki fel nem foghat egy dolgot és nem ismeri annak miben
Jétét, úgy tetteti magát, mintha azt gyülölné. Valarnint a 
macska, a mely hust pillant meg, de oly magasan, hogy elérni 
nem tudná, azt gondolja: -- »Hisz a h us már amt'így is meg
romlott< - ; úgy a talmudisták is csak azért itélik el a szabad 
kutatást és a filozófusok iratait, mert nem ismerik azoknak 
tulajdonképeni lényegét .• Midl5n ezen gúnyos ellenvetést hallot
tam« - folytatja .A.ldábi - »ráadtam magam arra, hogy alig 
nehány napig tanulgassak profán könyveket. Beismerem és 
bűnbánólag vallom vétkemet, hanem oly körülmények között, 
hol az Örökkévaló dicsősége forog koczkán, el kell tekintenünk 
a Thóra parancsaitól is,2) mert ezáltal megismertem, hogy mivel 
felelhetek majd az istentagadónak«,3) 

» Rutatásaimban azon eredményre jutottam, hogy a fenn
álló dolgok legnagyobb része az igazsággal ellenkezik ... 
Ugyancsak irva találtam, hogy Aristoteles, a kiWl az összes 
filozófusok merítik az ő tanaikat, Sándornak Makeelonia királyá
nak a tanítója volt. Midőn Sándor Jeruzsálemet elfoglalta, 
Aristotelest, az ő tanítóját Salamon kincseinek urává tette. 
Aristoteles ekkor felkutatta Salamon iratait és kiadta azokat 
a saját neve alatt, csakhogy számos tévedést fűzött hozzájuk -
a sajátjából. .A.zut!Ln apokrifálta Salamon iratait, a világot 
tévutra vezetvén, mintha azok az ő gondolkodásának ered
ményei lennének Mid{ín mindezekre rájöttem, dicsértem az 
Örökkévalót és azt mondtam: »Ime nyilvánvaló dolog, hogy 
a tudományok alapjai, a melyek a keresztények és arabok 9 
kezében vannak, mind ezek eredetileg Izrael fiainak tulajdonai 
voltak. A mi igaz van ezekben, az a »mi kenyerünk«/) de 
a mit 15k súvükból kobolva bozzáfüggesztettek, csupa hazug
ságos dolog. Azért elgondoltam, hogy miután fáradságosan 

') J OSb. 

'l 9ni111 ,.c:"! ':"IS 111\VliS nv. 
') 01-,li''!:l~ M ~'IV:"!S :"1~ lli''· 
•) OliN-mal itt nem a rómaiakra czéloz, mint Güdemann mondj a 

hanem a keresztényekre. 
•) o:"! 1l~ns •::~ . 
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falkutattam a könyveikben elszórva lévő helyes tanokat, egybe
gyüjtöm azokat ezen müvembon, annak emlékeül, hogy nem 
távoztam t'zeu könyvektől üres kezekkel és hogy a gránát
almából, melyct felleltem, :'t használható részt elfogyasztottam 
mig a héj:it elvetettem.« ' 

Aldábi ezen müvében híven festi a tudományoknak akkori 
álláspontját, midőn azoknak morzsáival is megelégedtek, alig 
nehány napot szentelve elsajátításukra. A tudományok értékére 
és eredetére Aldábi megvetően mondja: »hogy ·az összes tudo
mányok. a melyeket a népek bölcsei ismernek, csak »utó
szüret és maradék«/) a melyeket bölcseink a népeknek hátra
hagytak. « c~ak azon csudálkozhatunk, hogy Aldábi ily meg
vető nézetek mellett is, mily erélyesen tiltakozott az idegen 

tudomány ellen. 
Különösnek hangzik ezen időből, hogy egy kabbalista, a 

granadai Ábráhám b. Izsák, a kinek meggyőződése szerint a 
vallástalanságot a kabbala megvetése és a :filozófia terjeszti, -
ugyanezen szerző a 7 tudomány 2) létjogoRultságát még bibliai 
versből is (J es. 33, 6.) igyekszik levezetni és bizonyos tekintet
ben a szent iratokkal egyenrangunak tekinteni.3

) 

A kabbala terjesztői között a filozófiai tanulmányokra a 
legnagyobb és veszedelmesebb csapást mérte Semtob b. József 
lbn Semtob (megh. 1430-ban). A Kabbalától félrevezetve, hit
sorsosainak vallástalanságát, Lorqui Józsua és Viceute Ferrer 
sikeres térítgetését, a filozófiai tudományok káros befolyásának 
tulajdonítá. » Maimuninak, Ibn E zr ának és Gersonidesnek nagy 
része volt abban, hogy filozófiai munkáikkal a zsidóságot a 
vallás felett való elmélkedésre indították. Öket követték a kis 
rókák, a szöllőkertek elrontói,4) azt hangoztatva, hogy az 
emberi ész mellett nincs szükség prófétákra és traditióra« . · · 
Ezért a zsidóság legnagyobb gondolkodóit eretnekeknek bélye
gezte és egyetlen igaz tudománynak a kabbalát jelölte ki. 5

) 

•) :'!N'!:1 ep':!, 8. fej. 97 a. old. L Güllernann: Unterrichtswesen, 

172. old. 3. jegyz. és 173. old. 
'l Arithmetika, astronomia, geometria, zene, ethika, fizika és 

metafi.zika. 
1 ) Güdemann: Unterrichtswesen .. 41 old. 
•) Énekek éneke 2, 15. valósággal typikussá vált a vallástalanság 

terjesztő ire. 
•) 1'\'l:~~N:'! -.~c kiadva Ferrarában 1556-ban, bevez. 3b. old. 
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Egy későbbi kabbalista, .Alaskar l\Iózes b. Izsák (1470-
1~32:, a ki Maimuni. filozófiáját is nagyra becsülte, teljesen 
ehtéh Semtobnak nyilatkozatait és Maimuni védelmére irt 
glossáiban 1) a következő felkiáltásra fakad: "Én csak azt 
csudálom, hogy miképen tűrhették meg elődeink ezen művet 
és nem int~zkedtek, hogy ez engesztelés napján, a mely 
szarobatra estk, a lángok martalékának adassék.« 

Semtob művének hatása azonban mindemellett óriási volt. 
Mindenütt buzgón olvasgatták és nézeteit elfogadták. Csak
hamar támadt egy irodalom, a mely Semtob nyomán indulva 
~-tó háborut folytatott minden ellen, a mi az észbontó mys~ 
t1kán kívül esett, sőt még a talmudnak is halálos ellensége 
~ett. Ezek között kiemelendő egy czím és szerző nélkül meg
Jelent: védelm~ a kabbalának 2) és a szefirot-theoriának, a melyek 
a szerző szennt már a J ecira könyvében említve lennének. 
»A szent kabbalának bölcsei• - mondja a szerző s) - »mint 
a nagy R. Eliezer, Nechunjah b. Rakána, R. Akiba, Simon b. 
J ~c~áj és utánuk még sokan a tannaiták, amo rák, gáonok 
kozul és szám os rabbani ta: mint Háj gáon és atyja a wormsi 
R. Eliezer, Rambam,4) Rábed stb. mindnyájan megegyeztek 
abban, hogy a Thóra és az ő parancsai . .. mind bennfoglal
tatnak a nagy isteni névnek és a tiz »szefirothnak« titkában ... 
Ezért néhány bizonyítékat fogok hozni/) a melyekMl kiviláglik, 
hogy a szent kabbala nélkül senki a mi szent tiszta hitünk
höz e~ ~em érhet, sem Rambam,6) sem Ibn E~ra, sem pedig 
akárk1 JS az ő megszerzett intelligentiájával, 7) a külső, profán 
tudományok (M1'j1~'n M1~:Jn) segélyével: a logikával, fizikával, 
filozófiával, a>agy a csillagászattal.« 

') I'\1Jlt/:'1. 
' ) Még kézirat a berlini könyvtárban. Minthogy benne Semtob 

m~nk_ájával párhuzamos helyeket találunk, igen valószínü, hogy a szerz(j 
mar Ismerte és használta Semtob munkáját. Steinschneider a keletkezését 
a. !5-ik századra teszi. L . Steinschneider : Die handschriftlichen Verzei ch· 
m_sse der König!. Bibl. zu Berlin IL Ban d, II. A b th., 40. old. és Ho br. 
BibL XVIII, 20 és 21. old. 

') A kézirat 88 old. 
') ~ehát még Majmonit is kabbalistának bélyegzi. 
•) Ot bizonyítékot, nagyrészt koholt iratokból és Semtob miívéblll 

természetesen név nélkül. ' 
') Hisz fent a kabhalisták közé sorolja~ 
') 1•;p:'1 S;,tt~. 
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A spanyol zsidók utolsó korszaka. 

Eközben a zsidóság helyzete a Pyrenaei félszigeten mind 
türhetetlenebbé lett, a szorongatásnak és szenvedéseknek egész 
lánczolatát kellett átélniök. Nem csoda, hogy a kieszelt kegyet
lenségek súlya alatt sokan kétségbeestek és meggyőződésük
ben, Istenbe vetett hitükben ingadozókká váltak, végre aztán 
teljesen elvesztették maguk alól a zsidóság talaját és vallásuk
hoz hütlenekké lettek. Mások a szarongatás napjaiban vallá
sukhoz még szilárdabban ragaszkodtak, de a határtalan nyo
morban - minden idegen műveltség iránt bizalmatlanul -
szellemi működésüket egy pontban érvényesítették: a kabbala 
hatáskörében, mely a lelkeket ideges ihlettel töltötte meg. 
A régi dicsőségnek utolsó nyoma is eltünt az éji homályban l 
És aztán vége lett a zsidók történetének Spanyolhonban, 
midőn 1492-ben kiüzték őket azon országból, a melyhez egész 
szivükkel ragaszkodtak, a melynek művészetükkel és tudomá
nyukkal diszére váltak és a melyet hét századon át hazájuk
nak vallottak ... 

A kabbalisták között, a kik Olaszország földjén 1) talál
tak menedéket, legkiválóbb volt Jaabecz József, a ki azon 
meggyőződéstől vezérelve, hogy a zsidók szerencsétlenségét és 
kiüzetését egyedül az idegen tudományok és filozófia okozta, 
ezek ellen eddig hallatlan támadást intézett. »Ha kérdezné
tek« - mondja előszavában 2) - »miért számüzték Izraelt 
Spanyol honából, miért kellett 300.000 embernek hontalanni 
bolyongani? Ime, igy szól az Ú r, azért mert elhagytátok az 
én szent Thórámat! Mert igazságos az Úr és igazságosak az 
ő ítéletei, hanem a nemzedék vétkes és bűnökkel terhes. Ám 
ősidők óta nem töltötték meg annyira ifjak a spanyol isko
lákat és akadémiákat, mint kevéssel a kiüzés előtt, azonban 
- sajnos ! - ezen tanítványok már különféle csoportokat 
képeztek. Egyrészük tanult ugyan hat avagy hét évig és éle
sítette eszét valamely tekintélyes rabbi lábainál, hanem ezután 

1) Ma.ntuában. 
1

) 0"1'1:'1 '11N hevez. 4a.. old., a. hol korának festéséhez és történeté
hez ezerzlí becses adatokat szolgálta.t. Kiadta. és jegyzetekkel ellátta 
Rosenfeld. 
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11. profün tudományok (m•;1~·n m~.::r) felé fordította tekintetét 
és többé a szóbeli tanna] mitsem törődött. )fás részük pedig 
már semmit sem tanult, egyedül a vil1íg hiábavalóságára 
ügyelt. A harmadik osztályhoz tartozók, a kik tényleg a szent 
tannak szentelték magukat, azok is minden igyekezetüket :t 

vitatkozá&ra 1) és arra irányozták, hogy miképen uyi]vánít]l(l.t
nák még a csuszómászó férget is tisztának. Ezzel töltik cl 
napjaikat és igy természetesen el nem juthatnak a Thórinak 
ezéljához, annál kevésbbé a mindenség végezéljához ... Y égre 
az a kevés, a ki a tannal foglalkozik, hogy azt megérthesse, 
azt sem Isten nevében végzi, hanem azért, hogy büszkélked
hessék vele a tudatlan emberek előtt ... 2) Ezen bünök miatt 
kellett az egész nemzetségnek elpusztulnia ... « 

»Ezért elhatároztam - én a legkisebb az összes tanít
ványok között - hogy ezen kis müvemben feltárom azon fér
fiak gyalázatát, a kik elhagyták az Örökkévaló Thóráját és 
az idegen, külső tudományok (r11'ml'r1~ r11''1:Jj:'1 m~:ln:'l) ölét karol
ják által azon meggyőződéssel eltelve, hogy ezáltal elértek a 
legmagasabb ezéihoz ... 3) Ezen férfiak, avval büszkélkeclvén, 
hogy már megismerték az Örökkévalót az ő tudományuk segé
lyével, levetik magukról a Thórának és parancsainak iglÍjtít, 
és mennyei Atyjukhoz idegenek lesznek. Sőt gunyoljük és 
kinevetik azokat is, a kik a szent tant megőrzik. Ifju voltam 
és meg is öregecltem, de nem tapasztaltam, hogy a századik 
is foglalkozott volna a Thórával és parancsolataivaJ.l) Mihe
lyest elértek az ő »ki.ilső tudományaikhoz«, avval ámítjttk 
magukat, hogy most már ismerik az iga7.ságot a maga teljes 
valóságában.5) Pedig nem a »proftín tudományok« azok, a 
melyek az embert bölcscsé teszik, hanem az igazi bö!cses(~g a 
szent tan, a r'i'tt'Ni:l :'llt').l~ és ~:l:l~~ '~ fejezeteinek mysteriuma tö) 
és az igaz kabbala, ele ők ezek helyett a szépséges paráznanők-

') s~s~s 
') Itt tehát hármas, tulajdonképen négyes csoportba való felosz

tással találkozunk, a melyet Jellinek: Al:imi ~o;~ l1"')N-nek a v.:•gén a 
függelékben is közzétett. Egészen más hármas felosztást látunk Jo;fodimtl. 
L. Güdemann: Unterrichtswesen ... 179. old. 

•) 5 b. old. 
•) 13 a. old. 
') 15 a. olcl. 
•) 47 a. old. 
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höz, a » külső tudomtínyokhoz « ragaszkodnak.l) Még a korábbi 
bölcsek között is voltak olynnok, a kik bár előbb Thórával 
teltek meg és csak azután tanulták ezen tudományokat, minda
mellett oly szaretettel vonzódtak ez ismeretekhez, hogy a 
Thóm tanulmányozását teljesen mellőzték. Ilyenek voltak N ar
honi, Albalág, Szarsza, 2) ezek ellen alkották Háj gáon, Rasbo 
stb. az ő intelmeiket,3) ezek ellen fordult a Széfer Hajásar 
az ő óvintézkedéseivel ... -t) Ime magunk is, a kik nagy és 
számos bűneink miatt honunkból számüzetésbe jutottunk, jól 
láttuk, hogy mig nők és tudatlan emberek hitükért és terem
tőjükért életet és vért áldoztak, addig azok, a kik tudomá
nyukkal diszelegtek, a keserüség napj án kevés kivétellel elhagy
ták vallásukat« .5) 

Budapest. Da. HIRSCHLER IoNÁ.cz. 

•) 6 b. old. 
•) 55 a. 
•) 58 a., 58 b. 
') 62 a. old. 

(Vége következik.) 

') 13 b. old. D11~~ l'\ N 1~'~:1- Ezért J aabecz a zsidók szerenceétlen 
sorsát az idegen tudományokra hárítja, a melyek ellen még 18 a, 20 b, 
28 b, 60 a. old. stb. is polemizál. 47 a. old. pedig a külső (.l'\1'~1ll'M) tudo
mányokkal szembeállítja a szent tanokat, amelyeket • belső tudományok· 
nak• (.I'\1'~'~Q) nevez. J aahecz az D"M:-1 "\1N munkájának végén i10P:1 ,,N~:'1 
czim alatt a tudományok felosztásáról, (.1'\'lt'N,.:l :'1lt'))~ = fizika; :'1.:1~,~ :'1lt'))~ 
= metafizika ; J'\'11~'S .n~~n = az exakt tudományok) becséről és azok 
ellen való óvintézkedésről értekezik. 13 fejezetből álló compilatíója fel
tünően megegyezik 111ózes b. Abbamárinak M,':'1 "\tiC czimü munkájával, sőt 
ugyanazon szavakkal is találkozunk, csak azon külömbséggel, hogy Jaabecz 
Háj gáon-féle tilalmat az idegen tudományok ellen már munkája f~ly~
mában (58. old.) felemlítvén, az összefoglalásban nem találta azt szukse· 

gesnek felsorolni. 

:FOLKLORE. 
A galgóczi chanukamécses. 

A galgóczi izr. hitközség eltérően az ország többi hit
községeinek bevett szokásától, a chanuka estéken nem viasz
gyertyákat, hanem olajmécseseket gyujt meg templomában, 
mely kivételt képező szokáshoz (l:-1~~) a következő néprege 
füződik. 

Élt ugyanis a harminczas években, egy Deutsch Mendel 
nevezetű öreg zsidó agglegény e városban, egy közeli rokona 
a híres Deutsch Dávid, néhai vágujhelyi rabbinak, egy szer
fölött fukar és bizalmatlan egyén, ki gyanakvó természete 
folytán készpénzből álló vagyonát, - a mely pár ezer forintot 
tett ki - mindig magánál hordozta. 

Történt egy chanukkai napon és pedig egy pénteken, 
hogy az illető beállitott egy keresztény szabóhoz a czélból, hogy 
ja vitaná ki neki egyik elrongyolt fels~ kabátját. A szabó, kinek 
szintén tudomása lehetett a különcz magánál rejtegetett vagyo
náról, nyomban neki esett a jövevénynek, felesége segitségével 
leteperte, azután megfojtották, elrabolták pénzét és az éj be
álltával bedobták hulláját lakóházuk kutjába, mely házban 
jelenleg a szolgabirói hivatal van elhelyezve. 

Azonban csakhamar feltünt a hitközségben az agglegény 
hiánya, szorgosan kutatni kezdték hollétét, mig végre eltünésé
nek harmadnapjára rábukkantak, az említett knt vizének büz
szaga által, feloszlásnak indult hullájára, melyet onnan, egy a 
zsidó hitközség által alkalmazott A1·on nevezetü éjjeli ór huzott 
ki, ki azonban a kut megmérgezett levegőjének belélegzése 
által harmadnapra kiszenvedett. Ezen két tragikus eset lefo
lyása után megjelent a helyszinén a híres vágujhelyi rabbi, 
néhai Deutsch Dávid, a meggyilkoltnak nagybátyja és eiren· 
clelte, hogy öxökitse meg a galgóczi zsidó hitközség az által 
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o szcrenf'sétlenRl1gek emlékét, hogy ezentul chanukka félünnepén, 
ne vin.szgyert~ ákat, hanem olajmécseseket gyuj tson meg tem
plomában, melyeknek pislogó lángjai, az évezredes történeti 
esocla. fcliclézéaén kivül, egyszersmind e két szomoru véget ért 
hittestvér cmlékét is kegyeletkép megőrzi majd! 

Zenta sevat hó 9. gyásznapja. 

Ismeretes, hogy a zsidó hitközségekben fennálló :"1'1~n] 

[•'lt"iP •szent-egyletek« már ősidők óta minden évben egy 
uapot szeutcinek a szép kegyeletnek, midőn áhitatteljesen emlé
keznek meg a lefolyt évben elhalálozott tagtársaikról és mely 
alkalommal, minden hitközség rabbija elparentálja a szószék
ről, ezen esztend6ben kimult kartársakat is. Á kegyelet e meg
kapó ünnepe a legtöbb hitközségben Adá1· hó 7-én, ('1iN 'i) 
vagyis ~Iózes dicső emlékű mesterünk halálának évfordulóJán 
szokott megtartatni. Vannak azután oly hitközségak is, hol a 
kegyelet e megnyilatkozása már Ádár hó ujhold napjának 
előeHtéjén a - i~P i1D:J 01' - imával kapcsolatban eszközöl
tctik. Usak egyetlen egy zsidó hitközség van az országban és 
pedig a zentai, melynek szent egylete nem .Ádár hó említett 
napjaiban, hanem Sevát havának .fJ-ilc ;apján gyülekezik a 
csendes kegyelet lerovása végett templomában, mely különköd6 
szokás eredete és indoka, a hazánkban lezajló szabadságharc~ 
szomorll idejére vezethető vissza, mid6n az emlitett bácskat 
városban hetven zsidót konczoltak fel e napon a szerbek, magyar 
érzelmükért, köztük két tudós rabbit is, megdicsőült Ullmann 
líizert és Heilbrunn Jakabot, a néhai zentai és adai rabbikat, 
mely utóhbi hitközségéb6l Zentára e népesebb szomszé~ hit
községbe menekült, hol azonban egy nappal kés6bb Sevát hó 
10-én, - mint a lemészároltak utolsóját - (lt is utolérte 
szomorú végzete. A legyilkoltakat hittestvéreik előbb a templom 
udvarán helyezték el ideiglenesen, egy közös sirgödörbe és csak 
hónapok mulva, midőn a vérszomjas szerbek garázdálkodása 
megezünt és a vidéken a közbiztonság kissé javulni kezdett, 
exhumálták csak az elfödteket a templomudvarból és nagy 
gyá<>z és jajveszékelés közcpette eltemették őket a zsidó sir
kertben, melynek nyugati oldalán alusszák e derék magyar
zsidók még moRt is iirök álmukat, - köztük llfünz Jakab, 
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.Münz Mózes a hires ó-budai mbbinak fia is - kiknek azon 
időben hazafiságukért kellett vértanuságot szenvedni és dicsri 
emléküket még most is kegyeletteljesen idézi fel évente Sevát 
hó 9-ik napján a zentai zsidó hitközség szent egylete. 

Gyöngyös. FEJGL L. H. 

Zsidó közmondások. 

l. Ven ma tüt güt m·ájn, nemt ma güt arausz. (Sólet
kugliról mondják.) 

2. Alle hind hab n an pónm ( = Egyik 19, a másik 
egy híján husz.) 

3. V ósz b rauch ech c ü gén cüm svájf, ech gé liber cüm kop f. 
4. Pürm iz áll'sz frei, obr nóch pürm vász ma, ver der 

ázszpónm vór. 
5. A veib vi á hausz, á món vi á mausz iz kaum gleic1J. 
6. Lautr árs, gór ká pónm. 
7. A kápóre fár á hind ( = ugy kell neki; nem kár érte). 
8. V en gatt vil, kelbert der aksz. 
9. Bórch stéhgród (nem »Lemech«). 
10. Zo láng zoll dasz jüdise gólesz (nem >chajvsz«) daurn. 
ll. Frim vie á hind, fett vie a cházr. 
12 . .Mit án t .. sz auf cvei chászenesz zein. 
13. Besszr a gütr t ... sz (a szorgalom kelléke), vie a 

gütr kop. 
14. A bauch vie a rosmdina. ( = Török basa, nagy 

a hasa.) 
15. Far cólen iz ká gróz gevákszn. 
16. De kile iz cü klein, der róv cü groiz. (Hasonló 

ehhez: Szegény az eklézsia ... ) 
17. A kárger cehrt árger. 
18. Mách dech nit zo klein, du biszt nit zoj groisz. 

(Álszerénykedőnek mondják.) 
19. Racht haszta, abr a gánv biszte dach. 
20. A misze mád dárf man kán kis geben (veil zi zich 

damit »berii.mt«). 
21. L' ól am tikach, koielem pikach ( = falatozni). 
22. Besszer a mógerer auszgleich, vie a fetter procesz. 
23. V e ma tr ét af de krük, slogt ze crük. 

MAGYAn-Zsmó SzEMLE. 1902. II. FüzET. 
ll 



162 

24. Er lá ch t azoi, vie ma in kroke váj nt. ( = Ugy nevet 
mint a fazekas, a kinek feldült a szekere.) ' 

25. A biszl ün a biszl iz a füle sisszl. 
26. Dem iz ach, ver da ligt in lach. 
27. Veu cvei zogn sikr, lég dech slofn. 
28. Der zátte glábt nit dem hüngrigen. 
29. Choizek'sz rachmónsz (álkönyörület). 
30. Hászt a lósn fün a g .. ász! 

Budapest. FünEnr IoNÁcz. 

261. Er hat d6z in grif, vi e pallák de lauz. (Ügyes 
benne, mint a lengyel a tetüzésben.) (Acu tetigisti. Plautus, 
Rudens Y, 2. 17.) 

262. E vannen stal iln e güt füta. (Meleg istálló és 
bőséges abrak.) 

263. Oa dén brif brauck me ka bril, dea iz grab gesriben. 
(A. jargon nagyra, valamint gorombára »grab•-ot mond. Köz
mondásunk tehát annyit j elent, h. :.bril«, azaz magyarázat nél
kül, elég világos a gorombasága.) (Münz óbudai főrabbi.) 

264. E jéda vász, zei vász. (Aliud legent pueri, aliud 
viri, aliud senes. Terenz, Grotius.) (Tudja Pál, mit kaszál.) 

265. E jéda vász, vü en da stivel drükt. (Mindenki érzi, 
hol szorítja a kapcza.) 

266. Vie kümt de kü üban eiz? (Hogyan juthat a tehén 
át a jégen?) 

267. Vie da »güt mor,qen«, ezaj da »güt j6a« l (A milyen 
a »jó napot«, olyan a »fogadj Isten«.) 

268. Ven da o .. s mit hénig besmiat, zal men leken, 
'Ven niksz, zalen da teivel leken! (Probitas laudatur et alget. 
J u ve nal, Satirae, I. 7 4.) 

269. Ven me vil h6ben, de kinda zalen an ám niksz 
mojred (i-.1~) zei, darf mez niksz dacü brengen. (Ne bántsuk 
a gyermeket, hogy az meg ne bántson.) (•.i~':J 1Nt::lnn ~N• 
M. I. 42, 22.) (Maxima debetur puero reverentia. Juvenal. 
XIV. 47.) 

270. Da kojen gadel (~m j:'!~) hat ach east fa ziach 
gebéten: 'iV:J "!:1~1. (Minden szentnek maga felé hajlik a keze.) 

271. Vém de misze sikze ( Mi'szgesick) fafolgt. 
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272. Emol hat ána niksz cü ttt gehat, hat ea den o .. s 
cün fenszta erausz gestekt. ( • Müssiggang ist aller Laster 
Anfang.«) 

273. Esz mei kind, vojl becz6lt. (Osak egyél gyermekem, 
jól meg van fizetve.) 

274. Mázel (Sli.~) 6ne bt·6che (:"':l,:J). (Szerencse, amelyben 
köszönet nincsen.) 

275. Goldene jüngen, strojene menna. (Aranyos ifjuság, 
ifju vének.) 

276. Fün vóz me sabesz (1"\:l\tl) rét, ,qét an de vochen 
cerück. 

277. Dez kind iz gesfarben, dez lcvatersaft iz auz. (Meg
halt a gyermek, vége a komaságnak.) 

278. Allesz hászt e béged (1l:J)! (Ez is ruházat!) 
279. Ven me sabesz (li:ltv) m6nt, hat me ceit 4 vochen 

cec6len. 
280. Zei nes6me (:"'btvj) iz áeh avn barg 'j'O gegében. 

(A sz. hagyama szerint mind a lelkek lishazája a Sinai hegy. 
Tehát egyenranguak mindnyájan.) 

281. Giita k6serer (,tt>~) vei iz ka miczve (m~m) cii trinken, 
slachta iz e rniczve. (Nem a l.:ítünö, hanem a gyenge kóser 
bor ivása megy érdemszámba.) 

282. Sp6rtsz da miind, fresztsz da hünd. (Ebé, a mit 
elvonunk szájunktól.) 

283. Fil mlochesz (n1~N~b) , venig brochesz (m~":J). (Sok 
:"!:lNSb, kevés :"':l-:J). 

284. Ka argere szchojre (:"1,11"10) vi: la j (NS). (Rosszabb 
portéka a »semmi•-nél nincsen.) 

285. Ver '!Ina béz iin lád gint l 
286. Sza{ szajcher lepléte (:"!t::iS!l~ ,mo 910) 1 (Egy keres

keelő sorsa sem biztos.) (L'or est un chimere. Scribe.) (Nemo 
ante martem beatus. Solon.) (Quid vesper ferat, incertum est. 
Livius XLV. 8. 6.) 

287. Mesüge, met01-e{, ki l6jlam chazdaj! (?) (lll1t!'b 
.11on cSwS ':J 911t::1b) 

288. Miiz nach in mchfang hengen ! (Csüngjön még 
a kéményben! Azaz még éretlen.) 

289. Géh hintan rachfang szajdesz (li111D) sm1'izen. 
(Titkot a kémény alatt beszélnek.) 

ll* 
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. , 290. Güt sahesz (n~w), ma,dame Szaból (4 nyelvü köszönté ) 
291. Kal ajrev l'mine (1~'1)' ~.,1V ''). J eda hünd af s. · 

. ) ( zet 
mtsztbarg. Minden kakas ur, ur a maga szemétjén.) (Suum 
cuique. Cicero, de officiis. I. 5.) 

292. Fal avn ~·üken, slóg da e á,q erausz. (Hátára esik 
és kiüti a szemét.) 

293. An ajz~· (~11V) zal e tfile (;,Son) kümen. 
294. E zchije (:'l':ll) af zei parach (n.,o) kap. 
295. Ven de lauz in grind kümt, vasz ze niksz vi ze 

zal vi1Jlen. (E 3 közmondás a parvenü tolakodását, a stréber
séget ostorozza.) 

296. Da eszedega malach (lNSI)) slojft niksz. (L'appétit 
vient en mangeant. Rabelais, Gargantua, Cap. 5.) 

297. Ven me kiimt iba de sranken, bekümt me andere 
gedanken. (A. keritésen tul gondolatunk megmásul.) 

298. Vea kinda hat in de vigen, miiz lazen de Zeit 
cüfriden. (Békét hagyjon az embereknek, a kinek gyermekei 

vannak.) 
299. Ez iz ka darf, vi ka kiretag iz. (Minden helység-

nek megvan a maga bucsuja.) 
300. Gat zal hiten far e vécidkaszche (l1'1P1ll1). (Óvj 

Isten álszentaskedöktől !) 
301. E flig kan am ach sóden. (A. légy is árthat.) 

(.01N S;,S l.J ':'11'1 SN .J ,., p·o) 
302. Zelten daz epesz beszasz noachkiimt. Ritkán követ-

kezik a jobb.) 
303. Ka slachtsz, vii ket giitsz dafiin e herkiimt. (Abszolut 

rossz nincsen.) 
304. Reisz daj e hoa ausz, ven niksz iz. (Tépj ki hajat 

onnan, a hol nincsen.) 
305. An meíne bian vasz ach, vi zeíne Cipel ceitíg varn. 

(Körtéim éréséről következtethetek mások almáiéról.) 
306. Nírna tu, íz de beszte tsiive (:1.J1lt'1'1). (»Többé nem 

tenni!« a legjobb megbánás.) 
307. Ven rnen níksz zét, heat men. (Ha nem látják, 

hallják.) 
308. Gé grót, stal1Jaszte n iksz. (N em botlik meg, a ki 

egyenesen jár.) 
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309. Ka tsüve (:1~1lt'1'1) iz ach e tsüve. (Ha nem felelünk, 

az is felelet.) 
310. Fonte dez glanzl, hinten dez tiinzl. (Fenn az ernyö, 

nincsen kas.) 
311. Vi kiimt homen (jl.m) in de ma nistane (m1'1lt'; :'1~)? 
312. Ligt e hünga avn, vi av e milnaz hindl. (Éhezik 

mint a molnár tyukja.) 
313. E lange krank iz e gevisza tajt. (Hosszu betegség, 

biztos halál.) 
314. Da koatenspila faliat drei zachen: kóved (11.J:l), 

geld ün de ceit. (Hármat veszít a kártyás: Becsületet, pénzt 
és időt.) 

315. E mlóche (:'l:lNS~) íz e mliiche (:1~1S~). (»Minden 
mcsterségnek arany a feneke.«) 

316. Rajt zibele darf ach e rnól triimp zei. (Egyszer 
Vöröshetes is lehet adout.) 

317. Faheat ün fazén, íz dez senszte spil. (A. kártyázás 
főtörvénye.) 

318. Haszt e lósen (l11t'S) fün e kszáv (::n:l). (Quis leget 
haec. Lucilius). 

319. Siken, macht hojlen. 
320. Af den kades (lt''1p) gebirt zach dea borche (1:l'1.:1). 

(A milyen a »jó reggelt«, olyan a »fogadj Isten«.) 
. 321. Svánc melamed (11:':l~). (i• .~ ,:"J'i!lt'' ».Jlm Nl,, ·p!P :'1'11'-1•-) 

322. E mól voa e alt babele. 
323. Ven billíg iz, habaclt e halbe :'IOJ•o fün gat. (Ha 

olcsó az élelem, a fél fizetést Isten utalványozza. Az alkal
mazottak óhaja.) 

324. Cii güta :'lilit' zal achsz réden! (Szerencsés órában 
IJIOndjam !) 

325. Tajre (:1~1n) iíeznás, pe?iiaz iíemás, ai chiiczpe (:1!:li1M) 
preéo más? (Tót.) 

326. Á ni veafsze ('OON1 'lN). (L'état c' est moi. XIV. Lajos.) 
.. 327. ~z de erste széder c~.,o? nacht iz fabei, iz da halba 

zumma fabet. (.~' j'lt'1'1p .:"J•S ,,p o•o'?NS ~1~p ,NJSor.l 1;,S Npo;1 J1':l) 
. 328. :-ebaJne sel Qjlirn (O':l1ll S!t' m~,) vü farchszt dach 

ntt fa gat· (E kett?t B.-Gyarmaton hallottam.) 
329. Kal mann bisin (j'lt'':l l'll'1t1 S;,) All . á (M · esz. vosz fiin 

m ren orvaország) kümt, iz niksz güt. . 
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330. Ven me sreit: '11 n'1'l~ :l (P eszach utolsó napján), 
hat me mea ka macze (n::~) fin ka áj. (Bátorkeszin, Esztergom 
megye, hallottam.) 

Budapest, 6 -Buda. BATó J. LIPóT. 

l. Er zét ausz vi·e chomiciger borchü. 
2. Venn me rüft den malech, kümmt der galech. 
3. Vie kümmt homen in de manestane. 
4. Haszt-e chochem füu de manestane. 
5. Ferzinken zoll er vie Koirach. 
6. Den feiuszten ganev gefünt me in sólet. 
7. An-e sólet ü~n on sidech erkennt me, vie esz thüt 

geroten. 
8. Tanezen thüt er far szimche, ün vanen far córesz. 
9. Biszt de brojgesz? rachem tiszkor (.,l,lM cn., lm:l ll:l). 

l O. De meraglim géhn barfiszig. 
ll. De kriegszt e ú·asz, dasz de manszt alle melochim 

zingen in himme!. 
12. N ü! koszt nix, mach broche. 
13. Eszev miten top linzen (egy nagy falánkra). 
14. Am ponern zollszt de ligen ün vanen. 
15. Oi vé; bei den gétsz sai cü nile. 
16. Derstüm, d erst ü ck ün dervarg. (V aria ti o a bibliából, 

Nivr;,l ,nr;,l,l .vr;,wr;,l.) 

17. Detrenken vill er ém in e leffel vaszer. 
18. Lügen kenu er zogen vie gedrückt. 
19. E lügen mit-e vortcachen. 
20. E mogen hot er vie e klan kind. 
21. Ha valamely v<'llegénynek rut menyasszonya van, 

szokásos közmondás Budapesten is: :.Elje nove iz forn choszen 
miten krentop gekümmen, zein ém de agen übergegangen -
iz de kale sén. 

22. Cüncenes (n::.:::.:) iz-e glézel. 
23. E lojt roazel iz mer vert, vie e fünt cbochme. 
24. Assze (N'CN), frlimm ün alt, gezünt lin stark. 
25. Ivre zógt er, vie Schmül-Lezer. (Pesti közmondás.) 
26. Nit vasz er vie Gott voint 
27. E ponern macht er vie katz, venn ez dünnert. 
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28. Moire hab ich far ém vie far-e katz. 
99. E ponern hat er vie modiger kéz. (Egy ripacsos 

arczu emberre.) 
30. Alle chazonern zein groisze naronem. 
31. Af de medine zollszt de müsszen gén. 
32. Er vart zich modige lacher aufliegen. 
33. Mer varn doch zén, hat »bliud Ore<< gezogt. (Pesti 

közmondás.) 
34. En orrner mon vart ferglichen cü-e tojten. (nr":~ :leirt •;Ji-) 
35. E kol (~1p) hat er, vie e cerbrochener sárben. 
36. An-e fremden bort lernt ma zech seren. 
37. Dosz! iz mei fetter, fürmanns peitsensteken. 
38. Villszt de viszen ver de kale iz, zé da de mame on. 
39. E oksz hat-e lange cüng ün ken niksz réden, e mens 

hat-e korce cüng üu darf niksz réden. 
40. Klabriasz spilt er mit alle meforsem. 
41. Nedan ün jerüse hat mit en szoten chavrüsze. 
42. Mir dercélszt de dosz, akerat vie der vorjarige snee. 
;!3. Ze leben güt mitenand! vie e katz ün-e hünd. 
44. Ka ajen hore (ll"111 j'll) zoll ém niksz soden. 
45. Greizen zogt er vie .J oszel Kakas (egy hires pozsonyi 

kántor). 
46. Mit a T . . . . . kenu me nit af cva chaszenesz gén. 
4 7. Ribizel zolln ém af de n osz va"kszen. 
48. De gall zoll zich ém riren mitcamt de varcel. 
49. Fün de toicheche erausz zollszt de krigen dosz 

kedochesz. 
50. Az oszer is ka svüe, ün l ... m ... i. o .... ka klole. 
51. E fert stolpert mit fier fisz - erst venn-e chochem 

mit cva fisz stolpert. 
52. Der vosz allesz viszen vili, der vart nit alt. 

A •Avóda• mint lakodalmi dal. 

I. 
Vü da ~m jl1:! hat nmv ~o:~~ gevezen, 
:11)1~ 11':"1 1.::11 
.»l"\11Nll"\nN• 
Lorner e biszele dóz •MN• fateitsen, 

G. 
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V ó z dó z l'lnN t üt bedeiten ? 
I"'MN dóz iz: einz. 
Einz iz dez Chaszene hauz, 
Yü me gét ein ün auz. 
Vü me eszt, ün vü me ti·inkt. 
Y ü me tánzt, ün vü me springt; 
Un vü me kehrt, 
Fün tis biz af de elHt. 

II. 
Vü da kojhen gódajl hat mechaper avojno;~ gevezen, 
Vekach hojó mojne: 
» .Achász i:istájim «. 
Lomer e biszele dóz •O'I'1tt'• fateitsen, 
V óz dóz stájim tüt bedeiten? 
o·nw dóz iz : czvei. 
Czvei zen MS~, )!"'M 

j1WW! MM~tt' zen ze N112~ 
Hassem jiszbórach üb~r ünsz alle. 
Einz iz dez Chaszene hauz. 
vü me gét ein ün auz u. z. v. 

III. 
Vü da kojhen gódajl hat mechaper avojnosz gevezen, 
V ekach hojó mojne: 
:.>.Achász vesólajs«. 
Lorner e biszele dóz wSw fateitsen, 
Vóz dóz l>Sólajs« tüt bedeiten? 
Sólajs dóz iz: drei. 
Drei zen de Rebonirn, Cházónem ün Samoszem. 
Czvei zen Chószen u kalle u. z. v. 
Einz iz dez Chaszene hauz u. z. v. 

IV. 
Vü da kojhen gódajl hat rnechaper avojnosz l!evezen, 
V ekach ho jó mojne : 
• .Achász vearba«. 
Lorner e biszele dóz V:l"\N fateitsen, 
Vóz dóz >arba« tüt bedeiten? 
.Arba dóz iz: fiar. 
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Fiar zen de mechütonim (O'm!M). 

Drei zen de Rebonim u. z. v. 
Czvei zen Ohószan u kalle u. z. v. 
Einz iz dez Chaszene hauz u. z. v. 

v. 
Vü da kojhen gódajl hat roachaper avojnosz gevezen, 
Vekach hojó mojne: 
».Achász vech6més«. 
Lorner e biszele dez 'V~M fateitsen, 
Vóz dez »ch6més« tüt bedeiten? 
Chómés dóz iz: fünf, 
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Fünf zen de kszóvim (.M~'Sn .,~'V .M:l!l"'::l ,o';"1MN1 ,O'l'VW' O'Nll"' 

'1::!1 ·~n '1tq'V). 

Fiar zen de mechütonim; 
Drei zen de Rebonim u. z. v. 
Czvei zen Chószen u ka.lle u. z. v. 
Einz iz dez Chaszene hauz u. z. v. 

VI. 
Vü da kojhen gódajl hat mechaper avojnosz gevezen, 
Vekach hajó mojne: 
».Achasz vusés«. 
Lorner e biszele dóz ~t~!j fateitsen, 
V ó z d ez »sés« tüt bedeiten? 
Sés dóz iz : zeksz. 
Zeksz zen de klé zmórem (0'"1~1 'S::l), 

Fünf zen de O':ll"'::l, 

Fiar zen de 0'li"'1M~, 

Drei zen de Rebonim u. z. v. 
Czvei zen Chószen u kalle u. z. v. 
Einz iz dez Chaszene hauz u. z. v. 

VII. 
Vü da kojhen ~ódajl hat mechaper avojnosz gevezen, 
V ekach ho jó mojne: 
•Achász vosivó«. 
Lorner e biszele dóz M)l:l'V fateitsen, 
V óz dóz »sivó« tüt bedeiten? 
Sivó dóz iz: zi ben. 
Ziben zen de MI"''V~M '~' M)l:ltt', 

l 
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l;eksz zen de klé zmórem ; 
Fünf zen de kszóvim . 
.l!"'iar zen de mechütonim, 
Drei zen de Rebonim u. z. v. 
ÜzYei zen Ohószen u kalle u. z. v. 
Einz iz dez Ohaszene hauz u. z. v. 

Alföldön igy é neklik: 

Vü da kojhen gódajl hat mechaper ajvojnez geveen, 
V ekach haj e mojne: 
l) Achász veachász«. 
Lororr e biszele dóz achász fatátsen 
V 6z dó z achász tüt bedáten? ' 
Achász dóz iz : ánz. 
Ánz iz Kudse burach hu ! (N1;"t 11"'.:l tt",::J,1) 
Burach Hamókem, co•p~;, ,,,:ll 
Semzáveg zvógem (o•~m ~m~w) 

Kal mókajm sehu. (N1;"tlt' 01p~ S::J) 

Lampam pidelpam, lampam pidelpam, lampam pidelpam! 
Habszak, marselak, mitn bárchez, mitn zack, 
i\fitn grószen czvorech zak, mit grojszen labcidák! 

A többieket mint előbb. 
Budapest--Ó-Buda. Baró J. LIPóT. 

Népdalok. 

I. 
Mit, mit cselekszem? 
Szép lányt elveszem. 
:feleségem küldöm a dologba 
Es én lefekszem. 

V óz a ch t ü, ü n vóz ac h mách ? 
V ó z iz af dea •el t de beszte zách? 
E sé jüng roadele mit fil geld 
Iz da greszta tachlesz (I'I'S::ln) fün dea velt. 

II. 
~Iadl vilszt da lád dalében? 
Nem da na e mó. 
Vaszte da e ;"t)I'"'P trógen 
Fün ajben biz eró. 

Budapest, ó-Buda. BA ró J. LJ Pór. 
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Szokások és ba boná.k. 

l. Baján naponként n·~nW-nál l;•C,v után l'11"'"~7 c•r;N-t 
mo;:~danak. 

2. Stanisicson, Bajával szomszédos falun, Szukkothkor 
;"t1'r;,ll-val kínáltak meg; oda kellett állnom az eidimádkozó 
mellé és ő utána én imádkoztam a lulovval. [Sok helyen 
szokásos.] 

3. Baján néhol a gyermekágyas asszonyoknál dívnak még 
a Kimpettévelek, kabbalabeli mondásokkal. A mojl a bölcsőbe 
teszi a kést a körülmetélés előtti éjen. 

4. Felső vidéken a rabbi és a dajonem huzzák a vizet 
a S'mire roaeze készítéséhez, ezt nevezik . :-·mm-Wasser«-nek. 

5. Ha már elindulnak, nem jó jel, visszatérni. 
6. Kedd szerenesés nap, mert a teremtésnél ezén napról 

kétszer van :mo ':l [általános hit]. 
7. Ha halott van, ne van·janak, mert fáj minden öltés 

a halottnak. A halotti ruhák varrásánál nem szabad a czérnára 
csomót kötni. 

Szálló igék. 

l. Fürchte Gatt ün Saje Deutsch! (Baján Saje Deutsch 
népszerü vendéglős volt, ki kedélyesen megpumpolta vendégeit 
egy szivar erejéig; ó reá vonatkozott.) 

2. Lav, mit e N. (Pápán a gyerekek, ha esküdőznek nem 
igaz dologra, mondják ezt.) 

3. Szivan 2-ikát Polláknak nevezik, mert e napon sem 
mondanak p;;'l/'J.t. 

Baja. Ku1> LAJos. 



IRODALOM. 

ÉVKÖNYV (1902.) 

(Kiadja az izr. magy. irodalmi Társulat, szerkeszti Bánóczi József, 
Budapest). 

Serényen dolgozik az Irodalmi Társulat immár nyolcza
dik éve, felolvasásokat rendez télen a fővárosban, példája 
utánzásra serkent és buzdítja a vidéket, megjelenik időnkint 
a magyar bibliafordításnak egy-egy kötete, napvilágot látnak 
tudós munkálatok, készül az okmánytár és minden év elején 
köszöntjük régi ismeretes és hozzájuk ujonnan csatlakozó 
szellemi munkásainkat megszakott gyülekező helyükön, az 
Évkönyvben. Ime egy alkotás, mely lelkesedéssel teremtetett 
meg, de a lelkesedés nem volt amolyan pillanatnyi, hamar 
kialvó szalmatüz, mely csak életre hivni képes, de nem fen
tartani - a milyennek nem egészen igazság nélkül szakták a 
magyar lelkesedést feltüntetni - hanem oly láng, mely egyre 
növekedik, gyarapodik, mert őrei nem szünnek meg tudásuk
ból, költői lelkök ihlettségéből, sokévi tapasztalataikból és meg
figyeléseikből előhordani a tüzelőanyagat a láng fentartására. 
Papok, tudósok, irók, költők, ügyvédek és Órvosok, ·fiatalok és 
öregek, férfiak és asszonyok e szent láng, a zsidóság szalgá
atába szegődtek, hogy megismerjék és megismertessék, hogy 
tanulják megbecsülni és hogy tiszteletet szarezzenek számára. 

Mindig örülök, ha egy uj Évkönyv kerül szemeim elé és 
nem kisebb örömmel fogok hozzá méltatásához, mert olyan 
mü, melyet nem kell beczézgetni, a melynél az igazságot nem 
kell elfojtani. Amolyan edzett katona az az Évkönyv, mely a 
leghevesebb kritika tusában is megállja helyét, nem szarul 
kiméletre és elnézésre. 
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Magas történeti szempontból vázolja Dr. Acsády Ignácz 
a zsidók közgazdasági munkásságát a magyarság multjában. 
Manapság már végre nem értenek történet alatt csupán hábo
rukat, királyok és Msök vitéz tetteit, hanem a nép egész életét 
és munkásságát, nem az egyes históriai jelentőséges események 
felsorolását, hanem mindazon tények és adatok okozatos és 
összefüggő összefüzését, melyek világos képet nyujtanak arról, 
hogyan élt egy nép minden korban, mily tevékenységet fejtet~ 
ki, mily törekvések után indult, mily czélok lebegtek_ sz~me1 
előtt, milyen eszmék és gondolatok hatottak reá. M1 zstdák 
már régen igy fogtuk fel a történetirást és igy értettük a 
zsidók történetét. 

A magyar állam fennállásának első századaiban a zsi
dóság összeforrt a magyar nemzet életével, csak vallásával 
különbözött tőle. A munka minden ágában megszorítás nélkül 
vett részt, nyelvében és viseletében magyar volt. Az egyház 
megerősödése megváltoztatta e szép viszonyokat, az egyház 
befolyása mutatkozik a foglalkozás megszorításában, a mi a 
zsidókat arra késztette, hogy a városok védelme alá helyez
kedjenek. A kereskedésre utalva, itt is gyülölségre bukkantak, 
a mely mindinkább gyarapodott, mikor kizárólag pénzkölcsö
nök adására kamatlábra kényszerültek, a mit uzsora névvel 
bélyegeztek meg. E téren sem vetekedtek gazdagságra nézve 
azokkal, akik ingatlaura adtak kölcsönt. De ernigy is fontos 
szerv volt a zsidóság az állami háztartásban, mert rengeteg 
adóival nélkülözhetlen pénzforrása volt királyoknak és fejedel
meknek. A munkában kevés részt engedtek neki, de gyü
mölcsözésétől százszorta többet kellett fizetnie mint másoknak, 
a kik korlátlanul dolgozhattak. Ez bizonyára nem tulzás, mert 
pl. Dr. Bernstein Béla pontos számadatokkal ecseteli, hogy a 
vasmegyei zsidók 17 70-ben 26 70 frt. fizettek különféle adó 
czimén, pedig csak 112 család volt és 44 özvegyasszony, a kik 
nagyobbrészt szegény házalők voltak. E rengeteg összeg har
mada a M. Terézia behozta türelmi adó volt. Mi természe
tesebb, mint hogy nem birtak ekkora adót előteremteni, a 
hátralékok évről-évre növekedtek a pénzhiányban szenvedö és 
sokat háboruskocló királynő rendeletei daczára, a malyeket az 
emberségesen bánó megyei hatóságok nem siettek végre
hajtani, mm·t alkotmányellenesnek tartották a türelmi adó 
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behozatalát a relHlek és megyék megszavazása nélkül. Érde
kesen ,·ázolja B., míly szarvezetet t eremtett a t. adó behaj
tása a zsidóságban. E z időből ered a zsidó biró (sos medina) 
a fóbeszedő, a járási beszedők, az adókivető bizottság és ~ 
zsidóknak még most is élénken nyilvánuló ellenszenve a kul
tusz-adó felemelése ellen, a mi már sok hitközségi elnöknek 
méltóságába került. A türelmi adó keletkezéséről és eltörlé
sér(ll is világos képet nyujt ez a dolgozat. Három adalék fog
lalkozik a :>:sidó vallástannaL A kiválasztás eszméjéről szól 
Dr. Blau L ajos. Kivonata ez egy nagyobb, e lapokban (1890) 
megjelent értekezésnek Ez eszme helyes definicziója azóta a 
zsidó köztudatba ment át: A zsidóság elvállalta a kötelessé
get Istent szolgálni jutalom nélkül. Dr. Kecske:méti Lipót most 
adja vallásfilozófiai közleményeinek kezdetét. E méltatás kere
tén tul menne » Ámósz próféta« tárgyi ruegvitatása. Stylusa 
nem oly tömött, mint elődjeinek (1896, 1898.), és azért élve
zetesebb. K. érdemet szerez magának azzal, hogy szakítva az 
eddigi semmivel sem megokolt »szent« borzadálylyal, belényuJ 
a zsidó vallás kezdetleges fejlődésébe és elénk tárja. Mert 
könnyü ugyan W ellbausen fölött gunyolódni, antisemita vellei
tásokat neki imputáini és belenyugodni a hagyományba. Ez a 
hagyomány amolyan sérthetetlen »ne nyulj hozzám«, mert 
különben »apikorosz«-nak kiáltlak ki. V égre is más volt a 
vallásos gondolkodás Mózes más Ámosz és más Ezra vagy 
Hillel idejében. A reális világban semmi sem jött egyszerre 
létre, hanem hosszu lánczolatos, okozatos fejlődésnek erei
ménye, csak a mithologiában ugrott ki tet6töl talpig felfegy
verezve :Minerva J u pi ter fejéből és a talmudi Aggadában volt 
Boáz a szanhedrin elnöke. 

A zsidó escbatológia is régóta várja mesterét, a mit 
Dr. Stemhercz Jakab felemlít, nagyjában helyes, de parányi 
része az egésznek, azonkivül szarfölött nagy korra terjeszke
dik ki. Alaposan más népek idevágó felfogásainak és vélemé
nyeinek összevetése nélkül nem lehet e téren eligazodni. A »Gan 
édenc és "gyehenna« fogalmai héber kifejezéseik daczára sem 
termettek zsidó talajon, holott a tulvilág eszméje határozottan 
ment idegen befolyástól, de a "Chélek l'ólom haboc kifejezés 
anyagi vagy erkölcsi értelmezésében elágaznak a vélemények. 
Ha zsidó eschatológiáról szólunk, a kabbalát sem mellőzhet-
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jük, mert benne legszélesebb alapon van kifejtve. Ide soroljuk 
D r. Rosenber,q Sándor fejtegetését »Bölcs Nátánrólc, a mely 
abban kulminál, hogy Lessing azért teszi meg a zsidót a val
lási türelmesség és felebaráti szeretet eszméinek hordozójává, 
mert az elnyomott, gyülölt és kinzott embernek szájában az 
ilyen eszmék magasztosabbak, mint a jó viszonyok közt élőé
ben azaz a zsidó alkalmasabb drámai c1·ényhős szerepére, ' . . 
mint más ember, mert életében fényesebben nyilvánul a drámal 
kontraszt egyrészt elnyomottaága és másrészt emberbaráti gon
dolkodása meg tevékenysége között. V égre említ j ük itt Dr. Knno11 
Ignácz értekezését a velenezei kalmár tipusának keleti változa
tosságairóL Kimutatja, hogy a » hölcs biró« meaéje keleti, sőt 
egyenest Salamon királyra visszamenve zsidó eredetü. 

Zsidó müvészettel két czikk foglalkozik. Dr. HelleT 
Bernát ismerteti a szerte azétvetett zsidó műemlékeket, a 
melyeket összegyiíjtöttek a párisi kiállításokra 1878. és 1900-
ban és a mik a Louvreban vannak felhalmozva. Ezekből és más 
gyüjteményekblíl (pl. a bécsi zsidó múzeumban, Majna mel
letti Frankfurtban és számos könyvtárban) összeállítja egy 
majdani zsidó müemlékek kiállítását, a melyet egy szerintem 
helyén nem való czionista kirohanással J ernzsálembe tervez. 
Ha a czionista ruozgalomnak utópiái vannak (hát malyiknek 
nincsenek?), mégsem érdemel gunyt komoly munkában. Lürinczi 
Béla templomaink és kultusztárgyaink stiljáról értekezik, a mi
ről egy régebbi Évkönyvben Palóczi Antal (főleg a templomok
ról) érdekes dolgokat mondott el. Két latin nyelvíi kőemlék
kel támogatja Dr. Kraus Sám/lel régebbi állításait, hogy 
Pannóniában már a rómaiak korában éltek zsidók. Az egyik 
képet fotolitografálva közli. 

Szakember, Dr. Fodor Annin, ismerteti a biblia mag:in
jogi törvényhozást. annak két főrészét, a személy- és a vagyon
jogot. Á. személyjog a jogegyenlőségre támaszkodik, a melyhűl 
csak a papok vétPtnek ki, mert világi javak lJirtokolása szá
mukra meg van szorítva. Az eleinte theokratikus z"idóságban 
a papságnak kevesebb hatalma (mely a hirtokból és gazda.g
ságból fakarl) volt, mínt más népeknél, pl. az cgyptomiaknil. 
A katonaság sem bírt több hatalommal (mint pL a középkori 
nemesség kifejlődött). B{h-ehben szól a szol~rt é~ az ülegen 
jogállapotáról, majd a vagyonjogmk szocziálista felfogá~áró 1 
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abban az értelemben, hogy az egész föld az Istené a m 1 egyenlőképen osztott fel használatra az egyének kö
1

zött ~Yet 
felfogás hinHatába nem bocsátkozik a szerző, de tény, hog zen 
kamatláb tilalma daczára a királyok idejében keletkezett ~ a 
gazdag osztály, melynek hibáit és büneit nem győzik elégg~ 
ostorozni. a. ~róféták .. ~~llel »prosbo:« r~ndelete is mutat~, 
hogy a b1blia1 vagyom torvényhozás 1deáhs valami és keresz
tülvihetetlen. De hogy már három és fél ezer év el6tt talál
kozunk szoczialista elvekkel és részint intézményekkel, világosan 
bizonyítja, hogy a biblia a modern életet és mozgalmakat is 
megtermékenyíti ép ugy, mint eddig minden a haladásra 
törekvő mozgalomra befolyt. A Tolstoj világnézlete (ha egye
dül is áll), szintén biblián alapszik. Tolstoj átvezet bennünket 
az orosz zsidókhoz, a kikről miniszterek, katonák, főpapok 
dicsérőleg nyilatkoznak és nyilatkoztak, akkor is, mikor a 
kiüzetésük voltak napirenden. Ezeknek a fehér hollóknak 
beszédjeit és irásait érdekesen mutatja be Dr. Bloch Henrik. 
J ó katonák a zsidók, ügyes és szorgalmas iparosok, szolid 
életmódot folytatnak, gyermekeik az iskolában figyelmesek, 
tudományos képességekkel bírnak, szóval kitünő államfenntartó 
elem, a melynek mindenkor támadtak barátjai és szószólói, de 
II. Katalin óta semmi sem történt anyagi és erkölcsi jólétük 
előmozdítására. 

Az aggáda mesevilágából összeszedett D1·. Pels Armin 
néhány jellemző »masal«-t a kutyáról, egyszersmind ráutal 
arra, hogy az aggádai masal tovafejlesztése a biblia példá
zatirodalmának, de mig a próféták az emberek és növények 
világából veszik hasonlataikat, a rabbik az állatokat szólal

tatják meg. . . 
Korán elhunyt költőnket Makkai Emilt psycholog1a1 

jellemrajzban méltatja az ismert novellista Kóbor Tctm~s. ~z~ 
mondja, hogy Makkai eltévesztette pályáját, mikor h1rlapn·o 
lett, mert szónoknak született és nem való volt a bohéme
társaságba. Nevelése és gondolkodása vallásos volt, és ez az 
érzés volt költészetének {()jellemvonása. 

A régi romantikus tarka szinü zsidó életbe vezet vissza 
A.gct'i Aclolf régi naplója. A szombathelyi kolostorból vándor
utra kél bochur-atya - meséli a fiu, szines ragyogó stílusá
val - a Balaton tavánál a természet bájai büvölik el fiatal 
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lelkét, Hirsch urnak fiát vezeti be a tudomány csarnokába, 
leányának meg kosarat ad és igy tovább kisérjük a fiatal 
Prometheust - mert biz prometheusi törekvés lakozott akko
riban mínden bachurban, a ki tudományos pályára iparkodott, 
ahelyett, hogy »malomkövet« akasztott volna nyakába és a 
foliánsokat lapozgatva gyarapította volna apósának asztal
járóit - kisérjük az ifju küzdöt szülei sirjához, a mely a 
sirkert szélén fekszik. A szemeiM! hulló könnycseppek meg
termékenyítik lelkének régi óhaját és vágyát, hogy orvos 
legyen. 

Eme régi világ törmelékéből mesél Dr. Mezey Ferencz 
is. Gyermekéletéből elevenít fel nekünk még ismert és jóleső, 
szivünket édes bájjal megtöltő képeket. A városi gyermek 
bizony nem játszotta az angyal szerepét a gyermekbeteg 
asszony szobájában, be se vezetik oda, hogy morális érzületét 
meg ne sértsék, pedig. . . de ne feddjük mindig jelenünket. 
Hányan ismerik a templomi typusokat, az önmegelégedés, a 
boldogság azon különféle alakjait, a malyeket a festő ecsete 
kell hogy megörökitsen, mert nem sokára még az emlékezet
ből is kivesznek. Hisz nem kell mindent siratni, a mi volt 
pl. az egyházfi (alias samesz) öblös hirdetéseit, a Haman fake
iepelését stb., de a zsidó községi életet jó volna felujítani, 
feltámasztani, mert van annak mélyebb emberbaráti czélja és 
jelentősége. Gyönyörüen írja le M. a régi maczes-sütést, a mely 
még ma is dívik némely helyütt hazánkban, és az olyan helyen 
a maczes nem szerepel a jól megrakott asztalon csupán mint 
»jel« vagy »emlék«. 

Szarvas urban, Politze1· Hermanné ismeretes fővárosi 

alakjában, a karrikaturából kelleténél több van. A szatírában 
kell karríkaturának lenni, de azt találom, hogy most már Szar
vas urban egy jó vonás sincs, csupa henczegés, csupa fitogta
tás, pénzszórási viszketeg. A Gáspár házassági ajánlata is 
több, mint a mennyit egy fiatal, mindenféle nemzetiségü neve
lőnőktől környezett leány, még ha apja valamikor kölcsön
adással gazdagodott is meg, meghallgathat. A morállal még 
fővárosi bankáraink és dandyjeink sem állanak ennyire 
hadilábon. 

Költeményekkel gazdagították az Évkönyvet Kistele!.·y 
Ede (Utoloó zsoltár), Hevess Kornél (három templom), Löwy 
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Ferencz (a sz. sibylltt Yerseiből. Fordítás.), Sebestyén Károly 
(Hymnusz). Kálmán Lás;;ló (Ima), Dénes Tibor (Sziszera. 
Igen szép feldolgozása e bibliai részletnek) és Felelei Scíncl01. 

(Gyermekmesék). 
Az Évkönyv szerkesztése az IMIT. titkárának, Bánóczi 

József ügyes kezér e és buzgalmára vall. Egy kis jubileum 
ez neki, mert most már az ötödik Évkönyvet adja a magyar 
zsidóság kezébe. 

Zágráb. DR. ScHWARZ GÁDoR. 

HARNACK FELOLVASÁSAL 

(Harnack A., Das " 'esen des Christenthums. Sechzehn Vorlesnngen vor 
Studirenden aller Facultaten im \Yintersemester 1899/1900 an der 

Universitat Berlin gehalten. 5. Auflage. Leipzig, 1901.) 

A zsidók r égóta nem foglalkoznak más vallásokkal, azok 
tanaira ügyet nem vetnek, mert a történet megtanította őket 
arra, hogy a nagy urakkal nem jó egy tálból cseresznyét enni. 
A zsidó vallás minden nap birálat tárgya, de zsidó theológus 
ezekre sem reflektál, mert tudja, liogy neki vesztett pere van. 
Midőn :M:aybaum berlini rabbi saját szószékéről verte vissza 
egy keresztény jogtudós támadásait, olyan vihar keletkezett 
a német főváros toleráns protestánsai között, a milyet David 
Friedrich Strauss iratai sem támasztottak. Geiger Ábrahám, 
ki a német liberalizmus virágkorában élt, a zsidóságról közzé
tett munkájának előszavában külön hangsulyozta, hogy néze
teiért, melyeket a kereszténység keletkezéséről tanulmányai 
f?lyamán szükségszerüen nyilvánított, csakis ő maga felelős. 
Es ebben igaza is vólt, mert a zsidóság, malynek vallása már 
évezredes multtal birt, midön kebeléből az uj szekta kivált, 
tényleg tanait nem formulázta az uj tanokkal ellentétben, 
polémiában. Polémikus irányzata az ujnak van, nem a réginek. 
Igaz ugyan, hogy a középkor több vallásbölcsésze dogmatikája 
megállapításánál az uralkodó két vallás - az iszlám és a 
kereszténység - egyes tételei kizárására sulyt vetett de erre 
őket a külső kényszer szorította. Ma azonban a miss:ió csábí
tásai daczára sem folytatnak a zsidók polémiát és mi sem 
tettük soha és most sem avatkozunk az uralkodó egyházak 
harczaiba. 
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A czimben említett felolvasásokat sem ismertetjük tar
talmuk szerint, nem méltatjuk jelentőségüket mások szempont
jából, nem kutatjuk hatásukat, nem médegeijük következmé
nyeiket, csak néhány tanulságot vonunk le belőlük a mi 
szempontunkbóL Ez kötelességlink e helyen, hol az irodalmi 
jelenségekről számot adunk. És még azért is kötelességünk, 
mert Harnack felolvasásai oly felti:inést keltettek, hogy hírük 
zsidó körökbe is eljutott és ezekben olvasókra talált. Elhiszszük 
azt is, hogy akadt a német diplomás és gazdag zsidók közt 
olyan, ki ezen felolvasások után kitért, de nem hiszszük azt, 
hogy ezek hatása alatt változott volna meg meggyőződése, ha 
volt meggyőződése. 

Konstatálnunk kell első sorban, hogy H., a protestan
tizmus nagy történésze, ki saját nyilatkozata szerint felolvasásai 
thémáit 30 esztendő óta tanulmányozza, a kereszténység lénye
géből mindazt kizárja, a mit eddig a kereszténység lényegének 
és ismPrtetőjének tartott az egész világ és vallanak az összes 
egyházak katechizmusaikban, a csekély számánál tekintetbe 
nem jövő, a zsidózókból keletkezett unitarizmus kivételével. 
A trinitásról szó sincsen, még a terminus sincs említve a 
keresztény vallás kifejtésénél, csak a 143. lapon kerül eM, 
midön a görög-keletiek tanát ismerteti és birálja. Ujra sz6l 
róla a 183. lapon, midőn Luther tevékenységét méltatja, ki 
a trinitást megtartotta, a mit H. fájlal. A Mária. nevet nem 
is találtuk. Érthető, hogy H. ezen a nagy nyilvánosság előtt 
tartott előadásaiban rendkivüli óvatosságat tanusít. »W as er dir 
weise verschweigt, zeigt dir den Meister des Styls.« De azért 
beszédje a kényes pontoknál is világos. A 91. lap 7. sorában 
ritkított betükkel szóról-szóra ezt mondja: :oN i c h t d e r 
S o h n, s o n d e r n a ll e i n de r V a t e r g e h ö r t i n d as 
Evangelium, wie es Jesus verkündigt hat.« Rész
letesen fejti ezt ki a 92. és 93. lapon, midőn a hitvallomásról 
(Bekennen) azt mondja, hogy ez nem jelent mást, mint ~den 
'Willen Gottes thun in der Gewissheit, dass er der Vater und 
?er Vergelter ist. Von keinern andern Bekenotnis hat Jesu 
Jemals gesprochen. Auc h w enn er sagt: » \1.7 er m i c h bekenn t 
v.or den Menschen, den will ich bekenneu vor meinem hirnm
Ilschen Vater•, eleokt er an die N a c h fo 1 g e und meint 
das Bekeuntnis in der Gesinnung und in der That«. Ebből 
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kiinduh·a a chri~tológiát (Jézus személyéről szóló tant) teljesen 
kikiiszöböli a confessio fideiből fejtegetései fonalán. 

»Dagegen ist uns die Bezeichnung »hlessias« (= n·\!1~ 

= xeHJrÓ; = megváltó). wenn wir uns nicht mit einern toten 
\Yort hegui.igen wollen. zuniichst ganz fremd. « l>Betrachten 
wir zuniichst die Bezeichnung »Sohn Gottes « etc.« »Sein 
Bewusstsein, der So h n G o t t es zu sein, ist darum nich ts 
anderes als die praktische Folge der Erkenntnis Gottes als 
des Y aters und sein es V aters. Rech t verstanelen ist die Gottes
erkenntnis der ganze Inhalt des Sohnesamtes.« (81). Az isten
ember és a két természet, isteni és emberi, a 13. felolvasásban 
kerül szóba, mint olyan tan, melyet a keleti egyház fejtett ki 
és mintha egyébütt erröl szó sem lett volna. 

Hány zsidót törtek kerékbe, mert már századok előtt 

tagadta azt, a mit a német -keresztény theológia kimagasló 
alakja tagad ma és hányat vetettek máglyára, mert tudomány 
és kutatások nélkül nem hitte azt, a mit ma a történész tudás 
és kutatás után nem hisz? H. a zsidó vallást más helyen 
említett felolvasásában nem tekinti vallásnak, pedig ennek 
hivei H. negativ tételét már 19 száz év óta vallják; szótlan, 
de élő tiltakozásuk talán H. gondolkozását is befolyásolta. 
Mert a zsidók a világtörténet elsö protestánsai. Protestáltak 
a világhódítók, a pogányság stb. ellen és még mindig protestál
nak és, mint a berlini egyetem theológus rektorának felolvasásai 
mutatják, nem minden eredmény nélkül. Mindebből pedig csak 
az következik, a mi más ezer tényből, hogy a hit dolgában 
türelmesnek kell lenni, mert a mi ma hit, holnap babona ~s 
a mi ma babona, holnap hit lehet. A müvelt római világ a 
zsidóságot, melyhez a kereszténység is tartozott, superstitiónak, 
saját hitét pedig vallásnak nézte. A mi évszázadokon át lényeg, 
az egy szép napon semmi. 

Czélunkhoz képest nem reflektálunk egyéb fejtegetésekre, 
csupán azt említjük me~, hogy H. suaviter in modo, de fortiter 
in re bírálja a létező egyházak confessióit. Egy tizedrész ebből 
a birálatból elég volna, hogy egy zsidó theológust a kereszt
fára juttasson. De H. nemcsak negatióiban, hanem positív 
állitásaiban is a zsidóság régi eszméit hangsulyozza. Műve 
végén pl. azt mondja: »Die Heligion, namlich die Gottes- und 
~achstenliebe, ist es, die dcm Leben einen Sinn gieht; die 
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\Vissenschaft vermag das nicht.< (188). Ezt teljesen aláírjuk 
Mindennapi imáink magva már 2000 év óta, hogy Isten egy, 
kit szeretni kell egész szivvel, egész lélekkel és egész vagyon
nal. Ezt a confessiót pedig Mózes V. könyve 6, 4. 5. verseiből 
veszszük, tehát abból az ó-testamentomból, a mely H. szerint 
páratlan könyv, de mégis inferior elemet hozott a keresztény
ségbe. A szaretetről pedig már a modern biblia-kritikusok 
által agyonkritizált »papi codex« mondja: »szeresd felebará
todat mint tenmagadat« (:Mózes III. 19.18). De ez talán csak 
elméleti parancs, a milyent a vallások tanaiban nem egyet 
találunk. De ennek a szaretetnek ama formulázása, mely 
Hilléltől származik és a melyet Jézus is hirdetett, alakjánál 
és nyelvénél fogva (aram, nem héber) csak a zsidó nép lelké
ből fakadhatott. Ez igy hangzik: »A mi neked kellemetlen, 
azt ne tedd felebarátodnak. « Ezt nem Hillél találta ki, hanem 
csak átvette a nép ajkáról. Ez a szeretet, mondá Hillél a 
pogánynak, ki a zsidó vallást egy lábon állva akarta meg
tanulni, az egéoz tan, a többi magyarázat. Ezt a mondást 
Jézustól idézi Harnack (49). Jellemző, hogy Hi ll él ezt zsidónak 
nem mondta, ezt ugyanis mindegyik tudta és gyakorolta. .Az 
a zsidó, ki nem könyörületes, mondja a talmud, nem származik 
Ábrahámtól. Ezt szó szerint kell venni; a vérbeli zsidó véré
nél fogva könyörületes. A zsidókat ugyancsak a talmud igy 
jellemzi : könyörületesek, szégyell5sek és jótevők. A felebaráti 
szeretetet a zsidó vallás nem emlegette minduntalan, mert 
erre szükség nem volt. A ki a talmudot ismeri, tudja, hogy 
azokat a tanokat ajánlja gyakran és nyomósan, melyek még 
nem mentek át in suecum et sanguinem. A szeretet ajánlása 
közt sujtattak a zsidók ezer éven át pokoli kinokkal és mai 
naJ,ig beléjük akarják verni azt, a mit tőlük tanultak. 

H. egyébiránt nem tagadja, hogy Jézus tanai, melyek 
szerinte egyistenség és szeretet, a zsidó népben már előbb 
éltek. Felvetvén a kérdést, hogy a keresztény vallás alapítója 
milyen uj tanokat hozott a világnak, ezeket mondja: »W as 
kanu »neue gewesen sein, nachelem die Menschheit schon so 
lange vor Jesus Christus gel e bt und so viel Geist und Er
kenntnis erfahi·en hatte. Der Monotheismus war liingst auf
gerichtet, und die wenigen möglichen Typen monotheistischer 
Frömmigkeit waren 11ingst bier und dort, in ganzen Schulen, 
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ja in cinem Yol ke (l-rtsd a 7.Sidó népben), in die Erschein 
, d u~ gntrntrn. l ann er kraft,ollc und tiefe religiöse Individu 1. . . . a Is-

mns .JnnPs Psalm1steu noch überbotcn werden, der da bekaunt 
ha. t: »H err, wen n ich n ur dich habe, fl·age ich nicht na h 
H immel und Erde«? Kanu das \V ort Micha's überbot~n 
wenlen : »"[;js ist Dir gesagt, Menscu, was gut ist und was 
dor Herr von Dir fordert, niimlich Gottes \V ort halten (helye
sen: igazságot gyakorolni) und Liebe ü ben und demütig sein 
vo r Deinem Gott« ? J ahrhunderte waren berei ts verilossen 
scitelem diese W orte gesprochen waren. Als o, »W as wollt ih~ 
mit Enerem Christus ?« wenden uns nameutiich jüdische Ge
lehrte cin; »er hat nichts Neues gebracht«. Ich antwarte hierauf 
mit \V e ll h a us e n: Gewiss, das, was Jesus verkündet, was 
,J ohannes vor ihm in seiner Busspredigt ausgesprochen hat, 
das w~~· auch bei den Propheten, das war sogar in der jüdi
schen Uberlieferung seiner Zeit zu findeu. Selbst die Pharisaer 
hatten es; a b e r si e h a t t e n l e i d e r n o c h se h r v i e l 
anderes daneben.« (30- 31). W. szellemes ember, az 
bizonyos. De vajjon Jézus megszüntette-e a törvényeket i> 
Ki merészel ilyet a történelmi tényekkel szemben állítani .? 
Továbbá, a szombat pl., melyet Josephus szerint az · egész ókor 
megbámult, követendő intézmény. Nem tértek-e vissza reá 
éppen napjainkban a munkaszünet törvényeivel? De a leg
különösebben hangzik ez a felelet H. könyvében, a mely az 
összes keresztény egyházak felett a történész magas trónjáról 
oly értelmű kritikát gyakorol, hogy ezekből majdnem minden 
kivetendő. Hát ezekben nem volt a monotheizmus és a szeretet 
sok mindenfélével kapcsolatban? H., a történész, azonban maga 
a legjobban tudja, hogy Pál és nem Jézus szüntette meg a 
törvényeket. Az ő hivei ép oly zsidók voltak, mint a többiek 
és ő semmi alól sem mentette fel <lket. Ezt természetesen 
nem hibául említjük, csak annak az ötletnek a megvilágítására, 
hogy a farizeusok még egyébbel is bírtak. Különös H. azon 
vt1dja. is, hogy a farizeusok a vallásból földi keresetet csinál
tak (33). Különösen hangzik ez ma, midőn minden felekezet
nek csakis fizetett papjai és tanítói vannak. A történelmi 
tények azonban ép az ellenkezőt mutatják. »A tórából ne 
csinálj kapát, hogy ássál vele• ; tanításért sem volt szabad 
fizetést elfogadni. Pál apostol ellenben azt állította, hogy őt 
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el kell tartani. N em hibáztatj nk, de H. eltévesztette a czímet. 
Felette érdekes, a mit H. a kultuszról mond: 

»W as a ber von deru Gottesdiens t des Einzel n en gil t, 
das gilt genau so von dem gemeinscbaftlichen. Auch hier hat 
nur das \'V ort Gottes und das Gebet einen Platz. Alles andere 
ist zu verbanneu: die gottesdienstliche Gemeinele sol! in Dank 
und Lob Gott verkündigen, und sie sol! ihn anrufen. Darüber 
hinaus giebt es überhaupt keinen ,Gottesdienst'.« Ugy tudjuk, 
hogy ennek a követelménynek csak a zsidó istentisztelet felel 
meg, a mely a szent könyvekből felolvastat és imádkoztat, de 
urvacsorát stb.-t nem ismer. A sacramentarismusról különben 
H. (174) keményen nyilatkozik, hol •Luther babonáit« is említi 

Sok mindenről kellene szólani, ba H:fejtegetéseit követni 
akarnánk. H. felolvasásai ugy protestáns mint katholikus rész
ről az elleniratok egész árját provokálta, de, mint mondot
tuk, mi az uralkodó egyházak harczaiba nem elegyedünk és 
csak néhány pontot emeltünk ki azokból, melyek vaUásunkat 
közelról érintik. Korunk sivárságai közt vigasztalást merítet
tünk a jelen iratb61, mert azt látjuk belőle, hogy sok egyszerű 
igazságot, melyeket hitünk minden szerény híve vall, egy világra 
szóló egyháztörténész 2000 év tanulságaiból vonja le mint 
széles tudás és mély gondolkozás gyümölcsét. Megerősödtünk 

ama meggyőzMésünkben, melyet több izben fejeztünk ki, hogy 
a zsidóság eszméi elemi erővel törnek az elmékre és szivekre. 
A zsidó vallás nem vesztett ősi erejéből, ideáljai misszió és 
kard nélkül győznek és diadalai nem egy felekezeté, mert nem 
térítenek, hanem az emberiségé. 

A ZSIDÓ PRÉDIKÁCZIÓ LEGRÉGIBB ALAKJ AI. 

(Die altesten Phasen in der Entwicklung der jüdiechen Predigt, von 
Dr. S. Maybaum. [Wissenschaflliche Beilage zum XIX. Bericht der Lehr
anstalt für die_Wissenschaft des Judenthums in Berlin.] Berlin 1901. 44. l.) 

44 lapon tárgyalja Maybaum - e termékeny l10miletikai 
munkásságáról ismeretes férfiú - a zsidó prédikáczió kelet
kezését és fejlődési menetét, oly áttekintő módon, hogy fejte
getései az e téren való további kutatásra. alapvetöknek tekin
tendők. 
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N~m ndószínii, hogy a homilia bármely időben is, akár 
a legkorábban, egyszerilen bármely kontár tetszésére lett volna 
bízva. Esztetikai izlésiik mindig volt az embereknek. Ez azonban 
akár az istenházában, akár azon kívül minden körülmények 
között kielégítést keres. Azonkívül pedig a prédikácziónak az 
érzé're és zívre kell hatnia, de hogy 1olna ez lehetséges, ha 
nem hallgatható meg ? A régi homilia is némi r ethorikai szépség
formákkal rendelkezhetett. 

Ez egyedül helyes szempon:ból kiindulva tárgyalja May
bauru a régi zsidó prédikácziót. Es a régebbi agáda-müveknek 
mint a Genesis rabba, Peszikta di R. K. és másoknak figye
lembe •ételével sikerült is neki annak régebbi alakját minden 
r észletében világosan és meggyőzően kimutatni. A következő 

részekből állott: a) perikopa- szöveg, b) kapcsolási formula, 
c) Proőmium-szöveg, d) átmeneti formula és végill e) peri
kopa-szöveg (16-17. o.). E zen egyedül jogo3Ult szempontból 
kiíndulnt könnyen felismerhető, hogy az idők folyamán a mi 
midrás-mííveinkben mely elemek igtattattak közbe (31. s köv. l.). 
Az itt jelzett helyek leginkább megfelelők. - De Genesis 
rabba a zsidó prédikácziónak nem a legrégibb alakját tartal
mazza; a .mintáját, ha nem a prédikácziót magát, a Tanchuma
gyűjtemények és a P. r. tartalmazzák. A legrégibb prédikáczió, 
•éli M .. rendszerint halachai fejtegetéssei kezdődött. A Jelam
dénu formrrla ezért ősrégi, a mit M. a Gen. r. segítségével 
akar bebizonyítani (6-7. o.). E pontot illetőleg legyen szabad 
a kö•e tkezőket megjegyeznem: A J elamdénu midrások korát 
a Likkutim ez. művemben (I. rész. 36.) igyekeztem megálla
pítani. Mint utólag meggyőzödtem, e forma már a legrégibb 
misna-tanítók idejében szokásos volt. A Mechilta közli (ed. 
Friedm. 31 b.) '~~ i"'::l~ ~~:"1 1:.•: 1N~:.s o·~ :"1l"l11tm u·:, 1:1~S ...• 
1::l~ 1:"l~S ... ~w::.S o·~ :"'li'C':"' 1::-- 1Jli"l~S 1S 1-:~~ ... li1Wt1J ~i1::l o:"'S 
• ... ·-~~·t~: ·s ''N ..... ~-i: •:-. t:::"'S ~~N l"1::lSr.JS :"1'11:"1' :"'::ll li1::ll n·~: 
(e kifejezések ma is gyakoriaka P. r.-ban). Itt tehát a későbbi 
derasának egész szarkezetét látjuk, azzal a kiilönbséggel, hogy 
a halachai kérdést megelőzi egy agádai; és hogy 1J1~S· 
helyett a ':i~S megszólítás használatos. Az elöbbi különben 
más helyütt l)(lven van támogatva. Ezért a J elamdénu midrás 
magas kora, nevezetesen a mint első szerkesztője kezéből 
kikerült, alig vitatható el. 
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Megjegyzendő még 2. l. Sefer ha-Likkutini ibid. 4. 1.-ra 
js utalható volt. E formula: :"'Wl nno · · · ,, a Pesz. r.-ban (16. l, 
alul) közönségesen »Tanchuma«-val kapcsolatban fordul elő, 
mely utóbbi alatt az ős Tanchrrma értendő, hol biztosan csak 
:"'"Wl állott, mely formulát a P. r. szerkesztélje megtartotta 
ugyan, de egyidejilleg mintegy forrás megjelölésül hozzátette 
nno N~1MJli ,,, V. ö, Sefer ha-Lik. 5. r. , továbbá a Példabeszé
dekre szóló, sajtó alatt levő J alkut ha-Mocbíri bevezetését, de 
részletesebben a J elamédnu bevezetésében, mely J. s. legköze 

lébb fog megjelenni. 
A O'i:J"l :"'tt'tt'-mal kezdődő rész a Machsor Vitri 504. L

továbbá Mochíri Zsolt. 72, 2. idéztetik Gen. r.-ból. Nem kevésbé 
tartom e r észt későbbi toldaléknak, valószínüleg a Jelamdénu
hoz tartozik. V. ö. T ancb. ed. Buber Num. 34. l 

A mi a Gen. r. végső megszerkesztését illeti, (43. o.) 
nem érthetek egyet a szer7ővel. tt~"lpr.l:"' l"l'::l::l 1'1' tolt';:) nem jelenti 
hogy: kinyújtotta kezét a templom helyére, hanem magára a 
templomra; de a 8. században már nem volt templom. Tényleg 
azonban a régiek SNC!t''-t és 01"l~·ot, 1) mely utóbbit Rómával 
azonosították, egy birodalomnak számították - mely körül
mény máshol bővebben fog megvilágíttatni. Itt legyen elég 
arra utalnunk, hogy ez állítás Gen. 28, 9. alapján keletkezett. 

Soraimat azon kiváns:íggal zárom, hogy a tudós szerzc5 a 
tudományt gazdagító kutatásainak második felét is rövidesen 
közzétegye. 

Jeruzsálem. DR. GRfuiHUT LizÁR. 

IRODALMI SZEMLE. 

Dr. Theodor J. két évtized óta szenteli figyeimét a 
midras rabbának és szargalmát több tanulságos eredmény 
jutalmazta, melyek közül a legérdekesebb annak a kimutatása 
volt, hogy ez a midras a tórafelosztásnál a 3 éves eyelust 
követi (.:\fonatsscbrift). Tanulmányainak órett gyümölcseként 
most a Geneais rabbát 7 kézirat. a régi nyomtatványok és 
egyéb segédeszközök alapjáu adja ki és ~ Minchath J eh u dac 
czímű kommentárral látja el. A k.ritikai apparatus széles alapon 

') Midras Tehilim (ed. Buber) Zs. 6, 2. és 9. jegyz. 
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nyugszik és kimerítő. Munkatársakul a kiadó Bacher, Löw és 
Gaster tudósokat nyerte meg. Az egész mű körülbelül 40 na 
octav ívre terjed és 8 füzetben fog megjelenni. Ára 24 már{: 
azaz füzetenként 3 márka. Az előttünk fekvő első ívbőllátiuk' 
hogy, a kiáll~tás minden tekintetbe~, sz ép .. A munkát, a ~el; 
rég erzett h1ányt pótol, melegen aJanlhatJuk. Ha t eljes lesz 
r észletes ismertetést fogunk közölni. ' 

* 
A zsidó történet legfontosabb forrása a biblia és a talmud 

után J oseph us müvei, melyek nélkül a nagyjelentőségű kor
szakban, melyet időszámításunk első és megelőző százada alkot 
nem igen ismernénk ki magunkat. Ezek a müvek jelentőségük 
folytán minden európai nyelvre le vannak fordítva, sőt több
féle fordítás is létezik. A legújabb német fordító Clementz H., 
ki a »Bibliothek der Gesammtlitteratur des In- und Aus
landes « ez. gyűjtemény számára ültette át J oseph us munkáit, 
melyek közül az utolsók a kisebb iratok: Önéletrajz, A pio 
ellen, A Makkabausokról. Ezek is megjelenvén, a fordítás 
teljes. Olementz jól dolgozott, ha nem is olyan jól mint 
Reinach Tb., kinek aegise alatt a franczia J oseph us meg
jelenik. Olementz a zsidó irodalmat is felhasr.nálta, fordítása 
könnyen olvasható és olcsó pénzért kapható. (Rendel Otto 
Halle kiadó.) 

* 
Ratner B., kinek munkáját a Széder Ólamról annak 

idején ismertettük, felette becses munkát tett közzé: »Ahawath 
Zion We-Jeruscholaim« czímen (Wilna 1901.) R. összegyüjti 
a jeruzsálemi talmudhoz az egész irodalomból az idézeteket, 
melyek alapján a szöveget javítani, nem ritkán kiegészíteni 
lehet. Helylyel-közzel rövid és egyszerű magyarázatokat ad. 
Rendelkezésére áll néhány kéziratos töredék is (Schechter és 
Singer kiadtak néhány év előtt egyet). A terv, a mely hasonlit 
a Rabbinowitz által a babyloni talmud traktatusainak feléhez 
megvalósítotthoz (Dikduke Szóferim), nagyszabású és az első 
füzetről ítélve, a mely Berákhóth variánsait és pótlásait adja, 
nagybecsű anyaggyüjteményre van kilátás. R. mindent felhasz
nál, a régi kommentátorokat, decisorokat stb. le egészen Buber 
és Bacherig. Kivánatos, hogy a munkához az idézett müvek 
lajstroma csatoltassék, hogy az olvasó azonnal tájékozva legyen 
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arról, hogy valamely mü fel van-e használva. Az arnórák 
neveiben a variánsok végtelenü! nagy számban vannak, az 
ezekben való eligazodás valóságos csoda. A pal. talmud nyelvé
nek tanulmányozása (Dalman) süppedékes talajon mozog, a 
mint egy pillantás R. gyüjteményébe mutatja. A szerző nagy
érdemű munkája, amely tudományos módszerrel készült, többet 
ér egy métermázsa psetlinél, a melj·ek a régi homályt egyiptomi 
sötétséggé sürítik. 

* 
Schrader E. ismert m1:ívét »Die Keilinschriften nnd das 

Alte Testament« Winckler H. és Zimmern H. assyrológusok 
átdolgozzák a 3. kiadás számára. .Az első kötet, a mely a 
történeti és földrajzi adatokat nyujtja, már megjelent (Berlin 
1902.). Schrader, kit szélütés ért, maga ajánlotta a nevezett 
utódokat, kik müvéből egész új munkát csináltak. Az első két 
kiadás a biblia könyveinek egyes helyeihez adta az ékiratok
ból a felvilágosító részleteket, szó szerinti idézetekben, melyek
hez észrevételek füződtek; W. összefüggő értekezéseket ad 
utalásokkal a Schrader »Keilinschriftliche Bibliothek« ez. gyűj
teményére. Minthogy W. a merész hypothesisek barátja, az 
assyriológiában járatlan bibliaismerő sohse tudja, hogy hánya
dán van. Tények helyett feltevéseket kap. Remélhető, hogy 
mu~katársa Z., ki a babyloniai vallást fogja feldolgozni, nem 
fogJa az olvasót képzelete szárnyaira venni. 

* 
. Winckler Hugó, kimerész feltevéseivel ldpi meg olvasóit, 

leguJabb Iratával önmagát is meglephette. Már a czim nm
tatja, hog~ szerz~je az in magnis voluisse sat est tisztelője. 
Igy. hangzik; » H1mmels- und W eltenbild der Babylonier als 
Grundlage der W eltanschauung und Mythologie aller Völker.« 
(Der alte Orient III. 2/3. Leipzig 1901.) A főgondolat az 
hogy a babylóniak az ég mintájára osztották fel a foldet é~ 
mindent a mi rajta történik és a mit rajta gondolnak. Mint
~ogy .pedig az eget a babylóniak ismerték legjobban, tehát 
l~ ~~lbma ~nalysi az egész világ tőlük vette hitét, mytholo
giaJát s rumden gondolatát. Egy mag igazság bizonyára van 
ebben a merész feltevésben, de ez bennünket kevéssé érdekel 
e helyről. A részletekből sokat tanulhatunk A babyloniak az 
évet tavasztól számították, a fenicziaiak az őszt/ll. A zsidók a 
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vallásos évet számítják tavasztól, a polgárit dsztéH (Ros lia. 
sána). Mindkét számítást látjuk náluk (30. lap). A számok 
valamennyie~ szentek W . ~zerint, ennek a babyl. felfogásnak 
maradványai a 3, 7 (5 1s), 13 szent számok (13. lap). A.. 
Pytagoreusok szerint az egész világ szám és tanukat keletinek 
tartották. Mindamellett kérdés, hogy a babylóniak maguk nem 
tettek-e különbséget szentség tekintetében a nevezett és a többi 
számok között? Mythológiával hozza kap,csolatba a Jákob 
botját (45 lent), az Eszterelbeszélést (46), Ehud birót ,a bal
kezüt« (4 7 fent), Dávid és Góliáth harczát: li'~~ az asszir sze
ri nt = oceán = Tiarnat (01,,n) szörnyeteg, kit Dávid ( = Marduk 
isten) legy(íz (53). Végül idézzük a 41. laprol a »kappóre
slógen•-ról adott magyarázatát: »Nebo ... stellt die Herbst 
und Wintersonna dar. Sein Tier ist der Hahn, mit dessen 
Zauber man verschlossene Thüren öffnen kanu, der als 
Sübneopfer dem Gotte der Totenwelt dargebracht wird (der 
jüdische Kappores-Hahn), dessen Krahen aber des Ende der 
Herrschaft seines Herrn verkündet«. 

* 
Scheichl több iratot tett közzé, malyekben összeállította 

azokat a kivándorlásokat, malyeket Európa különböz(í orszá
gaiban a vallásüldözések okoztak. A vallási türelmetlenség 
áldozatai nagy számban és az államokra ebből háramló károk 
óriási méretüek voltak. Felette tanulságos théma korunkban, 
mid(ín g(íz és viianynyal haladunk a középkor felé. E tanul
mányok elvezették Scheichlt az ókorba és sorban kutatja, hogy 
milyen volt az uralkodó népeknél a vallási türelem. Persze 
semilyen. Csupán az egyptomiak ismertek valami ilyesfélét 
bizonyos iddkben. (Die Duldung im alten Aegypten Gotha). 
Egy másik tanulmány »Die Duldung in Babylonien-Assyrien, 
Persien und Cbina« (Gotha 1902) az elsőt teljessé teszi. 
Minthogy a türelemről nincs sok mondani való, szerz(í a 
nevezett népek világnézletét ismerteti nagy vonásokban és 
ezekMl érteti meg türelmetlenségüket. A baj alapja az volt, 
hogy isten és király, vallás és állam szoros összefüggésben 
állottak, majdnem azonosíttattak A ki a hódító istenét és 
vallását nem ismeri el, az rebellis, hitszegő stb. Sebeichi olva
sása alkalmából néhány észrevételt adunk közzé. Az Avesta 
vallás szerint: :.Ahura Mazda teste a világosság, lelke az 
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igazság. A nap az ő szeme, az ég r~bája.« (26.) .A zsoltáros 
is azt mondja Istemől: »Felölti a világosságot .mmt a ruhát, 
kiterjeszti az eget, mint a sátor ponyvát« (104, 2). A Gene
sis rabba elején többfélét mondanak a világosságról, ezek, a 
parsismus befolyása alatt állanak. A perzsák azt vallottak: 
hogy csak jámbor emberek és sz en t állatok (27) bolttete~e1 
tisztátalanok. Mások nem. A zsidó hagyomány ezt nem ~allp, 
de az elvet, mely az alapja, elfogadja. A szabály ugyams az: 
hogy csak az emberi hulla tesz tisztátalanná, de nem az .állat1 
(Jadajim 'f'IN~,to N',, ·n.:m '!:l~ a mint Jóchanan ben Zakkai for
mulázza). 'A_ testi fettáruadás a parsismus egyik tétele. A szad
duceusok ezt tagadták, de a farizeusok dogmává emelték. 
Az A vesta olvasása liturgiai cselekedetekkel kapcsolatban volt 
az istentisztelet lényege (29). Az emberek cselekedetei halála 
után nagy mérlegen mérlegeltetnek (27). A talmudban (Ab. Z. 
elején s máshol) szintén található. A perzsák nagy falók vol
tak (30). A talmud (Kiddusin) azt mondja, hogy az evés n 10 

része a perzsáké, 1 /10 rész. a többi világé. Különös a követ
kező: » \Vahrhaftigkeit, Treue, Mildtbatigkeit und Barmber
zigkeit gelten als Haupttugenden« (30). Két lappal később az 
igazságszolgáltatás van bemutatva: »Entbaupten, Abschneiden 
des Ropfes mittels eines Rasiermessers, Kreuzigen (für Staats
verbrecher), Trinken von Stierblut, Erdrosseln, Eraten in glü
hender Ascbe, Sehoeiden bei lebendigern Leibe und Ausstellen 
der Hant an einern öffentlichen Orte, lebendig Begraben, 
Zertrümmern des Kopfes zwischen zwei Steinplatten (für Gift
miscber), Zersiigen, Aufspiessen« (33). Még kegyetlenebb halál
büntetéseket is ki találtak. Könyörületesség és kegyetlenség! 
Csak az A vesta könyörületes, a perzsa kegyetlen volt. Az elmé
let és a gyakorlat merő ellentétben állott. A zsidókat ma is 
a szeretet nevében ütik. A szeretet a zsidóságból ered, a zsidó 
nép lelkéből fakadt, a világot mint elmélet meghódította, de a 
sziveket át nem álakította. Az orvos próbátkozzék először a 
hitetleneken. Ha az orvosjelölt hármat közülök vágás által 
megölt, sohasem lehet többé orvos; ha azonban gyógyítása 
három hitetleneu bevált, akkor gyakorolhatja hivatását (37)! 
Érdekes, hagy a talmud is a hármas próbát ismeri pl. az amu
lettnél stb. (npm '1!'1 'j~l ·~:l). A 60-as szám (O'W W:l ~~:l sth.) 
a babylóniai számrendszerből ered, hol a 60 X 60, mely csodá-
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latosképen e~y középkori decisornál bukkan elő, szintén nagy 
gzen'pet j:ítszik. A chinniak turclmeRségét a keresztények ellen 
emelt vénádak és iildözésiik csak az imént documentálták 
mint a czivilizaczió roagnslattin állót. Sokan türelmeseknek 
rnutat,i:ík be őket. Tah1n csak a missió és egyéb okok bőszí
tették fel őket. Tény az, hogy a mohamedánok és a zsidók 
irányában nagy tolerancúát tanusítottak. (H&igel, Die Reli
gion und Kultur von Obina, Berlin 1890.) Scheichl ezt 
rnondja: »Schliesslich hat der Umstand, dass die Staatsklug
heit über die .Anschauungen des engherzigen Bekenntnisses 
siegte und im L a u fe d e r Z e i t e n die nach vielen Millionen 
ztihlenden Bekenntnisse der Taoisten und Buddhisten sich 
Gleiclnrertigkeit mit der Staatsreligion erzwangen, der fal
schen .Anschauung ü ber die Duldsamkeit der O hinesen V er
breitung verschafft.« Tudtunkkal az európai türelem is tenger
vérbe kerii.lt -és az 1648-iki békekötést a 30 éves valláshá
boru előzte meg. A szabadság, testvériség és egyenlőség 
eszméit is csak vérrel vették be a népek. Szerző ismerteti 
még a buddhisrous és az iszlám viszonyát a türelmességhez. 

* 
Dr. 11Iaybaum Zs., berlini rabbi, ki a gyakorlati zsidó 

theolágiának kiváló képviselője, jeles beszédgyüjteményeket, 
horniletikát és a zsidó vallásoktatás módszertanát (Methodik 
etc.) tett közzé, a berlini Lehranstalt für die Wissenschaft 
des J udenthums utolsó értesítőjében a zsidó prédikáczió tör
ténetéről becses dolgozatot ad (Die altesten Phasen in der 
Entwickdung der .iüdischen Predigt. Erste Halfte). Zunz után 
Theodor, Lern er, B loe h Ph., B u ber, Epstein és Bach er foglal
koztak a midrasok compositiójával, Theodor és Bloch els6 
sorban az ókori hitszónoklat külső alakjával. Maybaum szerint 
a legrégibb alak az, melyben a beszédet haláchikus tétellel 
vezették be (~;:- m~S'). A közönség kérdést intézett a szónok
hoz, ki természetesen a község tudósa is volt, ugy hogy 
a formulinak van értelme. Frappans bizonyíték e felfogás 
~ellett az i~mert elbeszélés, mely szerint a patriarcha által 
aJánlott LéVI bar Sziszi a szimoniaiak kérdéseire nem tudott 
f~lelni. (G_en .. ~·· 81. _fej~, Jebámóth 13a). Maybaum a beveze
te~ben meg tobb kerdest beszél meg és aztán részletes vizs· 
galat alá veszi a prédikáczió alkatát Ez k t dá · nemcsa a u s, 
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hanem a szónoki tapintat kérdése is és M. mindkét tekintet
ben competens. .A kutatás minutiositásáról képet adhat a 
prooemium következő tagolása: l. hetiszakasz-szöveg, 2. össze
kapcaaló formula, 3. prooemium-szöveg, 4. átmeneti formula, 
5. hetiszakasz-szöveg (16. lap). Ezeket kutatja sz. a Genesis 
rabbában, a mely nem kommentár, hanem prédikáczió-gyüjte
mény, de a mely már nincs meg eredeti alakjában és az ős
szövegre csak visszakövetkeztetni lehet. A részleteket azonban 
az olvasó az értekezésből olvashatja. Miután e sorok ki voltak 
szedve, dr. Grünhut jeles munkatársunk örömünkre részletes 
ismertetést küldött be a szóban forgó értekezésről, mely jelen 
számunk más helyén olvasható. 

* 
Rippner B., glogaui rabbi, ki férfikorában halt el, nagy 

müveltségü és szellemes ember volt. J 61 irt és több sikerült 
essay vallja szerzőjének. Özvegye megbízásából dr. Jakob B. 
göttingai rabbi sajtó alá rendezte irodalmi hagyatékát, a mely 
testes és szép kötetet adott (P1·edigten, Betrachtungen und 
ausgewa:~lte ~ebet~ von Dr. Benjamin Rippner·. Berlin, 1901.). 
~z eimetkedesek Java Rahmer és Bloch Wochenschrift-jeiben 
Jelent meg először, ezeket a czikkeket azonban R. a szászékről 
is, el~ondta. Dicséretes bátorsággal vetette fel a legmerészebb 
kerdeseket, bámulatos ügyességgel és széles látkörrel felelt 
rá~uk. Prédik~cziói is tartalrnasak és szellemesek. Igazi zsidó 
szonok volt, h a szószéken otthon érzi roagát ; alapjában igen 
ko~oly, de szellemeskedik és humorizál is, ha ezek által Jeköt
heti hallgatóit és hathat rájuk. .Az agadistáknak sok humoruk 
van, csak nem vesszük észre a mindig csendes és komor betün 
a .. me~yet olvasunk. R. beszédei a homiletika szabályait nm~ 
kov~tlk, de a gyakorlott szónok sok impulsust nyer belőlük, 

mert nernc~ak szellem van bennük, hanem zsidó szellem. Sok 
modern predikácziónak az a hibája, hogy a szentirás és a tal
mud helyei csak idézett szellemek bennu"k A ·a- ó k . . . .a. zs1 o sz no 
pechg ne legy('n szellemidéző, hanem maga a szellem. 

* 
Nowack D. magyarázatgyüjteményében Siegfried C. szol-

gáltatta Ezra, Nehemia és Eszter kommentárJ·át (G"tt. 
1901) E . N 1 · .. o mga, . . Zia-r elemJa konyvében 9-féle elemet k"l" b" t 
meg mel k k" .. 1 k u on oz et 

' ye ozu csa egy származik tisztán a szerzőtől, a 
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Krónika irójá.tól. Az aránylag rövid, de világos bevezetés után 
melyet bibliográfiai áttekintés fejez be, következik a fordi: 
tás elég bő magyarázattaL A fordítás szövege a főforrásokat 
typographice tünteti fel. A könyv keletkezését :N agy Sándor 
idejébe helyezi, tehát körülbelül 330- 320-ba. A Krónika 
szerzője azonban, mint Zunz (Gottesd. Vortrage) meggyőzően 
bizonyítja, valószinüleg körülbelül félszázaddal később élt. 
A purimünnep az utolsó évtizedben kedvelt thémája volt az 
ötletek barátainak. A ':i!:l szóhoz keresték az etymologiát, ele 
a kisérletek csütörtököt mondtak. Eszter és Mordechai, Istar 
és Marduk, babyloniai istennevekkel azonosittattak és ebből az 
azonosításból roythasokra következtettek. De nézetünk szerint 
alaptalanul, minthogy a zsidók sohasem borzadtak meg az 
idegen nevektől - pl. Rabbi Herakles a középkorban - és 
igy a szóban forgó nevek csak azt mutatják, hogy Eszter 
szerzője jól ismerte a perzsa viszonyokat. S. a Makkabeusok 
korába helyezi, a mi biztosan nem igaz. Hiszen semmi sem 
emlékeztet benne erre a hős korszakra. Willrich (J udaica) 
regényíró képzeletével Esztert és Vastit a III. és II. Kleo
patrával, Ahasverost Ptolemeus Euergetes II. egyptomi király
lyal azonosítja, ugy. hogy alapját 157-153 ante eseményei 

képezik. S. csak referál. 
* 

:~>Das Papstthum in seiner social-kulturellen Wirksam
keit von Gr af von Hoensbroech. Erster Baud: Inquisition, 
A.berglaube, Teufelsspnek und Hexenwahn« (Leipzig 1900) 
majdnem 700 lapos mü a pápaság elleni polémia és mint 
ilyen bennünket, kik a lelekezetek békéjének vagyunk hivei, nem 
foglalkoztat. De a benne foglalt tények, melyek a középkor 
sötét gondolatvilágára :.fényt derítenek«, felette tanulságosak 
a zsidó történet és a zsidó hit szempontjábóL A közép- és 
részben az ujkor nemcsak a zsidókat üldözte, hanem ép oly 
kegyetlenséggel az >eretnekeket« és a »boszorkányokat«. A roa
dern ember előtt felfoghatatlan fanatizmus tenger vérbe került. 
Ugyanaz a fanatizmus. a mely a zsidót >az idegent« halom
számra gyilkolta, nem kímélte a keresztény "testvért« sem, 
világos bizonyékat szol~~:áltatva arról, hogy a megvadított ember 
nem 1oban azon az uton, melyet S7.ámára kijelöltek :Xémely 
helységben az inquisitio annyi »boszorkányt« égetett el, hogy 
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alig maradt asszony. Áz elégetett zsidó-keresztények - spanyol 
specialitás - legiókra rugnak. Még 172 L-ben, tehát 230 évvel 
a zsidók kiüzése után is rendeztek autodafét (654 s köv. ll.). 
Ezen gyilkolásokkal szemben nem ok nélkül említi H. az ismét 
lábrakapot zsidóellenes vérváclmeséket (629). Ha a baboná<> 
és vérszomjas hivatalos nyilatkozatok és ténykedések végtelen 
számát olvassuk, mosolyognunk kell azon, hogy mily lázasan 
keresnek a talmudban kegyetlen nyilatkozatokat és nem talál
nak. Sok tanulság rejlik a történetben, ele ha tanulnának belőle, 
nem maradna neki mit tanítani. A 4.'30. lapon közölt keresz
tény exorcismus : Hel t- Heloym + Jielva + Heye + Tetra
grammaton + Adonay + Saday + Sabaoth . . Emmanuel .. ... 
.Agla + Jehova .. Y a + Messias + E serheye szavai a héberböl 
származnak. ~ Heye« biztosan = ,,?~· Eserheye első tagja nem 
világos j Ag la= ·;iN oS1Jh "'1:lJ ~iN. Ez az exorcismus a~ Doemona
strix etc.« czimü müből (Lyon 1669) származik. Az ördörr 
istentiszteleténél, melyek szerdán és pénteken tartattak (persz~ 
a babonás elmék képzelődése szerint), Levíáthán, Balberith, 
Astar'oth, Behemoth, Belphegor c-.,)1!:) S)I:J) stb. ördögökhöz imád
koztak (499). Asmodeus (a talmudi Asmedai) a mai napig 
sürün szerepel a varázslásban. Asmodeus ugyanis a középkor 
hite szerint a házasság ördöge. A régi zsidó felfogás szerint 
a :.párok« azaz a páros szám ördöge volt l'I1J~1J· Talán a n:J~r 
(házaspár) szónak köszöni a kitüntetést. A babona, hogy eret
n~k~k és boszorkányok gyermekeket falnak fel vagy vérüket 
szivJák stb., általános volt (!. 423 fent j 424t j 438 lent j 440 
lent; 443; 463 l.; 480~ ; 485ls j 495 és köv.; 502 lent j 507· 
51313 j. 514 fent). Megérthető .ebből a babonából az a, fájdalom: 
actu~hs babona, hogy a zs1dók keresztény gyermekek vérét 
veszi~. Az ~urópai felvilágosodás 150 éves, a sötétség évezredes. 
A nep ped1g körülbelül ott áll most, a hol azelőtt. 

* 
.Régi dolog, hogy zsidó ügyekben nagy a tudatlans{tg. 

nem Ismerik a zsidókat, de még kevésbbé irodalmukat. Beszélni 
azonban mindkettöről beszélnek. Diefenbach J., kinek ~Der 

Zauberglaube des sechzehnten Jahrhunderts c czimü irata't r. · b mar 
:gy IZ en említettük, valóságos boszorkányhitet vall a talmudról 
es a kabbaláról és csak az hozható fel mentségeül, hogy mások 
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ugyanazt hirdetik és ő csak kiírja badarságaikat. Ime néhány 

szemeh-ény: 
• Die Grundlage zu diesen f magiseben] Anschauungen 

boten eine Anzabl von Büchern, welebe auf Salomo zurückge. 
fübrt wurden. Aus diesen en ts tanden die Kommentare zum al ten 
Testament, welebe man T a lm u d n enn t. Nach de~selben bilden 
Tcufelspakte und Buhlschaften Hauptbestandte1le der Magie. 
Die Misclmah, der alteste Teil des Talmud, stammt aus 189 v. 
Chr.« •Die Rabbala hat besonders das apokryp~e Buch Henoch 
ausgebeutet. Die Hauptbücber ~ind Sepher .J ez1rah und S~har, 
deren Abfassung man ins zwmte .J abrbundert vor Chnstus 
setzt. Das Buch Soh ar führt den bezeichnenden Titel: »Buch 
aller Geheimnisse«. Die darin enthaltenen Ideen pflanzten sich 
fort und bildeten eine eigene Litteratur, welebe in Orakelbüchern, 
Traumbüchern, Zahlenmantik, Geomantik, Beschwörungsfor
meln Feuerzauber etc. auswuchs, eleren Spuren heute noch in 
russi~chen Zaubersprüchen nachklingen. -.Die talmudistisch en, 
kabalistischen, griechisch - roaurischen Schriften hatten im 
Abendlande diese ursprünglich heidnischen Vorstellungen im 
V olke verbrei tet; n ur die Existenz diese r A nschauungen hat 
die Bulle bezeugt; deren Realitat zu bestatigen lag ihr ganzlich 
fern. Zwei Ereignisse wirkten zusammen, um mit diesem Aber-. 
glauberr die Völker des Abendlandes zu inficieren.« VIII. Incze 
pápa hullájára gondol és állítása róla alaptalan. 

* 
Galliner J., »Abraham lbn Esra's Hiob-kommentar auf 

seine Quellen untersucht• (Berlin, 1901.) ez. iratában össze
állítja J. E. idézeteit és kimutatja, hogy ott is, hol névtelenül 
adja a magyarázatot, idegen forrásból merít. Már Profiat Duran 
(Maaszé Éfod 44) formulázta ítéletét: Nl,, ~V~ C:'l:l ltl,nltl :'l" 

azaz J. E. kevés úja t ad grammatikai mű veib~n. Így nyilat
kozik Bacher is. Biztos, hogy .J. E. nagyjában az arabs-spanyol 
grammatikai és exegétikai iskola eredményeit tolmácsalja; de 
azért nem állítható róla, hogy újat nem mond. Természetes, 
hogy exegéta elődeit felhasználta, de oly szellemes embernek, 
mint J. E., magának is vannak nézetei, nemcsak ötletei. 
A részletes megállapításhoz persze hiányzik a forrásművek !Ís 
az előmunkálatok javarésze. 

* 
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D~·. L ewin L., »Die J udenverfolgungen 1m zweitcn 
schwedisch-polnischen Krieg« (Posen, 1901) a m:ír ismert 
források alapján írja le a rettenetes mészárlásokat. mclycket 
főkép a lengyelek a zsidók köt.t véghez vittek. A len~yelek 
hazaárulóknak, a svédek lengyel hazafiaknak declarálták a 
zsidókat és mindketten gyilkoltak és raboltak. Ozarnecki lengyel 
vezér Posen tartományban mai napig a zsidófalás prototipusa. 
A Chrnelnicki kozák törzsfőnök vérfürdőinek (ii"r. rn) = 164-8. 
üldözés) méltó folytatója volt Czarnecki. Ezen üldözések elől 
menekült Efrajim Kohn Wilnából, ki később budai rabbi lett 
(O'"ICN '"l),'ltl szerzője). Kohn veje, J ako b, ki csodálatos módon 
menekült meg a biztos haláltól, Jakob Ernden őse. 1800 
zsinagóga pusztult el ezen üldözések alatt. Számos zsidó 
menekült Nyugat-Európába, mert kegyelmet csak az kapott, 
ki a kath. hitre tért át. 

Kohut Áruch-kiadása és Levy »N euhebrüisches Wörter
buch «-ja terjedelmüknél fogva igen drágák és nom szerezitetők 
meg minden érdeklődő által. Már a középkorban léteztok kis 
szótárak, ~rövid Áruchok«. Kézi lexikon, a mely az egrs1. 
ujhéber és aram szókincset felöleli, ma, midőn nemzsidók is 
érdeklődnek ez irodalom iránt és midőn a zsidók közt egyre 
csekélyebb lesz a héber tudás, igazi hézagot tölt be és szük
séget elégít ki. E körülmények inditották Dalman G. lipcsei 
professzort arra, hogy az eUlmunkálatok felhasználása mellett 
rövid és kezelhetó szótárt adjon ki. Ezt egy kötetben bocs:í
totta közre: •ltl,n:'1l1~V· Aramaisch-neuhebrbbsches \Vörterbuch 
zu Targum, Talmud und Midrasch. Bearbeitet von D. Dr. G, 
Dalman. Mit Lexikon der Abbreviaturen von G. H. Handler. 
Frankfm-t a. M. 1901. J. Kauffmann. Az egész mü 447+ 1~9 
oldalból áll. A szerző saját munkája előnyeit a következőkben 
emeli ki. Az aramszavak vocalisatiója kéúratok consultálása 
folytán javíttatott. .Az Onkelostargum szókincse idézetek által 
ki van tüntetve. Az elrendezés szilárd elv alapján történt. 
Osak előforduló szójelentések adatnak. Lapozgatván a szótár
ban, azt látjuk, hogy javítani való még elég van raita, ámbár 
a pótlások és javitások 18 kéthasábos lapot töltenek me~. 
Néhány példa la :ll-l alatt: »:ll-l j')J Entwickelung eines GruuJ
satzes.« Ennek nincs értelme. Helyesebb 56 a j';:l alatt: »Her-

l 3* 
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leitung eines Princips aus einern für einen speciellen FaU 
gecrebenen Gesetze.« - 57 b 4 ;~Np N'Y:l~ NS etwas zweifeliosas 
leh:·t cr. Helyesebb: etwas überflüssiges, selbstverstandliches 
lehrt er. - G 3 b NSp ii"1:l Sc hall, Himmelsstimme; ép igy 64 b 4; 
361:12 Hall; 356 b Widerhall. Helyes csak Schall, de nem 
lViderhall. Bár ezt az összes szótárak állitják, nincs egyetlen
egy hely sem, hol »bath-kol« visszbangot jelentene. - 28la 
i~·~ stb. jogósulatlan a hagyományos j~'~ kiejtés ellen. - 280a 
r:m~c Auslegung einer Schriftstelle nach dem unmittelbar 
daneben Genannten. Helyesebben: két törvény egymásrnellett 
állásának magyarázása. - 356 a l: w,p,, '20~ grammatikailag 
helyes, de helyes a hagyományos kiejtés is: kithbé hak6des, 
tehát nem kell tőle eltérni; továbbá nemcsak a hagiogt·afákat, 
hanem az egész hibliát is jelenti. 

ELI OZIÓN. 

Siratóra hivlak Ozión! jajgass! 
Vigasztalót mai nap ne hallgass ! 
Olyan vagy, mint bús menyasszony gyászban, 
Kinek ifja sírba hullott nászban. 

Templomodért ejtsél sürű könnyet 
Romokká lett - népünk bűne végett, 
Fölverte a pogány hordák szitka, 
Bzent kiiszöbét vad bojtorján birta. 

Lantos költők lánczokba verettek, 
Rabul ejtve gyászdalokat zengtek -
Patakokban ömlött népünk vére, 
J ám boroknak szenvedés lett a bére. 

Elnémult a daltól hangos utcza, 
Rejtekeit gyönge asszony bújta -
Elhagyatott tantermekben éjjel 
Bölcsek sírtak tan{tcstalan, tétlen. 

Gyászba borult szentélyednek éke, 
Oltárod lett baglyok menedéke 
Mirha illat, áldozatok füstje 
Zsolozsmával nem szállt fel az égre. 

Koronás fők szomorú bilincsben 
Úgy keresték, hol vagyon az I~ten? 

DR, KISS A.RNOLD. 

Ékköveik szétszórva a földön, 
V árt reájuk síri sötét börtön, 

Rajta Ozión ! ne tartsd vissza könnyed! 
Bánat illet a mai nap téged! 
Legfeketébb gyászba borulj mára, 
Harczaidnak rabság lett az ára. 

Legjobbjaid az utczán hevertek, 
Temetetlen sírhelyet nem leltek. 
Csecsemőt sem kimélt meg az ellen, 
Meg sem is szánt az anyai mellen. 

A magasból jaj, be mélyre estünk, 
Ellenségnek prédájává lettünk, 
Kárörömmel gúnyolódtak rajtunk, 
Mikor bútól vonaglott az ajkunk. 

Ránk zudult a népeknek haragja, 
Mint hullára hollóknak csapatja, 
Elhagyott a mi Istenünk bennünk, 
Mert a hitét semmibe se vettük. 

Nagy siralmad Czión föl-föl hangzott 
A mikor a sebed nagyon sajgott, 
Ezer holttest feküdt nagy halomba', 
Rajtuk által törtek templomodba. 

Panaszolkodj, mint a temetőbe', 
Szent tórádat sodorták fertőbe, 
Könnyek között hívogasd az Istent, 
Hogy vegye le rólad a bilincset. 

Siratóra hívlak Czión ! jajgass ! 
Vigasztalót mai nap ne hallgass! 
Olyan vagy, mint bús menyasszony gyászban, 
Kinek ifja sírba hullott nászban. 

Veszp1·ém. DR. Krss ARNOLD. 

A DERÉK HI'l'VES. 

(Szombati ének.) 
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A derék nő értéke a 
Drága gyöngynél többet ér, 
Bízvást bízhat benne férje, 
S hiányt nem lel semmiben, 

J ó t cselekszik, s rosszat nem tesz 
Sírnyiltáig sohasem. 
Pergeti az orsót kedvvel, 
Dolgos kezén munka ég. 
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V iharvetett vándorhajó 
:N em pihen meg sohasem 
Így a bitves meg nem lankad 
Kenyérszerzö gondjain, 
Künn az éjjel vak sötétben 
Hinti még az árnyait 
S alvó házban már a bitves 
Lábujjhegyen csöndbe jár. 
Gondoskodik báznépéről, s 
Szolgálóknak dolgot ád. 
Takarékos és a vagyon 
Keze alatt nőttön-nő. 
Csüggedt karral meg nem ros-

[kad-
S ereje a. szerelem, 
Tudja jól, hogy jót cselekszik -
S lángja lobban éjjel is. 
Rokkát forgat s meg nem pihen 
Guzsalyon a két keze, 
Megkönyörül érző szívvel 
Nyomorultan, szegényen 
És az éhes nem távozik 
Küszöbéről éhesen. 
Jeges eső, téli szélvész 
Hadd csatázzon odakünn 
Meleget tart hajlékában 
Szivetkötő szerelem. 
Hideg ellen megvédi a 
~áza népét gyapju, len, 
Am a keblet benső fagytól 
Hűség őrzi odabenn. 
EgyszerÜ az öltözéke, 
Bár hiborra tellenék, 
Gyermekeit öltözteti -
Minek neki a selyem ? 

Buda. 

I smeretes férje neve 
A t anácsban messzire, 
Hír kiséri, úgy nevezik : 
»D erék nőnek hítvese !« 
Szerezménye fölöslegét 
N em es czélra szenteli 
A nyomornak véres sebét 
Enybitgeti meg vele. 
Ez hatalma, ez a bája -
És ha majdan alkonyul, 
Mosolyogva várja majd 
Az eljövendő elmulást. 
Bölcsességre és tanácsra 
Nyitja mindig ajakát, 
S mint a színméz a kaptárba 
Nyelvén ömlik szeretet. 
Éber szeme megvigyázza 
Háza minden rejtekét, 
~em vágyódik renyheségben 
O!be tenni kezeit. 
Fölállnak hát magasztalva 
Hitvese s a fiai, 
Dalba fognak, s így dicsérik, 
Énekelik tetteit: 
•Asszonyok közt, büszke nők közt 
Ismeretes nem egy hős, 
De közöttük, mint te, édes, 
Nincsen egy sem oly erős -
Minden szépség, minden bűbáj 
Elmulandó, hervatag, 
Hű szerelmet egyedül az 
Istenfélő nő arat. 
Adjatok hát néki abból: 
Mit vetének kezei, 
Hadd dicsérjék, magasztalják 
A kapukban tettei!« 

DR. Krss ARNOLD. 

DICSÉRŐ ÉNEK. 

(Uvchén l'cha hakol jachtiru.l 

A nagy világon mindenek 
Isten ! tenéked zengenek: 
Hódolattal 
Imádattal -
~Iinden térd a porba bull. 

Az igazság van teveled, 
A sziveket te ítéled, 
Rejtelmeket 
És bűnöket 
Egy percz alatt föltáraz te. 

DR. KISS ARNOLD. 

R eménységünk : a te neved, 
Mint szomjas vándor eleped 
Úgy keresünk 
Mi Istenünk! 

Megbocsátasz minekünk, 
Ha idelenn vétkezünk, 
Sár a testünk, 
Bűnbe estünk -

1!)9 

Ez ihlett órán nyugtot. S te por ellen nem harczolsz ! 

Kegyelmed a mi vigaszunk, 
Az ősi frigy az igazunk -
Ha te velünk 
Ki ellenünük ? ! 
A háborúkban győzünk. 

Hangos szóval hivunk téged, 
Vádnak tüze lánggal éget -
Mint a rőzse 

DeleJöhe l 
A mi lelkünk elalél. 

Műved a földön minden lény - Hűvös árnyék forróságban, 
És azzal biztat a remény: Ü de forrás szomjuságban : 
Hogy szereted Nagy kegyelmed, 
A művedet - Hű szerelmed 
És el nem ejtesz minket. Siralomban minekünk. 

Irgalmát teljét élvezik 
Kik kapuidat keresik -
Érzelmeket, 
Sejtelmeket, 
Te megbirálsz ma Isten. 

Nem földi a te haragod, 
Jóságos az akaratod, 
Eltörö !öd, 
Nem pörölöd 
Bűneinket ellened. 

Buda. 

Pártunk fogod nagy veszélyben, 
Sürű, felhős, borus éjben 
Megvigasztal sz, 
Gondot oszlatsz -
Úgy szereted néped. 

Mi vagyunk a te birtokod, 
Te írsz nekünk jövő sorsot 
És mi valljuk, 
Tovább adjuk: 
Egy Isten az örökünk. 

DR. KISS ARNOLD. 



ORSZÁGVILÁG. 

POLLÁK KÁIM. 

Az idén vált meg PolZák Káim tanítói működésétől. 

Nem nagy esemény, nem olyan nagy, mint mikor a napilapok 
jelentik valamelyik poten tá ta távozását: de azért a felekezeti 
sajtó, illik, hogy e tényt registrálja. Mert Pollák Káim fele
kezeti ember testestül-lelkestül; a tanítói hivatás és az azzal 
járó müveltség még csak hajwílnyira sem térítették el a jóra
való jámbor zsidónak útjáról. Ez az, a miért én nagyra, igen 
nagyra becsülöm Pollák bácsit és ezért merem őt tükörnek 
odaállítani a többi zsidó tanító elé. Hej, az ő fajtája kivesző
félben van; fővárosi tanító, a ki jó talmudista, a ki zsidó 
tudós és mindenekfölött i8tenfélő, valláso3 zsidó ember: hol 
akadunk még a párjára? 

Pollák Káim most 67 éves, tehát még hiányzik neki 3 év 
a sablónos 70 évhez. Azért ez iz ben nem is irom meg a bio-/ 
grafiáját. Már csak azért sem, mert Pollák barátunk épen
séggel nem áll életének akárcsak egy évtizedes befejezésénél; 
ellenkezőleg. ő tovább fog müködni, Isten segítségével még jó 
soká. Mi lesz ezentlll a müködése? Oh, ne essünk kétségbe; 
Pollák tud magán segíteni: ő tanul. Eljár majdnem minden 
nap a bet h hamidras ba; voltaképen Liptó-Szt-Miklóson ezen 
kezdte az életét és most Budapesten ezen folytatja. 1pSn ,,lt'N t 

mondom azon a nyelven, melyet olyannyira kedvel és melyet 
hirlaptudósítói minőségben oly ügyesen kezel. Persze, a jól 
megérdemelt nyugalombavonulás után - hisz 41 évig s?:ol
gálta a felekezet és a nemzeti iskola ügyét -jobbat is tehetne, 
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mint talmudi rejtvényeken törni a fejét, vagy kardot, akarom 
mondani tollat rántani a zsidóság szolgálatában; de hát azért 
a letűnt régi kornak az embere Pollák Káim, hogy szellemé
nek ápolását előbbre helyezze testének pihentetésénél, és hogy 
a thóra legyen az eleme, mint halnak a viz, mely nélkül élni 
nem tud. 

Tele életerővel, tele munkakedvvel vonul Pollák Káim a 
nyugalomba. Ki tudja, minő irodalmi terveket forgat ő még 
az agyában! Mert hogy ilyen tervei vannak, az egészen bizo
nyos, csak terveinek természetér61 nincs egész biztos fölfogásom. 
Meg kell ugyanis említenem, hogy Pollák Káim ifju hévvel 
csapong virágról-virágra; virág az 6 nyelvén a zsidó irodalom 
egy-egy elcsomósodott kérdése. Hát ez bizony rendszertelenség, 
a mit a pedanstanítónál legkevésbé várná az ember; tán üdvö
sebb is volna, hogy ha a veterán kollega jobban concentrálná 
magát az irodalmi vállalkozásaiban, de ép mivel azt nem teszi, 
látszik, hogy Pollák Káimban nem csontosodott meg a tudo
mány, van ott még hajlékonyság és friss felhevülés. Merem 
tehát hinni, hogy még látni fogjuk Pollák Káim szellemének 
gyümölcseit, egészségesebbet és érettebbet mint valaha. 

Már én őt e fiatalsága daczára mégis csak PolJák bácsi
nak nevezem. Még szeminarista koromban - pedig annak is 
van már vagy tiz éve - bácsinak hallottam 6t nevezni, bizo
nyára nem azért, mert hosszu bozontos szakálla van és már 
ősz is, hanem azért, mivel az ő Héber-magyar Szótára jó szel
gálatot tett a szeminarista gyerekeknek. Ugy tudom, még most 
is van sok tanuló gyerek, a kiknek Pollák Káim a tanító 
bácsijuk. 

És mégis megtörténhetett, hogy egy nemrég megjelent 
értekezésben, mely a magyar-zsidó tankönyv irodalmát tár
gyalja, Pollák Káimra még egy gyenge említés sem jutott.!) 
Ez igazságtalanság, melyet csak ugy magyarázbatok, hogy 
Pollák Káim nem uszik a felszínen, tehát a gyakorlatlan szem 
nem veszi 6t észre, no aztán ne titkoljuk azt sem, hogy Pollák 
Káim nem kedvelt ember zsidó tanítói körökben. Ez azonban 

') Azóta észrevették e hibát; l. Izr. 1'anügyi Értesítő !90 L, 235. 1. 
Osakhogy Pollák nem >hitoktató< ! 
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épenséggel nem P ollák bácsinak a hibája. Kurucz zsidó ö 
kelme és nem szer eti a talmi zsidókat. Van benne J.Ó d 
J'c t ' a ag 
1ana Izmus és manapság nem szer etik a vallásos fanat· -

. Jzmust. 
Pedig azt mondta valamelyik nagy gondolkodó, hogy az igazi 
vallásosság nem lehet el fanatizmus nélkül. 

Pollák K áim nem is a nnyira a tanítóvilágé, mint a zsidó 
tudományé. Tanított ő ugyan több mint negyven évig és tanított 
oly sikeresen, hogy a fővárosban mindinkább előkelőbb és elő
kel{íbb iskolák ba j u tot t; írt ő egy egész sereg tankönyvet is, ter
mésze ttan t, mértant, rajztant, egy időben zsidó lapszerkesztő 
is volt és évtizedeken keresztül híreket ír a zsidó lapokba: de 
azért, ha jól ismerem, mindenuél kedvesebb ö neki a modern 
zsidó tudománynyal való foglalkozás, malynek soha sem szünt 
meg ápolója és mívelője lenni. Büszke reá, hogy a modern 
zsidó tudomány egyik megalapítójánál, a nagy Rapoportnál 
járt Prágában iskolába, és ősi szokás szerint egyre tradál 
mondásokat e kiváló rabbitól. A beavatottak tudják, hogy 
nem minden Rapoporté, a mit Pollák bácsi annak nevében 
mond; ámde én Istenem, ki akarná ezt a rajongó tanítvány
nak rossz néven venni? Aztán az öreg urnak a modernség 
sem áll nagyon jól; a fogyatékos magyar beszéd mégis szépen 
barmonál a szép öblös pipával és a magyaros pipaszárral, 
melylyel Pollák bácsi messze mögötte hagyja a hölgyszivaros 
gyenge epigónokat. 

Mert hát jó hazafi Pollák bácsi. Ezt mutatja a pipája, 
de az is, hogy előszeretettel beszél magyarul. Egykoron más 
nyelvnek a hangjai ütötték meg a fülét, és midőn tanitó lett 
belöle, akkor is a németség jegyében állt e haza, de azért 
Pollákból mégis jó magyar tanító lett, a ki a tanítóság iránti 
szeratetét azzal is dokumentálta, hogy kutatta és kutatja a 
hazai iskolaügy történetét. Sokat dolgozott az országos levél
tárban és a M. Zs.-Szemle »Kutfő«-rovata nem egy okiratot 
tett közzé az ő fáradsága nyomán, de hát vannak dolgok, a 
mit Budapesten tudnak, teszem Debreczenben nem. 

Magam is z.avarban volnék, ha fel kellene sorolnom Pollák 
Káim összes müveit. Szarencsére már fent kijelentettem, hogy 
nem irok biografi.át, hanem csak holmi megemlékezést. Pollák 
barátunk ír oly folyóiratokba, a minőknek mi még a hírét is 
alig hallottuk; avagy ki ismeri nálunk az »Óczar«-ha-szifruth« 
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vagy a » Kenesze th ha-gedóla« folyóiratokat? Vagy a londoni 
J ehúdi-t ? .A. hirlapi czikkeket utóvégre engedjük át a feledés
nek. PolJ áknak ugyis sokszor van alkalma rosszat jelenteni 
szegény hazánkról - de az önálló Il)űveket bizony érdemes 
említeni. Még 1886-ban kiadta GabiJ·ol »V álogatott Gyöngyei t«, 
azóta megjelent tőle ugyancsak a Gabü·oltól való •Tikkum 
middoth hanefes•, azaz a ,Lélek ethikája«, majd meg egy 
történeti mü, melynek magyar vonatkozása is van: a sasvári 
R. Gabrieltől való ~ Pethach Tesúba•. jM:J "\t>" Pollák bácsi! 
Csak így tessék folytatni ! .A. zsidó tanítóság ismét nagy lesz, 
méltó régi nagy híréhez. 

Pollák Káim jó measze visszavezeti a családfáját és 
ráutalhat rabbikra, jámbor és tudós asszon:vokra, kik vér és 
hagyomány utján mind hatással voltak ő reá. Ö maga már 
félig modern ember j gyermekei és unokái mind modern embe
rek. Ö még egész más világot látott szeme előtt és e világ 
vagy már egészen Ietünt vagy nemsokára le fog tünni. Talán 
ez az, ami Pollák barátunkat elkeseríti. Mert hát bántja őt 
valami j azért áll jóformán egymagában, azért fordul elmélet
ben visszafelé és azért tekint azok felé, kik még némileg a 
régi korban élnek. Nincs elég bizalma a mai korhoz és még 
kevésbé bízik a zsidóság jövőjében, ha ez a mi hazánkban igy 
folytatódik. Tudjuk érteni, de nem tudjuk helyeselni e fel
fogást. Mi fiatalabbak tán mégis csak élesebb szemmel látunk, 
és ott, a hol korhadtság és romlás mutatkozik, talán látjuk a 
jövendő alakulás csiráit is. Mi bízunk a magyar zsidóság jövő
jében, és ép azért értjük oly nehezen Pollák bácsit. N e bánt
son bennünket, ha ő szid és korhol; a zsidóság szaretetéből 
teszi. Még jó is, ha tulárad benne a szeretet, hadd hozza 
folyamatba a mi saját szeretetünket. És arra nagyon alkalmas 
Pollák Káim, mert biz ő nem átalja kimutatni er6s zsidó voltát. 
Csak az haragszik rája e miatt, aki már nagyon is elgyengült 
a zsidóságban. 

. Ö nem gyengült el, ne is gyengüljön. Tarts0n ki és küzd
J~n az elvei mellett; még lesznek olyanok. a kik öt e miatt 
tisztelni és becsülni tudják. Még büszkén fogjuk emlegetni, 
hogy volt itten Budapesten, e legi(jabb világvárosb:m egy 
magyar zsidó tanító, ki a XIX. század legvégén nem engedett 
semmit a 48 előtti nézetekből és félszázad mulva is csak olyan 
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derék jámbor zsidó volt, mint mikor világgá ment a ]' t' 
Ip O· szL-miklósi jesibából. Az ő zsidóságának csak áldás volt 

modernség, melynek izzó tüzében csak megizmosodott a 
. . , nern 

pedig átok, mely lehervasztJa a lélek legszebb virágait. l 
lesz Pollák a lelkes zsidó tanítóság egyik typusa. gy 

. Ad~a Isten, hogy soká l~thassu.k; a magyar zsidóságnak 
pedig adJon Isten so~ oly tamt~t, mmt P~llák Káim, aki egy 
perezre sem feledkezik meg a zsidoságával Járó kötelességekről. 

Budapest. VEGYESEK. 
Irodalmi hírek. Megjelent és beküldetett : Dr. Fmnkl

GTün Ad., Klein er W einber g. Ex horten für das ganze Sch ul
jahr, gebalten beim Jugendg~ttesdienste in der Synagoge zu 
Kremsier. Fmnkfurt am Mam, 1901.- Dr. Holzer J., Zur 
Geschichte der Dogmeniebre in der jüdischen Religionsphilo
sophie des Mittelalters. Mos~ MaimO.ni's EinJeitung zu Chelek 
im arabiseben Urtext und m der hebriiiseben 'Gebersetzung 
kritisch herausgegeben und mit erkliirenden Anmerkungen 
versehen. Be1·lin, 1901. - Izraelita Magyar Irodalmi Tár
sulat: l. Évkönyv. 2. Dr. Venetianer L., A zsidóság szerve
zete az európai államokban. Budapest, 1902. - Genesis rabba. 
Kiadja dr. Theodor J., Berlin, 1902. - Dr. Lewy J. , Inter
pretation des III. Abschnittes des pal. Talmud-Traktats 
N esikin. III. Heft. Boroszló, 1902 (A boroszlói rabbiszeminárium 
Értesítőjében).- Dr. Behrens S., Mose ben Maimuni's Mischnah
Commentar zum Tractat Megillah nebst der hebriiiseben Uber
setzung des Josef ibn Al-Fawwal. Kritische Edition mit An
merkungen. Frankfurt a. ~1L, 190 l. - Dr. Kiss A., lll i r j a ro. 
Imádságok zsidó nők számára. N egyedik bővített kiadás. 
Veszprém, 1901. Köves Béla kiadása. - Ratner B., Ahabath 
Zion W e-J eruscholaim. V aria n ten und Ergiiuzungen des Tex
tes des J erusalemitischen Talmuds nach al ten Quellen und 
handschriftlichen Fragmenten ediert, mit kritischen Noten 
und Er!iiuterungen ,versehen. Traktat Berachot. TVilna, 1901. 
- L évi Israel, L'Ecclésiastique ou la sagesse de Jésus, fils 
de Sira Texte original Hébreu edité, traduit et commenté. 
Deuxiéme partie. Páris, 1901. - Pro(: Dr. Schwarz A., Za
charias Frankel. GediLchtnissrede bei der vom Vereine für 
jüdische Geschichte und Litteratur in Berlin veranstalteten 
Centenar-Feier. Bet·lin 1902. - Dr. Posnanski S., Tehilla 
Ledávid. Varsó, 1902. ' 

Dr. Bacher Vilmos a »Gesellscha:fft für Sammlung und 
Conservirung von Kunst- und historiseben DenkmiHern des 
ludenthums« meghívására január 8-ikán Bécsben felolvasást 
t~.r~?tt az ó-zsidó iskolaügyről, melyet az előkellí és nagy szá.mú 
kozonség nagy tetszéssel fogadott. 
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Kohn lgnácz, rabbi Götz Schwerin Kohn néhai bá 
megyei főrab bi fia és dr. Kohu Sámuel pesti rabbi at ~a
február 18-án 89 éves korában meghalt. A jámbor f/ia, 
emlékére családja, az orsz. izr. tanító-gyesületnél szép ala~'tú 
ványt létesített. Aldás emlékére. 1 • 

Lustig Susman volt vallástanár 78 éves korában meghalt 
A régi gárdából szfÍrmazó férfiú jártas volt a talmudban és a hébe· 
nyelvnek alapos ismerője. A tudomány barátj,a volt és folyóira~ 
tunk czikkeit eleven érdeklődéssei kísérte. Aldás emlékére. 

Dr. Cohn Gy. jogtanárt, a zürichi egyetem, hova Heidel
bergből lett meghíva, rektorává választotta. 

Dr. Wiesner Henrik Bezdánban rabbivá választatott. 
Rabbiavatás. Az orsz. rabbiképző-intézeterr folyó év feb

ruár 26-án dr. Edeistein Bertalan és dr. Hirschler Ignácz 
a megfelelő irásbeli és szóbeli vizsgálatok alapján rab}ükká 
avattattak Dr. Edeisteint a budai hitközség már 1901. szep
tember havában rabbivá és hittanárrá választotta meg. 

Löwy Mór bibliaalapítványát nagyobb évi járulékkal ki
bővítette, úgy hogy nagylelkűsége újabb megnyilatkozása foly
tán az iden már 20 ösztöndíj fog a jeles bibliaismerő deákok 
közt kiosztásra kerülni. 

Iskolák és hitközségek. Az izr. elemi iskolák lentartási 
költsége 1900· ban 1.625,021 kor., malynek fedezésére 2.614,051 
kor. becsértékű ingatlanok jövedelméből 95,137 kor., 2.006,840 
kor., tőkepénz s alapítványok jövedelméből 82,900 _kor., ~Hami 
forrásból 47,163 kor., felekezetiből 561,465 kor., 1skolm pót
adóból 76 306 kor. tandíjból 582,246 kor., községi hozzájáru
lásból 123,116 ko/, egyéb érdekeltségi hozzájárulásból 56,68~ 
kor. szolgál. Személyi kiadásokra 1.248,946 koro:r~át, dol~g~ 
kiadásokra 376 075 koronát fordítottak. - Izraelzta polgarz 
iskolák statisztikája. 1900-ban volt 6 po lg. fiuiskol~ 55 tan
erővel kik közül 13 középiskolai tanár, 26 polg. rsk. tanár, 
15 pedig el. isk. tanítói okl. birt~ Egynek neu: volt képesitése. 
Minőségre nézve 25 rendes, l seged, 29 óraado, 54 férfi, l n~
Ezenfelül 14 hitoktató. A növendékek közül 922 rendes tanulo, 
100 magántanuló. A tanulók előmenetelét tekintve, 833 fel
lépett a felső osztályba, 14 7 javító~izsgálatra utasíttatott, 
42 pedig osztályismét~~!'l,re: Polg. leányiskola ~olt 5, ,33 tan
erővel kik közül 2 kozep1sk. tanár, 23 polg. Isk. tanar, 8 el. 
i~k. t~nító. Minóség szarint 21 rendes, 12 óraadó; 15 férfi, 
18 nő. Ezenfelül 6 hitoktató. A növendékek közül 796 rendes, 
39 magántanuló. A felső osztályba fellépett 791, jav. vizsg. 
utasíttatott 33, oszt. ismétlésre ll növendék. Az iz_r. polg. 
fiuiskolák fentartása 126,441 koronába, a polg. leányiskoláké 
63 069 koronába került.- Izraelita tanítónövendékek. 1900-ban 
fé;fi tanítóképzőbe járt 215 növendék és pedig 78 állami, 
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]37 felekezet i képzőbe ;_ nőtanítóképzöbe _237-en já~tak é~ pedig 
államiba 81, felekezetibe ~14, egyletibe 42 novendek. -
I zraelita vallásu növendék Járt: 1346 a felsőbb leányiskolába, 
9 340 (19'31 °/o) a gymnasiumokba, 37 79 (39'08° /

0
) reáliskolába, 

1686 a két tudományegyetemre, 698 a kir. J ózsef-müegyetemre, 
189 a jog~ka~émiára, 51 h.ittani intézetekre (rab?ikép~ő). 
A felső t amntezetek hallgatóm ak 28'41 °, o eszenn t 1zraelita. 
Gyógyszerészgyakornaki vizsgálatra jelentkezett 23 izraelita 
'elölt. Festészeti iskolába járt 6 izraelita, az orsz. minta rajz
.) skalába 19, a szobdszatiba l, szinészeti iskolák ba 88, zene
~s kolákba 833, bábaképzőbe 26, egyéb szakiskolába 87, a fel
nőttek tanfolyamába 149. Felsőipariskolába járt 137, ipari 
szakiskolába 458, iparostanoncziskolába 6799, felső keresk. 
iskolába 2538, női kereskedelmibe 309, kereskedelmi tanoncz
iskolába 2654 izr. növendék. - Izraelita hitközségek. Az 1900. 
évi kimutatás szerint Magyarországon így oszlanak meg: 180 
anya- és 324 fiók congressusi hitközség 101 rabbi és 303 rabbi
helyettes és vallástanítóval; status quo: 69 anya- és 163 fiók
hitk. 43 rabbi 110 rabbihelyettes vallástanítóval, végül orthodox: 
307 anya- és 1276 fiókhitközség 242 rabbival és 907 rabbi
helyettes vallástanitóvaL Horvát-Sztavonországban van 24 u. n. 
reformált izl'. hitközség és l orthodox hitk. együttesen 19 rabbi 
és rabbihelyettesseL - Hever nyelvű hirlap 6-féle szállíttatott 
1900-ban Magyarországon, és pedig 3-féle magyarországi lapból 
14.946 lappéldány, 3-féle ausztriai Iapból 1351 lappéldány. 
Az összes szállított lapok 0'01 ° /0-a. K ülföldröl járt l-féle poli
tikai lap és 2-féle ~zaklap (héber nyelvü).- Ezeket az adatokat 
az Izr. Tanügyi Ertesítőböl vettük át. 

Zsidó népiskola. Az utolsó 8 évben 64 felekezeti iskola 
szi.int meg. Az okot nem kell pusztán a lelkesedés hiányában 
keresni, hanem főképen az elszegényedésben, a mely lehetet
lenné teszi, hogy az állam által adóval sulyasan megterhelt, 
de sem tanítóinak, sem papjainak ellátásában nem támogatott 
zsidók a ki.ilön iskola terheit elbirják. 

Felekezeti humor. Egy budapesti felekezeti lap a követ
kező állandó hirdetést hozza: »Zu j eder Gelegenheit werden 
treffeude ungarische und eleutsebe Reden mit lateinischen, 
französischen und anderen Oitaten (auch hebriiiseben aus Bibel, 
Talmud, Midrasch u. s w.) preiswürdig verfasst.« _Dgyanab~an 
~ lapban azt olvassuk, hogy egyik mtmkatársa mmden a zs1dó 
~ rodalom ba vágó műröl birálatot ír, ha a művet megkapja »o h n e 
Jeden Anspruch auf Honorar«. A ritkított betűkkel 
való nyomás kétségtelenül a felfogás ritkaságára vall, a mely 
szerint a honorarium elengedését kiilön kell ígérni. »Pe site !c 

Dr. Müller D. H., a bécsi egyetemen a keleti nyelvek 
tanára, udvari tanácsossá lett kinevezve. :Müller rabbijelölt 
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volt Boroszlóban, de :. meggondolta a dolgot«, mint sok jel 
ember. A mult évben a bölcsészeti fakultás dékánja volt :s 
antisemita császárváros ban. A bécsi rab biszeminárium részbe z 
az ö müve és megnyíita óta ott a hibliát tanítja. n 

Boroszlói szeminárium. Az utolsó értesítő szerint az inté
zetnek 33 hallgatója volt, kik közül néhány még elbocsátása 
ellítt állást nyert. A hallgatók segélyegyletét sokan támogatták 
az ösztöndíjak száma szintén nagy volt. A könyvtár 22,07~ 
nyomtatott és 248 kéziratos kötet birtokábau van. 

Büntetési statistika. A német birodalom lakosságánál a 
büntetendő cselekmények száma évröl-évre emelkedik, a zsidók
nál évről-évre kevesbedik. A birodalmi statistika szerint 1899-ben 
még azon bünöknél, melyeket az antisemiták minduntalan a 
szemünkre hánynak, mint a hamis eskü stb., sem érik el az 
átlagos százalékot. 

Unio catholica volt egy osztrák biztosító társulat czíme, 
a mely zsidóktól biztosítási összegeket elfogadott, de kár esetén 
alapszabályaira való hivatkozással a fizetést megtagad ta. Az alap
töke mindamellett elveszett és az osztrák kormány e társulatot 
feloszlatta. 

Zsidó encyclopadia. A czionisták az ut_olsó _kongr,esszuso~ 
határozati javaslatot fogadtak el, mely ~zen~t Ily mü. l~test
tendő. Buber M. a »W elt« 1901. ősz1 szarnatban klfe.1tette 
eszméit a zsidó encyclopüdiáról, ő tette az indítványt is, 
Reméljük, hogy az eneyclapadia létre jön - de nem a Buber 
zavaros terve szerint. . 

Franczia akadémikusok. A franczia akadémiának 13 zs1dó 
tagja van: Bréal, Oppert J., Weill H., Reinach_S., Dere~bourg 
H., Lippman, Loewy M., Lévy Maurice, Lévy_Mwhael, Btschoff
sheim A., Caen Leon, Bergson M., Rothschild A. báró. 

Talmudtanár a cambridgei egyetemen. Dr. Schechter . S. 
a newyorki rabbiképző igazgatói állását fogadvá~ el, a cambrtd
aei egyetem az elárvult tanszékre pályázatot btrdet. D_r. Sc?· 
ll.500 korona tiszteletdíjat kapott, melynek a nagyobb!k felet. 
Montefiora O. G. fedezte, ugy hogy most a l_teader m ~al-

d.c« kisebb javadalmazásban fog részes~lm. Ugy hallJuk, 
~oug; Abr q hams J., a >~Jewish Quarterly Rew1ew« társszerkesz
tő' e lett az állásra kmevezve. 

J Statistika. Európában 6 városban lakik, több mint 100,000 
zsidó: Varsó 260,fHJO, Budapest. 166,000, Becs 150,0?0, Odes~~ 
15o 000 London 120,000, Berlm (Oharlotte~burg .. es az elo-

á 'sokkal együtt) 106,000. A legnagyobb zstdó kozség a new
". r~. félmillió lélekkel, utána következik Philadelphia. 50,000 
~ 0·~d' 16-18 városban található: Páris, Amsterdam, "'\Vilna, 
~~mberg és töbh orosz városban. A zsidóság 1 5 része 18 nagy 
városban él. 

TÁRSADALOM. 

A ZSIDÓ TUDOMÁNY NOBELDÍJAI. 

A dynamitkirály, mint tudva van, vagy 20 milliót hagyo
mányozott tudományos müvek jutalmazására és a napokban a 
lapokat bejárta a hír, hogy az idén az egyes díjak kisebbek 
lesznek, mint a tavalyiak; nem lesznek egyenkint százötezer 
forintosak, hanem csak százezer forintosak. Nem emlékszünk 
pontosan, talán tévedünk néhány ezerrel, de azt biztosan tud
juk, hogy nagy pénzről volt szó, a milyenről a Vegyesben 
szoktunk beszámolni. Az európai népeket - a melyek évente 
megszámlálhatatlan milliókat költenek, nem >áldoznak« a 
tudományok fejlesztésére, ezek a nagy díjak meg sem lepik, 
még kevésbbé az amerikai yankeeket, kiknek egyesek egész 
egyetemeket aj<í.ndékoznak, a nélkül hogy a köreinkben szo
kásos hozsannákat hallanák. 

l\Iinthogy józan embernek csak a saját milliói imponál
nak és nem a máséi, ügyet sem vetnénk a fenti tényekre, ha 
az eszmetársulás nem idézné fel azokat ellenállhatatlan erővel 
emlékezetünkbe: nem régen ugyanis a zsidó tudomúnynak 
is akadt két pályadíja. Hangsulyozzuk, hogy a zsidú tudo
mánynak, nem a zsidó irodalomnak. Ez utúbbi sorsa sem 
irigylésre méltó, de türhetö, hisz egész társulatok szorgoskod
nak körülötte. A legkülönb - Oroszországban. A •felvilágo
sítást terjesztő egyesület« (valósággal ez a neve) német
magyar-lengyel fogalmak szerint nagy összegeket költ és 
Pályadíjai jelentékenyek. Vannak Austriában is és máshol is 
zsidó pályakérdések de mindezek, úgy tudjuk, nem követelnek 
Rem nagyszabástí. alkotásokat, sem mélyen járó tudományos 
k~tatásokat. Ezt a parlagon heverő mezőt akarja megwívelni 
nehány berlini és frankfurti hitrokon, kik küliin-küliin ecry-egy 
pályadíjat tűztek ki. Berlinben a hitközségi választás atkalmú-

1\IAavAu-Zswú SzEm.E, 190:.!. III. FCzET, H 
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ból alakult egy »libcr:ilis egyesület«, ez »a zsidóság lényegére« 
hirdet pályázatot. Pályadíj 500 márka. Frankfurtban a zsidó 
tudomány fej lesztésér e alakult egy egyesület, a mely a zsidó 
történetírás megreformálására hirdet pályázatot. Pályadíj 1000 
márka. Ez a két pályakérdés persze szót sem érdemelne 
ha nem volna symptomatikus jelentősége és felette érdeke~ 
története. 

Többször említettük Harnack felolvasásait a keresztény
ség lényegéről, méltattuk történeti szempontból és elmondtunk 
egyet-mást hatásairóL A felolvasások nagy port vertek fel, a 
mely sok modern zsidó szemébe szállt. Képletek nélkül szólva 
több berlini zsidó a nevezett felolvasások lobogója mellet~ 
hajtotta fejét a keresztvíz alá. Nem tudjuk, hányan voltak, 
alkalomra vártak-e, voltak-e önös czéljaik, csak a tényről 
vagyunk értesülve egy berlini zsidó ujságból. 

JI.Iint a térítést, a semadot is a zsidók találták ki és 
elpártolások már a jelenleg uralkodó felekezetek megszületése 
előtt is előfordultak: sok zsidó lett pogánynyá és nem egy 
római hadtestparancsnokká, közöttük 1850 év előtt Tiberius 
Alexander p a l e s z t i n a i helytartóvá. Ezeket a veszteségeket 
a zsidóság megszokta és kiheverte. Új jelenség azonban, hogy 
a zsidóságon belül maradtak közt is vannak a hivatolt ujság 
szerint olyanok, kik a zsidó vallást inferiorisnak tartják. 
A zsidó vallást, melyben születtek, nem ismerik, a nagytudo
mányú és fényes tollú író elbüvölte őket. 

Szükségesnek tartották tehát a liberális berliniek, hogy 
a zsidó vallás lényegát tárgyazó mü birtokába jussanak. Ez szép 
igyekezet. Különös azonban az, hogy a zsidó tudás jelen siral
mas helyzetének okairól senkinek sem jutott eszébe gondolkozni. 
A modern zsidók nem gondoskodtak a zsidó tudomány kép
viseletérőL Míg a régi zsidóság a tőráért nem sokalt semmiféle 
áldozatot, addig a modern zsidóság sohse tudott e részben deget 
spórolni. A véletlen szerencse néhány iskolához juttatta, ezeket 
ellátta hangzatos czímekkel, de nem volt benne annyi idealizmus, 
hogy méltó magaslatra emelje vagy akár azon megtartsa. Azaz 
csupa idealizmus volt. Ez a szükkeblűség határtalan követeléssei 
párosult és talán nincs az a herczegprimás, kivel szemben 
tu~ás és jel:_~m t~kintet~ben ekkora igényekkel lépnének fel. 
H1szen fizetJnk. FIZetett Jellem és szellem. Igaú zsidó specialitás, 
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hogy hü szolgáit kisebbíti, nem ritkán ócsarolja. Van-e arra 
más felekezeteknél példa, hogy kiváló szolgáit tudás és gon
dolkozás utján szerzett eszméiért sárral dobálja? A javítha
tatlan idealisták e mostoha körülmények daczára, melyeket 
nem akarunk részletesen ecsetelni, éltük utolsó lehelletéig hívek 
maradtak ifjúságuk szerelméhez. 

Ezek azonban Jetiintek és mi sem természetesebb, mint 
~z, hogy a fiuk nem léptek az apák helyére. A szülő~ ~e~ 
engedték gyermekeiket olyan pályára, a melyen annyi tons 
terem. Sőt sok jeles fiatal ember, kik ma nagynevií tudósok, 
az utolsó perczben »gondolta meg a dolgot«. Ilyenek voltak 
a viszonyok két emberöltő óta, nem Galicziában és kapcsolt 
részeiben, hanem a müvelt és gazdag németek közt: leL~t-e 

csodálkozni azon, hogy nincsenek nagytekintélJü tudósaik? 
Egyébiránt a zsidóság védelmét külső támaelásokkal szemben 
maguk a zsidók szerelték le. Egy évtized előtt Berner pro
fesszor Berlinben a vallások jövőjéről érdekes előadást tartott, 
melyben saját vallását vallotta a legjobbnak. Ez rendjén van. 
A felolvasás nagy érdeklődést keltett és az egyik zsidó pap 
a zsinagógában megczáfolta a keresztény jogtudós nézeteit. 
Nem cselekedett egyebet, mint a mi kötelessége volt. A távol
levő nemzsidók azonban megütköztek a :.~sidó vakmerőségen«. 

Egyenlőség, szabadság, testvériség. Erre a zsidók is felhábo~ 

rodtak - a rabbi ellen és nem sokba mult, h_ogy a rabbi 
természetes meggyőződése martyrjává vált volna. Erthető, hogy 
az ilyen felekezet tudományos képviselői leszoknak arról, hogy 
a külső támadások visszautasításainak eszközeivel törődjenek. 

A multat nem lehet már megváltoztatni, de a jelent és 
jövőt lehet. Csak az a kérdés, hogy milyen eszközökkel~ 

A berlini liberális egyesület szerint ehhez 500 márka kell. 
A zsidóság lényege ó OO már ka. Igazán olcsó. V égeladús. 
Harnack Adolf, a német tudományosság e vezérlő alakja, azt 
mondja, hogy felolvasása problemáin 30 esztendeig gondol
kozott és dolgozott. V olt hozzá szabad ideje, gondok sem 
háborgatták: a ke r es z t é n y theologia tanára. A liberális 
zsidó hitközségi egyesület hasonló munkát kíván - meg kell 
menteni az adófizető tagokat - megszerzi 500 márkáért. 
Az apák idealisták voltak, kik azt a jeles elvet 1 al! ották, hogy 
fizetni csak kántort és könyvelőt kell, de a. tudományt - persze 
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a zsidótudományt - nem; n. fiuk már materialisták, ne~n 
bíznak a tudósok iclealizmusában, nem is akarják többé ki
zsákmányolni őket, fizetnek 500 márkát. Elég pénz egy szép 
lélek valloruásaiért. L; gyanaz a müvelt és gazdag zsidóság, a 
mely a humanizmus czéljaira minden évben - mit mondunk 
minden évben, minden hónapban - százezreket adományoz, 
500 márkánál magasabbra felemelkedni a zsidó tudománynál 
még akkor sem tud, ha erre oly szüksége van, mint egy falat 
kenyérre. Honnan kerüljenek elő az idealisták az olyan körben. 
melyben ily csekély idealizmus lakozik? 

A díj szegénységénél is nagyobb a gondolkozás szegény
sége; azt hiszik, hogy tudományt máról holnapra lehet terem
teni és hogy eszméket pénzért lehet vásárolni. Védő ügyvédet 
lehet kapni, védő theblógust nem. Az evangélikus theológián 
évszázadok óta dolgoznak jeles erők nagy számban és - a mi 
a fő - az egyéni gondolkozás korlátozása nélkül. N em képzel
hető zsidó theológus, ki a közhittel oly éles ellentétbe jönne, 
mint Harnack. Igaz, hogy a zsidó vallás egyszerűségénél fogva 
nincs az összeütközésre oly tág alap. A főkülönbség mégis az, 
hogy más felekezetnél a theológiát a theológus csinálja, nálunk 
pedig a közönség. Ez állapítja meg, hogy mi a »lényeg«. 
Rend szerint úgy gondolkozik, hogy minden, a miről tud, 
dogma - a pap számára. E tekintetben a német közönségről 
nincs ítéletünk, de az uj ságok közléseiből következtetni lehet, 
hogy a túlnyomó többség ott is egymást kínálgatja a vallásos 
parancsolatokkal és szokásokkal. A talmud idejében még 
beszéltek lényegről, de a jelen körülmények között előbb 
kérdést kellene intézni a közönséghez, a mely természetesen 
igen változatos véleményekkel szolgálna. 

A másik ~ óbeldíj, a melyet Frankfurtban egy ad hoc 
hangzatos czím alatt - ezek nélkiil mi nem élhetünk -
alakult társaság tűzött ki: 1000 márka. Ennek a genesise is 
érdekes. Halévy Izsák, orosz talmudtudós. a zsidó történetből 

feldolgozta a talmudi kort és eddig két kötetet tett közzé. 
)lás helyen már beszámoltunk nagyjában a mü lényegéről és 
ir~'tnyáról. Elődeinél sok hiMt talált, minek rendkívül megörül
tek az orthodxok. Azóta nála is sok tévedést mutattak ki, 
minek az orthodxnak lllll'ezett irány tudós képviselői nem 
iiriiltek Tény az, hogy eWdei nélkül moczczanni sem tudott 
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volna, sőt eszébe sem jutott volna ily tartalmú müvet írni. 
Azonban nem az a lényeges, hogy tévedések történtek a 
részletekben, hanem az, hogy néhány frankfurti hitrokon azt 
véli, hogy 1000 márkával lehet a tudományos kutatások irá
nyát megváltoztatni. Nem uraim, ahhoz a Vanderbilt vagyona, 
sőt még az angol-búr háboní költségei sem elegendők. 

A liberálisok és a konzervatívok csodálatos módon ugyanabban 
a hibában leleelzenek; azt hiszik, hogy a tudománynak kész 
eredményei vannak, a melyek néhány márkáért kaphatók. 
A tudomány nemcsak papiros és nyomdafesték. Előbb kutatni 
kell sok elmének és hossztí. ideig, csak azután lehet a köny>es 
hol{ba szaladni és olcsó pénzért kapni. Drágán a zsidó iro
dalom termékeit úgy sem szokás venni. 

De nem akarjuk a gondolatokat tovább fíízni a két 
Nóbeldíj önmagában elég tiszta tükörrel szolgál mindazoknak. 
kik belé akarnak nézni. Szebbe!, fájdalom, egyelőre nem szolgál
hatunk. Csak abban találunk vigasztalást, hogy a zsidó tudósok 
idealizmusa még mindig nem apadt ki; a pályadíj kitüzése 
óta az öregebb és a fiatalabb generáczió egy-egy jeles tagja 
szállt síkra hitünk igazaiért, széles tudással és nemes méltó
sággal. A díjért nem jelentkeztek. Megmarad a zsidó apoló~ia 
tanszékének dotálására. 

TÁRSADALMI SZE:\lLE. 

Szóvá tettük már régebben az 1848. XX. törvényczikk 
végrehajtásának és az egyetemi tbeológiai falmltások kérdését. 
A protestantizmus mindkettőt követelte és, habár saját kebelé
ben is voltak ellenáramlatok észlelhetők, az országgyülés füg
getlenségi pártját, a mely az igazság álláspontjára helyezkedett, 
megnyerte törekvéseinek. Egyértelmüleg követelte a Kossuth
párt az 1848. XX. végrehajtását. Annak idején, midőn a moz
galmat ismertettük, említettük azt is, hogy a protestánsok 
egyik árnyalata, melynek élén Tisza Kálmán állott, mep:el6ge
dett a protestán~ egyház szám:ira ailancló külön államsegély
lyel, mely törvény áltnJ biztosittatuék. Bátrak voltunk azt is 
jósolni, hogy a j c l e n l e g i á ll ás p o n t fo g ma r a J n i. 
A lwnmíny a budgetvitában tényleg az üllamsegély mellett 
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foglalt állást. ~em ~udjuk, hogy a t_ö~bi f~leke~etekkel mi forr 
történni, de azt tudJuk, hogy a recz1puílt 1zraehta felekezet " 
mely oly egyházi adóterhet visel, milyenről a többi feleke~e~ 
teknek sejtelmük sincs, az államnak mostoha gyermeke. A . 

·n t· 1 · mt pedi~ a teherviselési képességet 1 e 1, o y 1gaz a zsidó gaz. 
dagság, mint akár a vérvád. A zsidó ~özségek többsége Úny. 
leg minden erőfeszitésc mellett sem kepes számr~ és képzett
ségre megfelelő egyházi személyzetet alkalmazni. Erdekes volna 
egyszer összevetni, hogy hány lélekre jut az izraelitáknál és 
hányra más felekezeteknél egy pap. A dolog, ugyanis URJ áll, 
hogy az anyagi eszközök hi.ián akár egy egesz megye csatla
kozik egy rabbihoz, vagy pedig egyáltalában nem választ pa
pot. Az erkölcsi kár, a mely ebből felekezetünkre háramlik, 
csak azért nem ötlik szembe, mert csak hosszu évek multán 
áll be. A zsidó intézmények a sok hirlapi dicsőítések daczára 
nyomoruságos állapotban vannak. Mindez nem fog változni 
addig, mig a zsidók a rajtuk esett sérelmeket természetesek
nek fogják találni és nem reagálnak rájuk. A jogért küzdeni 
kötelesség. A ki ezt a kötelességet nem teljesíti, annak igaz
sága nem igazság, mert a nagyhangu civilisatio tiszta erköl
csösségével és magasztos felebaráti szeretetével csak magas
röptü szálamokkal gazdagitotta az emberiséget. 

* 
A theologiai takultás kérdésében is sikert arattak a 

protestánsok, minek mi, mint a jogegyenlőség egy fokkal ~aló 
előrenyomulásának, csak örülni tudunk. De különösnek tartjuk, 
hogy a modern jogállam, amelynek hivatott vezérei annyiszor 
hangoztatták, hogy az állam támogatásában az összes feleke· 
zetek egyenlő mértékben részesitendők, megtagadja az egyiktől 
azt, amit a másiknak megadni igér. A kérdések egész tömege 
vetődik fel, de ez alkalommal nem taglaljuk Minö ür a sza
vak és tettek között és minő példa a polgárok számára! 

* 
.. A zsidó. ~ymn~sium régóta vajudó ügye végre dül~re 

kerul: a pesti :.zr. hitközség a felekezeti mértékadó tényezők: 
kel egyetemben a legközelebbi J .•. " ld dó f l d tai köze 
sorolta H . ovo mego an e a a 

.. · ogy mlly megoldás van ezéiba véve és hogy llonna» 
kerulnek elő a ··k 'b 

szu séges anyagi eszközök és sok egye 

21.1 

dolog, a mely az ügygyel összefügg, nem került még nJil
vánoss~igra. Minthogy szakavatott és lelkes férfiak fáradoz
nak a mü létesitésén, nincs kétség a felöl. llogy minden rész
Jetkérdés alapos meggondolás túrgyát fogja képezni és hogy 
az uj alkotás minden tekintetben egyenraugu lesz az iillami 
intézetekkel. Olcsó iskolánál a semmi olcsóbb és - jobb. 

* 
Dr. Brann llL a »Jahrbuch für jüdische Geschichte 

und Litteratur« ez. évkönyvben közzé tette Zunz és Kaufmann 
több levelét. l\Iidőn K. Zunzot soraival másodszor - 1872. 
levelére nem válaszolt - felkereste, az rnár 80 éves volt. 
Sok és keserü tapasztalatokra tekmtett vissza és egyík-m:ísik 
nyilatkozata felette érdekes, és ma is aktuális. Kis f!orilegiu
mot állitunk össze. 

»Herr Herzber g hat mich bcsucht; sein Buch [J üdísch c 
Familienpapire] enthiilt viel Gu tes und \V nhres; n ur hiittc 
ich die Apotheosen von Jesus weggewünscht. Stellt man den 
Juden den Jesus so hoch Yor, so vernehten sie das Judcnthum 
vollenels; die .Al ten, die den ... (J es us) verfolgten, haben un~ 
sehr weh getban; die Neuen, die ihn vergöttern, vertilgen 
uns gilnzlich. (A külön lenyomat 20. lapján). 

»Das Herabsetzen jüdischer Autorcn, ~elbst der getauf
ten, wircl in Deutschland so lange bcstehcv, als nicht an allen 
Universitaten jüdische Geschichte und Lítteratur von .T u den, 
die orelenthehe Professoren sind, vorgetragen wir.d. ~obalcl 
elicser Fortschrítt eingetreten, kommea die n·~·~ ·?:m« azaz 
majd ha a messiás jön. (2. lap). 

»Da das, w as ein J u ele l eis tet, nic bt geachtet und w as 
die ,hlden betr·ifft, nicht beachtet wird, so möge ein junger, 
frischer Herkules diesen Stall siiubern~. (23). 

l>Dass die reichen Juden fiir die \Vissrnschaft kein 
G-el cl haben, wusste ich berei ts vo r 60 J ahren, erwnrtc au ch 
von ihnen keine Besserung« (41). Ezt Z. Ytilaszul irta Kauf
mannak, ki 1878. jun. 10. Buclapesten kelt levelében a kö1et
kezőlcg nyilatkozott: • Hier ist wiecler ein neues 'rauhstum
mcninstitut eingeweiht wordcn, wie es in glcicher Pracb.t 
vielleicht kein e andere jüdischc G emeinde aufweis t. Das H aut> 
hat 300.000 Fl. gekostet. Flir ibre Krlippel haben clie .J ucleu 
noch Gelcl, das muss man zugcben. Jctzt feblen nur noch 
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jüdische 'l'ollbiiusPr, rla _cs Ja fü~· alle übrig~n Gebrecheu 
bereits ausnehmenrl jüthsche Hmlanstalten. g1e_bt. Nur der 
arme Krüppel: Jüdische \Visscnsch.aft, ~er _mlt semen E:rücken 
dic Schranken der Unduldsamke1t e1~re1sscn .. geholfen, hat 

b kein Haus, in das er unterzubrmgen ware, denn die 
noc . a· h w· b 
Seminarien sind wo hl Pflanzstii tten .JÜ 1sc . en 1ssens, a er lllchr 
um der Praxis als um der Sache seiber wülen« (40). Ha R. ma 
él .. 'd azt kérdezhetné · van e felekezet a világon a ne, rov1 en · . . , . ' 
mely tudományát néhány közép1skola1 ~~nszek~el t~plál]a? 

Érdekesnek tartjuk Kaufmann kovetkezo nyllatkozatát, 
1. 1878. május 15-éről keltezett levelében található a me y . . J .

1 
· 

(36. lap): »Auf der Herreise rKoJetemból_ verwe1 te 10h llj
2 

T · W 1'en wo ich J cllinek und Kompert n eben anderen age m , .. 
Bekannten besuchte. W enn es wahr wurde, ~ovon schon so 
oft die Rede war, class in Wien ei~ S~mmar . gegründet 
werden soll so dürfte ich wohl zuvers1chthch dahm berufen 
werden.c Kaufmann, mint ismeretes, 15 évvel később tényleg 
meghivatott Bécsbe. 

TUDOl\IÁNY. 

.AZ ÉGI HANG. 

(Bath Kol.) ( 
J Bath Kol (héberül s,p n:l, aramul NSp n"'::l) oly isteni 

vagy égi hangot jelent, melyet egyesek vagy többen, királyok. 
gyülekezetek vagy egész népek hallanak és belőle Istennek 
akaratát, tetteit vagy parancsolatait veszik ki. A szónak ere
deti jelentése: bang vagy szózat és ilyen értelemben fordul 
elő a szírusban és a következő midras- és talmudi helyeken: 
» l\fint az ola.i hangot nem ad, ugy Izraél is hangtalan e vilá
gon, de a jövendőben Ézs. 29, 4 és 6 szerint nagy hirnévnek 
fog örvendeni« (Sir. r. l, 2-höz a vége felé) . Legtanulságosabb 
Exodus r. 29 vége (v. ö. 28 a vége felé), a hol ezt olvassuk: 
»Jóchanan (megh. 279) mondta: Midőn Isten a tórát kimi
latkoztatta, nem csicsergett veréb, nem repdesett madár, n~m 
bőgött ökör, nem mozdultak az égi Ófanim (kerekek), nem 
énekelték a Szeráfiru a »háromszor szent«-et, csendesen állott 
a tenger, nem beszéltek az emberek, hallgatott az egész világ 
és igy hangzott el az isteni szó: »Én vagyok az ÖrökkéYaló. 
a te Istened.« Ez értendő a következő szavak alatt (Deu t. 5, 19): 
»nagy hang és más többé nem« (= ~~~ NS1). Simon b. Lakis 
monclja, hogy e szavak ugy értendők: Ha egy ember szólít.ia 
a másikat, hangjának van bath kol-ja, de az Istentől jövő 
hangnak nem volt bath kol-ja. Ha csodálkozol ezen. akkor 
emlékezzél Elia próféta a Baal-prófétákkal történt esetére. 
a midőn az Isten hallgatást parancsolt rá ar; alsó és fehő 
v~lágra és a világ puszta és kietlennek hltszott, mintha élő 
leny nem volna benne, a mint ina van (I. Kir. 18. 29): »nem 
volt hang, nem volt felelet és nem volt figyelem . Mert ha 
hang hallatszott volna, a papok azt mondták volna: x. Baal 
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felelt nekünk«. Annál inkább némította el Isten a Sziná· 
hegyén az egész vih1got, hogy az összes emberek tudják meg~ 
hogy nincsen más rajta kivül. « 

Világos, hogy e helyeken Bath Kol nem visszhangot 
jelent, a mint általában hiszik (Lampronti, Pachad Jiczchak. 
Levy: Nh. \'{b.; Kohut: Aruch com pl. s. v.), hanem azt a~ 
égi vagy földi lényektől okozott, az egész világot betöltő 

zörejt, mely kisé ri az emberi szót és minden hanggal együtt 
hangzik. A régiek általában hittek a szférák hangjaiban és 
a talmud azt állítja (.Járna 20 b), hogy Róma zaját minde
nütt hallanák, ha a napszféra nem volna. A visszhangot S~p 
:;·::;, jelöli (Ros Hasána 27 b, Jóma 19 b). Ép ily kevéssé van 
említve a visszhang a Hillel és Sammáj iskolái közt lefolyt 
vitában, vajjon szabad-e az asszonynak ujra férjhez menni, 
ha Bath Kol hallatszott, hogy férje meghalt (J ebámóth 
[ misnája] l 22 a és Tószifta N ázir l, 41). Itt arról van szó, 
- a mint Rasi klasszikus kommentárja megjegyzi - hogy 
hallottak szózatot, de alakot nem láttak. Szóról-szóra azt olvas
suk az »apostolok cselekedetei«-ben 9, 3 (v. ö. 22,6 és 26, 13), 
midőn Pál egy hangot hall: Saul! Saul! miért üldözöl engem, 
»a férfiak pedig, kik vele vonultak, szótalanul állottak, mert 
a hangot hallották ugyan, de senkit sem láttak« . .Azért Bath 
Kolnak neveztetik oly hang, mely az ember háta mögött 
hallatszik (~1egilla 32 a), amit János »Apocalypsis«-ében (1, 10) 

is találunk: »és hallottam mögöttem hatalmas hangot, mint 

trombitabarsogást«. 
A görögben nincs Bath Kolra megfelelő kifejezés és 

azért az uj-szövetségben cpt•JVIÍ, ele nem l ;:w-val van visszaadva. 
A talmud szerint (j . Sz óta 24 b 28; Tósz. Szóta 13, 5) .T ócba
nan főpap Bath Kolt hallott a szentélyben. J oseph us szerint 
pedig (Archaeologia XIII. 10, 3) Cfi!Jlllí-t. Bath Kol, vagyis 
kisebb bangnak nevezték (J. tovább), hogy a közönséges hang
tól megkülönböztessék. 

Eredetileg héberiil egyszeriief!- '?1p volt a neve. mint az 
aram (Dániel 4, 28) ~t; N'~t!' jt: '?p hang esett az égből: 
neked mondják Xebukadneczar, a te ll!"almacl elvonatik tőled• 
bizonyítja. Itt-ott a talmudban is található a rövid elnevezés 
':>~p (Szanh. 96 b; v. ü. Taanith ~l b és B. ilf. 85 b Rasi). 
Ez az égi megnyilatkozás az aram versiókban, a midras- és 

AZ f:OJ HASO. 

talmudban a legtöbb esetben a következő formulával vezet
tetik be: »esett, történt, hallatszott vagy adatott egy hang 
az égből«. Ugyanilyen alakban az uj· szövetségben: ~l.{Jw oln• 
CfWVIJ ~X rov O'll~etVOV (János 12,28 ; V. Ö. 10, 4. 8; 18, ~ S 

többször). Héberül: O'l;lt';"l jt: s,p /"':l :-JN~·. aramul: N'?p n~:~ ;p;:; 

N't:IP jt:· A gyakori használat következtében a formula lekopott 
és rövidesen Bath Kolról beszéltek; egész hamis felfogás tehát. 
ha különbséget tesznek a hosszabb éR rövidebb kifejezésmód 
között . .A tény az, hogy rendesen a régibb forrásokban a teljes 
és a fiatalabbakban a rövid formula található. l\Jivel Isten 
dicsőségét a jeruzsálemi templomon engedi nyugodni, előfordul. 
l10gy a szentélyből hallatszik egy hang (j. Talmud és ,J ose
ph us i. h.; .Ap. J oh. 14, 14, 14, 17 az égi templomból; 14, 18 
az oltárról lejövö angyaltól; Chóreb hegyéről, Szinai-ról ,;s 
egyéb helyekről. .Az illető helyeket 1. tovább). 

A Bath Kol jellemző ismertető jelei: az okozó szemr!l!f 
láthatlansága és a lwn_q szine, akár gyengébb, akár erő

sebb ez. Oly százat, mely nem látható személytől indult ki. 
égi bang számba ment, mivel a szinaji kinyilatkoztatás hasonló 
módon történt. »Szavak hangját hallottátok, de alakot nem 
láttatok, csak hangot« (Deut. 4, J 2). Hang által ismerteti meg
magát az Isten, kinyilatkoztatásait leginkább a hallás s nem 
a látás közvetíti. Még a víziókban gazdag Ezekiel is hallja, 
hogy »hang beszél hozzá« (1 . ~lJ), Élia megismeri Istent a 
halk suttogáson és szava szólítja őt (I. Kir. 19, J 2. ] 3 ; v. ö. 
.J ó b 4, l 6); nem ritkán említtetik. hogy Isten hangja a magos
ból, .Jeruzsálem vagy ~zi ón felől hangzik (Ezekiel J, 2.), .J cr. 
25, 30, .J óel 4, 16, 17, Arnosz J, 2 s másutt). A mennydörgés
ben. a tenger zugásában szintén Isten szava hallható. 

. .A. Bath Kol nem volt meghatározott erősségii, hanern 
á VISZonyokboz mért hang, csak a hangszín volt szokatlan. 
Rab mondta: Isten oroszlánként ordít és sz ól: J aj a "yer
mekeknek, mert bűneik miatt elpusztítottam házamat, eléget
tem templomomat és elűztem gyermekeimet. J úsz é .J eruzs&lem 
e~yik r~mban álló épületébe bement és találkozott Élin prófé
taval, ln azt kérdezte: l> Fiam, mÍ11Ő hangot hallottál a romok
b~ n?« Erre ezt felelte: hallottam Bath Kolt, mely galamh
kent búgott (:-J;":: n~;;;-:) és szólt: »jaj a gyermekeknek stb, .: 
A beszélgetés folyamán a B. K.-t az Isten maga rnc.ndja el 



~20 J>R. IlLAt" LAJOS. 

(Berákhóth !J a). Elisa 1). A buja a templom mögött hangot 
!Jal\ ott c~iripelni (li·:-:· w i1":>r.::.:': Ko h. r. 7. 8, v. ö. tovább). 
Ha Isten rosszat akar küldeni. ~· K. segél)ével jelzi, a jót 
saj:ít szájával adja lürül (T argum Ekha 3, 38). Nebukadneczar 
olyan .13. K.-t hall, mely nagy tömeg kiáltásaként hangzik 
(Ex. r. 30, 24). Midőn 1\fózes meghalt, a 12 négyzetmárföldre 
terjedő tábor felett egy B. K. végigharsant és szólt: Mózes 
meghalt (Szifré II. B57, Szóta 13 b és másutt). Josephus az 
előjelek között, melyek a templomnak küszöbön levő elpusztí
tását hirelették ezt is említi : »Az úgynevezett pünkösd ünnepen 
a papok - saját állításuk szerint - belépve a belső elő
udvarba, a mint azt szalgálatuk követelte, először zajt és 
zúgást és később ezt a sokszavu százatot hallották: »Vonul
junk el innene (Bellum VI. 5, 3; v. ö. Ap. J oh. 19, l. 6). 
I s ten hangjának roppant erejéről Ohullin 59 b van szó. 

E helyekből kitetszik, hogy a B. K.-t a viszonyokhoz 
alkalmazkodónak gondolták, aminthogy a tizparancsolat isteni 
szava a Szinajhegyen is a gyermekekkel, ifjakkal stb. erejükhez 
mérten beszélt. (J elamdenu Deu t-hoz, Grünhutnál Likkutim 
V. 112 a; u. o. lll b: »A szó az égből szól«). 

Az eredeti hit bizonyára az volt, hogy az égi hang 
csiripel, mint a kifejezés M;t!:l;tr.l bizonyítja, a mely Ézs. 8,19 
(Y. ö. 10,14; 29,4, 38,14) a szellemek árnyékszerii hangjának 
megjelölésére és igen gyakran a Bath Kolnál is baszmntatik. 
A. B. K. a föld alól is szól, mintegy az alvilágból és a magas
ban hallatszik (Targ. J. Levy NhW. I. 112). Ilyes hangok csak 
a szellemvilágból jöhetnek, zsidó-monotheistikus felfogás sze
rint az égből, a szent szellemtől, angyaloktól, vagy magától 
Istentől. Az összes népek e bangokat a szellemtől eredöknek 
tartják (Ty lor: Anfiinge ~er Uultur I. 446; Stimmen der 
Vögel I. 19., v. ö. Blau: O-zsidó bűvészet 58. l. 4. jegyzet). 

A felizgatott kedély, a kétségbeesett lélek önmegnyug
tatására, szerencsétlenségben és bajban megvigasztalására hal· 
lotta. e hangot. Az arabok ismernek egy hangot, melyet Hittif
nn.k neveznek és amelyről azt hiszik, hogy a pusztában eltévedt 
vánriorakat hivja és mcgszólítja. Ilyen hang jut a sorsával 
elégedetlen perzsa köl töhii;~,. Ni;~,ilm1hoz, éjjeli magányában. 
ll gy ana z értesíti Muntdi-tis. (Bacher, Leben und ·werke Nizi1m1s 
11 ; Goldziher, Abhandlungen zur arabischen Philologie I. 6.) 

AZ tra JIAXG. 

Az égi hangokat, mint ne'l'ük is mutatja, isteninek tar
tották. Berákhótb 3 a már idézett helyén az elbeszéléti folya
mán a B. K. helyébe Isten van téve. Xem ritkán - mint 
később idézendő példák rontatják - a B. K-ban hten első 
személyben beszél. Xémelykor B. K. identifikálva van Istennel. 
Szifra Lev. 10, 15-re (46 a l \Yeiss) a szent szellem beszél, 
holott Karéthóth 5 b és Horajóth 12 a ugyanazon elbeszélés
ben B. K. hallatszik. Három törvényszéknél sugárzott a szent 
szellem: Sém, Sámuel és SalamonénáL Az elsőnél szólt egy 
B. K.: Ó (Támar) igazságosabb, mint én (Gen. 38, 26); 
a másodiknál I. Sám. 12, 15-t mondta; a. harmadiknál I. Kir. 
3, 27-t (Makk. 23 b; Gen. r. 85, 12 s másutt). A B. K. leg
inkább bibliai, gyakran pentateuchusi helylyel adja értesítésót 
Leggyakoríbb volt a B. K. az elmondott esetek szerint a bibliai 
időben, midőn Isten szelleme nyngodott a kiYálasztotton. l\Iózes 
halálánál ballatszott egy B. K., mely azt mondta: »Ne félj, 
Mózes, én magam fogok temetéseddel foglalkozni« (Deut. r. 
a vége felé). Az ősatyák sirját meglátogató l·t Banaa-hoz, ki 
Ádám sirját is akarta látni, igy szólt a B. K.: Láttad képem 
mását, de saját képemet nem szabad látnod (B. R. !í8 a). 
Miclőn Izraél a Szinajnál mondotta: teszszük és halljuk, meg
szálalt egy B. K. : Azt a titkot, melylyel az angyalok élnek 
(hogy t. i. először azt mondják: teszszük és azután: halljuk), 
vajjon ki nyilatkoztatta ki gyermekeimnek? (Sabbath 88 a. és 
v. ö. Szóta 10. l.) A B. K. tehát a szent szellemmel, sőt Isten
nel is azonosíttatik. 

A próféták szintén a szent szellemben beszéltek. :Mégis 
lényeges különbség van a szent szellem és a B. K. között. 
A szent szellem a prófétákon nyugszik, a közlekedés személyes 
és bensőséges, holott a B. K. hallatszik, a nélkül hogy az, a 
ki hallotta, a szent szellemmel valami viszonyba jutna. A pró
féta birja a szellemet, a B. K.-t nem lehet birni. A B. K. az 
isteni akarat közvetitője. mint maga a próféta. Isten a B. K. 
által beszél, mint a próféta utján. Azért a B. K.-t nemcsak 
kiváltságos emberek, hanem gonoszak is, nemcsak egyesek, hanem 
egész tömegek, nemcsak a szent földün, hanem hívüle is hallj:'d.;: 
(Bába M. 86a; B. B. 73b; 74b). A magasabb akaratot hir
deti és vilügos szavakkal szól és nem érthetetlenekkeL mint pl. 
a keres?.tén) glossolalia. »Az utolsó három próféta Uhag~ai, 
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Z echaria és l\Ialeachi halála óta távozott a szent szell 
Izraelből , dc azért a B. K.-t hallhatja .« (Tósz. Szóta 13 e~

1 

p"cc·~ eredetibb mint Szanh. ll a j't!'~nW~). A próféczia k~ ' 
adomány, melyre nemcsak a prófétának, hanem korának g~~ 
méltónak kellett lennie. Hillél és Sámuel Rakátan egy B. R. 
szerint méltók lettek volna arra, hogy a szent szellem nyugodjék 
rajtok, ám a generácziójuk méltatlan volt rá (i. h.). E szem
pontból a B. K.-t kisebb kegyadománynak tartották Izraél 
számára, de nem, mint gondolják, a próféczia kisebb fokának 
(.Tóma 9b; Pesz. r. 160a). 

A B. K. a próféczia mellett is megvolt, vagyis más szá
vai a B. K. olyan időben is hangzott, midőn a szent szellem 
Izraélen nyugodott. Midőn Ábrahámot kétségek gyötörték, 
vajjon Izsákot nem a méltatlansága miatt nem fogadták el 
áldozatnak, egy B. K. megvigasztalja Koh. 9, 7-el (Lev. r. 20, 2.) 

Midőn Ézsau arra gondolt, hogy atyja Izsák hamar meg
hal, szólt egy B. K.: Sok csikó halt már meg és a bőrük any
juknak takaróul szolgált (Gen. r. 67,8; P esz. 173 a és pár
huzamos helyeken; Szanhedrin 52a: '!t'j'N 'irJNi 1j'\i, a miből 

hamisan következtették, hogy P":l = vox populi vox dei). Támar 
és Juda történetében a szavakat •ő igazságosabb nálam« egy 
B. K. mondotta (Szóta 10 b; J ónathan és J er. Gen. 38, 26-hoz). 
Miclőn Izraél az Egyiptomból való kivonulás alkalmából eiülről 
a tengert látta és hátulról Fáraó szorongatta, egy B. K. nyug
tatta meg Én. Én. 2, 14-vel (Targum e helyhez). Midőn a 
hegyek Zsoltár 68, 17 szerint a Szinajjal perlekedtek, szólt egy 
B. K. •ti hibások vagytok a Szinajhoz képest« (Meg. 29 a). 
Egy B. K. hirdette e szavakat (Ex 24, 6): Ez a vér fele (Lev: 
r. 6, 5); Mózest és Áront megnyugtatta, midőn a szent~laJ 
nagymérvü felhasználása miatt aggályaik támadtak (S21fra 
Lev. 10, 5-höz s másutt). A kigyókkal való gyógyítás alkalmá
ból Num. 21, 6-al moralisáló B. K hallatszott (Targum e h~~Y: 
hez). A zsengék áldozásánál (Deut. 25, 12) szólt a B. K: Jo:o 
éven is fogsz áldozhatni (czéloz 26, 16-ra, Likkutim V. 153a i): 
A_ borzasztó büntetéseknél, melyekkel Deut. 28. f. fenyegeti 
Izraélt, az aggódó ősatyákat egy B. K. nyugtatja meg (Jón. 
28, 15-höz). B. K. figyelmezteti a világot Mózesnek halálakor 
szenvedett fájdalmaira (Jón. Deut. 34, 5-höz). Egyáltalában 
a B. K.-nak Mózes halálánál nagy szerepe van. (Szifré II. 
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357; Szóta 13b; Num. r. ll, 10 ; Jelamelenn Grünhutnál Lik
kutim V. 104 b; Jellinek, Beth Hamidras I. 120--128. s 
másutt). Midőn Sául az amalekitákkal követendő eljárás felett 
okoskodott, egy B. K. odaszólt neki Koh. 7, 16-al (Jóma 22 b). 
Dávid és Uria közti történetben is hallatszott B. K. (}Ióed 
K. 16b), úgy szintén ::\1efibóseth-thel való viselkedése ügyéhen 
(Sabbath 56b fennt). 

A salamoni templom felavatásánál, a midőn az engesz
telés ünnepét nem tartották meg, hallatszott egy B. K., mely 
minden résztvevőnek túlvilági boldogságot igért (M. K. 9 a; 
Gen. r. 35, 3; Sabbath 30a nem fordul elő B. K.). Én. én. 
4, 1. a B. K. Salamon áldozatainak kegyes elfogadásánál meg
szólal (Targum); és Példabesz. 23, 15 és 27, ll-vel helyesli az 
érub és a kézmosás intézményeit (Sabb 14b lent); de inti 
Koh. 12, 10-el, midőn :Mózessel egy sorba helyezi magát (R. H. 
2lb lent). Midőn Izraél Dávid uralkodóházat elhagyja, a B. K. 
Micha l, 14-el szól hozzá (Szanh. 102a). Midőn Achab ház
gondnokának Ohadjának jámborságát kétségbe vonja, a B. K. 
megerősíti I. Kir. 18, 3-al (Szanh. 39b lennt). 

Azt is megmondja, miért nem lett Chizkija király messiás, 
e szavakkal: ez az én titkom (Szauh. 94a). A tórát kritizáló 
.Manasse királyhoz Zsolt. 50, 20-al szól (u. o. 99b). 18 esztendőn 
keresztül csiripelte Nebukadneczarnak: pusztítsd el szentélyemet 
(Sir. r. 2, 19-hez); midőn szólt: felsz.illok a magasba és isten
hez hasonlítok, a B. K. azt mondta: az alvilágba kelllesülyed
ned (Ézs. 14,13 és 14 után Peszáchim 94 a J óchanan ben 
Zakkai); midőn dölyfös lett, mert a templomot elpusztítania 
sikerült, szólt hozzá egy B. K.: halott népet öltél, elégett szen
t~lyt égettél el, őrölt lisztet őröltél (Szanb. 96b ; de hiányzik 
j. Taanith 69 b fönnt); midőn az alvilágba szállt, összes lakóit 
rettegés fogta el, hogy uralkodni akar rajtok, míg a B. K. 
két bibliai helylyel meg nem nyugtatja őket (Sabbath 149b). 
N ebukadneczarhoz szóló más B. K. már fel volt említve. 
Midőn a vizivók (Jerem. 35. fej.) áldozatot hoztak, B. K. 
hangzott a szentek szentélyéből, hogy el van fogadva. :;}Iidőn 
Hámarr a Mardecbajnak szánt akasztófát saját testén próbálja. 
egy B. K. azt mondja: Illik neked (Targ. Eszter 5, 14 és 
Eszter r: 5, 3-hoz). A.hasveros lakomáján a zsákmányul ejtett 
templomr edényekből ittak, a miért megintetnek a B. K.-tól 
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(.M 12a). Ha nem lesz jog, sem főpapság, sem szanhedrin 
eg. , B K .. d' 

(ll. Kr. 15, 3). akkor - szol a . . - ne csugge Jetek 

(Ezs. 35,:1 után Lev. r. 19, 5). . . . 
~!időn a nagy gyülekezet tagJal Salamont_ azon királyok 

közé akarták sorolni, a kiknek nincs a jövendő világban részük, 
először tü7. csapott ki a szentek szentélyéből, azután a B. R. 
Péld. 22. 29-t mondta s miclőn ezt sem vették figyelembe, ujra 
Jób 34, 33-vel szólott, a mire lemondtak tervükről (j. Szanb. 
29 b; Num. r. U fej. elején és párhuzamos helyeken). Hyrkan 
.1 ános főpap a szentek szentjéből ezt a hangot ha~lotta: •győz
tek az ifjak, kik Antiochia ellen vonultak.« MegJegyezték ma
guknak az időpontot és tényleg abban az órában volt. (Tosz. 
Sz óta 13, 5 és párh. helyek). N e vezetes analógiá.t nyujt ehez 
a Polykarpos vértanuságáról szóló legenda: »Ugyanazon napon 
és órában, midőn Polykarp Smyrnában mint vértanu halt meg, 
Irenaeus Rómában, a hol tartózkodott, hangot hallott, a trom
bitáéhoz hasonlót, mely azt mondta: Polykarp vértanu lett« 
(W einel, Die Wirkungen des Geistes u. der Geister, Freiburg 
i. B. 1899, 166. L) 

Herodes egy napon B. K.-t hallott, hogy minden szolgá
nak, ki most fellázad ura ellen, szerencséje lesz, mire kiü·totta 
a hasmoneusi házat (B. B. 3a). Négy esetben szólalt meg a 
templomudvar a papok ügyébett (Peszáchim 57 a). Midőn Jóna
than b. "Cziel a szentirást aram nyelvre lefordította, szólt egy 
H. K.: Ki nyilatkoztatta ki titkaimat az én gyermekeimnek? 
11Iiclőn pedig a hagiographákat is le akarta fordítani, így szólt: 
Elég már! hogy ne árulja el a messiás idejét (1\feg. 3a). 
B. K. jelentette ki vallásos szabálynak a hilleli iskola nézetét, 
a midőn ez a Sammai iskolájával ellentétben van (j. Ber. 3b 
-> gyakran). A. tószifta ellenben (.J eb. I végén és Ed. II 3) még 
nem említ B. K.-t. ).!időn ilyen hang azt mondta, hogy R 
Eliezer véleménye fogadandó el, .J el1ósua kijelentette: »a tóra 
nincs az égben, nem kell ügyet vetni a B. K.-ra« (j. Chag. 
81 d ll; ~· ~· 11. 5\lb; Chullin Ha s gyakran). Természetesen 
csak ~.zt crb, hogy ~ l_t K. vallústönényi kérdésekben nem 
veeudu figyelembe. Hillel fodalkozott n ta 1 t t , S b " 
.. . • v "' nna , es vere e n .. 
uzletet folytatott é~ a7.t kivánta hogy m· d t k" .. k 

, , ' m en ozosen oszszana 
m;g, de a ~~- K. En. en. 8, 7-el ellenzi ezt (Szóta 2 la) Xapon-
kent hangzik egy B. K. a Chóreb h . é .. . · -'-

c,gy rol: .J aJ az emberek-
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nek a tóra elhanyagolása miatt (Ábóth 6, 2). Más B. K. hirdeti: 
az egész világ tápláltatik Chanina fiam kedveért és ő maga 
egész hétre megelégszik egy mérték jánoskenyérrel (Ber. l 7 b 
stb.). Midőn egy eretnek (i'~) Juda patriarcbánál volt, szólt 
egy B. K. : az asztali ima áldásmondatai 40 zúz~ érnek. Min~ 
elennap hirdeti egy B. K.: Ez a leány, ez a haz, ez a mező 
ennek s ennek van szánva (Szóta 2a). Simon b. ,lóchai s fia 
13 éven át egy barlangban rejtőzködtek M1clőn kijöttek, min
den megégett, a hová pillantottak, mire egy B. K. így szól t 
hozzájuk. Kijöttetek, hogy világomat elpusztítsátok stb. Midőn 
Simon madarászt látott, minden madárnál B. K.-t hallott: az 
illető szabad vagy fogva van. S ügy is történt (Sabb. 33b. és 
gyakran; j. Sebiith 38d 28 s gyakran. A későbbi forrásokban 
megváltozik a monda.). , .... 

Egy pillantás e B. K. tüneményekre megtamt kulo_n-
böző alkalmazásának megismerésére. Megszólal az egész nep, 
nagy, érdemes indívidiumok érdekében; panaszkodik, .. tanít stb. 
A. legtöbb leginkább csak bibliai elbeszélések és kiJele~tés~k 
kiszínezése, mások a legendaszerüséget homlokukon nsehk. 
Már most az a kérdés, vajjon nem léteztek-e tényleg meg
történt esetek? Főleg azok a hirek lesznek itt számba veen
dők, melyek olyat beszélnek el, a mit az illető maga átélt. 
A. lélektani lehetőség megengedhető, a hol a hely elhagyatott
sága a puszta vagy a rom, különösen az isteni kinyilatkoztatás 
hegy'e s ehez hasonló, vagy a nyomasztó önvád egyesekkel belső 
hangot hallat és a hol a B. K. az emberi lét nagy titkával, 
a halállal kapcsolatban jelenik meg. Különösen ott, a hol a 
nemzeti és vallásos meggyőződés, a népnek vezérei, általánosan 
kedYelt és istenileg tisztelt férfiak a vértanuhalálhoz vezettet
tek. A kiváló talmudtudós Elisa b. A.buja, ki apostata lett, 
egy szombatra eső engesztelő napon, midőn egyszerre meg
szegi mind a kettőt, a szentély möglil - mint kedvencz tanít
ványának R. :Meü·nek elmondja - egy csiripelő hangot hall: 
Minden biinös térjen vissza, csak Elisa nem, ki ismer és vét
kezik ellenem (j. Chag. 77 b vége felé; b. Chag. 13 b.; Ruth 
r. 3, 13-hoz; Koh. r. 7, 8-hoz). Jóchanan elbeszélte: Láttunk 
a hajóról egy gyémánttal és drágakövekkel megtelt ládát 
halaktól körn:rezve. :Midön egyik beugrott utána a vizbe, a 
tengeri szörny csípőjét el akarta nyelni, de elűzte eczettel. 
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Akkor megszálalt egy H. h. s szólt: l\Iit akartok a ládávaj 
a melyikben Chanina ben Dósza felesége bíbort tartogat ~ 
jámboroknak a jö1endő világban. A sok mondát mesélő Rabba 
har har Ohana látta a hajóról, hogy egy madár csak a boka
csontig állott a tengerben. l\Iidőn pedig az utasok a vizheu 
lehíiteni akarüik magukat, szólt egy B. K.: Hét évvel ezelőtt 
esett be egy ácsnak baltája s még mindig nem ért feneket, 
Ugyancsak ő hallotta a pusztR-ban Szinaj hegyén a B. K.-t: 
J aj nekem, hogy megesküdtem, hogy Izraélt száműzöm (B. B. 
74 b; 74 a; 73 b). R. Perida tanítványát egy dologra több 
mint 400-szor tanítja, midőn B. K. szól, hogy 'Válasszon két 
jutalom között; maga Isten pedig azt mondja, hogy adják neki 
mind a kettőt (E rubin 7 4 b). J os ua b. Lévi elragadj a a halál 
angyalától vágókését, ekkor ő (a haldokló) B. K.-t hallott: Add 
vissza, mert az embereknek szükségük van reá (Kethub. 67 b). 
l\Iidön I. J u da a halálos ágyán feküdt stb., szólt egy B. K.: 
.Jöjjön békében (Ézs. 57, 2; ib. 104 a s gyakran). Midőn teme
tésénél a szombatot megszegték, a résztvevőket egy B. K. meg
nyugtatja és csak Kaczrával tesz kivételt. Midőn pedig ez a 
háztetőről ledobja magát, ujra megszólal egy B. K., hogy a 
jövendő világban KacZI·ának is lesz része (j. Kilajim 32 b 34). 
l\Iidőn R. J osz é b. R. Eleazar meghalt, egy kigyó megakadá
lyozta atyjának sirbarlangjánál az eltemetését stb., mignem 
hallatszott B. K.: Az atya nem volt nagyobb a fiánál. Midőn 
Rabba bar Nachmáni meghalt, azt mondotta: Tiszta, tiszta. 
Akkor szólt egy B. K.: Üdv neked R. b. N., tested tiszta, 
lelked tiszta. Ozédulák estek Pumpeclithában az égből: R. b. N. 
a túlvilágba szólíttatott stb. j B. K. hallatszott: J aj, Sámuel 
R. .Jiczchak fia meghalt (B. M. 85 a j 86 a j j. Ab. Zára 42 c 
20). Simon b. Lakis megjelölte a rabbik sirbarlangjait, de R. 
Ohij áét nem találta, a min nagyon buslakodott, mintha nem 
lenne oly éles eszű mint R. Chija. Akkor felhangzott egy B. 
K.: Éleseszű vagy annyira mint ő, de nem terjesztetted any
nyira a tórát mint ő (B. M. 85 b; j. · Kilajim 32 b lent nem 
említ B. K.-t). A titkos tannal való foglalkozásuk alatt az 
illetők B. K.-t hallanak, mely nekik nagy tiszteletet igér a 
másvilágon. R. J óchanan b. Zakkáj magát és társait álmában 
a Szinaj hegyén látja és ugyanazt a B. K-t hallja (j. Cha
giga 77 a lent j b. Chag. 14 b). Az eső kimaradása a pal esz-

.AZ f:GI HAN\J . 

. · kat mindig kétségbe ejtette ; R. Eliezer imája nem esz-
tmaJa bb'k t hitt 'k h közölt ki esőt, R. Akibáé igen. A ra J erre az e , ogy 
R. Eliezerhez valami bün tapad, ekkor B. K-t ~allottak: 

gyobb a másiknál csak engedékenyebb (Taamth 25 b). Ez nem na ' 
Gyakran hallottak B. K.-t vértanu haláláná_l. Egy anya 

7 gyermekével együtt inkább a halálba ment, ~:nntsem hogy 
b 'l á yokat elismerte volna. Az anya legutolJára halt meg aav.n Zl' 

rr B. K. mondotta: e gyermekek anyja örvend ~o tar 
~l~oY 9 (Gittin 57 b lent). B. K. szól büntető~eg, midőn .B~r 
Ko~hba megöli R. Eliezert Modiim-ből (j. ~aamth 6_8 ~) . :JIIclon 
Ch · a b Teradiont a Bar-Kochba-felkeles alkalmaboi kegyet-

anm · Ch · ' h l T t lenül elégetik, hallatszik egy B. K. : am_na es a a a a . 
me könnyitő római a jövendő világ részesei (.A. Z: 18 a. s 

á:utt. Szifré II. 357 nem említtetik B. K.). R. Akiba bor
:sztó 'halált halt, húsát vasfogókkal tépegették testéből és 
lelkét a zsidó hitvallomás utolsó szavával az l>egyetle_r,tegy «-gyel 
lebelte ki, ekkor felhangzott egy B. K. s szólt: U dv neked 
R. Akiba, hogy lelked e szóval: »Egyetle,negy« ha_gyott e; 
Akkor szóltak az angyalok: Ez a tóra es ez a Jutalma . 
Isten felelte: Részük van az örök életben. Azután B. li.. 
hallatszott: Üdv neked R. .Akiba, a jövendő életre vagy 
te szánva (Berácboth 61 b j más két eset Abóda Zára l~ b 
lent és 17 a). Midőn egy római hivatalnok II. Gamhel 
elitéltetését saját élete árán hátráltatta, egy B. K. ugyanazt 
hirdette (Taanith 29 a). Mint egykor Nebukadneczarral, úgy 
beszélt J uclea két későbbi legyőzöjéveL :l\1időn Titus a tem
plom elpusztulása után visszatért, a te_nger_ nagyon viharos 
volt. Titus ugy nyilatkozott, hogy a zs1dó Isten csak a ten
geren hatalmas. Akkor szólt egy B. K. : Gonosz, gonosznak a 
fia, van nekem egy jelentéktelen teremtményem, ~ szunyog, 
vedd ezt magaddal a száraz földre! .A szunyog Titus orrán 
át az agyába hatolt (Gittin 57 b). Hadrián a tenger mélyét 
ki akarta mérui, 31

12 éven át köteleket kötött össze, de B. K.-t 
hallott, hogy hagyja félbe. (Sócher Tó b c. 93, p. 418 Buber). 

A B. K. a későbbi midras véleménye szerint ki.i.lön lény, 
melynek az égben is jelentékeny szerepe van. (Főhely Beth 
Hamidras II. 45.) Rasi ezt jegyzi meg Szóta 33 a-hoz: Az a 
hypostasis (~W~), mely a B. K. fölé van helyezve, az összes 
70 nyelvet ismeri, mert alkalomn,dtán küldve \"an, hogy hirt 

l ~' 
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artjon bármilyen uy~h eu. .l\ I aimuni a B. K.-t lélektaniJa 
akarja magyarázni. Altal:iban a próféczia egy alacsony fokr~ 
nak tartják, a minek azonban a forrásokban semmi alap·t 
nincs. )Lís talmud ut:ini írók a B. K. lényegét másképen fo.l~ 
j:í.k fel. dc az akkori időkben már nem hallatszott. V an vég~] 
n. B. K. egy fajtája, mely czélját tekintve az előjelekhez tar
tozik (J_,, erről .Augury czikket). 

Bibliogra(ia. Chajes H., Orient VI. 345, 347; Kohut 
Arueh completum Il. 212; Hamburger, Real-Encycloptidie fli1• 

Bibel u. Talmud II. 92; W eber F., Jüdische Theologie 194 . 
Transactions of the Society of Biblica! Archaeology IX. (lsso) 
182 (nem volt kezemben). 1) 

Budapest. 

A KÜL () TUDOMÁNYOK A KÖZÉPKORI 
ZSIDÓKNÁL. 

(Folyt. és vége.) 

MÁSODIK FEJEZET. 

Karai ták. 

1Iidőn a középkornak egyik leghomályosabb korszakában 
az összes tudományok terén mély csend honolt, a zsidóság 
egyedül a talmudra és hagyományra szoritkozott, - egyszerre 
csak kiizdelem és ezáltal élet és elevenség indult meg ott, 
a hol már a dermedtség jelei mutatkoztak. Almanzur, Hárun 
al-Rasid és Almamun 2) abbasida kalifák alatt a görög mívelt
ség és filozófia az iszlámban meghonosodott és csakhamar élénk 
sürgés támadt, hogy a vallástalanokat a filozófiával meg kell 
egyeztetni és ezáltal biztos alapra fektetni. Új vallásbölcsészeti 
tudomány 3) keletkezett, melynek első müvelői az u. n. Mutazili
ták voltak. 

Ekkor részben az iszlámmegújult eszméinek befolyása alatt 
a zsidós~ígban az ősi szadduceus párt támadt fel halottaiból -
a karaiták alakjában,1) hogy a félben maradt harczot folytassa 
a traditio és a talmudi zsidóság ellen. A karaiták szemei meg-

' J Mutatvány a Jewish Encyclopedia sa j tó alatt levő 2. kötetéből. 
') A Ylll. sz. második és a IX. sz. első felében. 
')A Kalám. 
•) ;;;o körül. 
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nyiltak és vágygyal tekintettek az írott, kinyilatkoztatott tan 
felé, mely az állandó talmudi foglalkozás miatt már-már fele
désnek indult. .A zsidóság ősrégi forrásához kell >isszatérni! 
»Kutassatok szargalmasan a szentírásban !« hangzott a karaiták 
alapítójának, .Anannak jelszava. A. karaiták azáltal, hogy az 
írott tant helyezték előtérbe, a szentírás magyarázat és nyelv
tudomány fejlesztéséhez hatalmas impulzust adtak. Azon helyes 
eszmétől vezérelve, hogy a zsidó dogmatikát is vallásbölcsészeti 
alapra fektessék és a filozófiát és az arabok között ismert egyéb 
tudományokat is a theologia körébe vonják, nagyban hozzá
járultak a vallásfilozófia és egyéb külső tudományok terje-

déséhez is. 
De ekkor a talmudi alapon álló zsidóság is felrázta 

magát tespedéséből, az ereiben lanyhán csergedező vér forrásba 
jött és lelkesedéssel kelt a veszélyben lévő ősi hagyomány 
védelmére. »Hogy a talmudi zsidóság elleni fegyvert a karaiták 
kezéből kicsavarhassák« 1) - mindenek előtt a szent iratok
hoz füződött a zsidó kutatók szellemi munkája. Első feladatuk 
volt ezeket teljesen megismerni. Azért előbbi elzárkozott
ságukból kibontakozva, a külső segédtudományokat is szövet
ségesül fogadva, csakhamar túlszárnyalták a karaitákat a héber 
grammatikában, maszóra, költészet és vallásbölcsészet terén is. 
Tagadhatlan ugyan, hogy ezen új életre ébresztés a karaiták 
érdeme, de ép azáltal, hogy a szentírás betűihez mereven 
ragaszkodtak,B) másrészt az arab nyelv és egyéb tudoml\nyok 
nem voltak rájuk elég befolyással - a karaiták maguk 
maradandó becsüt egy irányban sem alkottak. .A. karaiták 
általában a mutazilita 3) irányt követték, a kutatást és elmél
kedést írták zászlóikra. Ámde ezen korlátlan kutatás azt ered
ményezte, hogy bármely karaita is egészen új, önkényes téte
leket és nézeteket állíthatott fel a zsidóságról, a melyek hom
lokegyenest ellenkeztek az előbbiek felfogásával. Hiányzott 
náluk a rabbanitáknállévő autoritás, mindegyik nagyobb tanító 
a saját itélőképességét állítá a vallás bírálójává és mindegyik 

•) Szaadja biblia fordítási bevezetésének töredéke, a londoni Poly

glotte t. VII. kezdet. 
') Ezáltal az élet viszonyait is tetemesen megnehezítették. 
') Ratíonalista irányt, ele a rabbaniták sem vonhatU.k ki magukat 

egészen ezen filozófiának hatáskö1·e alól. 
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az t hihette, hogy gondolkod<ísával ő ért el a valódi igazságh 
oz. 

Az egység helyett évszázados zavarok állottak fmm a karaiták 
körében. 

Így történhetett, hogy míg Anan a zsidóság filozófiai 
felfogását vallotta,1) addig utódja, Szalmon b. J erucham a 
filozófia ellen dühösen állást foglalt. Csakis ezen szabad gondol
kodás tette lehetővt>, hogy egy századdal Anan fellépése után 
támadt a karaiták között egy Niszi b. Noach, 2) a ki iratáhans) 
a szentíráson kívül még a misnah és talmud tanulmányozását 
is olvasóinak szívére köti. 4) 

Ezen kí I'Ül N iszi a karaiták figyeimét az exegezisre, logi
kára, filozófiára, a mathematikai és grammatikai ismeretekre 
in.inyítja, de óva inti őket, nehogy valamely káros tudomány
nyal cm: ... ,,;;,;n) 5) bölcselkedjenek, mert ez az Örökkévalónak 
és az ő parancsainak elhagyására vezetne. 

1
) Nem mint Neubauer • Aus der Peteraburger Bibl. Beitrage. 

5. old. ennek ellenkezőjét állítja. 
•) Más néven R. Aeha. 

"J ü'S';w~., )r1'' v. eSc ;cc, melynek bevezetését = a dekaloghoz 
való commentárt Firkovits Krim félszigeten felfedezte és azt Piusker: 
Likute Kadmoniotjában, (szöveg 37. old. és függelék 2. old.) nyomtatásban 
közzé tette. 

') Hogy ezek Niszinek támadásait a rabbaniták ellen annál jobban 
megszí v lelhessék. 

•) És c•·c1c iJ'IP n;;,;n, mely tudományt Firkovits : Likute Kad
moniot, függelék 8. és 9. old. a Jií'~1:::'ii Ji1~:l"':-ra, még pedig ennek 
metafizikai részére vonatkoztatja. Fürst: Gesch. d. Kar. I, 67. old. és 
122. jegyzet, a névtelenül és pseudepi~rafikusan fel-felbukkanó mystikus 
iratokra magyarázza. Végre Schorr r1'mn VI, 70. old. a m:; n~;n alatt 
talmudellenes kifakadást ért. Niszi a tudományokat általában két fő
csoportra osztja: az emberi észszel megszerezhetö (= megfelel a filo
zófiai tudományoknak) és a Thórában kinyilatkoztatott (= megfelel 
törvény tudományoknak) ismeretekre. Az első főcsoport (.1.).'1 = ismeret) 
ismét két alosztályra válik: I metafizikára {S;w, m1'S.vn n,V1) és a 
-.C1~n 11.).',-ra. A ,01~."1 11.).'1 (mely a mathematikai tudományoknak felel 
meg) négy legalsób b részre oszlik : I geometriára (M,~M1 li1M0:0."1 11.).'1), 
II arithmetikára <;';~m iCC~n 11.).',), III astrologia és astronomiára 
<rnSn~n, .,,,nn 11l/"1), IV zenére 111S1pm i:l''~.Vn 11.).',. E szerint Niszi fel
osztásában a természettudományok csoportja hiányzik, e helyett Nissi a 
3-ik osztályba a j1r'JMM S;w-t sorolja (mely a praktikus filoz. tudomá
nyoknak felelne meg). Ez utóbbi 3 részből áll: J államkormányzás 
(111:l"NS1 n1;'1~S 1S~n 11S'm; n1.v,, 11S'n;), n házvezetési (11':J:"1 ';' 11S'm), 
III ethikai tudományra (1tvt;S W'N:"l 11S'm). 
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A karaiták között a mutnzilita iránynak legelső hirdetője 
lt a hamaclani Jucl,qhán 1

) (800 körül), a ki tanait prófétai 
;~letből eredöknek állítá. A mi bennünket legin~'ább érdekel. 
az hogy - Schahrastani 2) szerint - Ju<lghán 1 · csatlakozott 

' · 1 theoloa1"ában uralkodó azon felfogáshoz: '>hogy a szent-az 1z am o < • •• ... ·' t., • 
irás kifejezéseinek és törvényem ek a_ » kulső ( .. :"lN~ :N) ~ mell~tt 

b Ső (ltoN:lSN)« értelmezése lS és a betuszenntl felfogas-van egy » en • ' . . , 
hoz egy ma-gasabb allegoriai értelem 1s ,prul.« ~) A rabba-
niták ezen magas allegoriai felfogáshoz nem en~elkedh~ttek: 
A törvény gyakorlásánál a szószcrinti értelem, m1g az _1stcm 
akarat magasabb felfogásánál az alleg01·iai magyaráz_at míny
acló . . Az isteni lény sokkal is magasz,tos~bb, ~mn.~~em _a 
róla nyilvánitott emberi tulajdonságokat es erzeki kiJelentc
seket a szószerinti értelmükben elfogadhatnók, b~ne~ :zek 

l tt benső titkos értelem lappang. Azért az 1stem lenyt 
a a egy ' If . t) 

k . ·1 benső magasabb értelemben szabad fe ogm. • csa Is 1 y , . 
J udghán ezen tanait - a »judghámtáknak« :1e~'ez~tt 

sektánál ·- még sokáig fennmaradtak és azok~ml kesőbbcn, 
kiilönösen a kabbalista Gikatilia Józsefnél 5) talalkozunk 

Szaadja korszaka. 

1\Iár több mint egy évszázadon keresztül fogyasztotta a 

k . 't 'k pá1·tia a rabbaniták erejét és számát és már-már 
ara1 a J "d" 'd' , 

egészen elnyeléssei fenyegette a rabbioismust m1 on a zs1 osag 

S d. á nal ;lén a filozófiának és a nyelvtudománynak zaa J& g, on u ' ' . , , 
akkori álláspontját is segélyi.i.l hiván, a kara1htk eln1y?mt~stá~lO:t. f t t S aadJ. a ki.i.lönböző karaita tekintélyek ellen 1et VI an· a-
o go . z k l . l 

tot intézett, a melyekben a karaitáknak logi át an - mm< en 
t'kát és filozófiát nélkülöző - felfogását ostorozza. 

gramroa l h ák , 'll ""l 
Kemény támadását a karaiták nem hagy att, s_zo nll n1 · 
Me indult a kiizclelem a két párt között, hevesen es clk~se
red:tten, de a tudományok fejlődésének igen nagy hasznaro. 

lenne Juda llaparúval, mig J>'ürst ezt ') Gr>Ltz szerint azonos 
valószin(itlonnek tartja. 

•) Ed. Cureton. LL 

' ) NS'lNr\1 NS'ljr11 ~)t:~:.~ ~~-:;~b ;,•-11177 iN Cl)l' iN:ll· 

') L. Gratz V. Note 18 i tov. I•'ür~t: Gesch. d. K: I., 81. olil. 
') L. SZ. old. 6. jegyz. t. az •ilm az-zahir és ])a,tmr61<. 
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Legkiméletlenebh hangon ü·ta Szalmon b. J erucha 
(885-%0, Fostatból) az ő feleletét 1) Szaadja és irata ~) 
ellen. :\1iuden mértéket tulhaladó pártgyülölettel, - mely 
legbarbárabb hangba és kifejezésmódba megy át, - támad.: 
meg a rabbanitákat. istentelen, bünös, eretnek és egyéb hason~, 
jeles czimekkel illetvén őket . . Szaimonban a pártgyülölette~ 
egyesülve volt a vallásos fanatJzmus, mely minden más fele
kezetet gyülölt a. karait~k~n kivü1, mi~den más tudományt 
megvetett a szentrráson krvul. Bántotta őt, hogy a rabbaniták 
Szaadjával élükön a filozófiát és a tudományokat a zsidósá 
zolgálatába fogadták, hogy ezáltal a zsidóság eszméit magasr: 

emeljék. A pentateuchushoz és hagiografákhoz való kommen
tárjaiban lépten-nyomon találkozunk ingerült kifakadásokkal 
nemcsak a filozófia, hanem a grammatikai foglalkozás ellen is: 

Legsötétebb orthodoxia nyilatkozik még a zsoltárokhoz 
irt kommentárjában.3) »Leveretett mint a fű és elfounyadt 
sziv.em, mert ~lfeledtem, hogy kenyeremet egyem« (102. '1/J 5v.). 
:.Mmdezen baJok« - mondja keserüen - »azért nehezedtek 
Izraelre, mert az elhagyta az Örökkévaló parancsait, elfeledte 
az ő Thóráját. A Thórát ugyanis a próféta kenyérhez hason
lítja, mondván: »:Miért adtok ki pénzt azért, a mi nem 
kenyér ?h (J es. 55. 2) és érti azon Izraelitákat, a kik a szent
íráson kivül eső tudományokkal, mint a »külsö, profán könyvek
kel« 4

) foglalkoznak, mert a ki ezekben elmélkedik, az nem 
menekü1het az atheismustól. Ily iratok Abu Szuveid, az (apos
tata :) Ibn al-Ravendi 5) művei, átkozottak ezeknek szerzői és 
azok, a kik róluk elmélkednek. N ép ünk bölcsei azt állitot ták. 
ho~y a ki ilyen kü1ső könyveket olvasgat, az nem boldogulhat G), .. 
,J a.l annak, a ki az isteni iratoktól eltávolódik és az isteni 
igéket megveti! De üdv annak, a ki minden foglalkozását a 

') KitalJ el - Radd ala el - Fajjumi. 
2

) Ki ta b al Tamjiz, megcmliti a '/l kommentárjában 104. 'JI !9. v-hez. 
3

) L. az arab eredetit: Neubauer: Aus der Peteraburger Bibliothek 
lOll. old. (Note VIII.); héberül: Pinsker: Lik. Kadm. függelék 13:l. old. 

') Az arab: h•;N·:SN :lNn;, Sfi~ N-;p.~~N !: 1 ~:!) "i'..i 01 ~:!). 
. ") A Ko h. kommentárban még Chivi al-Balkhit is szid · l p· k . 

Ltk. Kadm. szöveg, 28. old. Ja, · ms er· 

•) nS!:IN!j. E hang emlékeztet bennünket Háj gáon későbbi t d . -
ellenes respon~umára. u omany 
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kinyilatkoztatott iratokban 1 találja, mert ezekben rejlik a 
tökéletes bölcseség, tudomány. Ha megakarod érteni, hogy a 
»népek tudománya«/) üres semmiség, gondolj arra, hogy nincs 
nekik semmi alapjuk, a melyre ketten támaszkodhatnának 
Ha valamelyik állit egy dolgot. jöhet a másik és megczáfolja. 
És vajjon minek foglalkozzunk az Almagesttel 3) és Euklides 
könyveivel, minek hozzunk bizonyítékokat a sphiirák létezésére. 
minek számitgassuk a napnak, a holdnak és csillagoknak mére
teit a felső sphürákban, midőn mindezeknek ellenkezőjét talál
hatjuk a szentirásban, a hol irva van: ,. Isten elhelyezte azokat 
az ég boltozatára, hogy világitsanak a földre« (Gen. I., 7.):' 
:Minek törjük magunkat ezen számításokkal ?c 

•J aj annak, a ki életét >>idegen tudományokkal« ~) tiilti 
és a megtisztított isteni igazságnak hátat forelit! Mégis Yannak 
a mi körünkben, a kik lelküket grammatikai ismeretekkel 
fárasztják, miközben elhagyják az isteni törvény tanulását, 
a melyről az irás azt mondja: »N e távozzék a te szádtól se 
éjjel se nappal!« Sokkal méltóbb is egy férfiuhoz, hogy egész 
életét az isteni iratokkal töltse és megvesse azt, a ki csak a 
»népek tudományával« foglalkozik, amely tudományok részben 
istentagadók, részben a szent tannal mer6ben ellenkeznek«. 

Szaimon b. J erucham az 6 türelmetlen, korlátolt feJfogá
sával minden alkalmat megragadott,5) hogy a filozófia, gramma
tika, matematika, asztronómia iránt, melyeket nem is ismer 
és melyeket eretnek könyveknek nevez, mély megvetését kife
jezze, csak a kinyilatkoztatott tant tartja egyedüli tudománynak 
és a szentirás-magyarázathoz is, rnint egyetlen helyes methoclust. 
az allegorikus felfogást alkalmazza. 

') S1miSN :lNJ"\::l. 
•) Az arabban is: tl 11;;; iil:!:i. 
•) Ptolmaeus astronomiai megfigyeléseinek gyüjteménye. 
') .Az arabban is: C'-7 iil:!:i': kifejezés. 
') L. Kohelet kommentárját, melyben ezt mondja: •Xe uölcselkedj.:I 

szerfelett« ezalatt Salamon azt értette, nehogy azt mund: •l::Isajátitom 
a világbölcseséget (O~·~;-; iil:!:i:) és elhagyom a thóra bölcsc;ég.;tc 
("'j-1jj;j iil:!:i:), ezen gondolatot Salamon nyilván ki is fejtette könyvé
nek végén: "'i11:"! ·;: i1~i1r.l ·n~·~ (Kob. 12., 12.), hogy ó>akouj a ~zent 
iratokon kivül a külsó könyvekkel foglalkozni. L. Piusker: J,ik. Kallm. 
27. old, tov. függ. 131., 132. és 133. o hL végre Fürst: ~sch. d. Kar. 
II., 87. old. 



H~.:tl IIHlllllHic i (jn bh lcod:í rH:•, :t ], j r d 'l fl Hl ll nk:ij:ít szint<!n 
Sz~t: t d.J:I ur~z1 l r·i el !Pn Jnt nyo:t.:Í, volt : J P(el lJ. Ali fialévi 
r• l 1\:t ;z r i ( BaHmíhól !J2fl kiiriil ) . Bn.szrll. ~.dckor aJ~ arah 
tudo111:inyoknnk 11~yik kii :-: pontj:t. volt C:H .fcfetnok M alkalrna 
lnhct.nlL 111. Pxr ·goiiÍHht·z '17.iíln r1go;; HPgr.dtwlorn:inyolmt olHaj:tti
tnnt. A Hzr•ntÍJ 'IÍ 'l hoz fiir.iit!. lwmmPJltlÍ.rja ,Jef'etnok a karaiták 
~ Jtllj.(Y t:1t1i l.ója « eY. ll ll of. H:o:nrnztrk mt•g ÓH kés{) hb 1 h n 'J;Jzra 
fi gyr•lnu1t, iH tn t1gul<m vonUík .• Jefot, a ki ma~a is szorgaltn~tBil.ll 
fllllttlm :íHyozzaa grarnntutíkni Hzttb:ílyolmt, a wkat továhh müveli 
~~~ 111og:ílln pitj11 ; ily fol fo g:íHtt om her nom lehetett ellensége a 
ttyPiv t udouuí nyoknnk ') ÓK n filo7ófi(tnak,2) r;sak vall:isol:! kénlé

~ "ldH'll 111'111 iHmort" ol 11~ ut6hbin:.tk jogowlts:í.gát. 
Jr];t,nH ittríllt'll kiv:ílö ~Hidó film~ól'us volt: Almolmrnmecz 

l>á t•id b. ilfl'rván, :!) n. l i N11andj:tvnl fizemélyesen érintkezott 

<' H n t n \mll(li ~Hitlós:íg C:H a lmrait:ík Hózoteí kiizött ingadozott. 
.Judn llnd:,<~zi ~) ntn.gnHzt:dm cmliti »mély tuclom:inyosságát 
n ~ill'ii~iik m(\ vt>iht•n, av. orvostani írntokhan ós a viló.gbölcsé

szoihnn b) rK A lmolotrumoe"'i IL nn~y filozófusok közé •;) sorolja «. 

') ll1inl. ltr.L Munk hitto, ld a Siralmak k.-he:< való kommentárt 
(Nolien Hur Ahoul Wnlid. a;!., :15 ., :w . old.) neki tljlajdonitotta. Ezen 
konnnonliu: ' "um1jo erősen kikol nr. i•legen profán tudományok ollen, slít 
ll l{l'~tmlrmt~k.n c Ilon is Plégikua h~<ngon prmtt~r.kodik: •Mi vegyül vo vagyunk 
" ll<'!'''" kllzl>tl., ul~uozznk űkot nyelviile mcgtannlásában, kiadjuk a pénzt 
H ril'l~mnutl!l<tt t>lanj:HitnRúnL úa oLt lmgyjuk a szont nyelvet• (Siralm. k. 
l. [uJ . H. V.). Azonhnn OZOll kommentár, 11mint ftzt E'inslcer: J_,ítbl. d. 
Orionts 1Hid. C>vl'. 741. old. j('gy?.. ós T.,ik. Kadm. 132. és l53. old. 
linhizonyiL<i, nont iM ,lofoL h. Aliú, hanem ~ztthnonnak a szerzomónye, a 
",'oly 11_1. (í fol fogltH(umk toljoson mog is felel. J•Jzon nózotet elfogadja 
h<r~l l< : lioHdL tl. K. ll., 88. old. rs 410. jogyz. 

' ) l\1 int 01.1 Noubauer i. k. 1 r,, old. :Hlit;ja. 
') lll!'•~ wivt•n llfLvid ll tdlah li. 
•) ~c~:-t s~l.!·~-l>ou. 
') cJS1~·;, 1"\l.:!:lM '"'OC. 

"~ "'PMI)n •SJ;:l. Ah~lokamnW<'I. lnunklíj[th:tn, mely idegen s?.ekták 
l'H Vallhu~ok Pllo11 polmn.lztU, u.. tilmr.6Hút, {hn.-JHo.dda) három csoporiba 
sot'nt.zn. • .\7. t•l•lí <"ROpnrt 1\ motnllzika (•;,S~;, );,~.:!;,). }]z azon kutatás l\ 

nwl~·lyt l l stpn ••gyK<Í!'(t'lll'k (•a li•nyc.\nck lllt>zóllai fl'lforrá 1 · ") tk '• 
11 

l· k · · ,., ,a, l\ nnyt a o?.as-
. ll'' ·~ J'llt"nn~··" 1111k l-H tlol-(mtíknttk moglit'lése ll•hel.:Svó válik. nutsodik 
• ""Pot l nz l'ltlm tS::Il!';-,1 ~c1~:-t I"'~::IM l"i"'lll.:!~ .... L • ' . . •l . ~ ·• '• '•7))1.:!:-t) ; vcgro " harmatlik 
cM~>p~>t t\ tOt'llll'Htnl!wk k11 tnl!iija vagy 11 flzikn Al k 
11 'k t t 1 ' '· mo l!mmecz a mota-

'·' ll ll lll "'"IÜly<•aopnl'lok ,·,l<; ro úllilja mint N"· . . . . . 
> ISZI OS [\ l"l'gl knratták. 
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.Alrookammecznek a szektákról irt művét forrásul fel

használta egy hirneves karaita i ró; Abn Juszuf Jaktib al -
Kirkisszáni (a 10-ik század el ső feléből), a kinek életéről 
keveset tudunk.!) Ö is polemizált a rabbaniták akadémiájának 

fejével, SzaadjávaL Már ifju korában - mint maga elbeszéli 
_ nagy előszeretettel hallgatta mesterének 2) filozófiai é 

exegétikai előadásait és későbben ezen szellemben tovább mü

ködött. Munkáinak 3) jelent6sége igen nagy, mert a kiizépkori 

zsidó szektákról chronologiai sorrendben, fontos, megbizható 

felvilágosítást nyujt.4
) 

Az első részben 5) a karaitáknál még eddig nem tapasz

tlaJt szabad szellemmel védelmezi a vallásos kritikának alkalma 

zását, az észszerü, logikai gondolkodás szükséges voltát. Szenve

délyesen kikel Perzsiában lakozó azon karaiták ellen, »a kik 
ellenszenvvel vannak a kritikai okoskodás, a külső, világi tudo
mányok: Ui'JN,:lSN Ol~JISN) rnint a dialektika és a :filozófia iránt, 6) 
azokat a hitre és vallásos érzésre szükkeblüen ártalmasoknak 

gondolván.« 7) »Sajnos« - mondja Kirkisszani - »hogy sok

szor még a filozófusok sem elég következetesek; így D ániel 
(Alkumaszi), ki Anant egyszer lelkesedéssel C'~':lt:!~:-t tt'N"'-nek. 
máskor gúnyosan c·S·c':-t wN·-nek nevezi .. . « Müvének további 

folyamában inti a karaitákat, hogy a szégyenletes állapotoknak. 
továbbá az egymás közötti irigységből eredő nézeteltérésnek 

ellenségeskedésnek véget vessenek ... 

L. Orient VIII. évf. 647. old.; Fürst, Gesch. d. K. II., 105. old.; tov. 
Erscb u. Gruber eneyc!. II. sect. 31., 396. és 397. old. 

') Circesiumból, Jakut szer. Karkasan városból származott; nevét 
sokan Jakub Jusszuf A.lbasszirével tévesztették össze. 

') IIáni orvosnak. 
') :lp~,~SN1 .,N1JNSN :l~li:l, héberül C'~1l::-t 1"i1S,l1.:!1 l"\1".1~1):-t 'C = 

világosságok és őrtornyok könyve ; az első könyv arab szövegét Harkawi 
adta ki , a ki azt orosz előszóval és jegyzetekkel is ellátta, l. to v. Poz
nanszky (Steinsch. - Festschrift 195-218.). 

') Juda Hadasszí is felhasználta adatait. 
') 1\Iely bevezetése az egész könyvnek, l. old. 
•) A szöveg, a melyre tlr. Goltlzihe1· tanár úr szives volt figyelmez-

tetni, így hangzik: ~l)~l h•S,lS~ ~I)N i'i')N""':h~ c~S).)~N 1~ 'W:l 'lll' 
h•ocSoS~. Tehát itt a •külső tudományok• arab terminusával találkozunk. 

') Ezekről maga za:J.dja is megemlékezik l"\1J11)N ecl. Lamlauer 
4, 27 o 
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A karaiták Szaadja után. 

. .A. k~rnita dogmatildt .Tuda Halevi, de még inkább 
·'f:nmum <lradalmas fegyverekkel letarolván, a karaiták hoa 
is Yehették Yolna fel a harczot méltóan külső ellenség, a rabb"'~ 
nit:ik ellen, midőn saját keblükben is folytonos surlódások ;s 
e~yenetlenkedések állottak fenn? Ezek még évszázadok mulva 
sem voltak kiegycnlítve, úgyannyira, hogy különböző közséaek 
~1ég az ünnepeke~ is klil_önféle időben és módon ünnepel~ék 
cs a nyomasztó ttsztaságt és házassági törvényeikben is oltérők 
Yoltak. A középszeriiségből alig emelkedik ki egy-egy kara·t 
• , • 1 a 
~~;o; ~mt_ az exegéta Juda ben EÁlija Hadaszi l) és az orvos, 
fi y ozó us ~s szentídsmagyarázó: h?-on b. József 2) mindketten 
Konstanttmípolyból, mely érszázadokon át volt a karaiták e ik 
l .. t. -rr· ' , gy wzpon Ja. 1 egre .'!ron b. Elia Nikomédi (1300 -1369.) volt 
az, a ki nagy filozófiai tudással, 1\Iaimuni nyomán a karaiták 
vallásbölcsészetét rendszerbe hozta. A filozófiai lnltatás ellen 
előítélettel eltelve fogott munkájához, 3) hogy a karaiták között 
fenntilló _nézeteltéréscJmek véget vessen. »Ismeretes dolog,« 
- mond.Ja az első fejezetben <r) - »hogy a nemzetek gyíílö
l~tt:l rannak eltelve Izráel ellen, irigykednek reá, hogy ő Isten 
lnmla,;ztott népe, hogy ő nyerte el az igaz vallástanokat és 
eze~ el~cnség~s érzelem kifolyása az ősi görög filozófia, a melyet 
!zrael 1ga~ Jutének megsemmisítésére eszeltek ki. A görögök 
IS ~sak azert fogadták cl a kereszténységet. hogy az igaznak 
talalt, de gyülölt zsidó vallást elkerülhessék.« 

»Azonban minden hithünek kötelessége a filozófiai nézete
ket elvetni és azok ellenke;"őjét hirdetni, ha a Thóra ezt köve
teli i hisz a görögöle is a T hórából vették az ő loaikai bizo
n!ítékaikat. 1\Iindennek daczára nem birják felf~gni Isten 
len,;:cgét és sötétségben járnak. Azután jöttek az arabok és 
ők. IS a ~cresztényekké lett görtigök ösvényein haladnak. Egy-
szoval mmdkét vu.llás a Thóra igazs·íaát elfogadt ' · . . . • o · , a es egesz 
tudomanyos theologüíJit zsidó alapra fektette ... Azonban 

') ·.t::l:"t S1:t:'N ez. munkájiinl 1145-ben. 
•) ~i'i:l~:"! ·:::c ez. munkájiLval a 1~. sz. végén. 

. •) ~··n j');, mely a karaitáknak alapkün,Fe lett 
t.:•,sel Deht"ch ~s Stein,chneitler. · kiadták beveze-

•) 4. old. 
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ruióta Izrael két felekezetre, karaiták és rabbanitáki·a o:;zlott, 
a filozófia lett a hitetlenség sz ülöanyja . . . J ól láttam, hogy 
a két pártnak bölcsei között nagy eltérések vannak. és azok, 
a kik büszkélkednek »idegen ismeretekkel« cm·; li'lli), holott 
a próféta óva intette őket ettől (J es. 2. 6.), ezek még táma
dással illetik bölcseinket és a mi igaz tanainkat (n1·n~N;, iol~'i). 

Ezért szükségesnek tartottam ezen müvemmel felderíteni az 
igazságot és leleplezni azoknak istentagadását, a kik a filo
zófiai spekulatio után indulnak.« 1

) 

Még a 13. század végén megkisérlette a filozófiában is 
jártas tudós talmudista: Semarja lkriti (1290-1320 k. Xegro
pontéból) a két párt között való kiegyenlítést és barátságosan 
nyujtá kezét a karaitáknak kibékülésre. 

A 15. század végén egy más kiváló rabhanita válik ki: 
Comtino Mardocháj b. Eleázár (1430-1490), a ki a karaiták
kal is barátságos viszonyban volt és bölcseségét karaiták és 
rabbaniták egyaránt hallgatták. Oomtino szemei előtt, a ki 
Konstantinápolyban rabbi, kitünő astronomus és mathematikus 
is volt, mintegy ideálképtil Ibn Ezra lebegett az éí mély 
tudásával és bátor kutatásával. »Osak a balga néptömeg,« 
- hirdeti Oomtino 2) - ~a melyre még fel nem sugárzott 
a belátás világossága, csak ez hangoztatja a korlátlan autoritás 
hitét és ez ítéli el minden kritikai itéletét.« »Hát .Maimuni« 
- mondja más helyütt Oo:ntino 3) - »nem vitatkozott-e még 
a tanaitálckal is? Talmudisták nem állították-e, hogy maga 
Dániel próféta is tévedhetett ? « 

Ibn Ezra volt Comtinonak kedvencz írója. Elmélyedt az 
ő kommentárjaiban és egyéb müveiben . .Az ő műveihez kom
mentárokat is irt, a melyekben a karaiták felfogásainak is 
helyt ad és a karaita tudósokról a legnagyobb elismerés 
hangján szól: 4) ».A kik kiváló tudósok, jámborok ifjutól-öregig, 

•) 5. ohl. 
') Sabbataj : n'"li':-t a. Leyd. Catal. 202. old. 
') Fürst : Gesch. d K. II, 300. old. 
') Ibn Ezra: :-:··,~ ;~c·-hoz való kommentárjából a bevezetést küzzé

lették: Piusker t:"
1
lt'- •:::S ~·::;~ ez. katalog. gyűjtemények ,:s kéziratok 

számára, rendezte: Banlach, Bécs 1869 , 19. oldal) és Gurland J.Jnás 
6N"lt'' 'l:" : Neue Denkm~iler der júd. Liter. in St.-Petersbut·g ; •lrittes 
Heft, 1866, 10. old.). 
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igazs:ígszc'rető kutatök és a ~J.1hórán és halachán kivül 
,idegen tudományokat' (nm~'nn m~"n) 1) is kedvelik. « Oomt· az 

· '] t'b 1· ' 1 lUo meg e e e en nagy e Ismeresr e ta ált kortársaináL Egy r 'd· 
J ' t '') t l ' l · t d p e l· w or • u sagos o ogmmo zcnge ez az ő tekintélyéről r -
mindennemü ismeretekben való jár tasságáróL es 

E gy századdal Oomtino után különösen a tudós és 'l 
kritikai eszü rabbanaita: J ózsef Salamon del Medi.r;o 3) az, : ~~ 
nemcsak Oomtinoról, - »a kinek tanítása fénynyel árasztotta 
el Konstantinápolyt« - hanem az előbbi karaita nagyokról 
és korának karaitáiról is elismeréssel adózik. Találó kritiká ·a 
míívelödéstörténetileg is fontos. Midőn két karaita tudósr~l 
szó],!) kiemeli, hogy I. .Á.hron, de különösen II. Áhron b. Élia 
k~níló, bölcseségü férfiak voltak és »liliomokként ékesíték őket« 
(En. En. 7, 3.) a » külső tudományok« (O'j1l.:''nn n1~"n). 

Más helyen 5
) egyedül a karaitákat ismeri el az idegen 

tudományok míivelőinek és a rabbanitákat kitünően palástolt 
gl'ínynyal ostorozza egyoldalu tudásukért: »Bizonyos időben 
foglalkozam ezen tudományokkal,« 6) - mondja egész komolyan 
a szerző - »különó·sen ha karaiták tanulnak nálam, a kik 
mindenütt, a hol csak megismertek, egész lélekkel ragaszkod
nak hozzám. Ezek barátjai »a külső világi tudományoknak,« 
(n1'j1ll'li,, f11~.jM,1) és az ő kérésükre szereztem míí.veimet nem 
pedig azért, hogy a rabbaniták fiait tanítsam, a kikr~] jól 
tudom, hogy csak a talmudban és szertartástanban van az ő 
kedvük. De helyesen is cselekszenek,« - folytatja mind gúnyo
sabban - »hisz ez az ő kenyerük, a rabbi avagy a dajani 
hivatalból élnek. Továbbá ez utóbbi tárgyaknak élvezik a 
gyümölcsét e földi életben, mig a törzs megmarad az örökké
valóság számára. N em igy a mathematika és a természet
tudományok; kevés hasznot hoznak ezek a testnek és nagy 

') Gurlandnál fl'j1~'nn. 

') Efrájim b. Gerson, l. Steinschn. Hebr. Bibl. XV. évf. 39. és 
111. oldal. 

') A. hires Pico de la Mirantlola tanítója, élt 1591-1655. 

•) Salamon del :ru:edigo: Noblot Chochma 56 a. old.; közölve az 
•Ecz chajimc XVI. old. 

•) Taalumoth Chochma előszavának II. részében, 7 a. old. ; továbbá : 
Geiger: Melo Chofnajim : •J. Salamon del Medigo életrajza és ennek 
levele a karaita Zerach ben NáthánhoZ«, 60. old. 

•) Nem theologiai tudományokkal. 
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kárt a léleknek, mivelhogy az isteni dolgokban .téves nézetek 
terjesztői. A ki tehát lelkét kedveli, az óvakodJék ezen tud~
mányoktól, melyek a zsidók természete. ellen valók. .~r:rt habar 
szár. gyermekeik legyenek is_~ mindnyáJából talmud1~tat szclr et
nek faragni; ugyanis az Orökkévalónak nen: t~ltk kedve a 
filozófusok tanulmányaiban, vitáikban. az ő logik_ai módsze~e~~
ben hanem csakis a talmudistak éleseszü halach1_kus ~lőada~al
ban' l) és egész örömét csak az ő vitáik 2) képez1k, .~~~.z a nlá_g 
::~em állhatna meg az ő Icheletük 3) nélkül. Igy az ürokkév~lo
nak sem kellenek az ő ékesszólóik, hanem csak a darsamm, 
a kik agadáktól és midrasoktól duzzadva, a népnek_ lsten 
házában az erkölcsöt és istenfélelmet hirdetik és a Jámbor 
gyülekezetben Isten jóságát magasztalják:« .. . 

Oly nagy volt a korszak eretnekhaJhászó t~rekvese, ~ogy 
Salamon del Medigo a zsidóság tudatlansága es tudomany
gyiilölete ellen csak rejtegetve, az irónián~k l~ple alatt me_rt 
síkra szállni. Mig a talmudnak egyoldalu, kizáralagos tanulásat, 

~ továbbá - melyet a rabbik csak önzésMl és nem Isten ne1·ébcn 
folytatnak, - továbbá a rabbik korlátolt felfogását magasztalja.' 
addig a szemlélő mély megvetést és gyülöletet olvashat k1 
szavaiból. A ki a filozófia és az idegen tudományok iránt annyi 
rajongást árult el, a nyilvánosság előtt ép ennek ellenkezőjét, 

a tudományok számkii:izését hirdeti. Azonban korának fana
tizmusa nem igen tudta felfogni szavainak valódi értelmét. 

Budapest. DR. HmsciiLER Io:dl'z. 

TALMUDMAGYA.RÁZAT. 

- Adalék a talmulli lexicologiához. -

Beracl1. 58a(9b): '"~~ nw:p~ )'1"'~ tm~ ~'il"'l!'' 0~1)1~ i;n:· ."N 

CN!!' j)"~1N '.j~~ l"'N'1p~ ''=::!N N~N ,::l~::l ~N-l!'' ':l~~ l"'N·p~ N~1 ~N-t!'' 
M"N ':l~~~ ~N'1\!I' ·;,S~ j'::l )'M::l' ~.jl'. 

Az utolsó tételt, innen: '1::l1 ~"l' CN\!1 Rási ekkép magya
rázza: ,,:l, ·n' ~~' i · n :l ' ~-\!!~~ j~~ 'i1::l:::::l ~N-'1 ::lM"'j.'~ n : 1 • c N \!1 

l"m);::l l"'1~1N~ ,,"' M'.'ilt' ~~~ 1"111:~ .,\!1 ·~~1:. Yajjon jól-e? Yajjon 

') c-p1~·n. 
•) 0'~1:::!~:::!. 
') rm-~:~::l kétértelmüen, tulajdonképen •li.res semmiséget• érti, 

J. Geiger i. k. 
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eltalálta-e nagy mcsterüuk itt is az egyedül helyes értelmezést 
ügy, hogy attól eltérnünk sem nem szabad, scm nem szüksé
gcs? Szerény kételyeim és kifogtisaim a következ()!,;: 

l. Maga t't szó (:-D:' 0~1.:1), így egymagában állva, még 
nem jelenti azt, a mit R~í:si belemagyaráz ; legalább nem 
szükségképe~ és kizárólag.1

) 2. Indokolásnak, hogy miért kell
jen a ,,"~ ':J'?,.., eleibe is sietnünk, ép ugy mint a SN"llt" ':lS~ 
eleibe, már t. i., hogy a kettejök közti különbséget megtehes
sük, ez igy meglehetdsen gyönge indokolás, mivelhogy bennün
ket a kés(í jövendőre s csakis arra utal. 3. A tétel maga 
s~~t!-'' ·=s~-rdl szól (·i":-: .,s~s s~.,w· •;,S~ i':l i'1'1:l'), s nem pedig 
az e_qy n·:;•..,,, jS~'-'-ról, akit Rási megnevez. 2) 4. Végül, ami Rási 
magyarázata mellett szól, sdt azt látszólag szinte elkerülhetet
lenné teszi, ez az, hogy hiszen nincsenek a jelenben s nem 

>ol tak már R. .J ochanan, a III. századbeli amorausnak idejé
ben sem S~·t~• •:JS/j. Innen van valószinüleg az is, hogy feljebb 
Berach. 19b: Sltl n1:1·::-: ;"li l;",i j';Sir.: ,,,,ll i:l "1TliSN 1"1 .,~Ni ltl"l"' 
• .,~-:ps ''!:lN Ns~ ,.,~~ ,:l,:l 'iw• ."slj nNi

1
,s NS, ·iw• ':l'~ I"'N"ps o•M 

,,"N .,s~s •-t:>• •;,S,.., i':l j'1'1:J' .i::ll' tlNtt' ,,"~ •:JS/j, a hol tehát oly id6-

rdl van szó, a mikor igenis még léteztek SN-w• •;,S~, Rási a 
kérdéses tételt (:1:=1• CNW etc.) tényleg nem magarázza, meg -

sehogysem. Viszont Maimúni, Hilch. Ebel III, 14: ;•;Si~ pl 
c;·.: i'~"":J~iS .,, o"'.:l~· ,,s~ ''!:lN1 ·-w• '''~ nN-pS o'M Sltl nm.,N ;"v 
i"'lp~S jil:l::l ':1l11'tt'::l ·-w• •;,Sr; j':lS, a mint látjuk, éppen itt veszi 

fel ugyanazt a magyarázatot. Ámde hogyan értik akkor nagy 
ru estereink egyáltalán azt a fdtételt: CiN SinW• oS1)iS pm• i"~ 
'"t:" ·::S~ nw:pS r,-s? ! 3) 

') Tehát nem ugy, mint pl. Sabb. 114a Nidda 20a: ·~ ~~iS ·~~;,7 
~ ·':t!' C'~:ls tl'"1nltl c•S:=:l NSl o•;:S o•S::l:J NS •;,-.:pn s~ •::J l•;:S ·~;· 
,,.,,~, ;, := l ~ NS stb., a hol minden más jelentmény tényleg már eleve 
is ki van zárva. Különben, a mint látom, az ilyen is inkább csak 
kivétel. Rendesen az ige (r1:=l) - ebben az értelemben - vagy a j'i:J
szóval, vagy más megfelelő kiegészítéssel együtt használtatik. 

') Hogy Rási egyuttal (implicite) ama másik »Messiásc-ra, a M'lt'~ 
='01' j:l vagy o•-!:~ i:l :1'1.:11.:-ra (Szúkka 52a b; Tárg. Jer. I. Móz. II. k. 40, 
1 l-hez, és másutt) is gondolt volna, azt hiszem, teljesen ki van zárva. 
lllár csak azért is, mivelhogy ez a második •Messiásc, tudtommal, sehol 
sem neveztetik •király•-nak. L. különbeu róla. Dalman, •Der lebeude 
und der sterbende Messias• (Berlin, 1888) 1-26 IL 

•) Szerény nézetem szerint csakugyan igen kétes itt ez az olvasat: 
;;rw -~~~ (talán e helyett: p- 1:1'1 '!). lamm ünk ugyan ugynevezett Nn::lS:'! 
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Mindczck után, azt hiszem, igenis megengedhetjük ma-
knak azt, hogy valamely más és kevésbbé kétes magyarázat 

gun lá nk _ méo- pedig talán a következő uton-módon. 
után ' ssu " :1 •·v ' :J ··vS~ -"N · Misna Berach. I, 5: rmtl D')):Jltl j:J::l ';~ •-;, ' ' '~ 1 ' ' • 

itt' i'' mS•S:J O'ill~ l"'~'ll' ':~NI"'t.:' '1'1' :ll N7l etc., 1\Im-N~1l P :1ltli ' · •nS-nltl:-~t~ "ll"~ 
1 . (a Oommentárban) ezt a magyarázatot adJa: ' " ' ,_ , ' 

~:n~
1 

:J;I"'::l:l l~i:ltl ~~-;, n ll, c, ~n'_, 1 NS ;,~;,n;, ·~·:N ov :n-:Jnn;,~ 
f'l'll'll l"'ltl·o nN·-p stb. Már ped1g ez a magyarázat - bár tudva 

l "le" nem az egyedüli s nem is a7. általánosan elfogadott 1) 
evu " ' ·'I .. 

f"ltétlenül helyes. Főleg azért, mert csak ez vág JO ossz~ a 0 

· (b • eto") szavaival: ;,:t~ '')):lt:l j:J::l •:N •-;,, miVel tannaita ezen evez ' • 
bimnyosan nem azt akarta mondani: öreg ember Ic_t~m~·e: n~m 
t ltam sohasem kivinni azt, hogy az a szakasz az eJJeh 1má a 
uc J h al· is felvétessék, - a learnak ehhez semmi 'öze - anem cs, ' 

azt, hogy öreg tudós létemre, még soha sem hallottam annak 
olyatén való helyes megokolását, mint st_b- 2

) .. .. 

Ennélfogva én már most itt a m1 helyunkon (Berach. 
58a s mél)' inkább Berach. 19b) is azt hinném, hogy a kér-

' b . é t d" "~Cl déses tétel: '1::ll i':'1:l' r1::ll' CNt:l tulajdonképen 1gy r en o : ""' 
rn:J• q 'n :l;, SJ ~:ll'. - Hogy mit? Hogy miben áll az a különb-

• a SN-ltl' •;,'?~ s a :1"N •;,S~ közt, a melyet az ember, ha 
seg . 7 ( l . ~:~c·) elég szerenesés vagy érdemes rá, meqer·t let ez az, 10gy .. • 
rn:1:-~S r1::ll')? Azt megmondja nekünk már a megelőző Bara1tha: 

ll'"~:l ·~N ;"!"N •;,C,~ l. N. i' s 1i1:J~~ pSnt~ F:J '1N s~-ltl· ':ls~ :'1N1-1'1 

Nn•t~~S-kat (Sanh. ó lb; Sebach. 45a). De vajjon olybá veenrlő-e a;; olyan 
tétel mint ez a miénk (OiN Sint:·• cs~~·S stb.) 'l 1 

') L. Bartinom Ob.-t, aki Maimúni magyarázatát meg _sem említi, 
hanem csak ennyit mond: 'O:J O"ltl:J 1S r1~1i1 O'~::lnS ·,-,n~: N'? 'l"i'::li ~Sl 
011ill: '1S::l jl:liS ii))S~ ·-. 1:-l:::ll N:'1:J tl'1'11::l nl;:J. Áruch (Art. w két, sőt 
Helle?' L. szerint, három magyarázatot is ad: . · . 1'11:; ;';)) ~'"l ;,~·~~ p~· 
1i1ll: )':)) ~'"1- llogy az első alatt (;,N' ll ~ r:~·) v~jjon mit é_rt, ~em tudom. 
Kohút (Ar. compl. s. v.) még csak nem is kutatJa. l'gy latsz1k azonban, 
hogy a Maimúni magyarázatához igen közel jár (V. ö. B erl in Jezs; 
Háphláá s. v.). - Rási itt hallgat. 

') v. ö. Mech. Bó lG. fej. (ed. \\'oiss p. 23); Jalkút Bú § 21\l: 

01•:1 .,.,s~ :11 "':liS ·n•::l: NS1 ;,;c.• (o·:~t:•) t:'J;:lt.:' p: •;-;, és Bachc,·, Agalia 
d. Tannaiten I. 222. l. Bacher a manilalot egyébként így fortlílja: •Ich 
bin nun an ilie achtzig (oder siebzig) Jaln·e nni! ha.tte bis heute noch 
nicht das Glück dieses zu hó.?·cn•. - liiaimúni mallett szól a Thoszifta 
(Berach. I. fej.) 'egyik olvasata is: i~~~'1t.:' '1'\'::li NS1 helyett: •n•:: :-h~ 
))~W~lt'-

hhoun-ZsiDó SzEMLE. 1902. ill. Füz>:T. u; 



2.J2 ~ma JEGYZÉS. 

1, n 1 •.., .:l~ ,,,.:l::ll..l p~ntt•. Szól pedig az egész hely csakugyan 

nem a holdog jövendőről, hanem n. multról, a mikor ugyanis 
még voltak a pogány uralkodókorr kívül és azok mellett _ 

igaz, W'rényebb világi fénynyel és dicsőséggel felruházott ~ 
»zsidó királyok ~ is. Bs pedig akir az egyik, akár a másik 
értelemben, azaz: vagy csupán visszaemlékezésképen, vagy 
pedig ugy, hogy maga a tradiczió is még abból a korból való. 

Hogy ez a magyarár.at is ugyanabban a hibában szenved, 
n, miben a Rásié meg a 1\faimtí.nié (mindkét esetben), t. i. 
hogy nem ctymologikus (hanem elliptikus kifejezésmódot fel
tételező), Yilágos. De nem lehetetlen az sem, hogy már maga 
a sz6 (.,: :) is körülbelül annyit jelenthetett, mint: tisztán látni, 
átlátni, teljesen jól érteni, meggyőződni. Erre vallanak (némi
leg) legalább az olyan helyek, mint N idd. 38c~: ''1 l rt j :ll ~rt:l 

p:l"' ~t))'~N; Nidd. 52b: p.:l'1S tm•taj~'.:l N)'j:'l''1 1 :"1 D l N:"l.:l; Ohul. 

31c: p.:l"~ jm 'i l rt j :ll N:"l:l etc., a hol a kérdéses sz ó szintén 
aligha azt jelenti: legyőzni,~) hanem inkább ezt: meggyőzni 

((ölvilágosítani, és igy megczáfolni, más véleményre birni). 

T emesvár. DR. Löwy MóR. 

MEGJEGYZÉS. 

A rili~ rt"t!!)) CIStt•-nak nevezelt pizmónban van egy szakasz, 
melynek tartalma igen feltűnő. Így hangzik: lj•Sv c·~n.,,, n,r" 
· · · '''!:!:1 •:ii;ii11 jjlp •:!:lS1 •SJSJM. A könyörület itt személyesítve 

van és mint mag(tban levő, Istentől független valami ábrázolva. 
Ehhez hasonlót találunk a Példabeszédekhez szóló midrásban, 
mely hely így hangzik: \l .:li l'j!:lS :"l"ONl :"l.:l"prt 'j!:) t, rt j ':l Cl ,,,~ll 
· · · cSn:,; (22, 28). Talán ide tartozik a Peszikta r. (ed. Fr. 
12a.) következő helye is: · · · C1,1p:1 n1·S rt.:l"P:1 -~N··· V. ö. külön

ben ehhez Tanchuma Gen. 48, 8. JIJindenesetre a javítások, 
melyeket a mi pinthelyünkön eszközöltek, nem megfelelők. 
Piutunk teljesen fedeződik az említett midrás-helylyel. 

GRüNHUT. 

') :Rási magyarázata (do min(lig má.s-másféleképen). L. •Háphlá.á.• 
&. v. - Igen különös :Rási magyarázata Peszach. 19a: 1 j';:! i N::l'P~' '"N 
'~:ll C'tt'ip ,Ctl"l~ ~;,S N':'l :-cp111 nl'il :'l.:ll~l 111::1~ Clipo.:l C,,, l'IN~l~ j'NC'; 
Aruch ezen helyet ())"i il:N stb.) a :R. Eleazar b. Azarja szaval n1elle 
állítja. 

FOLKLORE. 

ZSIDÓ KÖZMONDÁSOK. 

331. Gat zall mir niksz az alle zar_q án zarg rnachen. 
(Mig az ember egészséges, különbözö dolgon töri a fej~t, de 
ha beteg, csak egyre gondol : hogyan gyógyuljon fel. Aszod 
Juda, szerdahelyi főrabbi.) 

332. E nachesz rüach (rm nm), ven der ajberste1· vill l 
(Könnyü, a kinek kisisten a sógora.) 

333. Fr~qtsz gat kassesz (111'tti1p)? 
334. In dén sif váz ma n iz, miiz man t·üdern. (N e 

uszszunk az ár ellen!). (n;•;~;, J;,;~::l S::J:1). (,"''):,; t:lSt:i- l'1N 1t!i•;1 
.1 ·"'":l .n•r";• /::11 it:iN) 

335. Fortel treibt hanclverk. 
336. Ven man smirt, {árt man. (Lucri bonus est odor 

ex re qualibet. Juvenal, XIV. 204.). (Könnyebben forog a 
kerék, ha kenik). (»Ein goldbeladen er Esel übersteigt die 
höchsten Berge.«) 

337. Er chapt gat bei de fisz ón. 
338. Ven dich dein müncl niksz {e1·dcwbt, ferclm·bt dich 

lcáner. (·jlt!'S,, ,,.:l 111~:11 c·•n;,) 
339. Heren iin zén sót niksz. (Hallani és látni nem 

árthat.) 

340. Vü man nilesz ánbaut, vákszt er erausz. (.Minden 
lében kanál.) 

341. Trink iach, hink iacli, trink iach niksz, hink iach 
áeh. (Xem árthat már semmi.) 

342. E kalb da1-{ di akt16mesz (:-:~,PN) niksz heren. 
(Időntúli borju, a mely sebuotkor, mikor •akdómcsz«-t mond
ják, elletik.) 

16* 
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343. Ch ap dich bei di nóz ón l (l'"'V ji :lb :"1'11p Slto) 
(.Aliena. Yitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt! Senec · 
de ira, II. 28. 6.) a, 

344. Geld ün nariskat ferbargt zich nilcsz. (Pénzt . 
bolondosságat nem titkolhatunk el.) es 

345. TapeZt iz sta~·lce1·. (.9 ,IV .nS,,I, .,n~;, il:) o•;tt•,, o•:n~) 
c-~·,): ·-1'1 ':l, ~sri:)) 

346. Az e bocltar ('11ii:l) ken rnan allesz rnachen. (Régeb. 
ben a hocharból kikerült: a rabbi, tanító, előimádkozó 
metsző stb.) ' 

347. E bochar ('i111:J) óne chesz (ii). (Bochar cllesz nélkül 
bórt [•i:J] jelent; azaz müveletlen.) 

348. St ... t nuach lcügel. (Zsidó észre vall.) 
349. Dé vánt hat óren. (.Si ;wi: n ./'11Y':J •.Sn1::~S o•;t~·) 
350. Di nacht iz e szojne (~;1iP) cün rnencsen. (Az éj 

ellensége az embernek.) 

351. Der rnencs rnüz di /izir bei zich hóben. 
352. TTóz smüzte fiin zein trinlcen, smüz fün zein darst. 
353. Gesé rnir nilesz árgersz l (Több is veszett Mohácsnál.) 
354. Nuach den slachten hirnt daz giite. (A rosszra 

következik a jó. Borura derü.) 
355. Dén cüzéer iz daz spil cülang. 
356. TTen der vinter kalt iz, iz er iberal kalt. (Ha a tél 

hideg, mindenütt az.) 

357. Entvéder ajle (;,':lv), oder chajle (r1,1ii). (.A.ut Caesar, 
aut nihil. Caesare Vorgia t 1507.) 

358. Di gance velt iz hével (S:J;,), ün gehévelt müz 
dach varn. B.-Gyarmati közmondás. 

359. Armüt iz leán sand, nar e sót. (Nem szégyelli, csak 
káros a szegénység.) 

360. Arme leit leochen rnit vasszer. (Szegény embernek 
szegény a szerencséje). p~ .~!:)J' ~:J:J •.~/'11';)1 ~'l~ .~'j)) '1/'1:l<) 

361. E arrner rnón müz rnitn üntermó stachen. (o•;;;nn 
.ltl'1 -:,•) 

362. Cüerst küm icwh, ün dernuach vider iach. (Először 
én, aztán megint csak én.) 

363. Er iz siildeg di hót· afn kap. 
364. E kpóre (:"11!::1::1) far e hünd! 
365. Daj iz der hiind begróben. 
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3 66. Strokelsz qezógt J (?) 
367. E kníker. (Fukarkodó.) 

368. Er nemt fiin mizbeach (:-t:lö~). (Semmi se szent 

előtte.) 

369. E nsóme (:-t~ttil) chaper. 
370. Rojt vi e póke. 
3 71. Dáz íz far dí lcátz J (-~; ,m,.,::~ 1 o•n•nw~;, ,ll:> ':-t') 
372. ddar (W~) iz e gesvádar. (.Á.dár hóban már ren-

desen olvadni kezd.) 

373. Meín bauch, dein ba1wh. (Quod tibi fieri non vis, 
alteri ne feceris. Severus Sándor.) 

374. Nilesz halb iin nilesz gancz. (Se fél, se egész.) 
375. Dóz varcl rnir dén brein srnelczen. 
376. Koved hatajre (:-ti\1'\:-t ,,:!:l) iz nar beín gaj ('1l) 

(Münz, főrabbi.) 
377. Far e güt esszen vard ánem áeh miesz (01~'~). 

(Suae quemque fortunae maxime poenitet.) .. 
378. Ez lében fiin gctt iin clez esszen fun ele leit. 

(Alkalmazottakról szól.) 
379. Er hat dez strikel fün gazqen. (Szerencsefi.) 
380. TTer da gét af e gzéle (:-t,!l), gét af e t·eiche (:-tii'l/'1). 

(A rabló gyilkol is.) 

381. E jécle triirnpet hat e ándere trolt. (Quot capita, 
tot sensus. Horaz, Sat. II. l. 27.). (Quot homines, tot senten
tiae. Terenz, Phormio. II. 4.) 

382. TTi rner gaj ('U), ví mer glik. (.!Oli:l'1 p.,tti, \~t''1 

1b ,:;, ,0''1::1,). (Meghü:ott jesürün, mert rugclalóclzott.) (Most 
subject is the fattest soil to weeds. Shakespeare, IV. Henrik, 
II. 44.) 

383. Gét rnitn fiilen bauch cii eli megile (:-tS'J~). 
384. Far erdepel üntericht rnan erdepel. (A milyen a 

bér, olyan a munka). (Ut sementem feceris, ita metes. Cicero, 
ele oratore II. 65, 261.) 

385. Er hat e szirnche (:-tii~W) rnitn, ví ven áner kiimt 
iin brengt ánem niksz. 

386. Sneicz dir de nóz nuz, vaszte beszer zén. 
387. Iz mit· liber e jicl óne bárt, vi e bárt óne jid. 

(Honny soit qui mal y pense.) (A szakáll nem teszi a zsidót.) 



:-HiS. Nr mruld fiJdltcf,, iin zi ><tárczlach . (» HaJh sank 
cr !Jin, halil zog ~iP ih n c J. (.S:·;,"l. :-::c•S ":.t'' . . ~:!:1" nS;,, ::-::n~ jl'.il) 

:s89. Vr·r ,. qeltcnoten !1at m der rnzs'l')ocl/(~ (t11ittt?t-) .. 
" J ' - eu 

df'i1 zall mfln ni/;sz ZÓflml: hnnq rnir tlen rolc 11(. ('., '"Iti; 'ill 
... ··---·- .L, •• .., :'1'~ ~- ·~---~ .... n s~) • ~ l l ...... t• • ,. -- •• -· - • - • l,.... ' 

~!HJ. Ver lmJ.i.qez (•;•-::) iz, en[vf'tler er hat rnir ri
8
e
8
z 

(fl~·~-) gef6n, ader cr Tifl rnir e rnasze rú (~'1 Htt'))b) lrin. 
:J~I J. Bes.'ter n rni.ozar (tm-t· r:) (lele, vi e séner ri8z. 
:J!Jí!. E cl10cliem (o::n) rnan !can rnitn rneiz chapen. 
il!J:l. ~lfeine s~·ojnirn (O'N;'tti) zallen to(esz (01011) zitcen, 

ii n f' r za ll rlf'r mélicz (tS~ ) zei n. 

:J !J l Nil z<~qtcz jelc"l mi,qdeline (1:S,~b)! 
:J!Ji>. De lcálz iz azn ltauz, halm de rneiz ( rei macl~je (:1'11~). 
a!Jfi. Me kan clwzerim (O'".lM) mit zé (íttern. (Annyian 

v:tllllttk.) 

~l!17. Ven de levone (m:~S) stét, zall man zi mekades 
(tt11p)~) zei. 

:398. E sén e zru·h, ven der rébojne sel ojlem (Stt~ m::l, 
oS·v) vill. 

aU!J. Er sloj(t ün zeine revachim gén. N)tt' ,,,,,S JM' p) 
(.:! ,,,p .oS;,:-r 

100. Er hat dez lelopen iin dez blózen. 
401. Ven der szoj' (~10) iz güt, iz allesz güt. (Tel est 

notre hon piaisi r. V Ill. Károly. 1497.) 
·102. Vi der lar,qem (OU"n) z6gt: O'))'ib::l ;non SN dai pszovi 

pokaj (tót). 
4(U. Ez gél vi der targem (01~"11) zógt: imer slim 

(o•St.!! w~N). 

404. BleiUt e i™ ilm·? der veite halz! 
'105 . R lcrie (:1lJ'.,P) zall zich der lcap tt·ógen, vóz zich 

miln oars cvrí gilden will (ardinen. (Érselmjvári gabna
kcrnskc<lők rendcsen m:ír pénteken este a ,ll órai vonattal 
ÍJJdulnak Uécöbe, hogy múr reggelre a tőzsdén lehessenek és 
a;~6rt lcgal:ihh a II. oszt:ilyhau uta;.:nak. A7. élelmes K. pedig 
t'S:Lk a Il T, Oszt:tly lmn lllell t. .1\f ikor elj:irá<;ának igazolásául 
elmoncltn, hogy ő »levegő-pámát« vis7. magával és igy mégis 
p u hú n ül, dc e mcllett két foriutot mcgtakarít, a St. családnak 
ogyik elmés tagja említett szállóigét vágta a fukarkodó K. 
fl·jóhez.) 
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406. D er oskenez (;::1.!1~) zóyt: I ch. miiz der~~~~ e~:ecz 
1 ..-~ j ""i) hólJen ün miiz dich r~ifen nut essze, d1t mu.szt 
'' t b ·:es", (n':l.i') hóben ün l1gen lasze. 
aber are 1• ~ L ' 1: d' >f 

407. E jéde kiZe (:17'1'1?) hat dé .beamte, ?:OZ ze ,ar ll< • 

.. • .7 • beamtPr dé kile vóz er fardmt . 
un JeaeJ ~ ' . · · · zall ez bei en 408. Ven ez bei mtr ka 1 .0 u, vt 

andern zei? l . 
409. E slacht le'ben za7l ánern ach mksz gestert ?:aren. 

(.NS~"'~ ::~n'bSb ,,;~ :~·rmS :::~) 
410 Ft·óqszt de fiel, psatzt de fiel. .. 

. V . k;kt ;ber zach hat me kámnól genug. ven 411. en me • • ' 
me üntet· zach kikt, hat me állemól genüg. . . 

412. Ven me niksz claczü nemt, kan me mksz embrenen. 

(A. pletykáqról szól.) . _ . ) 
413. E smiie (:1;..'11:1.!1) fün boJelen e 1'0. (Hihetet~_en . 
414. Cvá kl6lesz (n1SSp) get ez: Ánar hat cn esszen 

der andere kent esszen iin hat niksz ün ken niksz esszen ; 
cü esszen. 

415. Fün zóqen vat·d me niksz trógen. 
416. Ven me hat den mó-dez veib gern, hat me de 

gance mispoche (i1not.!!~) ge~n. , _ . . , .. 
417. Vü der teivel mksz elan gen vzl, stkt er en alt :etb, 
418. Ne'ben e galdeg végele gefünt me e galdeg n egele. 
419. Ven der vógen zall {allen, zen de t·éder svet·. 
420. E szróre (:1i"ív) hat e giiszte, iin e jicl e sigon (F~~t;•). 
421. Jidnflás miz geziclelt vern. . 
422. E jid lébt teier iin stat·bt billeg; der gaj lébt btlleg 

iin starbt teier. (A kóser [itt':l] ételek drágaságára és a nem 
zsidó szellemben na.gy pompát kifejtő temetésekre czéloz.) 

423. Ze kent zach auz beim váskeszel. 
424. E veib zógt nilesz rn6n lében, nat· mómen (p~r;,) 

leven. (.~ . ::~ .::!1'N .n~1 c•pS~ i'~:!) 
425. De gerótene zen de beszte. 
426. De tojre (:1~1n) hat e valeszene nóz; me ken ze drén 

vi me vil. 
427. Jédet· »vorüm« hat zei »cloriitn«. 
428. Ven me sveiqt, faret me zach niksz. 
429. Dez giite gevént me leicht. . . . 
430. Gat besert dén spine1· zei hun{, dén trznket· zet vem 



l,.<l!.KT.OHE. 

4:11. ]Jer w:q-~zte v!(g íz in da stüben. (A_ kifogásokat 
kPr'l! (J Just:íkn:rk szól.) 

-13~. E gzar (•')) in hirnel iz e slalc in bett. 
4:l:L E men c8en zall me niksz vele varfen, na1• e vek 

lrin r>n. 
4J l. Pnrim (D'"'' ~) iz m~q, peszach (nO~) iz e müz. 
435. Far rlen gelrl sié ich vein rásekól (S11p11 w~i) ein. 
·l :Hi . B mól hatsz e marll gevógt. 
·1:17 . Der hünger gél en ün de nóz erei. 
4:1R. E tréfe n emr!n esz (lii;bN; n:::~1D). 

1 :3 9. Dez ll:bedege afn tajten l1qen. 
4:1-0 . Gevénlach: de Zeit vóz de lcreiszen, haben - niksz. 
• 1 · ~1. Ver mil· nilesz glábt, zal! rnir cü glaben lcümen. 
l 12. Va1'{ de katz vi de vilszt, falt ze af de fisz. 

(.N:l ,NJ .li'I.!'N•:l'"li'"i ,•Np !"l'"'P'VN Ni'iNS N"'1Din piil) 

4"1 :1. Imet· zall me rnit epesz hechesz cii tttn hóben. 
p ,, .m:lN ,D•SvwS ~t~Ni •nn SN1 lii'"'NS ::1;1 • 1'1111) 

4'1-1. De náje chadvesz (~i:li~,) laszt me alt varn, iin ile 
alte cólt •me nilcsz. 

-1:45. JJlisz (DiN'b) iz ze nilcsz, aber misz leen ánem varn 
(ar ir. (Bécsi rongyozottakat értjük.) 

44 G. Kindaflás gét niksz veit. 
44,7. E gvüre (nii:l)) hat er, aber biter iz ze. 
44H. Sén müz me zei, ün glilc müz me hóben. 
4, 1:9. Svet· iz der m·liche1· lcreiczer- daz erliche lében, 

ltbc;·, zisz. 
4 f)O. Ovisen e szach (iD) narislcaten iz e chochme 

(!"lt~:ln) ach. 

Bnda1wst- Ó-Buda. B.<~•ró J. LrPóT. 

Sif're mach dcsz tór n1r(; ele gene cillen e hám klimmen. 
(~ -3 libünak kaput n}itni - nagyzás. A huszár átugrat egy 
pul'~olyán, ezt kiab:Hva: Czoki tenger térj ki előlem.) 

E kopp rí en ispán. (~!ikor a zsidóknak megengedtetett 
n fiihhétcl, nekik, kik nddig mezőgazclaságot nem üzhettek, a 
rends1.Print keresztyén isp:ín, az ő többnyire tapasztalati tudásá
val nagyon imponált.) 
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An e dikken ró( ün an e dan·en gnlcch iz ktí 11 bróchc. 
(Tiszta sor! A sy har ita rabbi é~ az a ·ceta-anachoreta pap, 
a rendestől eltérő alakok; ninc:> bennök köszönet.) 

Venn de karpen teier· z-en - steigen de kórciszlach ,nit. 
(Ha a ponty drága, akkor a kárász is dr:í.gul. - K özgazda-

sági igazság.) . , . 
Venn czijen güt wer ; zóget menz mt am Uscbof. 

.(Ozijen = Zion. Jerusalem pusztulása böjtjekor 9. ab. a zsina~ 
gógában elrecitált több eclezsiának kezelő szava.) (Pozsony1 

közmondás.) 
Alle séncllach zen mísz: álle gitlach zen slacld. (Lucus 

a non lucendo.) 
E lcol vi en eglörüfe. 
Der Rebbe síszt nút der 1·íje, iin slógt mit der dée. 
Dé gén mit enánder win táz1·ia iin mecajre. (Orestes 

és Pylaeles = Tricoche és Oacolet.) 
Me fót"t nix mit e manólel clarch de kénigszgasz. (1869-

ben, mikor a zsidók legelőször vettek részt az országos kép
viselők megválasztásában, a pesti terézvárosban a deákpárti 
G01·ove István miniszternek a balközé pi Jókai Mór Y Olt a 
győztes ellenfele. A választók egy népes gyülésén a hirhcdté 
vált Fisch-Soirée-n Jókai zsidópárthi veihez azon kérdés intéz
tetvén: -mi a kifogásuk Goroveval szemben; ezek unisono és 
elementaris erővel adták válaszul ezen azóta közmondásnak 

megmaradt szavakat.) 
Al naharausz bovel. (137. zsoltár.) 
Alle neiresz (lányok) zen bóvel. 
Aser pihem diber sov. (144. zsolt:1r). 
Aser· pém (= böhm) diber sav. (A cseh hawdozik.) (Pen

eleut. a M. Zs.-Sz. 2. sz. 165. 329-hez.) 
Chass. Szófer. 

Hásl zoll e meszerl hóbn. 
Gott zoll híten for 7-8-.'J, venn esz e giit dá1·dl iz 

(A semmi, ha valamivé lesz.) 
Lcíng vehiiráchiim gét ní óne tachne. (Nagy bajhoz ren

desen kicsinyek is fűződnek. = Ein Unglück kommt seiten 

allein.) 
E gezünden (?·ógt men nix ; 
E Mánleen gebt men nú. 
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R Jíd ii n e !/ász !r nm ~n,.,n nit gPniig ha?eh 7 .. 
( \ . l , 1 1 J sc Utcze 

L zsH ot - ugy tal ottam Pozsonyl1an - azért nem. n. 
lll! lll l olt< SS!'! l tuclni: hányszor volt és lesz életébe , ' lllert 

. j' •' ·t l t 'Jó J Ű 'j r l A ' n eppen {j ' 
mn11 }ll rolli p e a -1 ( ~. 1:1. gaszt (kecskét) V. E. 

0 
~ 

tette nHir.) lfeleJ-

Leicht ví e hór asz de milach. 
Ven áner zógt, m· hat geld - hat er lcánsz. 
Vm ríner aÚI'r z6gt er hut lcánsz, misz men ém l'b 

( •J · 'I' r ' I 'k ól • · g a en 
j < tn.r A.1CI zsa t . szarmazó pesti közmondás.) · 

Bóc~tel, _úi_tche, ltaktane. (Gencs. XXIX. 18.) (Clar 
pncta bom am1C1.) a 

T áb Jüdesz, rnit de n eie czeitiing. 

. E1~ m·men. mónsz (tás iz lcá (tás; iin en armen mónsz 
mtlach ~z ka_ mtlach. (_l\1ünsz Mózes óbudai rabbi fetvája.) 

Af e bovle szeha.Jre lcümt e bovler lcajne. 
Kláne Kinder eszen bmJ·t; grajsze essen hárcz. 
Venn der pauer e hindl eszt, iz des híndl kránk ad~r 

dl'?' pauer lcránk, venn nit gór álle czvá. ' 
Venn czvá mészem tánczen gén; ver vár ft ein? (Schnor

ror und (Jomp.) 

Lájehüdim lwjszó ajró = Fárn Jiden keer esz heitel. 
(Mercantilista magyará:~.ata, Eszter könyve, minden szombaton 
este az avdóle-kor is czitált, VIII. rész 16-ik versének hol 
az ajró első betüje (N), Alef ugyan nem on Ajin.) (Néhai 
Hz:tntó Elcázeir.) 

Attsz iz mit de vá)'dáber majselaclt. (Die schöneu Tage 
VOll .Aranjuez sind nnn v01·über.) 

_V6sz lézn ze (1·eiln? Nix l Don Carlos. ~O budai köz· 
mondas.) 

Der hászt áeh jlcüm piirlcon. = Ez is törvénytelen szü
letésü. (Valamelyik régi kilében egy törvénytelen gyermeknek 
az atyja neve Smáje, kitudódván; a gyereket attól fogva 
»jküm pürkoncr-nak hítták, ad normarn: jküm pürkon min 
smájo.) 

Ví szdarn ün ámajt·e iz eingezünken. 
Iz Ti'mes cár iin .1Ú·ád emufqekümrnen. 
(V jes amrim Pó pe (Pá. pa) ü n J ármet (B.-Gyarmat.) 
.Men zall sem barcltt'lsz tnjve nit lákenen. 
Sem barcldi hat zech nit czü eiln, veil er nix fm·geszt. 
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Gatt zall hiten far jiclise kepp ün gájise hent. 
Gatt zall hiten far e séker bilbl. 
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En ánczign zün zall me sájen ; en ánczige tachter zall 

me j'rájen. 
Chüczpe ví e czvelvjeriqer kaczevhünt. 

BHdctpest. VAn..í.sz EnE. 

1. Dű kanszt e Jid (czvei P é) drauf sreiben (ferfallen) 
2. Noch de geszt gerot di kügel. 
3. Esz zol e auszlez zein. 
4. Spón dró. 
5. Zitzen daj vi di Klezmorim (muzsikusok). 
6. Kümen tün zi, vi di szroresz, ün gen vi eli mam·er. 

(A roadern tanítók.) 
7. Ven e nar e stein in e go r ten hineinvirft, kenneu 

in 10 bachamim nit herausznemen. 
8. Der tole starot fün jiden e her. 
9. Er hat den Lemach (ha kártyázásnál 77-e van). 
10. Ajben szamet, ünten leck. 
ll. V egen parnoszevegen müsz tanezen Rüvke mi 

Jankele ben. 
12. Zi haszt Iczek, ün er isz e lange Jidene. 
13. Esz zoll im eu ka genaj zein (ne váljék szégyenére). 
14. V en dir an er versprach t, ez vad dach grajsz roachen 

zei dach nix meszameach ; ün ven auer zogt, ez vard dn.ch 
ümbriugen, farcht dach uix. 

15. Faule fis ün noch geslogen daczü. 
16. E gaszt af e veil, zet af e majl. 
17. Tilern zógen ün bincrzüp sot nix. 
18. Az oszer isz ka svüé, miczvevaszer ka refüé. 
19. Tli.t zach auf, hat zeineu eigenen gründ (Grind). 
20. Beszer dasz erszte kimpet, alsz dasz czveite. 
21. An geczvüngener libe isz ka broche. 
22. Czerreiszt zach der Moslem, vero der Dajen nit vil 
23. Nóch'n Gaszt gerót de Kügel. (Nach dem Marme 

gerath die Wurst.) 
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25 . .Mein bir~iiszchem vird cuch nicht anfhalten. 
26. Der hajkcr, vasz anom bcstimt iszt, müz kümeu. 
27. Yen freit zach der H ajkar , ven er e greszeren zet. 
28. Der sarben überlebt den tap. 
29. Er vardt ma saj czu glaben kümen. 

ilO. Yer mir bezen gint, der zoli in mein sich hinein
kümen. 

31. Er macht ausz im e baldover. 

32. Der Tole hat e grajsze Mispoche. (Egy gazdag ember 
ki akart keresztelkedni és odajárt egy katholikus paphoz, hogy 
tanítsa őt meg a keresztény vallás tanaira. Fiai ezt megtudták 
és minden áron megakarták ezt akadályozni; igértek tehát az 
illető papnak 100.000 forintot, ha a kikeresztelkedést meg
akadályozza. A pap ezt megigérte; és mikor a gazdag ember 
eljött hozzá tanulni, bevezette a templomba, mutatta neki 
sz. József képét, ezt meg kell csókolnia, azután sz. János 
képének lábát, sz. Péter stb. szentnél sok czeremóniát kellett 
csinálnia, mire megunta, ott hagyta a faképnél és ezt mondta): 

33. Czü büesz gezogt. 

34. Zibn zen e Stül in ganeden, 7 tachter e stül in 
Gehinem. 

35. V en me e tachter auszheiratet, dasz isz e zaj, v 
der kren,di agen gen arrern über, ün für den magerr isz 
esz güt. 

36. Am trefenen zülcz macben (sietni). 
37. E güt jór iz mir liber, vi zi gancz ün gór. 
38. E arme mó tór ka güszte hóben. 
39. Y en dü kafszt vosz dii nix brauchszt, verszt dü fer

kafen miiszen, vasz dü brauchszt. 

Baja. KUN LAJOS. 

l. Zechusz ovesz, iz ka ketovesz. (Osök erénye nem 
gyerekség.) 

2. E gesvollenen darf me aliesz cii eszerr geben. 
3. Fün vósz chólemt e gánsz? fün kükerecz! 
4. Da cadek in pelezeL 
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5. E szüsze hat gerroszen l e chá~ar ha tsz gctroffen. 
6. De heitege veiba gén offen IDlt de heiba, ün eposz 

h vóz ach mach sém cii zógen. 
noc - ' b b'l' gében! ('i\ e oly an 7. Zall ach Iében, va tsz nac l Iga 

rátartóan.) 1 
8. Kinda bóben, iz ka bána nóge~ . 

f e ánczigen zü zal 9. E ánczige tochta zal me relen, 

scien. 
l O. File h end macben bald c encl. 

me 

ll. Da gelerta falt niksz fün hirneL 
12. E lerar iz e nár. 
13. Ea hat glik vü e mesümed. 
14 Mear glik vi szechel. . 15: Vear dach mit stana varft, varfen mit broJt. 
16. E alten zal me niksz bászen legen gén, ün e jungen 

niksz aufsté. 
17. Kla Berele bin ach, in de méltrüe lig ach, aba e m6 

bin ach dach ! 
(Hökköm Mátyá~ vagyok, 
A hombárban hálok, 
De mégis férfi vagyok.) 

18. De sirern zen reiach, arme leit haben groisze beiach. 
19. Biszt e ojsar kling, biszt e armar cespring. 
20. Da ajsar hat mazel, e armar na sleroazeL 
21. Haszt de niksz, zorgszt de niksz. 
2~. Ungecachta féta villen gecachte kinda. 
2 3. V óz da ko p fagesz t, biszen de fis z. 

24. E sidach ünbekent 
üba de brick gerent, 
bleibt e nár biz zei end. 

25. Katerei cit me de fidl ei. (Katalin napján Adventkor.) 
26. J éda iz zach zei néchsta freind. 
27. A kind iz a ág. 
28. Hóben - macht aliesz fatrógen. 

Sopt·on. 
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.~.. :-ÉPHIT. BABOrT A. 

Gyermekszülés /s nevelés körül. 

~Iidőn az anya vajudik. akkor az almariumok ajtait 
:;zekrényeket é általában az ö sze ajtókat feltárják, abba~ : 
hitben. hogy a >ajudó nönek méhe is ilyetén módon folY me 
nyílni és a magzatot a nü könnyen, fájdalom nélkül foJ~ 
tilágra hozni. 

Ha a szülés megtörtént, az összes ajtók fölé kis táblácská
kat raga·ztanak. többnyire héber rímes mondá-okkal teleína. 
ez megtöri a rossz zellernek erejét és az anyát és uiszüliitt 
gyermeht megvédi (Kindbett-ta,·ele): 

'"';·~ N:" N', -;:tj,- ~= -- ";" --- ·.·: 

A szülés előtt a szalmazsákba dugnak imádságos és a 
külünféle áhjtat könyveit (techine) úgyszintén sós kenyeret. 

Az ujszülött gyermeket legjobban kell >édeni a kiváncsi, 
az u. n. :~>rossz szemtölc. »ajin horae. 

Ez a hit megvan a magyar nép babanájában is, ámde a 
zsidó népéletben ettől függetlenül fejlődhetett, mert külön héber 
ne>e is >an.1 

Persze szorosan elválasztani és rámutatni, hogy ez zsidó 
ez pedig magyar származásu, nem igen megy; mert éppen a 
kölcsönhatás nagyon valószínű. De ha a magyar néphit babo
nája bejut a zsidó családba, ez jellemzi legjobban a közös kap
csot, mely e kettőt összefűzi, mert ott, hol a népköltészet és 
ami ezzel szorosan összefügg, a néphit, a babona közös, ott 
az érzelem >ilágai rokonságára is. lehet következtetni. 

A nép hitét, babanáját a mélységes, titkos, csendben 
müködó ösztön szövögeti és a fantázia adja hozzá a guzsalyt, 
melyen a fonalat tovább ereszti. 

Egy köziis szokás, hit, babona tehát a gondolatgk, érzel
mek, ösztönök rokon- és hasonló talajára enged következtetni, 

• Lásd Blau .• -\% ózaid6 bűvészet 13.::.-139: A giJI'i'JdZ ..,zem. (Szerk.) 
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roert különben nem serdűlhetett volna föl benne ugyanazon 

szokás. 

- ha roefYveri az anya arczul köpi gyermekét 
A rossz szem o · b · 1 ' t sz a 

l' mét (állati utánzás, a OIJUVa Igy e 
yagy len y a Ja sze . t oltanak neki va"Y pedig "C5ipke-

hé ) vauy szenes nze ' 0 
( . k 

te n , o . ' k t a bölcsővel együtt "CSip e-
bokron" áteroehk a g) erme e.. . ~ szintén a tűz 

b .b1 .. ) [A nyál mecrton a varazst, ugy bokor«, l !Ul. 0 

és a csipkebokor. Szerk.] 

b · l k •' ak első kalács-A hajadon ha elteszi a szoro ah a oman , , 

d b. ·t (a me~nvit péntek estéről, szombat délről és delutan
ara Jal • , 1- '· · lre egy 
'l) és a párna alá dugja és tükröt tesz agya e e 8JJe , ) 

~;ő gyertyán!, akkor meglátja jövendőbelijét (Lucza szeke . 

melyben tej van. 
tehén többé nem 

A tejes lábasba vagy tejes edénybe, a 
nem szabad tejes késsel belenyúlni, mer: a 
adj 'l le a tejet; vagy pedig véresen adJ~ csak. le. -
fecske fészkét elrontja, annak a tehene veres tejet ad. 

Aki a 

Az Elija próféta husvétkor hogy bejöhessen, kinyitják az 

ajtót. .. l t 
Éjjel az anya leszáll az ágyról, kiissza -~z EliJa-:.er e~~ , 

hogy reggelre a gyerekek elhigyjék, hogy az éJJel ott volt EliJa. 

Ha szombat este a legkisebbik gyermek tüsszent. akkor 
azt mondják: "Elije nove isz doj !c (Itt van Illés próféta). 

Halál. 

A temető bejáratánál le,-ö kis házikóban őrzik a temetés 
és sirásáshoz szükséges eszközöket. A néphit azt tartja, hogy 
ezek az ásók, kapák megérzik, hogy mikor ve··zik őket hasz
nálatba, >agyis hogy mikor lesz halott a kiizségben. 

A kapák és ásók ilyenkor csörömpölve hullanak a iöldre 
és nagy zajt idéznek elő .. annak előérzetében, hogy azon a héten 
meghal valaki. A zsidó sirá~ó azt szentül hiszi, és mindig előre 
tudja, hogy melyik héten lesz haláleset. 
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H a a halottat a sirba fektetik, arcza elváltozik. Ilye k 
· ' b l ' · h l tt t ' · b n or nem JO e e nezm a a o u an a su· a, mert sohasern 

1 
h 

azt az arczot többé elfelejteni . e et 

Szombaton délután mincha után, amig az avdolo me 
nem t örtént, nem szabad egy falatot se enni, mert a halotta~ 
elől eszi el az ember, mivelhogy a megholtak akkor egész hétre 
valót esznek. A halottak péntek estétől, amikor ezen szónál tart 
a község •. · · ;;,;~ · fölélednek és élnek szombat estéig. 

Szombat este a maáriv írnánál a »vehu rachum«-ot hosz
szasan vontatva ejtik ki, mert a gehennában ezen szó kiejtése 
után kezdeilek el a halottak égni. Vontatva mondják, hogy az 
égéstől minél tovább távol tartsa őket. Péntek este és szom
baton még a gehennában sem ég a tűz. 

Gyer,mekeknek, kiknek szüleik meghaltak, ha elérkezik a 
nász napja, kimennek a temetőbe a szülők sírjához, elmondják 
a halotti imát és meghivják az elhunytakat a menyegzőre 
következőképen : 

Ide jöttem a sirodhoz. 
Itt áll a leányod Sára, kinek .holnap lesz a násznapja, 

ime meghí téged, legyen ott a te lelked is, hogy örvendezhess 
velünk. Hallgasd meg a lányod szavát és imádkozz érte. 

(Jellemző, hogy az imakönyvben erre nincs ima, csupán 
szabadon, az érzelmek szabad kifolyása szerint mondják ezt el. 
Tehát csupán néphit.) 

A »kever ovoth«-nál az asszony vagy férfi, ki a temető
látogatóval vele megy, letép füszálakat és mondja: 

J el t csinálok, hogy tudd, hogy itt voltunk. 

Azt a szobát, a honnan halottat visznek ki, ketten seprik 
ki, ami egyébkor szigoruan tilos. 

Ahol halott van, az ablakon benézni tilos (általános 
néphit). 

k' OLKLOltE. 2Fí7 

H a villámlik 

az asztalra felütött hibliát szoktak tenni és egy kenyeret 
(keresztények is), és egy pohár vizet. 

N épszokás. 

Haman Klopfen (Purim). 
Clwmecziger Borchu elégetése peszach utolsó est~jén ; ~z 

valószinüleg keresztény eredetű. A nagy héten ugyams venk 
és el égetik a Judást. B abad azt hiszi, hogy ez a »H am an 
Klopfen«, pedig téves. (Allg. Z. d. Jud. 60. J ahrgang Nr. 4.) 
Sziléziában Judást égetnek. U. o. 

A Klecken-dobálás ::l~:l 'ta-kor J eruzsálem ostromára emlé
keztet vissza. És ugyancsak meg is koronáznak egyet-egyet 
ilyen koronával, rátevén fejére ilyen kalapot, amely Klecken
böl készült és így gtínyolják?! 

Szimchasz-tóra. Diódobálás és D':F! S;. 

Purim-Spiel - (K arácsonyi dráruák) OtP. n~.t?~ ; V:•; i:~ 
( vöröset kell ellene viselni) (I. F . Schr öder : Satzungen und 
Gebrauche des talm. Judenthums. Brem., 1851). 

Magyarorszá g észak-keleti részén a pászkákat mintlcnki. 
maga siiti és sodrás közben éneklik a hal/élt. 

Ha valakinek J abrzeit-ja van, az a reggeli isten tisztelct
hez köteles »tikun «-t hozni, egy pint pálinkát, awit ott az 
istentisztelet után elfogyasztanak [OMszitl-szokás]. 

Este esketnek. 

Este temetnek gyertyavilúgnál. 

Dn. P o LLÁK U!KS.\ . 
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ZSIDÓ SZOKÁSOK MAGYARÁZATA. 

I. 

A zsidó templom díszítményeinél előszeretettel 
állatfaj használtatik és pedig: a frigyszekrény fü..,. ~árolll. 
valamint a tóra-tekercs kis köpönyegén leo-több e t"'bgonyéu, 

, . . o se en k 
oroszlant h1meznek h aranyszálakból, melyek koronákk l .~t 
kön, előlábaikkal a tíz parancsolatnak két frigytáblá.já: t a f~Ju-

A frigyszekrény tetején pedig sok zsidó tem tl'tJák. 
két sas találtatik, melyek kiterjesztett szárnyakkal éPd?kmbau 
(I Vr~ 

gy van ez tudtommal a pozsonymegyei Galantán is.) y . · 
szarvast is találunk itt-ott, különösen zsidó temetőknek égre 
· k" · b ' h egyes s1r ovem evesve, a az elhunyt héberben t!J",, ':!~ 
· It H 'd' k' k"l" b . nevet v1~~ . ogy a zs1 o: . 1 u on en nem Igen műveli a plasztikát, 

m1ert. al~al~azza m~grs szent dolgoknál a fentemlített állatok
nak Jelkepert és m1árt ép e hármat? Annak eredete talá 
ama misnára vezethető vissza, mely ben Rabbi J u da, Témána~ 
fia, következőkép serkentette kortársait az istenszolgálatra: 
»Légy oly bátor, mint a párducz, könnyi.i, sebes röpti.i., mint 
a sas, gyors, fürge, mint a szarvas és erős, mint az oroszlán!« 
A párduczot pedig, melyet a tanna mint a vakmer6ség jelképét 
használja, valószinüleg azért nem tartotta szi.ikségesnek a zsidó 
szent tárgyainál symbol~mként alkalmazni, mert a talmud 
azon kijelentése szerint: '1mn1 .MW1:l :~S;, .n1~1N:l SN'1!tl1 'i~ i'lJ.' 'J 

M1!:!1)):l (Bécza 25 b) már maga Izrael népe jelképezi a vak
merőségnek fogalmát és fölösleges annak máskéuti symbolizá
lása. De lehetséges az is, hogy a párducz jelképezésének 
alkalmazása talán fattyu voltánál fogva számüzetett körünk
ből. (Lásd Obadja di Bertinora kommentárját az atyák sza
kaszai V. fejezetének 20. misnájához.) 

II. 

.A. jámbor zsidó minden szombat kimenetével kis lakomát 
tart házában és áhitatteljes énekhangok mellett bucsuztatja 
el hajlékától a »szombat lcirálynö}ét«, a mely péntek este 
beköszöntött hozzá. E lakomának ne1e N.:lS~, ~,s~ és annak 
befejeztével a következ() egy mondatból álló kis héber ima 
mondatik el: N.:lS~ ,,,,, Nm1yo N'., N,. »Ez volt Dávid király-
nak lakomája.« Eredetét ezen említett kitétellel kapcsolat· 
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ban lévő zsidó népszokás egy talmuui elbeszélésből vchette. 
'-' b bath 30 b azt beszéli Rabbi J ehuda fia Rávnak, hogy 
ua d ' Dávid király szüntelen ostl·?molta Istent, hogy mon ana meg 
neki halálának óráját. Az Orökkévaló nem találta megenged
hetőnek ennek pontos megjelölését, csupán azt árult~ ~olt ~l 
neki sok könyörgés után, hogy egy szombati napon fe]ezl maJtl 
be földi pályáját. Dávid király tudva ezt, minden szom~a-ton 
tanulással töltötte az egész napot a czélból, hogy a torava: 
való foglalkozás által megtörhesse a halál angyalának romboio 
hatalmát. Történt azonban egy szombati nap, hogy a halál 
angyala suhogtatást idézett elő Dávid király ud.arának falevelei 
között, mely szokatlan lárma kicsalta az ősz királyt és elterelte 
szakott tanulmányozásától figyelmét, minek következtében a 
zsoltárok koronás költője halva terült el udvarának közepén. 

Ebből most már logikailag azt következtette a nép, hogy 
Dávid király minden egyes szombati nap kimenetelével bizvást 
lakomát rendezhetett királyi kastélyában, a mely alkalommal 
hálaénekeket zenghetett családjával egyetemben Istenének, ki 
életét ismét egy heti időtartam ra biztosí tá. (C hasz id szokás 
és csak ily fonásból okolható meg. Szerk) 

III. 

A zsidó nép azt tartja, hogy ha egy hét három egy
másután következő napján tóra-felolvasás van, ugy hizvá t 
esni fog az es<>. Ezen a nép között elterjedt babonának a 
keletkezése valószinüleg onnan származhat, mert a talmml 
(Baba-Kama trakt. 82 a) megczáfolja az állítást, mintha a hétfő 
és csütörtöki tóra-felolvasás csak az irástudó Ezra intézménye 
lenne és bizonyítja, hogy annak behozatala m:í.r sokkal régibb 
keletti, t. i. már a sivatagban barangoló előllök honosították 
azt meg és a szeutinis azon verse, hogy »a nép zugolódott 
a sivatagban, mert három napi bolyongás után sem akadhatott 
v~zfon~sra« (Mózes II. 15, 23.) a tőrára értelmezendő, a mely 
~uzel Jelképeztetik, és hogy a jövőben a tudományszomj végett 
ll!nemü zugolódás Izrael kebelében meg ne ismétlődjék, he 
lőn vezetve szombati napon kivül a hétfő és csütörtöki tóra
felolvasás is, a mcly elrendelés kizárja annak lchetősérrét hony 

t l " ) ,.., ezen u három egymásután következő nap tór:ísal val6 foglal-
kozás nélk"l lb 'k l Ell b · u nm asse c . en en mo:;t nuh·, ha ujhohl vagy 

l i* 
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másmincmii jelesebb nap közbeesése folytán három e 
után kö>ctkcző nap nlindcgyikén van tóra-felolvasás, e;Yillás. 
ben a zsidó nép érthetőleg viz bőséget, es(ít jósolt mag _eset. 

anak. 
IV. 

Igen soE honi zsidó hitközségben még ma is dívik a 
szokás, hogy 71,),, il ::ltv és :"l::l1tv il::ltv szombatján bizonyos 
nyiségii czukrot és kávét szolgáltatnak be a rabbinak n;;ny
szokás onnan vehette eredetét, mivelhogy a mult század .el e'~~n 

'd' l 'tk" ' k l:"ld · ' · • , ~eJg zsr o n o zs ege »a 1 o esw· ~rant1. aclozas« czimén szarvas-
marha- és baromfi-vágatásért, kóser borért stb. stb. il en
félékért nagyobb összegeket voltak kénytelenek lefizetni. E;en
kiviil pedig ujévi ajándékokat is kellett adniok, pár süve 
czukrot és pár font kávét {lásd Bergl, Geschichte der Jude! 
im Mittelalter 40. L) és midön kés<'íbb, a felvilágosodott tizen
kilenczedik század beköszöntésével ez megszünt, ugy a hit
községak - valószinüleg hálából - rabbijaiknak kedveskedtek 
az év legnagyobb két szombatján ezen ajándékokkal. 

Gyöngyös. FEIGL L. H. 

MEGJEGYZÉS. 

A legutóbbi számban, a 171. lapon, a »Szálló igék« 
között Kun Lajos közli, hogy Szivan hó 2· ikát »Pollák«-nak 
nevezik, mert e napon sem mondanak j1JMn-t. 

E szálló ige hézagosan van ösmertetve, hiányzik annak 
okszerii és találós megfejtése. A Pollak kifejezés ugyanis egy 
egész fogalomnak a rövidítése, melynek alapja a következő: 

A lengyel, de még az északmagyarországi hegyiakta 
szegény zsidókat is egy sajátságos jellemvonás jellemzi. Egyéni 
érdem hiján mindig családjuk felmen(5 és oldalágaira hivat
koznak. Fogyatékos énjüket és léha voltukat leplezve, azép
apjuk kimagasló alakjával vélnek maguknak némi tekintélyt 
és pozicziót szerezni. 

Szivan 2-án tényleg nem indokolt a j1JMJ'1 kihagyása, 
mert e napnak semminemü ünnepi jellege nincs. Egyedüli 
büszkesége, hogy felmenőleg is (tv,,n tt'N,), lemenőleg is (a ,,S:J,,, 
napok elseje) ünnepelt napjai vannak. E napot tehát a Iengy.el 
zsidó phasonskzerü gyöngéjeért - »Pollak«-nak nevezték el. 

utno · SzoFFER JENŐ· 

IRODALOM. 

A MISNA UJ NÉMET FORDÍTÁSA ÉS 

MAGYARÁZATA. 

(:Mischnaiot. Hehraischer Text mit Punktation nebst deutscher Ueber
setzung uncl ErkHi.rung. Berlin. Druck und Verlag von H. I tzko<vski.) 

A misna, a hagyományos irodalom bibliája, tiszta nyel
vénél és egyszerü formájánál fogva, ősi idők óta szélesebb 
körök érdeklődését keltette fel, mint magyarázata és tovább
fejlesztője - a talmud. Alapjában véve mindkettö jogi mű, 
de a misna a t ételes jogot, a talmud pedig discussióját nyujtja. 
Az el ső megértéséhez elegendő - a nyelvismeret mellett -
a józan ész, az utóbbihoz szakképzettség szükséges. A misna 
a zsidó népé, a talmud a zsidó jogászoké. A mint a biblia, 
ugy a misna olvasása is jámbor cselekedet és meg mai napig 
vannak _ bár csekély számban - olyan jámborok, kik szabad 
idejükben a misnát olvasni szeretnék. Ilyenek számára kom
mentálta már Maimanides a misnát arabs, háromszáz évvel 
később Obadja di Bertinora egyszerü héber nyelven. Ez, a 
szempont vezérelte azokat a kik Obadja óta vagy az egesz 
misnát vagy egyes részleteit magyarázták. Az uj idők itt is 
változást okoztak, a mennyiben most modern nyelvre kell 
fordítani. 

E , . tt k t a kik a rabbinikus . gy masrk szempont veze e azo a , . . .... 
Irodainlat a nemzsidó világgal akarták meglsmertetm. ~nlo
nösen theológusok és oriantalisták érdeklődtek tudoma~yos 
ezéiból a b'bl ' t' · · d 1 1·ránt A 16 és 17. szazad 1 Jau am 1ro a om · · 
tényleg sok fordítást produkált, melyok jam Ugo~ini Thesau~ 
rnsában és Surrenhusius misnafordításában egyesitve vannak. 
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Az 1836-biw mC'gjPlt'nt, J ost neve alat t forgó n, 
misuafordítás mind],ét kiirrc, a jámbor zsidókra és a tern:t 
k01 esztényekre szúmíthatutt. A z uj német fordítás mel ~ldos 
't . l 'k j'" t l b . t. . k ' y 885 o_a_ J? cm~. meg. uzc e' ?n, szm en :nmcl ét szükséglet kielé-
gltesere tureksZlk. A mtsna 6 rendJe közül napvilárrot l:ít 

ld. z á' , -...,r 'k' l' to c tak 
et tg cr tm es .l'; ez1 m te J esen, 1\Ióéd és N ásim · 
K J .· ' T h 't1·ból · A · Java· o astm es o oro u semmt. mtsna pontozott 8 .. ' zovege 
mcllett Yan a fordítás, melyet a kommentár kisér. 

A munkában többen osztozkodnak. Zer áimot Samrnter A 
Mó~d~t Banet E. (részben Sammter), Násimot Petuchowski M.; 
;{eztkmt Hoffmann D. dolgozta fel. A munka nagy lévén 
érthe tő, hogy elvégzésére többen vállalkoznak, mint az mana ~ 
ság más tudom<inyos ezéloknál is történni szokott. Hiba azo~
ban, hogy a munkatársak egymástól teljesen függetlenül dol
goznak, egységes módszer, rendszer és szerkesztés nélkül. 
Tudomást sem vesznek egymásról, ugy hogy ugyanarról a· 
szóról vagy dologról különböző helyeken különböző nézetek 
találhatók, a nélkül hogy egyik a másikra utalna. Ezt a for
dító, ha dolgozata későbbi füzetben lát napvilágot, az olvasó 
kedveért megtehetné. A külső berendezés egyeulö ugyan, de 
a kommentárok mind terjedelem, mind módszer tekintetében 
eltérnek. J elen alakjában az egységet és a szerkesztést a 
nyomda és a kiadó képviseli. Szükséges lett volna továbbá a 
párhuzamos helyeket megadni. 

Ha már most a végzett munkát magát tekintjük, be 
kell vallanunk, hogy nem vagyunk elragadtatva. Felvilágosítást 
sem találunk anól, hogy a szöveg és vocalisatiója honnan 
kerül ki. Melyik szöveg lett lenyomatva? Követték-e a J ost· 
féle vocalisatiót? Ugy a szöveghez mint voealisatiójához kéz
iratokat kellett volna félbasználni. Kritikai kiadás és kritikai 
pontozás meg sem lett kisérelve. Ez utóbbi nem oly egyszerü, 
mint első pillanatra látszik, illPrt a megbizható hagyomány 
a döntő, nem pedig a bibliai héberség grammatikája. Ez a szó 
:":'N"~ pl. a misna-kiaclás szerint ~~~-nak olvasandó a hagyo· 
mányos kiejtés azonhan :"!?J és tényleg így áll cg~ régi pon
towtt misnakéziratban. 

A fordítás és a komment'ir úgy ]'t' 1 · d "tt a .. . ' ' a JU c, m1n enu 
b. talmuclot koveh. A forclítók dogmat'k · 'llá t' Dl . 1 a1 a spon Ja ne 
is engedt meg, hogy a talmudtól eit· · k E b'b erJene , z nem 1 a. 
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t meg kell mondani, nehogy a zsidó irodalomban nem 
~~ t: tudósokat félrevezessék. Ezek ugyanis, látván az arabs 
Jála . szókat a kommentárban, azt hihetik, hogy a fordítás 
és syt b'l l · · 'd d ' E , a yarázat modern p 1 o og1a1 mo szer ere menye. zen 
es ro g ' k tá t ' ·.. k ·t ' l t k lános megjegyzese u n erJun · a a resz e e re. 
álta · · ' 1 b t ' · t 1 t A vocahsatw, me yre a eveze es szerm nagy su y 

t tt k nem egységes. Az egyik 1N?, a másik 1N~, az egyik 
..,e e e , • 

·~ n
1
ásik •

1
N::!i alakot vesz fel. Sőt ugyanaz a szerző az egyik 

p~.-, a ' T 

b •
1 

en így pontoz, a másik helyen meg amúgy. hlakk. I l (200) 
.::!1; Abóth I 5 jN~~ (Hoffmann). Kethuboth IV 9 (119) 'N~:. 
.~;b~rooth VI végén (33) ·~~;~ (Petuchowski). S~mmter ugya~
e helyen (Máaszér séni II 2 = 153. lap) ketszer S~.~-t es 
e!~szer S2r;-t pontoz. Seb. VII 5 - 6 ;;~~~; Abóth. III 17 'i~ry~;; 
Seb. VII 1 10R~~ (:;rLv~;); Ab. III 17 0~1~~1 (Hoffmann): Samroter-

él o·onittl és !:1Mittl található, mig Hoffmann (pl. Baba Bath ra Il) 
ll o T .,T ' 
a hagyományos kiejtés szC'rint ~~1tt'-t pontoz. Barret pl. Pesza-
chimban azt vallja, hogy n:~~ (haragos) föltétlenül hibás és 
csak l1'~PT helyes; Hoffmann ellenben Áboth ismert helyén ezt 
a hagyományos kiejtést nyujtja. Sammter ·~~ (Erub. X 14), 
Petuchowski 'l?~. :Monclhatják erre a ta1muddal: ember és 
ember között k~nstatálsz ellenmondást? A tanuló szempontjá
ból azonban, kinek egy alak megtanulása is sok, mindegy, ha 
egy ember vagy két ember sóz a nyakába kétféle alakot. 
A kifelejtett vagy pazarul szórt dágesekre és sajtóhibákra 
technikai okokból nem terjeszkedhetünk ki (pl. Peszácb. 183, 4; 
Jebámóth 4, 1. 4. sor; 5, 6. ll.; Kethub. 129, 14; 1\fakkóth 

203, 8; 205, 2. 14 s sok helyen). 
Csupán néhány hibás pontozást emelünk ki és néhány 

dolgot beszélünk még meg. Peszáchiru III 3 (182, 4) p1~:1 S;q~. 
Milyen alak legyen ez? J eb. I (4, 9) :-1~~ '~1. ép így CIC~ ·~;
Mi követeli ezt a ezérét? A hagyományos kiejtés '~l és a 
bibliában is van 1m ~~ =i'~ ! A j'N'I2-t sem helyeseljük. 
Mindenlci :.> biur«-t mond és }"N? belyes alak (igaz, hogy a 
perf is }'~~). 

A legnagyobb és legsikerültebb munkát kétségtelenül 
Hoffman végezte. Velősen és világosan fordít és magyaráz, 
természetesen a talmud és a kommentátorok alapján. Itt-ott 
egyik-másik régi tekintélyt enyhe formában meg is cdlfo1. 
Makk6th I 3 (200) Rasit követi 1N':l~ n~=~ ,,.s 1N':~:-1 t:~';"' N~\!' 
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j":'St:•f'l ., .S értelmczés6ben, midőu Ot.!! szót »Name \V 
Schri ftwort , Schriftgebot <t sz::tYaklml adja vissza. Azonban °

1
rt, 

fordul t:t:• ellentétben N~t:-val: .:-:.,p~n jb NSN m N1i1 O~.:Jn ibe ~S 
A helyes magyad;~a~ra wzet Makk. III l: .''it:'1'1~1 n;bS~ 
l'l'""' ..... '"'""" ... L., .. ··~--n T l 't · · · l b , _._ ... L.; ..... ,, · ~< l""' '. c ut a nu m1snan ~ an is neve 
czimet jelent. A. tönény azt mom1ja: Ha két tanu azt állít' t: 
A. tartozik B-nek 200 forinttaJ és hamitJ tanulmale bizon/t~~ 
nak (alibit bizonyítanak rájuk), akkor a tanuk ostoroztat
nak és fizetnek. A. tanuk t. i. Ex. 20, 15 szerint '1Pl?.' ''1l!, 

Deut. 19, 19 szerint pedig 0'~9il o·~~:, az első bibliai ÚÍal~~ 
átluig<1S<íért kapják az ostorbüntetést, a másikért D. pénzbünte
tést, tehát -» nem az a név (czím), a mely az ostorbüntetést 
idézi elő, idézi elő a pénzbüntetést«. - Hibás pontozás im"'~l. 

(:Jiakk. II l négyszer)1 e helyett 'l'1~;m; ib. I l nttJ"_?ro (k~ii 
kámecz); .:-:~,.,~ N:!~ (a czímben); monstrosus Abóth III 2 
.:-:??~~~~; ib. IY ll t:~pnnS (czére). A 1 gyakran a rövid kámecz 
mat{;r lectionisa; hibás tehát ji!ii=;jS Ab. Zára I l (if~~~ helyett). 
Ab. II l ,~~;:t , miért nem a hagyományos ,O=;j~ mint i~p~ stb.? 
B. Bathra II 7 P? i~·~. Nézetlink szerint p.,o nem m~lléknév, 
hanem főn~v, bizonyítja a többesszám p"'o •;S•N. Nézetünk 
szerint h·-:?~ és jt:-:S~ (a lamed), to-vábbá a participium sevás 
~-j e dáges nélkül irandók. Az utóbbit az egyik szerző dágessel, 
a mtisik dáges nélkül üja. 

Az egyes részeket és traktátusokat rövid bevezetések 
előzik meg, ép így az egész művet. A. 6 rend Sabbath 31 a 
Ézl;aiás 33, 6 szavaira vezettetik vissza. Nézetem szerint 
c·~·~; ~,o nl n;1~N úgy értendő, hogy n.l1bN jelenti a ))~W sza

kas;~t, melyljel az egész rend kezdődik és a mrly a hitvallo
mást tartalmazza (Sammter 9, lap: »worin von Benedeiungen, 
Priester- und Armenabgaben, gebaneleit wird, die den Gottes
gianben voraussetzen «). o•tt•; .,,., i11 j0i1 S. szerint: »Fes t i g

k e i t« das ist die Ordnun g der F r a u e n· A n g e l e g e n
h e i t e n, (weil zur B esiegung der sexnellen Leiclenschaft Festig

kcit gehört). Ez való3ágos agá.da. Valószínűbb, hogy j~.n =kincs 
= l:l'~l (v. ö. Példabeszédek 31, 10). Berákhótb traktátus 
szintén a~ért állhat a misna élén, mert a legfontosabb és 
leggyako:1bb kérdéssel, a semával, továbbá az eulógiákkal 
~oglalk~z1k. Sammter uem nlinden humor nélküli magyarázata 
1gy szol: ~Der Traktat Ber ac hot handeit ü ber die Segens-
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U .. ch e (Benedictionen), die der I sraelit bei versel · l spr · neoenen 

G lerrenheiten auszusprechen hat. - Da 8 man Gott · e to • • preise, 
nach elem mau gegess_en und siCb gesiittigt hat, ist in der 
Thora (Deut. 8, 10) mlt den \Vorten .n::>~:l1 rv:t:•1 rS::N1 gebaten. 
da her der A usdruck ;"l:l"'~, (Pl ural .1'\l::l~::l). - Die nach de~ 
Speisen vorgescbriebene Beracha (jllb~ •'1Y':l genannt) ist, weil 
von der Thora geboten, a1s die wi chtigste unter allen in der 
:Mischna behanclelten Berachot zu betrachten. Da nun diese 
nur beim Genuss gewisser Pflanzenspeisen gebaten ist, 80 

erhielt der Traktat Berachot in der Mischnaordnung Se r a y m 
(Pflanzen) seine Stelle.« (24. lap). 

Bttdapest. B. L. 

»JERUZSÁLEM KINCSEI. • 

(o•S~.:Jl.,' •m '1ü0. Régibb [leginkáb ismeretlen] kéziratok gyüjteménye 
nr. flizet. Kiadja: TVertheim 8 . .A. 40 és 9 lap, s•, Jeruzsálem 1902. 

Kiadó sajátja.) 

Mint az előbbi két füzetben, úgy a mostaniban is talál
hatunk nehány érdekességet. Tartalma a következő: l Meg
jegyzés a szemről egy (ismeretlen) R. Meir b. Eléazártól. 
II. Formulárék Hai gáontól. III. Pótlások Hai gáon Kélim 
traktatushoz irt magyarázatához. IV. Előszó. Ritba egyik 
tanítványának o•;•;p ~·~'iN köny\'éből. V. R. Jehuda bar József 
li1'1l! P.,N munkájából részletek. VI. R. Emanuel b. Ohefecznek 
megjegyzése a szeroncsérőL VII. A Kadclis ima magyarázata 
(névtelentől). VIII. Responsumok. :Meir Rothenburgtól. IX 
Részletek r. Set h (N!::1~~) b. J efeth ."711:/"l,, rxr:n műréMI. X. 
Tyrus bölcseinek levele az aleppói községhez 4969-ből (1209). 

XI. Pijutim Szaadja gáon- s nuísoktól. .. , . 
, Ez iratok közt leginkább r. Meir Rothen~m·g don:n'~1Y01 
erclekelnek, bárha a többiektől sem lehet bizonyos ertéket 
elvitatni. Szerottük volna megtudni, hogy kinek birtokában 
van~ak a kéziratok, vajjon a kiadóéban-e? A ~X. sz. a~att 
emlitett miíről tudjuk biztosan, hogy a jeruzsálemi r . MussaJoff 
Belomo tulajdona. A tisztes szokás tehát megkivánta volna, 
hogy a tul~jdonost mrgemlítse, legalább nehány köszön6 szó 
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kiséretében, azér t a Rz ivcsség6rt, mclyet a kiadónak tett. l\.Iiért 
mulasztotta. ezt el \V. úr? 

Egynehány csekrlyebb pontatlanságtól eltekintve w. ú. 
kiadásaiban javításokat is megengedett mae:ának (V .~ 

~ . . o. 
lsraclitischer Lehrer u. Kan tor, kiadja: dr. Hildesheimer II. 
1896. 47. I.) 

Szivesen támogatjuk a tudományos munkákat s annál 
inkább régibb, most már ritkán található kéziratok kiadását, de 
azzal a feltétellel, ha a kiadó megbizhatósága minden kétségen 
felül áll. W. úr jövendő kiadásaiban remélhetőleg kikerül ilyes 
hiányokat és teljesen az eredetihez tartja magát. Különösen 
kivánjuk az általa használt kéziratok pontos leírását, valamint 
a tulajdonos nevének lelkiismeretes közlését. Azonkivül szün
tesse be azt az eljárását, hogy olyan kéziratokat terjeszt, 
melyek mások birtokába mentek át és nem is értesíti a 
tulajdonosokat, hogy neki másolata van. 

Végül megjegyezzük, hogy a n,~nn 1"\,~M-ból közölt szemel
vények méltán elmaradhattak volna a jelen gyüjteményből, 

miután lényegest l~gy sem tartalmaznak. 
A bevezetéshez (6. l.) még azt a megjegyzést csatoljuk, 

hogy Tóbiás (XI. sz.) :J1to npS müvében (N'rtl~ heti- szakasz) 
világosan kiírja j',,, tt~1Stt1:J O'rtl!"' !"'N )':JI"\1::1 • · · v. ö. Rokeach 319.§. 

J eruzsálem. DR. GRüNHUT LÁZÁR. 

IRODALMI SZEMLE. 

»Jüdischer Verlag« név alatt a czionisták irodalmi 
vállalatot létesítenek Berlinben, a mely a zsidó nagyközönséget 
kivánja szolgálni. A vállalat üzleti alapja az aláirás és mükö
dését csak akkor kezdi meg, ha 5000 márka befizetve vagy 
biztosítva lesz. Az aláirók a 30márka értékü egyévi kiadványokat 
20 márkáért fogják kapni, tehát csak 250 aláíró szükséges, 
hogy a vállalat működését megkezdhesse. Ezen felül biztosító 
alapról is gondoskodnak. A prózai rész rövid ismertetése után 
adjuk a programm részletezésa helyett a tervbe vett kiadványok 
sorozatát, azon megjegyzéssel, hogy Feiwel B. Berlin SW. 
Schönbergerstrasse 2. áll a vállalat élén. 
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Eine Anthologie aus neujiidischer Dichtung (Original
beitrüge un<l Uebertrag:m~en aus der hebriiischen. jüclischen 
etc. Litera tur), u?tezr Mb Iltwhtrkung von Mathias Acher, Berthold 
]'eiwel und 1\fonz . o e erausgegeben von Martin Buber. 

Eine lciinstlensch ausgestattetete Hagada , on E. :.r. Lili en. 
Ausgewiihlte Erzahlungen von J. L. Perez, übersetzt und 

. geleitet von Mathias Acher. em 
Attsgewiihlte Essrtys von Achad Haam, übersetzt und 

eingeleitet von Dr. Israel Friedlancler. 
Eine hebriiische Spmchlehre nach moderner l\Iethode 

(ev. Berlitz) von Dr. S ... ~~rnfeld. 
Eine Sarnrnlu.ng JUdtscher Sagen und L egenden. 
Jüdische Jugendschriften (Jüdische Geschichte, l'lfiir

chen, Erúihlungen, Bilderbücher). 
Ein jiiclisches Jcthrbuch. 
Ein Paliistinabuch (mit Beitragen bedeutonder Forscher 

und reicher kartographischer und illustrativer Ausstattung). 
Eine heb1·aische Attswahl aus de1· Bibel für Schulzwecke. 
Volkstiimliche Abhandlungen aus dem Gebiete der 

jüdischen Kultur- und Literaturgeschichte. 
Romane, Novellen, Geiichtsarnrnlnngen und Dramen 

der ersten jüdischen Schriftsteller. 
Sarnrnlttng von billigen popultiren Broschii1·en aus allen 

Gebieten jüdischen Wissens. 
Jiidische Kompositionen. 
Reproduktionen jüdischm· Ktbnstwet·ke. 

* 
Ugyancsak czionista körökből indul útjára egy új folyó

irat a következő czím alatt: Paliistina. Zeitschrift fúr die 
wirtschaftliche und kulturelle Erschliessung des Landes (Berlin
Halensee). A folyóirat élén dr. Nossig Alfréd áll és az első 
füzet mát· napvilágot látott. A folyóirat népszerü modorban, 
de ~udományos alappal biró czikkekben fogj~ a szen.t föh:et 
a zstdó gyarmatosítás szempontjából ismertetm. A btzottsag, 
a mely az üj organumot megindította, neves emberekböJ áll 
és több tagja Palesztinában él. Nem kételkedünk benne, hogy 
a szóban forgó folyóirat szakszerüen fogja Czión országát 
bemutatni, :Jzon sem kételkedünk, hogy életre való eszméket 
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fog felv!'tni, csak abban kételkcdi.ink, hogy a felvetett e . 
k t ·a 'k r · 'k ló 't · S · szme-c zs1 o 10g]a ' megva SJ am. aJnos, a czionista Dl 

1 . , ozga om 
zn.Ja nagy reklamot csapott a szent földi telepítésnek , 

. , es-
ncmzsHló telepeseket vonzott oda. Uj eszméikkel ép úgy fo 
• ' • A c j . l n k Ó _r.. ']' gnak .Jllrm . .n » o oma - an « m g !Ocze Ját nem szolgálja d 
németek azóta már létesítettek és müködésbe hoztak a' e a 
f .. ll'· é · té t t l • d 1 · k sze n t o t on egy p 11zm ze e , a me y er c ce1 et szolgálja. Talán zsid, 
pénzzel. A zsidó világtörténelmi sorsa, hogy a nagy eszméke~ 
felvesse, értük megszenvecljen és a gyümölcsöt mások szedjék le. 

·~ 

A jelenleg Berlinben megjelen() 11 Theologischer Jahres
berichl « 20. évfolyamával válságos helyzetbe jutott. Ozélja, 
hogy a keresztény thealógiát érdek]() publikácziókról évenként 
bibliographiai összeállítást adjon és ezeket rövielen ismertesse. 
Minthogy a héber biblia és segédtudományai, továbbá a biblia
utáni zsidó irodalom ismertetése programmja keretébe tartozik, 
a vállalat sorsa a zf:lidó theológust is közelről érinti. Tényleg 
kitünő és gyors tájékoztatást nyujt és kár volna, ha támogatás 
híján a zsidó irodalom sorsára jutna. A kiadó czég úgy akar 
a bajon segíteni, hogy az egyes szakmákat felölel() részekét 
külön is forgalomba hozza, úgy hogy mindenki megkaphatja 
az őt érdeklő részt, a nélkül hogy kényszerítve volna a többit 
is megszcrezni. A zsidó theológus pl. megveheti az ú. n. 
6-testamentom és zsidó irodalmi részt. Az idők jele, hogy a 
vállalatot semmiféle akadémia vagy irodalmi testület anyagi 
tümogatásban részesíteni nem akarta. 

* 
Blocl1 M. ~ sam·é Tóra.th Ha-Tekánóth« ez. művéből az 

imént a 2. kötet 3. része hított napvilágot (Bgclapest, 1902), 
a mely az anonym hagyományozott intézményeket sorolja fel. 
Ezzel a mii 2. része be lévén fejezve, hátra van még a 3. rész, 
a mcly az amórák »tekánajait« fogja kronológiailag felsorolni. 
Alkalmilag már kiemeltük, hogy ez az elrendezés a tudományos 
kutatásnak jó szolgálatot tesz. Ar. előttünk fekvő kötetben, 
miután az intézményeknek sem kora, sem szerzői nem isme
retesek, a hirgyi momentum szolgált a csoportosítás alapjául. 
E pár szóval egyébirtínt csak az 1íj kötet megjelenését jelezzük. 

* 
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Casti,qlioni Victor, ki Luzzatto S. D. irodalmi hagyaté
·ából egyet-mást kiadott és emlékének megtiszteléséhez egyéb
~ép is hozzájáru~t, legújabban az újab? ~or másik ~agy ola~~ 
tudósának, Reggw J. 8. Luzzattoho:.~ mtezr,tt levelelt adta kl 

Irodalmi hirekben említett füzetben és azokat némely helyt 
az ·· 
magyarázatokkal kiséri. Osszesen 18 levél van közölve, melyek 

1818- J 837 között irattak, a legtöbb 1818-1823 között. 
Főkép a héber nyelvtudományra vonatkoznak és elég érde
kesek. Az utolsó, még pedig hosszu levelek a misna szcrkesz
tésével, vagyis inkább azon kérdéssel foglalkoznak, hogy H. 
J ch u da felirta-e a misnát vagy nem? E kérdésről, mint isme
retes, Luzzattonak nagy vitája volt Geige1· Ábrahámmal, kik 
csak folytatták a régi vitát, a mely a Serira gáon levelével 
veszi kezdetét és a melyben Rasi és Maimanides ellenhző 
nézeten voltak. L. Rasi nézetéhez csatlakozott, hogy a misna
szerkesí.tő nem irta le a misnát. Minden valószinüség szerint 
ez a helyes nézet. Érdekes megfigyelni, hogy a fiatalabb 
Luzzatto az évek folyamán mint emelkedik Reggio szemében. 
A füzetet R. néhány verse zárja be. Castigliani a jeles eWdök 
lelkesedését örökölte és derekasan dolgozik. Az ő mííve egy 
pontozott misnakiadás olasz fordítással, a mely megjelenőben 
van. O. írta meg Reggio életra.izát. (Ozar Hasifruth I\r.) 
A további publikáczióknak, melyeket O. kilátásba helyez, érdek
ödéasel nézünk elébe. 

* 
Ismert tény, hogy a zsidóságnak nemcsak helyzete, hanem 

tulajdonságai és szokásai is szorosan öss11efüggnek azon társa
dalommal, melynek kebelében él. Kevésbbé ismeretes azon
ban, hogy nemcsak vallástalanságuk, banern vallásosságuk, sflt 
ennek bizonyos formái is külső befolyásoknak engednek tért. 
Áz a chászidikus szokás pl., hogy éjfélkor bizonyos imúkat 
mondanak, megvolt a Spohnianusoknál. Ez a szekta, mel~:. c~~ l
oroszországi szeparatistákból alakult, német telepesek kozott 
keletkezett és nevét alapitójától vette, a vallásos czionisrousnak 
hódolt. Főtörekvésük az volt bocry Jeruzsálemben megala-
. ' "' ~ltsák az Isten birodalmát és hogy a templomot felépítsék. 

~rdekes mozgalmukat leü·ja Silbemagl J. »Die kirchcupoli
tlschen und religiösen Zustiinde im neunzehnten JahrhundCI·tc 
(Landshut, 1 901.) 223. s köv. 11. Két követet kiiltltck .Jeru-
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zsálembe és egyet Konstantinápolyba 228. 1. E z a 

a mely kathoL szelle~ben ismerteti az egyházpolitikai :unka 
lásos mozgalmakat, zsidó szempontból is felette érdek n .. val
m , ( ~g l 3 ) k es . .J:"Oschl 
1 amas l t G- 8. 7. , a th. pap, Csehországban e . 
1 th J. k l.á t k t l . . , gy ZSidó-ra o 1 ·us egyu za a ar a apitam es sok ker esztén . 

lt P 'f't ő ... k · · ·1 t lát ' Y hJVe vo . ro e an JU VJzro m ott es ezt monclta : »In . 
H . l b . A b G mernem er zen smc e1 n etung ot tes unziiblie:e J u den er 1. • 

v scu1enen 
und Gott sprach zu mir : »Ich mach e alles neu die Oh · t 

' ns eu 
sollen Busse thun, sonst gehen sie alle zu Gruncle. Ich b' 
Gott der allmiichtige, wo ich bin, ist die ganze hl. Dreifalt/~ 
keit j die hier mich an beten, sind mein auserwahltes Vol~. 
Ihi:e Bekchrung muss i~ Prag beginnen. Du bist das Urgau 
memer Offenbarung, dem Bruder [Pöschl] das W erkzeug der 
Ausführung« . A következő napon ezt a lá tomást hirdette: 
»Got t sprach : Neuer Hímmel und neue Erde, Erneuerung der 
Kirche durch die Busse der Christen und die Bekchrung der 
Juden j die jüdisch-katholische Kirche ist die wahre, die neue 
Br aut ist die wahre Kirche« . Pöschl tehát hozzálátott a zsi
dók megtéritéséhez, hogy a zsidóságot a kereszténységgel ösz
szeolvaszsza. A szentháromság is csak szombaton jelent meg. 
P öschl hivei azonban nem lelkesedtek valamennyien a zsidókért 
és elváltak. Az egyik r ész »Brüder und Schwestern in 
Zion « nevet viselte. Midőn Pöschlt a hatóság Salzburgból 
Bécsbe vitte, hivei közül Ampfelwangból egy csoport asszo· 
nyostul-gyermekestől felkerekedett és Prágába vonult, hogy a 
zsidó-katholikus egyházat megalapitsa (Silbernagl, 81-83.). 
Az Irvingianismusban zsidó nem szerepelt, ele a főmunka, 
melyet Irving neki az Istentől küldöttnek tekintett, szerzőjéi.il 
Juan Josaphat Ben-Ezra héber convertitát vallotta. Tényleg 
azonban Lacunza spanyol jezsuita írta. A könyv czime: 
»A messiás eljövetele dicsőségben és fenségben « és 1826-ban 
került Irving kezébe (213.). Uj revelatió csak zsidótól indulhat 
ki, a jezsuita tehát zsidó szerzőt adott iratának. »A templom 
vallása« ez. szektát Hoffmann Oh. prot. papjelölt ala}Jitotta, ki 
1848-ban David Friedrich Strauss ellen a frankfurti parlamentbe 
képviselővé választatott. A czél az volt, hogy az igaz keresr.té
nyeket mint Isten népét összegyüjtsék és azt az Uj-lzraélt Jeru~ 
zsálembe vezessék. Hoffmann, ki körül sok demokrata gyüleke~ 
.zett, az összes fclekezetekhez, a zsidókhoz, protestánsokhoz és 
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katholikusokhoz és az összes _rolitikai pártokhoz fordult, hogy 
tlakozzanak az »I sten népe«-hez. Az alapító 1858-ban maga 

?:~t Jeruzsálemben, miután a 3 439 aláirással ellátott ideczélzó 
kérvény a szövetséges., k?rmány által vissza lett utasit1 a. 

1864-ben külön co~fesswva alakult me~ H. községe. •Aufrich
tung des Tem pe ls lll J erusalem, H erberführung der gHiubigen 
J u den zu diesem Geschiifte und H erstellung des heil. Landes 
sind .Aufgaben des T empels.« 1869-ben alapitotta H. az első 
koloniát Raifát a K armel alján, melyet még több is követett . 
Ezek a Templerek (288. s köv.). H asonló czionista törek
vést láttunk a Spohniánusoknál. Kirkegaard a dánok szerint 
»korunk Luther e. << B ennünket csak az érdekel, hogy a hiva
talos egyházzal folytatott harczába a zsidót is beleránczigálta, 
mídőn ki kelt: »g egen den jüdischen Gaunerstreich des officiel
len Ohristenthums « (287.). A szegény zsidók mil1dig előkerül
nek, Kirkegaard alig látott zsidót életében. - A spiritizmus 
Amerikából jött Európába és itt sok hivőt szerzett. JIJinclen 
spiritist ának külön védőszelleme van, épigy mindcn spiritisb 
egyesületnek. A lipcsei egyesület geniusa J ehovah (301.), 
A spiritisták nem tudják, hogy a J ehovah szó sohsem létezett 
és csak a ,,,;,, téves olvasásából keletkezett, tehát tudatlanság 
productuma.T ~ Az ethikai mozgalom szintén Amerikából indult 
ki és 189 2 óta Európában is tért hóclit. Ebben az évben jött 
ugyanis át dr. AcUer Victor, az egész mozgalom megindítója. 
Adler atyja rabbi Amerikában és fiát is rabbinak nevelte. 
A berlini Lehranstalt hallgatója volt, de bölcsészeti tanul
mányai közben arra a meggyőződésre jutott, hogy nem léhet 
rabbi. Az ethikai mozgalom veleje: vallás dogma nélkül és 
puszta humanismus, oly jelszavak, melyek modern zsidó thco
logusoktól vették eredetüket. Silbernagi (457.) megemlítbette 
volna a fenti tényeke t. _ Egyéb tanulságok is meritbetők aszó
ban forgó müből. N evezetesen ki kell emelnünk, hogy a zsidó 
re:ormmozgalom sok impulsust nyert nemcsak a zsidók ~~an
CZ!pationalis törekvéseiből, hanem a nemzsidó theolog1a1 és 
filozófiai mozgalmaktól is. Osak ezek tanulmányozása mellett 
lehet e zsidó törekvéseket megérteni. Nem érintettiik az egy
h~zpolitikai állapotok ismertetését. Világos, hogy ezelolek 11 

ZSidók lJ elyzetére döntő befolyüsuk volt. 

* 
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Kirlwff .A. » Mcnsch und Erde« ez. hét felolvasásában 
(Lipcse, 1901.) arról beözél, hogy a föld sajátos természeti 
viszonyai milyen befolyást gyakorolnak a népre, mely lakja. 
Bennünket különösen a 3-ik felolvasás érdekel, melynck czíme. 
»Steppen- und Wüstenvölker.« A levegő szárazsága folytá~ 
az ember bőre meghasad. E z ellen olajjal kenik magukat. 
(40. lap.) A bibliából és talmudból tudjuk, hogy ez a zsidók
nál is szokásban volt. A misna (Jóma 6, 1.) a mosdást és 
olajozást megtiltja az engesztelő napon. Ünnepkor t. i. szo
kásban volt a mosdás és olajozás. Európában még a XVI. szá
zadban sem mosdottak mindennap. Az érzékek: látás, hallás, 
szaglás erősen ki vannak fejlődve. Midőn R. Gamliel, R. Jósua 
és R. Akiba Rómába mentek, finom keleti füleikkel már tá 
volról hallották a világváros zaját. A természet sohasem csön
des az ő füleiknek. Innen érthető az a mondás (Ex. r.), hogy 
a kinyilatkoztatás alkalmával nem volt semmi nesz (bath kol), 
a természet is figyelt. A fejet a h6mérsék gyors változása 
ellen bekötik. A fejtakarót levenni illetlenség. »Ohristus stets 
barhliuptig abzubilden, ist ganz unbistorisch« (50). A száraz
ság okozza, hogy a pusztákon (Steppen) illatos fű nő. A nép 
tehát megszokta és megkedvelte az arómát (52). Ezzel függ 
össze a tömjén használata az áldozati kultuszban. Minden 
lakoma végén illatszert füstölögtettek (misna Ber. 6. fej.). 
A puszta lakói nyomott lelkületüek, becsületesek és józ_anok 
(u. o.). A szent földön sok bor termett, de a nép ne~ Ivott. 
V an-e nép a világon, melynek meg kellene parancso lm, hogy 
szabadsága ünnepén 4 pohár bort igyék? (Széder este.) ~enan 
találta ki, hogy a puszta egyhangusága szülte az Egyisten
hitet. Kirchboff már dogmaszerüen mondja: »W al d- und 
Seevölker pflegen Polytheisten zu sein, Steppen- und "_W-L~sten
völker neiaen vielmehr zum Monotheismus. Vom Smar, aus 
Palastina ~rul Arabien empfang die W el t die drei wirkungs
reicbsten Lehren vom einen Gott.« (53.) A zsidókon kivül egy 
nép sem volt az ókorban monotheista. Az arabok csak meg
hódoltak, épugy mint az európai népek, a monotheismus e~z
méje előtt. A nemzet fogalmával való visszaélés az antisemita 
mozgalom (76. lent). K. nézetc szerint a nemzet fökritériuma 
a közös törekvés. A közös vér nem teszi a nemzetet, mert 
nincs tiszta faj. (86.) Végiíl idézünk két helyet, az egyik a 
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földre, a másik őslakóira vonatkozik. Az erdők kipusz-
szent ' · "l ól K · 

á k következmenyeiro sz va, . ezt mondJa: 
títás na d . 

"s o ist aus dem Lan , da Milch und Honig floss, das 
kelettartig kahle Palastina geword~n; das Fett des Landes 

8 
ders die kostbarc Roterde, dre aus der oberflachlichen 

~:~~sung des palastinensischen Kreidekalks durch den Regen 
.. kblieb und in der Terrassenkultur der Israeliten spar-druc . . 
st bewahrt bheb, mnsste herm VerfaU pflegsamer Boden-

~:~andlung, beim Abhieb der immergrünen Eichenhaine, von 
denen die Bücher des alten Bundes melden, der bleichen 
Steinwüste wei chen.« (71.) 

» Viel mag auch in unser·en Scbulen der Cn terrich t in 
hibliseber Geschichte dazu thun, dass man sich in früher 
J ug end berei ts un ter d em Eindruck der schlicht klassischeu 
Erúihlungen von den Erzvatern das Entstehen von Yölkeru 
volkommen so geschehen denkt wie das einer Einzelfamilie, 
ohne zu ahnen, dass die angeblichen Abrahamsöhne schon in 
der Periode, da sie mit ihren Herden im Land Kanaan hin 
und her zogen, sicherlich nicht reinblütig d. b. nicht von völlig 
gleicher Abstammung waren, geschweige denn in der Folge
zeit, als sie seit dem Einzug in das ibnen »verbeissene« Land 
den langwier·igen V erschmelzungsvorgang durchrnachten, das 
aus ihnen und all den Vorbewohnern des eroberten Landes zu 
beiden Seiten des J ord an, mithin aus ein er nicht me h r ana
lysierbaren l\Iischuncr , 011 semitischen wie nichtsemitischen 
Elementen die jüdiscl1e Nation bervorbrachte.« (87.) 

* 
Holzmann O. »Die jüdiscbe Schriftgelehrsarnkeit zur 

Zeit Jesu« (Giessen, 1901.) czímü előadásában elfo~ulatlau 
képet törekszik rajzolni. Helyesen emeli ki, hogy az Jrástu~ó 
a próféta utódja és Izrael népének tulajdon~é?eni -~~.velőJe. 
(10·) Á.z irástudó bizonyos tekintetben a profeta folott á.ll 
(l2.), a talmud szerint is a »tudós jobb a prófétánál«. Téves 
azonban, hogy Sammai és Hillel külön rendszereket állíto~tak 
f~l (l5.), hiszen csak 4 kérdésben differálnJ.k. A tanítv1inyalkra 
~sk~láikra) inkább illenék H. állítása. H. idézi Hillél mo~-
.~s~t: »mi neked kellemetlen, ne tedd másnak. Ez a vallás 

fotetele, a többi m , ta c (Sabba 31a.) Egy lélegzet alatt m. . agyaraza . . 
cgrs azt mondja: »Das Mass für Grosses und Klemes .. ' 
MAovAn-'' . .. 18 

<..8wo SzEMLF,. 1902. III. FuZ>:T. 
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hatten die Schriftgelehrten . . . . durchaus 1·erl01·en. • ( 
A szombati prédikácziókról azt mondja H. »die Regel ~~·) 
deten jedenfalls Gesetzesbesprechungen in der trocknen F Il
WIC sie die Mischna enthült.« (22.) Tudjuk, hogy ez nemo:~: 

* 
Munk Salamon, hajdani párisi egyetemi tanár és a fran

czia akadémia tagja, nagyhirü orientalista volt, ki főkép a7, 
arabs-zsidó ~.rodalom megismerése körül szerzett elévülhetetlen 
érdemeket. O fedezte fel , hogy Avicebron azonos Salamon Ibn 
Gebirollal és ő adta ki Maimanides »A habozók [nem tévely
gők J 1ezetőjé (( -nek arabs eredetijét, melyet francziára is fordí
tott. Anyjához intézett felette érdekes leveleit kinyomatta 
Brann M., a »J abrbuch für jüdische Geschichte und Litte
ratur « IL évfolyamában. Goethénél látogatást tett, melyről a 
költőtől egy feljegyzés létezik és melyet az ifju maga részle
tesen leirt. Ismeretes, hogy ő ment Cremieux-vel Keletre a 
damascusi vérvád (1840) ügyében és hogy egyiptomi utazása 
következtében megvakult, de azért tovább dolgozott. Életrajzát 
(1803-1867) most megírta Schwab M., »Salomon Munk~t 

(Páris, 1900), melyben a német származásu (Glogauban szü
letett) franczia tudós életéről és műveiről hű képet ad. Cassel 
Dávid nem a boroszlói szeminárium tanára volt (8. lap), hanem 
a berlini Lehranstalté. Megjegyezzük még, hogy M. azért ván
dorolt ki. mert hazájában nem tudott zöld ágra vergődni. 
Ö volt ~z, kinek folyamodványára a porosz közoktatásügyi 
minist"eriumban a?:t írták rá: :»Solcbe Stipendien sind nicht 
für Juden da<. 

* 
Több ízben adtam kifejezést azon véleményemnek, ho~y 

a zsidó mágia főkép Egyptomból ered. Az exorcismus ős~a~áJa 
kétségtelenül a Fáraók országa. Néhány ráolvasást kozol a 
legrégibb időből Errnan A., Zaubersprüche fűr Mutter u~d 
K.ind. Aus dem Papyrus 3027 des Berliner Museums. (Berhn, 
190l. Abh. d. kgl. preuss. Akadernie der Wissenschaften). 
Ezek csak megerősíthetnek bennünket a fenti véleményben. 
A ráolvasások főszavai: szaladj ki, menj ki, essél a földre. 
Ezekkel biztatják a szellemet, hogy szálljon ki. Ráolvasás után 
gyöngyöket vagy egyéb ásvány- vagy érczdarabokat szálakr.a 
füznek és a gyermek nyakába kötnek. Szóval amulettekkel 18 
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, . a gyerekeket. Hal is szerepel a varázsszerben (12 lent), 
ve.dlkT bit könyvében. A betegséget a betegbe belébujt szellem 
Jlllllt o l . k . a kit ki kell csa lll vagy ergetm. Az egyptomi halott-
okozza, mellett érthető, hogy ezeket a szellemeket nem külön 
kultUSZ l . 

k ek hanem elhunytak szel ememek tartották és min t az 
lénye 

11 
' k · "k • k"l" b" t tt k E' d k l 

b knél hime et es no eo u on oz e e meg. r e es p . em ere 
a következő ráolvasás (15. lap): 

Laufe aus, dtt Asiatin, die aus der Wüste kommt. 
Du Negerin, die aus der Frernde kornmt. 
Bist du eine Dienerin? so komme in Erb,·echen. 
Bist du eine Vornehrne? so komme in seinem Harn. 
Komrne in Niesen (?) seinet· Nase. 
Kornme im Schweiss seiner Glieder. 

Az emberi sárral és vizellettel kitakaredik a gonosz, 
ép így az orrváladékkal és az izzadsággal. Az ijedtséget a régiek 
a démon beszállásának tulajdonították és mai napig ajánlják 
ilyenkor a vizelést. Az egypt. ráolvasásból értjük, hogy miért? 
Azért, hogy a vizellettel a démon szálljon ki. A talmud sze
rint az izzadás stb. jó jel a betegnéL Ezen ráolvasás szerint 
azért, mert az izzadsággal kiszáll a démon. Az egyptomiak az 
ember minden tagját valamely istenség védelme alá helyezték: 
,egy tag sincs rajtad isten nélkül«. (23., 48-49. lap.) Kétség
telen, hogy az idők folyamán az emberi test alaposabb ismerete 
folytán az emberi tagok számát is egyre többre és többre ~ették. 
Nem lehetetlen, hogy a talmud azon nézete, mely szennt az 
ember 248 tagból és 365 érből áll, egyptomi anatomiára megy 
vissza. Az egyptomiak szerint miuclen tagnak megvan a maga 
istene, ezzel szemben a talmudbölcs azt tanította, hogy minden 
tagra esik egy parancs és minden érre egy tilalom. 

Ismeretes, hogy a csomózás (Knoten) védő erőv~l bir és 
ez okból a bűvészetben és különösen az amuletteknel kiváló 
jelentősége van. E jelentőségre nézve jellemző, hogy a h~e
roglyphákban a védelem irásjegye mesterséges csomó. ~z Itt 
említett adatok mind időszámításunknál sok századdal régibbek. 

* 
k . Agobard, lyoni érsek a IX. század első felében. az öss~e~ 
5 o~ ok legádázabb zsidófalói közé tartozik és nem kevesebb mmt 
. Iratot bocsátott közzé a zsidók ellen. Sokan keresték már 

l'. 
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Agobard gyülöletének okát. .A. felelet az hoay Ag b 
' ,.., o ard 

zsidóval conflictusba keveredvén, az udvarnál a .. . egj 
h t .A. t . ·t· t" , b rovrdebbet 

UZ ~· ' ~- ~ll lSemr lZIDUS " orteneté Öl tudjuk, hogy il en 
a zsrdogyuloletre elegendo. De volt idő, midőn a y b ok 

b d l " , z em erek 
sza a e vuen es nemesen gondolkozva, nem tudták me é . 
h k . ' l' b ·1 l · g rten1 ogy 1va o em er 1 y a antJáró okból üldözhesse a 'dók ' . . ~ ~ 
TVtegand F. professor 1s e 11 emes gondolkozású férfiak k"' : 
tartozik és »Agobard von Lyon und die Judenfrage« c . ~ze 

z. erte
kez~sében (Erlangen- Lpzg. l901! erre a kérdésre akar felelni: 
»W Je konnte der heliste Kopf 1m ganzen neunten Jah ·l 

. •· l IUll-
dert swh zu .A.usserungen und Schritten hinreissen lassen. die 
ihn den brutalsten J udenfeinden aller Zeiten an die Sei te 
st eilen ?« A kérdés W. gondolkozásának becsületére válik, de 
kár volt a feleletre két nyomtatott ívet pazarolni, melyekben 
az egyház és az allam helyzetéből és a zsidók társadalmi 
állásából következteti W. az okokat és mintegy igazolja Ago
bard fellépését. Hát nincs korunkban elég példa az oktalan 
és vad zsidógyülöletre? Ha valaki nem antisemita, nem válik-<7 
gyanussá? Mi felvetünk egy másik kérdést, a mely valóságos 
közhely, de azért feleletet nem adtak l'á . .A. kérdés ez: Jézus, 
az apostolok, az első ókori keresztény községek zsidók voltak. 
Hogy fér össze ezzel a ténynyel jámbor keresztények faji 
antisemitizmusa? Erre a kérdésre csak egy felelet létezik és 
ez az, hogy a zsidógyülöletnél megszünik a szív és az ész. 
Kíváncsiak vagyunk más magyarázatra. 

* 
rtolsó számunkban (193. lap) keresztény varázsformalá

ból idéztük »Eserheye« szót és azt mondottuk, hogy a szó 
első tagja nem világos. Dr. Löwy Mór tisztelt munkatársunk 
és mások arra figyelmeztetnek, hogy az egész szó = ;"~';'IN •tt'N· 

Tekintettel Mózes II 3, 14-re (.,';'IN "WN ;'1\,N), a honnan a 
kabbalisták átvették, ez a magyarázat helyes. Egyszersmind 
helyreigazítjuk azon állításunkat, hogy Schechter és Singer 
a pal. talmud egy részletét adták ki, mert a szóban forgó 
részlet a bab. talmudból származik. 

* 
Delitzsch Frigye~; nagynevü assyriológus »Babel und 

Bibel« (Lipcse 1902.) czimen Berlinben felolvasást tartott, 
melyen a német császár is jelen volt. Rövid 52 lapon képet 
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arról, hogy az assyriológia mily hatalmas fényt elerit a 
a~bliára. és állitásait 50 ábrával illusztrálja. Az a benyomá-
b! 'l ' ' ' k It t k. k hogy I zrae orszaga es nepe u ura e mtetében tényleg 
sun_ 'sorban Babylóniától függött. Felette érdekes egy izraelita 
elso l "dó t· . , e (10. ábra), a me y a zs1 1pust mut.üJa. ~agyon tanul-
kep 'k l E k' l · .,. 'll á os egy mási , a me Y ze Ie VIZlOJát 1 usztrálja (49.) 
~-g 3 tég lá n (45-4 7) a tet~agrammatont v éli fel találni. Mint
ho y nagyon lázasan keresik ezt a nevet, és már többször 
tal~lták meg és vesztették el, felette tartózkodóan kell az 
il ·en felfedezéseket fogadni. A Dávid történetére emlékeztet 
e~y kép (24), a mely Sardanapait ábrázolja, midőn puszta 
kézzel egy oroszlánnal harczol. Egy másik képen a királyt 
mutatja, ki előtt felesége ül, és mind a ketten bort isznak. 
Ennél D. utalhatott volna a Nehemiás történetére (a királyné 
ül a király előtt, ő pedig bort tölt). A felolvasás egyébkép 
is rendkivül érdekes és tanulságos. 

* 
Dr. Flesch A. megírta hitközsége ebevra kadisájának 

félszázados történetét. Bár a chevra csak 50 esztendős, még 
sem nélkülöz minden érdekességet, és a mohácsi példa melegen 
ajánlható a régebbi hitközségeknek 

* 
.Annak idején megemlékeztünk Benediktus Levita a 

»Preussiche Jahroücher«-ben megjelent czikkéről, melyben 
kifE-jtette, hogy a német zsidó csak a kitérés által jut a teljes 
politikai és társadalmi egyenjogusághoz: »Da nun die Taufe 
in solchen Fallen offenkundig aus andern als religiösen Gri.inden 
hegehit wird, so Iasst sich die Sachlage dahin kennzeichnen: 
Um die volle Gleichberechtigung zu erlangen, muss sich der 
Jude erst als charakterloser Lump erwiesen haben.« A követ
keztetés az \'olt, hogy a gyerekeket kell kikeresztelni, minthogy 
a zsidó az »istenember• tant el nem fogadhatja. Perle.~ Rríza 
~rasszony, a feledhetetlen Dr. Perles József müncheni rabbi 
ozvegye, »Ein moderner Erlöser des J udenthums« ez. felol
v~sásban a zsidó vallás mély ismeretével és egyetemes miívelt
seg~el, messzelátó tekintettel és igaz lelkesedéssel mutatja ki 
Levlta tndatlansng<it és ellenmondásait, és végül feltárja 

~zo~at. a .:'_is~onyok::tt, melyek a l;evi_ta-féle egyéneket _neveltl'~· 
ebb Juvot a zsidó tudlistól nírJa, melyet a vallasoktata 
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és az irodalmi társulatok felolvasásai által leh t 
A. nők vallásos nevelését, fájdalom, elhanyagoljuk. ; k :lérni, 
mint P erlesné kellene a zsidóságnak, akkor szebbo ... Ily nő 
nézhetne elejébe. Jov6nek 

* 
Ugyanabban az egyesületben tartotta Dr Vo,nel t · , . .. · ~ semll. 

el <í adása~: »D te Aufange des Talmuds und die Entstehun · 
des Ohnstenthums«. Tulajdonképen Harnack felolva á · g s saiVal 
foglalkozott. Harnack erősen megrázta a zsidóság fá'át , 
hullott is róla. Milyen gyümölcs? Voaelstein kiemel/ h' es 

. . . o , ogy 
m.~n.~az, a m1ért H. lelkesedik, megvolt már a zsidóságban, amit 
kulonben H. sem tagadott. Jellemző a német zsidóság félénk
ségére, helyesebben megfélemlített voltára, hogy a felolvasó 
fel sem sorolta a kereszténység dogmáit, a melyek az egyház 
tanitása szerint alaptanai. Pedig H. erre egyenesen provo
kálta a zsidókat, minthogy maga is elismerte, hogy Jézus 
evangeliurna ujat nem hozott, és tana csak abban különbözik 
a zsidóságtól, hogy ez utóbbinak még sok egyebe volt. Mint
hogy H. felolvasásait mult számunkban ismertettlik csak fel
hivjuk a figyelmet Vogelstein ügyes felolvasására. ' 

* 
Fnimann. A. »U eber hebráische Inkunabeln« ez. előadá

sában, tanulságos bevezető észrevételek után, kor és országok 
szarint csoportosítja a héber ősnyomtatványokat. Körülbelül 
100 ismeretes. Az első Rasi pentateuch kommemtárja (Reggio 
eli Ca!::tbria 1-175. febr. 5). Ugyanez a mű az utolsó, melyet 
Spanyolországban nyomattak (1492. Zamora). Miután a zsidók 
innen kiüzettek, a javíthatatlan materialisták Portugáliában 
folytatták a könyvnyomást, még pedig 1495-ig. A számüzés 
Da.rnokles kardja lebegett fejük felett, nyomor pusztított 
körükben, de könyvet még akkor is vettek. Vajjon üldözőik, 
kik kereszttel a kezükben kisérték a szerencsétleneket utolsó 
utjokon spanyol és portugál fiildön, hasonló esetben ugyanily 
s1.ükségét érezték volna a könyvnek ? 

* 
Dr. Pe1·les F. »\Vas lehrt uns Harnack?« ez. iratában 

(Frf. a. M. 1902. é~ a~g.olul .J. Qu. Review 1902. ápr.) helye
sen jellemzi K. elJárasat a zsidósággal szemben. 1soo év 
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, szemében már nem is létezik, holott 6 maga erősen köze
~:;ett hozzá. Külö_nö~en sike1~ülte~ azok a részletek, melyek
ben :a:. ellenmondasalt .mu~atJa k1, szembeállítva egyes nyilat
kozatait. Joggal emeh kl, hogy a vallásilag müvelt zsidó 
II. felolvasásai által csak megerősödik hitében, és hogy H. 
roilyen igazságtalan az . 1800 év elő~ti zsidókkal szemben, kik 
nem tettek egyebet, mmt azt, a m1t ma H. tesz, hogy t. i. 
nem ismert8k el Jézus Isten voltát stb-it. P. bírálatát a 
következő, Goetheból vett idézettel zárja be: »Das israeli
tisebe Volk ist das beharrlichste Volk der Erde; es ist, es 
war, es wird sein, um den Namen Jehovah durch alle Zeiten 
zu verherrlichen « (W an derjahre II. 2). 

* 
Dr. Güclemann M.bécsi főrabbi a zsidó vallásról népszeríí 

könyvet irt e czimen: l>Das Judenthum in seineu Grund
ziigen und nach seineu geschichtlichen Grundlagen dargc
stellt« (Bécs 1902). Hat fejezetben adja elő a zsidóság lénye
gét, a mely szót Güdemann szándékosan kerüli, ~ehogy 
könyve Harnack elleni polerniának látszassék. A feJezetek 
czimei a következők : 1. A család. 2. Az Istenhit. 3. Az 
ember az Isten képmása. 4. A. földi és a túhilág. 5. A tan 
és az élet. 6. A jövőhöz füzött remények (messiás hit). Ezekb?! 
a czimekből nem is sejthető, mily gazdag tartalmuak. Tudas 
és szellem párosullelkesedéssel és gyönyörü előadássaL Zava-~ba 
vagyunk, hogy mit emeljünk ki. Jobb is, ha nem t~szsz~k: 
olvassa el, ki a zsidó vallás főtartalma iránt érdeklődik. Nem 
dogmatika, nem rendszeres theológia, hanem a főbb . tano_k 
mély és szellemes bemutatása. Természetes, hogy a sok támadas 
folytán, melyek a zsidó vallás ellen nem zsidó részren az 
utolsó évtizedben intéztettek, sok a nyilt és hallgatóJagos 

l . . G lő d'a nem vesz el po em1a. A szelid forma melyben · e a .l ' . , 
semmit tárgyi erejükből.' Az óvatosság, .mo~_dbatm a_ felele~~ 
a melylyel az uralkodó vallások képviselomek du:'a támlé, 
d• · . 'di már magaban e ;; 
~Sai Pllen SaJ'át vallása igazaJt megve ' . 

. h'k' '5 UDIVCr-
Jel!emzö arra a felvilágosodásra és szeretetre, et 1 .ara e k. 
salismusra, mel,reket a zsidóság ellen _trom~kf.t,t ·~á~szana~ i~ó~ 
»wohlbeRtallt c 1 'faa"arau k1mond\ a· a zs ., pro,essoro {. .... eJ ' ( . h l' u sai 
torkába bele fojtották a szót és az uralkodo Yallasok t eo og 
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bUszkén verik mellüket, hogy az ellenfél hallgat. No, de jobb 
Je~z, ha mi is hallgatunk. 

* 
Halevy Izsák :.Dóróth Harisónim« ez. nagy müve 

melyböl eddig - mint annak idején megemlítettük - a n: 
és III. kötet látott napvilágot, nagy port vert fel, a mely 
némelyeknek a szemébe szállt. Sz. a :.német buvárok« ellen 
valóságos pamphletet irt, hogy az egész modern zsidó tör
ténelmi kutatást diskreditálja. Azonban Halevy maga sem 
tudott volna énekelni, ha Rappoport, Frankel, Gratz és Weiss 
nem irták volna meg a szöveget. Arról a magaslatról, melyre 
a nevezett vezérek emelték, ugy látja, hogy itt-ott nem zöldel 
a mező, melyet megmiveltek, és azt kiáltja, hogy hanyagul 
mivelték meg az évezredes parlagot. Természetes, hogy az ellen
kritika nem maradt el. Epstein A., ki már régebben bírálta 
H. egyik uj feltevését a Revueben, ezen folyóirat legujabb 
füzetében ujra kritika tárgyává teszi H. egy másik fontos 
feltevését. Ugyanott Eaeher az egész második kötetet recen
seálja, megszokott alapossággal mutatva ki H. számos tévedé
seit az arnórák kronológiáját és egyéb kérdéseket illetőleg. 

Jellemző H. módszerére, hogy csak a két talmudból meríti 
adatait, a midrásokat, még a tannaitáktól származókat is figyel
men kivül hagyva. Eaeher nagy müvét az agádáról nem is 
ismeri, egyáltalában semmit, a mit Weiss óta ezen a téren 
produkáltak. A III. kötetet Elbogen bírálja a Monatschrift 
most megjelent 1902. január-februári kettős füzetében. Ez 
utóbbi keményen vág neki, ugy mint H. elődeinek. Ez nem 
helyeselhető, mert nem szabad azt a hibát, melyet H. elkö
vetett, hasonló hibával igazolni. Szóval, van egy kis elevenség. 

l 
l 

i 

A KEZDET DALAIBÓL. 

(Akdomosz éneke.) 

Téged dicsőit szellem-miriád; 

Szavadra angyal-légiók rohannak, 

Hogy minden reggel Rólad új imát 

Mondhassanak, új szellemek fogannak 

Mennybéli fönségű szerafimok 

Hat pár, csodálatos fénytollú szárnynyal 

Lesik parancsaid, oh Te szent Titok, 

Mély, ünnepélyes, félénk hallgatással. 

S most hirtelen megjő szavuk. Remegve 

Egyik a másikához ezt kiáltja: 

»A mindenség fénynyel telt meg nevedre, 

Háromszor szent a Seregek Királya! « 

S miként a hömpölygő folyóknak búgó 

Félelmetes, morajló hullámárja, -

Mint úr, szavad a kezdetben, oly zúgó 

E szerafok s kerúbok dal-imája. 

Szivárványpompa szent arczod visszfénye, 

S e ragyogás ba áhítattal néznek: 

Parancsot lesve égi küldetésre. 

S az ajkukon ki nem fogy a dicsének: 

» Dicsőség Néki, a hatalmas Úrnak k 

lVIinden zúg, minden szó csak Öt dicsérjed. 

S mint örök visszhang, e dalok úgy zúgnak: 

Hogy mindenütt jelenvaló a lényed. 

S végtére egybecsap az égi kar 
Meg-megcsukló szent dallamú imával. 

Eget-földet rendít e dalvihar, 
l\Iely régiókból-régiókba szárnyn.l: 
»U ralmadnak a fénye, glóriája, 

Mely a világot kezelettől betölté. 
Zeng nemzedékről nemzedékre szállva 
Most mindenkor, szünetlen mindörökkó. • 
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OR SZAGYI LAG. 

I. 

A PESTI IZR. HITKÖZSÉG ELÖLJÁRÓSÁGÁNAK 
JELENTÉSE AZ 1901-IKI ÉVRŐL. 

A főváros ellen emelt panaszszal, hogy a hitoktatáera 
szükséges subventió felemelését megtagadta, kezdődik a jelentés. 
Ezzel és a tagok anyagi támogatásának nagyobb igénybe
vételével szaros kapcsolatban van a beszámoló bevezetésének 
második rendkivüli pontja, mely a most érvényben levő alap
szabályzatnak a változott viszonyokhoz képest való módosításá
ról tesz jelentést. Az előljáróság tagjai a választmány és kép
viselőtestület e czélra felkért tagjaival egy 15-ös bizottsággá 
alakulván, élénk és sokoldalu eszmecserét folytattak ez ügyben, 
melynek eredménye egy teljesen kidolgozott alapszabálytervezet. 
E javaslat legközelebb az előljáróság retortáján is átmegy és 
ezzel czéljához igen közel jut. 

A hitközség szükségleteinck oroszlánrészét a hitoktatás 
költségei nyelik cl. Voltakép ez a momentum az, mely a mér
legct az utolsó években az egyensulyból ki, a deficzit felé bil
lentette. A takarékoskodás itt boszulja meg magát legjobban, 
ha tehát külső fejlesztést a rendelkezésre álló fedezettel nem 
lehet megkoczkáztatni, de legalább a »belső fejlesztés nagyobb 
áldozatok nélkül megvalósítható feladatainak« kiván nyomaté
kosabb munkát szentelni az elöljáróság. 

A vallásoktatáson túlmenllleg a polgári és középiskolai 
ifjuság vallásos érzületének fejles?:tésére az ifjusági istentiszte
let intézménye helyezkedett szélesebb alapokra. Eddig tudva
levöleg az előljáróság nagyobb sulyt fektetett a leányiskolai 
ifjuság vallásos érzül&tének fejlesztésére, mint a fiuiskolai 
ifjuságéra és igy történt hm;szu évek során, hogy mig az ösz· 
szes polgári és felső leányiskolák ifjusága számára igen szép 

ORSZÁGVU,ÁG . 2tl3 

, 1 elő istentiszteleteket r endezett, addig - a hitközségi 
's lele rem .. d 'k . k' , .. . 
e . fiuiskola noven e eit 1veve - az osszes polgán fiu-
polgá'rkl 'f'uságáról teljesen megfeledkezett. Ennek az állapotnak 
· kola • 1 J 
JS Jahára véget vetett az előljáróság olyképen, hogy ezen 

'gre va . 
ve h gyermekek számára IS valahogyan helyet szorított a 
mosto ~ u zsinagógában, a hová a jelen tanév kezdete óta 
::o~bac 1 's, buzgósággal gyül istentiszteletre és hitszónokJatok 
oromme e 
hallgatására. . . 
' A héber nyelv mivelésére a szükre szorított 1skola1 okta-

ll tt már réo' mutatkozott szükség, ezt kivánta kiclégí-
tás me e o , . , 

. h'tk" ség amikor u. n. heber Iskolakat szervezett. Ez telll a I oz ' , .. 
. k 1 'k oly váratlan népszerűségre tettek szert, hogy evkozben 
JS o a . . , t l't ·c 
is szükségesnek mutatkozott három UJ mteze e esi ese. , 

Magasabb kiképzést a héber irodalomban .a Talmud-tura 
intézet van hivatva megadni. Itt egyedül hangzik fel a panasz, 

h tanulók létszáma a várakozásnak meg nem felel, da-
ogy a · k lá' 't k ll" , k hogy a hitközség e nacry hivatásu IS ' O Ja ·e o czara anna , "' · f 1 l áldozatkészséggel gondozza és elismerésre méltóan meg IS e e 

feladatának. . f .
1 

t, 
A hitközség elemi és polgári fiuskolája intensiv eJ esz e:;; 

h · ő , .. 1·skolák közt az első sorba küzdötte fel reven asonmm segu . , , 
1 magát. Hivatásbeli kötelességeik lelkiismeretes telJesitese . ~e -

lett dicséretes működést fejtettek ki a tantestület tagJai, :l 
. . , ől t nyag okszerü beosztásárol m1kor a tanítási modszerr , a ana . 

és eayéb oktatásügyi kérdésekről a meghivott szakférfia~ JC:e~
létében értekeztek. Nagylelkü emberbarátok adományai re~e~ 

. "l áld, és utánzásra melto lehetséaessé vált egy rendk1vu asos ,
1
. 

. " . . 1 't 't· melynek eze Ja mtézmény az u. n. »napkbzi otthon « e esi ese, lk 
1 

t 
' , h· délutánon a a ma a legszegényeb beknek hetenkent arom 1' 'k 

d . 'l 'j, 'tott helyisécrben tanu JH. 
a ni, hogy tiszta levegőjü, JO VI agi. A ők tudományo-
megszeretni az iskolát és tanulmányaikat. n 

1 
. á olt a 

.. 1 é ·nye IS sz ro , 
sabb kiképeztetésével e modern kovete ro D) 

1 
nem 

h' tk" · ' · 1 • .· kolájának - a me Y 
I ozseg, a mikor polgárt ean) ts . dd' · osztáb·ain 

k · bb' · . · 1 fiuiskola-e Igi J 
eves e mmtaszerti, mmt a P0 g. , , tt E előre csak 

felül egy » továbbképző tanfolyamatc letesite . gy , .t, 
d , . kább szívbeli kiképzest nyuJ o 

a elutáni órákra és nehány, lll , 
1 

idllszerint 
tárrr . , . h állalkozas, me Y ez 
, r.,Yta s~ontkozik, de a. a v beü a hitközség egy 
ugy látszik magángazdasági alapon áll, t, ·

8 
·nriadni. 

felsőbb leányiskola létesítésétől bizonyára nem fog VI ~ ' 
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A. közel jörd feladattára homlokára azonban nem ennek h 
·a ' k.. ' · k l k' d · ' k ld ' anem a ~zs1 o ozep1s ~o a« ~er escne mega ása van tüzve. 
Az oktatás mellett kétségkivül semmi sem hat oly "óté

konyan a. v-allásos kedély ébresztésére, mint az istentiszJtelet 
és a vele Járó vallási szartartások ünnepélyessége. A napisajtót 
is sokat foglalkoztatta az uj templom építésének kérdése, me!,_ 
rdl a jelentés is szól. A sok ténta, mely az építendd templo~ 
stylja felett folyt, nem volt elegendő, hogy a kérdés megoldását 
akárcsak az első tervezés stádiumáig vigye eidre. Az építkezé~ 
óriási teknikai nehézségei, de mindenekeldtt az anyagi áldozatok 
ije ztő nagysága, melyet ily remekmű igényel, kitolja azt az 
időpontot, melyben az hivatásának lesz átadható. A kitközség 
addig is gondoskodik az á j tatosak körének kiszélesítésérdi alkalmi 
imahelyiségek engedélyezése utján. Léleknemesítő működését e 
téren azzal tetőzte, hogy ugy mint minden évben, ez évben is 
a szent ünnepek alkalmával, mintegy 1800 egyetemi hallgató 
befogadására alkalmas helyiséget drága pénzen bérelt, hogy 
azon idegenből ideszakadt jobb sorshoz s vallásos élethez szokott 
és reá érdemes ifjuság illő környezetben áldozzék vallásos 

meggyőződésének. 
A. hitközség sulyos anyagi helyzete, a mint a közmivelődési 

intézmények fejlddésének nem volt gátja, jótékonysági tevé
kenységében sem volt érezhető. Osak havi segély és alamizsna 
czimén közel 83 ezer korona került kiosztás alá. Ehhez sora
koznak a természetbeni adományok: ruházás, fűtőszer, husvéti 
kenyér stb. alakjában, továbbá azok a testet-lelket emelő szé
derestélyek, a melyeket a katonaság kötelékében állók részére 
rendeztettek A jelentésnek idevágó egész szakaszát kellene 
lenyomtatni, ha megközelítő képet akarnánk adni arról a sok
irányu humanitárius működésrdl, melyet néma számok is, oly 

ékesszólóan fejeznek ki. 
A szegény segélyezés correlatuma, a betegápolás a lefolyt 

érben a népességi szaporulatnál is nagyobb arányban növeke
dett. "Cgy tudományos, mint közigazgatási tekintetben a leg
magasabb szim·onalon álló kórház összes kiadásai körülbelül 
150 ezer koronára rugnak. Az 1929 fekvd beteg közül 764 
részesült ingyenes ápolásban, 19204 ápolási nappal. Az ingye
nes kezelésben részesült bejáró betegek száma :!0731; ezek 
közül 11980 nem zsidó vallásu volt. 
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Hitközségünk izmosodó intézményei közül a Bródy Adél
ek kórház már régóta magára vonta a nagy közönség 

~~;:~ődését. A zsidó könyörületességnek igaz megtestülése ez 
~~tézet, mely szükségleteinek_ túlnyomó részét zsidó polgártár
J • k nagylelküségéből fedezi, de daczára ennek, áldásos mükö
:::~nek nagyobb részét más vallásnak gyógyítására fordítja. 
l\fig az ápolt zsidó gyerme~ek szán~a 3988, a más vn,llásuaké 
]10l 9 . .A. kórház mult év1 budgetJe 100 ezer koronán felül 
emelkedett, a mi által az előrelátható reudes kiadások 15 ezer 

koronával haladtattak meg. 
A fiárvaház rohamos fejlődése elYálhatatlan kapcsolatban 

áll lankadatlan elnökének, Degtscl~ .Jakab nevéyeJ. Aki az 
egyes tételeket nem látja, nem is hinné, hogy ama váls:igözerü 
korszakban, melyben kereskedelmünk s iparunk teng, sikerült 
neki 200 ezer koronát gyüjteni oly intézet számára, mely alap
tőkéjéből is fentartani tudná magát. De nem is a tdkegyüjtés 
volt czélja, hozzá látott az intézet belterjes fejlesztéséhez, 
amikor kimerítő tcrvezete alapján polgári iskolát nyitott nyil
v<inossági joggal. Az intézet fellendülését mi sem bizonyítja 
ékesebben, mint az, hogy a tavalyi 142 tanuló helyébe az idén 
189-et részesített czéltudatos gyámolittisában. 

A. lefolyt év-ben adomáuyok és alapítTányok czJmcn 
befolyt összegek 196,815'55 koronát tesznek ki, mig az évi 
évi kiadások 99,162"89 koronúra rugnak; az intézet tiszta 

tdkéje ez id ö szerint 2.010,590 74 km ona. 
Az izraelita siketnémák országos intézete, melynek élén 

Deutsch Sámuel ur áll, mintegy 100 szerencsétlennek nyujtott 
boldogító menhelyet. Ez intézet vagyona is tetemesen emelke
dett s ióval meghaladja az egymillió koronát. Költségv:_tése 
pedig a sok ingyenhely daczára mintf'gy űOOO korona tobb
lettel záródik. 

A nyugdíjintézet (jelenlegi elnöke Baurngarten Lajos ur) 
állapota is javult a b<ll•ételeknek 46 ezerrlll 54 ezerre v~ló 
em~lkedése és a kiadásoknak 3R ezerről 35 ezerre való csak
kenése fohta'n A . t' et v:~rtvoni állománya 1\J()] deczember 
3 

J • z lll ez e. 

l-én :n8,64 7 kor. 33 fillér. 
A kezüukben lc>ő előljáró~ági jelentés nem t:~rtalmal:za 

a~. Hl Ol. évi költségvetés f' gyes tételeit s r zek viszony :ut a .wr
szamadáshoz, mert erről egy külön. a számvivő>ég :íltal kidol-
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gozott szakjelentés van hivatva tájékozást adni. Ez ált l 
jelentés keretében csak a kultuszjáradékok állapota vaa ános 
t .. t t kbP.l ·1 ' 1' ' 1 11 felun e vc; eze v ny1 vanva ova esz, hogy az elmult . ·b 
· 't k 'bb'h ' 6

' en v1szony1 va a ora 1 oz 17,:H5 egyennel gyarapodott ak lt . ' 
járulékot fizetök száma. A befolyt járulékok főösszege 3~5 ~sz
korona 50 fillért tesz ki, mihez második jövedelmi forrás~152 
182 ezer koronát kitevő alapok s alapJtványok kamatai járul~ 
nak. Mindez azonban távolról sem fedezte azt a nagyarán u 
támogatást, melyben szegénysorsu és beteg polgártársainka/a 
hitközség részesítette, ugy hogy a pénztári, a gazdászati ügy
osztály · minden takarékossága nem tudta meggátolni, hogy a 
költségvetés deficzittel ne záródjék. 

A gazdászati ügyosztály még a közgyűlés mult évi hatá
rozata alapján intézkedett a templomi orgona szükségessé vált 
javítása érdekében, a mi a hitközségnek 12 ezer koronánál 
nagyobb megterhelését jelenti. A zsinagóga épületén is bizton
sági, tatarozási és világítási építkezések váltak szükségesekké 
a közgyülés megállapította kereteken és költségeken belül. 

Hitközségi hivatalok tétele alatt emlékszik meg a jelen
tés ama fájdalmas veszteségről, mely a hitközséget kötelesség
tudó, derék titkárhelyettesének, egyszemélyben ügyészének, 
Steiger Lajos dr. elhalálozása folytán érte. A megürlsedett 
állásra 28 folyamodó közül Gábor Gyula dr. ismert fiatal 
fővárosi ügyvéd hivatott meg. 

A rabbinátus hatáskörébe tartozó hivatalos ügyekről köz
lött statisztikai adatok közül magukra vonják figyelmünket az 
áttérési statisztika tételei. Sajnos tapasztalatok! A zsidó hite· 
hagyók száma évröl-évre szaporodik, a zsidó vallásra át- illetve 
visszatérők száma csaknem ugyanazon arányban csökken. A zsidó 
hitből való kilépés tudomásul vételét a törvény értelmében két
szer kérték 208-an (tavaly 156-an); ezzel szemben a zsidó 
hitre át-, illetve visszatérők száma 42-őt tett ki. A népesedési 
mozga.lom keretéből sajnálattal kell konstatálnunk, hogy a szüle
tésck száma az előző évekhez képest tetemesen apadt. Az cske~ 
tések száma alig észrevehetően emelkedett, a halálozás a régi 
számokat mutatta. 

Mielőtt jelentését befejezné, az emlékezet szárnyán vissza .. 
száll az előljáróság azon férfiakhoz, kik odaadó müköclésükkel 8 

áldozatkészségükkel hitközségünk felvirágzásán fáradoztak. Pfei-
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I 
'c" Ehrlich Mózes, Neumann Antal és mások nevei az 

fer gna '' b · d' a· l barátok könyvé en mm Ig 1szes 1elyet fognak elfoglalni. 
ember k' kt' , . . Végül még egy IS perspe 1vat nyuJt a JÖvőbe a jelenté8• 

'kor az 1902. év költségvetését tárja elénk. Az 1.137,000 
anu a szükséglettel 42,000 koronával kisebb fedezet áll szem-
koron . , 
b a mi szomoru Jelenseg. en, 

Budapest. DR. RAPPAPORT BI':LA. 

II. 

A PESTI OREVRA KA.DISA ELŐLJ ÁRÓSÁGÁ

NAK JELENTÉSE ÉS KEZELÉSI KIMUTATÁSA AZ 
1901-IKI KÖZIGAZGATÁSI ÉVRŐL. 

A Chevra Kadisában testet öltő zsidó könyörületesség 
egyik apostolának, Ehrlich Mózesnek nekrologusával kezclö~ik 
a jelentés. Minden szép, amit e munkás magánember az elet 
folyama alatt cselekedett, kegyeletes szavakkal van ecseteive. 
A hitközség javára tett nagy alapítványaiban és kegyesczé!u 
hagyományaiban földi életén túl terjedő, .iótékonyan munka:
kodó alanyiságo t teremtett magának. »Becsülés, köztisztelet es 
szeretet övezte életében, áldás legyen vele haló poraiban !« 

Méltó utódjára, Dr. Weimann Fülöp kir. tan~cso~:·a 
hárult most már az intézet terhe és felel<'lssége. A kik koz
ügyekért lelkesedő természetét ismerik, azok egé~zen termé~ze
tesnek találják, hogy hosszabb időre terjedt helyettes-eln~k~ 
feladatának fényes sikerrel megfelelt. Az anya-hitközség alelnoki 
székébe meghivatván, e jelentékeny erőt a .Ohevrá.nak el k;ll~tt 
veszítenie, valamint bucsut kellett mondama Bt·ettner L. Zsig
mond urnak, aki szintén szép emléket biztosított magának a 
Ohevra Kadisa évkönyveiben. Annak megemlítésével, hogy az 
egyesületnek Boschán J aka b és Fleischmann Ede urakkal 
~lén ideiglenes tisztikara megalakult, a jelentés a Ohevra egyes 
Intézményeit veszi sorba és számol be állapotukróL 

Első helyen említi a jelentés az 1893 óta fenn~lló aggok 
házát. Átlag hatvan agg nyer benne ellátást. Utóbbl években 
:- sajnos - az intézet oly szüknek mutatkoz~tt,. h~gy ~az elő~~ 
Ja_róság már terveket is készíttetett ezélszertt kib~vítese ~~ 
ga ban. Az intézet fenntartása 45,07 4 korona 87 fill er be ker ul t 



a~i a megh Yt fedeze ttel Slii'mben 18,933 korona 51 . 
hwnyt mntat. mrly ö,;szegt't a Cbevr,t Kadisa fed t filler 

, f" . . . ez e. 
.rt ovarosi szegenyek nyomasztó helyzeté k 

t l · · · l · b ne meghat· ecse e e:;ne vezeti c a ~cgélyezésekről szóló ez' t . 0 

'r l. . . . Ime a Jelenté 
C' JCSen osztJuk e tekmtetben a Jelentéstevő nézetét· 1 . s. 

. , b . a aiUJ.zsna 
nem segit egymaga an ~• legszegényebbeken lell · tá . 
l ll kik 

. ' n mogahs 
'e ne ~, azt pedig nem adhatják jótékonysági · t· . ' 
l 

m ezmenyek 
1anem egyes~egyedül n. baj forrása: a társadalom. A Oh ' 
l"''á · . . evraR (' o J rosaga, úgy látszik, becsületes gondossággal cr "k ... 

k t tt . l' . . . . k , byo ereig 
u a a szocZJa IS nuzenan ·at. Eletrevaló javaslatnak lát . 
l d >khá . . ' l b Sztk o y. mene e · z epitese, me y en fővárosi szegény erk"l . 

t k t tb k 'f ' ' ' O CS! e ·m e en_ ·1 agastatan zs1~ó családok, kik munkájuk révén 
ugyan megelhetnek, de lakásviszonyaink mostohasága alatt szen~ 
vednek, állandó otthont találnának. Szóval a Ohevra K. a családi 
tüzhelyet akarja biztosítani homestead utj án. Amig a segél ~ 

. k . . y 
ze:sne ez az mtenZJvebb módja nem lehetséges, érdemességet 
~ szoru~ts~got szem előtt tartva havi és negyedévi segélyekkel 
Igyekszik JÓtevően közrehatni a nyomor apasztására. E czimen 
az 1901. évben 33,288 Kor. került kiosztás alá. A rendes havi 
segélyeken kivül betegek gyógyhelyre kűldésével, özvegyek és 
árvúk gyámolításával terhelte meg a übevra költségvetését. 

.A. betegápolási intézmények gyámolítását elsőrendü köte~ 
lességének ismeri a Ohevra. Maga nem tart fenn ugyan kór~ 
házat, hanem a meglevők anyagi támogatását tekintettel a 
gyógykezelt izraelita vallására tekinti feladatának. A beteg
ápolási institutiók támogatására az 1901. évben 64,200 koro~ 
nát fordított. 

A temetkezési ügyről szóló része a jelentésnek panasz
emeléssei kezdődik a főváros közegészségügyi bizottsága ellen. 
E bizottság u. i. egy szabályrendelet-tervezetet készített, mely 
jelen alakjában vallásunkra, szakásainkra és hagyományainkra 
né~ve felette sérelmes, mélyen belenyül a kegyelet müvének 
szokott folyamatába és az erre vonatkozó akarati elhatáro
zásba. Reméljük mirészünkről. hogy a jelentéstevőknek, illetve 
az anyahitközségnek sikerülni fog e szabályrendelet~tervezetet 
levétetui a napirendről, ha pedig ez nem történik, bizunk 
abban, hogy a jelenlegi kormtí.ny, melynek több tagja küzdött 
a vallásszabadságért, küzdelmük fényes eredményét nem engedik 
elhomályosítani egy illiberális szabályrenelelet megerősítése által. 

.Jótékony hatása a Ohevra miiködésének a temetkezés 
.... 

1 
leainkább abban nyilvánul, hogy összesen 1522 esetben, 

koru "' Jml:íl csetek 61 °/o-nál elijak egyáltalán nem fizet-
vagyis a 

tettek. . t tő l . . . f l Az uj közpon ti eme 1usz ev I en nálása ut~ín - sa j~ 
st.ülmek bizonyult. Ez idö alatt u. i. nem keve ebb 

)105- ' . 
. t 16 us5 halott lett Itt eltemetve. ugy hogy kibővítése 

uun ' 
elodázhatatlan követelmény. Az előmunkálatok erre nézve meg 

is tétettek. 
A vagyoni kezelés körében azon örvendetes jelenoéget 

tapasztalhatjuk, hogy hiány a Ohevra mérlegében nem mutat~ 
kozott, hogy a számvivőség és elűljáró~ág egészben véve nagy 
gondot fordított a helyes kezelés elveire és minden renclii 
anyagi ügyeire, hogy a folytonos növekvő >zükségleteinek és 
mindig fokozodó humánus feladatainak megfelelni képes 

legyen. 
A VI. és VII. pontban beszámol a jelentés a mult évben 

alapítványok és hagyományok czimén befolyt összegekről (ösz~ 
szesen: 4000 korona) valamint az egyes alkalmakkor szrgé~ 

nyek között való kiosztásra rendelt adományokról (összesen: 

5958 korona.) . 
Ime elébénk tánlit a übevra Kadisa mi.iködésben a XX. 

század humánitárius irányzatának egész rendszere 1 

.Az aggok háza az egyeseknek öregségük idejére biztosit 
ellátást, a tervbe vett menedékház a létért küztlő családot 
fogadja oltalmába, a bőYen juttatott pénzsegélyek ideig·óráig 
enyhítik a nyomort, a betegtípolás a tehetetlenül sinylőd[íknek 
nyujt testi és lelki megnyugvást, a temetkezés a legszegényeb
beknek is biztosítja a végső tiszteletet, mig a temető j6 
karban tartása a holtak becsülését, az élők nagylelküségét 
hirdeti. 

Ebben áll a pesti Ohevra Kadisa vallásos, kegyeletes és 
.emberbaráti feladatköre. Zajtalanul, de annál biztosabban 
halacl ez uton az emberi könyörületesség eszménye felé. 

B~rclapest. 
DR. RAPPAPORT BtL.\. 
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VEGYESEK. 
lr·o~al.mi hirek. l\fegjclent és beküleletett: D1'. Flesch A 

A moh:1cs1 cbrvra-kntltsa története 1850-1900 • r 7 - • 
1902 n ·/ R z· · .. · · l>LO 1acs 

• - .1. e7 es :~,OS~ te, Em ~oderner Erloser des J u dentim 
V ?rtrag, ge halten Jnl Verein für jüdische (:J eschichte m~ 
L1ttcratur zu KönigslJerg Pr. Kiínigsbe1·g 1901 - Dr Viunl 
·t . H n· A ... . · ages ew, :• ll' n!:tnge des Talmuds und die Entstehimg 
de:; O)mstenthums .. Vortrag, gellalten im Verein für jüdische 
Gesclucl~.te. und Lttteratur zu Königsbcrg a.r.n 19. Februar 
1902. Komgsbc;·g 1902. - Dr. Freimann A .. Uber hebrüi-;che 
l1~kt~nabeln. \ ortrag. Sonclerabdruck aus »Oentmlblatt für 
R1bhoth~kswest>n« 19. Bel., 3. Heft. Lipc;~e 1902. -
Dr. Wetlcert Aqt~. Th., Izméli Izsak »Jeszód Olam«. 4. rész 
18. fcjezetén<:k néhány részlete a kiadó birtokában lévő 
kéziratból (Lithographia.)- Dr. Frankl-G1·iin Ad .. Die Varí
anten .in deu hibli~chen Parallelen verglichen und erkliirt. 
I. T?e!l. 18~.0. - Dr. Blatt Lajos, Brill Sámuel Löw a pesti 
rabb1sag elnoke 1814:-18!17. Budapest 1902. Bővitett lenyomat 
a l\Iagyar Zsidó Szemle több évfolyamábóL - Dr. Baneth E., 
:\Iaimt}nis :N eumondsbercchnung. Teil III. (a berlini IJehran
stalt Ertcsitőjében.) Be1·lin 1902. - Kisteleki Ede Könyör
gések Kiinyve, hm'lk, Fohászok. Szeged. J 902. Szorző tulaj~ 
dona. - Dr. Cvnnn Doyle, A dél-afrikai háboru, annak oka1 
l;s vezetése. Forditotta Aliqui~. Budapest 1902.- Dr. Pedes F .. 
'W as l ch rt uns Harnack? Frankfurt a l\I. 1902. 
Dr. Griinhut L., J alkut Hamachil·i. Sammlung midraschischer 
Auslegungen der Sprüche Salomons von R. JJfnchir bar Abba 
Ma1·i. Zum ersten Male nach einer Handschrift hm-ausgegeben 
mit Amnerkuugen, Quellennachweis und EinJeitung ver,ehen 
Jen(salem 5662. Verlag J. Kauffmann Frankfurt a M. Pre1s 
5 Fre~. - Castiglinni V., Scriptum Probitatis quo libro' 
cont~nentur Lsaach Samuclis Reggio ('pistulao ad Samuelem 
Da.v1d Luzzattu mis~a(' editlit commentariisquc auxit. Tergeste 
MCMII. Cracoviar' (Hóber levelek). - Dr. J(rauss S., 
Ir Beroth. Jeruzsálem 5662. (Külön lenyomat Lunz •Jeru
zsálem« ez .. foly.óiratt\hól). - Epstein A .. l;o retour de Rab 
en Babylome d aprés M. Isaac Halévy. Páris 1902. (Külön 
lenromat a Revue XLIV. kötetéből). - Bloch ~lL, Die [nsti
tutlonen des J udenthums. II. T heil III. Hand. Budapest 1902. 

:!\)1 

Ottolenghi G~~seppe, genua~. ha~t~stpara~1csook, az olasz 
. _

1 
volt ne>elo,]e, olasz hadugymmltiZterre lett kinevene. 

!nra r miniszter végig küzdötte az olasz szabadságharczokat 
}.z nl l "It ' 'té ' · - ' több ·iz ben súlyosan kmekg~e Jesu_ es a n

1 
zscg1 ermet is elnyerte. 

; szcríi táborno ~meveze~e az o asz hadsereg köreiben 
A : 1.

0RrÖroet keltett és tevékenyst'géhez nagy reményeket fííznek. 
nao) Hazai statisztika. Az l 900. é1•i népszámlálás szerint 
M ayarországon 826.222 zsidó lakik. A városok köziitt Bucla
r at után Nagyváradnak van a legnagyobb zsidó lakossága: 
i~\ n. A meg~ék ~közt :lső helyen ~ll Mármaros: 55.957. 

tánn következik Zemplen: 31.515 es Pestrnegye: 30.113. 
A horvátországi zsidók száma: 30.032. 

A bel'lini rabbiszemináriumban az imént megjelent érte
sítil szerint 48 hallgató volt; mind rabb1jelölt. mert alsó tan
folyam nincs. és Yalamennyi egyetemi hallgató. Külföldi volt 
12: 2 magyar, 3 galicziai, 5 orosz, 2 morva. Rabbiállást 
kapott 10. Az évi járu1ékok kereken 24.000 m:írkát tettek ki, 
melyhez különbözéí czímek alatt még több mint 7000 márka 
járul. Az intézet magánvagyana kerek összegben .509.000 márka. 
Az évi kiadás 44.000 márkára rugott. Az egyetlen rahbiképzií 
Európában, a mely emelkedőben van. Az értesítőt Barth J. 
értekezése : » \Yurzeluntersuchungcn zum hehriiischen nml 
aramilischen Lexicon I« eWzi meg. 

Dr. Mandelkern Salamon, az új héber Concorrlantia nt•ves 
szerziíje, üj-héber költő és orosz író, 60 éves korában Bécsben 
meghalt. 

Myet·s As her J., a londoni .T cwisch Chronide ki~tl!ija, 
5~ é>es korában meghalt. Ritka lelkes ember >olt rs az ;w~ol 
fő váro~ sok emberbad ti és míhelödési intézménye, mel)·ekm k 
vezető1hez tartozott. elhunytával stílyos veszte ... éget szemedett 

h' .. ~~· Rózs~ Izsó .~~ Vá~hely J~erületi elt;iil~öt ü -ze:('~li 
1t~wz,eg 2 U eves elnok1 tcvekenysege alkalmahol me leg ll\-a-

cziokban részesítette. 

1 
f 

1 
A_ berlini. Lehranstalt imént közzétett Értesitője :s.zcrint a 

2
e
8 
° yt ev ben .Jelentékeny anyagi ~iker t ért el. Hallgatót sz.á~~ 

h 
1 

volt,. 21 német és 7 ki:ilföldi. Ezenkivül ll renclklvuh 
Na lgató1a. Yolt, csupa külföldi (ezek nem tettek érettségit.) 
hi~f reglbe.n oly egyetemi hallgatók számára, kik ~ zsidó 
A lanhan kt akarják ma()'ukat képezni, tanfolyamot ny1tottak. 
hal!Htn~z~tos czim nem ~onzott, az utolsó félévben nem volt 

gato es a tanfolyam egyelőre megszi.int. Xincsenek ide'\Jisbik. 

áprilisD~. _ Schechter S., a cambridgei és londoni egyetem ta~üra, 
newy · ·k1.oban ~lhagyta Anglüít, hogy elfoglalja a reorgam~tí~t 
az a01 1 rabb1képző icrazaatói álhhlút. Bucsuzá"a alkalmabl)l 

ngol z . l' o n l 'l tudunk . ·8H oság oly lelkesen üone1Je te, a m1 yenre 1~em 
Pcldát. Zangwill, a hires iró, ki ]drom szemimírmm 
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nevében beti;élt;. felp:maszolta, hogy az óvilág zsidúsúga keve 
te~z tuuomttnyacrt e~ a maga humoros modorában az set 
zsidóknak ~zemükre vetette, hogy Schechtert elenrr~~~~~l 
A:z. ~~nepelt~~ ,;z:i~wsan LiYerp?oli_g kisér~ék, hol a~eril~:; 
k!se1:oivel ha,101~a .~zallt . . Az am:nkm fo~adas oly fényes volt 
a milyenben zs1do theologus meg nem reszcsült. A napila 1~ 
külön czikkekhen ir ták le megérkezését é:; a Snn amerl~o' 
szo~-:~s szer~:lt .megin~erw.iev_olt.a. Dr. Sch~ch~er ezt a lelkesedé~~ 
kétsegtelenul ertékesJtem fogJa az amenkai hittestvérek fele
kezeti ügyeinek jav:ira. A ki vúló tudósnak és lelkes férfiunak 
sok szerencsét kivánunk uj mííködési teréhez. 

A zsidó tudomány Mecenásai. Hirt adtunk már arról 
hogy a newyorki rabbisemináriumuak három ottani jótevő eg; 
millió koronát aj~indékozott. Ugyanazok a .Jewish Encyclopedia 
számára egy fé.lmilli~ koron~ t a_jánd~kozta~ és u.gya~ilyen összeget 
a Hebrew Umon College (cmcmnab rabb1szemmánum) számára. 
Az utóbbi összeget csak akkor adják ki, ha a tervbe vett 
két millió koronát N ewyorkon kivül hozzák össze. 

01". Rosenbel'g Gyula Abrudbányán, Tisza Kálmán volt 
kerületében, képviselővé választatott. 

Varsó zsidó lakossága az utolsó népszámlálás szerint 
262.824 lélekre rug, összlakosság 736.625. 

Jewish College. A londoni rabbiszeminárium utolsó köz
gyülésén az elnök Dr. Aclle1· H., angol főrabbi, bejelentette 
azt a ter>et, hogy a nevezett intézet a londoni egyetemmel 
szerves kapcsolatba hozassék mint a keleti tanulmányok kép
viselője. Az ügy még függőben van, de a chief-rabbi az 
érdekelt tényezők jóakaratáról biztositotta a gyülést. Egyszers
mind utalt arra, hogy a 15,000 forint évi jövedelem, melyet 
jórészt néhány község bocsát az intézet rendelkezésére, nem 
elegendő. Az intézet reorganisatió előtt áll. 

Dr. Schnitzer Armin komáromi rabbit a király a koronás 
arany érdemkereszttel tüntette ki. 

Dr. Schwarz G., budapesti tanár a jogi kar dékánjává 
választatott. 

TÁRSADALOM. 

ÓDA. 

Az orszúgos rabbiképző-inlézel huszonötéYes jubileumára. 

Örök eszméknek büszke otthona, 
Hol a tudás a hit tüzében lángol, 
Viharzó multunk enyhe szigete. 
A melyet emlék, mint a repkény, titfon 
Jövőnk, reményünk csöndes temploma: 
Hol fönnvirraszt az égő kegyeletnek 
Derengő, borus oltánnécsese. 
Mereugő dallal im köszöntelek! 

Harczban negyedszáz éve állsz Te már, 
~s hábornel az eszméknek csatája: 
Ostromba szállt a bambaság Veled 
Tünt századoknak szívós babonája. 
És sziszegett és üvöltött a gnny. 
4- rágalom, a hosszuvágy szünetlen 
Es körötte a fölindult vihamak 
Mint Sión orma álltál rendületlen. 

Majd látnod kellett a közönyt Neked, 
Egy más táborban szivemésztő árnyat: 
Mint takarja feledés homálya 
Tenger kincsét a zsidó tuclásMk. 
Bübájlatos, édes nyelviink árván -
Apnnk sorsa öukörüukben rejtelem, 
Költészetünk ezer gyöngye sárban. 

, V an-e ennél nagyobb bánn t. gyötrelem?! 

':l' estvérkéz sebéhez jött az i<legen: 
':l'itkot keresni szent könyveink lapjún. 
V é res szeme a gyülölettől égett· 
Kutatni mocskot ősvallások anyjím. 

M~GYAI\ z 
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Forgatbk kardot ezret ellenünk. 
Es mii1dnek ormán rágalom az él 
liiint egykor Titus kardjára felvésve 
Irtandó nemzet neve : Izraél ! 

S im hitünk büszke fellegorma Te! 
Neveltél harczost a csaták zajára, 
És adtál fegyvert küzdeni nekünk 
Tüzláng, babérba s diadalba mártva, 
Tudást adtál - és lettünk őrszemek 
Az ősi hitnek magas várfokán ; 
Hitet adál - és lettünk bajnokok 
Zsidó tudásnak csatázó során. 

Tanodtól termett korona fejünkön, 
És lelkeinkben gyuladt büszke mámor. 
Az ajkainkon láng az Úr igéje 
Az Úr serege ez a kicsiny tábor. 
Kicsiny ! de bátor, erős tábor 
Ezernyi vésztől nem riad, remeg -
Mert olthatatlan, szent tűz a mi lángunk 
Az Úrnak harczát vívja sereged. 

Sugárkévéket szórtál szerte-széjjel 
Igyen deritéd a sőtétet fényre: 
Falaidról tűzszikrák röppentek 
A megriadt, hajnaltalan éjbe: 
Hirdetted, hogy az Isten ott van 
A világosság kellős közepén, 
Tanitád, hogy az Isten ottan él 
A hol tudás ragyog, s legszebb a fény. 

Szórtad a gyöngyöt pazaron és bőven 
A közönyösek és vakok sorába -
És történetünk heve, lángja, bája 
A nép szivét uj ébredésre rázta; 
Pu~ztult közöny, uj élet támadott, 
És fölujjongott költőinknek lantja, 
És dallamától megnyillott a sirbolt, 
Apáinknak rég elárvult hantja. 

A sötétet mindenütt irtottad, 
HitUnk becsülni tanitál világot, 
A hol az ármány romlást segitett: 
'l'e garmadában ráztál száz virágot. 

ÓDA. 

Tanitád: hogy a magyar Izraél 
Ilonát szereti u~y mint sen kis~! 
II ogy magyar sz1 ve s gondolatJa, 
Ebben kétkedni ne merjen senkise 1 

~Ierengő dal'al im ezért köszöntünk 
Egy negyedszáz é.v csöndes al~onyán! 
Magasztos vára httnek, tudomanynak 
Zászlód ünnepre int f~tladnak ormán! 
Az őrszemekről összegyül a tábor, 
A mely világgá Belőled vonult -
Hódolni hajlik kezünkben a zászló, 
Mig lesi lelkünk: mit regél a mult. 

Köszöntünk Téged! ősz vezér a vártán, 
Tudásban bajnok - hitben oly erős, 
Sasszemed a mélyben jár kutatva 
Te Izraelnek disze ! te Izraelben hős! 
Majd századévnek súlya nyomja vállad, 
És mégis ifju s tűz a kebeled -
Fejünkön áldásoddal járunk 
8 imánk áldásra kéri nevedet. 

Légy üdvöz! mester az irásban! 
A szetirásnak erős oszlopa ! 
N e ved világgá tündököl a birbeu. 
És nem mulik el majd soha! 
Éles csákánynyal vágtál mély aknákbatJ. 
8 a drága termés hullt ásód alól, 
És földeritéd mult idők homályát 
Tudós mit bisz, s a költő mit dalol. 

És könnyünk pere" Utánad a sírba, 
Te korán elhunyt,"' drága büszkeségünk! 
Te édesszavú! bűbájos varázsunk! 
Te lán""kebelú eltűnt éke~ségünk! 
Izrael fejedel~e! ki magasságon estél 
Utánad eped siró jajszavunk.! . 
Te örök létnek >agy már elJegyez\~ 
De mi nélküled oly árvák >agyunk· 

~ köszöntünk Benneteket mindet, 
Ti tudós, drága, kedves .11Ies~er.ek! , 
Dicsőség ~ektek ~ hála !lll Tmektek.' 

1 
Büszke szivvel. emelt fővel iinnepel,Jetek · 
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Babér illet meg harczotokért: 
~abér teremjen utjaitokon, 
.A.ldás lebegjen, áldás viruljon 
Kezetek munkáján - vágyaitokon. 

Örök eszméknék büszke otthona, 
H ol a tudás a hit tüzében lángol, 
Yiharzó multunk enyhe szigete 
A melyet emlék, mint a repkény átfon 
Állj századokon által fennen -
'\y iharban erős, törhetetlenül! 
És érje áldás minden rögszemecskéd 
Örök irlőkre állj Te rendületlenül! 

Budapest. Krss ARNOLD. 

AZ ORSZ. RABBIKÉPZŐ-INTÉZET. 

Szűk körben, házi ünnepség keretében ünnepli az orszá
gos rabbiképző-intézet folyó évi november hó elsején fenn
állásának negyedszázados évfordulóját. N agyjelentőségű határ
vonalat képez ez az ünnepély a magyar zsidók történetében, 
mert immár sok nemes gyümölcsöt termő terebélyes fa gyanánt 
áll előttünk az intézmény, melynek magját bmr.gó ügyszere
tettel, küzdelemben megedzett lelkesültséggel és figyelmes 
előrelátással ültették el legjobbjaink a hazai zsidóság termő 

talajába. EleYen emlékezetben él még a csatasarok dübörgő 
felvonulása, mely országszerte alkalmatlanná tenni, megrontani 
akarta a talajt a mag fehételére; gyakran láttuk azóta a 
tudatlanság és a mesterkélt rosszakarat sötétségét alábocsát
kozni, hogy megakadályozza a csírahajtás egészséges fejlődé
sét; sokszor tették próbára ádáz vitusok a csemete életképes
sé gé t. - s íme, a legvészesebben romboló elemek együtt
működő ereje daczára is szívet-szemet gyönyörködtető szépen 
kifejlett sudarával szilárdan áll a magyar Sión ormán a 
magyar zsidóság czédrusa, mely gyümölcseivel a zsidó tudo
mány éltető illatát s a zsidó vallásosság tápláló nedvét ~er
jeszti a hazai Izraél körében. Hála érte az isteni gondvise
lésnek, aki Izraél történetében soh'se engedte a sötéteéget 
diadalmaskodni a viláo-ossáa fölött· hála azoknak a nemes 
érzületű férfiaknak, kik s~ívükön 'hordva a magyar Izraél 
jobb jövőjét, küzdelmektől nem riadtak vissza; bála a zsidó 
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, y azon kitünőségeinek, akik lelkes odaadáss•tl · 
t aoman .. k ' . ' nJ l-
u 

1 
me" nagy szellemu csatornatt és zakadatlan hl, , t t tá { " ' , ' tzgo-

o al árasztották az Elet forrasát; hála azon ifjaknak, kik 
ságg t ügy iránti szerető hüséggel esküdtek föl a mao-,·ar 
a szen 1 . 1 , oJ 
' 'dóság vezető zász aJa a a s meg nem törve az életet emé ztö, 
zst ' l i k" d l b ' l sikerekben gyer ass t u~ e e~1 e~, na pro ~na~ra. több dicső-
, t szereznek a zászlonak, hala hazm hitközségeinknek 

6ege . . · 
amelyek mmclen elf?gultság:ól .ment~n nem haJoltak az izgató 

Ó 
·a s most egészseges, erőtelJes feJlődésben örülni tudnak a 

sz l < • ' 
bizalom miatt, melyet az mtezetnek előlegeztek. 

Mert ha huszonöt évvel ezelőtt csak reményre nyilhattak 
meg az intézet kapui, ha a létesülése körül elhangzott harcz
kiáltások kétkedő csüggedést keltettek, úgy ma negyedszázados 
mult után beteljesült remények örömével ünnepelbetünk, mert 
immár elért eredmények hosszú sora eloszlathat núnden kételyt 

6 fényesen bizonyítja, hogy az intézet megfelelt a hozzá flízött 
várakozásnak s hogy nincs okunk többé kishitű aggodalomra, 
hanem büszke önérzettel, győzelmes ön tudattal léphet át az 
ujabb korszakba, amiclőn már könnyebb az utja, biztosabb a 
fegyvere, mert tiszteletet parancsol a multja s hódít nemes 
munkája. De ép ezért nem szabad csupán az intézet házi 
ünnepének tekintenünk ezt az évfordulót, amelyet a magyar 
zsidóság ünnepévé kell avatnunk, hiszen a budapesti rabbi
képző falai közül áradt szét szerte az országba az a szellem. 
mely üdvös hatásával föllendíté a magyar zsidóság vallásoss:í.
gát, vallásos müvelődését s felekezeti méltóságát. 

A magyar zsidóság vallásos közállapotán világosao észre
vehető az a fordulat, mely a jóleső megelégedéssel és sokra 
Jogosító reménynyel tölti el mindazoknak szivét, kik mélt:in 
bánkódnak a vallásosság hanyatlása miatt. Ébreszt{) áramlat 
vonul végig az országon, megelevenednek az élettelen .. cs?oto~, 
talpra áll a halottnak vélt magyar zsidóság, érdekloeles kel 
a községekben a zsidó intézmények iránt, nem állnak elárvul
t~n. a templomok, uj támaszokat nyer az iskola, ben~•:íbb~ 
valtk, zsidóvá alakul a családi élet, - - és - hozz::teszt 
panaszlóan a gáncsoló - szaporodnak a hitehagyottak. A nHl" 
ezek még az előbbi - előszeretettel igazhittinek bireletett -

:~mzedék által elhanyagolt ültetvények, a~1el~ ne.~~e~lék n:~u~ 
arta, vagy nem tudtu megérteni a törtenett feJlode~ figyd 
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meztető szavát ll nem ápolta a kor .. 
gondozására bizott virágos szukségletéhez m·. 
. l . kertet. Tanúság l h. ei ten 
.t latvan magyar zoidö községet ah l u . I vonl fel a 
n~vc.~dék. végzi a szent szolgálat~ t :z Úrrab~:k~~zöt végz:~! 
kos~onheh vallásos közállapotának föllendül . ~z~llőJ~ben, lllinek 
heti, ha a »művelt« elemel{ . eset. Mtnek ko··s .. 

. . u t Ja IS el vezet . , zon-
Mmek tulaJdonítja a hi tok ta tás mind ·o:ai a templomhoz? 
uagy eredményeit ? Mivel magyarázzat J lban tapasztulható 
n· .. I l az ' 10gy má ' z »orege {«, c c a »fiatalok << is lelke . r nemcsak 
községi élet iránt? Minek ko··s .. h t"ksen erdeklődnek a hit-

l zon e J a vallás á 
mozc í tó jótékony s kulturális i t. • . oss go t is elő-
· őt l t""bb n ezmenyelk megeréí .. d .. 
s eg o esetben measzületését? B' so eset, 

k o IZony annak ll 
ne ' amelyet rabbija az intézetb"I . 'tt . a sze em-
l ü • k o VI magaval ann k 1 segne és szeretetnek, a melylyel be .. 1 t ' a a 
t ' k k. l csu e es munkára k. 
e I, 10gy lelkiismeretes tudással s törh t tl k epez-
működjék Izraél ·avára h . e e en a arattal 
.. J ' ogy faradhatatlan odaadással önfel-
,tldozással megmentsen apáink ör .. l 'b "l . d . ' . 
t ' k ' t k' h · O{e 0 mw ent, am1 btztosí-
e a epez eti a jövő lélekerős zsidóságának 

k. .. A. v~~l~s~sság szembetűnő emelkedése mellett a Rrtbbi
epzo diCso~~~et hir~eti ma az a meleg érdeklődés, mely mind 

::~le~e.bb_ koro~et_ hócht meg a zsidó tudomány számára. Az inté
~-" ev! ~~le:t~sei ~apcsá~ megjelent tudományos bnváriatok 

,tgybecsu_ oyongye1 a ZSidó irodalomnak; az intézet tanárai 
~l tal.- megmdít?tt. és szerkesztett Magyar-Zsidó Szem] e, mely 
I:nmar huszadik evfolyamába lép, valóságos kincsestára az álta
lanos s különösen a magyar zsidóság története és hitélete 
tudományos megismerésének; az intézet köreiből indult ki az 
f~raelita ~agyar Irodalmi Társulat, melynek évkönyvei és 
kiad~á~y.ai már egész kis könyvtárra nígnak s mely nemcsak 
a zs1do Irodalom iránt érdeklődő olvasó közönséget teremtett, 
de közreműködő írói erőt is tudott felélveszteni olyan körök
ben, melyek eladdig nagyon is távol állottak a zsidó szinezetű 
irodalomtót A növendékek köréb61 került ki az a nemzedék, 
mely részben már számottevő munkása a zsidó irodalomnak, 
részben pedig a legtevékenyebben terjeszti az ismereteket, 
nem mulasztva el, sőt keresve minden alkalmat, hogy gyüle
kezetben, iskolában és magánkörben megszerettesse azt az 
irodalmat, mely történeti és vallásos tudással fölkelti és ápolja 
a zsidóság életfájához való J1ü ragaszkodást. S ha másfél évti-

"t t fájdalommal hallottam G raetz. a törtenetil·ú 
zeddel ezclo . kat boay a .tS-as években nu1.gyarul kezdett . . •1 a szav,< ' , o . . • • 
a]k<lir~ rt azt hitte, hogy ~Iagyarorozag Jelentekeny n•,zt 
tanúim, _me, urópai államok kultur:íjáhan, de az elnyomahí.s 

venn1 az e 1 l' · k fog . -
8 

kedvét szegte a magyar nye v mt>gtanu t.sann. ·. 
kora nal~ 1 

hónappal ezelőtt igaz örömet keltett bennem a 
· nehany k l k.. l t· ugy. . 'dó főiskola egyik t::márának az a omo y ·1Je en ese. 
berhnl zs

1
.d. ·1·odalorn magyar nyel vii ápolása már oly tc. r je-a ZSl 0 l 

hogY . s ol nagybecsli termékeket hoz felszínre. hogy ma-hol-
delrou. tyl lesz magyaní.l megtanulni az, aki behatóan akar 
nap keny e en . . . 
fo lalkozni a zsid o IrodalommaL , . . • . ,. 

g Jo os önérzettel vehetünk tudomást errő l a ktJelentesrul 
·d~n a budapesti l~abbiképző ünnepel, mert legszebb 

ma, m
1

• yi'latkozik meg benne azon beteljesült remény fi.ili.itt. ehsmeres n . 
ho az intézet hazafias küldetést fog betöltem a -~1agy:u· 

·gdyósá körében. Ott, ahol a Rabbiképzőheu végzett novemlek 
ZS! g . . ' l ' ·r· • ' hirdeti vallásunk igazságait és alakltp a. tanu o 1 JUSctg gon-
dolkodását ott a zsidóság szíve egyet dohban a magyar~(tg 
szívével, o~t átérzi s egész életmüködéoe alapja gyanánt tekinti 
a zsidó hogy eleven részét képezi a nemzettcstnek, a.mrlJnek 
javát l~gjobb tehetségeihez képest kell előmozdítania. ~en~ 
kicsinylendü annak a hatása, hogy a Habbiképz(í növendéket 
magyar nyelven hirdetik az Isten nevét, hogy hazánk newze
tiségi vidékein több helyütt az egyetlen zsidó templom az, hul 
magyar szó hangzik; hogy minű tisztelet és ragaszkod:ís éln:Pd 
a hivők körében azon nyelv iránt, amelyen legszentebb dolgaik
ról nyeruek tanítást; de az intézet növendékeinek hazafias 
külcletését főképpen ::tbban látom, hogy vallásos tartalmat adva 
a zsidóság minclen nemü megnyilatkozásának, meg tudják 
értetni s kiolthatatlanúl tudják a hivők szi v ébe vésni azt az 
érzetet, hogy igazában csak akkor felelnek meg vallásuk szab~ 
kötelesség eiknek, ha legjobb tudásukkal igyPkeznek em ben 
erényekben gazdagodva közboldogságon munkálni. 

Ilyen irányú müködéssel a fiatal rabbi-nemzedék, mely 
a jubiláló intézetben nyerte kiképeztetését, nagyban em~l:c 
fele~ezetünk méltóságát s vallásunk becsülését A papban ltüJU 
a Vllág a felekezeti törekvések irányát s a vallásos tanok weg
te~t~si.ilését; a rabbi tanításaitól s müködéséWl függ a zBi· 
rlosag megitélése, magatartása szal1j:t meg azt az irúll~ t is, 
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amelyen a külvilág irántunk viselkedik· az ált 

1

. 
'd, b, .. , ' n anosít· melylyel egyes zsr o üne az osszessegnek róvatik fel as, 

sem vág oly mélyen felekezetünk létérdekébe, mint :d~·ehol k 
' 't bü 't h l · · 101 00 

a papo erenyer vagy ne1 e yezr vrzsgáló górcsöve 

1

. 
világ. S a magya< "id óság lelki elégültséggel, '-lláso, ,:~' 
me! üdvözölheti ma a ll<tbbiképzót, melynek növendékei, mök~ 
désük kö<ében és helyén, becsülette] felelnek meg hivatO.ek. 

nak, ti"teletet tudnak "'<ezni a 'Bidóságnak, "'""'"''' 
kivívni a felekezetnek, el tudják oszlatni a vallás iránt táplált 
sokféle balhiedelmet, hü sáfárjai annak a kincsnek, melyet 
tudományban és vallásosságban rájuk bíztak az intézet lelki 
vezérei, a zsidóság büszkeségei, akik most fölemelő öntudattal 
tekinthetnek vissza negyedszázados működésükre, melylyel a 
magyar zsidóság örök háláját érdemelték ki. 

Övék a dicsőség, mely most az intézetet Ö\'ezi, nékik 
szól a hódolat, feléjük száll az áldás, hiszen az ő kitartó 
munkájuk emelte nagyra az épületet s alkotta meg azt a 
szellemet, amelynek hatása alatt a magyar Izraél büszkén tekint
het ezen uj korszak küszöbén a Rabbiképzőre, honnan áldólag 
terjed szét az országban a tiszta és igaz vallásos müvelődés. 

Uj pest. 
D n. V ENETIANER LAJOS. 

KÉPESÍT ET'l' , PZÓ-INTÉZETEN RABBIKE , 
A z oRSZ. ABBIK NE VS ORA. 
.n R . l 

elbocsátás évét jelentL álló szám az (A zárJelben 

. (1896) rabbi Hatvanban.'t (előbb rabbi 
dl VIlmos bb' Kecskerne en . ) 

Dr. A., er József (1886) ra ~. ·,. h'tközségtaufelügyelőJe. 
» Barány zu tán a pest1 tzr. l 

Debreczenben, a ) bb' Szornbathelyen. 
Bernstein Béla (1892 ra I rabbiképző-intézet tanára. 

. (1888), az orsz. . Abon:rban. ~i::~;:~ Naftali (1)9 Ol) 
1:~~~z~~~~özség polgári isko-

Salarnon (1895 ' a p 
» Braun . It tanára. láJ' ának tanara. , . . theol. Lebransta 

(1892) a becsl ISr. 
Büchler Adolf ' bb' Keszthelyen. 

S d (1895) ra 1 
» Büchler án or rabbi Vukovárott. 

Diamant Gyula (189)3) bb' Kolozsvárott (előbb az orsz. . (1891 ra 1 » Eisler Matyás . . t nára). 

tanítóképző-intézet ~~e~~~n~:n~sbergben a:.-W., Porosz-
Elsasz Bernát (1890) 13 -

országban. 5) pesti hitközség hittanára. 
>> Engelsmann Izidor (189 , a bb' Budán. 

Ede1stein Bertalan (l~02) rak S 
1 badkán(előbb Fiurnében · 

f(l898) h1tszóno za 
Farkas Józse 

8 
rabbi Czegléden. 

Feldmann József (188 ) . h'tközsécr hittanára. 
Fényes Mór l ' . p ·á ában (előbb yoru · 

( 893) a pestr l o G - "tt) 
Fischer Gyula (1887) rabbi r g (előbb Ó-Kanizsán) . 

.Á ) bbi Mohácson 
» Flesch rrnin (1889 ra . Muraszornbaton. . 

Frank József (1896) rabbi bb' Zsolnán (előbb s.-rabbt 
» Friedmann Dávid (l 894) ra 1 

Szegeden). . h 'tközség hittanára. 
FriEch Ármin (1895), a pestt 1bbi Prossmtzban (előbb 

» Go!dschrnied Lipót (1893) ra 

Mieslitzben, Morvaország)~ Lu oson (előbb Kassáu). 
» Bancller Simon (1894) rabbi gt' II l-er áll. reáliskola 
» Beller Bernát (1896), a budapes 1 • ' ' 

tanára. 



Dr. Hersko~ics ~fózes (189Fí) r:abbi Somogy-Szillben. 
» Herzog Manó (1887) rabb1 Kaposvárott. 

Heves Kornél (1898) rabbi Szolnokon. 
» Hoffer Armin (1896) rabbi Yeszprémben (előbb Sze t 

( ) t . h'tk" , n esen) 
» Horvát Dezső 1896 , a pes 1 l ozseg hittanára. · 
» Hirschler Ignácz (1902) rabbi Vasvárou. 

K ecskeméti Lipót (1890) rabbi Nagyváradon. 
» Kecskeméti Ármin (1898) rabbi 1\Iakón. 

Klein Arnold (1895) rabbi Budán (előbb Zsolnáu a t· 
' zu au 

Veszprémben). 
» Klein József (1891) rabbi Kassán (előbb Marczaliban 

Szabadkán). ' 
» Klein Dezső (1899) .rabbi Siklóson. 
» Kohlbach Bertalan (1890) gymnasiumi tanár Kaposvárott 

(azelőtt rabbi Temesvárott: Gyárváros). 
» Kohn Ármin (1888) (meghalt) rabbi Szigetvárott. 
» Krausz Sámuel (1894), az orsz. tanítóképző-intézet tanára. 
» Kriszhaber Béla (1893) rabbi Saroksárott (előbb Kulán). 
» L enke Manó (1894) rabbi Beszterczebányán (előbb 

"Gngarisch-Ostrában, Morvaországban). 
» Leipniker Márkus (1900), a pesti hitközség hittanára. 
» Lichtmann Mór (1897) segédrabbi Ujpesten. 
» Löwinger Adolf (1898) segédrabbi Szegeden. 
» Löwy Ferencz (1894) rabbi Nagy-Atádon. 
» :\Iandel Ármin (1894) rabbi Szigetvártt (előbb Csongrád-

Mindszenten, azután hitszónok V águjhelyen). 
• Nádai Gyula (1891) (meghalt) rabbi Simándon. 
» Neumann Ede (1883) rabbi Nagy-Kanizsán. 
" Pártos Sámuel (1888) rabbi Dunaföldvártt. 
» Pollák Miksa (1894) rabbi Sopronban. 
» Rappaport Béla (1898), a pesti hitközség hittanára. 

Rosenberg Ede (1891) rabbi Ó-Kanizsán. 
» Rosenblüh Jenő (1898) rabbi Szászváros ban. 
» Rosenstein l\fór (1886) rabbi Nagy-Kikindán (előbb 

Tapolczán). b 
• Rubinstein J. :Mátyás (1894) rabbi Szegszárdon (előb 

Orosházán, Mindszenten). 
» Rudolfer Antal (1893) rabbi Alsó-Lendván. 
» Scheiber Lajos (1901), a pesti hitközség hittanára. 

. er Márton (1887), a berlini »Lehranstalt f d w 
Dr. ScbreJil , ( l "bb . . . . 

d . .Tudenthums«, ta~ara _e o rabbt Csurgón, azután 
·sz tanítókepző tanara). 

11~ or 

h l·cz Gábor (1897) hittanár Zágrábban (előbb rabbi Sc wa 
1.,. árolyvárosban). 

Sch~arcz :Mór (1895) rabbi Győrött (előbb Turócz- zt.-

Márton). 
Schwarcz Mi]rsa (1888) ra~bi Egerb:n. 

S
. er· Bernát (1894) rabbt Tapolczan. wg . 

s· er Jakab (1896) rabbt Temesvár-Gyárváros. 
• s0;a J aka b (1892) rabbi Mahrisch-Ostrauban, l\lon·a

országban (előbb Bisenz). 
Steiner J\Iárkus (1895) rabbi Bielitzben (Szilézia). 
Steinherz J aka b (1886) rabbi Székesfehérvártt (előbb 

:N.-Atád). 
Ungár Simon (1892) rabbi Eszéken (előbb Szegszárdon). 

" Yajda Béla (1888) rabbi Losonczon (előbb Nagy-Abony). 
» Venetianer Lajos (1897) rabbi Ujpesten (előbb Csurgón 

azután Lugoson). 
• Weisz 11ór (1900), a pesti chevra kadisa liturgistája. 
» \Yeiszkopf Arthur (1900) lútszónok Rozsnyón. 
» Weiszburg Gyula ( t892), a pesti község segédrabbija. 
• Weisz 11iksa (1897), a pes ti község hittanára. 
» Wellesz Gyula (1897) rabbi Nagy-Bittsén (előbb Csurgón). 
• Wiesner Henrik (1898) rabbi Bezdán (el6bb helyettes 

rabbi Budán). 
» Ziegler Ignácz (1888) rabbi Karsbadban. 
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TÁRSADALMI SZEl\lLE. 

Folyóiratunkban (1901. évfolyam 305--309) szóvá t .. 
a zsidó tudomány helyzetét és rámutattunk arra, ho ett~k 

'k ' ' t· · , gy lllU-csenek sem tansze e1, sem goczpon Jal es egy tudom. 
akadémia felállításának szükséges voltát hangsulyoztuk. ~Yos 
uttal azon reményünket fejeztük ki, hogy a lelkes példa ]gy. 

. , .. .. .. 'me Yet 
Amen ka adott, nem. m_arad hatás n~lkul._ Orommel jegyezzük 
fel, hogy a német zs1doság, a mely mtelhgencziája és va 
nossága folytán felekezeti ügyekben hivatott vezető, meg!:~: 
dult . .A. modern zsidó tudomány t németek alkották meg és 

emelték bizonyos színvonalra, erkölcsi kötelességük, hogy a mult 
alkotásait fejleszszék és kiépítsék. Ezt czélozza az a 20 lelkes 
férfiu, kik körlevelet bocsátottak ki, melyben a zsidó tudomány 
előmozdítására szolgáló társula t alapítását javasolják és az 

érdeklődőket Berlinbe 1902 november 2-ára tanácskozásra hív
ják meg. A programm főpontja így bangzik: »Wir planerr eine 
»Gesellschaft zur Fördenm_q der Wissenschaft des Judentums. « 
Diese Gesellschaft soll zuvörclerst begabte junge Leute, welebe 
Jas Universitatsstudium sowie eine der theologischen Anstaltec 
absolviert haben, und welebe Neigung und Beruf zur wissen
scbaftlichen Arbeit treibt, mit ausreichenden Stipenclien ver
seben, clarnit aus ihnen ein Stamm von zulanglichen Lehr
kriiften uns gesichert werde, dessen wir zur .A.usbildung 
unserer Theologen, sowie zur würdigen Áusgestaltung unserer 
\Vissenschaft dringend bedürfen. Wir fordern weiterhin gedie
gene und ausgebreitete, das Ganze unserer Wissenscbaft 
umfassende Werke, welebe durch unsere Gesellschaft gefördert 
und in ausgiebiger \Veise unterstützt werden sollen. Die Gesel:· 
scbaft soll clrittens Jah1·es-Versammltmgen veranlassen, wie 
sie in andern wissenschaftlichen Zweigerr üblich sind, zu dene~ 
Jifl Vertreter unserer Wissenschaft sich einfinden, um den Stan

1
. 

d. "ber (le der Fragen zu erörtern u nel eine V erstün tgung u . t 
auszuführenden 1.\I assnahrneu zu erzielen. Endlich erscb~JII 
r H t"t UDO' emes < 1e erausgabe einer Zeitsclwift ocler die Unters u z " ll 

b b t h l . ler wertvo e sc on es e en< en Unternebmens geboten, lll < . " 
E . l d V rbreitUIIo mze untersucbungen eine Stelle und geniigen e e e· 
fi d l . . .. be Bespr 
· n en, unc lll der eine grünclliche und unpartensc 
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ll in Frage kommenden ~euerscheinungen veröffent-
b 

~tt a er ~ 
C UJJ'O . 
. bt wll'd. « 

)Ic A programm és a felhívás szerencsésebb is lehetett volna, 
bben az esetben az ügy önmagát elég szépen ajánlja, ugy 

de e remélhető, hogy már az _első összejövetelnél magasabb 
bogy rom fog megállapíttatni. Ep ezért a részletek birálatától 
Progra S .. k ' · d t h ·d ' t d á . ózkodunk. zu seges illlll en ese re, ogy a zs1 o u om ny 
tait d' 'k ' · 'tlőd. k l ál d'' k csülése emelke Je es ne 1sme Jene az o yan p ya IJa , 
be ilyenekről utolsó számunkban megemlékeztünk és a melyek
~ romost a »dritter im Buncle« csatlakozik. Á frankfurti 
.~idisch-Litterarische Gesellschaft« pályázatot hirdet »a gáonok 
történeté«-re, a mely »szigoruan tudományos és forráskimuta
tással ellátott« legyen. P ályadíj - 3 O O márk a. Ki nevet? 
A dolog maga nem bír jelentőséggel, legfeljebb meddő marad 

3 pályázat. De symptomatikus jelentősége van. Micsoda becsü
lete van az olyan tudománynak, melyet pártolói 300, 500, 
1000 márkára taksálnak? Mire becsülik akkor a t öbbiek, kik 
pályadíjak kitűzésében nem excellálnak? Ma a helyzet álta
lában az, hogy a zsidó a tudóst nem fizeti, a »snorrert« pedig 

nem becsüli. 

* 
A román zsidók· sorsa még mindig egyre válságosabb 

lesz és az ottbon maradtak sorsán a kivándorlások nem enyhí
tettek. Hozzávetőleges számítás szerint 50.000 vette kezébe a 
vándorbotot, hogy mostoha hazája helyett mást szerezzen, de 
az embertelen gyi.Uöletnek egy zsidó is sok. A kiüldözöttek 
java része az Egyesült-Államokban keres uj hazát és ennek 
kormánya ebből a körülményből merítette a jogot arra, hog~ 
a román kormánynál saját zsidó alattvalóinak minden emben 
érzést sértő bánásmódja miatt felszólaljon. Erélyes ~egyzékét 
köriratban közölte az 1878-iki berlini szerzödést aláirt nagy
hatalmakkal. arra kérve őket, ~ogy a szerzödésileg biztosított 
~ssz_es romá~ polgárok jogegyenlőségének a r~.m-~n ,államná! 
ervenyt szerezzenek. Á zsidó vallással szemben orokke a sze
retetr~ hivatkozó európai népek hatalmas á_llamai ~em tettek 
se~mlt, a mi az agyonzaklatott zsidók s?rsan eny~Jtett _volna. 
~ andorutjukon talán missionáriusok kisénk őket, mmt haJdan a 
kikergetett spanyol zsidókat, a szeretet vallásával kináigatm 
a szarencsétlen földönfutókat A talmud a zsidók sorsát egy 
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példával illuszti.·álja. A ninclor találkozik a ki 6 
k 'l J" t. gy va] .. hogy roPgmene u . on az an az oroszlán a d · orut 

· ' me ve · 
vadállat. és minden egyes alkalommal örül ha s n1ás 

»a későbbi baj elfelejteti a régibb bajt«.' A r:~~e~e~iil : 
öriilnek, hogy az iparosokról szóló új törvény, a m 1

1 
zstd?k 

megsemmisítésükre tört, enyhítve lett. Az oroszlá e y _tel.les 
~!feledkeztek a farkasról, régibb sebeik már nem fá'n~k lat~~ra 
ujakat ütöttek rajtuk. A statisztika szerint maiclne! 20' Il1tota 

' "d' . k ~ .OOO-re rug a roman zst o tparoso - mesterek és legények _ . 
Ninthogy a román zsidóknál egy család legalább is .. sza~a. 
tehető, 100.000 lélek él keze munkája után, sőt töb:t feJre 

. d h "k . k , mert 11em rom en p ys1 a1 mun a egyszersmind kézmü St t' . 
k '] b' • tt • t h • l . a lSZti-al ag Izonyito teny e at, 1ogy a román zsidók b • nagyo b 
fele munkas. Sok városban nem lehetett a törvénykövetel 
ipartestületet megalakítani, mert nem volt _ elno"k k" tke 

, 1 csa· 
keresztény lehet. Mindez nem használ. A mesterség, mel et a 
zsidó üz, bün, még az alanyi költészet és a hazafias óáa is. 
A román államkuruzslók a munkáskéztől fosztják meg népü
ket, sőt a munkásfejtől is, mert számos román hivatalnok 
helyett zsidó dolgozik, rnint névtelen és csendes társ. Ha majd 
a rosszul kent államkerék nyikorogni fog és a jelenben elkö
vetett bünök éreztetik hatásukat, szónokolni fognak a zsidók 
hazafiatlanságáró~ mivelhogy - kivándoroltak 

* 
A gazdasági harcz legujabb alakja a kongresszus. 

Összeáll néhány nagy ur, kijelöl várost és napot. megadja a 
<:zimet, összegyül, előadja kívánságait. melyekkel még gazda
gabbá lehetne, és elnevezi ezt a bankettezést kongresszusnak. 
Természetes, hogy a nagy tömegekre és a szegényekre pályáz
nak. Ehhez e helyen sPmmi közi.ink nem volr:a. ha valami 

módcn - hol rejtetten, hol nyiltan - belé nem kevernék a 
zsidót. A zsidó még mindig oly szó, rnelynek ballatára m~g
szünik az emberi ész. Jól spekulálnak tehát a különb~~6 
szinü urak, midőn saját népszerütlenségüket a zsidó népszerut· 
l · · l t k · 'd 'k mid6n ensegeve a argatJák. De rosszul spekulálnak a zst o ' .... et 
e folytonos támadások előtt szemet hunynak A zsidógyulol 

· ·1· · d' általános az egesz VI agon egy reczept szerint dolgozik. Kez 1 
1• 
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zsidó tartozik. Á többi azután ugy megy mint a karika-
sok ; Á meghunyászkodás politikája seholsem vált be é5 
csapasb ... 

11 
volna ez t követni. Principiis obsta. 

nagY u * 
Á kongruatörvény alkalmával rámutattunk két szép;;ég

'bá'áta. Az egyik az, hogy nem tesz különbséget a helysé-
ht J á "k d" h . hi ek között, a m st pe Ig az, ogy az UJ tközségek alaku-
fását nem köti ~atározott felté:elek~ez. 1\Iind.en hivatalnok 
sa'át bőrén tanulJa meg, hogy m1 a varos és m1 a falu. Ezzel 
a iörülménynyel nem számoltak a kongruatörvény megalkotói. 
roidőn a papi fizetés minimumát egyaránt 800 forintban álla
pították meg. Segítettek a falusi lelkészen, de nem a \-árosin. 
ki a maga 800 forintjával gyakran alig áll jobban, mint falusi 
kartársa állt a maga 4-500 forintjávaL Ez az igazság oly 
egyszerü, hogy felfedezése nem vára thatott sokáig magára és 
a protestánsok vezető körei most a mellett szállnak síkra, hogy 
az 1500 léleknél felüli helységekben a kongrua 1200 forintra 
egészíttessék ki . Minthogy a zsidó papok tulnyomó többsége 
érettségi bizonyíhánynyal nem bír és rendesen sok község 
együttesen alkalmaz csak papot, a rabbikaron az esetleg ki
ja>ítandó törvény sem fog sokat lendíteni, de legalább itt-ott 
megszi.intetné a méltánytalanságot. 

* 
Az amerikai zsidó Encyclopécliából (.Jewish Encylopedia) 

megjelent a 2. kötet és most már a nagy mű létesiilése 
biztosítottnak tekinthető, mert magán értesülésünk szerint 
már a 3. kötet is sajtó alatt van és a 4-iken serényen folyik 
a munka. Az amerikai egy millió fiatal zsidóság megteremti 
az~, mire az európai régi és nyolcz millió lelket számláló 
zstdóság gondolni sem rnerészkedett. J gaz, hogy több gaz
d~g hitrokon nagy anyagi áldozattal sietett a keresz~ény 
badóczég segítsé<Tére. de Európában is vannak gazdag hitro-
ko k · " · k k 'd" no es keresztény kiadóczégek. Hol volta eze ' illi on 
dr. Sinqer Izidor, az eszme megpendítője és fáradhatatlan 
propagátora, hozzájuk appellált? Bizonyára idealismusb.at~ 
olvadoztak és a galicziai tudományért lelkesedtek. á. zstdo 

~~cyclopeclia megjelenése pedig nemcsak tudományos. hane~ 
rsadalmi érdek is. A vak gyülöletet nem fogja lefegyverez~!, 

de az igazságosan és méltányosan gondolkozák - és ezek m('g frázisokkaL melyek nem az izraelita polgártárs ellen irányt~·[ 
nak, csakis bizonyos fo !alko . s el hez >életleou 

~~~~~~------~---------------------------------------------------
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mindig tiibhsrghru Yannak oly mühöz jutnak benne 
· , ' ' l lt'' ól ' · l ' '' l · ' tnely. ből a zstdosagro . n.m ,pu· . es Je ~nero , eszmet tartalmáról ; 

Wrckvéseirlíl, tárgytlagos mformattót szerezhetnek Az . es 
· ' tgazsá 

pedig többet ér minden ezer etetnél és gyUlöletnéL A zsidó , g 
tánryila.gos . ismeretére szükség,ük van ma már a. zsidók~:~ 
maguknak ts. Oly sok oldalról es oly harsányan zugJák füleikb 
büneiket, hogy végre maguk is elhiszik. Honnan tudják e 
rágalmakat értékelni? Keresztény felebarátjával közös szellem~ 
táplálékon él és a zsidóságról l<örülbelül egy forrásból merfti 
ismereteit. A müvelt zsidó saját felekezete szempontjából 
müveletlenebb, mint a keresztény. Osak azt a különbséget 
imeri, hogy az egyiket ütik és a másikat dicsérik. Az Ency
clopedia hivatva van arra, hogy a zsidóságot a zsidóval magá
val megismertesse, a mennyiben minden (ít érdeklő kérdésr61 
szakszerü fel világosítással szolgál. A szakszerűségre oly nagy 
sulyt vetnek, hogy számos czikket hirneves keresztény szaktu
dósokkal irattak meg. A müvet a legmelegebben ajánljuk 
mindazok figyelmébe, kik a zsidóságról és nagy leányvallásairól 
tájékozódni kivánnak. Tudományos szempontból az Encyclope
diát jelen számunk más helyén külön czikkben méltatjuk. 

* 
Z o l a Em i l szerencsé tlenség folytán 62 éves korában 

meghalt és a franczia nemzet gyászt öltött nagy fia elvesz
téu. Osak néhány éve, hogy a világhü·ü iró a Dreyfus-per 
alkalmából az igazság mellett síkra szállott és akkor a mos
taninál majdnem nagyobb szeroncsétlenség érte: saját honfi
társai a Szajnába akarták fojtani. Miért? mert a zsidót védte, 
mondta a tömeg; mert az igazságot védte, gondolta Zola. 
Bármily gazdag és merész képzelőtehetséggel volt megáldva, 
azt, hogy mit tesz uz zsidónak lenni, csak akkor tu~ta rne.g. 
Az autoclafé lángja masszirc csap ki, megperzsel mmdenk~t, 
kit a mágly:íra vetettek jajkiáltásai megindítanak. A k.i ped:.g 
az elitélés J. orr os voltában kételkedik. halál fia. Az Jgazs,Lg 

b . :)u 
kla~szikus tanulm:íuyozó helye a zsidó ügy, mert az 1gazs, "-
tala.n.;ág mintapPidányai itt teremnek. Z~idóval szemben 1~é~ 

'dó . . , . 'dó l b t A zsido a zs1 1s tgazsagtalnuabh, mmt a nemzs1 va szem e1 · _ 

számára 11incs Mátyás kir:íly. Zola ene az állúSllontrn helyez 
kedni nem volt képe~, komolyan vette a szabadság, egyenlli
ség és te~tvériség eszméit ég heirta twvét a zsidók történe· 
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, az ig~zságtalanságok világtiirténPti gyűjteményébe. Ott 
tebe, .. 1 ebb tá'rsasága lesz, mmt életében volt, met't az irraz-

szu { o' • ' • o 
J1lég 

5 
emberek gyéren teremnek. De JO tarsaságba kerül, a 

sá!(O k és önzetlenek társaságába, mert a zsidóüldözé hul
nem~se ok salakot vetettek már felszínre, hol rövidebb-hosz-
Járnai s 'l d 'd' 'd' b ideig uszka t, e a zs1 o megve ese még senkit sem 
szab magasba. l>Ki IzrRélt szorongatja, vezér lesz • , mondja 
emelt a . 't' t é . 

l ud ki az anhsem1 Izmus erm szetra.Jzát is jobhan 
atam' S .. 

1 : · a maderneknéL emm1 sem Je lemzőbb a közgondolko-1smen . , . .
1 1 

. 
·a mint a zs\dok vesztegetéseu·ő szó ó mese. El tudják 

z~Slz:lni, hogy ember hazáért, nőért, barátért feláldozza éle
k:: de azt, hogy ártatlan zsidóért önzetlenül szót emeljen, 
t e~ tudják elképzelni. Legalább a tömeg nem, mivel nem 
:unyira a zsidót, mint magát jellemzi. Következetesen gon
dolkozott tehát, midőn Zolát és mindenkit, ki »a zsidó « 
blinösségét tagadta, megvesztegetettnek hitt és nyilatkoztatott 
h Hogy zsidóval szemben is igazságosnak kell lenni, azt az 
európai non plus ultra szellemi és lelki kultura nem volt 
képes híveinek tömegeivel megértetni. Zola a felekezeti és 
faji korlátot nem ismerő igazságért saját létét koczkáztntta 
és mint igazságos férfiut külön lap illeti meg évkönyveinkben. 

* 
Több helyen hirdettek egy munkát » Licht und \V abr

bei t über Jesus Christus und die Unterschiebung des Neuen 
Testaments und der Kircbengeschichten dm·ch die Schrift
gelehrten des Talmud, verfasst von lúichael H ladeni Sinoll'itz« 
(Zürich, 1902.). Már ez a czim is mutatja, hogy könyvkeres
ked6i szédelgés az egész. Szemünk elé keriilt a fenti munka 
kis kivonata, melynek czime: » Diskurs zwischen einern Bisclwf 
und einern Rabbiner. Ein kurzer Auszug aus Licht und Wa~r· 
heit stb.« és a mi nem más mint a nagy munka reklámJa. 
~bh.6l megállapíthatjuk, hog; a szerző tudatlan ember, ki azt 
htszi, hogy Radrian alatt a szentély még fennállott: » Auc.h 
der römisebe K . H l . vei·suchte mit Gewalt elte J mser ac nan • . 

uden zur Anbetuucr der Götzen zu zwingen, und befahl, tm 
Tempel zu J erusale~ eine Götzenstatue aufzustellen. Infoige 
~~~sen crkliirten die J u den mit Barkochba an der S~itze ~en 

omern den K .· t (ll l) A mi ezután ko>etkezJk M ueg e c.« . · · 
.\Gy.\a-Zsmó Sz.oMLE. 1902. IY. Fi:zE'I'. 21 
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szintén azt rnutatja. hogy a szerző a zsidó történetben t ... 
kozatlan . Bármi legyen az ilyen münek a tendencziáia káaJe-

J ' r a papiros ért. 
* 

A betegápolást vallásunk előírja és a régi zsidósá 
· d· l · t I· 't t t ' h g ezt a parancsot mm 1g uven e J eSI e e es a c evra kadisák ez 

mind a mai napig egyik feladatuknak tekintik . .Az idők na t 
változásai ezt az intézményt alapjában támadták meg: g~ 
chevratagok sem nem vállalkoznak, sem nem alkalmasak a 
betegápolásra, még a beteglátogatásra sem. Ehhez is érteni 
kell, még pedig alaposan és a németek, kik mindenben elől
járnak, meghonosították a zsidó diakonissákat. Nincsenek 
zsidó kolostorok, de vannak nagy számban művelt zsidó nők 
kik a kellő kiképzés és támogatás mellett vállalkoznak ~ 
betegápolás nehéz, de nemes munkájára. Dr. Mezey Fe1·encz 
ezt az új ügyet szakott alapossággal tanulmányozta és az 
eddig történt jóakaró, de meddő kisérletek után dűlőre 
kivánja vinni. E ezéiból valóságos tanulmányt irt róla, mely
nek czime: »A pesti ch eV!· a kadisa izraelita szent egylet elől
járóságához benyujtott előterjesztés a betegápoló nővérek 
intézményének meghonosítása iránt«. Dr. M. a kérdést min
den oldalról megvilágítván és minden lehetőséget médegelvén, 
oda konkludál, hogy a chevra kadisa a hitközséggel és nőegy
lettel kezet fogva alapítsa meg az intézményt. Jelesül arra 
számít, hogy a leány-árvaház növendékei közül többen fognak 
erre a biztosított és tisztelt pályára igyekezni. A chevra elől
járósága az előterjesztést magáévá tette és a további teendőket 
egy vegyes-bizottságra ruházták Az új intézmény rég és 
súlyosan érzett hézagot töltene be és zsidó nőknek nemes és 
reájuk nézve hasznos tevékenységre nyitna tért. 

* 
A szomszédban körülnézni nemcsak a pletykásoknak jó. 

hanem mindenkinek, ki tanulni akar. N ek ünk erre nagy szük
sé~ünk van, mert mi nem teszünk ugyan semmit, de ]ár
~ánkk~l m~gunkkal is elhítetjük, hogy nem vagyunk tétle~ek· 
Es ez Igaz ls, hisz néha - lármázunk. .A zsidó előtt hihe
tetlen er<ífes, í té k 1 k ze-
tek b z se et tesznek a hatalmas keresztény fe e e 

' ogy hatalmukat növeljék. Mi nem erőlködiink, legfel.]~bb 
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- a sírásra. Az eredmény természetesen arányba áll J' 

'k é , I D . I n a !ele-
kezetek teve , enys ~ev e . . e Je :n alkalommal nem szándéko-

k a kérde5t egesz terJedelmeben felt~irni csttp. 
zun , ' an egy pontra 
zorítkozunk es ez a Magyar Protestáns Irodalmi T·' l t 

s d ül' é , "l . , arsu a . 
amely 6. ván orgy sero az Iment Emlékkönyvet adott 
ki. Protestáns Szemle 1902. 8. (októberi) füzet. Ebből _ 

, "l , á meg 
tudjuk, hogy evro -~v.re m s nagyobb városban tartja clísz-
gyülését, melyre t agJamak még kedvezményes vasuti jegyeket 
is szerez, hogy a protestáns öntudatot és vallásos érzést 
ébreszsze és hogy - új tagokat szerezzen. És a társulat 
szép eredményt ér el, 1500-nál több tagja van. A_ hátralékok 
persze versenyeznek az Il\HTéivel. Kiadványai minden fele
kezeti érdeket iparkodnak kielégíteni. Utánzásra méltó a 
népies füzetek kiadása. Nem igaz, hogy nincs zsidó »nép «, 
csak nincs, a ki gondozza. Meggyőződésünk szerint a magyaro
soelás oly haladásokat tett, hogy magyar nyelvü, népies és 
olcsó füzetekre vevő közönség is akadna . .A hivatolt felekezet
nél ezeket a füzeteket a lelkészek terjesztik, vagyis elárusít
ják . .Az MPIT vagyana kerek összegben 114.000 korona és 
évi költségvetése 15.000 korona, melynek nagyobbik felét a 
Protestáns Szemle emészti fel. Kiadványainak raktárjegyzéké
ből azt látjuk, hogy sok mindenfélét bocsájtott már közre. 
Nem lehetne a szomszédtól egyet-mást eltanulni? 
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TUDO}IÁ·NY. 

A HÉBER BIBLIAKÁNON. 

l. A kánon fogalma. 

E szó xavwv, mely a klasszikus görögségben egyenes 
botot és átvitt értelemben zsinórmértéket, szabályt, törvényt 
jelent, az egyházatyáknál csak 360 körül alkalmaztatik a szent
íratoknak, még pedig első sorban az ószövetségieknek gyüjte
ményére ( Credner 58 - 68). Bárha az ó-zsidó irodalom a bibliai 
könyvek ilyetén való megnevezését nem ismeri és az is kérdé
ses, vajjon e szó a rabbinikus szókincsben, mely oly nagy
mennyiségü görög kölcsön- és idegen szót vett föl, megvan-e 
egyáltalában: mégis biztos, hogy a fogalom, melyet l>kánon« 
:.kanonikus iratok« (y(!arpai xavovtxaí) szavakkal kifejezünk, 
ugy pozitiv, mint negativ oldalát tekintye, zsidó eredetü. Ha 
nem is létezik héber szó a »kánon« kifejezésre, mégis valódi 
zsidó az alapját képező felfogás, mely szerint bizonyos iratok 
elismertetnek szabályszerüeknek, mig mások, melyeknek e tulaj· 
clonságát elismerni hajlandók volnánk, kizáratnak. Éppea ugy 
áll a dolog, mint az apokryphák elnevezésénél, a hol a szó görög, 
rt fogal om zsidó. 

Minő nevek jelölik a »kánon« »apokryphák« fogalmát, 
mindjárt látni fogjuk (2. §.), itt csak azt jegyezzük meg, 
hogy a kanonikus iratok körülhatárolására csak akkor jutott 
a sor, midőn az irodalom már bizonyos mértékben fellendült 
éa a. 'könyvek közt választani kellett. Ez annál inkább vált 
szü'kségesaé, minthogy a héber-zsidó szellem vallásos tartalma 
müveket produkált, mivelhogy a bölcseségi iratok is ide tar· 
toznak. >Kanonikus« és »akanonikus« iratok nemcsak viszony· 
lagos fogalmak, hanem egyidejü jelenségek is. Minő iratok tar· 

kánonhoz s minő módon egyesitvék ilyen gyüjtemény
tozoak a utat)·a a kánon története. Ellenben az egyes iratok 

azt ro k b'bl' · l 'b · cl bell, , tovább i sorsn . a 1 1a1 1e er u·o alom történet-
keletkezes~ szentirásba való bevezetéshez tartozik. Yázlatunk
bez va~~ a szent iratok gyüjteményének mint egységes testnek le
baD azer rítkozunk és az egyes iratok keletkezési idejét és 
irásá:a. s:~ illető kritikai kérdései t csak annyiban érint jük a 
szerzos~bg az egész gyüjtemény történetével összefüggésheu 
mennYI en 
állanak. 

2. Megnevezések. 

A legrégibb és leggyakoribb neve. a~ egész gyüjtem~~y
, . c•-l:!O »könyvek«, a roely Dame! 9. 2-ben IS az osz-

nek e szo · · •' 'f't'k t · 1"1' · t · t ·ratokat és nem csupán a pro e a a Je o 1, rom szes szen l .. _ 

"w (Gra hische Requisiten II. 109) és Gratz (Koheleth loO 
Lo p · t"bb' h · 1. 8 köv.) állitották A misna valarom t. a o . 1 _agyomai~_yos 
irodalom gyakran használja e nevet,. meg _pedig mmde~ koze
lebbi meghatározás nélkül, mert a. llljP~ :. ~~ ~s~en: kon!vek« 
me nevezés csak a középkori szentJrásmagyarazoknal talaJható 

g ,."" . ...,::J:"! .. ~s ···~~ l" .. r (Pld. Ibn Ezra bevezetése a :"!,,~ '"' es "' l' l' "' •· e oszo . G .. t 
hez· Neubauer Book of Tobíth, Oxford 1878, 43,6 i ra z, 
G 'h' ht d 'J d 'Til 3 kiad 384 · Margoliuth, Catalog esc IC e er u en 1 • - • , 

. No. 181 és 193 az 1401. és l 427. évekből és máshol is, de nem 
db · ·d rásban E nyelv hasz-gyakran), de seholsem a talmu an es IDl • •. 

nálat mutatja, hogy a régieknél az összes vallás?s nem;etJ Irato
kat szentnek tartották. A név görög forditása w {l~(ll.ta, amel~-

. ..1 · görög forditásának elö-lyel Szirach unokája SZirach bo csesege • , , . 
. . .. . . t vakból: xa~ ra r.Ot7W szavában az egész szentlrást Jeloh, a rom e sza , . .. 'k A k . 

- p • , - >~;; 'UIJ Rt{JAtWV kitülli · a rwv 1-'t{JJ.twv és xat r w v a At.Wll naT QH t-' .... 
. l "kségük küion megne-

nomkus könyveknek tehát nem vo t szu . 'k k'' 'ben Iétéz6 
. . d a zsido ore 

vezesre, mivelhogy eredetileg mm en '.. k k llett UJ. fogai-
k" t konyve re e onyv szent volt, csak a nem szen k. ")álló köny-

. • o•;ilt''M O'"'Eltl > !VU 
mat alkotm. Ezeket elneveztek · · ·Tá' ttgyu··

1
·temény-

v 1 · 1 k meghat rozo e r«-nek vagyis olyanoknak me ye a ' k''l'o'u-
b ' . 1 0 1 ) E p ugy 'U 

en helyet nem kaptak (Szanh. misna ' . · • t e's a »kivül· 
b" t · , l ' t nál a n11Sna-oz ettek meg később a szobe 1 an . ~ E eg

1
·elölés 'l. l ~n·"'.-) ro 

a lo misná«-t (:-J;~~ és :-J;1lt''M :"Jj~·~, aran:u • T T' .t sak azokra 
es tl T • - k phak - roer c 

e eg arra mutat, hogy az ap? ry k ;. teletre igényt tarthat· 
gondoltak, mivel mint vallásos Irato ISZ 
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tak - a templom és a zsinagógák ko" t, , 
f l E . nyv araba 
e. 'gynehány bizonyító hely: »ha valaki ]·" nern Yétettek 

olvashat bennök 30 napban ecryszer« (Báb '~nyveket talál 
nem zsidóktól tilos könyvel{et oaz , k a Meczia 2 8), 
. , aru ·on felül v . , ; 
er~e~eben, hogy ne indíttassanak azoknak elt:~~I a. ~özjó 
(G1ttm 4, 6); a város tulajdonát képezik a k" a]dollltasára 
a könyvek (Ned. 5, 5); a könyvek takarói ony~szekrény és 
a könyvpolcz (Kélim 16, 7) . könyvek vehetők(M~ed K 3, 2), 
től (barajtha l\Ienách. 42b 'fent). t m~nden ember-
(""') l k . ' az ere nek Irta k" 
l,_ o yano ·, mmt a büvészek könyvei (l Oh ll' onyvek 

'b o) 20 b G' · · u m 13 a - t· I . -, ' . Ittm 45 a). A tósziftából: »Po á - osz. 
szabad könyveket eladni (A. Zára 2 4 46g nyoknak nem 
tól b ' ' P· 2 18) · pogá ~za ad könyveket venni (u 0 3 6 ' ' ny-
A ·t· k . · ' -8, P· 463 30) 

szaman anuso könyvei említtetnek S 'f , I ' ... II k ZI re ll 2 vegen 
56 ezdetén; könyv és kard II 40 végén Ma's h l k t' 

l BI T l , . . . · ' e ye e 
. au, anu manyok a bibliai bevezetés köréből Buda t 

1894 l k" k .. ' pes . s ~vet ., a hol a ko vetkező műkifejezések is tárgyaltatnak. 
Abbal a szokásból, hogy a népnek a szent iratokból 

sz~mb~tokon és ünnepeken felolvastak, keletkezett a szentirás 
masodik elnevezése N ... ,,~ »az olvasott« a mel · t ll t't 

, • . T , • , y mm e en e 
a, szabeh tanhoz :"l:lf'? ,w;7? stb. kifejezések kapcsolatában hasz
nala tos. (Pid . .Xedárim 4, 3, Kidd. 1 végén, Áb6th 5 végén). 
Talán ebből a körülményből magyarázható az a tény, hogy 
nem létezik e megnevezésnek görög fordítása. 

Harmadik elnevezés W)pCJ ·~ry~ (Sabbath 16, 1, B. B. l, 
a végén s máshol) »szent iratok«·, a melynek görögben meg
felel y(!aqa~ é!.ywt (Róm. 1, 2) és Íé(!a y(!áp,uo.ra (2. Timoth. 
3, 15). Ez a név nem jelenti »a szentély vagy Izraél köny
veit « (Geiger IV. 12), hanem szent iratokat. ellentétben a 
profán könyvekkel (tósz. Jóm Tob 4, 4, 207, 12. Zuckermandl 
t!'}p0 ·~~? .~i;7~7 ·~.~); talán a szent szellemtől ihletett irat?k, 
a mely feltevésnek kedvez a rraoa reaqn) {lé ':rrvworoc; (2. Tu~· 
3. 16, v. ö. Eusebius eclog. proph. ed. Gaisford 106) ki-
fejezé! is. _, 

Az egész biblia neveztetik továb bá negyedszer: :'1, ,l'\ 

(:Mekhilta Ex 15, 1. 9 p. 34 b és 40 b Friedmann; Pes~· r. 
Friedm. 9 a: t::~ ;,~'?71!1 c::•:if?. ;,~il'1:} ·~7~ s egyebütt), a ~~. : 
UJ·szövetségben is található (vóuoc; János 10, 34 s másut •1 t ' · 61 ke e • 
Ezra 14, 21 : lex). Ez az elnevezé~ abból a felfogásb 
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'sz szentirás Isten szava s hogy a próféták 
kezett. hogy azkegte la]' donképen már a Tórában benfoglalhlt-

. ·aphá u 'll' · 
és bag:ogr bb). Lehetséges, hogy a Tóra nevet, mint a bt J tal 

niLk (lasd továf" é zének nevét az egész gyüjteményre vonat-
iratok első és or s ' 

koztatták. 
1 

, :l 1 l"'~ a mely személyesitve is előforduL 
Az 5. e nevezes T' . . ... 1. 

' ( .. Bacher Aelteste Ternunologie der JU C L-
d -~,N :nn::l:-t v. o. , h 

pl · · 
8 

h .'ftauslegung 30); tulajdonképen rövidítés, a mely et: 
chen c 11 d G" .. f 8 • ő k" ~ a hol úrva van«, lnegészíten ő. orog meg e-
z Illet on y'' ' 1 · f · ' a . , . 2 TI'm 3 16 mX.oa y(!aCJ!IJ fordítása e n eJezes-

JiőJe y(!etCJ!IJ' · · ' l l 
1~ek: ,11'1?~ ~;, a mely véletle?~! csak Prófia.t Duran-nál ta á -

ható, de bizonyára nagyo~ reg1. . . , , , , 
A 6. elnevezés ota{h,x.IJ, a illiből a kereszten.! rgy_házban 

' • (ha{h
1
'r. 11 = Vetus Testamentum = Ószovetseg lett. 

;rCtt.CtW '.'l}. O {f'· ' 
:Már Szirach 22, 23 neveztetik a pentateuchus (hl-' ,oc; ta 

1
JY.'J:-

nek és a LXX is hasonló módon fordítja a. szövegnek .e sza~ait 
n·~?0 ~~~ (Ex 24, 7, II. Kir. 23, 2. 21). Ep ugy. mmt tor~1, 
cli~theke is ezt az általános értelmet kapta: szent1rás s pedig 
először 2. Korint. 3, 14 (v. ö. Máté 26, 28). De n·:7~ -~~ 
ilyen jelentésben nem fordul elő seholsem a. zsidó hag_Yomá~y.~ 
ban, csak Simon b. Jochai (150 körül) egyik polemikus el u 

monclásában található bizonyos czélzás a tóra » Diathe ke« el
nevezésére (j. Szan h. 20 c; Lev. r. 19 fej ; v. ö. még Pea l H c 
::l"1ii:l :"'!t'~~ 1~ 1i~N)!t' C'i:l1:-t j:"' rl'i:l:-t. Pesita Jer. ll, 6. 10 ·p·n·1-

val fordítja rl'i:l szót.) Ez az elnevezés valószinüleg teljesen ki 
lett szorítva a használatból, mert mint »ószövetség« keresztény 

felfogást involvál t. 
.A. talmud utáni korban más elnevezés.ek lettek szokáso

sak, mint pl. i:l'iDO ;,)1~'1N1 C'i!t'll (pl. Margoliouth-nál, Oataloguc 
of the Hebr. and Samar. Manuscr. I. p. 22 b; 25 a; 45 a) i 
.,ln~ »ciklus« (a maszórában, egy koclexben is Ginsburg
nál Introcluction 564 1. 130\:l-ből), :"1'C!1p~ és :-tN't:>1pb (Ginsb. 
7 48). Középkori au torok a szentirást igy is nevezik: p·c~ a 
Illi eredetileg verset jelent (Bacher R. E. J. XVI. 218). Gyakori 
a rövidítés j~h a talmud és midrásban gyakran ellíforclul6 
i:l':l.~l'l~ c·~·., .... , k' ( l· bl ) ' -• '' n I fejezésből l. a a ) · 
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3. Terjedelem és felosztás. 

A zsidó kánon 24 könyvet foglal magában 
k Ök l\I' ~ k" r 'melyek ak" ·ez " : ozes b "onyve, 8 pr61éta u. m. J ó zs u B' , Olet-
K . 'l k E' 'á J · • a, rrak Sá Ira yo , · zsm s, eremras, J echezkel 12 k' bb ' ' rnuel, 
ll h · h ' rse prófét 
, agwgrap a u. m. Zsoltárok, Példabeszédek. J ó b . a és 

Eneke, Ruth, Siralmak, Prediká tor Eszter D' . ' Enekek 
K 6 'k S ' ' anrel, Ezra . a r nr a. ámuel és Királyok egy-egy k" t es 

. onyve alkotnal . 
rgy voltak még .t\.kylas görög fordításában a 12 óf' , c es 
Szirach (49, 10) egy könyvnek ismeri E zr~ és N phr ~ta tk már 
'l , , ' e emia etté 

va asztasat sem a talmud. sem a maszóra e · . · 
· n m rsmen. Egy 

1448-ban Spanyolországban irt bibliakodex Sámuel R' ·ál k 
, E k" . k , n yo es zra onyvert ·ettéválasztja. 

. E könyvek 3 csoportra oszlan-:~.k: Tóra, Próféták és 
Hagwgraphák, héberül 0 1~1l"l~1 O'N'~j oi":1l"l (rövidítve '1ji'1) a l 
·~·."~:1 ·~·~; ~•i""liN ( .. 'd. .,. .. .. .. ' , , ra_mu 
.. . , ... , , , _ ro vr Itve l .~), gorogul vopog xa~ 7rf20t:fJIJTat 

xa~ llV.a {JtfJUa (Szirach bevezetés). Elvont elnevezés: 
:"l~~~ :"1~ 1~~ :"l:in Jalkut II 702. (v. ö. j. Makk. 31 d lent, Tanul
mányok 17. lap, 2. jegyzet). A prófétáknak beosztása O'N'~; 
O'?i~•N: »előbbi próféták «- és i:l'1i·C!~ i:l'~'?~ »későbbi próféták;";~ 
a maszórából származik. A tal~ud 'i ;~; alatt a régi prófé
tákat érti pl. Ézsaiást, ellentétben a 'MN '~; az utolsó prófé

tákkal vagyis Ohaggaj, Zekharja és Maleákhi-val (Szifré II 
27, 357; j. Berákh. 8 d 23 s másutt). E három prófé
tával szemben Sámuel, Dávid és Salamon régi prófétáknak 
neveztetnek Szóta 48 b fent. Az egész szentirás jelöltetik a 
»tóra és próféták« (1:1'~'?~1 :"l~i1'1) névvel (R. H. 4, 6; ·v. ö. 
Meg 4, 5; tósz. Bába B. 8, 14; Szifré II 218). Ugyane~ 
a nyelvhasználat található az ujtestamentomban vó,uoc; r.at 
:rr;oj~rat , l\Iáté 5, 17; 7, 12; 22, 40; Luk. 16, 16. 29.31 
s másutt. Az abstractum :"1~1~~1 ;,~il'l egyszer található Pesz. 
Buber lll a. 

V · · T, ' K bb ala ;,~~1:?1 ,,.,,., an meg egy ketteosztás: ora es a T T-: ~~~ 
(Taanith 2, l; tósz. Nidda 4, 10; Szifré I 112, 139); ;,TTI: 

:.hagyományt< jelent, a mi alatt a próféták, mint a hagyon~~J, 
hordozói értendők. Az aram megfelelője a ;,~~p-nak e szó: Nr~ ... ' -

. . l"I'k , Ben .A.ser a mrvel a maszoréták a második csoportot Je o I es L. ., •
8 (" k . · ;,7::lJ' e (Dikduke Hateámim 2. l.) hebraizálva OL ~-na 1rJa. d 

L. • (~",rt' n1~JN e · 
N/"\07lt'N azonosságát Luzatto S. D. mondta ki 
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1) és utána mások is kimutatták től e függetle

Graber .. 
34 ~·ikduke p. 2. és h. jegyzet). Egy más kettév-álasztá 

n ül (v. _o: Már Szifré II 317 használja e szót: Mikra a pró
~~~P~ 1 :"1 ,;

1
l'l. bagiograpbák összefoglaló elnevezésére. E nye!Y

féták es a k dunk Gen. r. 16. fej. (75 b Vilna) 2, 11-bez 
nálatra a a ( T 

hasz . 1 f · (16 b lent) bárha Eaeher Aelteste er-
, S1r r. · eJ. ' · 
es. · . 118 7) ezt tagadja. A plénák- és clefektmí.kra 
nunologw ' (B 1· P l t tl . 'd á Ni:?l-'-t á llítja szembe :"1"'1•i-val er mer, e e a 1 
valo fil r s TI:. . , l • .... .,.,·1 '"' 'l (Bl 

· 6 J ). B en Aser szmten beszé NiP':" • •- ···-ro au 
Sofenm 3 · · • • ~ · • , 
M Untersuchungen 50). A maszora es a span} ol :lUto-assor. 
rok u anoly értelemben használják e szót (Bacher, Aeltes~e 

·gyl ·e 118 ko"v · azonkivül :"1"'1l"l:"l '1i?M-ban Güdemannal Terromo og1 · ' . , 
Gesch. der Cuitur der Juden in Deutschland 268.) .. A ,sz~. e 
·elen téshez ugy juthatott, hogy rövidítve lett e kifeJezesbol: 
l d ' , ....... 1., .. 1 "l"'''"''N S"' l e :-:,p~ "Ntv. A maszóra pld. azt mon Ja " l" ·" - "' " ~, c 
azt is ~·ip iNit' S;,1 - Nn"i1N ~;,. Strack hasonló módon ma

gyarázza az ellentétet i:l'i01:11 :"li1l"l = tóra és a többi könyvek, 

mint Gen. 34, 27 :lipp: :~~ J ako b többi fiai (más bizonyító 
helyeket l. pentateuch~ko~mentárjában 1894, 21. l. és l\fagyar 
Zsidó-Szemle XI 638). A harmadik csoport a nevéhez 
t:>:;p~ '?.)}? hasonló módon jutott. Eredetileg az egész biblia 
n~vezteÚk ·p;, ·~n;, , később mondották a tórával és a prófé
tékkal összefüggésben •p,, ·~n;, i~lf'1 és később röviden 'P,, •:n:. 
A i:l'::l1n::l gyakori elnevezés talán ép ily módon származott 
ebből: tl'::l1n::l i~lt' vagy, ha nem, ebből: tti~P·::t ~~~?· Ezt a leve
zetést ajánlja a Siraciela nyelvhasználata, a ki a hagiographá
kat ra l.or11a ruh1 fh(JAiwv-nak nevezi és még l OOO évvel ké

sőbb beszél Ben Aser, ki különben is megtartott régi hagyo
mányokat, 0'':00:"1 iNtt'1 i:I'N'~j :"li1l"l-ról (D. H. p. 44; javított 
szövegét lásd Tanulmányok 24, 3). Egynéhány jellemz6 hely 
a három részre való osztásra vonatkozólag. Az ujévi imttban 
leg~lább háromszor l 0 bibliai helyet kell felemlíteni, m ég 
pedig Tórából, Prófétákból és Hagiographákból (Tósz. H.. H. 
4

•_ S). Ben Azai a tóra szavait a prófétákkal, ezeket a hagio
~:aphákkal fiizte össze (Lev. r. 16, ~). A tanulás következő-

epen• haladt. Először olvasna~ egy tekereset (darabot) a 
pente .euchból . t~: k" t (.,.,..., t 
féták t ,' azu an a onyve :;o::-: ~ óra)' azután pt·ó-
nul ~' azutan bagiographákat. Miután az egész hibliát átta-

manyoztá.k t l 
, anu tak talmudot, halá.kh:ít és agádát (Kirl-
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eiusin 49 a). A tóra há romrész" T 
részüek : ~":J~ ; I zraél is háro . , ~. · P. R., betüi há 
'tb (P ' mreszu: papok l . , 'l'lllas. 
::; . . esz. Buber 105 a : 0'.:J11'1~1 i:l'N'.:l' ~~·evrtaf, izraeliták 
D icsértessék az Isten, ki adt~ ~ há · ·~ : T·~ 1'1~~ 1ltl~ .~'il1,~) 

· .. • k rmasreszu tó át r . 
r eszu n epne három által a harmadik h, r a hárm~s 
(Sabb. 88 a 'Nn•Sn i~''11N) A szaeid konap harmadik napjá 
k" tk 'k . uceuso kérdésére h n 

ove. ezr ' hogy Isten a halottakat föltá '. ogy honnau 
patnarcha bizonyítékokat hoz a T p H m~sztJa, Gamaliel 
Ez a tanulság irva van a tó rá ban . . . ._-b~l . (Szanh. 90 b). 
b , h / ' megrsmetlorhk a 'f. 

an es armadszor meavan a hagi·o hákb pro eták-
J 

o grap an (M .11 • óchanan, v. ö. Makk6th 10 b 1 5) Oh . egi a 31 a 
bá l t . ='O' • • . anma felállítja a sza

y . / ..... · pusztán a toraban szela-t, a prófétákban litra 
hag.-ban talentumot jelent (Bekb 50 a. · K"dd -t, a 
M K 21 . ' J· l . 59 d. L még 
J.. • : • a ~4, Taanith 30 a lent, Szanh. l Ol a; a :. tal-
mudboi es a mrdrasokból való helyeket l. Blau »T l _J k 
18,5 és 19, 1). anu manyo « 

4. A könyvek száma. 

. A tannaitikus irodalom sehol sem említi a biblia köny-
vemek számát, e szerint nem volt szokásos azokat számuk után 
nevezni. Ennek szüksége csak akkor mutatkozott midőn a szent 
iratokat másoktól meg akarták különböztetni, v;gy midőn nem
zsidóknak össztartalmukról felvilágosítást akartak adni. A két 
legrégibb adat (Kr. u. 100 körül) eltér egymástól. A 2. (4) Ezra
könyv 14, 44 - 46, 24-nek mondja, mert az összes olvasatok
ban (94, 204, 84, 914) egyesként a döntő 4 van. A 94-es 
számnak felbontása 72+ 22 Epiphániusnál (de mens. et pond. 
Lagarde-nál Symmicta II 163) mesterséges. Josephus ·ellenben 
világosan 22-t említ. Origenes (Eusebiusnál, Historia Ecclesias
tica VI. 25) színtén 22-t mond, mig Hieronymus (Praef. in. libr. 
Samnel et Melachim) 21-t ernlit .és 24-t számít. Mivelhogy 
mind a két egyházatya zsidótól tanult, nem lehetetlen, hogy 

. k.. . ámolásának. a zsinagógán belül is voltak hivei a 22 onyv sz . h 

A 
. .. . . d . h tó meg ecry baraJt a 22 es 24 koztl mga ozás ugy magyaraz a o . d 

- 1 • port mrn en 
alapján (Bába B. 13 b), hogy a ket uto so cso . 

1 
Ruth 

könyve külön-külön volt írandó egy tekercsben. Mtve 'th" ·u től bara] w 
a Birákkal vagy a Zsoltárokkal (Jeromos, 1 e eg lkottak, 
B. B. 14 b) és Siralmak .T eremiással egy tekereset a Tehát 
a tekercsek száma 22-re, a könyvoké 24-re rugott. 
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zemponttól függött, vajjon a 22 vagy . 24-es számot 
c~ak ~ ~ ták. 24 könyv mindenesetre volt, a mint hogy ki is 
vaJ~sz 0 

5 k-ben idézendő klasszikus barajthából. A midrás
t"ntk az . 
u azonban több, mint tiz helyen 24 könyv említtetik, de 

b~:rólag arnóráktóL Simon b. Lákis, (250 körül) összebason-
~~~ rnenyasszony 24 díszítésével (Ezsaiás 18-24 nyomán): 
ht]a a . . 

· t a menyasszonynak ezekkel , ugy a tudósnak rs mmd a 24 
a mm . . 
könyv ismeretével kell felékesítve lenme (Ex. r. 41, 5.; Sir. r. 

4 11 . Tanchuma Nlt'l"l ';, ll p. lll Buber). BerechJa össze

h~sonlítja őket a papok és leviták 24 csoportjával és a szan
dáiba verni szokott 24 szeggel (Num. r. 14, 4; 15, 22; Kob. 
r. 12, 11. ; Pesz. r. 9 a Friedmann). Pinchasz ben J air (3. század 
elején) szerint a 24 áldozati tulok (Xum. 7. fej) megfelel a 
a 24 könyvnek (N um. r. 14, 18). Az írott tan 24 és a szó
beli tan 80 könyve együtt 104-t tesznek ki (Num. r. 13, 16 ), 
a mi emlékeztet a 2. Ezra könyvszámára. A 12 prófétát 12-
nek számítva kihozzák a 35-ös számot (Num. r. 18, 31; Tan
chuma Korach ed. Stettin 1865 p. 552), a midőn önálló köny,·
nek, mely hez a több i tizenegy csatlakozik, .J ó na könyve van fel
véve. A késöbb megbeszélendő kánonfogalom számára különö
sen fontosak a következő szószerint idézett nyilatkozatok. Kob. 
J 'J, l: »Ezeknél többtől óvakodj« ez zavart jelent ('"iii:'l:: = ,,~~:i?), 
mert a ki többet vesz be házába, mint 24 könyvet, az zavart hoz 
házába pld. Ben Szira vagy Ben Tigla könyve; ·tt;~ nn; ;,~~Ci ~Ci~) 
vagyis olvasásra adattak, de nem a bus elfárasztására« (Kob. 
r. e helyhez). :.Ezeknél többtől óvakodj« szól az Isten: 24 köny
vet irtam neked, vigyázz és ne tégy hozzá semmit. ~liért? 
»Mert a könyvcsinálásnak nincs vége«. A ki olyan verset olvas, 
mely nincs meg a 24 könyvben, mintha a kivülálló könyvből 
olvasott volna stb., nem talál megváltást. Itt látható, minő 
büntetés ~ri azt, ki a 24 könyvhöz valamit hozzáfüz. Honnan 
tudjuk, hogy az, ki olvas bennök, elfárad ? azért irva van 
·w_. nv·~· :-1.:1•;, ):'1S1, ebből következik, hogy testük a porból nem 
fog feltámadni, a mint a misnában (Szan h .. 10, l ) áll: »ezek
nek nincs részök a jövendő világban: a ki kivülálló könyvet 
~l vas« (Num. r. ] 4, 4, 177 a Vilna; v. ö. még Peszikta r. 1 a 
es j. Szan b. 28 a). A főkülünhség a két hely között az hogy 
az első · ' 
1 

h szermt csak »a bus fárasztása« vagyis más iratok oly 
)e ató tanulmá á . t t' . . l nyoz . sa, mm a szen trase, a me yet könyv nélkül 
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tudta k, tilos, de nem a z olvasás 
szerint még az olvasás is k, egyszersmind, mig a 

ar os .A leg · 'bb z ut 'b 
esetre a szelidebb ru· t B . . regi vélemé . o hi 

.~ b ' lD a en Sz1ra k" ny Inind 
n.. abylóniak képvisel tél- b onyv története b. en. 
100 

. . ~ a sza adabb felf , IZonyít' 
a es J. Szanh. 28 a . ogast, mint b ]a. 

t alán j. Szanh 20 d 4 , mGutatJa. Egy czélzás a 24 köny . Szanh. 
. es en. r. 80 f ele.. A vre rejlik 

~gyszer említi a ~4 könyvet (T .t·h Jen. babylőni tahn d 
En E 5 10 (::> aam 8 a) . ép . u 

.' . ~· ' . ) targuma. Dósza b. Eli '. ~~y egyszer az 
sz?r~I Jegyzetben és Ben Aser (D'kd ezer :gy Jgeu régi rna-
NiszJm K · · b. 1 

· p. 56 es p 5 aJruan ol (Steinschneide F t . ' 12. sor) . 
lung 20) és sok k" , k .. , r es schrift hebr. Abth .' 
9 ozep on I ro és kodex d. eJ
-4. :Nemzsidó körökben . . a Ja ezt a számot· 
időheu (Strack Prot R ~~ ;meretes volt a 24-es szám réO'i 
a 24 és 22 eg~aránt. k eda -ltncyclopadie IX. 7 57). lVIint szá~ 
b • h e ve a talmud mid · · d 
ar a az első arányla O' több .. - ras r J ro alom ban, 

keztében nem lehet a"' 22 szo: fordul elő. E tényállás követ-

k
. -es szamnak a ked lt 24 ál 

'Iszorítására következt t . h " . ve tal való 
32 b; Peszikt. 72 b. Le m, a ogy el.obb SeJtettem (22: Ohullin 

' ev. r. 34 eleJe . Pes 93 b l 
máshol · v ö k"l" .. S ' z. ; 102 b s 

' . . u onosen zanh. 102 a és Rasit e helyhez). 

5. Sorrend. 

B A könyvek sorrendjének klasszikus helye a barajtha Bába 
·, 14 ~- Ez a talmud közbeszurta megjegyzések elkülönítése 

utan kovetkezők · h 'k . , ep en angz1 . »A próféták sorrendje: Józsua, 
B Irak, Sámuel, Királyok, Jeremiás, Ezekiel Ézsaiás 12 próféta. 
A hagiographák sorrendje: Ruth Zsoltár~k Jób 'Példabeszé-
] k K h ' ' ' ' ' < e ; . o el~th, Enekek Eneke, Siralmak, Dániel, Eszter, Ezra, 
Kromka. Es ki írta le a könyveket? Mózes irta a saját 
könyvét és a Bileámról szóló szakaszt és J ó bot. Józsua irta 
saját könyvét és a Tóra utolsó 8 versét Sámuel irta könyvét, 
a Birákat és Ruthot; Dávid írta a Zsoitárokat J O vén által: 
Adám (139, 16, talán a 92. zsoltár is), Malkhi Ozedek (UO), 
Abrabam (89 'l'1"'lN;"t jl'1"N = Ábrahám), Mózes (\J0-100), 
Heman (88), Jeduthun (62; 77?), Ászaf (50, 7:3-83) és Ko
rach 3 fia (42-49, 84, 815, 78, 88) által. Vajjon Salamon 
is hozzászámítódik, ezt Tószafóth 15a megbeszéli nr.l':>lt' kikez
dés alatt. ,Jeremiás irta könyvét és a Királyok könyvét és 
a· l k t Oh' k' · " halála otra ma a ; 1z l]a király és tanácsa (mely az o ' 
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, tovább müködött) írták Ézsaiást, Példabeszédeket, 
~tán ~einekét és Kohelethet: a nagy gyülekezet férfiai írták 
:ffiuek_ekl a 12 Próféta, Dániel és Eszter könyvét ; Ezra ir ta 
Ezekie' l 'á''t ··t 'l ·· . könyvét és a Krónika genea og1 Ja sa Ja szeme ye1g. « 

saJ_át 
1 

a szerzők megjelölésénél Mózes a Tóra szerzőjének van 
:MIVe .. 't ' b l b"l 

l 
.. tetve lehetséges, hogy a gyuJ emeny en, a me y o a 

fe t un ' , .. , k d. . l 
'tha idéztetik, a Tora 5 konyvene sonen Je 1s meg vo t 

bara] · , · t k 
adva. De lehetséges, hogy a pentateuchus, zs1~agogar, e ·eres 
alak 'ában gondolva, egy könyvnek lett tekmtve es egyes 
kön;veinek oly szilárd sorrendje volt, hogy nem volt szükség 

felsorolásra. 
Legfeltünőbb a próféták sonendje: Jeremiás, Ezekiel, 

Ézsaiás, a mit már a talmud észrevesz. Szerinte a Királyok 
könyve végzőqik pusztitással, Jeremiás kezdődik s végződik 
pusztitással, Ezekiel kezdődik pusztítással és végződik vigasz
talással, mig egész Ézsajás vigasztalásokat tartalmaz, azért is 
pusztításhoz csatolták a pusztításokat és a vigasztaláshoz a 
vigasztalásokat. E magyarázat mesterséges volta nem szorul 
bővebb megvilágításra. A rendezés nem is kronológiai. Leg
elfogadhatóbb az a magyarázat, a mit Stracknál találtam, 
hogy a barajtha a prófétai könyveket külső terjedelmük sze
rint rendezi. Ez olyan elv, mely a misnatraktátusok rendezésé
ben is érvényre juthatott. Jeremiás, Ezekiel, Ézsaiás és a J 2 
próféta a terjedelmüket tekintve, ugy viszonylanak, mint 
41 : 36 : 32 : 30. Ezt az elvet vehetjük ki a régi hagiograph<ík 
elrendezéséből is. Feltünő ugyanis Jóbnak a Zsoltárok és Példa
beszédek, az apa és fiu müvei közzé való beékelése. 1\livel a 
barajtha Jóbot Mózestől származtatja, ez a könyv a hagio
graphák élén állhatna, a mint már a talmud gondolja. Külter
Jeclelm"k t ki . u e te ntve a Zsolt., Jób és Példabeszédek ugy 
VIszonylanak mint 40: 22: 16. Ruth és Zsoltárok együvé tartoz
nak. A, 3 salamoni könyv egymásutánja, a melyben Koheleth
n~~ az Enekek Éneke elé helyezése feltünő, szintén ezt az elrende
~es1 e~ve~ mutatja. A Szirachkönyv szerzője előtt a mi nyomta-

k~ttl bibhánk kronológiai sorrendje volt: Ézsajás, Jeremiás, Eze-
Ie és a XII ( , .. 4 ) . . v k '· o. O, 22 ; 49, 7 -l O . M1velhogy a bara] tha a köuy-
e nek kelet ke' , .. l . "k . t' l , , ha . zes1 H eJu szenn 1 ren< ezesetől még a próféttik és 

g!Ographák cso t'á b l"l · lt k' t 
Po ·tb por J n e u IS e e m , c:;ak az összes egy cso-

1 a tarto . b'bl' . zo 1 1a1 könyveknek egy tekeresbe való írását tart-
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hatj;l szem előtt. Mivelhogy ez a k. ·d, . 
l .t.. 'k er es - lllJut Báb 
' 1 um -a II. században erőRen lett t'. l a B. 13-b·J . ar gya va a . b o 
I~, n mely, mint a belőle vett. a pal t l ' lll arajthánk 
f l lt 'd' · · amudban (8, 't og a I ezet bizonyítja Paleszt' 'b . zo a végénJ 
k ·b ' ma an IS el volt . 

UI an keletkezett és alap nélk' ' l l't k terJedve e , A . u a na benne , . ' 
m_anyt. n nyi azon ban ki vehető e barajthából h regl hagyo. 
kanon első fele (és pedig J ó zs ua _ Királ ok 

0~~ a J~rófétai 
meghatározott sorrenddel b. ·t Y ... : regJbb Idő óta 11 ' a mely folott k 't , 
támadbatott. E négy könyv ucrya . . . e seg nem 

l 
o ms mm t az Izrael' t .. 

ne em folytátólncros elbcszélé~e szo. , l a torté-
t 'b b - rosan egymashoz tart 'k , 
o va b folytatják a pentateuchus elbeszélését E, k. 'l -O~l· es 
1\~akk. 2, 13-ból is, a hol a :o királyokat és a .pró~ét~kn atg :!kl 2: 
konyvekro"l · t 1 , a « 1 ető 

~ van szo, e lat a prófétai k, . . . 
lett t T , anon rumtegy ket reszre 

, __ osz v_a. eny~e~ a talmud utáni korban sem fordul elő 
~lter.:s J oz~ua, Bmtk, Sámuel, Királyok könyveinek rendjét 
llletoleg, mrg a három nagy próféta elrendezése ingaelozik és 
csak abban állapodik meg, hogy a 12 próféta az utolsó helyen 
:an . . A legtöbb kézirat, közöttük a pétervári koclexek 916. 

es 1000. évből, a legrégiebbek, melyeket ismerünk továbbá az 
5 legrégibb nyom~s a kiadásainkban is meglevő' kronológiai 
orreude t követik Ez . J er. Ezek. ; 3 kézirat a talmuddal eaye

zik; 2 kéziratnak ez a sajátságos sorrendje van: J er. Ézs. E~ek. 
(Ginsburg 61 ). 

Ginsbm·g ( 7 J egy táblázatban a hagiographáknak nem 
kevesebb mint 8 felosztását állítja össze, a melyek közül itt az 
I. lY, YI, VIII lesznek figyelembe véve. A 8 könyvlistának 
pontosabb megtekintése azonban azt mutatja, hogy a dolog 
lényegét tekintve csak 3 rendszer létezett. Az I. II. III. és IV. 
ugyanis csak az öt megilla sorrendjét illetve térnek el és a 
talmudi sorrendet adják. Az öt legrégibb kiadás ugyancsak 
kö1·etik azt az elrendezést, de az öt tekereset olyan sorrendben 
adják, a milyenben a liturgiában használatba jönnek és a 
Zsoltárok után a Példabeszédeket teszik (nem Jóbot). IV. és 
V'. szám csak Ruth-ot illetve különböznek. Egészen magában 
áll a VI. szám, a hol a könyvek külterjedelmük utá.n l átsza~ak 
rendezve lenni. ha Ezrát és Nehemiást két könyvnek veszszuk. 
Az 5 tekercs ,azonban külön testet képeznek és liturgiai sor-

, . d · től elte-
rendjük van. Ha az utóbbi egymagában állo ren ezes , . 

d
. ' l J)l'lSZOl'IU. 

kin tünk, megmarad két tipus: a talmu 1 es ' ' 
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, különböztető jel a Krónik::t helye. mely talmudi 
},. külső Uleg'nt a véaen maszórai rendezés szerint az elej~n 

~ szert b ' 
rendeze lD1udi rendezés lényegileg az állítólagos szerzők ho-
álL ~_ta . end]·e a maszórai a könyvek külterjedelmént>k 

l' gtat soH ' L" no 0 . Á z öt tekereset illetőleg (ni:?? t:i:";q), melyekről Gins-
reodJe· 

1 
ötféle elrendezést mutató tabellát állít fel, meg-

burg 4. ap ' d l't 'k 'k . elő hoay lényegileg csupán ket sorren e ez1 -, az egyt · 
Jegyzen ' " · ' · · l' t · 'k h 'l t 't ., ők korát a másik a zsmagog1a1 1 urg1 us aszna a a 
a szerz ' I ) A t l , 'fT1 .. · (Magyar Zsidó Szem le XY 325. . .ö.Z u o so pro e a~ 
koveti k , 1 'lt , l 
és különösen a hagiografákra vonat ozo sorrene va ozaso ~ 
kánontörténeti jelentőségüek, mert arról tanuskodnak, hogy 
ezek az iratok később lettek kánonikus jelentőségüek, más 
szóval, hogy később váltak lezárt gyüjteménynyé, mint az első 
próféták. Ez utóbbiak sorrendje régebbi kanonizálásnk, folytán 
oly szilárcl volt, hogy semmiféle kétely a sorrendre nezve fel 

nem merülhetett. 

6. Gyüjtés. 

Hogy a tóra a kánonnak legelső és legrégibb alkatréSl:l'. 
a legradikálisabb kritika sem vonja kétségbe. A szent iratok 
összegyüjtésének történetére fon tos adat Nehemiás, elbeszélése 
8-10 fej., hol valóságos kanonizálásról van szó. Altalánosau 
elfogadják, hogy a kánonnak első része az Y. század közepe 
táján időszámításunk előtt már későbbi jelentőségében létezett. 
Azonban alaptalan volna Neh. 8-10-ből következtetni, hogy 
a pentateuchus azelőtt nem volt meg teljesen. De a zsinagóga 
felfogását alább fogjuk ecsetelni, itt pedig a kanonizáczióra 
vonatkozó külső bizonyítékokat állítj11k össze. 

Talán Maleákhi, az utolsó próféta könyvének 3 verse i~ 
valami kanonizálás-télét jelent: »Emlékezzetek az én szolgám
nak, llfózesnek, tanára melyet neki rendeltem Chóreben egész 
Izraél fölött, szabvány

1

okat és törvényeket. Én külclöm nektek 
Illés pro'f't't · .. ' f'J l t · . e a , illielőtt az Orökkévaló nagy es e e me es napJH 
elerkeznék; ő visszatéríti a. szülők szivét a gyermekekhez é" 
a gyermekek szivét az ő szülőikhez, nehogy az országot cl
P~sztitsam." A JHózes tanítására való intelem és a szekatlau 
vtgasztalás l' · ·· 'k f"lt ' t h k 1- l va oszmuvé teszi a o eves , ogy ezen sza,·a -

1~:sz:~mcs~k az utolsó próféta beszéde, hanem az egész kl-t 
ől állo káuon nyer befejezést. E h:trom >ers nem okvet-
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len ::\Inle;ikhitól való l l • lanem é ú 
me y névtelen próféta vacr h' p gy csatolhatt 
tuk egy mag 't 'l I oY I vatott ható á a hozzá . · a 0 stentől 'övő . 8 g, ho , Vala 
ngasztalással hangozzanal J l emlekeztetéssel a :~. ~ szent ir : 

A. é ' e . or ara . a 
z eg sz sze n ti r ás b . es nagy 

Krochmal Nachman (M. Izonyos kánoni befeje é 
J.Jemb.) Koheleth könyvé:rke h~ebuché hazeman ~,. Isének tekinti 
ó fi · e arom v' ~ 8· 104 

am, ovakodjál sok l .. egversét: »E· k .' . l. 
tanulás a testet I . wnyvet késziteni vé :e nel többet 
fT d · e cs1gúzza a d 1 g nelkül . • 
e Je I stent és tartsd me ' o og vége, hall'un, ' .es sok 

lllert miuden tett fölött ; rar~ncsait, illert ez a~ ek_ Ul!ndent; 
fölött, akár J.. . k . s en Itélkezik, mind ~esz ember, 
. o az, a ar rossz« A k .. . en reJtett d l 

.n~y. hangzik mint egy kánoni b _on!virás ellen való kik:tg 

;::~~sá~:eges{~ _tényleg tekintette e~~ez§s) aAminek a legrégibe~ 
.. va o mtelem és az I t .: · ·. parancsok me _ 
usszehasonlithatók M l 'kb' s en buntetesével való fe ~ 
é b

.. a ea mak a tó , . nyegetes 
s a un tetéssel való f • rara val o emlékeztetés. l 
k . . enyegetesével N eve 

ve « emhtese Dánielnél 9 2 a : "agyon általános a »köny-
hogy létezett könyvgyüjte~lé~ lllihol csupán az következik, 

Más biz 't'k k y. ' . onyl e o a szent iratok .. " .•. 
a ·zentiráshan nem találh tók osszegyu]tesere magában 
ezek kronoló . . a ' de vannak külső források és 

gial sorrendben a követk "k S . 
gének szerzőJ·e k tá < • ezo · z1rach Bölcsesé-

or rsa volt S1mon f" k másodiknak e né 'It . opapna , az elsőnek vagy 
dik évszázad l .~en, e tehát !~?számításunk előtt a barma

e CJen vacry végé 0 · . tákat · l . 0 n. 1smen a tórát és a prófé-
mai a akJukban é d'"kb dics ,.. tő • k 'b s sorren JU en. Az őskor nagyjait 

b 01 ene_ e en (44-49 fejezet) azt a sorrendet követi amely-
~~~ a szent~rás leírja őket. N evezetesen említi Ezsáiás~ J ere

mrast,_ Eze~Ielt és a 12 prófétát (48, 21; 49, 7-10).' Neru
csak 1smen e nevet O'N'.:Jj;, "'iv)) O'"ttl h 'd' · · "f l ákh't (B . · ·:- TT .~,, anem 1 ez1 1s 11 ae 1 

~ 23). A hagwgrapháknak túlnyomó részét szintén ismeri, a :m: ~zt_ íra~ának felfedezett héber eredetijéből bizonyosság~al 
egallaprtam lehet. Ismeri a Zsoltárokat, malyeket Dávid

tól eredöknek tar t (4 7, 8. 9), és a Példabeszédeket (44, 5 : 

::1!"1:::~ "It'~ 'N!t'l; p1n Sv -,~l~ '"'pln.) 
, Ozélzás a Példabeszédekre és valószinüleg az Énekek 

Enekére is rejlik Salamoura vonatkozó eme szavaiban: ,,rt':l 

m:·S~l :"11 'n Stt•;;, (47, 17 ). Minthogy a 3 utolsó szó a Példa
beszédekből l, 6 van véve, a "''It' alatt a.z Énekek Énekét kell 
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. Senuni okft sem lett volna I. Kir. 5, 12 szerint ének-
érteni· .1 ·"l« szólani, ha olyanokro nem lett volna tudomása és még 
10 • bbé erolitette volna első helyen. Kohelethet azonban nem 
keves · t'l k ·t · t l' ' t · h ismerte. :Mus1v s 1 usa Te seg e enne esz1, ogy J ó bot felhasz-
nálta, a mire e szavak Oii"'~O.:l ••t:J ·~;,;; 44, 4b aztán t:'St:'"Y 
is utalnak. Szent iratoknak tartja a. Krónikát és Ezra-Xehem
ját is (49, 12 = Ezra 3, 2; 49, 13 = :X eh. 3-ik és 6-ik f.. 
v. ö. Neh. 6, 12). Osak Koheleth, Eszter és Dániel nem fog
Jaltak még helyet az ő kánonjában (lásd Hálevy J., Étude 
sur la partie du text Hébreux de l' Ecclesiastique, Paris 1897, 
67 s köv. ll.). A Törvényt és a Prófétákat is világosan említi 
(39, l); a rá következő mondatokból más iratok is kicsillog
nak és a 6. versből az tünik ki, hogy idejében csak bölcs 

ruondások és imák készültek 
Szirach unokája (132 ante), ki ősének Bölcseségét a 

héberből görögre fordította, előszavában a kárronról csak azt 
mondja, a mi az iratból magából is kiviláglik. Hárornszor 
említi a tórát, prófétákat és a többi iratokat, mivel a kánon 
~armadik részére terminus technicust nem ismer, minthogy 
Ilyent csak 200 évvel később kovácsoltak Az illető helyek az 
er~det~ben igy bangzanak: 8ux ro v l'Ó,uov xcú ntív 7r(!O!J'IJT~I' 
%'~t TWV aV,wv 7:WIJ xar' a!Jr0l'~ 1/xo/.ov8-I}XÓTWV 8EO,IIÉVWV ••• 
uc; u TIJI' roü vó,uov xai rwv 7C(!O'f!rJrwv xai niív ltJ,).Wl' 
nareíwv (:h{niwv ••• o vó,uo~ ;t.CtL aí 7T(!OCf!I}Tdtu xai rd AOtrr~ 
r~v (itt3Aiwv. Tórát és próféták jóslásait (próféták helyett) a 
midras is ernlit Pesz. lll a 4 :'1"'11'1 '"':li és mm; ,.:li (v. ö. 

fent 3. fej). 
k" Osak nehány évvel fiatalabb az adat a II. Makkabeus
b ~nyvben (124 ante Niese, Kritik de1· beiden Jlakkabüer
. ~teher szerint), mely igy bangzik: •Nemcsak mindaz volt az 
na~okban (t. i. Nehemiás emlékirataiban) elmondva, hanem 
~~ .:s, rniként gyüjtötte össze mint egy könyvtár alapítója a 
~~~~yokra és a prófétákra vonatkozó könyveket, továbM Di-

vt.1. eit és királyok leveleit áldozati ajándékokróL Ép igy gvüj-
otte ö J · . l ssze uda is mindazon könyveket, melyek a 1áboru 

; ~ltt, melyet viseltünk, szétszóródtak, és n:.ilunk vannak. Ha 
zu rségtek l l ( .A.. t vo na valamelyikére, Jozassátok el 2, 13 - 15 )« 

r ltóra nincs említve, mert ez elterjedtségénél fogva nem szo-
u rá az ö . .. . . A k . I [ . . , M sszegyu]tesre. ·anon . resze felremagyarazhat-

' AGYAR-Zsmú SzE>tu:. 1902. IV. Füz;,T. 22 



3:16 
fl R, nr_. \U LAJOS. 

lamí.l nevezle van: Kir:ílyokrn vonatkozó könyvek 
Bírák. Sámuel é.s Kidlyok) ~;s prófétákra (= Ézs.(7 ~ózsu~. 
é" XII). A hagwgraphak, m1vel nem birtak mé er~ Bzek, 
névvel, D<hid Zsolt:írai1al, mint az első és legfon/ hatarozott 

. osabb k" 
1el. vannak megnerczre. a nnnt ezt még az új-test ony~. 

· 'dő ·· J • aruentu teszi oly Időben , illi n az osszes u1gwgraphák lét , . . n1 is . . l l . . ezese ket . 
nem .vonható . .A .,}hmd3:oá;:l evele1

1
. aldozati ajándékokról seglbe 

Játszik az Ezra-~' e emJ, s nw em Itett levelekre .1 ' t gy 
' . k eze oznak II 

ez igaz, ak.k~r a hagw~~·aphá a Zsoltárokkal és a R:ró ·. __ a 
v~l, az első ~s utolsó kon3:vv~l v~n~ak megnevezve. A.z a 

111~a
des, hogy •aJJOn a palesztmm zsid ok levele és Juda ker. 
beusé eredeti-e avagy hamisítvány, mit sem változtat a ~akka
való bizonyítékon. Figyelemre méltó, hogy Nehemiás ~noura 
Ezra van említve. Ez a körülmény ezen állítás ré is. .es ~em 

· · t S · h · N b · g eget hizo-
nyitp, mer Zirac 1s e ennást énekli meg és t . 
hallgat Ezráról, holott a rabbinikus auktoritások E ·áte!Je~en 
· · t d 't · k N h · zr lllint Iras u o az ansto rata e em1ás fölé helyezik 

Philo fenmaradt irataiban Ezekielt, Dánielt és 
'll'th t 'd. . M' az 5 megJ o o nem 1 ez1. mthogy Szirach Ezekielt a 4 na , 

próféta közé számítja, kétségtelen, hogy ennek mellőzése cs:~ 
véletlenségen alapszik és ennélfogva az, hogy a többi emlitett 
könyvek nincsenek idézve, nem bizonyithatja azt hogy az • 
kánonjába nem voltak felvéve. Továbbá említi de ~ita contem~ 
plativa § 3 a törvényt, prófétákat és a többi könyveket. 
Igaz, hogy ezen irat hitelességét Lucius (die Therapeuten etc. 
Strassburg 1880.) tagadja, de ezen hypothesis fölött Leopold 
Cohn,_ a. leg~ag~obb élő Philo-ismerő szerint napirendre le
h~t term (Emte1lung und Ohronologie der Schriften Philos, 
Lipcse 18~9, 37. lap = Philologus VII. pótkötet 421). Tehát 
e,lfoga~hatJuk O. Siegfried véleményét, hogy Philo kánonja 
lenyegileg már azonos a mienkkel (Philo bibliai idézetei Ryle 
H. E.-nél »Philo and Holy Scripture« London 1895). 

Az uj-testamentum is csak azt a kánont ismeri, a rnely 
111~ b~rtokunkban van. Egy apokryphon sincs névvel idézv~. 
Masreszt Dánielt világosan idézi Máté 24, 15. Máté 23, 35-bol 
(=,L. uk. ll, 51) következik, hogy az utolsó kánoni könyv~~ .. a 
Kromka ké t 1 "'JJO» . pez e, mert azt olvassuk itten: »hogy rátoc JO . 
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, 2o-ban említettet kell érteni. A. három főrész Luk. 2 '. 
24' t t 'k t" . .,. 44-ben nevez e l : a orveny, próféták és zsoltárok, mint 
philonáL Rendesen azonban csak törvény és próféták em.littet
nek (!Hátr 5, 17, Luk. 16, 16 stb.), ami alatt azonban mind 
a három rész értendő, és ez a talmud tudósairól is áll kik 
"'':O:':l;.1 :-t:in alatt a hagiogr.:~.phákat is értik. A. szónak 1·1' t · .., . . . . • . y e en 
használata egyreszt a hagwgraphák számára meO'honosodott 
terminus hiányából magyarázható, másrészt abbór"' a felfo rrás
ból, hogy a szentirás minden könyvét a próféták írták. A 

0

fel
sorolt t ények után abból, hogy Én. Én., Prédikátor, Eszt. és 

Ezra nincsenek említve, nem lehet semmit sem következtetni 
ezen iratok kánoni érvényessége ellen az uj-testamentom szer
zőinél (részi. Strack 750). 

A már említett hely 2. (4.) Ezra könyvében 14, 44-46 
szó szerint monclja (90-ben post): »iratott 40 nap alatt 9-1 
(legjobb olvasat]. Midőn e 40 nap elmult, szólt a legmagasz
tosabb: a melyeket legelőször írtál, hozd nyilvánosságra, hadd 

olvassák méltók és méltatlanok, de az uj ab b 7 O-et rejtsd el, 
hogy néped bölcseinek adjad át.« 

Josephus 100 körül (Contra Apionem I 8) 22 könyvet 
számlál, a melyeket következő módon oszt fel: ~Iózes 5 könyve: 
13 történeti könyv, a melyekben a próféták a Mózes halálútól 
I. Arta:súxesig való történetet írták le; a többi 4 könyv 
hymnusok és intelmek. »Artaxerxestől napjainkig még egyes 
könyvek irattak, de ezek nem érdemelnek hasonló hitelességet. 
mert a próféták pontos hagyománya hiányzott.« Bizonyos. 
hogy J oseph us Ruthot és Siralmakat nem külön könyveknek 
számította, hanem azokat Birákkal illetőleg Jeremiással egye
sítette. Történeti könyvek nála mindazok, a melyekben valami 
történeti dolog el van beszélve, tehát J ó b is. Á, 4 nem _törté
neti könyv tehát a Zsoltárok, Példabeszédek, Enekek Eneke 
és Prédikátor. J oseph u st másképen értelmezni nem lehet, ro ert 
az ő íclejében, tehát a tannaiták virágzásának korszakában, a 
bibliának mind a 24 könyve, a mint ezt a talmud és midras
írodalomból egész biztosan tudjuk, kánoninak volt elismerve. 
(,J oseph us tudósításának különböző felfogásairól l. Strack 7 52). 

Az egyházatyák tanuságai mint pl. Sardesi Melitóé 1í0 
körül (Eusebiusnál, hist. eeel. IV. 26) és Origencsé (megh. 253), 
kik szintén 22-t számlálnak, de mincl a 2-1-et említik nem 

22* :1~.d "a földö~. eloutott ártatlan vér, Ábelnek, az igazságos~~ 
1 e tol Zakanas véréig stb.«, mely utób b i alatt a JI. . 

--------~~--------------------------~-



hirunk fonto' ag"al. mi~··l :1 z~id•'1km hivatkoznak, kiknek 
kánonJát a tanunitiku"; irodalomh<H is!llcrjük. _jlég kevesebbet 
nJ ora tt Intbn.n .Jeromos t mh. -1.20). kinek Z!'Üd6 mcsterei voltak 
.~., tulnjdonk•~p n ~'Snk azt uwn<ljn. a mit a ba.byl. amórákn:U 
találunk (l'rologus ()aleatn'> és Praef.1tio in Danielem). 

7. A prófétakánon fíxirozása. 

. .:\ fel orolt bizonyítékokon kiviil még egy fontos tény 
vau. nwly ,1 Wrténcti fejlt'ídés mcgitélé8énél nagy súlylyal bir, 
t. i. azon téuy. hogy n szalllaritánusok, kik vallás dolgában 
t Ji\',~1' igazi z!iid<íknnk vallották magukat, csak a pentateuchust 
{:. .1 <Íz u11 egy rí-szét fogadtük el. Ez által fontos időmegha
t:írnz:bt IJ)l'riink, mely szerint az időszámításunk előtti V-ik 
z:íz:i<l kiizepén elismert prófétakánon még nem létezett. Ellen-

hrn Szirach b<) l ((j) biztosan következtethető, hogy legkésőbb 

2(J0-bnn ;w te a prófétakánon be volt fejezve. Minthogy Jésua 
::l zi raC' h a pnifetizmust rég elhangzottnak tekinti és ezen kánon 
:wtoritntiv beff•jcz~~sér(Jl semmi cmlékkel nem bir, azon feltevés, 
hog:· a próféták corpusa legalább is l 00 évvel kora előtt már 
mint hcfC>jczctt valami szerepelt, egész biztosítottnak tekint
het(í. A prófétai kánon tehát l egkésűbb a seleucida aerának 
kezddén (:l l 2) nyerbette befejezését. Zunz L. (Gottesdienst
JidH: Vorlrage l. kiadás 14. lap) joggal mondja: »Nehány 

11 etuzNii·kkel Nehemiás után azon könyvek, melyek a törvényt 
~~~ a prófétákat wngukhan foglalják, már összegyüjtve lehettek. 
l{ or nk mcsszivcl hátrá lJ b ny ul vissza ezen korszaknál stb. 
A hnt(~rozott cWnyadás, mely még a kés6bbi korban és mind 
az intézmrnyekltrl :1 bibliai könyvek ezen csoportja irányáb.au 

11yilvtinu1, csak abban lelheti magyarázatát, hogy azokat,. mmt 
uz dpusztult zsidöállam egyetlen emlékét, már régóta tJsztel
tt•k uti<Wn nuís hazai iratok régibh és ujabb időkből tL figyel-

' l . !Ilet wa.gukm vonták«. (V. ö. u. o. :33. L). Ryle (123) vé eme-
ny<~vel, ltogy :L pt·óféta]dnon r J. Simon főpapsága alatt (219 
-l 1m J nyerte IJcf<'jczésé t, magulm.t a prófétai könyvek tanu
hizolly-;ú.gára, a numnyiben bennük kó;{)bbi darabok forduln~k 
<·W, {·H az elc'íitlink 1uár ismeret<'S bizonyítékokra tárnaszkodJk. 

. · M' ·t' ki ismert r gaz, oly mcssz1rc nem nw gy, mwt p. o <n 1, 

· · /. · 1 t J'" · • k ent'íríban ;tzt llllll t:í k u La 11 Jl('lll rl~g Jneg)e en <,zsams omm < • 
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állítja. hogy ehhez a könyvbe még 10-ben tante) toldalékokat 
foittdak he. A prófétakánon tehát Hillél idejében a meiY a 
történ~t, ti~ z ta vi.~ág~tásá~a~ áll, nem lett volna mé~ befeje~re. 
sőt Rtllel es a tobl)l tamto a szentiratoknak, melyeket kisebb 
rentlü ir:istudók is betéve tudtak önkén'-'es mecrv'a'lt t t·· 't 

, J "' oz a ,tsa 
nyugodtan türték volna. Ilyenféle kritika az emberi észbe ve-
tett .tulsá~os n~gy bizalmon alapszik, mely ezt semmiképen 
sem IgazolJa. Mmthogy Ryle sem helyezi Zakhariás IX-XIY. 
fejezeteket a III. évszázadba, bizonyítékai nem nytí.jtannk elfo
gadható alapot a prófétakánon oly késő időbe helyezésére. 
Dániel könyve nem lett felvéve a próféták közé. Legkésőbbi 
alkatrésze általános vélemény szerint 165-ben ante iródott. 
főalkatrésze azonban bizonyára régibb. Ha már most a prófé~ 
tai kánon 200-ban még nem lett volna lezárva, akkor eredeti 
alakjában Dánielt is befogadták volna. 

8. A hagiograph kánon :fixirozása. 

Sziracb (6. §.) ismerte a hagiographák legfőbb könyvét é~ 
példabeszéd gyüjteményében fel is használta. Semmi czélzás 
nem fordul elő nála a Prédikátor-, Eszter- és Dánielre. Ebből 
azonban nem következik, hogy ezeket a könyveket nem ismerte. 
hanem csak az, hogy nem tartotta szent iratoknak Tehát az 
bizonyos, hogy a mi hagiograph kánanunk 200-ban (isz. e.) 
még nem létezett. Egy második meghatározott időpont Dániel 
II. könyve volna, a mely mai alakjában Antiochus Epipha
nesre való ezébisával stb. 165 előtt nem volt ismeretes. Egy 
harm~dik időpontot nyujt a Szirach fordítója, ki 132-beu még 
nem Ismer terminus technicust a hagiographá.kra, de mégis 
félreértbetelen ül beszél a szent iratok harmadik reszén'JL Elmél
fogva nincs alapos ok II. Makkab. 2, 14 (6. §.) elbeszélését 
kétségbe vonni, mely szerint Juda Makkabi a harczban elszá
ródott könyveket összegyüjtötte. 

Á syr győzök tényleg fürkésztek a törvénytekercsek után. 
minthogy pedig a héber iratokat nem tudták egymástól meg
különböztetni, bizonyára a többi héber könyveket is elkoboz· 
ták (I. 1\lakkab. 3, 48). Ezen idők állapotából nagyon is 
érthető, hogy a győzedelmes ~akkabeus és jámbor hívei a 
több i sz en t könyvek gyüjtésére lS gondot fordítottak. 



A Ni1110n utáni .:\Iakkabeus-fejedehnek uralma alatt, kik 
rr nrlt':ocu !l. szarlduceusok p:{rtj:in üllottak, a körülményele nem 
igen keclvczbcttek a 3-ik kánon körülhatárolására, egyes köny
vek felvételére él'> mások ki zárására. A Makkabeusok utáni 
kor ba leszállani, már csak azért sem lehetséges, mert akkor 
m:ir a hagyomány iskolái virágzani kezdtek, melyeknek jellem
vonása a nézeteltérés. Ha tehát oly nagyfontosságu kérdés, a 
minő a kánon, szőnyegre került volna, a dolog nem folyt volna 
le simán, a mint azt a J 00-ban (post) felmerül t viták mutat
ják (v. ö. alább) és létezni kellene az egykoru vitatkozásoknak 
a uyoma. Nagyon valószinünek látszik tehát, hogy a zsidó közös
ség nem sokára a makkabeusi szabadságharczok után a 3-ik 
kánont illetőleg is megegyezésre jutott. A közvélemény hihe
t<Jleg hallgatagon jutot t érvényre vagy pedig döntést provo
l<ált. U tóbbi esetben Koheleth végének nyilatkozása a könyvirás 
ellen a kánon befejezésének tekinthető. Nagyon ajánlkozik, 
hogy a kánon befejezését a 165- 125 korszakába helyezzük. 
Elfogadhatjuk Zunz nézetét (L c. 34), mely szerint »a szent 
iratok már jóval a t emplom lerombolása előtt és bizonyára 
nem sokára Szirach a fordító után a jelen kört foglalták 
magukban «. Ryle (184. kö vv.) szintén azt hiszi, hogy a hagio
graphák H y r kan .J án os halála előtt, tehát 105 előtt be voltak 
fejezye. Ö ugyan két korszakot különböztet meg: 160 - 105 
ante időt a kánonba való beengedésre és 90-110 post annak 
végleges ratificatiójára. De ez a megkülönböztetés a fődolgon 
mit sem változtat. 

9. A kanonizálás elve. 

A z egész zsidó hagyomány annak a f'elfo,qásnalc hódol, 
lwyy a szrmtirás minclen szavát a szent sz ellem sugallta. 
A kin ez a szellem nyugszik, az próféta, ennek következtében 
mindcn hibliai könyv próféta E>zerzeménye. Már a krónikás 
Hámnel könyvének szerzőségét - ezt gondolja Dávid története 
alatt I. 29, 29 - Sámuelnek, Náthánnak és Gadnak tulajdo
nit)a. A legrégibh barajtha (3. §; Bába Bathra 14 b), amely 
a bibliai iratok sorrendjéről és szerzőiről nyilatkozik, nünden 
irat autorjának prófétát keres. Ezeket megtalálja vagy a köny
vek czimében, vagy sorrendjében. Mózes, Józsua, Sámuel, Ezra 
t~s a próféták irataikat maguk sz erezték ; Múzes szerzette J ó-
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bot. melynek hőse kortársa •olt · Jci7.xuu .1 Jlent·' te•! 1 t 1 • . ' - ' . ,. 'c lll~ u o ~\l 
8 versét lMozes meghalt stb.); únwcl Birákat é~ R t! 

K . '} k t . ll lOt. 
Ttt't' t!WIS 1ra yo ·a, mmthocry Kira'l ,·ok uta' T .. · . • . o <· J n , eremu\S 
követkeuk; Ezret a K romkát l Tanulmányok 2S :\l '· , . -1 

h.. 'f'ták . ~ ozc,tv 
)!aleák ug a pro e , meg nem szakított lú.nczolata létL'zik. 
a trailiczió-lánczolat Abóth I. 1 nem i mer papokat. c ak 
prófétákat. »48 próféta és 7 prófétanő jövenelölt I zraél szánu\rn. 
egyik sem vett el valamit a tórától, sem pedig hozz~1 nelll 
tett, kivévén Eszter könyvének olvasását« (baraJ'tba H err 1 • . , "-· l.U O ' - "t ~.l, 

v. ö. Széder Olam 20. és 21. fej.). Nemcsak az ősatyák haneu1 

Dávid és Salamon is P,róféták ; oltak. A Zsoltárok teh<í; U.hid
ban, a Pél~abeszédek, Enekek Ene~e és Prédikátor Salamonbau 
prófétát b1rnak szerzőül (Széder Olam 15. f. , v. ö. Sir. r. 1. f. 
és K oh. r. ll, l ); Ruthot Sámuel, Siralmak:tt J eremi:is. 
Dánielt Dániel, a Krónikát és Ezra-Nehemiást Ezra, kit Male:i
khival azonosítanak (Meg. 15 a) irta. Csup(m Eszter marad, 
melynek próféta szerzője ismeretlen. Ez okból Sz. O. 20. f. 
végén l\lordekhájt prófétának mondja, ki Chaggai, Zekh. é~ 
Maleákhi kortársa volt és Dárius idejében prófétált, mig Dániel 
(Eszter r. 4, 4 szerint = Hathah) e könyv saját illíttí. n. sze
rint már Nebukadneczar uralkodásakor élt. J osephus szintén 
csak a prófétáktól szerzett könyveket tartja azoknak, melyeket 
»joggal isteni eredetüeknek tekintenek «. A próféhík befejezése 
felfogása szerint I. Artaxerxes alatt történt. Azt monrlja: 
»Artaxerxes idejétől napjainkig egyes dolgokat még felírtak 
ugyan ; de ezek nem találnak hasonló hitelességre, mint oz 
előbb leirt könyvek, mert hiányzik náluk a próféták fontos 
hagyományozása « (Contra Apionem I 8, v. ö. Griá.tl hlonats
schrift XXXV. 28). A bibliakánonba tehát csak azon kiiny
:'eket vették fel, melyekről azt hitték, hogy a szent szellem 
Inspirál ta. 

Különbséget szellem és próféczia közt. a mint ezt a 
középkorban tették a talmud és midras nem ismer. A tulgaz
dag anyagból csak 'nehányat hozunk fel. »Eszter prój{!fallii volt. 
lllert ugy van irva (Eszter 9, 24) : Eszter irt« Széd. <l. 1. c .. 
Joggal következtette ezen helyből Ch11jes (Tórath :\ehiim, ~ol
kiev 1836, utolsó lap), hogy hagyományos felfogás szeriut min
den írott szó prófétától származik. »R. Lévi mondá: lij lőzlí idők
ben ha egy ernher parancsot (valami jclenWs dolgot ) v6ghez vitt. 
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jiitt egy próféta és lcirta, dc most stb.« (Lev. r. XXXIY. 8). 
Dávid igy könyörög Zsolt. l 9, 15·: Szavaim fogadtassanak el, azaz 
a jövendő nemzedékek számára szerkesztessenek és irassanak le 
de ne ugy olvassanak belőlük, mint. Horner könyveiből, hanen~ 
olvassák és tanulmányozzák (j'Jli1) és kapjanak érte jutalmat, mint 
Negáim és Ohó16th tanulmányozásáért (Sóchér Tób I. 8 p. 5-a 
Buber). A 42, 5 zsoltárról az van irva: »Ezt mondja az irás 
szent szellemben Kórach fiai által« (Ékba r. Prooemium 24). 
600,000, sőt 1.200.000 próféta volt. »Minden prófécziát, mely 
n. maga kon1ban és a későbbi nemzedékekre is fontos volt, 
nyil·dnosságra hoztak, de a mely prófécziák, koruknak igen 
is. de későbbi kor számára nem voltak fontosak, azokat nem 
hozták nyilvánosságra« (Sir. r. VI. ll ) »Isten szólt Mózeshez: 
Ird fel magadnak a tórát, prófétákat és hagiographákat, hogy 
irásban legyenek meg, ellenben a halákhótb, midras, agádóth 
és talmud csak szóbeliek legyenek « (Ex. r. 47 fol. 154 a). 
R. Izsák igy vélekedik: »Amit a próféták minden nemzedék
ben jövendölni fognak, a Szinai hegyén vették magukra« (u. o. 
28. fol. 100 a). Az egész szentirás tulajdonképen Isten szava 
volt. ugy hogy a szerzők csak mint mediumok jönnek tekin
tetbe. Mikor Chaggaj, Z ekh. és Maleákhi meghalt, eltávozott 
a szent szellem Izraéltől (tószifta Szóta XIII. 2; j. Szóta 
végén; b. Szanh. ll a és máshol). A mi tehát a szent iratokban 
foglaltatik, legkésőbb ezen utolsó, a talmud és midrásban na
gyon gyakran említett 3 próféta idejében iródhatott. A nagy 
zsiuat kebelében sok próféta volt, azért jogában állott Eszter 
tekercsének leírását megengedni (Sabb. 104 a; Meg. 2 a; 

.Jóma 80 a; 'femura 15 b.). 

10. Ben Szira és a többi apokryphák. 

A jelzett elv hozta magával, hogy Szirach bölcsesége, 
ez a kiváló példabeszédgyüjtemény, mely a kánon lezárása 
után századokkal mint iskolai könyv lett használva, a. mely 
körülményből magyarázható neve Ilatl5aywyór; és a zsidó Ben
Szira Alfa-Béthája, a kánonhól ki lett rekesztve. A szerz~ 
iratában megnevezte magát és Simon főpapot megénekelte, mt 
által a münek próféták utáni kora nyilvánvaló lett. Azért 
olvassuk a tósziftáhan (.T adajim II 13. p. 683. Zuckerm.): 
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Ben Szira, ~önyvei ,és. az összes. könyvek, a melyek azontul 
(t. i. a profeták utam korban) Irattak, »nem teszik tisztáta
lanná a kezeket« vagyis nincs kanonikus énényük. A misnú
ban (Szanh. X l.) olvassuk R. Akiba nevében: »A ki a 
kivül álló könyvekben (D'm.:•;; i:l'"OD) olvas, annak nincs része 
a jövendő világb_an.«, A pal. talmud azt jegyzi meg ehhez: 
»például Ben Sz1ra es Ben Laana könyveit. De a Homeros 
könyveit és az a~ontul irt más könyveket ill etőleg, a ki 
olvassa azokat , mmtha levelet olvasna. Mi ennek az oka? 
Meg van engedve az olvasásuk, ele nem a Yelük való fárado
zás« (Szanh. 98 a). Ezt a helyet általában érthetetlennek 
tartjá!{. Először fölfoghatatlan a Ben Szira iránti szigor: 
másoelszor nem értjük, miért álljanak fölötte a D"'t:i1 '"llD . har
madszor egy barajtha (b. Szanh. 100 a) azt mondja, ho~y az 
eretnekek könyvei értendők e tilalom alatt (D';•r: ~~~D) és csak 
József, egy amorens a IV. sz. elejéből jegyzi meg : »Ben Szira 
könyveit is tilos ohasni.« A történeti tények valóban ellent
monelanak e tilalomnak, mert Szirach bölcsesége a talmudis
ták által gyakran idéztetik, (v. ö. az idézetek legutolsó össze
állítását Oowley és Neubauer-nél The original hebrew of a 
portion of Ecclesiasticus Oxford 1897) és igy az olvasása nem 
lehetett megtiltva. Sőt kétszer előfordul, hogy idéznek helye
ket Ben Szirából, mintha ezek a hagiograpbákban állnának 
- mint az összefüggés szemmel láthatólag mutatja (Erubin 
65a Rab Szirach 7, 10-ből és Bábá Karurna 92 b Rabba 
Bar Mari : D'?11''l:~~ W~1t!'~, v. ö. még lJ rl!a r IÍ Ecclusból J. Q. 
R. X, 241). Ha e két esetben a talmudtanítók emlékezetbeli 
tévedésével is van dolgunk, mivel azt gondolták, hogy e két 
hely valamely bibliai könyvben fordul elő, mégis biztossággal 
következik ebből, hogy olyan tekintély, mint Akiba semmiké
pen se jelenthette ki: mindenki elveszíti jövendő üdvösségét. 
ki Ben Szirában oivas. E nehézségek küvetkeztében a pal. 
t~lmud illető helyét javítani akarták (Joel, Blicke in die Reli
gwnsgeschichte I 71 s köv.; Griitz 1\fonatsschrift LXXV. 
287 ) . .Az ellenmondást mely a talmudi helyen van, nem Yet
ték észre, hogy t. i. m'egtiltja a Ben Szira olvasását és azután 
megengedi az »azontul irt könyvek«-nek, melyekhez pedig a 
Ben Szira is tartozik az olvasását. Az összes nehrzségek meg
szilunek nézetem sze~int, ha szem előtt tartjuk, hogy a tal-



mudis t<í. k kétféle ohnsást ki.iHinbiiztetnek meg. Olvasás alatt 
értettek nyilv~in os feloha.sást, vagy a buzgó tanulmányozást, 
11 gyanc~ak magánolYasmányt is. A Koheleth 12, 12-re való 
midrás l 4. §) megtiltja, hogy a 24 könyvhöz hozzáfüzzenek még 
egy másikat, pld. Ben Szirát vagy Ben Tiglát; de megengedi 
az o!Yasását és ezt épen ugy fejezi ki, mint a cliskusszió alatt álló 
talmudi hely 1jil; ~t:•.J 1'1))')'~ N~1 1:m 1"\1)~~ ~Íf? 1'1}"?: ~~';·'! '::t_?;. 
Az egész hely most már ugy magyarázható: Akiba azt monclja, 
nemcsn.k n.z, a ki a tóra isteni eredetét tagadja, veszti el 
üdvö~ségét, hanem az is, ki a kivül álló könyvekben ugy olvas, 
mint a szentirásban, vagyis: a ki ugy bánik velük, akár a fel
aha ás által. akár a község elő tt való fejtegetés által. Ilyen 
veszély nem minden apokryph irat részéről fenyegetett, hanem 
épen egy általiban ismert és nagyrabecsült könyv részéről és 
azért Akiba roanelása helyesen van Ben Szirára alkalmazva. 
Epiphunius is csak ennél a könyvnél jegyzi meg, hogy nem 
tartozik a szent iratok közé (de mens. et pond. 4. Lagarclenál 
Symmicta II 157). Azután igy folytatódik: »ele a D"l'~~ '",~D 

és más a próféták utáni korból származó iratok (magán) olva
sása meg van engedve, mert irva van Koh. 12, 12 · · · 
,,:·,, ;~~1 »olvasni szabad, de nem a hust fárasztani.(( Az idé
zett helyekből kitetszik, hogy az apokryphákat nem ak.a~ták 
.,.yökerestül ma(J'vastól kiirtani. Minclenesetre volt olyan 1rany, 
~1ely nem foglaU el ellenséges állást velük szen:ben .(l. még .a 4. 
~-t). Osak azt jegyezzük még meg, hogy Ma1momcles (HJ!kh. 
lbóda Zára II 2.) az Akiba-féle mondást D'j1ll'i1 D'"~i:l:l N"lP:"l 

bálványimádó, tehát nem zsidó kánonkivüli iratokra magya
rázza és hogy (Szanh. 100 a) a IV. században a~~~~ ~kát 
keresik, miért tilos a Ben Szira olvasása. A kánonklvuh kony
vek mag<inolvasásának tilalma nem lehetett tehát régi. 

11. Egyes könyvekről folyt viták. 

Y i ták voltak Ezekiel könyvéről, a 3 salamoni iratról, vagyis 
Példa.beszédek, Prédikátor, Énekek Éneke könyvéről és Eszter-ről. 
J<~ véleménykülönbségek azonban csak ezen könyveknek, melyek
nek e méltóságát némelyek kétségbevon ták, kanonicitását mutat
ják. De az apokryphákról nincs véleményeltérés a zsidóságon 
belül, azok teljesen a kárron kivül állóknak tartattak. l\fuló ellen-
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zéke volt Ezekielnek E könyvet a pentateuchussal való ellent
mondásaiért el akarták rejteni, vagyis a használattól elvonni d 
Obananja. b. Ohi,zkia b~n Gáron 300 korsó olajat fogyasz~ot~ 
el, mig Jnegyenhtette ~ket. El akarták továbbá rejteni azért, 
roert egy gyermek az Iskolában az el ső fejezetet olvasta és el
képzelte a Ohasmalt, minek következtében a Ohasmalból tiiz 
tört ki, de Ohananja megvédte (Ohag. 13 a; Sabb. 13 h: 
:Menách. 45 a). Egész gyenge volt az oppoziczió a Példahe~ 
szédek ellen, mert ellentmondások találtatnak benne; ugyanazon 
okból Koheleth-et is el akarták vonni a közhasználat elől (:'abb. 
30 b). Ugy látszik, hogy az e könyvek elleni harcz a Sammai 
szigoru iskolájából indult ki (Bachcr, .Agada cl. T. I 21 ). Más 
nézet szerint Kohelethet azért akarták elrejteni, mert eretnek 
felfogások vannak benne (Lev. r. 28 elején; Pesz. 68 a; Pe~z. 
r. 18; Koh. r. I. 3; XI. 9; Mislé 25). Hosszabb ideig tartott 
a harcr., vajjon Koh. tisztátalanná teszi-e a kezeket, a melyck 
megérintik, ugy hogy mosásra szarulnak: .Az összes könyvek 
tiszttátalanná teszik a kezeket, kivéve a templomelőudvar könyve 
(Kélim XX. 6) . .Az összes bibliai könyvek értetnek ez alatt, 
min t a tósziftából (u. o. II. 5, 8, p. 584) kitünik: ».Az elű
udvar (N~l),' -:~o olvasd: :"1"11)1 ";ji:l) könyve, me! y onnan kilioza
tott, tisztátalanná teszi a kezeket. Nemcsak az előudvar könyve • 
hanem a próféták is és a pentateuch egyes könyvei és egy 
más könyv is (~i1~ ·~o = hagiographák, l. Tanulmányok 17 : 
Friedmaun Hagoren II. 68 (téves) ; Óhéber könyv 99), mely 
odajut, megtisztátalanítja a kezeket.(( A terurnaadomány hasz
nálhatatlanná válik ... a könyv által (misna Zábim Yégén: 
Sabb. 14 a, Rasi: az egész szentirás). r> A szent iratok tisztá
talanná teszik a kezeket ... Az imaszíjjak tisztátalanítanak. · · 
A felső és az alsó könyvszélek és ugyanezek · a végén tisztáta
lanítanak R. Jehuda azt mondja, hogy a végső lapszél csak 
akkor tisztátalanít ha oszlopa van. Olyan könyv, mely el van 
mosóclva, ele megru'aradt még belőle 85 bet ü, a mennyit X um. 
:35, 36 tartalmaz, tisztát'l.lanít. Egy épen ilyen nagy tekercs 
tisztátalanít. Az összes sz en t iratok (t:;~~~ ·~~~) tisztáta1aníta
nak, Énekek Éneke és Prédikator tisztátalanítanak R. .T ehuda 
illond ta: Én. É. tisztátalanít, Pr. vitás. R. ,J ószé mondttl : Pr. 
nem tisztátalanít és Én. É. vitás. R. Simon mondta: Pr. a 
Sammaiták könnyítéséhez és a HiUeliták szigorításához tarto-
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zik. H. t3imon ben Azai mondtlt : Hagyományom van a 72 
Yénektől azon naptól kezdve. n. melyen R. . Ele~zer ben Azar
ját iskolafőnek választották meg, hogy E n. E. és Pr. tisz
tátalanitanak ~ R. Akiba mondta: I st en ments ! Nem vitatko
zott senki sc~1 I zraélben arról, hogy í;;n. É. tisztátalanit, mert 
az egé'z vihí g nem ér annyit, mint az a nap, melyen az Én. Ji]. 
adatott Izr.-nek, mer t az összes hagiographák (O'::l11'\:l) szentek, 
de Én. É . a legszentebb ; ha volt vita, akkor csak a Pr.-ról 
folyt. R. J óch. b. J ózsua, R Akiba apósának a :fia mondta: 
A hogy B en-Azai tudósít, olyan volt a vita és ugy határoz
tak . . . Ezr a és D ániel a ram részletei tisztátalanítnak; ha az 
aramot héber nyelvre fordították, vagy a bébert aramra vagy 
leü·ták óhéber betükkel, akkor nem tisztátalanítja meg a keze
ket. A köny' csak akkor tisztátalanít, ha assyr betükkel [ami 
héber irá unk], állatbőrre és tintával irják (v. ö. e ponthoz »Tanul
mányok« 59 s köv). A. szadduceusok mondták: Pa~aszkod~nk 
miattatok farizeusok, mert ti azt mondjátok: a szent ua tok tisz
tátalaníta'nak, de Hom er könyvei (O.,'t):i ,.,00) nem tisztátalaníta
nak Erre felel R. J óchanan b. Zakkai: hát csak ez a panaszun~ ~ 
farizeusok ellen? hisz ők azt mondják, a szam~r~~k a csontJal 
nem tisztátalanítanak, de J ócbanan főpap csontJal 1gen. Erre azt 
mondták a szadduceusok: Értékük szerint van tis~t~talanságuk. 
hogy az ember ne csináljon apja és anyja csontJaJból l~ana.la
kat (Nidda 55 a: hogy az ember szülői bőréből ~e csmálJon 

amártakarót). Erre felelt J ó chanau ben ZakkaJ : A szent-
sz · t · dik · Homeros . • suál is a tisztátalanság becsülés szerm J gazo . 
1k~.~ ei mivel azok nem becs ültetnek, nem tisztátalanítanak« ~tósz 

onyv ' · ·1· k amarta-J ada'im II. 19: hogy a könyvekből ne csma Jana sz .. 
k . -~) Igy hangzanak a főhelyek a misnában J adaJim I~I. 

ar o ·. IV 5 6 A tószifta J ad. II. nagyjában ugyanazt adJa, 
2-5 es . , . r k . z 

• f n tos adatot szalgáltatja: »Az evange mmo es a 
de meg azt ~ .. 0 

. (o"·~:; •;oo1 o';1\S•:;) nem tisztátalanítanak 
~etn~~k . on~:~~ a ~~~yv.~k·, : m~l;~k azóta ( = a próféták 

e~ . ~trab es) . ttak nem tisztátalanítanak (II. 13. p. 683. 
u tant or ~Ds Jbrab h .116 a. o' héber könyv 106). Továbbá ta-

.. 129 es a ac ' · · 
v. ol.á ' k" tkező· »R Simon b. Menaszja mondta: En. E. nu ,; gos a ove . · . 

. t't l 't mert szcnt szellemben lett mondva, Pr. nem tiSZ-
tlSZ a a am , b 1 • 'k (Il 

A. l ít mert csak Salamon bölcseségé ő szarmazl « . 
t ... ta an ' V l "·[ 7a) 
14; v. i). Edujóth II. 7 és misna u. o. · 3; · ~· eg. · 

l 
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]:{ésőbbi időkből származik, mint m·ír a ta 't 1 . 
" 1 El " < I a om mutat)a a 

következo ac at : l> o bb azt mondották Pld É E' . ' 
k (O""J k ' .. n. · es Pr. 

elrejtette r •• = nem anonikusok). mert csak 'ld. t 
t l k • t pe aza o-

kat tar ~km'~kznta ~s nem artoznak a hagiographákhoz, akkor 
elre)·tette o e ' mig a nagy gviilekezet embei'ei· meg . 

• • . J ' magyaraz-
ták őket « (.Abót~. d1 ~· Na:han I és II. verzió l. fej. 2 b 
ed. Schec)J.ter j v. o. M1dr. M1slé 25, 1). l> R. Akiba mondta : 
a ki az En. E.-t mulatságoknál dalként énekli, nincs része a 
tulvilági üdvösségben« (tósz. Szanh. XII. 10. 433. J. ; J. Szanh. 
101 a) . E hely~k. megtekintése mutatja, hogy a vita Ezekiel 
és a 3 salamam uat felett még a templom elpusztulása eléítt 
kezdődött és hogy hullámai, nevezetesen az Én. É. és a Préd.-t 
illetőleg, meglehetősen magasra csaptak, ugy hogy Akibának 
(100 körü~) a j?vendő világ elvesztésével kelltltt fenyegetödznie, 
hogy az En. E.-t megmentse. Mivelhogy a szadduceusok és 
farizeusok a törvényről »a szent iratok tisztátianná teszik a 
kezeket« még röviddel a templom elpusztulása előtt vitatkoz
tak, a törvény nem lehetett nagyon régi . .Alig lehetett idősebb. 
mint 100 éves. A mi e rendelet okát illeti, legjobb, ha Jócha~ 
n an ben Zakkaj nézetét: »becs ük szerint igazodik tisztátlanító 
erejük« elfogadjuk. Vajjon ennek ősi alapját a tabu sémi fel
fogása képezte-e (Budde, Kanon 5 s köv), nem firtatjuk De 
hamis Budele azon nézete, hogy a rabbik e szóval »megtisztá
talanítják a kezeket« a kánoni fogalmat akarták kifejezni; mert 
csak egy hatásról van szó, hisz a szabályellenesen irt kánoni 
könyveknek nem volt tisztátalanító erejük. 

Téves lesz a babylőni arnóra R. Mcsarsiának Sabb. 12 b 
~dott magyarázata is, hogy ne tegyenek melléje l>terumát és 
es ezáltal az egereket odacsalogassák: azért tisztátalanít a 
könyv«· J óchanan b. Z. ezt nem hozta fel. Friedmann (Hago
ren 73) következőképen képzeli a szóban forgó rendelet kiala
kulását. Ezra idejében kijelentették: a templomi eléíudvar 
pentateuchustekercse tisztátalanná teEzi a kezeket, hogy ezt 
~ példányt kellő tiszteletben tartsák~ a Sammaiták és Hillc
htá.k idejében a törvény minden pentateuchustekeresre ki lett 
terJeszt h k" · . ve, azután kiterjesztették a pentateuc us egyes ·onyYeJre, 
IllaJd a prófétákra ele nem a hagiographákra; később a hagio-
gra h k ' 
1. P á ra is. E fejlődés történetére felhozott argumentumok 

e egteleneknek látszanak, mivelhogy egyik főok a már érintett 
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·n~ ·::::o kifcjezt's a tó~zift:íhnn és Pgy másik, hogy a misnáhuu 
c,•-

1
• ,, ' :l i'l:l hagiographákat jelen t. G riitz (Koh. 149) azt hiszi, 

hogy a felhozott véleménykiiliinbségnél a kánon tixirozásáról 
v;tn s:.::ó. Ennek következtében fölteszi, hogy Kr. u . 65 körül 
n H ill él és Sammai-féle iskola .T crnzsálemben és 90 körül azon 
a napon, melyen II. Gamliélt hivatalá tól megfosztották, az 
akkori tudósok gyülekezete határozott afelől , hogy minő köny
vek élvezzenek kúnoni tekintélyt. D e a helyeknek szószerinti 
értelméből kitetszik, hogy a vitás iratoknál nem a kánonba 
nit\ felvé tcliikről, han em inkább a belőle való kizá rásukról 

Y::tn ~ZlÍ. 

A II. zázad tannái nagyon erőiködnek azon, hogy he
bizonyítsák, hogy az E zter tekercset szabad volt felü·ni. Sőt 

még Ex. 17, H-ből is kiolvassák C~Iekh. e helyhez p. 55 a 6 ; 
Meg. 7 a ; j. :Jieg. 70 d). E z a buzgó fár a;.dozás azt mutatja, 
hogy a kis irat kanouicitása nem állt minden kétségen felül. 
A kérdést, vrt jjon E szter ki lett-e nyilatkoztatva, hogy mint 
irat létezzék, nem utasítják ker eken vissza (Jóma 29 a: 
~n:: •S ;,;,;;). Több írástudó, köztük R. Akiba is, a könyv egyes 
kifejezéseiből, mint plcl. Háma rr szólt szivében, azt akarja bizo
nyítani, hogy szent szellemben mondatott (Meg. 7 a li1,::l 

,-~:-~; tt•,prl). Sámuel (200 utá n) azt mondja, hogy E szter nem 
tisztátalan ítja a kezeket, Simeon (150) hangsulyozza, hogy 
<Jsak Pr. vitás, ele Ruth, Én. É . és E szter tisztátalanná teszik 
a kezeket (u. o.). Különbözö megjegyzésekből kiti.inik (v. ö. 
Bzanb. 100 a 7; j. Ber. 14 c 15; M eg. 19 b), hogy e könyv 
l;:anonicitásának támaszra volt szi.iksége. Az egyházban való 
viták is csak visszhangjai a zsinagógában az egyes könyvek 
kánoni tekintélye ellen felemelkedett, de elnyomott }üfogá

·oknak. 

12. Az inspiráczió és fokai. 

A modern ember fo galmat sem alkothat magának arról 
a szeretctrül és csodálatról, melylyel az irástudók a Tóra iránt 
viseltettek. A. nyilatkozatok nagy bőségéből n. következő, több 
t ekintethen jellemzőket választjuk ki. A Tóra azon 7 dolog 
között van, a melyek a teremtés előtt léteztek, Simon b. Lakis 
szerint már 200 0 évvel előb b teremtetett (Peszáchim 54 a; 
Gen. r . VIII. 2; Sir. r . V. ll ). Már Ábrahám teljes{tette 
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ö~szes parancsolatait (misna K iddusin 82 a J és midőn ::.Ióze, 

a nHtgnsba, szállt, Istent ,a Tórával való foglalkozásban találta . 
roidőn kezeben tartotta es épen a vörös tehénről 'l, f . 

. , zo o eJeze-
tet olvasta (Pesz. I. 5,8 b). Izraelnek feltétel nélkül adatott 

(Mekh. 60 b) Mózes altal, a ki mindcn törz nek · t t ,, . , . u egye cs 
núnelegyiket a Levi példányából javította (P eszikta 1 \1 7 a . 
Egészen lezárva adt a vagy némelyik vélemény szerint t eker
csek szerint (Gitt in 60 a). A z u tolsó 8 rer se t hasonlóképen 

ő írta, mert , egy;tlen: eg! betű sem származik mábtól. egy 
szabadabb velemeny szennt az utolsó 8 verset J ózsua írta. 
A ki égi származását tagadja, a mögött bezárulnak az alvilácr 
kapui és ott örökké büntetik (Akiba Széder Ólam III 
végén, v. ö. Szifré I. 112 és 116; II. 102, Szanh. 99 a, tósz: 
Szanh. X III. 5; j. Szanh. 27 d 12 és másutt) ; a próféta, ki 
a tóra törvényei közül egyet is ha tályon kivül akar helyezni. 
halált érdemel (T ósz. Szanh. XIV. 13). H a az összes emhe
rek összejönnén ek, nem képesek egy jod-ot, a legkisebb betü t 
sem b előle eltávolítani. Midőn Salamon sok feleséget vet t 
magának, a joel a ,,~;: szóból (Deut. 17, 16) Isten elé Yetcttc 
magát s b evádolta stb; más vélemény szerint a D euterono
mium t ette ezt. Akkor igy szólt Isten: Salamon és száz hasonl rí 
el fog veszni, de belőled nem fog egy betü sem elve~zni (Sir 
r. V. ll; G en. r. 47; Num. r. 18; Tanchuma Kóracl1 12. sz.: 
v. ö. a panaszkodó betükről Pesz. 109.). A z egész világ a 

Tórának csak 320-ad része (Erub. 2.1 b). Ha egy ilyen elégett. 
~zéjjeltépték ruháika t, mint közeli rokonok halála felet t és 
llyen szakítást sohase volt szabad összevarrni (j . ~Jóed Katan 
83 b); eretnek i'~ által irott példány azonban eléghetett, 
nemzsidótól k észített eltemetendő volt (Gittin 45 b). Fel kel-
1~.tt kelni előtte; h a föl lett göngyölítve, nem volt szabad 
tobbet beszélni, még halákháról sem, kimenni is tilos "olt. 
(~ethut. 33 b ; P eszikt. 18 a). JI.Iinden helységnek volt egy 
pe clánya (B. B a thra 43 a· tósz. u. o. XI. 23); szabad volt 
az. árva gyermekek számái:a venni (tósz. B. B. YIII. 14): 
~:~~den irástudó az u tra is magával vitte (misna .J eb ámóth 
e?en). Ra örököltek is egyet, érdemnek tartották, hogJ 

saJát mag k · · ' a· · 'll" ·t (S u U'Janak egyet, meg pe 1g egy szep pe (aD) • 

ta z~nh. 21 b; Názir 2 b). Az anyaméhben mindenkit mcg-
Uttan·tk , , l 'l, ... . ' · a torara, miclőn a gyerme ( na pV! agra Jon, eg~ 
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angyal -..zaJ<mt ii t , mi:iltal mindent elfelej t (~idda 30 b). 

~ihl_i~i sm~retük bám~llatm :nél~ó 1olt; némely t:.~.nító az egész 
b1 bhat le1rhatta emlekezetbol (J. Meg. 74 d sa). Ingyenesen 
kellett tanítani (Xed. :37 a s egyebütt). A tóra az utolsó 
betüig Mázestől sónnazik, Isten adta általa I zraélnek, csak 
a tízparancsolat lett Isten szájából tiz hívó szóval kinyilat
koztatva (Szifré II 357; 305; Mekh. 46 a 10). Mózes azért 
»I zraél nagy irójá << -nak és »a nagy bölcs«-nek, a bölcsek aty
jának és a próféták atyjának neveztetik (Szóta 13 a; Szifré 
I. 13-!: II. 306.). A külfölclön az ige csak tiszta helyen vagy 
egy folyó par tján nyilatkozott meg (Mekh. 106, 14. jegyzet). 

) fiut a próféczia ~lózestől szá rmazik, ugy az összes szent 
iratok a tórából folynak. Xincs semmi olyan a P. és 
H.-ban. a mi a t ár ában legalább jelezve ne lenne (Xum. r. 
:S::, 6 :;··n~ :-:t:-: 11~· :-:St' O':l1il:l1 0':-:':l):l :l1i1~ .:l, jS j'Nt/J). Innen 

Yan a k érdés : Létezik-e valami, a mi a tárában nem jeleztet
nék? ~lint a tóra, ugy P. és H. tulajdonképen Istentől magá
tól származik, Szifré II. 306. Jeremiás egy mondásáról az 
van : » Yilág ura! te írtál <>: . Igy minclen könyvről mondatik 
különbség nélkül: Isten irta, íratta. A. talmudtanítók szemé
ben a 2± könyv egy könyvet képez, mely már az ősatyák, sőt 

még az ősnemzeclékek előtt ismeretes volt. Azért akármilyen 
ver s ada tik bibliai hősök szájába »Salamon mondta ... Dávid 
mondta ... Dániel mondta... ezt :Mózes is mondta« (tósz. 
J óma II. 1). E felfogás daczára különbséget tettek T. és P. 
s H. között. Bár a P. és H. tanulmányozásáért ugyanolyan 
jutalom járt, mint a táráért (Ékha r. I. 13, III. 10), mégse~ 
voltak olyan érvényüek. Egy P. és H.- ból folyó tilalomra testi 
büntetés nem jár (j. J ebám. 4 a 19; Pesz. r. 61 b ll: 
·;pS~ nN ,,C,:lp.-; j~) . Ha valami P. és H.-ból folyt, a tárában is 
ki kellett mutatni (j. Kidd. 66 a 42). Ellenkező esetben 
mondta Simon ben Lakis: »l\.1inek kellenek nekem a Zsol
tárok a Tórának is ez a szava« ? (Pesz. r. 21 b; v. ö. 22 a 
lent·' 1-!6 a 10 · 174 a lent). A mi P. és H.-ban foglaltatik, 

' '· B K az hagyomány ~?:::p_ (N ázir 5 3 a; Móéd Kat. 5 a; · · 
8 a és többször)~ nem köv~tkeztettek a prófétai szavakból 
a T.-ra (FeS• NS ;,S:lp ••:l1rJ :;•1n ••:l, B. K. 2 b s gyakran). 
A tóra Isten első és igazi kinyilatkozása . sokkal magas~hban 
állott, mint P. és H., e két utóbbi a jövőben megszümk, de 
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;t tó_r<l nem fog megsziinni (mt•l.)m s~.:: .. C, 
L.. r;~rv o-~~n:.,1 O'N~:;, .. 

S"'Y ' 1'1 'ill.-' F N ,,~, ,, '~i:lo j. 1\legilla 70 d " 
k .. l .. b · t t lent). A hagyomán 

ugyan u on sege esz Mózes és a t" l b ' . . . Y 
k .. l .. b • t ' f' .. OJ I profetak köz t de 

olyan u on sege pro etai és szent szellem k" "tt . , 
milyet Maimanides kifej t, nem ismer .A. . 0~0 . • mrnt a 

, . . · profeta1 és sze t szellem a m~ 1 :l J i m es lt!,
1
;,,, n 1~ kö· t " k ·· .. .. n 

. z 1 meg ulonboztetés 
uyelvhaszn:ila ton alapszik, a mely szerint a ·'f't' k azon 

· , PIO e a C'N'J: 
és a hagwgraphák W1p ('.:lil~) '~:l, névvel 

. . neveztetnek. Szó-
f~r~_m tra~tat~s1ba( n ~ .m.ásutt a hagiographák ruegkülönbözte
tesul a n :lJ'- t o pro fe tak) :'1\!1111;, névvel illettet k A . , 'b 

. , • L ne . recrr b 
termmologra azonban a :'1 7:lp szót a hagiocrra hákra · l~k 

· 1 k" l" b . "' P Is a al-
mazza es a ap u on segről az inspirácziót illetől eg sehol sincs szó. 

(Befejezése következik.) 
Budapest. 

DR. Buu LAJos. 

AZ ÓHÉBER KÖNYV. 

. , A feli~atban jelölt könyv, a mely az országos rabbiképző
mtezet 25. Ertesítőjében és külön is megjeleut és 8 koromí.ért 
kapható,_ már a czímlapon jelzi tartalmát és czélját: Adalék 
az ókorr kulturtörténethez és a bibliai irodalorutörténethez. 
~bbe~ a munkában először 1annak ö~szegyüjtve és ku]turtör
teneti szempontok szerint csoportosítva mindazok az adatok, 
melyek az óhéber könyvre vonatkoznak vagy ezzel kapcsolatba 
hozhatók. Forrásni a biblia, a tal111ud és midras és az apo
cryphák szo1gáltak. l\Iindezek a mií.vek a vallás irodalmi ter
mékei és semmiféle világi érdeki.i tudományos kérdésekre 
v~n~tkozó közlés tőllik nem várható. Tényleg az adatokat nem 
k~z!_rk, hanem elárulják. Ha jól kikérelezik őket, felelnek: 
kulonben hallgatnak A IT századon tuli időből származó 
f~rrások csak akkor jutnak szóhoz, ha a régebbi adatok meg
~~~ágítására szolgálnak. Ezekkel a genuin közlésekkel az ó1ilág 
~uyvészetéről ismert tények kapcsolatba hozattak, mi ültal 

n:rndkettőnek története sok pontban az eddiginél inteuzivebb 
VÜá 

gosságba helyeződik. 

. Az ó- és középkor különválasztását a zsidók története 
~ követeli, mert a zsidók a IT századig őshazájukban és 

abylóniában nemzeti életet éltek, a mely körülmény »a könyv 
liLI.GY.AR-Zsmó SzEM LE. 1902. IV. FtzET. 23 
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népénél« a könyvészet szempontjából is elsőrangu fontossággal 
bir. A héber könyv a \ T század végeig tényleg megtartotta 
szembeötW külsejét, a tekercsalakot és minclen bizonynyal az 
anyagat is, az állatbőrt. A megvetett alapon tovább kell é:< 
lehet kutatni, nevezetesen azt , hogy hol és mikor kezdték a 
t ekereset kodex.."'\:el és a papyrust állatbőrrel helyettesíteni. Itt 
az irodalmi nyomokon kivül talán a kairói geniza palimpsestjei 
fognak ujjmutatásokkal szolgálni. A történetet le kell vezetni 
a nyomtatás kezdetéig és a nyomtatott könyvben követni kell 
a régi könyvalak hatásainak nyomait. Az óhéber könyv e 
tekintetben is szolgál némi felvilágosítással és utmutatással. 

A z ezerfelé elszórt adatokat számukból és természetük
MI folyó szempontok szerint csoportosítja és eltér az 6- és 
középkori könyv ismertetésénél megszakott sémátóL A zsidó
íroelalom nem oly gazdag és nem oly változatos mint az egész 
világ irodalma, emlékmüvek, archívumok s hasonló, a ,multat 
megvilágító dolgok a zsidóság kebelében nem .léteznek. Er~hető 
tehát, hogy a héber könyv multja nem oly Ismeretes, mmt a 
klasszikus és a középkori könyvé, mert nincs mindenre adat. 
Ez nem meglepő. A körülmények mostohasága és a f~rr~sok 
egyoldalusága mellett meglepő inkább az, hogy .. a ke~.des~k 
java részére felelni lehet és hogy az óhéber ko~yv ~mls~Je
belseje nagyjában rekonstruálható, készítése,. eltel']edtsege, ~ra 
stb. megállapítható. Az egész anyag 12 feJezetben, melyek 3 
szakaszszá csoportosulnak, van feldolgozva. Ime a tartalom: 

"Bevezetés. 
I. Az óhéber könyvek külső alakja. 

1. Iróanyag. 
9 A könyvek alakja. 

3. A könyvek terjedelme. 
-!. A könyvek külső nagysága. 
5. A könyvek elterjedtsége. 
6. A legrégibb kodex:ek. 

Il. Az óhéber könyvek belső alakja. 

1. Hasábok fs lapszélek 
2. Vonalak és sorok. 
3. Az irás. 

AZ ÓJl~llER KÖliYV. 

III. Az óhéber könyvek megőr . . 
zese es adás-vétele 

1. Takarók 6s tartók. · 
2. Másolók és korrektorok 
:i . K önyvkereskedés és könyvárak 

H ely- és szójegyzék. 

A z óhéber könyv ismerete k nemcsa a kulturtörténet. 
banern a bibliai irodalom-, kánon- és szövegt" t' t , . .. or ene szempon t-
já b ol 1s fontos. »A konyvek terjedelme« ez feJ' ez et 1 .. · b . , . · e so JZ en 
1rányitJa a figyelmet arra, hogy a könyv küls6 alak' , ... 
. .. ·t · · . JU az et;; es 
es a gyuJ emenyes natokra Jelentékeny hatást gyakorolt m·b 

szóval a könyvészet (Buchwesen) a kánon- és irodalom~iirt~-
netet befolyásolta. »A könyvek külső nagys'ga f · 

, , , ,t « ez. eJezet 
vegeredmenyben a pelelányok kis méreteit követ]· , k · .. , . , . , ,ezes ·ep a 
betuk apro voltát bizonylt]a. Az apró irás a hibák félforrásává 
vált és a szövegtörténet legfontosabb tényének állítható. 

A belső alak: hasáb, sorhosszuság stb. szintén fontos. 
so_kkal fontosabb, mint első pillanatra látszik. Osak egy pél
dara utalunk, mely a szóban levő könyvben nincs említve. 
Harkavy ismertetett egy bibliakéziratot, melyben szöveaelté
rése~ vann_ak, de a melynek eredete és multja kissé hom~lJOs. 
Abbol a tenyből, hogy ebben a kéziratban nincsenek hasábak 
és ~ _sorok hosszuak, megállapíthatjuk, hogy nem régi, tebüt 
ha~lSlt;~ny. Minthogy a héber palilographia még gyermek
l~ora~ eh és kérdéses, hogy egyáltalában fel fog-e nom, az 
a~on könyv külső alakjának megállapítása szalgáltatja a leg
biztosabb eszközöket hamisítások kiderítésére. .Minthogy rzek 
a szabályok eddig sem összegylijtvc, sem teljesen kiderítve 
~em voltak, a hamisító urak ezeket figyelembe nem vehették 
es 1;em is vették. De nem akarjuk a gondolatokat ez iránybau 
tavabb füzni és áttérünk más eszmekiirre. 

* 
h Az óhéber könyv külső-belsö alakja nemcsak a zsidó. 
b a nem az általános kulturtörténetct is ki válóan érdekli. Az ú hé
er könyvhöz első sorban a biblia tartozik, már pedig n biblil1 
~~m .. olyan könyv, mint más könyv, hanem tekintélyénél és 
h ;lJe~tségénél fogva nemcsak tartalmilag, hanem alakilag is 

e olyasolhatta az uj könyveket. Az 6kori görög-níma.i tilág-
2,1• 
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bau n nóp szprctett oha:sni, mely tulajdonság a görög (LXX), 
késő bb a latin (H ala) biblia elterjedését nagyban előseg itette. 
!)e vi~zont a. biblia terjesztette és emelte az olvasóked vet, mert 
a bibliaolYasás magában mil1den időben jámbor tett volt. Kér
dés már most, hogy ez az elterjedt és kiváló tekintélyü könyv 
volt-c befolyással a klasszikus világ könyvére vagy nem? 

Hogy erre a kérdésre felelhessünk, a kérdést szabato· 
sa b ban kell formuláznunk. .Athénben az irodalom virágzott 
már, midőn a zsidók S7.ent könyvei még görögre le sem 
voltak fordítva; sőt már a római irodalom is virágkorát 
élte. midön a görög biblia. a Septuaginta, nagyobb mennyi
._écrben került Rómába és szii.kebb területére. ~em tételezhető 
fel tehát, hogy a biblia a hatalmas könyvipart és könyvkeres
kedelmet az első századig bármikép befolyásolta volna . .A való
ság a mellett szól, hogy a klasszikus könyv befolyása alatt állt 
külsőleg az első nemhéber biblia. Biztos ugyanis, hogy a görög 
hiblia az alexandriai könyvipar területén jött napvilágra . .Akár 
icraz az .Aristeaslevél elbeszélése, akár nem igaz, az bizonyos, 

h~gy a LXX az alexandriai hellen~~mus .zsi.~óság~. ~zü~s~.gle
teit szolgálta. Kérdés már most, vaJJOn külsoleg kulonbozott-e 
a hellenizmus profán termékeitől? Papyrusra írták-e vagy per

gamentre? Tekercs volt, mert. ~~s könyv~lakot az ókor I:e:n 
ismert, de milyen anyagból kesztllt? .Abbol, mely Paleszt~na-

b , ;acry abból mely .Alexandriában volt honos? .Adat mncs 
an, .. " ' k , 'll' 

d l · , · .. hogy az .Alexandriában rendel ez esre a o ugyan, e va osz1nu,, 
· · acrot használták Mécr ha az első példány, melyet palesz-Iroany< o "' o . . . , 
tinai irástudók készítettek, illatbőrre - a pales~tma: 1.~o-
anyarrra _ iratott volna is, a többi már papyrusboJ keszult, 
mely~ek hazája Egyptom és a mclyet innen exportáltak az egész 

vil-ícrba az oikoumenébe. k 
'

0 I~duljunk ki abból a tényből, hogy a, mag~npéldányo 
Spe'ldányok voltak. kérdéses marad meg, mllyenek vol

papyru ' , , , 1 " a 
tak a zsinacrógapéltlányok ( Mert ketsegtelen teny az, ~~"..Y .. 

1 
h ll • 'd '

0

k a közös Isten tiszteletnél a heti szakaszt gorog~ 
e en zs1 o , .. 'b "l ~J es 

0:\:vasták tTanulmányok a bibliai bevezetes kore o l . 
' k · t· yrusra kiiv. l.), kérdés tehát, hogy ezek a példányo sZin en pap "k 

voltak-e irva, vagy p.edig állatbőrre? Ha figyelembe ~eszs~u ·, 
.. .. án es zswa-hogy sehol sincs nyoma annak, hogy a gorog mag " l, 

gógai példányok között különbség lett volna és fonto ora 
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vesr.szi.ik a~t, hogy az Íróanyagra és egyáltalában a könyv 
L· ülső alakJára vonatkozó szabályok csak az 'd "k f 1 , ' . 1 o • o yaman 
alakulnak h. akkor nem kételkedhetünk a fölo"tt 1 h' . 

.. .. b'bl' 'k . , ' wgy a na
tiLlos goi:og l Ia szmten papyrusból állottak Még ba a 
11el!én zsidók oly skrupulozusak voltak is mint a pal t' · k 

' esz mma ·. 
akkor sem kellett pergamentbibliából olvasniok Ecry b . 'th 

. ' · o aiaJ a 
(Sa bb. ll 5 b) ugyams ~~t .. tanítja: »Nincs különbség könyvek 
és az Esztertekercs kozott, csakhogy a könyveket minden 
nyelven szaba~ írni, .~z E sztertekerese t pedig csakis assyr 
(négyzetes) betükkel, konyvre (bőrre) és tintával« (Tanulmá
nyok 73). Látjuk, hogy a palesztinai szigoru törvény sem 
követeli , hogy , a görög könyvek (bibliák) bőrre és tintával 
legyenek irva. AJlatbőr,és tinta mindig a héber négyzetes betük 
társaságában jelennek meg a hagyományban. 

Bizvást állíthatjuk, hogy a görög biblia pogány köntö~
ben jelent meg először a görög-római világban és kiilsőlecr 
nem árulta el világfelforgató tartalmát. Szó sem lehet tehá~ 
arról, hogy a LXX a hellén világ könyvalakjára iclőszimitá
sunk első 2 századában hatássallett volna. Inkább az tételezhető 
fel , hogy a zsidó községek tömeges keletkezésével és megerő
södésével óriásilag s,;aporodó héber bibliák járultak hozzá a 
pergament elterjedéséhez, a mely évszázadok után a papyrust 
a hajdani római birodalom területéről kiszorította. Tény ugyanis 
az, hogy a pergament, a Kelet ősi iróanyaga, és a keleti aprö
irás infiltrálták az európai görög-római világot. ~Iinthogy u. 
zsidók állatbőrt használtak könyveiknél és a K elettel különben 
is élénk vallási és kereskedelmi összeköttetésben állottak, kiizel 
eső feltevés, hogy a pergamentnek propagandát csináltak. 

.A zsidóknál a bibliaolvasás érdem volt és propagand;\
jnkkal, a mely a kereszténység keletkezésekor már ~lJ éves 
volt és ezután még legalább 200 évig tartott, a bibliapéldá
~yokat is terjesztették. .A héber nyell'hez nem ragaszkodtak 
es a szent iratokat nemcsak görög, hanem más nyelveken is 
terjesztették és valószinü, hogy több még létező bibliafordittis 
nem. a görögből, hanem zsidók által a héberből készíttetett. 
Oly népek közé is elvitték a bibliát, hol azelőtt se kiinyv, se 
~lvasókedv nem létezett. De a görög-római világhan is zsidók 
~~re_sz te~ték biblijáukkal a nép alsó, széles rétegeiben az o.Jva-,rí-

chet es a köuyvszeretetet. A vallásosság akkor sem wdult 



ki az orsz:\.ggyiilési képvis<•hik vagy a tőzsdei mataclorok küré
hta, hanem :1 S7.t'gény népből. Ez pedig nem gyönyörködött 
~l'lll 'l'nkydidcsben, scm 'l'acitusban, hanem a Genesis clbe
sz<qéscibcn. A sz e n t köny v ek o l y k ü rök b e h a t o l
l a k h c, h o l e z c k v o l t a k a z e g y e d ü l i k ö n y v e k. 
H n t e h ú t le ü n y v r ő l v o l t s z ó, n e m g o n d o l t ak 
m :\.sr a, m i n t :1 sz e n t i r lÍ. s r a és a z é r t ka p t a a biblin 
n e y c t. }~p ugy mint a zsidóknál c•:~? a szent könyveket 
jelöli, mert szemkörükben más könyv nem volt (Tanulmt'myok 

+. lap, 6. jegyzet). 
.A.z első keresztény községele vérbeli zsidókból alakultak 

ugy a szent földön. mint a diasporában. Pál a zsinagógákban 
prédikált, hol némelykor pórul járt . .A. pogány áttértek szintén 
zsidókká lettek és nem keresztényekké. T ermészetes tehát, hogy 
a lassan alakuló egyház a zsidó hibliát ősi alakjában vette át. 
Kérdés, milyen hatást gyakorolt a héber biblia külső alakja 
az egyház későbbi könyveire ? Részben feleltünk erre a kérdésre 
(A..: óhéber könyv 39. s köv. lap). De még fontosabb kérdés 
a kö1et.kcző: 1\Iilyen hatást gyakorolt a biblia külső-belső 
alakja a világi (mindcn nem bibliai) könyvre a kereszténység 
,·égleges győzelme után? .A. biblia befolyása a tartalomra isme
rete , de külsű alakjának hatását eddig nem kutatták. Ez érde
kes és nagyterjedelmü kulturtörténeti kérdés. Hogy a kodexek 
hasábjai az íróbőr hasábokra való osztásából származnak, .való
szinüvé tettük (i. m. 125. lap). A kutatás menete komphkált, 
mert először megállapítandó, hogy mikép néztek ki a bibliák az 
V-YI. században és milyen befolyások alatt öltötték fel ezt az 
alakot és csak ezután kutatandó, hogy mily befolyáss~l vo:,tak 
a többi könyvekre. Természetesen ki kell terjeszkedlll a kony
vek belső alakjára is: a terjedelemre, felosztásra stb-re. 

* 
Óriási számban léteztek bibliák (7 5-87), még pedig n~m 

.. . á kb' t k'b 's Ez utóbb1ak ctmpán kozsegek, hanem mag noso 1r o a an 1 · 
· • · .. k d k az olyan nyilatkozatok, nagy menny1segerol tanus o na • . . 

melyeknek háttere az, hogy mindenkinek van tórapeldanya: 
» M in den egyes hozza tóráját és ol vas belőle« az engesztelő 
napon (Jóma. 70 a). Midőn Mózes felszállt az égbe, találta az 

'k 1 • olvas« Istent :.és könyve kezében van és foglalkozi ve e es . . . 
(Pes7.. r. 58 b; Óhéber Könyv 87, 1). .Jellemző a kitetel. 
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»kiinyvc kezében van«, nem ,, könyv van kezében« 0. k 
k .. tk ő h • . ~a uta-

Ju nk még a ove ez elyekre Ohéb. X H+ 7 .. 66 ~ . • . . · , es -61. lap . 
.A. peldanyok sokasagan kívül merr·íJlal)l'tott k . h ., . o' u meg. ogy 

aprók. volt~~;: (fo~cep 71, 74 és 1:)1). Azt hiszem, hogy a kettő 
egymassal osszefugg: a magán példányok, melyeket ma kk 1 

l "k ~ .. k ' . gu a hordta c, szu s"gszeruen ICS1nyek voltak m1·nt pl á .. . ' · m r a rerq 
rómaiak.nál az uti olvasmány. Ha már most azt kérdezzük. 
hogy m1 okból hordták magukkal a tórát, két feleletet adha
tunk. Először azért, hogy a szent könyv, a legdrágább kincs. 
miudig velük legy~n; másodszor pedig azért, hogy ez őket 
mint az amulet baJok ellen megóvja. Ez utóbbi ezé] kicsillám
lik többé-kevésb bé világosan a következő helyekből. A királ _ 
ról azt roanelják: »jobbjábn,n a tóra, balkarján a phybktériá:« 
(77, 4; tósz. Szh. 4, 7). Világosabban szól modiimi Eleázár: 
a király a mindig magánál hordott tórát amnletkép csinálja 
és felfüggeszti karjára (67, 5; Szh. 22 a). »Ne járjon az ember 
n, temetőben phylakteriákkal a fején és tárával a karján és 
olvasson« (66, 4; Berákb. 18a). Világos a felvett esetből, 
hogy máshol jártak így felfegyverkezve, a mi még több helyből 
következik (lásd az idézeteket 66, 5). T alán azért olvas, mert 
u temető a tisztátalan (gonosz) szellemek gyülekező helye. Az 
uton az ember sokféle bajnak van kitéve, jobban kell l"igyázui, 
mint otthon és a tórát tényleg magukkal vitték (66, l; misoa 
J ebámóth végén). Ha a tórát amuletül basználták, érthető, 
hogy sok került pogány kezekbe és hogy pogányok keresked
tek vele (82 és köv.). N em állítható. hogy a példányok csupán 
ily czélra keltek el a pogányok között, dc bizonyos, hogy soka
kat ez a czél vezetett. E felfogásból kiindulva, helyes világí
tásba kerül ez a tétel: »A zsidókeresztény (vagy eretnek) 
k~nyvei varázskönyvek« (83, 2; Obullin 13a). Az a férfi, ki a 
néít egy tőrával jegyezte el (j. Ned. 39b; 85, 3), talán a ezél
ból adta ezt, hogy a nő magánál viselje, mire mindjárt fogunk 
a~~logiát idézni. V égre még egy hely van, a mely egész más 
VIlagasságba kerül, ha az érintett szempontból nézzük . .Midőn 
:: tanítványok R. Zérától kérdezték: mivel szereztél hos zu 
eletet? egyebek köz t ezt felelte: sohasem mentem négy rőföt 
t . . ' 
or~ es tefillin nélkül (67, 2; l\feg. 28a). Ep így felelt H. Add.a 

bar .A..haba (Taanith 20b). A két tudós mindenesetre arra Js 

gondolt, hogy a tórát mindig roag:.ínál hordani nagy érdem., 



dc bizonyára arra is, hogy a tóra őket nlinden baj ellen meg
védte. Természetes, hog) az ilyen példány kicsi volt és bizo
nyára valamely tartóba tettélc 

::\Iindez meré z feltevés volna, ha nem tudnánk azt, hogy 
a Keleten mind e mai napig majdnem minden embernek van 
talismánja. Ennek elterjedtségére eléggé jellemző szerepe a 
mai nyelvhasználatban. De döntőbb bizonyíték az analógia. 
Lane (Sitten und Gebriiuche der hentigen Aegypter 63) azt 
mondja, hogy a legtiszteltebb varázsszer egy muschaf azaz a 
ko~·án egy másolata. Azelőtt a mohamedánoknál szokásos volt, 
hogy hímzett bőr- vagy bársonytartóban egy koránt hordtak 
maguknál, a mely jobb oldalt lógott le. Asszonyok ilyen 
muscbaft arany- vagy ezüst capsulákban még most is borda
nak. »Hier und da sind auch in unsere Bibliatheken solche 
früher als Amulete gebrauchte Koranbandscbriften gekom
men. Die Leipziger UniversiUltsbibliothek besitzt einen soleben 
Km·an, dessen ausserorclentlich zierlich und fein gescbriebene 
Schrift so klein ist, class man sie nur mit ausserster Ansiren
gung zu lesen im Stande ist. Ebenso befindet sich in d~r 
Königlieben ö:ffentlichen Bibliothek zu Dresclen (v g l. Fl e l
s c h e r, Oatalogus cod d. manuscr. or. Bibl. Reg. Dresd. p. 7 5 
no. 450) ein aus 421 achteckigen Blattern in elem klein~ten, 
kaum das Innere der Hand bedeekenden Forrnat geschnebe
ner Koran der allem Arrschein nach zu demselben Zwecke 

' d ' L. diente«. (Krehl, Der Talismarr .T ames Richar sons, 1pcse 
18(j5, 10. lap. Megjelent a » Verein von Freund en der Erel

kunde zu Leipzig« Értesítőjében). 
Látjuk, hogy a mohamedánok szent könyvüket magu~-

nál hordták amuletül és hogy ezek a példányok felette apro~ 
oltak. Az írás apró voltáról és nehéz olvasásáról Krehl ugy 

v . db héber 
beszél a 19. században, mmt Jeromos a 4. száza a~ a ... 
bibliákéról (Úhéber könyv 72). Egyszersmind azt lB ~at]·U~, 
hoay a Keleten ilyen apró példányok nem voltak ritkák es er -
hető hogy Szóferim traktátus 2, 8. előírja, hogy kís példánynál.a 
kol~mna.ma.gasság ne legyen kisebb egy tenyérnél (Krehl lS 

tenyérnyi koránpéldányról beszél!). Megerősíttetünk fel~ogá
sunkban (i. h. 113), hogy Szóferim kolumnamagasságral é~ 
nem koluronaszéle~ségröl lleszél. Az apró korán felette apro 
írásával analogiát szolgáltat Homeros miniaturpélclányához, 
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melyet egy dióhéjban tartottak (lásd i. h. 7 4 k'· ) 
1 t

.l H · s ov. . Talán 
erec e 1 eg ez a ameros l S amuletül szol 'It .h . . · 

1 
. ga , m1 ez a kwYo-

bőr, melyre 1rva vo t, 1gen jól fluadrál E b. · z persze csak feltevé~. 
* 

A részletekhez több pótlással szolgálu k 1 k . , n , me ye et a kez-
irat leadasa után a nyomás hátráltatása miatt a k.. b 
vétethetünk már fel. onyv e nem 

Rab azt követelte, hogy minden betűt pe t .. .. . . rgamen vegyen 
korul (22, 2 es 148). Ez a m1 nyelvünkön szólva, a t · 1 t• 

· d 1· t z Je en 1, 
hogy rom en 1ga m~a ~eg van tiltva. Az ok világos. Az irás 
csak akkor olvash~to b1ztosan, ha minden betü külön áll és 
a .nyomtatás nem lS használ más betüket. Érdekes, hogy a The 
L1brary _Jo~rnalban (1890, 78. lap) egy anonymus a köny,·
tárnok 1~·ásat?l, mel~nek _olvashatónak kell lenni, minthogy 
neveket es cz1meket 1r, meg pedig az utókor számára is a 
következőt követeli: »Seek to give every letter so distinc~ a 
shape that you could recognize it easily if it stood alone.q
Lényegében azt követeli, mit a talmud, hogy minden betü 
önmagában olvasható legyen (L Graesel, Handbuch der Biblio
tbekslehre, Lipcse 1902, 163, 4). 

Az öt megilláról a 60. lapon száltunk röviden és emlí
tettük, hogy először az Esztertekereset nevezték megillának. 
mely a liturgiában purimkor szerepel és a melynek ép ezért 
készítési szabályait meg kellett állapítani. Azt követelik, hogy 
tekercsalakban tintával és négyzetes betükkel pergamentre 
legyen irva. A többi négy megilla a talmud utáni korhan 
szintén behatolt a liturgiába, de oly jelentőségre mint az n:sz
terkönyv nem tettek szert és azért nincs megállapítva külsű 
~lakjuk. Most azt olvasom Luncz A. ~I. héber kalendáríumá
~an az 5663. évre (Litterarischer Palestina-Almanach, VII. 
~vf. a megfelelő ünnephez füzőclő megjegyzésekbeu), hogy a 

Jeru~sálemi askenaz-perusim zsinagógáiban ezeket a megillikat 
az őket illető napokon pergamenttekercsekből olvassák accen
~:~okkal é.s előtte két benedictiot, utána ~e~ig. kad~ist. mo.n-

ak. Szaval az Esztermegilla összes pnnlegmmalt elYez1k. 
t'lk .. A. kész tekereset fonallal csavarták körül és igy tartot-
1r ossze (31 .s köv. l.). A valólevélről ezt olvassuk :&íba 
. ecz~a 28 a: a férj mondja a valólevelet körülkötő fonal 
J egyelt és · d· ( · · lk tt.. · k köve-. az asszony 1s mon Ja es rn LD< ·e o magana 
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teli a talált getct). - A hasábhoz (lásd az indexet ~, alatt) 
még idézzük a következtí okoskodó kérdést: »hogy hajtogatjuk 
;1 ttirát. hiszen egy hasáb n. másikrn kerül?« (Megilla 27 a). -
til\. 1. 2. jegyzet 1égér6l k~maradt Szóta 39 a és 166. l. lfí. 
sor H.os Has~ina 28 b (;,•=;,'? N~ip:l). Hiányzik a forrás 148, 3 
is, ez j. Ber. 4 d fent. - Érdemes felemlíteni, hogy R. Aser 
(Ros) megengedi, hogy pontozott törából olvassanak (Hilkh. 
Széfer Tóra). - Az iróYirtuózitáshoz (151) utalhatunk még 
Anti<]uitates :X:IY. 10, 4-re és ll. Tesszalon. 2, 2-re, hol 
kézirat hamisításról van szó. - Oenzurát a zsidók természet
szertileg nem ismertek. de a klasszikus ókor igen (Birt, An
tik. Buchwesen 368; Pauly-Wissova, Real Encyclypadie der 
classischen A.lterthumswissenschaft III. 980). - Az Indexben 
zajin alatt a 3 szó fordított sorrendben következik egymásután. 
- 36. L 4. sor \l, 2 helyett olvasandó 2, 9; 77 lent 15, 8 

helyett l ö, 8. 
* 

Az apocryph iratokat munkánkban felhasználtuk, de 
kétségtelen, hogy pontos átkutatás mellett még jóval több 
adatra bukkannánk. Az összképen azonban nem igen változ

t.'ltnának. :Néhányat ide jegyzünk 
~f ó z es me n n y b em e n e t e l e (l 00 körül) l, 16 azt 

olvassuk, hogy Mózes Józsnának iratokat ad át, azután azt 
mondja: >Ezeket rendezd, kend meg eeelTusolajjal és tedd cse
Tépeilényven arra a helyre, melyet Isten számukra a világ
teremtés kezdetén teremtett, hogy nevét onnan szólítsák a 
bűnbánás napjáig sth.<< (17 és 18. vers). Világos, hogy a helyet 
az exegéták nem értik egészen; de biztos az, hogy könyve~ 
olajozásáról és cserépedényben való megőrzéséről van szo. 
A könyvnek olajozását Plinius is említi XIII, 13. .. 

Az Aristeaslevélből, melyről 12. és 90-91. beszéltunk, 
idézendő még az eleje (3 §. W endland), hol a főpapról. az~ 
mondja, hogy »a honi és külföldi zsidók számára az tstent 
törvény lefordítására legfontosabb okmányt birja. Náluk (a 
pa.\eaztinai zsidóknál) pergamen tre és héber irással van fel
jegyezve.« A levélíró külön kiemeli, hogy bőrre és nem papy
rusra van irva. Ebből következik, hogy papyruskönyveket 
ismert és, ugy látszik, kiesik a szerepéből, mert a l.JXX l~te: 
zését már feltételezi, midön azt mondja, hogy a palesztmai 
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zsidóknál a törvény héber irással van feljegyezve. Konstatá
]andó továbbá, h~gy _m~nta~odexnek a főpapi példányt dekla
rálja. A :l. § Idevago resze W endland német fordításában 
igy hangztk: »Denn man. hat in .Tudaa eine eigene Schrift 
(wie a~ch d~e Aegypter thre [besondere] Schrift haben) und 
redet eme ergene Sprache. Die Annahme class ma a· · . . ' n Ie syn-
sche Sprache rede, 1st mcht richtig sondern es 1·st · d ' ern an e-
rer Di~lekt«. ~ syr nyelv alatt az aram értendő. Igaz, hogy 
Pales~.tm.ában ~~ ara~ul ~eszéltek, mint W. megjegyzi, de 
héberul IS beszeltek es .A.nsteas ebben az összefüggésben nem 
beszélhetett máskép. Az irásnál nem biztos, hogy az óhéber 
vagy a négyzetes irást gondolja-e. 

A III. Makkabeuskönyvben 4, 20 azt olvassuk, hogy az 
írnokok a királynak, ki gonosz ezéiból a zsidók összeírását 
rendeli el, bebizonyítják, hogy a papírgyár nem szállít és a 
kalamusolc elfogytak. - Henoch 69, 9: »Ö (Pen um e angyal) 
tanította az embereket a tentával és papirossal való írásra. 
és ez által sokan vétkeztek örökkön örökké és mind e mai 
napig << . Henoch írója előrelátta korunkat. 

Ézsaiás ma r t y r ium a 2, 6 csak egy Királyok köny
vét ismer ~Kautzsch, .A.pocryphen etc. II. 124). A Kir. felosz-
tásáról l. Ohéber Könyv 46. _ 

III. Ezra 9, 45 : »Ezra, midőn a tönénykönyvet a tömeg 
előtt felemelte, diszhelyen volt, és mindnyájan felkeltek, mihelyt 
a könyvet kinyitotta«. A példány nem lehetett nagy, mert fel
emelte. A közönség felállt, mihelyt a tórát kinyitották. -
A IV. Makkabeus-könyv, a mely egy bölcselkedő prédikáczió. 
sürün emlegeti a • törvényt«, de ennek külső-belsö alakjá
ról semmit sem árul el. Ép igy áll a dolog a Sibyllinákkal 
275 kövv. 

* 

. A hozzám érkezett levelekből a következő tárgyi meg-
Jegyzéseket emelem ki. 

T Biichler A. (Bécs) utal munkájára »Das Synedrion in 
~ erusalem etc.« (Bécs 1902), hol 92. lapo n kifejtette, hogy a 
.emplom elpusztulása előtt is .:·~::n-nak nevezték a tudósokat 
~~ uem helyesli a 96. l. jegyzetét (német 106, 2). - A tem-
1 onl tórapéldányát Sepphorisbn vagy :\[áouba (94, német 104) 
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jeruzs:ilemi exul<í.nsok vihették (L Pries trr und Oultus I . feje
zetét suh Neppboris). 

Perles F . bangsulyozza , hogy ~~R a.ssyr kölcsönszó: -~ izn-u 

(Gesenius-Bubl, H ebr . \Yh. l :-3 s. v.); ~i (l llppn tábla, írótábla; 
S· 1 ~ Perles J. szerint (Etymol. Studien 38 köv.) a latin vellum. 
•,Sp közvetve görög is, mert :"'O•Sp r. EÁÚ<piJ-ből származik [nem 
plausibili ]. 16. lap (ném. 17) tilia nem bőr, hanem fakéreg. 
A 27 betiís sorhosszuság (105, német 117 s máshol) megerő
'-dti az ~Analekten « 82 kimondott feltevést, hogy Jób 15, 
31-32 a 'l!-'::l végén hiányzó N tévesen került s~n hoz, mely 
éppen alatta állott, mert :1):.''1j-tól s~n-ig tényleg 28 betü 
van (ln~·-;n vavja csak roater lectionis és nem számítandó). 
128 (n. 142) s~-o . melyet általánosan 7'egulaból származtatnak, 
ezzel nem függ össze. Ebből a tisztán latin, a görögbe be nem 
hatolt szóból nem képeztek volna egy safélt. Ugy sejti, hogy 
a latin stt·igil[is ], Ducange gör. CJrQÍyy/,a a helyes etymológia. 
P. ezt más helyen bővebben szándékozik kifejteni. 155 (n. 172) 
t!I•Sn = X1JJ,Ó~ (Etym. Studien 35 ele Lara után). 

Dziatzko K. (Göttinga) azt írja, hogy müve » Unter
suchungen über ausgewlihlte Kapitel des antik~n Buchwesens« 
nem pusztán bővített lenyomata a Pauly-W1ssowa Ency~~~
pedia czikkeinek, habár a könyvben egyes szakaszok oly __ l,ei
d éseket tárgyalnak, melyekre az említett Encyclopediaban 

·· 'den felelet már adva volt. (Körülbelül ezt mondtuk). 
roVI PeTls Á (Pécs) a 158. lap l. jegyzetében .. idézett 
-;::oS r;::nw rtl)mc-:"1'1 J'1'1i1'W~:1 mondatot helyesen ugy fordltJa, hogy 

f. alakat és sz ÍJ· J· akat a könyvvel varrta össze és nem ugy 
a on • R" (lt'",) 
mint én »könyvvé varrta össze«. A. Rabhenu o..;I~son 
Kélim 3, 5 igy idézi •!;)o::l i'1!;)r'\W, Előfordult az ~s, ~?.gy a 

k .. takaróhoz varrták vagy kötötték a fonalat es szlJJakat. 
onyv ·a· KT 19 1· 

»Ezt mutatja egy másik borajta, mely lt'"i l ez e lill . ' ~ 
m·,tt~p - n~"'.'1!:n mn~:~~~w nll)lll~:-11 rt1ii'lt'~:1. A halaha eredeti hely 

K 'l' k"' . " karlu 9 5. Osakhogy ott nm·lt'~::llt' helyett e 1m ozepso , • . . .. . 
4 

7 
n~iit-~t)~lt'-t kell olvasni. V. ö. meg Kehm, kozeps<l kapu ' , 
a. hol hasonló tétel fordul elő~t. 

Budapest. 
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AZ IMÁK YÁLTAKOZÓ ELMOXDÁ. ÁRÓL. 

Az jljiil 01ii'; SN ':1 ',i kezdetü pizmon-nal foglalk tt d. 
Lá . t l • . oz o l. 

Grünhut zar e . ~ y01rat mult számában » :\Iegjegyzés< czim 
alatt. Magyar ázm 1 gy~kez ett az ima következő helyét: l'ii': 

·SJSJn:-1 1j'SV O'r.m;,,. Valaban nehéz megérteni, kihez van intézve 
ezen föl szó l~tá~. E~~ midras alapján úgy magyarázza tehát, 
hogy a Sech·t.na-t k~rJük, ~zerezze meg számunkra Isten kegyel
mét. Ez a magyarazat romdenesetre erőltete tt. Ha az iró való
ban a Sechinát kéri föl közbenjárónak, a rni egyedül álló eset 
lenne összes imáinkban, t'így bizonyár~ nem mulasztotta volna 
el azt meg is nevezni. 

Ez a magyarázat nem helyes, hanem szövegjavításra van 
szükség. A helyes megfejtés nézetünk szerint a következő. 
Ezen pizmo~ l'íg~ va_n szerkesztve, hogy el ső strófáját a gyiile
kezet mondJa, masod1kát az előimádkozó, harmadikát ismét a 
gyülekezet, negyedikét megint az előimádkozó és iay tovább 
minclig fölváltva. A harmadik strófában tehát a ;yülekezet 
sz ól az előimádkozóhoz : SJC,m;, 1;·Sv c·~n·,, m-;, »Eszközöld ki 

számunkra Isten kegyelmét és könyörögj a te népedért. « Az 
egész constructiót a nőnemből a himnembe kell áttenni, a mi 
persze szépséghiba. 

. . A váltakozó elmondás már rég rnegszűnt, de a templom
J~ró közönségnek még ma is tudomása van arról, hogy ezen 
Imrnonnál kiváló fontos hivatása van az előimádkozónak és 
épen azért nem szivesen hallja. ha ezen ~Slos eszre midosz«
~ak. nevezett pizmont nem teljesen fedhetetlen életű előimád-

020. monclja. Eredeti helye e pizmonnalr - mint tudjuk -
a nella imában van és így maga a Jútközség rabbija végezi 
renclesen. 

e Igen gyakori eset a piutimban, hogy az előimádkozó 
k~~es sz.ámban beszél előbb saj~t sze_mélyé~ől, ~s~.k az~tán 

etkez1k a gyülekezet közös imáJa· Meg ma 1s, m1don a hlVek 
~~r lllinclent elkapnak az el<limádkozó elől és az csak a gyü
lllé e~et .után ismétli az imát, vannak egyes piutim, rnelyekben 
Pá gis tiszteletben tartjuk az előimádkozó ösi jogait. N em csu-

n a roshasonai és jomkipuri »resusz«-szokka.J, hanem így 
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>an ez például n peszach előtti szomba t joezetj ében a peszachi 
zabdnyokról szóló összefoglalás el őtt. K étségtelen különben, 

hof!y a szóban fo rgó pizmon költ őjének nem jutott volna eszébe 
ilyen niltakozó módon megszerkeszteni költeményét, ha az 
elmondás cun módja a pi utimnál általános szokás n em lett 
col na . 

Tényleg van számos szelicha, melyet még ma is válta
kozm mondunk el. oly módon, hogy minden strófa elejét az 
előimádkozó énekli el, a gyülekezet pedig csak a beft>jező mon
datot imádkozza. 

.d.z 1~~· -~:l •;;SN kezdetű jomkipuri, később jomkipur katani 
szelicha 6-ik strófája elején is magáról beszél az előimádkozó, 
momlvá n : ,. rS;N ·; m~- »Nincs lá síkra szálljon a népért és 

·így ők engem a hebegő t. a dadogó t küldik elébed.« Mire a 
gyülekezet így bátorítja: »Igen, általad küldjük az adományt 
Istennek. « 

Nagyjában azonban megszünt mégis az imádkozás ezen 
szép formája. A megszünés okát abban keresem, hogy a gyü
lekezet ezt kényelm etlennek, hosszadalmasnak találta és vagy 
magának követelte az egészet; még azt is, mi tisztán az elő-

imádkozó számára volt irva, vagy pedig inkább az egészet 
átengedte az előimádkozónak Tudjuk, hogy briszmiló alkal
mával eredetileg a rn-:1 imát a mohel és gyülekezet fölváltva 
mondta, de ma már a legtöbb helyt teljesen átengedte a mohel
nak, épen mivel az előimádkozásnál ezt a fölváltó módot kényel

metlennek találja. 
~1indama » Abavác-k, melyeket a pészach és sebnoth 

közötti. szombatokon elmondunk. párbeszéd alakjában vannak 
irva. A párbeszéd egyik szereplője Isten, a másik Izraél népe. 
Bizonyos, hogy eredetileg úgy végezték ezen imakölteményt, 
hogy az előimádkozó énekelte azon mondatokat, melyek Isten 
szájába vannak adva, a gyülekezet pedig a »keneszesz Izrael« 
feleletét Isten szavaira. Ma már· ebből csak az maradt meg, 
hogy az előimádkozó Isten szavaival kezdi és végzi, végig éne
kelvén mind a két strófát, de a közbe e<>Ő strófákban elma
radt a tólváltás és azokat együttesen mondj,í,k. 

Eredetére nézve az imádkozás ezen módja igen-igen régi 
lehet, de azért még sem ez a nyilváno> istentisztelet legrégibb 
formájá. A legrégibb időkben még az a mód volt szokásban, 

·' AZ BfÁlC VÁLTAKOZÓ llL~!ONDÁSÁRÓL. 

!Ilelyet ma a k_eresztény felekezeteknél találunk, hogy t. i. az 

előimádk ozó romden egyes sort el6mondott és a gyülekezet 
!Ilely el6tt szöveg nem volt, utána mondott minden egyes sort 
a hallás után. 

Ösrégi időkben, azt hiszem, így végezték a hallél imát. 

Igy értelmezem a Peszacllim 119 a ezen helye't. 1 ..... · .,~;,"v c1p~ 

,~,, ~ 1 o:l~ ~,~ol szo~ásba1~ van a haJlé! mondásának azon módja, 
hogy az el01mádkozo utan a gyülekezet minden sort ismétel, 
Illaradjon meg e szokás.« 

Osakhogy később, midőn a hiveknek az előmondásra már 
nem volt szüksége, igen terhes volt ez. A szokást teljesen még 

sem akarták beszüntetni és azért a haliéi végét, vagyis utolsó 
s sorát ismételték. 

Hogy miért épen a nyolcz utolsó sor ismételtetik, annak 
okát a ll8-ik zsoltár szerkezete magyarázza meg. E zsoltár. 
a mint első tekintetre is szembeötlik, úgy van alkotva, hogy 
minden második sor a megelőzőnek kevés változással való ismét
tése. A parallelismus ezen sajátos módja azonban az utolsó 
előtti 8-dik sornál megszünik. Igen alkalmasnak mutatkozott 
tehát a régen szokásos és előirt ismétlést itt megkezdeni. 

Igy magyarázom e máig is érvényben levő szokást. A haliéi 
ima bizonyára a zsoltárok ama része volt, melyet a nép leg
jobban ismert. Ha tehát ezen résznél is szükséges volt, hogy 
az előimádkozó soronkint előmondja a szöveget, még inkább 
szükség volt arra a többi zsoltároknál. Kivétel csak a Hallél
miczri volt, hol a nép csak a ,,Oii o~1pS ':l-t ismételte. A többi 
zsoltároknál soronként történt az előmondás, mint a haliéi 
hagádolnál. Ez magától értetődőleg csak azon időre vonatkozik, 

~i~ta szokásba jött, hogy a nép maga is énekeljen. Még régibb 
telőkben - mint tudjuk - csak a leviták énekeltek és a nép 

~~a~ hallgatta. Részvétele csak annyiból állott. hogy az ének 
egevel a karvezető azon felszólítására: j~N O): :'l S; -~w1. az 
~A.men«-t mondta rá. 

Idővel az előmondás a többi zsoltároknál is fölöslegessé 
vált, de mivel a váltakozó mondás már szokásban volt, azt 
:egtartották, de oly módon, hogy a gyülekezet nem ugyan

_on versct ismételte melyet az előimádkozó mondott, hanem 
Ill.Indi .. ' 

g a kovetkező verset. 
Ez a mód maradt meg még ma is és ilymódon végezzük 



351) \1.\:\llf, RER:->ÁT. 

nemcsak a zsolüirmondást, hanem a zsoltárok mintájára irt 
,. ~ire .Jichud« költemények eléneklését is. 

:\finden egyéb írnánál a >áltakozó elmondás t eljesen meg
:.zünt, nézetem szerint az istentisztelet bensőségének nagy kárára. 

Losonc z. D&. Y A JDA BÉLA. 

EG Y HAZAI Z IDÓESKÜ A XVIII. SZÁZADBÓL. 

D r. B ernstein Béla, szombathelyi rabbi, ki a türelmiadó 
tör ténet ére >Onatkozólag már igen sok becses adatot hozott 
napfényre, az DIIT. 1902-iki Évköny>ében erről a tárgyról 
irt érdekes czikkében egy zsidó eskümintát közölt (i. h. 199. L), 
melyet a kormány 17 69-ben a törvényhatóságokhoz azon uta
sítással küldött, hogy a taxa tolerantialis felemelése végett a 
zsidók vagyonállapotáról való újabb bevallást eszközöljenek és 
az igazmondás czéljából azon minta szerint esküt tétessenek 

le velük. 
Ha ezen esküformulát összehasonlítjuk az akkoriban 

európaszerte a joggyakorlatban levő úgynevezett l>more judaico« 
esküvel, mely tartalmilag és alakil~g a zsidóra nézve nagyon 
megszégyenítő és lealázó volt, úgy lehetetlen fel nem ismer!li, 
hogy ezen esküszöveg hivatalos elfogadása rendkivül enyhe és 
emberséges eljárást tanúsít a zsidók iránt. Hogy a kormány 
miért akart a türelemadó ügyében ama rettenetes more 
judaico eskünél szelidebb eskümintát alkalmazni, az valószi
nüleg abban leli magyarázatát, hogy a hatóság a zsidóknak, 
kiktől most az eddigi 30,000 frt helyett 50,000 frtot akart 
kipréselni, legalább avval akart kedveskedni. , 

Azonban. a mi ezen eskümintát nekünk zsidóknak meg 
érdekesebbé t~szi, ez azon tény, hogy annak szövegezője a~ 

h. ,,... B b ':l,:! 't:'"'~~ kl akkori pozsonyi rabbi, a 1res .1.uayer ar e ' •· , 
azt egy 17 69 október 23-án kelt mandatum regium folytan 
Emanuel Matcus Deutsch köpcsényi rabbival együtt szerkesz
tette. A.z emlite\t királyi rendeletnek erre vonatkozó passusa 
azt parancsolta: ,. ... ut J urarneu ti formula per duos ad 
Posonium propius degentes Rabinos claris terminicis semo~a 
omni -vestutia. et mentali sestrictione concinnerunda propna 
horum manu snbsignanda« stb. 

EGY IIAZ.ll z,IDÓ ESK Ü .A X\'lli, Z.ÍZ.ADBÓL. 
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rl. z u d v.~ri kancz~llaria a két em:ített rabbi által mea-
.q!apított sza r eget t elJességben és változatlan I ·- 'h "' " . . u J O>a agyta, 
Ul ert a h1 ra talosan kinyomatott esküpélda'nvok , 'l , . • zoro -szora 
megegyeznek az eredeti eskümintá>al,t) mel> alatt a •••• • •• .., 
pecsétgyiirűj ének lenyomata is lá tha tó. · - - '" • 

A z eredeti német szöveghez még egy hasontartalmú héber 
kurzivirásu esküminta van mellékelve. Hogy mi ezéiból azt 
csak sejthetjük. A német szövegü eskü valószinüleg a bec~llJk
nek volt szánva, kiknek a hatóság kezébe kellett az esküt 
letenni, mert azokat a megyei törvényhatóságok maguk válasz
tották, még pedig a királyi mandatum kö>etkező passzusa 
értelmében: >e singuli loci communitate judaica 3-a inditidua. 
c1uae animi maxime candidi comperient. unum utpote e classe 
prima sive opulentioribus, aliud >ero e media sorte. tertium 
denique e pauperibua deligant.« A héber szö>eggel kevert 
zsidó kurzivirásu minta ellenben ar. egyes adófizetők számára 
lett szerkesztve, kiknek a zsidó becslőknek kellett lelkiism€re
tes bevallást tenni vagyonuk állapotáróL esetleg bemondásukat 
eskü vel megerősíteni. 

Végül megjegyezzük, hogy a fentemlített mandatum 
értelmében az udvari kanczellária elfcgadott esküt >juramenti 
legi, rite consentientis« kellett letenni. 

Budapest. :\!A~"DL BEB:..~ÁT . 

R .Auf allerhöchsten Befehl wird >on uns Endesgefertigte 
abbmer nachfolgendes .T urament aufgesetzt. Als: 

. »Ich schwebre nach der wahren Meynung des allmiich-
hgen Gottes, au ch nach der wa h ren Meinung deren Rabbi· 
nern oh · h h · · fals ' ne emige Hinterlist oder B~t.ru~. auc o ne et.~Jge 
. che Gedanken dass ich alle dieJemgen Puncten, uber 

"elche · h ' d h h ft' b t . 1c befragt werde treulich un wa r a 1g eantwor-
~nl Will und im geringst~n (es mag Xahmen haben wie. es 

\\o le) · h 
· nlC ts verschweigen will. . 

d W enn a ber (bewahre Gott) ich falsch schweh re, und em 
~ er anderen Puncten wissentlich falsch beantworten möcht.e, 
bo sollen alle Fiuchen welebe in unsere Bücher Moysts 
eschrieben sind über O::ich kommen, so ferne aber ich recht ----- ' 

') L. Orsz. Levéltár. Idealia jutlaeorum fasc. L 
~1.\ay.\ z . ., 

ll· Sioo SzEM LE. 190 2. IV. Ftu:T. 24 
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r-] 1wdJI·r•, o !HJIIrn alle Fineben iu Segen veriindert werden. 
,\ rn r•n. 

Uesr:hdtr;n P rcsshur~ !len M 9brs. l 7 6f~ . 

l\riJyr Barhc .Juden Rabiner alda. 
l'· H. l•: manucl Marcus Deutsch 

.) uden H abiner in Kitze. 
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i::l~))11N: i::l C'1CO~S1 
::."o pp"on •:::.'1:::. '1'N~ p";, CiN: 

:Vl1'P p::. ·nil ~&~iO"i S·.,:~ cn:~ p:-~ 

.A pccsétcn levő négy betű = Mayr Barbe Halberst.adt. 
A W valószinüleg = Sául (igy hitták az atyját). A JObb 

sarokhan egy S betű van. 

IRODALO~!. 

THE JEWISH EXCYCLOPEDIA.. II. 

Az amerikai zsidó encyclopedia julius 3-án megjelent 
második kötete méltó folytatása az elsőnek és némely tekin
tetben tökéletesebb. A czikkekben az arányosság helyre ,m 
és a felelősség tudatának fokozása érdekében minden czikk 
alá a szerzőn kivül még a fordító vagy egyébkép benne részes 
neve kerül. A kötet ép oly terjedelmes, mint az első, nza.z a 
tulajdonképeni szöveg 685 kettős hasábra te1jed. Kompress
nyomásnál és kis betüknél ily felületre óriási anyag helyez
hető el. Több mint 1000 czikk van benne, melyPket 149-en 
írtak és az illusztrácziók száma 147. A kül 'ő kiállítás fényes 
és amerikai gyakorlatiassággal készült. Ehhez képest nz ár 
25 shilling (30 korona) kötetenként igen mérsékelt; subscrip
tióba11, a mely az egész mű vételére kötelez, még olcsóbb. 

Az előttünk fekvő kötet Apocryphatól Benascbig te1:jed 
és zavarban vagyunk, hogy mit emeljünk ki. Tény, hogy a 
cúkkek java része először az Encyclopediában van feldolgozva. 
Ebben különbözik más hasonló müvektől: amazok a<~ anyagot 
készen találják, emez kénytelen azt előbb e16teremteni és a maga 
:;~ámára feldolgozni. E rendszeres mil megalkotásánál tüuik 
b a zsidó irodalom renclszertelensége és hézagossága. A zsidó 
theológia - hihetetlenül hangzik _ nincs rendszeresen feldol
gozva. Maimonicles óta senki sem alkotott rendszeres :t.sidó 
t~eológiát. A. reformküzdelmek elótérhe Yetettek egy-egy k~r
dest, de az összes kérdések összefoglaló tárgyalására nem 
;ezettck. N em csoda. l\fár egy.egy szokás oly lángot vetett, 
~~gy a küzrlő felekben egy szikra sem maradt a nagy k~r
k::.~.k . számára. A történelmi kutatáso~ ezt a tárgyk~·~:t 

ultek, mert nagyon puskaporos volt. 'renyleg csak Amenk.l 
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hngyom:tnyos to!Aranczi:ijávnl alkalmas e kérelések tisztázá-
:íru. A;. eurrípai z icl61< minclig a rnodernekről beszélünk-

f'nnati zwu , )111''5W mesterkélt fanatizmus nélkül nem tudnak 
,:rch·ldc1dni mll:íso~ kc:rdésl'k iránt. Vagy közömbösek, vagy 
!tn r·:1gofmk Oe h:í.nni lP~j'<'n az ok, tény az, hogy a zsidó 
tlwológia modc'rll SZ<'mpontból nincs feldolgozva, a mi meg
lHJ ~BZilljn magfít nhhan, hogy a keresztény theológusok táma
d!íHni v:íln.Ht: nélkül maradnak. Az Encyclopedia Dr. Kohler K. 
szaks?eril ver.ctésc mellctt c szempontból nagy munkát végez: 
iif!. zc:illítjn. bírgy szCI·int az anyagot és ü·odalmát és az érclek
lc'ídlit lrizonyos magasintra emeli, melyen tovább kutathat. 

Egy ndsik ÜmlCretág, a mely nincs kellő rendszerességgel 
ápolva, :t hiographia. A zsidó irodalom e tekintetben messze 
mögiitte maradt az 1íltallínos irodalomnak. Itt-ott volt egy-egy 
sl'gé<lfornis, de nem elegendő, különöscn nem a müvelt nagy 
ltiizölls<:g számára. Az Encyclopedia a legszélesebb alapon 
oldj~t meg ezt :~ foln.datot, a mennyiben kiterjeszkedik a multra 
rs jclcm·c és mindcn ors;,;ágra. Minthogy nem szükkeblü és 
in],:thh bevesz olyanokat, kik nem érdemesek, semhogy ércle
Jil<'Sekct kihagyjon, hivatva van arra, l10gy a hiányzó általános 
zsicló hiogrn,phiát pótolj n. Ez a szak a vezető kiadó Dr. EJinger I, 
1«-zéhen vn.n, ki igen eleven tevékenységet fejt ki, de azért a 
sz iiksrgPH óvntossúg~al jár el, miről alkalmunk volt meg· 
meggy(hődni. Azt a helyes elvet követi, hogy minden ország 
(>s miuden kör igényeit ki kell elégíteni. 

:;\Hs tekintethen is nagy munkát végez az Encyclopedia. 
A t:.tlnntdi adatok különfélc tárgyakról itt oly mértékben 
hnl-\zn{tltatnak fel, mint máshol sehol. Tanulságos pl. a hiblia
~zemélyekről sr.óló czikkek :ítnézése: a bibliai adatok után 
kiivt•tkt,zik 11z agáda, a história után a monda. Ez utóbbi 
c~y(ohir:í.nt a folkloreban is szerepel, melyet az Encyclopedia 
szintén felvett munkakiirébc. Természetes, hogy a szentirüs 
tt\t·gyi felclolgoz:istt !;em hiányzik és az Encyclopedia egyszer
smincl :L bibliai szótárt is pótolja. Helyet találnak a történet, 
a. talmud, a. zsidó jog ~tb. l\lindezeket a czikkeket, a hol 
sziik'~~~t's és ll'hetsl~gt>s volt, képekkel látták el, melyek sok 
psetbNI a szakl'mhereket is meglepik és a tudom:ínyos munká.t 
tliszmunkává avatják. 

"!\[int m:ir mondottuk, nehéz egyes czikkeket kiemelni és 
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,·áltozatossag~ról,. k_rv~~. ké~:t adni, a nélkül hogy az e~ye~ 
czikkek belso ertekeral rteletet koczkáztatna. Apocrypha, 
Apologists, A~ostasy and A.postates (felette érdekes), AposteÍ 
and Apostel~hrp, Ap~el (alma).' .Approbatiou (;;~:o;,), Apulia. 
Aqueclucts m Palestme, Aqmla, Aquinas Thomas A. b' . . , ra ra, 
Arab~ c ~ ewrsh Phrlosophy, Arahic Language amon!!: Jew , 
Arabrc htteratm·e of the J ews, Arad, Aragon, Aram, Aramai c 
language amon g the J ews, Archeology, Arianism, Ar is tea_. 
.A.ristotle in Jewish legend, Aristotle in Jewish Literatme: 
Ark of the Cov~nant, Ark of the Law, Armilos. Army, Art 
among the anment Hebrews, Articles of Faith, Artisans 
Asceticism, Asia, Ass Worship, .Assignement, Assyria, Assyrio~ 
logy, Astarte, Astrology, Astronomy, Aswerus, Atheisru, 
Athletes, At~nement (engesztelés), Augury, Augnstine (egyház
atya), Austna, Auto da Fé, Averroism, Avesta, .Azazel, 
Azharot, Azilut (kabbalista ,,,s,:l~), Azzuth Panim, 57 hires 
zsidó aláírása, Baal (több czikk), Baal Shem 'fob Babel 
(több czikk), Bacharach, Eaeher W., Badchen, Bad~e (zsidó 
folt), Bagdad, Ba hur (tanuló), Bahja, Baja, Baltimore, 
Banquets, Baptism, Bar Mizwah, Baraita (nagy czikk), Bar
celona, Bareheadedness, Barnacle-Goose (myth. Jiba), Barneh 
(Apoc~lypse of), Bat Kol, Bavaria (Bajorország), Beard (szakáll). 
Beautrful (szépség), Ben Sira. 

. A nagy gonddal készülő mű hasznára lesz mindenkinek. 
kr a zsidóságról, multjáról és jelenéről, eszméiről és érzelmei~ 
~ől, alkotásairól és törekvéseiről szakszerű és mégis könnyen 
erthető felvilágosítást keres. 

Budapest. B. L. 

.AZ IMAKÖNYV NÉMET YERSES FORDITÁSA. 
(Dr. Golcls h · ' · c m1dt J .. Israel's Gebete. Mainz, 1902. Ara G márka; d1sz· 

kiadás 15 márka.) 

a R Dr. Goldschmidt, ki magyar ember és kitől több é elött 
~ eclam könyvtárban sikerült Petőfi-fordítások jelentek meg, 
" 2 első k' t"t ' l az egész imakönyvet versekben fordította. Egy be-
n se h . n ' • 

lllind lll. agyott ki a közkézen forgó »szrderl«-bol es mégiS 
egyrket költői formába öltöztette. Könyvét mindeaki be.sz-



n:'tlhntj:~ és llH'llrhsl'll gyönyörködhetik :1 s~crz() jól pe rgő 
vrr·~ciln n. 

.,\ fddolgoz:is kitiin(ícn sih•rült ; HZCrz(í annyira bele
nHqycdt tárgyába, hogy a kölWi tartalmat valósággal felfe . 
d~·zll' ott is, hol a kiizönsrgl'S olvasó csak prózát látott. Az 
imakiinyY n zsidóság lcgRzebb os:.~méit tükrözteti, a biblia log
jo!tntW,;chh részletcit l's t\ lcgérzrlmesebb zsoltárokat vette át, 
de mindcnnapi volta folytán kö:.mapivá vált a nagy közönség 
jd •nü'keny rrszénél. Gold~;;cbmidt fordítása ünnepi köntösbe 
öltözteti és ugy látj:t mindenki, hogy a hétköznapi imák nem 
hétközun.pi eszméket és érzelmeket foglalnak szavakba. Gold
schmidt. ki nem ragaszkodott az imák betüjéhez. szellemükbe 
é~ lelkükbe hatolt be t>s az általa felismert magot ültette át 
;l JH'met költészet talajába. 

.. A sajtó az uj fordítást, mondhatjuk az átköltést, ked
ve:úícn fogadta és értesülésiink szerint az offenbachi magyar 
rabbi mü1·e felette nagy számban kelt el. Tényleg ugy tartal
lU:Ínál. mint kiilső kiállításánál fogva ajándékokra is alkalmas. 
A. zerző a német kiadás sikerén felbátorodva, magyar kiadást 
is tervez. Határozottan zcrencsés gondolat. Folyóiratunk már 
évek óüt több ízben közölt az imakönyvből részleteket verses 
fordítá ban, sőt egyik szorgalmas rnunkatársunk az egész ima
könyv verses átültetését vette czélba. A. német vállalkozás 
~ikm·e bátorító és remélhető, hogy a megszakadt fonal most 
majd tovább szövődik. A.z ujhéber költészet remek magyar 
fordításokban van meg, melyekkel még a német átültetések 
sem versenyezhetnek Kétségtelen, hogy komoly törekvés me!
lett az imakönyv hasonló átköltése is sikerül. Ez alkalom~.~!, 
midőn Goldschmidt müvét a legmelegebben ajánljuk, felv~~J.~k 
az imakönyv verses fordításának az eszméjét é~ remel]uk, 
hogy az eddigi törekvések fokozott mértékben UJUlnak meg 

és teljes sikerre vezetnek. . 
A zsidóság kebelében uralkodó irányok között n chas~td~ 

irány a legköltőibb. A költészet a mysticismus é~es testvere · 
mindkettö régibb (meghaladott) világnézlet termeke. A leg
modernebb költő - ha ezt a nevet megérdemli - oly képek
ben beszél melyeket az emberiség primitivebb müvelőclési fokán 
valóságok~ak vettek. .A. régi ember hallotta és megértette a 
susogó szellő, a rezgő falevél és az élő hold nyelvét stb. 

AZ LMAKÖNYV NÉMET VERSES l'ORDIT.(S.\. 
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A gyermek még ma is érti, mert közel áll az ö emberhez. 
F pár szóval csupán azt akarjuk megma"y .. - · h 
" . . o ai azm, ogy lll I ert 

oly poehkusak a chaszulok és produktumaik. 11 t'k k 
. d k"lt"' n kk l ~ ys l uso ök 

és ezek rom o ~l . e e e vannak megáldva. :\Iár a zsoltárok-
ban lehet a mystic1smust megfigyelni és a kabb 1 1 .. . . . , a a enyege 
oly régi, ~mt az_ embe~1seg .. A.z emberiség pedig gyermekkorá-
ban poetikus. ~enyleg Imakónyvünkben a kabbalistáktól eredő 
részek a legpoP-tikusabbak: a menyasszonyt is bevitték az imába 
és Isten a szerelmes. A keleti zsidó mere'"zebbe -

t> n mar nem 
rnekelhetett. A szóban forgó imakönyvből mutatván ul il en 
részletek átültetéseit közöljük, mindeayikből eav.eay ye. k~ t 

,., o J o ' 1 ssza o . 

Der Welten-Sabbath: ,1;1 :"!:lS. . .. : 

Komm, Braut'gam, entgegen der brautlichen Maid: 
Wir hegrüssen den Sabbath der E1ógkeit .r 
Die Einheit Gottes der Sabbath lehret _ 
Der W orte Vielheit umfasst ein Ton : 
Irrt lang auch die l\Ienschheit Wahn-bethöret, 
Emst herrscht Gott allein auf dem Welten-Thron! 

Die Engel des Friedens: o:·S.11 t:iSW. 
•.· ••-: T 

Willkommen zum Frieden, ihr Engel der Weihe. 
Nach der Arbeitstage Mühe und Braus! 
Willkommen, ihr Engel der Liebe und Treue, 
In meinem dem Sabbath geweihten Haus! 

Zieht ein zum Frieden, ihr Engel der Weihe, 
Nach der Arbeitstage Mühe und Braus! 
Zieht ein, ihr Engel der Liebe und Treue, 
In mein dem Sabbath geweihtes Haus! 

O bringt mir den Frieden, ihr Engel der 'Veihe, 
Nach der Arbeitstage Mühe und Braus! 
O bringt den Frieden, ihr Engel der Treue, 
In mein dem Sabbath geweihtes Hans! 

Und wenn ihr sebeidet, ihr Eugel der Weihe, 
So scheidet zum Frieden ! Zum Frieden zieht aus, 
Ihr Engel der Liebe, ihr Engel der Treue, 
Aus meinem dem Sabbath geweihten Hans! 
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An den König der Könige: oSJ; •1 ;~., ri'. 
-T • T 

Gott ! H err der \Velt und der Ewigkeit : 
Sei als König der Kön'ge gebenedeit! 
Du thust Zeichen und \Vunder jederzeit. 
:llein Lied sei Deinem Lob geweiht · - -

Gott, Herr der Welt und der Ewigkeit' 
Sei als König der Kön'ge gebenedeit! 

Dank und Ho:ffnung: ~~17 i~l:. 

Du speisest die W elt, unser \'ater und Hírt, 
Du gabst Brot uns und W ein, ein freundlicher Wirt, 
Deineu Namen preisen wir unbeirrt, 
Deine Herrlichkeit thuen lau t wir kund: 
Du, o Gott, bist des W eltalls Felsengrund : 
Dn versorgst uns mit Speise, Dich preist unser Mund! 

A HERMENEUTIKAI SYLLOGISMUS A TALMUDI 

IRODALOMBAN. 

(Schwarz Adolf, Der hermeneutische Syllogismus in der talmudiseben 
Litteratur. Karlsruhe, 1901. 192 l. 8 °. Ver l. J. Bielefelcl.) 

Az előttünk fekvő iratban jeles munkát üdvözlünk, mely
hez hasonló a talmud-halákbai könyvpiaczon nem gyakran 
· elenik meg napjainkban . A i~1i11 Sp, a 7 HiUél-féle i1\,~ 
!gyikéről és a R. Ismáél fölállította elvek elsejéről szól, mely~k 
szerint a szentirást magyarázzák. A »kól-va-chóm~r« az e~~sz 
talmudi irodalomra terjed ki j mindenki előtt, kl c~ak fellg
meddig járatos ezen tudományban; oly _is~eretes, »m~nt Mar~ 
Sámuel előtt Nehardea utczái«. Es megrs nem keve~ nehéz 
~éget nyujt. Már »egy melléknévnek, vagy - nem banom -
" konkrét főnévnek egy abstrakt főnévvel müszóvá való 
egy k. S h arz 
monstrosus összetétele mellett sem haladhat el sen r, c w , . 

szerint, »gondolatlanu!« (8. old.). ~át _még eze~ követke~.t:~es~ 
eljárás egyoldalu megnevezése! Hl sz ep ugy kovetkeztetu b ől 
könnyebbről a nehezebbre, mint megfordítva a nehezeb r, 
a könnyebbre; miért nevezik tehát e szabályt -~1M1 ~P: nak es 
nem ~P' ""'~li nak is? (15. old. s köv.). Schwarz tehát mmdenek 
elött több bizonyíték utján megállapíthatni véli, hogy ezen 

A IIERMENEUTIKAI SYLLOO!S)ll.'S A TALl!UDI IRODALO)IB_\~. 3l)i) 

roagyarázási szabály neve eredetileg -;-.:•-· s~,; 'I"Olt (10. old.). 
De roennyivel többet jelent vagy mond ezen név az előbbin él;
]l.fi által szünt mEg most már ama nehézség? Erre Sch w .. 

miután előbb a ~"P összes fázisán átment, azt feleli: >S ~,; és 
-~1,, ép ugy jelölik n:;eg a különlegest és ál talánost terjedelme 
szerint, mint SS:~ és :!•::l a különlegest és általánost tartalma 
szerint« (11 1. old., L 110. old. is lenn). Itt tehát aristotelikuc; 
syllogismussal van dolgunk, a hol épenséggel nem a könnyü 
és a nehéz, hanem csupán csak az általános és a kiilönleges 
jön tekintetbe. E szerint egészen természetes is. hogy a con
eiusio többet nem tartalmazhat, mint a mennyi a praemissák
ban van. Ezt nem kell a bibliából bizonyítani. 

A syllogismus azonban csak későLb hatolt az iskolákba. 
mivel a következtetés régebbi eljárása >egyszerüen a könnyített
ről a sulyosbítottra való conclusióból állott« (12í. old.). Hogy 
proportionális fokozás mellett a coneiusio a praemissákon tul 
nem mehet, azt persze be kell bizonyítani. A babyloniai 
arnórák tehát, kik a ,,, szabályát a bibliából vezetik le, a 
»kól-va-chómer« előbbi fölfogását tételezik föl (ugyanott). 

Az egész munka három részre oszlik: J. Akól-va-chómer 
II. A kól-va·chómer fejlődési fázisai j III. A kól-va-chómer 
syllogistikája, melyek együttvéve következő 13 fejezetre oszla
nak: A k. v. theoriája; a k. v. refutatiója; a k. v. restitutiója: 
a k. v. amplificatiója j a k. v. anticipatiója; a következtetfis 
a bibliában; a következtetés a szoferíkus korszakban; a 'her
meneutikai következtetés; a hermeneutikai következtetés restin
gáló alakja; a különlegesről az általánosra való következtetés; 
a hibás következtetés j a hamis következtetés és végre a 
conversio. 

S És most legyen szabad nehány megjegyzést tennünk. 
Á P szócska nézetem szerint sem melléknév, sem főnév, hanem 
part. act., valamint a -:~1n is participium és azt jelenti: köny
n!,Hő - suly<Jsbító. Hiszen hasonló participiumok az J:"J:-tövek 
~ozt nagy számmal találhatók Ha azonban a kéziratos Szift-a 

1P-t olvas, akkor ez csak az infinitivus lehet, de akkor ezen 
~agyarázó ~zabály másik felét is ennek megfelelőleg -~er:-nak 
;neue olvasni (könnyíteni - sulyosbítani) és nem ·~11"-nak,
a ~éazt, hogy s,p a különlegest jelentse, alig fogadhatja el. akt 

ber nyelv szellemét figyelembe veszi. 
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Épen a sz. <Htal említett helyen : Sp ."':1:"1!0 ·•1;~ -:~1n1 S;, 
~~~ -·;;:J -~1:01 (9. old.) senkinek sem juthatna eszébe, hog~ 
valami t erjedelme szerint részlegesre és általánosra gondoljon. 
Hisz itt nincs egyébről szó, mint könnyítés- és sulyosbításról 
a roint már az illető misnák világosan mutatják. Osakho ; 
a J ernsalmi olvasata romlott és ugy kellene: 1j'~li' i1,ito i'D:l ~p 
; .il,.'.:lt.!l l:J •n1o ~~:'lit') ':~1il1 ; o•wSw [1 :J iii1üli' i~1n1 .i:VIi:l] ~hN •n1o 
;·l)::t• 1:J •n1o ~1:"1\!' [(-:~1n1) Sp1J i'ili1ü jSmw ~~to i'T;:J 6p1. A hetes 
szám csak egy tisztátalanná lett názir-nál lehetséges, még 
pedig mint tisztulási napok, de •1;,~ ·m·nál nem lehet 7, 

hanem csakis 30 napról szó. 
De hogy a fent említett kérdést, mely Schw.-ot sokáig 

nyugtalanította, megoldjuk, legyen szabad megjegyeznünk, hogy 
a vav a »vachómer« -ben egyáltalában nem vav copulativum, 
banern inkább va v disjunctivum, »vagy « értelmében, itt tehát: 
könnyítő vagy sulyosbító; igy tehát ami n"1P kól-va-chómer-ünk
ben a következtetés mindkét alakja, akár melyik következtetési 

eljárás utján történik, ki van fejezve. 
De a mit Sch w. a »dájó-szabály«-ról, különösen a 130. olda

lon állít, nézetünk szerint nem áll meg. Igaz, hogy a mi Szifré-nk 
olvasatja romlott, de értelmét illettHeg nem tévedhetünk, ha csak 
előbb tisztában vagyunk, hogy R. Achai b. J ósiá:~ak csak kel
lett valami támasztékot találnia arra, hogy az Orökkévaló őt 
(Mirjamot) »duplán« kárhoztatta. Egyébként az olvasat, amin~ 
a J alkut-ban fennmaradt, mely az egyedüli helyes, semmi 
kételyt nem enged arról, hogy ki adja a »dájó-szabály«-t el6. 
Ez ugy hangzik (N um. §. 7 42) : pi' pi' :"l':JN1 :"lli'~ SN ':'l it:N'1 

;,!:)•' !il!:l'Tj 'r'llt' -~1N 1:"1'WN' •:1 'NMN ':li (1 ,i:l'~' !i:V.:lli' oS:lli N~:"l :"l'JO::l 
, lo~ ~ L ~ ,~'N 
:"l"::l"l'l 'l ,.:l :"!':lN :"1~ 'N : M:V:lli' li~7::l) N:'1lili' :"l::l'i:l :"l:l ~iJ 1".:l :"!' N 
.;"l:vhw ;"l:lj:m ~N 'i 1".:l ,i' :JN ;"l~ j1i;::l lW;"IS i'i;"l :~ N:JS ,,, !. ili':V nv;:,•N 

»És az Örökkévaló szólt Mózesnek: Ha az atyJa ar?záb~ 
, k 'k 7 · ? R Acha1 bai köpött volna nem-e szegyen ezne napig. . . . 

.T ósia mondt~: Duplán szidta; mert ha saját édes aty~ a sz~dta 
ék ' h t már a saJát edes 

volna, 7 napig szégyenkez n ' es a mos , l való 
atyjától való szégyene 7 napig tart, akkor a Szen~tő 
Szégyenének dicsértessék ő ennek megfelelőleg 14 napig kellett 

' ' , . , h többet 
tartani ; de a kól-va-chómer segttsegevel nem le et 

' Heilpern 1"11",,:"1 •ic 8 • v. ezt a helyet elnézte. 
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követke~te.tni, ~i~t a mennyit az előzmény tartalmaz.« Igy 
és csakis 1gy VJ~agos a hely, de e szerint >R. Ismáel iskolájá
ban tudtak adáJÓ-szabálynak a szentirástól való levezetéséről «. 

Különben a M"1p, magától a szerz6től igen dicsért Ger
:onides-féle f~lfogás szerint (74. old.), egy egészen szabályszerü 
syllogismus. En ugyanis igy következtetem: Isten ellen elköve
tett véteknek a büntetése kétszer akkora, mint a saját édes 
apján elkövetett (~ersonides id. b.); ha egy apa leányát meg
szégyeníti, 7 napig szégyenkezik: tehát hasonló esetben az 
Istentől való szégyen 14 napig tart! Fokozásra utalnak ezek 
a szavak is: 0'~' l'1:V:lli' üS::lli N~:'1, különben az egész monclat 
fölösleges. Ha most a kettős büntetés még sem következett be 
ámbár hibás következtetések Istennél ki vannak zárva akkm: 
Isten nyilvánvalóan rninket akart a dájó-szabályra t~nítani : 
ktivetkeztetés utján megállapított bünre nem szabad nagyobb 
büntetést róni, mivel a tévedésnek alá vagyunk vetve és az 
itéletben könnyen tévedhetnénk E szerint a babylóniai amór!Ík 
a n"1p-t jól értették (bárcsak mi is ugy érten6k szavaikat!) 
és a dájó·szabály ősrégi. 

De bár némely részletben nem állhatok a szerz() olda
lára, mégis szivesen bevallom, hogy munkája általánosságban. 
eltekintve klasszikus irályától és tetszet6s kiáUításától, tartal
milag is serkentőleg hatott reám és ennélfogva a legszélesebb 
elterjedést kívánom számára. 

Jeruzsálem. DR. GRüNHUT LÁZÁR. 

IRODALMI SZEMLE. 

A »Theologischer J aresbericht« az imént napvilágot látott 
~l-ik kötete uj berendezést mutat, amennyiben 7 füzetre oszlik 
es minden füzet külön kapható. A 2. rész az »Ó-testamentom« 
ez. alatt felsorolja mindazt, a mi a bibliára és a zsidóságra 
vonatkozólag akár önálló iratokban, akár az id6szaki sajtóban 
~egjelent. Siegfried helyére Baentchs lépett, ki elődje szellemében 
Ismerteti az irodalmi produktumokat. A 158 lapra terjed6 biblio
graphiai bemutatás czélszerüen van felosztva és igen átlátszó. 
A. héber szavakat gondosabban kellene korrigálni. Ujra ajánljuk 
az érdeklődök figyelmébe. A zsidó theológust kiválóan érdekli 
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még az l. rész, lJtclynek rzime : :.> Yorderasiatische Literatur d 
ausserhiblisrue Hcligionsgeschichte« és melyet B eer és Lehmun ann 
dolgoztak fel. Ebben a sémi nyelvek és egyéb tudományok iro-
da] ma van összeállítYa. 

* 
. Dr. Brody H. :.>.1\Iikrl Ködesch« ez. alatt (Krakó 1903) 

Ehrhcb B. l>::\Iikrá Kipesutó« ez. nagy munkáját bírálja rend
kivül hevesen és élesen. Egyben-másban igaza van, feltünő 

azonban a nagy harag. Alig mulik el nap. hogy ne látna nap
világot olyan munka, a mely a szent iratokat radikálisabb 
módon pertraktálja, mint Ehrlich, a nélkül hogy megvilágí
tásukhoz századrész annyival járulna hozzá. Brody még abban 
is kételkedik, hogy a szerzőt Ebriichnek hivják-e? E tekin
tetben megnyugtathatjuk, minthogy egy év előtt itt járt, a 
midőn arról is meggyőződtünk, hogy jó kedvü és egészséges 
ember. A szentirásért pedig rajong és sok ezer forintot köl
tött munkájának kinyomatására. A zsidó irodalomban, fájda
lom, még mindig- él a középkori hang és mód, miből sem az 
irodalomnak, sem a szerzőknek nincs örömük. 

* 
Maimuni misnakommentárját a nagy közönség számára 

arahul írta, mint minden munkáját törvénykodexén kiviil de 
a legujabb korig csak a helylyel-közzel hibás héber fordítás
ban forgott közkézen. Ujabbarr Derenbourg, Barth és mások 
kisebb-nagyobb reszleteket adtak ki az arabs eredetibőL Ezek~ 
hez csatlakoztakJegujabban Sik B. és Hirschfeld E. budapesti 
rabbijelöltek, kik közül az első a Taanith, a második _a J~ma 
(I-IV. fej.) traktát~sra vonatkoz~ k~mmentárt ~dta ~~- Mmd~ 
k ttén latin nye1vü Jegyzetekkel lattak el. Remelhető, hog~ 
S:iráds iÍy módon, részletekben, fog teljesen kiadatni. A zstd6 

tud6mány vizzel főz. 
* , , d íro-

Kitünő munkatársunk, dr. Grü~hut Lazar,, gaz ag 'abb 
d: l . tevé'kenységet fejt ki a midras-Jrodalom teren. LeguJ , 

k~mdl" ,.Jalkut Hamakhiri« Mislére (Jeruzsa-
ta v ... n-ya a , , , k' t tá sal 

1 1902), melyet kimerítő bevezetessel es forJaS 1mu a 8 
, 

e ' 1 kb "l Zsoltárok- es látott el. Ez a midrasgyűjtemény, me ye 0 a rt a 
Ézsaiásra vonatkozó rész már ki lett nyomatva, hason. 1 

_ 

.J alkut Simeónihoz, de nincs oly ügyesen szerkesztve. Az ts me 
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1 
koru szer:tő nem tett egyebet, mint hogy az egyes 

r~!l~:i helyekhez a midrasokból és talmudokból összegyiijtötte 
bt ·eájuk vonatkozó értelmezéseket, melléje jegyezve a forrást. 
::ly ből merítette: Mu~kája kimerítő leh:t,. mert e~y-egy 
versre sok agáda JUt. ÜJ dolgokat nem talalm benne es fon
tossága abban áll, hogy a közkézen forgó midras-szövegekhez 
Jnás olvasatokat nyujt és hogy talán ismerte az elveszett 
J elamdénut, miről dr. Grünhut bőven szól, Buberrel vitat
kozva. E midras-gyüj temény szövegtörténeti méltatása benyo
másunk szerint csak a teljes mű és igen fáradságos tanulmányok 
alapján történhetnék. A midras szövegkritikája még gyermek
korát éri. Ez a J alkut az agáda szempontjából pótolja a Tól
cl6th A.harónt. Dr. Grünhut a kiadás által bokros érdemeit a 
roidras-kutatás terén ujra gazdagította. 

* 
Posnanski S., nagyszorgalmu fiatal tudós, az Irodalmi 

hirekben említett külön lenyomatban egy 12. szálladbeli franczia 
exegéta magyarázatát adta ki Hózseára. Eliezer de Beaugency 
(Orleans környékén) a Rasi köréhez tartozott és az egyszerü 
magyarázat hive volt. Delitzsch fedezte fel (1838.), azóta 
több kommentárja került napfényre. Ézsaiás kommentárát 
kiadta Nutt, az Ezekieire vonatkozót Posnanski igéri. Eliezer 
a versek összefüggésére nagy sulyt vet. 

* 
Schwager L. Husyatinból héber incunabulumok és kéz-

iratok birtokában van, melyeket egy közrekocsátott katalógus
ban ismertet. A legértékesebb egy teljes bibliakudex. a mely 
pergamentre van irva, melyért 2400 koronát kér. A könyvek 
a talmud által (Bába Bathra 14 b) el6irt sorrendben követ· 
~e_znek egymás után. Ebből a régiségre következtetni bajos. 
h ]án! 360 koronáért egy képekkel di~zített megillát és 5U-ért 
~on]ó kethubát. Egyéb kéziratai is vannak. Ha a zsidó tudó

so nak pénzük volna ? Mind Ang1iába vándorol. 

* 
ly Luncz A. M. szentföldi héber kalendáriumának 8. óvfo-
le:~; ~ szükséges tudnivalókon kivül érdekes irodalmi mellék
ál e Jelent meg. Német czime: Litterarischer Pal1istina 
ka:_an~ch etc. J ernsalem 1902., és szerzőnél GO krajczá.rért 

ato. Az irodalmi dolgozatok közül kiemeljük a követ.lie-
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kezöket: Elfelejtett monclük időrendben összeállítva (L 
5 beduin harczi dal héberre fordítva (A. S J J ,_unlczJ: 

. f ( . · · euuca) : 
beszélge~é~ a szama1:1tán ő~appal ~u~cz), a Palesztinába 
az utoiso evben megjelent konFek b1bhographiai felsorol -' n 
Ez utóbbiból megtudjuk, hogy -~:~·,~;, czimen meg fog jel:sa: 
egy bibliograpiai összeállítás mindazokról a héber érteke~~~ 
sekről, mel,Yek 1810-1880 között az időszaki sajtóban a sze:t 
földröl napvilágot láttak; továbbá jnS~;, liN!l ez a latt a 8 · zent 
földre vouatkozó törvények gyűj~eménye egyéb érdekes és fon-
tos mellékletekkel. A SN·t;~· r· N m? érdekes olvasmány és aján!' uk 
a héber olvasók figyelmébe. - A szamaritán föpap Jazt 
mondta, hogy van nekik egy tórájuk. melyet a kolophon sze
rint :. .d..bisua ben Pinchasz ben Eleazar ben Aha ró n hakkáben 
irt az izraelitáknak Kanaánba való bevonulásának 13. évében 
az áldozatok bőréből készült pergamentre«. Hasonló ehhez 
egy bibliakodex. mely egy jeruzsálemi ember birtokában Yan 
és a melyen az áll, hogy Ezra irta. Minden esetre igen régi 
példány lehet. Az az arabs formula, a mely Áron neve után 
.ill, csak a hamis utóirat késői származását bizonyítja, de a 
példány maga az arabs uralom előtti korból eredhet. A főpap 

több könyvet mutatott, melyben a másoló neve a pentateu· 
chus egyes helyeinek kiemelése által jeleztetik Luncz figyei
mét elkerülte, hogy ez a másolói szokás a zsidóknál is dil"ott. 
A szamaritán vallás ismertetése egyébkép is felette érdekes, 
több pontban a talmudi zsidósággal szemben a régibb nézetet 
őrizték meg. 

* 
Grunwald M., »Portugiesengraber auf deutscher Erde. 

Beitriige zur Kultur- und Kunstgeschichte« czimü iratában 
(Hamburg, 1902. Ára füzve 3 márka) a hamburgi, glück
stadti, altanai és emeleni portugies (spanyol) zsidók történetét 
a.dja. Főforrásai a temető és az archívumok és, ugy látjuk. 
hogy az irodalmat is kPllően használta ki. Az első beván
dorlók mint katholikusok telepedtek le és csak késdbb vetették 
le a.z álnrczot és vallották magukat zsidóknak, pedig már akkor 
120 esztendeje mult el, hogy (íseik felvették a keresztet. 
A 4--5 gener:í.czióban még oly erős volt a zsidó érzés, hogy 
vándorhatot vettek a kezükbe, csakhogy nyiltan vallhassák 

eik hitét. Az általuk alapított községekből még csak a ham-
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burgi él. Érdekesek sirköveik, melyek muvesz1 ki>ítelüek és 
melyeken egész bibliai jelenetek és egyéb képek vannak. Kár . 
hogy G. csak eg!~~ mutatványokat adhatott. A sirköveken a 
héber nyelven klvul portugal (spanyol), franczia és n~met is 
előfordul. Némelyikre a halott czímere van rávésve. G. sok 
szempontból és alaposan dolgozta fel az összegyűjtött anyagot. 

* 
Dr. Ziegler J. kitünő munkatársunk, a midras azon 

hasonlatairól, melyekben király szerepel, terjedelmes könyvet 
irt: »Die Königsgleichnisse des Midrasch belenehtet durch 
die römisebe Kaiserzeit« (Boroszló. 1903. Ára 10 márka.) 
Folyóiratunkban (XI., 1894. évf.,· 258 és 336) Heller Bernát 
értekezett az evangeliumi parabolának viszonyáról az agádá
hoz. Ez az első értekezés, mely a midras másaljainak van 
szentelve. :Nagy stilben folytatja ezt a munkát nevezett munka
társunk gyönyörüen kiállított, körülbelül 700 lapos müvében. 
A régi szónok rendesen a földi királyon demonstrálta az égi 
király fenségét és igen sürün emlegeti a királyt, ugy hogy 
Z. amidras hasonlatainak legalább a felét dolgozta·fel. Az anya
got áttekinthetően ll fejezetre osztotta és megvilágítására 
felhasználta a klasszikus irodalmat. A zsidó kutató saját terii
letén el van hagyva, alig vannak előmunkálatok. de viszont 
sz:rencsés abban, hogy az antik irodalomból készen kapja 
mmdazt, a mire szüksége van. Terített asztalhoz ül. a klasz
szikus Sulchan Árukhoz. Szerz6nk viszontszolgálatot tesz. uj 
anyagot nyujt az antik irodalom kutatóinak. Sz. oly előzé

keny olvasóival szemben, hogy a függelékben a forrásokat 
eredetiben nyomatja le és egyébként is gondoskodott arról. 
hogy mindenki könnyen megtalálja azt, a mit keres. A szóno
kokra k""l" .. t k" u onos e mtettel volt, hoay munkáját szónoklataikban 
f~l~asználhassák. J elen sorainkk:J azonban csak a figyelmet 
hivJuk fel az érdekes és terjedelmes műre, a részletes ismer
tetést későbbre tartva fenn. 

* 
A Grunwald M. szerkesztésében megjelenő , ~liltheilun

~::, de: Gesellschaft für jüdische Volkskunde« utol ó 3 füze

köz~!m'· I~I-:X: (1.90.1-190~) kiem~~~ ü~ a következő nagy? bb 
enyeket: B1bhograph1e der JUdisch-deutschen Spndi-
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wiirter, összesen :;6 számot iilel fel és Bernstein .T. varsói 
példaszó-irodalomgyüjtő nagy katalógusából meríttetett és né
hány facsimile díszíti a füzet végén. Grünwald l\[. a zsidó 
nevekről értekezik. A VIII. füzetben a bibliában található 
theophor nevekről van szó. Kérdés, vajjon az ilyen nevek, miut 
l.!'N~:'I' stb. theophor neveknek tekinteneMk-e? Pl. 101• vagy 
:-pw-ben az első betük nem a tetragrammból származnak és 
inkább S~ csatolandó a végéhez. Ugy látom, hogy G. Renan 
(REJ) és .Tastrow (ZA. W) idevágó fejtegetéseit nem vette 
figyelembe. Felette érdekPs Bersohn M. czikke »Einiges über 
die al ten Holzsynagogen in Pol en«, mely képekkel van díszítve. 
.Az 1902-ben kiadott IX. és X. füzet tartalma a következ/í: 
Lan da u M., Zur Geschichte der j ü dischen V ornameu. _ 
Kohler K., Zur Beleuchtung jüdischer Sagen und Braucbe. 

Wolf A., Etwas über jüdische Kunst und altere jüdische 
Künstler. - Grunwald l\I., Bibliomantie und Gesundbeten. 
- ·wiener L., Marchen und Schwanke, in Amerika aus elem 
~fund e rnssiseber J u elen aufgezeichnet. - Grunwald JI.I., 
Bilcler und Zeichen auf jüclischen Denkm1ilern. - Tarlau J., 
Vo1ksmeclizinisches aus elem jüclischen Russland. - Cohn J., 
Purimlied. 

Az eleven szerkesztő felvetette azt az eszmét, hogy zsidó 
rolitárgyak lefényképeztessenek és a költségek fényképek átvé
tele által fecleztessenek. Azonnal meg is valósult. A.Itonai 
sirkövekről 6 fénykép vétetett és az érdekelteknek mindössze 
6,5 koronáért adattak el. Tervben van néptypusok felvétele. 

A SEMÓNE ESZRÉBÖL. 

Az észt te szántad Úr az embereknek 
S a föld fiának a megösmerést 
Oh ezután is adj nekünk értelmet 
Eszméket kutató elmélkedés't. 
Dicsértessél Te örök Istenünk 
A ki megösmerést szántál nekünk. 

Yezess bennünket szcnt tanadhoz vissza 
Fogadj szolgálatodba óh Atyánk 
Hogy tökéletes igazi és tiszta 

A SE:MÓNE ESZRÉBÓL. 

Megtéréssei rójjuk le a hi~ánk. 
D· csértessél Te örök Istenunk 
K~t megtéréssei engesztelhetünk. 

Bocsáss meg Isten ! Óh mert bün_be 1estűnk Engesztelődj ! mert gonoszak valn.nk :. 
Ki megbocsájtó vagy Te ~10zzád esdunk 
Bűnt megbocsájtó mennye1 Atyánk. 
Dicsértessél Te örök Istenünk 
Ki gyakran megbocsájt, ha vétkezünk. 

Tekints le hozzánk a mi sok bajunkban, 
Életküzdelmünk küzdhessük Veled! 
Hogy mihamarabb gondtól szabadultan 
Megváltóként dicsérhessűk neved. 
Dicsértessél Te örök Istenünk, 
A ki megváltasz, hogyha szenvedünk. 

Gyógyíts meg Te és akkor meggyógyultunk! 
Segits! S akkor rajtunk segítve van ! 
A dicsőséged csak a mi jóvoltunk 
És -vigasztal a lét csapásiban, 
Hogy tökélctes írt csak te adbattál, 
Mert igazán csak Te gyógyítasz meg. 
Hatalmasb vagy a hatalmasaknál, 
Mert a hatalmad a könyörület. 
Dícsértessé!, Te örök Istenünk, 
Ki meggyógyítod minden betegünk. 

Áldd meg Uram bőséggel ez esztendőt 
Teremjen dúsan a föld kebele ... -
A föld szinén áldj meg minden leenelőt 
Legyen csürünk javaiddal tele. 
Oh áldd meg Isten életéveinket 
U gy áldd meg mint a boldog éveket, 
A mint megáldottad az eléinket. 
R~lljon a harmat s langyos permeteg 
D1esértessél Te örök Istenünk, 
Ki áldott esztendőket adsz nekünk. 

Szabadulásra szólaljon meg kürtszó 
Számüzötteinknek adj oh égi jelt! 
Gyűjtsd össze a négy tájra szétszóródó 
Számüzött és hazátlan Izraeli. 
Dicsértessél Te örök Istenünk 

M: Ki által egykor összegyüjttet~nk. 
AGYAII·Zsmó SzEMT.E. 1902. IV. Fi'zn. 
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Ültesd Yiosza bíráinkat, mint hajdan 
S tanácsodat oh Ür, miut egykoron. 
Te hárítsd el rólunk a gondot s a bajban 
A bánkadásunkat - ha megoson 
És egyedül Te uralkodj felettünk 
KegyelmeR Istenünk irgalmasan. 
Oh, hogy ártatl:moknak ítéltessünk 
Igaz biró törvényhozásodban ! 
Dicsértessél 'l'e örök Istenünk 
A ki szerető biráok vagy nekünk. 

Rágalmazóknak ne legyen reményük 
S elpusztuljanak a gonosztevők. 
Boruljon sötétségbe életfényük 
Törjön le szándékuk idő előtt. 
Életünkért, mit reád bízunk, 
Lelkünkért, mit dalra szitunk, 
Csudáidért, nap-nap után 
l\Iiket velünk müvelsz csupán ... 
Azért. mit jóságod tészen 
Reggel, este, éjjel, délben, 
1\fert óh j ö vagy ! Felérhetetlen 
I steni könyörületben. 
Kegyelmed nem fogy el soha, 
JósáiJ'odban ez a csoda 
S örBkké a mig csak leszünk 
Benned bízunk, reménykedünk. 

S mindezekért magasztalva 
Dicsőítve legyen neved. 
Most és mindörökké dalba, 
Hatalmasan és szerfelett. 

Mind en élő N e ked ád hálát . 
És valójában csak neved z_engL_ . 
Üdvünk. segélyünk te voltal .mmdeg 
Lelkünk örökre szined esengr. 
Dicsértessél te örök Istenünk, 
Te örök jó, kiről igy zenghetünk ! 

Hints óh ránk hát békét, áldást, 
Könyörületes megváltást, 
Malasztot, üdvöt, kegyelmet, 
Izraelnek segedeimet! 
l\Iindnyájunkat áldj meg ugyan, 

J Fényedtől eléd borultan. 

A ~E~IÓ:>E ESZHÉniiL. 

.!Ueri lúnyeclnek örök fénye, 
Szent tanodban van leté\·e, 
Szent tanodban, a mely é~tet, 
S melyet ránk sugárzott fenyecl . 
Szeretetben, kegyelemben, 
Isteni könyörültltben, 
Áldásban és igazságban, 
J óságban 8 megbocsájtás ban. 
L egyen kedves hát Előtted, 
Hogy megáldd Izrael néped 
J',Iindenkor, minden órában, 
Legyen része megnyugvásban. 
S dicsértessél óh áldó I stenünk 
Ki lelki békével áld meg bennünk. 

Őrizdel meg óh I sten 
A rossz szótól ajkam -
N e legyen ó h bennem, 
Hamisságra hajlam! 
A ki rám rosszat moncl, 
Hallgattasel el menten, 
Szubaclits meg attól 
A ki üldöz engem. 
A rágalmazókkal 
N e hogy feleselj ek, 
A gonoszt szólókkal, 
Hogy harezra ne keljek ! 
Nyisd fel, nyisd fel szivem 
)Iinden égi szóra. 
Lelkemben szent tanod 
~oganjon meg jóra. 
Es a kik felőlem 
Rosszat gondolnának, 
Óh, hárítsd el tőlem. 
l\Ii abból rossz háracl. 
'redd meg a nevedért 
J ós>'tgos jobbodért 
;edd meg szentségedért, 
Tedd meg szent tanodért, 
'redd meg mindazokért 
Kik neked kedvesek, ' 
Hogy ujjongva vallják. 

Hagyd el Isten, hagyd el örökre őket 
Es zúzza össze őket haraiJ'od 
~Iutaadd meg nekik isteni erődet 
E~ teljék be a Te akarato<l. 
Dicsértessél Te örök Istenünk 
Ki llorha sujtjn minden ellenÚnk. 

3í.j 
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Induljon meg óh szived irgalmadban 
Az igazak és jámborok iránt. 
S a sarjakon, kiknek atyáik hajdan 
Tudósok voltak - esdve kér imánk: 
Atyánk, Urunk, hogy könyörülj meg rajtuk' 
Az aggokon s a ki tűzhelytelen. ' 
Tőled nyerjék el mindannyin jutalmuk 
Kik benned biznak Isten szüntelen. 
Sorsunk irányitsd óh az igazakkal, 
Hogy szégyenbe ne juthassunk soha. 
Dicsértessél óh örök háladalla!, 
Te igazak védője s szirtfoka. 

Térj vissza irgalommal városodba 
Jerusolájimba lakozni óh! 
A mint' ígérted, hogy egykor lakodba 
Tróhalni visszatérsz - mindenható 
Dávid király fölszentelt imaháza 
Örök szentegyház legyen mielőbb 
Zendüljön ott fel hymnusa, zsoltára, 
Ugy hogy minden nemzet megértse őt. 
Dicsértessél te örök Istenünk 
Ki majd Cziont felépíted nekünk! 

Igyen növeszd Dávid királyunk sarját, 
Hogy nőjjön üdv - mi zsoltárán fakad. 
Segélyed hivó szózatát, hogy hallják, 
Kik mindennap hozzád kiáltanak. 
~ap-nap után, mert benned bizunk bizón 
Benned hiszünk s benned reménykedünk 
Segélyedért kik imádkoznak izzón, 
Azok kedveért óh segits nekünk. 
Dicsértessél te örök Istenünk 
Ki üdvöt segélyt növesztel nekünk. 

Halld meg Atyánk esdeklő, hivó szónkat 
S könyörülettel légy U runk velünk 
Imádkozásunk jóvoltodba rójjad 
S akkor hiába nem esdekelünk, 
Mert te vagy Uram a könyörgök Atyja, 
Ki nem ut.asit el imát. fohászt. 
Dicsertessél te a ki meghallgatja 
Az esdeklést és az imádkozást. 

ajha megkedvelnéd imádkozó néped 
S az sdeklő imát, melylyel imád Téged. 
Azért eseng folyton hő imádkozása 

A SE)lÓNE ESZRÉBŐL. 

Helyezd vissza ujfent házad csarn.okába 
Áldozat tüze ]esz - a felszáll~ 1ma 
S Isten szolgálata örök harmóma. 

V aj ha hogy igy ujra megláthatná szemünk 
Hoay Czionba lakik irgalmas Istenünk 
Di~sértessél óh mennyei Atyánk, 
A ki Czionból fényét hinti ránk! 

Hála, hála Isten néked 
Istenünknek oh, hogy Téged 
V alihatunk öröktől fogva. 
Ősapáink sziklafokja. 
Életünknek sziklabércze, 
Segedelmünk pajzsa, vértje. 
Jő és tünik emberöltő 
S egyre - mint dalát a költő , 
Ezt daloljuk hálatelten 
Dicsőítő énekekben. 
Istenem, nevedet, 
Hallgas meg, segits meg 
Én édes Istenem. 
Minden gondolatom 
Fogadd el kegyflsen -
Minden imaszómat. 
Óh mennyei Atyám 
Szirtem és lVIegváltóm 
Igy hallgasdd meg imám! 

Ki békét hint fent a mennyben. 
Békét itt lenn az szerezzen. 
Békét, áldást minden népnek 
S különösen Izraélnek. 
S mondjuk rá : Amen. 

Budapest. 
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TANŰGY. 

A. TALMUD-TÓRÁK TA.NA.NYA.GÁRÓL. 

Vádolhatjuk a modern zsidóságot sok mindennel, hanem 
azzal jogosan nem, hogy nem ismeri fel a hitoktatás fon
tosságát. 

Egy évtized--óta e kérdés a legélénkebb megbeszélés 
tárgyát képezi s bár igaz, hogy elméleti fegyverekkel nem 
fogjuk azt soha megoldani, mégis bizonyos, hogy a sok vita 
és hozzászólás eredménye gyanánt bizonyos általános igazságok 
kezdenek leszüremlcni. 

Lassankint általánosan uralkodóvá válik ama nézet, 
melyre már több mint egy évtizeddel ezelőtt ezen lapokon, 
valamint ujólag háromévvel ezelőtt, 1) utal tam, hogy ha gyakorlati 
eredményt akarunk elérni, vissza kell térnünk ctz ősi zsidó 
rallásoktatás két eszlcözéhez a hébet b·ibliához és a szidw-lwz. 

A bibliából tanulja a gyermek megismerni vallása alap
ját, gyökerét, a szidurból pedig a ~agyomá~yos t~.vábbfejlő.d~s 
eszméit, tanait, szellemét, szóval mmdazt, m1 bennunket lZlael 
fiait zsidókká tesz. 

A ré i idők nem ismerték sem a zsidó to'rténetet, sem. a 
7 'tt nt mig azonban ezeket sem mellözbetjük. Folytonos tekw
ti\t ai kell azonban lennünk arra, hogy ezek tanítása által a 
z:id~ vallásos nevelés ama két főoszlopa rövidséget ne szen-

vedjen. h 'dót'' ténet 
Legujabban kisérletet tettek a:ra,.. og~ a z~~,. or mé 

, h'ttan egy tantárgygyá olvasztassek ossze.") A. ki~erlet, g 
e:> 

1 
k' t" k · általán nem h k' bb hibák nagy számától elte -m un Is, egy , . 

a lse . l . d '61 A Dzmantulz sikerűlt . .Jobban meg lehet csmá m, e J nem. 

') A losonczi izr. iskola 1899-ik évi értesítője 24. l. 
• Dr. Klein ,József: Istentisztelet. Budapest, 1902. 

b t(.ir·ténelmünk . . h lyesen utal arra, ogy - , 
ravbiegyesúlet tante~.[~ :gyermek hittani ismereteit is erősl
tanításával igyekezzun, . bb mértékben követendő, mint 

h l es és meg nag.)O l t"·-
teni. Ez e y 16' ja de arra nem alka ma n. or 

t az említett tanterv e lrd '. . b'ttanra oktassuk általa. 
az 'tás hogy ren sz ei es I 
ténelem tam ' 
növendék einket. 

Ennél már csak az 
tantárgynak vesszük vagy 

helytelenebb, ha a hittant külön 
l ' "t"cl 'k tantárgy-pláne még 1ozza o o 1 -

nak a lit~trgiát is. . . . imal.·önyv ismatetá;t!nek kell 
A hittant és ltturg111t az 

(Plöleln,ie. · - l b· · t · 
Nincs vallásfelekezet, mely ilyen kmcscse Irna, ~m Ll 

· ·d . k Vallásunk egész tartalma le van abban tere és 
lll SZJ Ul Un • , , d 1. 

· den mit a zsidóság közszelieme az evszaza o.n, benne van mm , - . 
évezredek folyamán elfogadott, sajátjának elismert és így szen
tesített. 

Imakönyvéből tanulja meg a gyermek vallása fensége 
tanait; szentebb, magasztosabb lesz előtte az eszme, ha azt 
maga fedezi föl imakönyvében, de másrészt szentebb lesz előttf~ 
az imakönyv i~, ha megérti, az isteni ismeret és emberi erkiilcs 
milyen nagy számu eszméit rejti az magában. 

Talán- ha Isten engedi és más meg nem előz - rna~am 
fogom egyszer megirni, hogyan kell rendszeres bittant taní
tani az imakönyv alapján, de hát mü1den hittanító, ki a 
hagyomány szellemét ismeri, rájön magától is, hogyan kell és 
lehet imáink tartalmából, formájából, egymásutánjából, az 
istentisztelet berendezéséből a lwgyornányos felfogá.~, de semmi
esetre sem egyéni nézet vagy ötlet aletpján, a vallás igazsúgait 
kifejteni. 

Imakönyvünk a mi hittankönyvünk, ennek utján igye
keztek ,bölcseink a vallás igazságait az egész nép tulajdonává 
tenni. Epen ebből a szempontból kifogásolarn a dunüntnliak 
tantervét, mely a középiskola alsóosztályait a tóra számára 
foglalja le és az imafordítást teljesen mellőzi. Épen ellenkező
leg! Ennek kell képezni a négy alsó osztály vallástani tan
anyagának gerinczét. 

. A felekezeti elemi iskolában nagy suly fektetendő a 
torára ott . 'd" , d l . . . 
. .. ' van 1s 1 u ra, e az a girnnaz1umban erre r:i nt>m 
erunk. Ott az imakönyvismertetésrc szükséges az idd. 
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Az imakönyv a mindcnnapi kenyér; minden egyéb 
kevésbbé fontos ennél. El tudom képzelni, de sőt naponkint 
százával látunk magunk előtt embereket, kik valhtsos zsidók. 
bár a tórn. eredeti szövegét nem értik, de nem lehet jámbor 
zsidó az, ki elót t az imakönyv ismeretlen. N e felejtsük el 
pedig, hogy a mi gyermekeink zöme a középiskola alsó osztá
lyaibau nevelődik. 

A tóra alaposabb tanítását ama intézetre kell biznunk 
h ol az u. n. »mevinim«· t neveljük föl, azaz a talmud-tór~ 
iskolákra. 

Ezen iskola alsó tanfolyamának egyetlen vagy legalább 
is fötárgy~ a ~ tóra. lehetőleg mü1dig a folyó hetiszakasz vagy 
annak egy része. Csak ha növendékünk két-három évet fog
lalkozott ezzel, akkor kerülhet a talmund-tóra felső tanfolya
mába, hogy itt - a hagyományos zsidó szellemet alaposabban 
megismerje. 

S hogyan vezessük itt be a gyermeket a hagyományos 

irodalomba. 
A misnet alkalmasnak mutatkozik, de czélszerütlen. 

A gyermek itt a hagyományos fejlődés első korszakát ismerheti 
csak meg, tehát azt mi tőlünk ma legtávolabb esik; ar-ra 
pedig nincs idő, hogy a fejlődés további fokaival ~s meg
ismertessük. Chaje odom-ot vagy más sulchanaruch-klvonatot 

tanítani teljesen elhibázott lenne. 
A leghelyesebb itt is, ha azt az utat követjük, melyen 

immár közel egy évezred haladt. A zsidó felfogással -~s gon-_ 
dolkodással a rendelkezésre álló rövid idő alatt egyedu~ R~S'b 
kommentá1"ja képes növendékünket megismertetni. Egy vüágert 

szándékom itt Rasi dicséretébe bccsájtkozni, nem szo.rul~ 
sem utalni· akarok reá, hogy a zsidó nép tündok_lo 
ő arra. Csupán dó 

d k .. 't a szentirás !Jagyományos fölfogását, a zsJ 
mon a ore , . tő ké é ét rövid 
tudomán élesen megfigyelő és észfeJ.lesz p~ss g ·-

y . tethetJ"ük növendékemkkel Rasi kommentár 
idő alatt megismer 

tanítása utján. 1 errneknek ki 
Tapasztalatból mondhatom, hogy o yan gy l t lalko-

2-3 évig az alsó tanfolyamban a tóra tan~~á~dáva lő~g nyel-
h, , okoz a ro VI ' ve s 

zott, a rasi-typus ne ezseget nem . ' a tanulást. 
vezet p..edig csakhamar é~v.ezetté teszi szám!r~első tanfolya· 
.A_dolog természe ében reJhk, hogy ez a t. · 
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ának egyedüli tárgyát nem képezheti. Mi csak alkalmasan 
~választott szemelvényeket taníthatunk és erre két esztentlő 
~;ljesen elég, a t. t. pedig rendes_en tö?b évre terjed. De még 

' m'Í.S rendkivül fontos tárgy Igényh, hogy annak ott helyet egy , ' 
juttassunk. 
· Közel tizenkét millió zsidó lakik ma a föld legkiiliinb\>-
zőbb vidékein. A lengyel-német j argon , a német, az angol, a 
magyar, a franczia, a török nyelv egyesít ezek közül száz
ezreket, milliókat, de ma már egyik sem alkalmas arra, hogy 
az egész zsidóság összekötő nyelvét képezze. P edig ilyen 
nyelvre szi.ikség van, mert az összeköttetésnek létre kell jiinnie 
és létre is fog jönni. Előbb csak a zsidó jótékonyság szer
vezése sürgette azt, ma már a zsidó tudomány követeli min
dég hangosabban, sőt én magát a czionismust sem tartottam 
soha egyébnek mint ilyen, az egész zsidóságot összekötő intéz
mény utáni természetes vágy torzszülöttjének És ezen ii sze
köttetés közlekedő nyelve- ez kétségtelen- csak a héber lehet. 

Helyesen mondta egyik szellemes czionista: »A zsidó
ság szent nyelve - csak a lléber nyelv lehet.« Föltétlenül 
szükséges tehát, hogy ne csak papjaink, hanem - ha szabad 
igy szólanunk - művelt laikusaink legjobbjai is ismerjék e 
nyelvet, legyenek képesek szóval és irásban megértetni magn
kat héberül. 

Nézetem szerint tehát középiskoláink felsőbb osztályai
nak jobb tanulóival nem a tudományos grammatika, hanem a 
modern nyelvtanítás utján héber nyelvismeretet kell taníta
nunk. Képesíteni kell öket, hogy bizonyos mértékig héberül 
beszélni és irni tudjanak. Iga:.~, llO~?Y ehhez egyeleke még 
alkalmas tankönyvünk sincs, de ezen könnyen segíthetünk· 
Azt lliszem nyelvtanítóink közül akadnak, kik müveiket ilyen 
értelemben átdolgozzák. 

Dicső lenne az eredmény, melyet ezzel elérnénk. Egyrészt 
még szarosabban csatolnánk gyermekeinket a zsidósághoz. 
másrészt a zsidóság egységesítésén munkálódnánk. Az egész 
zsidóság összeköttetése csak ugy jöhet létre, ha nem csupán 
papjai és vallástudósai értik meg egymást, hanem azok kiizül 
is a legkiválóbbak, kik a gyakorlati élet legküliinbözőbh ágain 
munkálkodva szereznek dicslSséget a zsidó névnek. 

Losoncz. DH. VAJDA Bi:u . 
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Irodalmi hirek. Megjelent és beküleletett: The Jewish 
Encyclopedia II. kötet. Funk. and Wagnalls •. C_omp~~y Ltd. 
iYew-York és London, 1902. A.ra 7 dollár; almras utJan köte
Ü'nként 6 dolhü. - Dr. Zie_qler L, Die Königsgleichisse des 
illidrasch belenehtet durch die Kaiserzeit. Boroszló, 1903. _ 
Prof. Dr. Biichler ..d.., Das Synedrion in Jerusalem und das 
grosse beth-din in der Quaderkammer de~ jerusalemisoben 
Tempels. Bécs, 1902 (a bécsi rabbiképző Ertesitöjében). -
Dr Blat~ L, Az óhéber könyv. Adalék az ókori kulturtörté
uethez és a bibliai irodalpmtörténethez. Budapest, 1902 (az 
orsz. rabbiképző-intézet Ertesitőjében). - Ugyanaz németül, 
e czimen: Studien zum althebrüischen Buchwesen und zur 
hibliseben Litteratur- und Textgeschichte. I. Theil. Bttdapest 
és Stmssbw·g, 1902. - Grunwald M., Portugiesengriiber auf 
deutscher Erde. Beitriige zur Kultur- und Kunstgeschichte. 
Hamburg, 1902. - Dr. Fnnk S., Die J uden in Babylonien 
200-500. I. Theil: Boskowitz, 1902. - Dr. B1·ody H., 
Mikrit Kődesch. Arnold B. Ehrlich's l>:Mikr§. Ki-Peschutél« 
kritisch beleucbtet. Krakó, 1903. - Dr. Weisz M., Izrael 
Története a honfoglalástól a birodalom bukásáig. A VI. község
kerület tanterve nyomán iskolai használatra. Budapest, 1902. 
- Dr. Singer J., Der Juderr Kampf ums Recht. V01·trag. 
Als Manuscript gedruckt. New-York, 1902. - Dr. Wohlge
mtdh J., Babbi Ezriel Hildesheiner. Eine Gedenkrede. Berlin, 
1902. -Prof. Dr. Deissmann A., Die Rachegebete von Rheneia 
(külön lenyomat a »Philologus« XLI. évfolyamából). -
Bi~chler A., Theophrastos' Berich t ü ber die Op fer der J u den 
(külön lenyomat a ZA. W. 1902. évfolyamából).- Feigl L. II., 
A. buzgó Isten. Sábuóth beszéd. 11!.-Sziget, 1902. - Sik B., 
Commentarius Maimonidae in Mischnam ad tractatum Taanith. 
Dissertatio inauguralis. Textum arabicum cum versione hebraica 
adnotationibusque edidit. Budapest, 1902. - HiTschfeld E .. 
Commentarius :Maimonidae in l\fischnam ad tractatum J o ma 
(cap. I.--IV.). Dissertatio inauguralis. Textum arabicum edjdit 
adnot.ationibusque illustravit. B1tdapest, 1902. - Poznanskt S., 

·-...Commentaire sur le livre d'Osee par Eliézer (ou Eléazar) de 
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Beaugency. Publié d'apres un ma .· 
d'Oxford. Berdiczew 1902 (külön len ~usc~Jpt de la Bibliothek 
téből). - Dr. Kecskeméti L ;om~ a •Hagoren « 3. köte
Kiadta a hitközség e16ljárÓ~ága ossl~l· T~mplomi Beszéd. 
Dr. Goldschmidt J., Israel's Geb t afjJv~rad, 1902. , _ 
6 márka. - Wildeboer G., De la ef~· ~mz, 1902. Ara: 
!'Ancien Testament. Étude historico- .·~~ahon du Canon de 
- Uqyanaz, De Kerkvader Origene~~~ rque. Lausanne, 1902. 
Verbond.s. Amsterdam, 1902. (KÜlön le n de Kanon des Ouden 
Akadérora közleményeib6l). _ Ui an n;;om~t a hollandi kir. 
Joodsche Kanon. 3 polemikus czilt Jt~i .. 1 voór-Thalmudische 
gische Studien«-ből. _ Ui · u on e~yomat a »Theolo
religion in Israel in ihrem gyanaz~ __ Jahvedremt und Vo!ks-
i. B., _189_9. (Hollandi rekto~tgb~~~~rg~e~ :'~rhaltnis. Freiburg 
M., Mrtterlungen der Gesellschaft f" OI~~t~sa). - Gnmwald 
VIII-X. füzetek. Hamburg, 1901_~r9 JUdische Volkskunde. 

R bb' ·1 · 
02

· a JVa asztasok Dr Singer B ( 
kán, dr. Hoffer .Ármi~ (S · t ) V ernát Tapolcza) Szabad-
~átyás (Orosháza) Szegz::cfo~s d. eHp~é~?en, dr.. Rubinstein 
v~lasztatott meg rabbivá. Dr' ~-.. n,c er fgnáez Vasvárt 
bJttanárrá választatott. · uedmann Gyula Szeutesen 

Antokolski Márk hires orosz " é - - -
a hivatalos Oroszors7.ág nagy b, muv_ sz _meghalt. Temetése 

Breitner Zsigmond L ~za ~su reszvetele meTlett történt. 
az izr. hitközség üg.)·einek~'brsm~It ph!la;lthrop, a főváros és 
lk l áb

. uzgo lllunkasa 60 "l t. . 
a am ol szám os oldair 'l f' . . . ' · szu e esuapJa B h J o enyes ovaczwkoan -részesült 

osc an akab, a Chevra Kadis l "k .. . : 
ság terén szerzett bok . ·d . a ~ 110 e, a kozJótekony-
J ózsef-r:enddel lett kitün~~~ve~I em eJ elismeréseü! a Ferencz 

VJrchow Rudolf viláah · " t 1' B . 
korban meghalt Az a t' o Ir·~· uc os erlmben 80 éven felüli 
v~lt és semmiképen se~ rse:n.;ztm:snak ~érl~lhetetlen ellenfele 
ebsmemi. a ar a az antisemrták ethnologiájút 

Zsidó lordmayor Si . M . S 1 ~~t af~po~~-ármesteré~é vá;asz~~f:t~. s~~~~ita~;a~-~~ti !:i~fo~~ 
ben fel:~~~~tt~ol~á~r m~l:óságot. viseli ~s beköszöntő beszédjé~ 
szabadságot . 't ooCY. brt~orsosat nem elveznek mindenütt o b· 

mm a rtyben. J 

dr F !anhitóAk Tovább~épzése. Él~tre való eszmét . vet fel 
, : • ~180 · munkatarsunk (T. E. okt) · · .. 
zsrdo Ismeretei továb bk. .. t f l . ' lll!st'ermt a tamtok 
Érdemes fölötte gondol:~~~i. an o yamok által fejlesztessenele 

Hebrew Union College a cincinnati· . bb· . , . 
a m~ly 27 év alatt. 92 rabbit gn.tdu·~!It k'Iszet:;n~anum ?zime, 
rabbrhvatalt visel. Két nőn k . 1 ' ~ rk kozul 82 tenyleg 
nek is. Nem rossz gondola: l..s »ac_ot~ dlrplomát és _ez~k működ-

, semt mrzus« szmton nyit 
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áll a nők előtt. A belépéshez sok előismeretet követelnek és 
nagyon furcsán hat az emberre, hogy ennek elmondása köz
ben az Ertesitő Rasiról azt mondja, hogy a XII. század első 
felében élt. Tanterve részletesebb és jobb, mint az európai 
rabbiképzőké. A felső tanfolyamot is osztályonként tanitják · 
a chéder és jesíve rendszernek semmi nyoma. ' 

A bécsi szemináriumot a lefolyt tanévben 26 hallgató 
látogatta, kik között 2 magyar volt. Akadt román és bolgár 
is. A hallgatók 600-1000 koronás stipendiumokat kaptak. 
Alsó tanfolyam nincs, de van előkészítő és hittanitói kurzus. 
Eddig a legtöbb felavatott rabbit Bécs alkalmazta, Galicziába 
is került néhány mint hittanár. 

Dr. Rülf l., nyugalomba vonult memeli rabbi, Bonnban 
szerencsétlenség folytán meghalt. Az üldözött orosz zsidók 
segélyezése köriU nagy érdemeket szerzett. Mint rabbi politikai 
napilapot szerkesztett és nagy bölcseleti munkát irt e czimen: 
»Die Einbeit des ·weltgedankens und der Gedankenwelt.~ 
Utolsó éveiben a czionizmust propagálta és a mozgalom benne 
egyik szellemi vezérét veszitette el. .A._ saját nagyjaitól is elha
gyott zsidó népet rajongással szerette . .A.ldás a jámbor emlékére. 

Zsidó munkástelep. W eissenseeben Berlin mellett a majd
nom egy év előtt megnyilt »Jüdiscbe .A.rbeiter-Kolonie« nem 
régiben lett felavatva. Czélja, hogy a koldusokat munkára ok
tassa és szoktassa. Nagy összegekbe'került és 100munkásnak 
van benne hely . .A. telepesek többsége természetesen galicziai. 
Két benlakóval nyilt meg, most 5íY körül vannak. 

Zsidó szobrok. N émet01·szágban négy zsidónak állítottak 
szobrot, Mendelssohn Mózesnek Dessauban, dr. Herz Jakabnak 
Erlangenben, dr. HirschfeJnek Kolbergben, dr. Traube Lud
wignak Berlinben. Az utolsó 3 orvos volt. Herz szobrát az 
erlangeni nagyjámborságu evang. theol. fakultás kezdeményezte, 
a mely különben Herz rendes tanán·á való választását is 
keresztül vitte. 

A magyar birodalom története czimű két kötetes munkát 
irt .A. cs á d y I g n á c z, a kiváló magyar historikus, mely ből 
11-z első fényes kiállításu füzet az Athenaeum kiadásában az 
imént jelent meg. A két kötet 40 füzetből fog állani és 
összesen 24 koronába fog kerülni vagyis a kéthetenkint meg· 
jelenő egy-egy, füzet 66 fillérbe. Az előttünk fekvő részlet azt 
'mutatja, ..hogy Acsády a nemzet összes rétegeinek multját és 
fejlődését ecseteli és hogy előadása a széles és mély tu~o
u:Lányos apparatus mellett könnyed és világos, u~y hogy ~m
.den müvelt ember élvezettel és haszonnal olvashatJa . .A. előttunk 
fekvő_ füzetet gyönyörü képek di.;zítik. 
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