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Felolvasásra került az JMIT 1913. február hóban megtar tot.t 
Eötvös-ünnepén. 

Ha valamely kiváló emberről folytatunk elmélke
dést, úgy rendszerint összehasonlítjuk őt nagy kor
társaival. E azokásnak hódolva, vonjunk párhuzamot 
egyfelől Eötvös József báró, másfelől s-;;chenyi: 
Deák és Kossuth között. Széchenyi István gróf kö
rülbelül két évtizeddel Eötvös előtt lép a közélet 
porondjára és európai látókörrel, szinte intuitiv láng
elmével tűzi ki a magyar nemzet céljait, fősúlyt a 
gazdasági fejlődésre helyezve ; az : európai látókör és 
egyete~es müveltség Eötvösnek is legkiemelkedőbb 

vonásai közé tartozik, azonban egész személyisége 
inkább az ethikai értékeknek, közszabadság, alkot
mányosság, müvelődésnek fejlesztése és ápolása 
irányába tereli. Deák Ferenccel nemcsak az egy esz
ményért való hevülés és az együttes munkálkodásból 
támadt nemes barátság füzte egybe, de közös vonás 
bennük a mély politikai belátá.s és a történelem 
logikáj ának, a magyar állam fennmaradása szükség-
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szerűségének józan felismerése; a negyvennyolcas 
idők államférfiai közül Deák és Eötvös voltak a leg
kiválóbbak, akiket 1867 újból vezérszerephez jutta
tott. Legtávolabb áll még tőle Kossuth Lajos szemé
lyiaége, kinek működését az impulzív és hatalmas 
akaraterő j ellemzi, míg Eötvös inkább volt a nyu
godt idők alkotó embere ; de e két történelmi alak
nak is megvan az egymásközti kapcsolata, hisz 
J{ossuth hathatósan .közreműltödött azon kormány
rendszor megalkotásában, melynek legnagyobb iro
dalmi hirdetlSje Magyarol'szágon épen Eötvös volt, 
tudniillik a központi, feleida kormányrendszer léte
sitéHében. 

I. Már ez összehasonlítások is némi világot vet
nek Eötvös személyiségének legkiemelkeddbb voná
saira; államférfiúi szereplése, irodalmi és kulturális 
működéae, egyetemes képzettségű nagy elméj e és 
mindon eket átölelő meleg azive, mélységes kedélye : 
együttvéve örök iddkre biztosítják számára a ma
gyarság Fantheonjában a legelőkelöbb helyek egyi
két. A XIX. századbeli magyar történelem egyik 
vezetéS férfiának ez évben, szeptember 13-án lesz a 
századik születósi évfordulója; csak erkölcsi köteles
Héget teljesit tehát a magyar zsidóság, amikor iro· 
dalmi társulata kebelében tesz tanúaágot soha meg 
nem szünö hálájáról azon férfi iránt, kinél többet a 
honi zsidóság érdekében egyetlen államférfiú nem tett. 

Hogy Eötvös idevágó főművének ismertetését és 
méltatáAát nyujtllassuk, ahhoz múlhatatlanul szük
séges közelebbről beteldntenünk az iró, államférfi ú 
és politikus mühelyébe, hogy megismerhessük azon 
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nemes motivumokat, melyek tevékenységát és tetteit 
sarkal ták. 

Hogy mit tesz az: ártatlanul szenvedni? ezt már 
gyermekkorában, mint nyolc éves kis diák tanulhatta 
meg. Ugyanis nagyatyja, mint királyi biztos, 1823-ban 
a _vármegyék ellenállását letörni igyekezett és ezért 
őt hazaárulónak tekintették ; amikor pedig Eötvös 
Józsefnek, Ínint nyolc éves diáknak, osztálytársai 
szemére hányták, hogy a hazaáruló unokája : akkor 
a gyermek mélyen megrendülve tett fogadalmat, hogy 
egész életét hazájának fogja szentelni. 

Élete munkájának legismertebb részét irodalmi 
müködése teszi. Alkotott a költészet birodalmának 
minden válfajában; mint lirikus már gyermekkorunk~ 
ban lép elénk: <~A megfagyott gyermek n -ben a mély
ségesen érző embert, a «Búcsú»-ban a nemzete sor~ 
sát rajongva féltő hazafit, a «Vár és kunyhó n-ban az 
egyenlőség bajnokát tanuljuk megösmerni. Legna
gyobb írói siker ei a regényhez fűződnek, amely mü
faj különösen alkalmas, hogy a kort mozga.tó esz
mék szolgálatába állíttassék. Három nagy regénye 
j elen t meg egy évtized alatt és ezek mindegyike 
elsőrendű eseménye volt a magyar irodalomnak; re· 
gányeiben a nagy célokért küzdö ember nem ritkán 
gyüri le a költöt, a gondolatokban bővelkedő alme 
pedig nem ritkán az írót. 

Az írói munkálkodás egy másik birodalmában, a 
politikai tudományokban nem kevésbbé nagy Eötvös; 
ebbeli munkálkodásának vezércsillaga szintén a nem
zeti átalakulás és az ország előbbre vitele. Legkivá
lóbb müve e téren <cA XIX. század uralkodó eszméi• 
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című hatalmas, két kötetes munka, mely a szabadság
harc leveretése után külföldre telepedett államférfi 
alkotása és egyben a magyar politikai tudománynak 
legnagyobb, világirodalmilag is elismert dísze. Az 
állam célját a század egyik uralkodó eszméjének, a 
szabadságnak biztosításában látja, magát a szabad
ságot a legkülönbözőbb vonatkozásokban tárgyalja, 
megdönthetetlen bizonyítását nyujtva az · egyéni sza
badság szükséges voltának. E főművét már egy év
tizeddel megelőzőleg írt·a meg nagyhatású dolgoza
tait, malyekkel a központi felelő9 kormányrendszer 
kialakulását készitette elő. A börtönben sínylődők 

életét elviselhetőbbé tenni és öket a társadalomnak 
megjavítva visszaadni: szintén oly probléma, mely 
sokat foglalkoztatta a fiatal Eötvös érző szívét. 

A tudományos író ismertetése átvezet az állam
férfiú méltatására, ki jelentős tényező volt hazánk 
múlt századbeli történetének legfőbb eseményeiben 
több, mint egy emberöltőn keresztül. Ebbeli szerep· 
lése már a harmincas évek végére esik, amennyiben 
az 1839/40. évi országgyűlésen nemcsak a zsidók 
emancipációjának, de a protestánsok vallásos jogait 
biztosító törvénynek is szószólója. Az államférfi mél
tatása itt túlságos messzire vezetne, miért is arról 
csak két vonatkozásban kívánunk szólani ; az egyik : 
Eötvös és a népoktatás, a másik : felfogása az állam 
és egyház viszonyáról. A népiskolai törvényjavaslat 
tárgyalása során 1868-ban tartott beszédében Eötvös 
így nyilatkozott: <1Mindazon jogok, melyeket a tör
vény a nép oly osztályainak ad, melyek az azoknak 
gyakorlására szükséges műveltséget nélkülözik, illu-
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zoriusak maradnak és ép oly bizonyos, hogy politi
kai jogoknak ilyenek által való gyakorlata az államra 
nézve veszélyes lehet 11 . Innen ered azon megállapí
tása, mely az állam feladatait a népoktatás körül a 
legmagasabbrendiieknek fogja fel, kimondva, hogy 
amint az államnak egyfelől kötelessége7 a polgárok
nak lehetövé tenni a törvény által adott jogok élve 
zetét, másfelől azonban joga is van megkívánnj, 
hogy (cakik bizonyos, az államnak jólétére befolyás
sal bh ó jogokat gyakorolnak, azon jogok gyakorlá
sára képesek is leyyenekn . Ugyane beszédében jelenti 
ki, hogy a népjólétr e és ezáltal az államoknak ha
talmára befolyást gyakorló tényezők között <c nincs 
egy- egy fontosabb, m·int a népnek érte lmi ?nűvell 
ségen . E szavakban benn rejlik Eötvös gazdag kultnr
programmjának veleje, amely programm & népisko
lai oktatástól a budapesti főiskolák újjászervez~séig 

és a kolozsvári egyetem létesítéséig mindenre kiter
j eszked ett. 

Amint látjuk, az oktatásüggyel való foglalkozás 
Eötvösnél a «knowledg-e is power1>, <•a tudomány: 
hatalom1> elvének felismeréséből eredt. Ugyanerre 
vezethetők visAza a tudomány államhatalmi kezelé
sét illető elvei is ; nevezetesen épen mert tisztában 
volt vele, hogy tudományos elvek mily döntő kiha
t ással lehetnek a közéletre : ezért tartotta szüksé
gesnek, hogy e hatalom felett az állam rendelkez· 
zék, nem pedig máA tényező, nevezetesen nem az 
egyház. Fentemlített főrendiházi beszédében az egy· 
háznak a tanügy körüli szerepét ugyan mindenképen 
méltányolja, de egyben megállapítja azt is, hogy 
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41 ahol a. népoktatás magasabb fokra emelkedett, ez 
csak az állam közbenjöttével sikerült 1>. Az állam 
szempontjából is megvolt Eötvösnek a vallásosságról 
való véleménye, melyet ugyane beszédében olvasunk, 
és pedig: «A vallásosság a polgári erények legerő
sebb támasza és azok, kik saját vallásos kötelessé
geikhez ragaszkodnak, leghívebben fognak ragasz
kodni a hazához és a haza iránti kötelességeikhez 
is 1> . Szarinte a törvényhozás és kormány feladata 
nem a különböző vallások irányában alkalmazott 
közöny, hanem az egyenlő tisztelet minden vallás 
irányában, mert <c oly államban, melynek polgárai 
különbözö vallásokhoz tartoznak, az egyetértés csakis 
a kiilön böző vallásfelekezetek függetlensége és vi · 
azonossága mallett tartható fenn •> . 

II. Rövid vonásokban ecseteltük Eötvöst, mint 
írót, állambölcselőt és kulturpolitikust ; vegyük tehát 
most szemügyre azon dolgozatot, malynek megírá
sakor Eötvös alig volt 27 éves. Bámulatot keltő ez 
már magában véve is, hisz akkortájt azon körök
ben, hol ő mozgott, nem sok rokonszenveset llallha
tott a zsidókról. E dolgozatában is dominál az érzés 
embere, de érvelésében mindenütt tündöklik éles el
méje és nagy müveltsége. 

Sajnálkozással tekint Izrael népére, mely (cvégcsa
\ája után is éh és mely «hazájától megfosztva, mint 
test nélkül a kisértet bolyg körül,,. A sötét, halvány 
arcra nézve, annak pillantásából • elnyomott bosszú 
és ki nem elégitett vágyak •• lövelnek feléje. • Gúnyolva 
mutat reá a gyermekcsapat s az átmenö tekintetet 
vet arra, kit az utolsó nem vallana hasonlójának. 
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8 ott áll annyi ember között magánosan, elsúgetelve 
egy előítélet által, melyet legyőznie nem lehet ; száz
szorta szerencsétlenebb, mintha rossz tettek által 
vesztené a közbecsülést, mert ő nem jobbulhat, vele
született vétkét a kegyetlen világ meg n em bocsájtja, 
s bármint ragaszkodjék az erényhez, bármint kövesse 
becsülete utait: szegény maradhat, de zsidó lenni 
meg nem sziint". Úgy véli az író, hogy ezen szeren
csétlen Ahasvérus bolygása közepette iR talán épen 
cRaládjára gondol, melynek {(egyetlen reménye ő, a 
reménytelen ,), és megrendítően költői képekben glori
fikálja a zsidók egyik legszebb vonását, családias 
érzésüket. 

Felveti a kérdést, vajjon a zsidógyülölet oka még 
ma is a vallásosságban rejlik-e? vajjon c ájtatosságunk 
nem engedi, hogy azokkal, kik Ü dvözítönket kinozák, 
egyesüljünk? • Tisztában van vele, hogy azon kor, 
mely inkább a vallási közöny bélyegét hordja magán, 
nem gyűlöl vallási motivumokból és negyven éiTel 
a tiszaeszlári per előtt ö is hirdeti, hogy ma már 
senki sem hiszi a vérvádat, sem pedig azt, hogy a 
zsidóknak meg volna engedve, keresztény ellen ha
mis esküt tenni. A zsidók általános romlottsága. az 
ellenesek első érve ; attól tartanak, hogy a romlott 
zsidók, polgári j o go kat nyervén, ezek csak rosszra 
és a keresztények kárára fognak felhasznáitatni; 
ezért a polgárosítás mallett • csak lágyszívű érzelgés 
szólbat ! » Eötvös igazságérzete tiltakozik az ellen. 
hogy javíthatatlannak hirdessünk valakit ' kinek job
bítására semmit sem tevénk»- ; egyébként pedig az. 
hogy valaki jogokkal visszaélhet, nem elegendó ok 
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arra, hogy a polgári jogokból egy egész néposztály 
kizárassék. Átérezve a zsidó lélek szenvedéseit, kérdi 
Eöt,ös, hogy ha csakugyan nincs a zsidóknál mora
litás, úgy kereshető-e ez olyanoknál, kik ezer évnél 
tovább nem láttak mást, mint kegyetlenséget és ül
dözéseket? Végigpillantva a középkori Német-, Fran
cia-, Spanyol- és Angolországbeli zsidóüldözéseken és 
szörnyü megkláztatásokon, ő kérdi az ellentábortól, 
várhatók-e magas érzelmek <~lábbal tiport, kiűzött 

és vérpadra hurcolt ,) emberektől ? Ugyancsak a ke
resztény népekre hull vissza azon vád is, hogy a 
zsidók fukarak, csalárdak és pénzsóvárak, hi sz a 
zsidók a pénzüzletekre és kufárkodásra egyenesen 
reászorítt.attak ; nem ősi foglalkozásuk a kereskedés, 
me1t a biblia népe földműves nép volt! Maga a 
kereskedés pedig, amint Bajorország, Württ.eniberg és 
Bad en példája igazolja, a zsidók emancipáció j a óta 
megszünt direkte zsidó foglalkozásnak lenni, a zsidók 
pedig más pályákon is érvényesülhettek. A gyűlöl

ködést, ba az a zsidóban megvan, egyenesen termé
szetesnek találja, mondván, hogy «a gyülölségb en, 
mellyel elnyomójára tekint, lángol a szikra, mely a 
szabadságot szeretné •) ! Továbbá utal arra, hogy a 
keresztényok közt is elég fukar és gyűlölködő akad, 
anélkül, hogy e tulajdonságok a polgári jogokból 
való kizáráera okul azoigáltak volna. Végül rámutat 
arra, hogy a zsidónak csak meg kell keresztelkedpie, 
vagyis : amint ezt Eötvös ?naga mondja, egy alávaló
sággal többet elkövetnie, mire a polgárjogok teljes
sége rögtön megnyilik előtte. 

Miután ezen érvet kellőleg szétboncolta, áttér egy 
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másikra : arra, hogy a zsidó nem asszimilálódik, hogy 
«szíve fel nem dobog emlékeinknél, hogy nem vesz 
részt abban, amit szeretünk1>. E tekintetben magá
nak Eötvösnek is, minden rokonszenve mellett, az 
az álláspontja, hogy ellenezné az emancipációt, ha 
ezáltal a magyarság féJtett kincsét ves?.élyeztetve 
látná. Erre azonban ok fenn nem forog, mert ép 
azon tény, hogy a zsidók akkortájt hazánkban a 
német elemet képviselték, igazolja, hogy igenis meg
van bennük az asszimiláció képessége. Hogy ez mind
eddig nem következett be, annak oka csakis a ke
resztény népek részéről tanusított bánásmód volt, 
mely semmikép sem kelthetett hazaszeretetet; ily 
érzések felgerjesztésének igazi és egyedüli módja az, 
hogy «mindenkit, ki e hon határai közt él, az al
kotmány áldásaiban részesítünk )) . A zsidók honsze
retetének és katonai bátorságuknak igazolására a 
napoleoni idők egyik nagy hadvezérének, Harden
bergnek kijelentését idézi, mely szerint a zsidók 
(( híven küzdöttek keresztény bajtársaik mellett, köz
tük is elég hőstett és nemes elszánás példáit láttuk». 
(A prágai Altneustadter Synagoge· ben látható zász
lót, egy mély meghatottságot ébresztő r eminiscenciát, 
a XVII. században III. Ferdinánd császár és király 
ajándékozta a prágai zsidóknak, emlékül a. város 
hősies védelmezéseért). 

Mint alárendelt jelentőségű, de jellemző érvet 
említi Eötvös, hogy a zsidók lviessiás-hitét is fel
hánytorgatják ellenükben. Eszerint nenl is é1·demes 
a zsidókat emancipálni, szemük mindig a Messiá.s 
felé lévén irányulva, kinek elj öveteiét várják ; úgy 
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hogy azon ország, melyben történetesen élnek, 1·ájuk 
nézve nem több, mint nyugvópont a hosszas vándor
lás közben. Eötvös nemes szíve átérzi, miért kelet
kezett e hit? Tudja, hogy a sok elnyomatás a zsi
dók tekintetét önkéntelenül is azon csodára irányí
totta, mely minden szenvedéstöl megváltja majd 
öket; ké1·di tehát, vajjon <<büntetni kell a. zsidót azon 
gyenge reményéért, mellyel kínjait enyhíti»? Egyéb
ként is tisztában van vele, hogy a modern zsidóság 
a Messiásban nem lát egyebet, mint allegoriát. 

Komoly érv gyanánt Eötvös csak olyat ismerhet 
el, mely igazoln á, hogy a zsidók ·vallási tanai és 
elvei az állam szempontjából veszélyesek. A zsidó
ság ellenségei természetesen ezen térre koncentrálták 
erejüket és bizonyítékok gyanánt főleg a talmudból 
kiszakított idézetekkel éltek. Ily mondások pl. hogy 
az eskü néha kötelező, néha pedig nem ; vagy hogy 
a keresztényeket szóval és tettel megcsalni nem ti
los. Amely vallásnak ily elvei vannak, azt az ~llam 
nem fogadhatja be, mert nem tűrheti, hogy állam
polgárainak egy része ily elveknek hódoljon, így 
mondják az emancipáció ellenségei. E gondolat
menetet Eötvös élesen analizálja és kifejti, hogy 
annak súlya csak az esetben volna, ha először is 
a biblia és a talmud nem egyes- kiszakított idéze
tekben, de egész szellemükben volnának ellentétesek 
a mai államrenddel és ha azonfelül a zsidók mind· 
ezen elveket ma is a legpontosabban követnék. 
Azonban a bibliának a keresztény erkölcs alapjává 
is vált mondásai, - mint pl. << Szeread az idegent, 
mint tenmagadat. Ti és az idegen egyenlök vagytok 
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az Ur előtt ,>, - 1gazolják, hogy nem lehet oly erkölcs
telen az a nép, malyből a krisztusi tanok eredtek. 
Nem ismeretlen Eötvös előtt a hitvitákban gyakran 
szereplő azon szempont, mely ezerint Mózes törvé
nyeiben megkülönböztetendők egyfelől az erkölcsileg 
örökértékű szabályok, másfelől pedig oly előírások, 

melyek történelmi viszonyok Irifolyásai lévén, magu
kon ho;rdj ák koruk bélyegét. De nemcsak a bibliá
ról szól így, hanem a talmudról, melyet természe
tesen csak fordításban ismerhetett, szintén kiemeli, 
hogy ez számtalan helyen elismeri az eskü szentsé
gét, hogy kötelességévé teszi a zsidóknak a n em-
zsidó vallású szegények tám<?gatását stb. . 

... !,.. továbbiakban kifejti Eötvös azon vád képtelen
ségét., hogy a zsidók tanai és elvei veszélyesek az 
államra; mert még ha állana is, hogy ily . tanok 
történelmi események behatása gyanánt keletkeztek 
volna: ezekből is csak akkor lehetne fegyvert ková
csolni, ha bizonyíttatnék, hogy a zsidók <t csak ahhoz 
ragaszkodnak, ami vallásos könyveikben országunk 
törvényeivel ellenkezésben álli> ; már pedig ezt sen· 
kisem tudja igazolni. A törvényhozónak, ki az eman
cipáció kérdésében dönteni hivatott, csakis a jelen
kori zsidóság vallásos fogalmait kell vizsgálat tár
gyává tennie és csak arra lehet tekintettel, vajjon 
vannak-e ezen tanok közt olyanok, melyek a mai 
államrenddel össze nem férnek? Eötvös ezerint a 
zsidóság ragaszkodik ugyan tanainak azon lényeges 
erkölcsi részéhez, melyből maga a kereszténység is 
eredt; ez azonban nem jelenti azt, hogy mind~n 
vallási előirás még l:lla is hatályban volna ; sok avult 

A.% JMJT Évkönyve. 1914. 2 
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már el, pl. a hetedik év, az úgynevezett J ó bel-évhez 
fűződö vallási előírások ma már csak történeti érté
kűek, bár a régi zsidó szociálpolitikának ez egyik 
legkiválóbb alkotása volt. 

A tárgyalt vád megsemmisítésa után legmegraga
dóbb érvéve} áll elő Eötvös, kifejtve a hamisítatlan 
kxisztusi ezeretettől áthatott nézetét, hogy épen a 
ke'resztény vallásnak legszentebb kötelességei . sértet
nek meg, ha a zsidók jelen jognélküli állapotukban 
meghagyatnak ; a keresztény vallás megalapítója 
«nem akarha tá, hogy nevében egy ártatlan nemzet 
ezredéves elnyomatás alatt szenvedjenl) t Teljes meg
győződéssel pillant Eötvös a jövendőbe, mely valóra 
váltja majd azon fenséges célt, hogy a · népek vallá
eos nézetei <~egy irányban állanak>>. Bár zsidó szem
pontból nem írhatjuk alá, mindamellett hatalmas 
gondolatnak kell elősmerni, hogy csak akkor, ha a 
zsidókkal szemben való igaztalanságokat helyre :pó· 
toltuk, remélhetjük, hogy <1vallásunk, tetteink által 
hircletue, terjedésében végre e népet is körébe vonja». 

Amily aggodalmasan kerültük mindeddig a jelen
korra való vonatkozásoka~, annyira elénk tolul itt 
az összehasonlítás egyfelől Eötvös ideális keresztényi 
felfogásának magas röpte, másfelől pedig a jelen
kort megfertőző, vakbuzgó klerikálizmus között, mely 
utóbbinak müködése mögött nem rejtőzik egyéb, 
(hogy Eötvös prregnáns kifejezésével éljünk) mint 
(( a yyt'tlölség az ájtatosság ála?"ca alatt)). Ha az egyik 
klerikális lap a zsidó orrtipusból ·úgynevezett <l tudo· 
mányos» köveikeztetéseket von le a zsidók rossz jel· 
lembeli sajátságait illetőleg; ha egy másik lap azon 
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nagy-hangú kijelentést teszi, hogy <tMagyarországon 
otthon csak a katholikusok vannak, a többiek mind 
vendégek csupán '' : az ilyfajta tendenciózus konkoly
hintésnek nincs szigo1·úbb bhálója, mint épen Eötvös. 
A vallásosságnak tettekben való hirdetése : ez a leg
nagyobbszerű, mire Eötvös élete megtanit és épen 
ez az, amitől a magÁt kereszténynek tartó kleriká-

. lizmus mártföldnyi messzeségbe került! Bocsánat e 
kitérésért, melyre a vázolt ellentét szinte csábított; 
tárgyunkra nyomban visszatérünk. 1 

Még hagyj án mindazon érvek, malyekről eddig sz ó 
volt : a zsidók romlottsága, a kereszténység és a 
magyarság veszélyezettsége; mindez háttérbe szorul 
azon egy érv mellett, hogy a zsidók veszélyeztetik a 
keresztények anyagi érdekeit, névezetesen, hogy az 
általuk gyakorlandó mesterségekben elrontanák a 
keresztény meateremberek keresetét. Csodálatos egy 
érv ez, malynél az igaztalanságot látszólag a szük
ségesség mentené és annál inkább csodálatos, mert 
jtt a milliók mondj ák, hogy pár százezer ellenében 
nem mernek igazságosak lenni ! Ezért élesen jegyzi 
meg Eötvös, hogy <<ki ne áldozna fel mindent, ha
bár a legfenségesebb elvei volnának is, érdekei fenn
tartásának»? Azonban még a vélt anyagi érdekelt
ség érve sem helytálló. Ennek első bizonyítéka, hogy 
a féltett következmények keresztény kézművesekre 

nézve sehol sem állottak be, ahol a zsidók már 
ema.ncipáltattak. Azonkívül, ha valamely meaterség 
jövedelmezősége a nagyobb kínálat folytán meg is 
csappanna: e jövedelmezőség mindazonáltal nem száll· 
hat egy bizonyos minimumon alul, hacsak a go-

2* __ _ 
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nosznak és pénzsóvárnak hirdetett zsidóról nem 
tételezzük fel, hogy mesterségét csupa emberszere
tetböl, tehát haszon nélkül akarja űzni. V égü1 arra 
mutat rá, hogy akik a keresztény meatarembereket 
a zsidók nagyobb ügyességétől és azorgalmától fél· 
tik ; nem veszik észre, hogy ezáltal tulaj donkép az 
ügyetlenség és tudatlanság pártolását tűzik ki a 
törvényhozás feladatául. De ép e szempontból min
den keresztényt is, ki szakmájában a közepesen felül 
emelkedett, ugyancsak ki kellene zárni. Ha a j elen 
törvények uralma különféie rossz következményekkel 
jár, úgy ez csupán azt bizonyítja, hogy a jelen tör
vények a rosszat megakadályozni nem képesek és 
így ((igaztalanságuknak még azon szegény védelme 
sem marad meg, hogy hasznosak 1> . 

Jól tudja ugyan Eötvös, mint a világtörténelem 
alapos ismet·ője, hogy valamely arisztokratikus kivált
ságokkal biró többség a kisebbség ellenében uralkodó 
pozícióját nem szívesen hagyja el : mindamellett a 
költő lendületével hirdeti benső meggyöződését, hogy 

c< ami mellett minden szív felszólal, végre győzni 
fog, habár az egész világ áltudósai küzdenének is 
ellene azofizmáikkal '' ! 

III. Részletesen ismertettük azon, gondolatokban 
bövelkedő, érvelésében találó és érző szívtöl áthatott 
dolgoza tot, mellyel a fiatal Eötvös síkra szállott a 
zsidók emancipációja mellett. Ugyane tárgyról szó
lalt fel a főrendiháznak 1840 március 31-iki ülésén 
és ekkor tartott beszéde nem egyéb, mint rövid 
egybefoglalása a röpiratából ismertetett érveknek. 
A következő évek Eötvöst az állami közigazgatás 
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egyéb problemái felé vitték, úgy hogy majdnem egy 
emberöltő múlott el, amikorra Eötvös mint minisz
ter megvalósíthatta a zsidóság számára azt, amiért 
ifjúi hévvel szállott aikra. 

A zsidóságon belüli, az emancipáeiét megelőző 

mozgalmak nem tartozván e dolgozat keretébe, ezek
ről csak pár sz ó val kívánunk megemlékezni Azon 
ellentétek, melyek a hollandiai zsidóságot már a 
XVII. században dúlták és többi között minden idők 
egyik legnagyobb fi.lozofusának, Spinozának kiközö
sítésére vezettek: a magyar zsidóság körében a XIX. 
század folyamán szintén éreztetni kezdették hatásu
kat. Napoleon császár, kinek törvényhozói müködése 
katonai pályájánál nem kevésbbé j elentős , megal
kotta Franciaország számára a központi zsidó egy· 
házi szervezetet, melynek élén a párisi <1Grand Rab
hin)) állott. E ezervezetnek Magyarországon is vol
tak hívei; így ez elveken alapuló ezervezeti szabá
lyokat dolgoztak lii 1826-ban Rapoch Arje Leb, a 
veszprémi zsidó hitközség elnöke és Chorin aradi 
főrabbi. Az 1832. évi országgyűlést megelőzőleg e 
tárgyú tanácskozás tartatott Pesten, melynél a val
lási reform híveinek ellentéte a konzervatív hitköz
ségekkel már nagyon is érezhető volt; 1846-ban 
Pakson · tartatott egy rabbigyülés, melyen Scbwab 
pesti főrabbi tett a szervezetet illetőleg liberális 
javaslatokat; azonban e gyűlés is eredménytelenül 
oszlott azét, mert a rabbik legnagyobb részének nem 
kellettek a reformok. A 48-as szabadságharc vége 
felé, amikor az országgyűlés már Szegedre mene
kült, itt kimondatott a zsidók emancipáoiója 184!1 
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július 28-án, ebből azonban természetesen semmi sem 
lett, mert két hét mulva következett a világosi fegyver
letétel. Azonban az emancipációs törekvések a be
következett osztrák uralom idej ében sem szüneteltek 
és azt a közvélemény attól tet te függővé, mennyire 
alkalmazkodik a zsidóság vallási ezertartásaiban és 
életmódjában az ország egyéb lakosaihoz? Ezért 
folyton élesbbedett az ellentét azok közt, kik min· 
den emancipációról lemondtak, csakhogy a vallást 
ősi formájában megtartsák, másfelől azok közt, kik 
az emancipáció elérhe~ése végett még a leggyöke
resebb reformoktól sem riadtak vissza. Az újabb 
magyar alkotmányos rera hajnalán, 1861-ben a zsidó
ság képviselői megint egybegyültek és köztük azon 
hír terjedt el, hogy az országgyűlés csak a zsidóság 
intelligens részére nézve akarja az emancipációt 
kimondani, a művelet1enebb elemek számára pedig 
bizonyos határidő szabatott volna,. Ezen partiális • 
emancipáció gondolata annyira visszatetszett, hogy 
határozatba ment, miszerint az emancipációt nem is 
kérelmezik az or szággyülésnél. 

186 7-ben megalakul t a független felelős magyar 
miniszterium és ennek ismét Eötvös volt vallás- és 
közoktatásügyi minisztere. A zsidók emancipációja 
tárgyában beterjesztett inteiJ>ellacióra, a.mint ezt a 
képviselőház régi naplójában olvastuk Eötvös 1867 . , . ' 
JUDJus 26-án következőleg válaszolt: <«A miniszterium 
teljes kiterjedésében méltányolj a ez~n kérdés fontos
ságát és átlátja annak halaszthatatlanságát. épen 
ezért a jövó ülésszak kezdetén, azonnal az ·l~lnapo
lá.s után, kapcsolatban a honosítási tör;énnyel, 
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törvényjavaslat fog a Ház elé terjesztetni l) . Szavát 
állotta, a törvényjavaslatot 1867 október 25-én be
terjesztette és ez rövid tárgyalás után mint 1867. 
évi XVII. törvénycikk került be Corpus Juris-unkba. 
Ez mondja ki, hogy «az ország izraelita lakosai a 
keresztény lalcóso~ckal minden polgáJ'i és politikai 
}og gyakorrlásá?"a egyaránt jogositotlnak nyilvánít
tnínakl). Amiért a 27 éves Eötvös síkra szállott, ime 
azt törvénybe foglalta az 54 éves Eötvös! 

Hátra volt még az emancipáció gyakodati ke
resztülvitele, amely célból Eötvös sokat tárgyalt 
Hirschler Ignác doktorral, az akkori pesti zsidó bit 
község elnökével, kit 1·égJbbi időktől fogva kötött 
bensöbb ismeretség Eötvöshöz. Neki volt főszerepe 

azon bizalmi férfiak megválasztásában, kiket Eötvös 
e kérdések előkészítése céljábél 1868 február havá
ban Budára összehívott ; ezen bizalmi férfiak között 
azonban rabbik nem szerepeltek, mert e tanácskozá
sokból a tulaj donképeni vallási kérdések ki voltak 
zárva. E kizárás igen nagy ingetülteéget idézett elő 
és . heves agitációra vezetett, melynek folyamán a 
rabbik EötvöShöz beadványban is fordultak, ö azon
ban álláspontján nem változtatott. Ily előzmények 
után ült össze 1868 december 14-én a 220 tagból 
álló kongresszus, melynek néhány kiváló tagja ma 
is életben van még. Maga. Eötvös, mint vallás- és 
közoktatásügyi miniszter nyitotta meg a kongresz
szust egy oly beszéddel, mely liberaJizmusát és 
ügyszeretetét a legtündöklöbb színekben mutatja be. 
«Örömmel üdvözlöm az egész tanácskozó testületet, 
melyben most legelőször gyt1ltek egybe Magyaror-
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sr.ág izraelita vallású polgárainak választott képvi
selői; e kongresszus feladata eszközölni, hogy a 
hazában létező izraelita felekezet, mint vallásos tár
sulat is ép oly szabad, oly önálló és autonom. tes
tületet képezzen, mint a keresztény autonom egy
házak,>. Meglátszik Eötvös beszédé1;1, hogy nagyon 
is tisztában volt a leküzdendő akadályokkal, melye
ket a «minden új rendezkedés iránt keletkezni azo
kott elllitéletek és félelmek még növeln.ek l) . J\1ásfelöl 
azonban kifejezi meggyőződését, hogy a résztvevők 

ügyszeretete és kitartása célhoz fog vezetni, mert 
bár a szertllrtások.ról lehetnek eltérő nézetek, azon
ban - úgy mond - (Inem hiszem, hogy legyen 
valaki e gyülekezetben, ki mindnyájukkal egyenlő 

hévvel ne óhajtaná az izraelita hitfelekezetnek fenn
maradását és biztosítását,). Mint első feladatot a 
bitközeégek ezervezetének megállapítását jelöli meg, 
azután pedig a hitközségak autonomiájának tiszte
letben tartása mallett ezek fölé oly hatóságok állí
tandók, malyekkel az államkormány közvetlenül 
érintkezhetik és így nem kénytelen a.z autonomiába 
beleavatkozni. Külön hangsúlyozza azonban Eötvös, 
hogy e kongresszus csupán ezervezeti és oktatási 
kérdésekre vonatkozik, miért is (lhitelvek és vallás
tanok tanácskozásai tárgyát nem képezhetik)). To
vábbi nagy fontosságú feladat gya:r;tánt az iskolaügy 
rendezését jelöli meg; miután az . 1868: XXXVIII. 
törvénycikk értelmében iskolák felállításához a zs i
dóknak ~s j~gnk .van, azonban úgy találja, hogy 
eh.h~.z ~eg. hiányzik a kellő anyagi és szeliem1 erő. 
Vegul kifeJezi reményét, hogy az autonornia nyo-
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mán úgy a zsidóság intézményei, mint szellemi élete 
gyors fejlődésnek fognak indulni és hogy a nyert 
szabadság lesz a legerősebb kötelék, << mely e bon 
izraelita polgárait minden körűlmények között azon 
hazához köti, melynek alkotmánya nekik e szabad
ságot biztosítja,>. Az ezen kongresszus tanácskozásai 
folytán alkotott ezervezeti szabályzat a bitközség~ket 
teszi . meg a szervezet alapjául és ezen szabályzat 
L 869 j unius 14-én királyi szentesítést nyert. Külö-
nösen két pontja ellen folyt erős agitáció, nevezete
sen, hogy a. rabbik hatásköre erősen megszoríttatott, 
úgy hogy a hitközséget kifelé csak különös meg
hatalmazás alapján képviselhetik, továbbá, hogy a 
rabbi é3 hitközeégek közötti per esetén az úgyneve
zett kerületi biróságok döntsenek. A.z orthodoxok 
szervezete, a Hitör-egylet, a lelkiismereti szabadság 
megóvása címén kérvénnyel fordult a képviselöház
hoz; itt érdekükben főleg De.ák Ferenc és Irányi 
Dániel szólaltak fel, aminek eredményekép a kor
mány~ utasíttatott az összes vonatkozó rendeletek 
felfüggesztésére. A Hitőr-egylet külön ezervezeti sza
bályzatot alkotott, mely az 1871 november 15-iki 
kormányrendelettel helybenhagyatva, lehetségessé t ette 
az ·orthodoxok külön szervezkedését. Ha az ügyek 
ezen stádiumában oly miniszter ült volna · a vallás
és közoktatásügyi miniszteri székben, aki államhatal
milag beavatkozott volna, úgy a szakadás is elma
radt volna. Eötvös azonban kijelentette, hogy mint 
a lelkiismereti szabadság híve, ily kérdésben kény
szerrel nem él. 

IV. Megismerked vén a z eddigiekben Eötvösnek a 
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honi zsidóság emancipációja körüli müködésével, egy 
oly kiilönbségre kell r eámutatnunk, mely a zsidóság 
általános poziciója tekintetében fennáll egyfelől a 
harmincas évek, másfelől pedig a j elenko1· között. 
Eötvösnek az emancipáció melletti állásfoglalása -
amint már említettük - ugyan kétségtelenül a leg
magasabb érlelemben vett humanizmneon és krisz
tusi szerateten alapszik, de belejátszott ahba azon 
különös rokonszenv is, melyet Eötvös minden elnyo· 
mottal szemben érzett és melynek röpiratában is 
kifejezést ad, mondván: <dfjúságom első éveitől szí
vem minden elnyomás ellen feldobogott, · gyülöltem 
a zsarnokságot f •• • Innen van, hogy a zsidók pol
gárosításának kérdése, még minekelőtte az hazánk· 
ban szönyegre került, már egész figyelmemet ma
gára vonta ~> . A röpirat számos helye mutatja, meny
nyire szánja Eötvös a megvetett és minden jogból 
kirekesztett zsidót, kiben még a ghetto ezerencsétlen 
gyermekét látta. Az azóta lefolyt évtizedek alatt a 
zsidóság szorgalommal, rátermettséggel és becsületes 
munkával megteremtette a. maga pozícióját, úgy 
hogy ma azon időre, melyben Eötvös dolgozata nap
világot láthatott, már mint történeti multra pillant
hatunk vissza, jóllehet azóta tulajdonkép még három
negyed évszázad sem telt el. Azon idők óta a haza ke
resztény vallású polgárai a zsidókka] a legkülönfélébb 
tereken - mint főnök és alkalmazott, mint egy válla
l~t alka~azottai, mint üzleti vagy szellemi munka
iarsak, m~nt tanár és tanítvány stb.- roliködtek együtt 
és tanultak meg a ZSl.dót b w· . Bá . . . . eca n1. rmennyue Jgye-
keznek l& bizonyos érdekcsoportok a felekezetek ö ss z-
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hangját megbontani: célt érni nem fognak; bátran 
marjük hirdetni, hogy a történelem szekere meg nem 
állítható és hogy letűnt azon kor, malyben feleke· 
zeti kérdések dominálták a közéletet. Az évtizedes 
együttmunkálkodás és összemüködés a legkülönfé
lébb munkatereken fokozatosan szüntette meg azon 
nagy ürt, mely még Eötvös idejében is a zsidóságot 
az ország többi lakósaitól elválasztotta. 

Végül még egy, Eötvös által is említett aggályt 
cáfoltak meg a tények az idők folyamán : nevezete
sen, hogy a, zsidók, magukat egyoldalúlag a gazda
sági munkatérre vetve, a keresztényeket el fogják 
nyomni. Igaz ugyan, hogy a zsidóság munkájának 
nem csekély része kapcsolatos Magyaro1·szág bámu
latos gazdasági fejlődésével: mindamellett elég a 
szellemi élet különféle tereire, irodalom, nyelvészet 
és történelemre, jogi és társadalmi tudományokra, 
zene- és képzömü vészetre egy pillantást vetnünk és 
meg fogunk győződni, hogy a zsidók mindenütt 
értékeset alkottak. De hogy mindezen alkotások 
keletkezhettek, hogy a nemzet szellemi életébe har
monikusan illeszkedhettek bele : abból joggal kér 
részt azon nagy és nemes ember, azon providenci
ális államférfiú, kit a történelem Géniusza parancs
noki hídra állított, hogy biztos kézzel vezesse révbe 
a honi zsidóság sokat hánytatott hajóját. 

Pécs. J}r. Jánosi Engel Róbert. 
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EOTVOS EMLEKEZETE. 

Sziiletésénok századoR évfowlulbjó.n . 

• 

Daljás időknek hél·oszi szülötte, 
~ő, jgaz európai magyar ! 
Te gyújts ma fényt e lomha, téli ködbe, 
Amely egy csüggedt nemzetet takar. 
Idő kohóján megtisztult nagy eszme, 
Lovagi jellem, kristalyból kimetszve, 
Te forró szív, te fényes agyvelő : 
A mélységekből hívunk, jőjj elő l 

Elszállt Btícsú·d lágy melankoliája, 
Hisz rég elmentél s 6 jaj ! messzire. 
Megrendült akkor <( a bátrak hazája >) · 
S megdobbant fájón egy nemzet szive. 
Öröklét szá1·nyán mostan visszaté1·hetsz 
A csalódások fáradt nemzetéhez. 
Tárva előtted a jelen s a múlt : 
Im lássad, néped hogyan a boldogult J>. 

Hol van a kor, mely téged szíilt fiának, 
A szíiz rajongás, hősi tett kora ? 
Hol a nagy álom, melyet álmodának,. 
Megejtvén 6ket eszmék mámora ? 
Hol ég, mutasd meg, az a tiszta oltár, 
Amelynek buzgó áldozója voltál, 
S amelynek lángján, vagy hamú alatt 
Ott izzott mindig a cszent akarah? 
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Járd be a hont és megdöbbent a kétség, 
Mely hinni nem tud s nyugtot nem talál. 
Hallod majd durva csákányok ütését, 
Kik romba döntik, amit alkotá!. 
S melyet kítűzél, hogy hazádat ójja: 
Porban az eszme büszke lobogÓja. 
Önzés, botorság s gőg bemocskolák 
Közintézményink szantelt csarnokát. 

S meglátod majd az új kor két magya1·ját, 
E kettős dalt, mely össze sose cseng. 
Ez el nem hagyja ősei ugarját, 
Arnaz csupán a Nyugatért eseng. 
Ó bár csitulna e vásári lárma 
A Benned élő összhang bölcs szaváTa, 
Ki, bár .gyötört a lázas honfigond, 
Voltál mégis : citoyen du mande. 

Te felg.yújtád a tudás gyönge mécsét 
Az ébredés boTongó hajnalán. 
Amen·e jártál, oszlott a sötétség, 
Résre rés támadt a vakhit falán. 
De mikor szökken dús kalászba végre 
Közoktatásunk nagyszerű vetése ? 
Mikor lobog már bérceink fokán, 
Győzelmes zászlód, magyar tudomány ? 

Te küzdtél érte szárnyaló szavakkal, 
Mint ántik réto1· künn a fórumon, 
S példát mutatván, lelkes . akarattal 
Jártál elöl a töretlen úton. 
A kor eszméít boncolád merészen. 
ffangod, szemed eu1·ópai egészen. 
S az igazság, melyért könyved hevül, 
Szivedben lüktet és szemedben ül. 

29 
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Művész remekje, erkölcs tiszta tükre 
Volt mindenik mű, melyet alkotál. 
Egy élet elvét írtad a betükbe 
S az. ercsi sírig h oz zá h ü valál. 
Mily dús örökség, ha közkínesre válna, 
Irói tollad szűzi tisztasága l 
Hisz annyi szenny gyűl, annyi gyom terem 
A modern Múzsa hangos berkiben. 

Hol van a dal, melyet megérdemeltél 
S mely méltón zengi költő-nevedet ? 
Ember valál, szived volt és szarettél 
S ezért egy könnyel áldozunk Neked. 
E forró köny : Izráel nérnAt gyásza, 
Egy üldözött faj örök tartozása, 
Kinek hazát ad a testvéri szó : 
«Maradj köztünk szegény, bolygó zsidó !>> 
, 

Es itt maradt s e föld lőn Kanaánja, 
Itt műveli most kisded cszőllejét», 
Itt borul rá «olajfa» hüs )lomálya, 
Ha pihenőre hajtja le fejét. 
Ó csak szabadság, j ól ét megazokása 
Az ősi hüség sírját meg ne ássa l 
Legyen a múit magasztos intelem 
Me~ytől erőt nyer mindig a jelen. 

Búsan köszöntünk, halhatatlan Árnyék, 
Lelkünk a j ö vő gondj ain remeg : 
Ó e nemzetre annyi munka vár még, 
Hisz élte döntő harcát vívja meg. 
Lenni, nem lenni: ez most itt a kérdés! 
Nincs út, csak egy: a munka s egyetértés. 
Ha célra nem tör kéz, szív, agyvelő : 
Dicsőn halni sem lesz bennünk erő. 
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Gyújtsd meg nagy Szelle~ a vezéri fáklyát 
S lobogtasd büszkén völgyön és hegyen l 
Fúdd meg eszm éi d harsány trombitáját 
S vezess csatára - győzedelmesen l 
S ha majd a célnál felragyog az orcád 
Mert j ő az új, a boldog Magyarország, 
Ez lesz sirod örök emlék j ele : 
<s Győzött az Eszme s Te győztél vele l » 
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REGIBB ES UJABB ZSIDO KOZEPISKOIJAK. 

Két évvel ezelőtt e helyütt néhány zsidó középiskolá
nak képét vázoltam.1· Ez a kép- vagy vázlatsorozat 
kezdettől fog-va kiegészítésre szorúlt. Időközben pedig 
mozgalmasabb élet indúlt meg a zsidó törekvéseknek 
ezen a terén is. 

Ke.zdjük itthon. A vágújhelyi reáliskola most ünne
pelte félszázados fönnállását s jubileumi ajándékúl 
megkapta azt, a mire leghöhben áhítozott: megnyitja 
az V. _ osztályt s evvel neki indúl a teljes föreálisko
lává való fejlődésnek. A pesti izr. hitközség alapít
ványi gymnasiuma épületének már kibontakoznak a 
körvonalai. 

A s11ent földről még több a jelenteni való. A jaffai 
gymnasium elérkezett kifejlésének első nyugvó pont
jához: a most múlt tanévben állította föllegmagasabb 

·t IMIT Évkönyve 1912, p. 83. 
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0 ·zbHyát, 1 U ifjúnak ós 5 leánynak felsőiskolai tanúi
manyokra való képzését befojezte. Jaffa mellett most 
már Jeruzsálemnek is van héber gymnasiuma. Jafiá
ban pedig a gymnásiumon kivül középiskolá vá fejlö
ben van a Tachkemóni-reáliskola. A mostani tanévre 
meg akarják nyitni a haifai föreáliskolát, hogy a haifai 
müegyetemre nevelje Palesztina ifjúságát. 

Németországban a fürthi izr. reáliskola ünnepelte 
ötven évi munkáságának jubileumát. A hamburgi tal
mudtóra reáliskola, kisérve a hamburgi zsidóság 
gyarapodását, a Kohlhöfen «mocsokbástyájáról,> a 
fölviruló Grindelvidék palotái közé vonúlt. Sőt egy 
német új reáliskola is keletkezett Lipcsében. Ez a 
legfiatalabb zsidó középiskola, a mint arról Dr. Fürst 
Ahldá.mak ezon Évkönyvbeli dolgozata meggyőz, ha
marosan föl is lendült, magánvállalat létére. Sokkal 
ezerencsésebb tehát mint a zsidó gymnasium, melyot 
Ungariacb-Bródban szintén a volt ottani rabbi (Dr. · 
Jung) ugyancsak a lengyel és orosz f1atalságnak az 
európai müveltségbe való átvezetésére létesített. Ez 
volt, tudtommal, Európában az első kisérlet zsidó 
gymnasium alapitására (nem szólva -rabbiképzökkol 
kapcsolatos intézményekről). 

Ime elég ok indíthat arra, hogy a két évvel ezelőtt 
megkezdett tárgyhoz visszatérjünk. Ezúttal a kül
földi zsidó iskolákat is nem egy-egy országnak egy 
typusában akarjuk ismertetni, hanem lflbető teljessé
gükben. A palesztinai iskolák közül tehát bemutatandó 
a jeruzsálemi gymnasium és a jaffai Tacbkemóni, a 
németországi reáliskolák közül valamennyi, a régebben 
vázolt frankfurti Philanthropinumon kívül. Itt oly 
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megegyezés jött létre, hogy a hamburgi talmud-tóra
reáliskolát, a frankfurti conser vativ zsidó iskolát 
(Realschule der Isr. Religionsgesellschaft in Frankfurt 
a/M), a fürthi és a lipcsei reáliskolát Dr. Fürst Aladár úr , 
mutatja be az Evkönyv olvasóinak; jelen cikk a 
németországi iskolák közül kettőt ölel föl; ezek: a 
wolfenbütteli Samsonschule és a seeseni Jacobson
schule. 

A jeruzsálemi héber gymnasium. 

Palesztina ezen legújab b középiskolája, melynek ere
dete 1909-re nyúlik vissza, de mai ezervezete csak 
1911· ből való, az őt megelőző jaffai gymnasium és 
a Tachkemóni közül sokkal közelebb áll a gymnasinm
hoz. A 'fachkemóni szerényebb céltüzéesel vallásos 
nevelés útján akar a Palesztinában való életre, mun
kára és boldoguláera képesíteni. A két gymnasium, 
sajátos nemzeti céljai mellett, mintegy az európai 
középiskolát akarja pótolni, a Palesztinába került zsi
dóknak magasabb müveltséget közvetíteni, növendé
keit akár a szent földön kifejtendö tevékenységre akár 
európai főiskolai tanulmányokra előkészíteni. Ezért 
Jeruzsálemben is a francia nyelvet oly mártékben 
tanítják, hogy a gymnasiumvégzett ifjak francia egyete
men nyerheesék tudományos kiképeztetésüket. A Tach
kemóni irányzata vallási, ellenben a jeruzsálemi 
gymnasium már munkarendje e·Iső mondatában cél
jáúl valja, hogy héber nemzeti szellemben közvetiti 
a közé~ískolai műveltséget. Hiva1alos tervezeteikben 
mégis erősen árnyalt eltérés észlelhető a jaffai és 
jeruzsálemi közt. A jaffai gymnas1um nem minden 

A~ IM/7 Évkönyve 1914. 3 
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küzdelem nélkül arra az elvi megállapodásra j utott, 
hogy nem szabja meg növendékeinek vallási irányát; 
azér\ némileg elkerüli a vallásgyakorlat kérdéseit. 
A jeruzsáJemi több tekintettel van erre a gyakorlatra 
s kezdettől fogva a legszokottabb imákra is tanítja 
növendékeit. 

Szintúgy mint a jaffai, a jeruzsálemi gymnasium is 
coeducátiós ; tanári karának egy tanítónő is a tagja, 
Irinek francia a szaktárgya. A jaffai gymnasium inter
nátussal kapesolatos, a jeruzsálemi elvállalja tanít· 
vány&inak elhelyezését. 

Külsö tagoltságában a két palesztinai gymnasium 
némi eltérést mutat. A j a:ffai három elemi osztályra 
egy ötosztályú polgári vagy alsófokú kereskedelmi 
iskolát alapít s ezt egy négyosztályú középiskolai tago
zattaJ tetőzi be, melyet egy reális (természettudományi) 
és egy irodalmi (humanistikus) folyamra választ ketté, 
bár a végzett anyagról szóló részletes beszámolás ezt 
a tervezett ketté tagolást még nem tünteti föl végre
haj tottnak. 

A jeruzsálemi gymnasium már munkatervének küszö
bén eleve lemond az ily ketté tagolásróL Három 
egyaránt négy osztályú cyclusra tagolódik: egy nép· 
iskolaira (melynek 4. osztálya most nyílik meg), egy 
polgárira, francia és arab nyelvtanítással s egy egye
temi előkészítöre török és latin tanítással, de görög 
nélkül. (Az elemire következő 8 osztály közül most 
kell a 7.· nek megnyílnia.) 

A. jeruzsálemi gymnasium minden ízében érezteti 
palesztinai voltát. A beszéd- és értelemgyakorlatok a 
környezetből indúlnak ki, az elemi természetrajzi 
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oktatás bemutatja Palesztina madarait, vad és házi 
állatjait, még a középső tanfolyam is Palesztina fau
náján kezdi s elrendel rovartani kirándulásokat Jeru
zsálem környékére. Az elemi földrajz a 3. osztályban 
tisztán Jeruzsálemre szorítkozik s legalább is kétheten
kint kiván egy-egy kirándulást. A számtant Palesztina 
pénznemein gyakorolják. A középiskolai földrajz az 
első évben Palesztinát öleli föl, a másodikban álta
lános áttekintést ád ily sorrendben: Ázsia, Afrika, 
Európa, Amerika és Ausztrália. De már a részletezés 
rendje más: Európa, Ázsia, Afrika (II. oszt.), majd 
Amerika, Ausztrália és megint tüzetesen Törökország, 
különös tekintettel Palesztinára. 

Országos, helyi szükségletnek felel meg az arabs 
mint a népnek, a török mint a hatóságoknak a 
nyel ve. Az arabs az I- -VI. osztályban folyik! a török 
az V- VIII-ban A francját már az elemi fokon kez
dik s folytatják a középiskolai folyam 8 osztályán át. 
Ellenben a német nyelv nem kötelező s a tanulők 

j elentkezésétől függ, folyj ék-e az osztályban német 
tanítás. 

A latin a felső négy osztályra szorúl mint a mi 
r eáliskoláinkon, csakhogy a jeruzsálemi gymnasiumon 
éppugy mint a jaffain kötelezd; már a tanítás második 
évében olvasásra van kitűzve Cornelius Nepos, Caesar, 
Phaedrus és Ovidius. A természettudományok anya
gában is körülbelül a mi reáliskoláink mártékének 
felelnek meg a követelmények. A chemját tüzetesen 
kivánják, a természettani terv a Röntgen-sugarakat 
és a léghajózás problémáit is kitűzi. Az ábrázoló 
geometria és a gypszböl való mintázás kötelező. 

3* 
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A cionizmus fajnevelő törekvései magyarázzák 
meg azt a j elentőséget, melyet a testgyakorlás a leg
alsó foktól nyer - Palesztina viszonyai pedig azo
kat az adminisztrati v és tanulmányi intézkedéseket, 
melyek az egészség biztosítására irányulnak. A Tach
kemóni panaszkodik tanítványainak gyakori lázáról, 
bőrkiütéseiről, szemgyúladásáról, sőt a tanárok gya
kori megbetegedéséről. A két palesztinai gymnasium 
orvosi bizonyítványt követel a belépni óhaj tók egész
ségi állapotáról s bőven gon~oskodik növendékeinek 
egészségtaní oktatásáróL Jeruzsálemben a Ill osztály
ban az emberi test anatomiáját és élettanát tanítják, 
a Vl.·ban pedig tüzetesebb anatomiát, physiologiát 
és egészségtant. 

Annak idején méltattnk azt a rendkivüli munkát, 
melyet a jaffai gymnasium reá ró tanítóira, tanít· 
ványaira egyaránt (ezeknek heti óraszáma eléri a 
35, 36-ot, sőt 38, 39· et is). A jeruzsálemi gymuasium 
némileg könnyebb föladat elé került mint a jaffai, 
mivel már ennek tervein és tapasztalatain okulhatott. 
Okult is. Lépten-nyomon látni a két testvérintézet 
rokonságát, a célban, az irányban, a tantervben, a 
tankönyvekben. Az arabs tanításban p. szinte lépésről 
lépésre megegyezik a két tanterv. A jeruzsálemi 
gymnasium hasznát vette annak az elmélyedő munká
nak is, melyet a héber irodalom paedagogiai földol
gozásában a jaffai végzett. Közös mindkettőben a 
palesztinai, a héber, a cionista vonások kidomborí
tása, valamint a természettudományi modern irányzat. 
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A jaffai Tachkemóni. 

A Tachkemónit eredetileg jaffai kereskedők alapí
tották (1906· ban), de 1909-ben egy német bizottság, 
mely am ugy is kivánt J afftiban középiskolát létesíteni, 
átvette s középiakolává fejleszti. Ez az intéző bizott
ság máig is Németországból intézkedik, tagjainak túl
nyomó része majnamanti Frankfurtban lakik; a 
bizottság tagja Dr. Berliner is, a berlini rabbiszemi
nárium tanára és uj abban Struck berlini festö is. 
De ámbár német bizottság irányítja, a Tachkemóni 
korántsem n émet. A német nyelv egyáltalában nem 
szerepel a tantervben - de igenis, a helyi szükség
letnek megfelelő en, a francia. A tanitás nyel ve meg 
a héber, ~ég pedig nem a német zsidók, hanem a 
szefardok kiejtése szerint. Itt természetesen nem az 
iskolaföntartók minemüsége döntött, hanem az országé 
és a tanulólté. Már pedig egymás mellé kerűlnek 
Palesztina szülöttjei, Marokkó ból, Perzsi ából, a Kauká
zus tövéről bevándorolt szülök gyermekei. 

A Tachkemóni törekvései és keretei sokkal szeré
nyebbek mint a két palesztinai gymnasl.nméi. A gym
nasiumok az európai mértéket akarják megütni, euró
pai tudományos főiskolák részére is előkészíteni. 

A Tachkemóni Palesztina számára akar zsidókat 
nevelni, még pedig nem tudósokat, hanem kereske
dőket, mesterembereket és földmiveseket. Voltakép 
inkább polgáriskola mint középiskola. Előkészítő 

(elemi) tagozata csak két osztályból álL az előkeszítöt 
hat osztályú tanfolyam egésziti ki. Maga úgy j elöli 
meg rendeltetését, hogy növendékeit a zsidósággal és 
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PaJesztinával megismertesse s másrészt keresetre 
képesítse. A jaffai gymnasium tárgyai közül a latin, 
görög, török és német nyelv egyáltalában nem szere
pel a Tachkemóni tantervében, a történelmi és ter· 
mészettudományi tanulmányok pedig j elentékenyen 
meg vannak benne .szorítva. 

De nem csak tanulmányi, hanem erkölcsi céljában 
is lényegesen eltér egymástól a két jaffai középiskola. 
A héber gymnasium világosan kimondja, ö a szülöi 
házra bízza, hogy az szabja meg a növendék vallásos 
irányzatát. Ellenben a Tachkemóni első sorban val
lási törekvésekből sarjadt ki. A gymnasium irányzata 
nemzeti és tudományos, a Tachkemónié vallási és 
haláehilrns. J ellemzö, hogy a végzett tananyagról 
szóló jelentésben első helyre kerill a talmud, máso· 
dikra ai misna és csak harmadikra. a biblia. A tulaj
donképi tantervben ez a visszásság megszünik. ElsŐ 
iU a biblia s célúl van tGzve teljességében való meg
ismerése, nyelvi, irodalmi, tartalmi, történelmi és 
vallási mivoltában. A biblia után sorakozik a misna, 
melynek ugyancsak teljes megismertetésére töreksze
nek ; nagyobb súly esik azokra a szabványokra, 
melyek ép a szentföldön kötelezők. Harmadik 
tárgy a talmud; a cél az, hogy a végzett anyag 
fölötti uralom segitségével önálló további tanulmányra 
legyen képes a növendék. Rendkivüli jelentőség jut 
a haláehának; az alsó fokon beérik avval, hogy a 
gye~mek a szert~rtásokat ismerje és gyakorolja; a 
felső fokon azt kivánják, hogy magnkat a forrásokat 
érlse és tudja. Bár a biblia, misna, talmud és 
halácha mind héber tantárgy, mégis ]<ülö n szerepel 
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a héber nyelv, az érintkezésnek és az előadásoknak 

nyelve. A történelmi tanítás első sorban a zsidó nép 
és irodalom megértetésére irányúl, a nyugati népek 
történetében a művelődésre veti a súlyt s behatóan 
ki ván j a tárgyalni Palesztina törté n e tét. 

A többi tárgy: mathematika, természetrajz, termé
szettan, chemia, földrajz és 1·ajz. Az arabs és francia 
nyelvben is a beszédbeli képesség van célúl megje
lölve, de a végzett anyagról sz ó ló jelentés sejteti, hogy 
ezt a célt korán ts em érték el. 

Az intézet élén németországi felügyelő bizottság 
áll. A közvetlen igazgatás egy jaffai helyi bizottság 
dolga. 

Minthogy a szentföld iránti tisztelet és hűség az 
intézmény egyik létesítő ereje - érthető, hogy 
Palaestinát nem csak a történelmi és földraj zi tanítás 
segítségével akarják megismertetni, hanem közvetlenül, 
szemléletből, kirándulások útján. Fölke1·esik Rison 
le Cijjon, Nész Cijjona, Rechoboth, Ekron, Petach 
Tikva zsidó gyarmatait, - eljutottak Jeruzsál~mbe, a 
holt tengerhez, a Jordan mellé Jerichóig. Jeruzsálem
ben az ottani rabbi, a hazánkból oda. szármázott nem 
rég elhunyt Dr. Grünhut vezérelte a kivándorlókaL 
A jelentés kiemeli, hogy 1910· ben egy rnagya·r úti 
társaság tiezteletére a Tachkemóni üdvözlő ünnepeéget 
rendezett, melyről fölteszi, hogy a magyarokat meg· 
győzte a szentföldi zsidóság megujhodásáról. Egyéb
ként a tanári karnak egyik tagja, Dr. Engel, a bonfi
társunk. 

Hasonlóan mint a héber gymnasium, a Tachkemóni 
is keres kapcsolatot az iskolán kivüli zsidósággal. 



RF.LT~l<:R BF!RNÁ'r 

Az iskolavégzett fiatalság 1'észóre nyitva tartja olvasó
termét. Irodalmi, szavaló, előadó estéket rendeznek, 
(Racine Atbalie·jának egy fölvonását is bemutatták), 
télen pedig továbbképző tanfolyamokat tartanak fönn, 
malyeknek tárgya a héberen kivűl kivált a kereske
delmi szakoktatás. Rendkivüli figyel emre méltónak 
tűnik föl a tanári karnak gondoskodása a saját maga 
kiegészítésérőL Három kiváló képességű tanulót válasz
tottak ki, ezeket az igazgató és Dr. Engel tanár az 
intézet leendő tanítóivá képezik ki. 

Ambár tehát a Tachkemóni alacsonyabb rendű 
műveltséget tet·jeszt, mint a héber gymnasium, gyn · 
korlati értéke kétségen fölül áll, a teljes biblia taní
tásával bámulatos példát ad, erkölcsi törekvése pedig 
becsülésre méltó. 

A wolfenbütteli Samson-iskola. 

\Volfenbüttel, áhita tkeltö hely l Itt küzdötte Lessing 
barcait a nemes emberiességért, itt írja meg Natbanját. 
Az ö eszméit óhajtja szolgálni az, itteni Samson-iskola 
és a szomszéd Jacobson-iskola. 

«A Samson-iskola története kicsinyben a zsidó 
miivelődés története• - így kezdi az iskola mult
járól szóló könyvét annak akkori vezetője Dr. Ph. 
Ehrenberg. Azóta is, 1844 óta mint más hasonló 

· intézetekben, benne is tük1·özödne'k a müvelődési törek· 
vések és áramlatok. Addigi fejlődését az intézet leg· 
fén.ye~ebb nevü tanítványa, Zunz Lipót, ekkép fog
~alJa össze: ct az a tanintézet, mely eredetileg talmud· 
.tekola volt nehány iürt máA .tárggyal, utóbb tudomá· 
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nyos iskolává lett tűrt talmudda1 1 majd po)gárisko1ává 
talmud nélkül. )) 

Az iskola onnan vette nevét, hogy a Samson csa
lád több tagjától származnak az első álapítványok, 
melyek <tizraelita hitű szegény gyermekek nevelésére•> 
voltak rendelve. Mert a wolfenbütteli iskola is ere
detileg szegények iskolája. volt, akár a hamburgi tal
mud-tóra-reáliskola vagy a frankfurti Philantbropinum. 
1786-ban alapította Philipp Samson wolfenbütteli 

· udvari bankár. Az isko]a Bet-hammidras volt, növen
dékeit báchuroknak hívták, késő éijelig talmuddal 
foglalkoztak. A szentirásnak csak a péntek kurta 
délutánja jutott, számolásra, német írásra, olvasásra 
heti 4- 5 óra. 

1806-ban az iskola német tanintézette (Samson'sche 
Freischule) lett a élére Samuel Meyer Ehrenberg 
kertilt mint felügyelő, aki amellett, hogy a felügye--letet gyakorolta, még a tórát, vallást, németet, hébert, 
szavaláat, történelmet és számtant tanította heti 40 
órában, ámbár csak 22-re volt kötelezve. 1813· tól 
fogva fizető tanulókat is fölvettek. Még 8. M. Ebren
berg életében az ő fia lett az intézet igazgatója 
(1840-1871.) Ezóta az igazgató mellett ((a ház atyja» 
(Hausvater) működik, aki az iskolának és az interná~ 
tusnak gazdasági ügyeit intézi - hasonlóan mint 
Beesen ben. 

1871 óta i smétlődnek a kisérletek az addig három 
osztályú iskolának magasabb fokú intézetté való fej
lesztésére. Csak 1888-ban lett az intézett teljes jogú 
reáliskol ává. 

Az iskolával internátus kapcsolatos. Az 1912/13. 
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tanévben 150 bennlakóval szemben csak 2 bejáró 
tanulója volt. Az utolsó évek értesítöi nem szólnak 
külön az internátusról. De az előző jelentések igen 
kedvező benyomást keltenek. A vezetés célul követte, 
hogy a tanulóságban vidámságot, munkakedvet ébresz~ 
szen, hogy a derék kötelességteljesítést szórakozással 
és változatossággal jutalmazza. Hangversenyek1·e, 
szavalatokra, tornaversenyekre sok gondot és időt 
fordítanak. Erős a törekvés, hogy a tanulókat egyéni~ 
leg ismerjék, megértsék és vezessék. Az 1886. jelen
tés kiemeli, hogy hetenkénti értekezleten vitatják 
meg minden egyes növendék törekvését és maga
viseletét. 

Neveltjei közül kivált kettöre büszke a Saroson
schule: Zunzra és Jostra. Zunzot többszörös azoros 
kötelék füzi az iskolához. 1803-H~tO. a tanítványa, 
1810-1815. pedig mint egyik tanítója a németet, 
franciát, latint, görögöt és mennyiségtant adja elő. 
Hálás melegséggel írta meg az intézet egyik vezető j é
nek, Samuel Meyer Ebrenbergnek s így némileg az 
intézet egyik korszakának történetét. Az intézet vi
szont hálás volt Zunz háláj áért. 1884· ben megünne
_pelte nagy tanítványának 90 éves születése napját; 
temetésekor bucsúdatta, sírjára babérkoszorút téte
tett. A Samson·scbule másik nagynevű tanítványa, 
ltfarcus Isaac Jost, a zsidóság történetírója, épen 
leghiresebb müvét (Geschichte der Israeliten) ugyan
csak a Zu_nztól is dicsőített Ehrenbergnek ajánlotta 
8 egy más1k művét ezen tanitója 80. születésnapjának 
szentel~e, melyet az azonban már meg nem ért. 

Az Intézet tanitói közül Zunzon kivül még ki-
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emelendő Dr. Jacob Freudenthal, késöbb a boroszlói 
rabbiszeminárium, majd a boroszlói egyetem tanára. 

A XIX. század 70·es és 80· as éveiben a tanári 
karnak mintegy harmada nem volt zsidó. 1881-
ben több felől nyilvánított kívánságnak engedve, 
az intézet elhatározta, hogy keresztény tanulót is el
fogad akár benn]akónak, akár bejárónak. De 1910 óta 
megint egyetlen keresztény növendéke nincs, 1908/D
ben pedig csak egy. Némi felekezeti jelleg a tanulók 
pálya választásában is mutatkozik : túlnyomó részük 
kereskedőnek megy. 1886-ban jubileumi alapot léte
sítettek oly növendékek támogatására, kik mesterségre, 
iparművészetre, föld- vagy kertmüvelésre adják magn-. 
kat. Ennek az alapnak kamatjait sem 1912/13-ban, 
sem 1910/ 11, sem 1906/7-ben sem 1905/6-ban nem 
volt kinek kiadni. 

Látogatói tekintetében a Samsonschule ma tehát 
teljesen zsidó. Ellenben a tanítás dolgában zsidó 
mivolta halványodik. Első korában csak talmudot 
tanultak <(báchurjai)), - de még később is 1834-ig 
heti 10 órában tanították, 1834- 1841-ig heti 5 órá
ban, 1841-ben a tantervből végkép kiszorult a tal
mud. Még a százados jubileum évében is (1886) 
heti három híttani óra mellett az első osztályban 3, 
a másodjkban 2, a harmadik és negyedikben 1- L 
héber óra volt. Ma a zsidó tárgyaknak összesen az 
első két osztályban heti 2 óra, a többiben heti 3 
óra van szánva. Ime kevésbbé biztató tanuság arra 
a tételre, hogy a Samsaniskola kicsinyben a német 
zsidóság művelődési alakulatait tükrözteti. 



' HELLF.R BERNAT 

A seeseni Jacobson-iskola. 

Beesen maga kis város kö1·ülbelül 6000 lakossal, 
mégis oly iskolai intézményt mutat föl, mely eredete, 
története és mai kialakulásajogán nevezetes. (A város 
és a reáliskola viszonyát illetőleg Beesen a mi Váguj
helyünkre emlékeztet.) Legközelebb a wolfenbütteli 
Saroson-iskolához áll, minthogy a Jacobsan családot 
is a Saroson családhoz közel rokonság fűzi. Alapítója 
céUudóan választotta a kis városkát nevelőintézete 
helyéül. 

Ez az alapító, Israel J acobson bámulatra és becs ü 
lésreméltó alakja a Mendelssohnra következő kor
nak. Hibájául rójják föl nyugtalan vágyát a szerep
lés re ; de már Eötvös József int, hova-tovább el kell 
azoknunk attól, hogy a hiúságot az emberi fogyat
kozások közé számítjuk - tekintve azt a sokszoros 
hasznot, melyet a hiúságnak köszanünk. Veje Herz 
Samsonnak, a wolfenbütte1i iskola egyik alapítójának. 
1795· ben országos rabbi Braunschweig egy részében, 
1806-ban mecklenburg·schwerini titkos pénzügyi ta
nácsos, 1807-ben a kevéssel utóbb megszünt helm
stedti egyetemnek honoris causa bölcsészetdoktora. 
Mikor Braunschweig Napoleon alatt a westpbaliai 
királyság egy részét alkotja, J acobson a franciául 
szarvezett kasseli izraelita consistorium elnöke lesz, 
J éróme westphaliai királlyal, N a po leon öccsével sze
mélyes viszonyba lép. Jérőme király a feleségével 
és udvarával 1809-ben meglátogatja a Jacobson-isko
lát és elégedett voltát nyilvánítja. A Napoleontó1 
1806-ban Párizsba összehívott synhedriumba Jacob-
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sont is meghívják. Ott a Jacobson-iskola első igaz
gatójával, Benedict (Schott) Sehottlanderrel képvisel
teti magát, aki a synhedriumban emlékiratot mutat 
be, melyben az~ vitatja, hogy a zsidóknál a nevelés
ügy javításra szorul. Jacobsan 30,000 t~tllérnyi évi 
kiadásából - saját becslése ezerint - csak 4000-et 
fordít magára és házára, 26000-et közcélokra és 
j ó tékonyságra. 

1801-ben nyílt meg a töle alapított és vezetett 
iskola, mint Religions- und Industrieschule, - ö leg
inkább mesteremberekké és földmüvelőkké szerette 
volna nevelni a növendékeit. Egy-két év mulva már 
bővítették és ta1·kitották a tantervet, szerepelt benne 
német, francia, angol, héber, latin, görög, mathe
matika és könyvelés, buzgón müvelték a zenét; val
lástan mellett külön e1·kölcs1ant tanítottak. Ritter 
Károly, ki a frankfurti philanthropinumot is lelkesen 
méltányo1ja, a Jacobson-iskoláról is dicsérő jelentést 
tesz, de a tananyag sokféleségét hibáztatja. Csak
ugyan 1810-ben az iskola szerényebb keretbc húzó
dik vissza : népiskolává szervezkedik. Jacobsan gon
dolkodására jellemző, hogy már 1808-ban négy napi 
tanulmányi és testüdítő kirándulást végeztet iskolájá
val. 1839-ben magasabb polgáriskolává szervezik át. 
1869-ben hatosztályúvá és evvel reáliskolává lesz, 
aminek folytán a kancellár fölruházza az egyéves ön· 
kéntességre való képesítás jogával. Ezt a jogot meg
erősítik 1886-ban, amikor a Jacobsonscbule teljes· 
séggel vállalja a porosz reáliskolák tantervét. Ugyan
ekkor a facnltativ latin tanítást is megkezdi. Ennek 
ezerves folytatása a bifurcatio : 1903 óta a negyedik 
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osztállyai (Unter-Tertia) különválik a reáliskolai és 
külön a reálprogymnasiumi tanfolyam. 1910 óta 
a Jacobsonschule coeducátiós, akkor vették föl az 
első leánytanulót - a múlt tanévben kettő volt. 

Az intézetnek több az érdekes sajátsága. Mühelyei
ben ragasztanak, gyalulnak, faragnak a tanítványok, 
gyakorló kertjükben ta.nítójuk vezetése mellett ker
tészkednek Lakatosműhelyt is terveztek. Különös 
figyelemreméltó a Jacobsonschule következő int,éz
ménye. Csereviszonyban áll a Boulogne-sur-Mer-beli 
College Mariette-tel : 1908 óta a Jacobsonschule 
néhány jobb növendéke a nyári vakációban az emlí
tett francia gymnasiumnak előadásait hallgatja, benn
lakóival együtt él, francia ujságot olvas, francia 
színielöadásokat néz - miután előbb elolvasták a 
színdarabot. A Jacobsonschule igazgatója vendége 
volt a college igazgatójának. Viszont a francia gym
nasium is küld francia tanulókat német szóra a 
Jacobson-iskolába, küldött már angolt is. A francia 
nyelv müvelésére külön francia származású meatert 
tart a Jacobson-iskola, malynek jelenlegi igazgatója, 
dr. Friedland öt tanulmányévet töltött Párizsban, 
sőt a francia iskolákra is érvényes oklevelet szerzett. 

Az intézetnek számos kiváló tanítója volt, pl. 
Karl Möbius zoologus, később BerlinLen tanár és a 
természetrajzi múzeum igazgatóJ' a· Benno Erdmann · . ' ' Jelenleg a berlini egyetemen a filozófia tanára. De 
szerényebb pályákon is sok becsülésre méltó törek
vés és képesség nyilatkozott meg. 

Tanítványai a legkülönbözőbb tereken és országok· 
ban tevékenykednek, az 1901-iki századoB ünnepen 
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még Braziliából és Honkongból is érkeztek üdvöz
letek, sőt a hongkongi tanítvány nagyobb adományt 
is küldött. Az intézet tanárainak egy része is egy
kori tanítványainak sorából került ki. Egy volt nö
vendék, a berlini Deutsches Theater tagja, a mostani 
növendékeknek évenként előadásokat mutat be. Meny
nyü·e összeforrott az iskola a növendekeivel és ma
gával Seesen városával, amelynek legnagyobb tan
·intézete, az fényesen kitünt a százados ünnepen : az 
egész város ünnepelt. 

Az intézet zsidó volta egy kissé megnyilatkozik a 
tantervében is: a heti rendes két vallástani órán 
kívül a zsidó tanulók részére van még külön (né
mely osztályban egy, másban két) héber óra. Az 
intézet zsidó jellegét a szarvezeti szabályzat követ
kező 1·endelkezései akarják biztosítani: A három ku
rátor közül _legalább egynek mindig zsidónak kell 
lennie; az intézet igazgatója zsidó (ideiglenesen egy
szer Pastor Lang vezette az iskolát); a háznak gon
dozói (Hauseltern) okvetlenül zsidók, amit a zsidó 
házvezetés tesz szükségessé, a tanári karnak leg
alább részben zsidónak kell lennie. 

Eleinte a Jacobsonschule növendékei kizárólag 
zsidók voltak. Csakhamar keresztény szülök kérték, 
hogy az ö gyermekeiket is fölvegyék. Már 1805 óta 
keresztény növendékek is látogatják a J akobson · 
schulet, aok éven át csak olyanok, kik a konfirmá
ciót már állották s így katekizmusra nem szorulnak, 
csak 1839 óta fiatalabbak is, akik részé1·e ezentúl az 
intézeten belül kell keresztény vallásoktatásról gon
doskodni. Már 1834-ben keresztépy papjelölt volt az 
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intézet tanára. Később sokszoros és figyelemreméltó 
az intézet kapcsolata a keresztény papokkal. C. A. 
Fr. Th. Schulz Pa.stor diaconus 1840 óta ingyen vé
gezte az evangelikus hitoktatást, időnként a német 
irodalmat is tanította. Apfel superintendens, sőt egy 
General-Superintendent (Schönermark) is Tolt a Ja
cobsonschule hitoktatója. Keresztény papok más tár
gyakat is tanítottak, h~gtöbbet Carl Gust. Ferd. Lang : 
németet, latint, franciát, angolt, történelmet, termé
szettudományokat és tornát. Sőt ideiglenesen az igaz
gatói teendőket is ő látta el. Fia a Jacobson-iskolát 
látogatta., majd ma.ga is tanára lett az intézetnek s 
a százados emlékünnepen ő mondta az egyik jubi
leumi beszédet. 

Az egész iskolai és internátusi (alumneumi) élet 
közös, csak a hitoktatást és vallásgyakorlatot válasz
tották elvileg külön, nem engedik meg az együttes 
bibliatanítást, sem a közös iskolai áhitatot. A nagy 
jubileumon az evangelikus tanulókhoz Pastor Lang 
külön beszédet intézett. 

A felnőttekre ez a tilalom nem oly szigorú. Kivált 
a közös istentiszteletnek egy kiemelkedő esete emlé
kazotes : az iskola templomának fölavatása 1810 július 
17 -én. Ez a Ja.cobson t emplom önmagában is nevezetes, 
már akkor volt orgonája, az első állandó o1·gona, mely 
valaha zsidó templomban s~ólt. Jacobson az orgoná
val együtt a karéneket, a német imát és a német 
szent beszédet viUe bele a templomába. A fölavatá.
son jelen volt az akkori francia (westpháliai) kor
mány fötisztviselöje, a város és tartomány előkelő
ségei - úgy látszik ott volt Meyerbeer is - zsidó 
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és keresztény papok. Az ünnepség egy keresztény 
szemtanuja kitörö lelkességgel szól róla: oly ünne
pen vett részt, amelyhez foghatót Krisztus óta nem 
ünnepeltek, «ismeretes-e a történelemböl, hogy zsi 
dók és keresztények együtt tartottak közös istentisz
teletet, melyen a két vallás több papja jelen= volt, 
azután együtt ettek, ittak, vigadtak ? >) A vató beszédé
ben Jacobsan kifejtette, hogy zsidó és keresztény 
tanulók együttes 1 anulmánya és szórakozása, _zsidó 
és keresztény tanítók együttes munkássága a leg
hatalmasabb eszköz a baJítéletek megdöntésére. Vaj
jon az iskola későbbi fejlödése valóra váltotta-e ala
pítójának ezt az óhajtását? Dr. Rülf braunschweigi 
rabbinak, a neves filozófusnak ünnepi beszéde sej
t6ti, hogy néha hálátlansággal is találkoztak. De az 
intézet története egészében, úgy látszik, sikerrel azol
gáita a testvériességet, a testvéresü1ést. Másrészt 
J acobson hiú, képtal en ábrándnak bélyegezte azt a 
törekvést, hogy a két vallást összeolvasszák - itt 
már igen mélyre hatnak a fölfogásbeli ellentétek. 

Így tehát Jacobsan előtt körülbelül úgy élt az 
iskola hivatásának és jövőjének képe, mint ahogy 
az eddig valósággal kialakult. Bármint vélekedjünk 
is a tőle megindított újít.ágokról, itt egy rendkívüli 
ember r~ndkívüli alkotása előtt állunk. 

Összefoglalás. 

Ha így végig vonulnak előttünk a zsidó közép
iskolák, sok gondolat, sok kivánság, sok kérdés kél 
nyomukban. Mi létesítette ezeket az iskolákat? Mi 

Az IMIT Évkönyve. 1914. 
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tartja fönn? Mi a jövendőjük? Mi a rendeltetésük? 
Mi hozta őket létre? Különböző okok, mindnyája 
tiszteletreméltó. · A négy legrégibb: a Samsonschule, 
Jacobsonschule, a frankfurti Philanthropinum és a 
hamburgi talmud· tó1·a reáliskola keletkezése a XIX. 
század elejére, illetőleg az elsöé még a XVIII. szá
zadba esik, tehát a Mendelssohn közvetlen hatása 
alatti korba, midőn a zsidóságot megragadta, el
ragadta a müvelődési vágy. Szegényiskolák: anyagi
akkal megáldott kereskedők gondoskodnak róla, hogy 
szegényebb hitsorsosaik előtt megnyiljék a boldogu
lás útja; ezt a boldogulás t majd a vallásos okulás, 
majd a világi müveltség vagy a gyakorlati meaterség 
útján képzelik. A Samsonschule, Jacobsonschule és 
a Philanthropinum a mindenkori haladott német 
zsidóságot tükröztetik; néha tőlük indul ki egy-egy 

· felekezeti vagy mondjuk inkább rítusbeli átalakító 
kisérlet. A hamburgi talmud-tóra reáliskola ellenben 
súlyos válságok, az iskola és a község közti, a köz
eégi baladó és maradi elemei közti heves küzdelm ek 
után a német orthodoxia bástyája lett, míg a ham
burgi versenyiskola (Sttftungsschule von 1815) telje
sen kivetközött zsidó jellegéből. Harcnak eredménye, 
sőt harcnak hirdetője a frankfurti Israelitisebe Reli
gionsgesellschaft intézete, szintúgy a fürthi reáliskola 
is a közeégi küzdelmek kohój ából került ki. Csak a 
német orthodox reáliskolák legfiatalabbika, a lipcsei 
lépett föl eleve békés, pozitiv szándékkal. De a né
met konzervatív zsidóságnak mind a négy reálisko
~~ja megegyezik létöknek okában és céljában : létre
Jottek, mert a szülök oly iskolát óhajtottak , malyben 
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gyermekeiket a zsidó ünnepek hagyományos meg
ülésében ünnepszegő munka ne gátolja; sajátos ren
deltetésükül pedig azt vallják, hogy növendékeiket a 
hagyományos zsidó életrendre neveljék Azon vannak, 
hogy ifjlÍSági istentiszteletüket, a szentirásból való 
fölolvasást maguk a tanulók végezzék. Kiemelni való
nak hiszem a következő péld\t. A lipcsei reáljakola 
növendékei kirándulnak a közel Rudelsburgba; uzsona 
után az egykori rablólovag várának dísztermében 
együttesen elvégzik a mincha imát. Történelmi el
mélkedésre indító jelenet l - De nem csak kapatni 
akarják növendékeiket a szertartásokr~, hanem el
vezetik öket a hagyományos irodalom forrásaihoz, 
hogy azok felől ott oku lást merítsenek. 

Szép szavakkal tűzte ki Stern förabbi, mint epho
rus - így hívták egy . ideig a hamburgi talmud
tórára felügyelő rabbit - iskolájának célját: «Isko
lánk, talmud-tóra létére, a tórát nem úgy fogta föl, 
hogy a vallásos tanokra oktasson, sőt inkább céljául 
az van tűzve, <<hogy vallásos, erkölcsös és az em
beri társadalom részére értékes egyéneket neveljen u. 

Valóban nem elegendő a tanulókat zsidókká fs a 
polgári közösség hasznos elemeivé nevelni, inkább 
az h_assa át őket, hogy a minél t ökéletesebb zsidó
nak fogalma magába zárj a a minél tökéletesebb em
ber fogalmát ... Lássák be továbbá, hogy úgy amint 
a zsidó nevezet magába foglalj a az emberét, úgy a 
tóra is keilöen fölfogva arra oktat, hogy az életet 
megértsük és megszenteljük•. 

Ugyancsak az orthodox német zsidóság alkotása a 
Tachkemóni, mely két erkölcsi erőnek eredöje, egy-

-'* 
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részt a zsidó hagyományhoz másrészt a szentföld
höz való ragaszkodásnak. 

E két erő közül inkább a második teremtette a 
j a:ffai és a jeruzsálemi gymnasiumokat, a cionista 
mozgalomnak nevezetes intézményeit. Müvelik ugyan 
a hagyományos és a haláchikus irodalma t is, de a 
jaffai gymnasium programmezerűen hirdeti, hogy ta
nítja ugyan a talmudot, a zsidó imákat, sőt a zsidó 
hit elveit is, ámte tisztán azért, hogy növendékei 
megismerkedjenek a nemzeti szellem minden jelen
tösebb alkotásávaL A nemzeti eszmény mellett egy 
sürgető gyakorlati ok hozta létre a palesztinai héber 
gymnasiumot : az európai müveltségü odatelepedett 
zsidók nem zárhatták el gyermekeiket a hasonló 
színvonalú mü velődéstőL 

Már most mi a közös valamennyi zsidó közép
iskolában? N em állapodhatunk meg annál, hogy meg
van bennök bizonyos gyakorlati vonás, vaJami köz
vetlenebb kapcsolat az iskola és a növendék várható 
életpályája közt. Találhatnánk több más rokon elemet, 
mely azonban nem egyetemes. Kivétel nélküli közös 
sajátságuk az, ami valóban ismertető, döntő jegye a 
zsidó iskolának : terjedelmesebb és mélyebb zsidó 
vallásos (a héber gymnasiumban: zsidó nemzeti) mü
veltséget igyekeznek adni. A mértékben itt jókora az 
eltérés. Legalul áll a Samsonschule, mely a két 
alsóbb osztályban beéri az általános tanterv szabta 
heti 2 órával, a felsőb b négy osztály ban heti 3 
órával; második helyen áll a vágujhelyi reáliskola 
heti 3 órával; a Jacobsonschule 1 illetőleg (a két 
alsó osztályban) 2 órával toldja meg az állami tan· 
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terv követelményét ; az orthodox fürthi reáliskola és 
a haladó Philanthropinum heti 4 órát ezentel a 
vallásbeli és héber oktatásnak, a hamburgi talmud
tóra reáliskola 8 órát; a lipcsei iskola osztályainak 
óraszáma 5 és 9 közt hullámzik, a jaffai gymnasiuméi 
3 és 10 közt. A Tachkemóni heti zsidó óráinak 
száma nem tünik ki az értesítőj éből, de minthogy a 
vallásos oktatás felöleli a bibliát, misnát, talmudot, 
ezertartástant és az újabb héber irodalmat, a heti 
óraszám valószínűleg meghaladja a tizet. 

Nyilván, a terjedelmesebb héber oktatás célja, hogy 
~ vallásos belátást mélyítse s ennek mélyebb alap
j aüa építse föl az erkölcsi eszményt. Minden zsidó 
iskolának rendeltetése, hogy a szent iratok forrásá
hoz vezesse el növendékeit, onnan fakasszon ré
szükre zsidó müveltséget, zsidó világnézletet. 

. Budapest. Dr. Heller Bernát . 

, •• l , 

ZSIDO KOZEPISKOLAK. 

Amilyen közhely az iskolát általában a felvilágo
sodás eszközének mondani, ép olyan elfogadott tény, 
hogy a mai értelemben vett zsidó iskola a Mendelssohn
féle «AufkHi.rung,, korára és befolyására megy vissza. 
Nem hiába idézi Heller Bernát dr. a zsidó közép
iskolákról szóló Évkönyvbeli cikkeinek elején a 
zsidóság e nagy regenerátorának szellemét : a nagy 
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Mózes lelkét, ki kivezette népét a szellemi ghettók 
középkori szolgaságából és új Tant, német Bibliát 
adott neki. Az ö jelszava alatt , a <1 zsidók müvelö
desének l> szükségétől vezetve indúlt is a három né
met tanintézet. melyekkei szakavatot t vezetés alatt 
ime megismerkedtünk : · a Samsonschule, m ely Bölcs 
~áthán szülövárosában, a dessaui bölcs halála évé
ben egyelőre az ósdi Bét- hammidras form ájában ala
kul meg, a reformatorikus lendülettel már a feleke· 
zetek testvéries együttnevelésére törö seeseni iskola 
és a Philanthropinum, mely a ((felvilágosítást>> palo
tá i a falába véste és hű sáfárként szolgálja. 

Ám mintha a XIX. század· elején túl az AufkHi,
rung mozgalma el reszítelte volna Némethonban va
rázslatos rezonánciáját a köztudatban, vagy legalább 
js tettekre serkentő nAgy ható erejét. A zsidók las
sacskán részeseivé válnak a nemzetek közoktatásá
nak, a külön zsidó nevelés szükségessége tehát ke
vésbé válik érezhetővé, ill. a felekezeti a.lapon álló 
elemi iskolára szorítkozik. Azért tapasztaljuk majd, 
hogy a reformerek későbbi középiskola-alapításai (pl. 
1 15 Hamburgban, l 62 Fürtb) csakhamar beleolvad
nak az illető vá1·osok közintézeteibe, míg a Jacobson 
eszméit propagáló újabb felekezetközi magániskolák, 
(mint az 1875-ben alapított Barmann-féle reáliskola 
Bad-Dürkheimban vagy a Lehmann örökébe lépő Gom· 
brich -féle reáliskola Nürnbergben) internátusaikban 
külön kiszolgálják ugyan a zsidókat és nem zsidó
kat, de egyebekben lemondanak minden felekezeti 
~ellegr?l: (( a tiszta emberiesség,,, Goethe szava, ma 
tB az Igazgatójuk nevelési ideálja. 
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ElJ en ben előtérbe kezd lépni az emancipációs sza
badságok általánossá terjedésével egy olyan irányzat, 
mely a zsidó iskolának zsidó voltára ki ván j a a fő

hangsúlyt helyezni, mely a cc zsidók míivelődése>> 

helyett a cc zsidó művelődést >> bírdeti és az őszsidó 

tanházak tartalmát modern formákban akarná köz
kinccsé tenni. Természetesnek fogjuk találni, hogy 
ezen elsősorban konzervatív érdeknek főleg hagyo
mányhü közösségek és kisebbségek iparkodnak ele
get tenni. Alapítóik áldozatkészségének és szívós
ságának sikerül is a bemutatandó négy intézetet a 
külső virágzás magas fokára emelni. Kor dolgában 
a · legrégibbnek gyökérszálai mélyen a XVIII. szá
zadba nyúlnak vissza, míg a legújabb a mi napjaink 
gyermeke. Mendelssohn hatása alól ezek sem men
tek, hisz Németországban a leghitbuzgóbb orthodoxia 
is ezeret rá hivatkozni, 1 felekezeti pártállásukat te
kintve pedig épen úgy találunk köztük árnyalati, 
tendenciájukban rejlő különbségeket, mint a Heller dr. 
tárgyalta három középiskola közt. 

Amazokkal együtt - midön t. kartársam dolgo
zatait íme folytatom és kiegészítem - az Évkönyv 
olvasója lehető teljes képét kapja tehát a német
országi zsidó középiskoláknak. Amint keletkezésük 
sorrendj e a német zsidóság utolsó századbeli törté
netét, az idők mozgalmas változatát vonultatja el 

1 D1·. L. Löwenstein orthodox irányú: •Geschichte der 
Juden• (209. l.) pL rá.olvassa az újítókra, hogy ctanítójuk 
(~Iendelssohn) elveinek félreismerésé,·el elhagyták az utat, 
melyet a nagy Meater nekik mutatott..' 



ó 6 _ FÜRST .A1.1AD ÁR • 

előttünk rövid filmfel vételkén t, úgy a hét iskola 
jelenlegi szelleme a mának szivárványszínü síkj~ra 
vetítve mutatja be az illető korok és alapítók koltu
rális eszményeit, malyeket az iskolák gondosan 
ápoltak napj ainkig. 

A hamburgi Talmud Tóra reáliskola. 

A Philanthropinummal majdnem egy esztendőben 
Hamburgban is százéves jubileumát ülte egy zsidó 
középiskola. Csakhogy míg a frankfurti <<szegények 
iskolája)) egy Rothschild úri kedvtelésének, nemes, 
emberszerető gesztusának köszöni létét (1804), addig 
a másik. nagy zsidó centrumban a község tömegszük
séglete, a nép tanulni, müvelődni vágyása hozta 
létre a ma is Talmud Tó1·a jelzővel büszkélkedő reál
iskolát. Krónikása, ki az 1905.-iki centennarium alkal
mából nagy gonddal és részletességgel kikutatta és 
megírta az intézet történetét,t öt részre osztja mo
Bografi.áját: 1. Talmud Tóra intézmények 1805 előtt, 
2. T. T. Religionsachule 1821-ig, 3. T. T. elemi 
iskola 1849-ig,, 4. T. T. polgári iskola 868-ig, 5. T. 
T. reáliskola 1869 óta. Tehát ugyanaz a tipikus fej
lődés, melyet a régi intézetek valamennyijénél meg
figyelhetünk: a legalsóbb kezdetektől fogva - tan
tárgyakban, osztályokban, tanulókban egyre gyara
podva - keresztülmennek a polgári iskolai fokoza-

1 
Dr. J. Goldschmidt: Geschichte der Talmud Tora Real

schule in Hamburg, 1805-1905. 
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ton, míg végre elérik a középiskolai jelleget.1 Csak 
a kezdete ennek az intézetnek némileg más és 
érdekes. 

Hamburgban, ill. az érdekes szervezetű, hármas 
AHU községben, (,;,N) melyhez Altona, Hamburg és 
Wandsbeck (héber átírásban U-val kezdődik) vala
mennyi ((némett) zsidaja tartozott - ellentétben a 
régebben letelepedett és más ritusu portugal vagy 
szefárd községgel - a XVIII. század végén 7000-nél 
több zsidó lakott. Lelki szükségletük, vagy inkább a 
bibliamegszabta kötelességük kielégítésére, úgyszin
tén fiaik hasonló szellemben való nevelése céljából 
már régebben Talmud Tóra-egyleteket létesítettek, 
malyekben napi munkájuk végeztével a felnőttek bújták 
a talmudot, reggeltől estig pedig t öbb tanító veze
tése alatt a gyermekek tanultak. Minthogy a jobb
módú családok külön házitanítót azoktak tartani, 
ide főleg az alsó néprétegek gyermekei jártak, épen 
úgy mint a keresztény <<Kirchenschulék»-ba. Való
ságos iskolává azonban ezen laza összefüggés'& egy
letek csak akkor tömörültek, mikor a század határán 
néhány befolyásosabb kereskedő, élükön a község 

1 A ném et r eáliskola - megkülönböztetendő a főreálisko

lától - tulajdonképen csak ném et értelemben véve közép
iskola; a mi iskolai nomenclaturánk sze1·int inkább magasabb 
polgári iskolának volna minősítendő. Első sorban gyakorlati. 
polgári pályára n evel, de a szélesebb alapon nyúitott általá
nos műveltségnél fogva az egyéves önkéntességi jogot is meg· 
adja abiturienseinek. Hat osztálya van, melyek elé sokhelyt 
egy vele azorosan összefüggő előiskola járul 3 vagy 4 évfo
lyam.mal. 
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későbbi tiszteletbeli rabbi helyettese, P ran kfurter M. 
~Ieudel a Speyer családból, szüksógét látták annak, 
hogy az ifjúság az irás, olvaAás és számolás meater
ségébe is bo vezettess él<. N em hiába j ár t F rankfurter 
Berlinben, hol Mondelssohnnal is megismerkedett, 
kinek nevét ö és egész családja mindenkor nagy tisz
telettel emlegették. 1 Az egyszerü polgárembernek 
nélkülözóshez azokott szeme megakadt - akár a 
frankfurti milliomosé - a még szegényebbek gye·r .. 
mekein, <tkikkel senkisem törődik, azért az utcákon 
csatangolnak, hijjával minden ruházatnak és híjjával 
minden tudásnak, ami bizony tanítóikra is árnyékot 
vet. »2 Frankfurter hát házról-házra járván, fillérenként 
összegyüjtötte a szükséges összeget és 1805, nisszán 
hó elsején megnyilhatott a «Talmud Tóra szegény
iskola», még pedig három alapí tó tagja jóvoltából a 
saját házában. Három héber és két profántárgyú 
tanítót alkalmaztak, a jelentkező 60 tanulót nem 
osztályokba osztották, hanem azok tudásuk mértéke 
ezerint jártak el az egyes tanítókhoz. Majdnem heten
ként vizsgát álltak. Midön az első félév végén sem 
a tanulők tudása, sem magaviselete nem elégítette 
ki a •gabboikat)), elhatározták, hogy kellő felügyelet 
alatt ebédre is ott tartják a fiúkat, gondoskodtak 
rubázatukról, sőt 3 év múlva egy tekintélyes ala-

t Az egyik :fia, rajongása jeléü l, később a Mendolssohn 
nevet is felvette, amit abban a. korban ugyanavval a joggal 
megtehetett, mint maga a dessaui eMendel fi .. • 

2 I A • 

gy sz61 a fiatal Frankfurter·Mendelssohn az apjáról irott 
héber méltatásban. (Pné Tévél.) 
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pitvány annak is megadta a lehetőségét, hogy az el
távozott növendékekről némi gondoskodás történjék. 
<c Hosszas megszakítás után ma ismét visszatérünk 
ugyanezekre a segélyezési módokra,, - mondja Dr. 
Goldschmidt. Csakhamar azonban megcsappant az 
érdeklődés ; a napoleoni háborúkban a zsidó lakos
ságnak maj d nem fele otthagyta· a várost, úgy hogy 
1814 ben az iskola egész budgetje heti 10 M volt! 

Új életet öntött 1821-ben a most már elemivé 
váló iskolába Hamburg hírneves, chacham Bernays 
néven ismert főrabbija, ki erős kézzel és nagy preda
gógiai hozzáértéssel nemcsak a héber tárgyak avult 
módszerét küszöbölte ki, hanem a világiakban is 
rendsze1·es tantervet állapitott meg. Idővel persze 
ezek a keretek is tágultak, kísérletet tettek pl. az 
angol nyelvvel, <c a jobb fiúk buzdítására és jutalma
zására; >> az iskola alkalmazkodván a város egyéb 
tanintézeteihez, 1849-ben polgári iskola lett, melynek 
általános programmját, r észleges tantervét is a tevé
keny Stern A. Anschel ephorus készítette.1 Majd a 
porosz tantervekhez való általános hasonulás idején, 
Königgratz után, a hamburgi Talmud Tóra az elsők 
közé tartozott N émethonban, ~el y az önkéntességre 
jogosító reáliskolai jelleget felvehette. 

Kisebb mint derék tanítóinak száma, kik közül 

'1 Ö állandósitotta először az osztályrendszert, a tanári 
konferenciát és az iskolai bizonyítványt, behozt& a hazafias 
ünnepeket, meghonosította a 1·endszer es kirándulásokat, sőt a 
tornát is katonai személyek vezeté~e &latt, noha a. feleMsség et 
a szülőknek kellett vállalniok. A nyári va.kációt ellenben még 
nem ismerték. 
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nem egy - bizony mostoha körülmények közt - 30, 
40, sőt 50 évig szolgált, volt kezdetben a jótevőké. 

De említést érdemel Hamburg egyik elfogulatlan 
polgármestere, Chr. Daniel Benecke, kinek hagyaté
kából felépült az iskola egy új otthona (1851), vala
mint Heine Salamon, a költő ismeretes nagybátyja, 
aki pedig az 1812·ben alaku~ t radikális reformpárt- . 
nak lelkes híve volt. Midőn ugyanez évben az AHU 
felbomlásával megalakult a hamburgi ném6t-izraelita 
hitközség, a nagyrészt madernekből álló község veze
tősége mind nagyobb befolyást ezeretett volna sze
rezni a Talmud Tórá-ra, malynek akkor már jó híre 
volt a városban és melyet állandó évi szubvencióval 
amúgy is támogatott. Csakhogy a T. T. kuratóriuma 
kezdettől fogva szívósan ragaszkodott a maga auto
nomiájához és azt a száz év törtánetén végigvonuló 
küzdelmek árán mai napig megőrizte. Nem annyira 
személyes, hatalmi befolyását féltette a társulat, mint 
inkább az iskola vallásos irányzatának eltolódásáért 
aggódott. Ezen harcok közepette adhatta le a külön
ben rendkívül türelmes Bernays azt a véleményt, 
mely a későbbi konzervatív iskolákban majdnem 
általános elvvé lőn, hogy hithű tanitó hiányában 
inkább keresztény embert kell alkalmazni, mintsem 
vallását elhanyagoló zsidót. Pedig a jelöltet, kiről 
szó volt, nem csekélyebb ember, mint Riesser Gábriel, 
az akkori Németország legnagyobb zsidó férfia a 
hamburgi hitközség elnöke, ajánlotta! Igaz, h~gy 
Bernays eme tanácsát egyéb érvekkel is megtámo
gatta: «hogy az idegen embernek tiszta német ki
ejtése jó hatással lesz a tanulók elhanyagolt dialek-
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tusára, hogy tekintélye is nagyobb lesz, mint a zsidóé 
és így a fegyelmezéere annál kitünőbben fog hatni. >> 

Mindeneseire sikerült az intézetnek megtartania 
eredeti, egészségesen konzervatív álláspontját, sike· 
rült túlélnie úgy a reformerek 1815-iki alkotását, 
mely 1852 óta elvesztette felekezeti jellegét,1 mint a 
túlbuzgó orthodoxok polgári iskoláj át, melynek csak 
t ízéves élet adatott. (1859- 69.) A Talmud Tóra 
mindvégig szem előtt tartotta minden zsidó iskolár 
nak föcélját, hogy a rendesnél behatóbb zsidó oktatás
ban részesítse növendékeit és. noha az első tanter· 
veknek j esivaszerü, magas óraszáma - még a Ber
naya-féle instrukciókban is heti 15, 17, sőt 23 héber 
óra sz erepel - j elenleg osztályonként 6-7 órára 
<<zsugorodott» össze, mégis Hamburgot és környékét 
mondják ma is a német «lamdan1> -ok hazájának. 

Tanítványai - büszkén hirdeti az Értesítő - a 
mai napig osz tatlan ·nagy hamburgi községnek min
denféle rétegéből kerülnek ki, ennélfogva anyagi 
vis~onyai is fényesek ~912-ben új palotába költöz
tek, a legutóbbi igazgatói jelentés meg egyebek közt 
egy új roo,ooo márkás alapítványt j elent be - épen 
öt sort szentelvén neki. A tanulók száma a 3 elő

készítő és 6 réálosztályban egyiitt 500-600 köz t 
váltakozik. Tavaly 27 abituriens hagyta el az inté
zetet - köztük két magyar fiú is - kik az iskola, 
de a város jellegénél fogva is túlnyomó számban a 

1 Ma <<Stiftungsschule von 1815• néven szimultán·rcáliskola 
jellegével bir, melynek 700 növendékei közt csak 10- J 1 °o a 
zsidó. 
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kereskedelmi pályára lépnek. Újabban, mint ~t,z igaz
gató megjegyzi, mind többen keresik fel a tudomá
nyoR pályákat is, annak jeiéül, hogy már it t is boi· 
dognl a hithűség. 

A frankfurti Religionsgesellschaft iskolája. 

A század elején tapasztalt csoportos iskolaalapítások 
után vagy fél századig pihenés áll be. Mig a zsidó
felszabadulás és zsidófelvilágosítás hullámgyűrűi fel
tartóztathatlanul kanyarognak kelet és dél felé, addig 
a német zsidóságot egy hatalmas, nemzeti felbuz
dulás árja ragadja magával a magasba, ahonnan pl. 
a véres dttmaszkuszi napok idején annál csalódot
tabban tekinthetett alá a mély völgybe, mely polgár
társai becsülésétől, ezeretetétől még mindig elválasz
totta. A Mendelssohn iránya is mind sekélyebbé lett, 
a hagyománnyal egyre kevesebbet törődött. (cA zsidó
Rág a. templom négy fala közé akarván szorítkozni, 
ellaposodoth mondja Gratz. Természetesen vadhaj
tásokban sem volt hiány. Frankfurtban a Philan
thropinum egy hittanára, Oreizenach Mihály, Reform
freunde néven 1840 után oly mozgalmat indított 
meg, mely az egész talmud tekintélyét tagadta, el
törölte a messiasi hitet, az étkezési törvényeket és a 
circnmcisiót, mert <ra mózesi tan fejleszthetlS >>. 

Ám minél erősebb az akció, annál bevesebb reák
cióra kell elkészülve lennünk. Az 1853-ban alapított · 
frankfurti, söt a tíz évvel később alakult fürthi izr. 
raá.liskola kifejezetten az «antireformáció )) jegyében 
léptek fel és müködnek máig. A megújbódás lelke 
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Hirsch Sámson Ráfaél, Geiger Ábrahám iskolatársa, 
Gratz első mestere, majd mindkettejük nagy és méltó 
ellenfele, ki már az 1836-ban Ben Usiel álnév alatt 
kiadott ~ 19 Briefe über Judentum» c. vitairatában 
megmutatta oroszlánkörmeit, de akinek mnnkásságát 
nálunk máig nem méltatták eléggé. 

A reformerekkel szemben, kik a zsidó hagyomány
ból és ritusból itt is, ott is elcsípegettek valamit, 
hogy azt több-kevesebb következetességgel a valláson 
kívül fekvő tekinteteknek feláldozzák, Hirsch a tóra 
oszthatatlanságát, változbatatlanságát hirdette. A Tan 
belső, autochton kialakulását elismerte ugyan, jogo
aultna.k, szükaégszerlínek is mondta, de bizonyos 
történelem ellenes felfogással úgyszólván megállította 
a fejlődést a középkor végén, ezerinte a hithűség 

fénykorában, melynek igy némi dogmatikus nimbuszt 
adott. Rajongó ezereteténél fogva, mellyel minden 
meglevő institucióhoz, azokáshoz ragaszkodott és azt 
védte, kortársai a romantikus nevével azokták illetni. 
Hirsch szentnek, a természeti törvényekhez hason
lóan a:adott :i>-nak tekint minden bibliai parancsot és 
minden rabbinikus törvényt, síkra száll a leglényeg
telenebb hagyomány, a a:pijutok» liturgiai azépaé
geiért is. Csakhogy az előírt törvényeket meg lehet 
és meg kell okolni, a mai ember azámára meg
magyarázni és felfogásához közel vinni: erre ipar
kodik - sokszor bizony csak elvont, egyéni azimboliz
mus útján - a crChóreb»-ben, a német orthodoxia 
mai törvénykönyvében. Pentateuch-kommentárjában a 
Menclelssohn bibliájá.t ellensúlyozandó, az újítók saját 
fegyvereit, a tudományt viszi harcba. Igaz, hogy szó-
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és gyökfejtései filozó:fiaiak inkább, mint :filológiaiak, 
magyarázatai épenséggel nem népszerüek, nyelve 
erőtelj es, tömör, magas röptében azonban akárbány
azor szfinxszerű, mint Gratz a mestetéét, Bernaysét 
nevezte. Mégis itt nyilatkozik meg Hirsch mélyen 
járó, eredeti és sokoldalú szelleme legtisztábban. 
Kaufmann Dávid korunk Nachmanidesének nevezte 
éles judiciumánál, nagy vitázó készségénél fogva, 
én modern Pázmány- vagy Luthernek mondanám, 
az egyedül üdvözítő meggyőződésnek ugyanavval 
a kiméletlen hevével, de Kant-on nevelődött tisztul
tabb és rendszeresebb ethikávaL 

Világnézetéböl, egész egyéniségéből kifolyólag 
Hirsch az ifjúság nevelését vallotta első és főfel

adatának. Alig hogy néhány hívével megalakította a. 
maga frankfurti gyülekezetét, az úgynevezett Reli· 
gionsgese.llschaftot, még a zsinagógája fel sem épült, 
már az ö buzdítására mindkét nembeli ifjúság szá
mára felsöbb iskolát létesítettek, mely 1853 április 
L- én 55 fiú- és 29 leánynövendékkel meg is kezdte 
müködését. Az iskola programmját az Atyák szavai
val rendesen úgy idézik: «tóra im derech erec)) , 
azaz a müveltséggel párosult vallásos érzés ápolása, 
á gyakorlati ismeretekkel karöltve jáTó zsidó tudás 
terjesztése, mely kettő «nemcsak hogy nem zárják 
ki egymást, hanem egyik feltételezi, kiegészíti a 
másikat, és csak kettejük legbensőbb egybeolvadása 
eredményezi azt az üdvöt, mely a földön egyáltalán 
elérhető )) . Hirsch azonban mélyebben szántott. Van 
prodagógiai, vagy legalabb iii didaktikai rendszere
maly az Érteaitökben közölt értekezéseiből össze, 
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állítható 1 és amely nem ugyan tartalmát tekintve, 
de ami a disciplin& legapróbb részletéig ható szigorú 
következetességet és átgondoltságot, valamint erős 

ethikai alapját illeti, sokban a mi Kármánunk gya
korlógymnasiumi praxisát juttatja eszembe. Benne 
minden tantárgy és óra az élet számára nevel, nem 
ugyan a kenyérkereseti pálya és mesterség, hanem 
az isteni kötelességektől átitatot.t élet számára, maly
nek megszentségesítése Hirsch egyik kedvenc fogalma. 
Célja nem jó zsidók és jó állampolgárok nevelése, 
hanem zsidóké, kik ennélfogva derék, hasznavehető 

polgárok. Mert valamint a tóra felöleli az egész 
életet, minden szellemi, erkölcsi és testi mozza
natával, úgy a zsidó fogalmában benne van az 
egész ember: a tökéletes zsidó csak tökéletes ember 
lehet. 

Az intézet külső története, sőt ·tanulmányi beren
dezkedésének mikéntje is másodso~ba szorul a neve
lési principiumnak ezen állandóRága mellett, melyet 
1877 -ig maga Hirsch rabbi képviselt mint igazgató, 
majd 1900-ig fia Hirsch Mendel. Belső szellemére 
csak két adat! A héber ill. vallástani órák heti 
összege a) 6 reálosztályban 42+ 10 fakultatív óra. 
És valóban nem mindennapi benyomással távozik az 
ember, ha végighallgathatja pl. a jel~nlegi direktor 
vezetése alatt a felső osztályok talmudta.nítását, 
maly nem kicsinyes szörszálhasogatás többé, nem 

1. Lásd Dr. G. Lange értekezését a Festschrift zur Jubi
lö.umsfeier des 50·jii.hrigen Bastandes der Unterriehtsan
stalten der Isr. Beligionsgesellschaft in Fran.kfurt a, M. 1903. 

A~ J/IT Évkönuve. 1.914. 5 
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az éleselméjűség meddő vívóporondja, hanem cél
szerű, tudományos kutatás, predagógiai munka. 
Vis.zont az Értesítökben közölt «Aufsatztbemen», 
vagyis az írásbeli gyakorlatok tételei közt hiába 
kerestem bár egyet is, mely csak némileg legalább 
zsidóvonatkozású volna. 

Az iskola új épülete Frankfurt egyik legszebb 
vidékén, a Thiergarten-on 1881-ben épült Rothschild 
K. Vilmos báró 300,000 márka adományábóL Két 
szárnyában szigorúan el vannak egymástól választva a 
nemek, malyeknek csak az átjárókul szolgáló rajz-, 
torna·, és díszterem közös.1 Ma nz intézet 6 :fiú
reáloaztalyában 229, előiskolájában 129 == 358; leány· 
lyceumában 155, elöosuályaiban 67 = 222 növendék 
van. Ezekhez járul még egy-egy fakultatív cc selecta))· 
osztály, hol a fiúk a zsidó tudományokban nyernek 
bővebb kiképeztetést, a lányok pedig részben ház
tartási és kereskedelmi, részben óvónői (tanítónöi) 
kurzust végeznek. Létszámával, mely így a 600-on 
felül van, meghaladja immár a hamburgi Talmud 
Tórát; a Pbilanthropinumnál pedig háromBzor nép~
sebb. Míg utóbbi a liberális német zsidó mozgal
maknak egyik szellemi centruma ma is, addig Hirseb 
iskolája, a harcias, szeparatisztikus orthodoxiának 
erős fészke és vára: régi tanárai névsorát olvasgatva 
megtaláljuk köztük a mai konzervatív német tan-

1
. Ottlétemkor a neves e1isabethgradi anthropologus, Dr. S. 

We1ssenberg, épen koponyaméréseket eszközölt az ifjúságon, 
mely. sze~te az u~tskená.z-zsidó" tipusnak lehető legtisztább 
k~pviselőJe, - már t. i. akiknek apjuk, anyjuk is délnémet. 
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intézeteknek majdnem valamennyi vezetőjét. Jelen
tőségét, közkedveltségét a maga táborában igazolja 
az a .körülmény is, hogy minden Értesítőjében leg
alább nyolc, sűrűn nyomtatott quartoldalra terjed 
azon évközi kisebb-nagyobb adományoknak jegyzéke, 
melyek az iskola különféle alapjait gyarapítják. 

Az iskola előcsarnokában egy érdekes szemléltető 

eszköz ötlött a szemembe. Apró sátrakból, zászlók
ból, kutakból, állatfigurákból össze van állítva a 
biblia leírása szarint Izrael pusztai táborelhelyez
kedésének modellje. Vajjon az intézet önhitten nem 
magára vonatkoztatja-e, hogy csak az ő táboritban 
van Izraél ? I 

A fürthi izr. reálisk ola. 

Hirsch S. R. hatása főleg a szomszédságban, Dél
németországban vált erősen érezhetővé.1 <<Kilépési» 

1 Egy Németországon kivül, de kifejezetten Hirsch szelle
mében alapitott reáliskoláról itt akarok röviden megemlé· 
kezni. 1903 okt. 19. megnyilt a belgiumi Antwerpenben 
(Anvers), az ottani konzervatív hitközség, valamint egy 
«iskolagylet• támogatásával a ((Vereinigte Real- und Raligions
schula .. , malynek jogosultságát az Értesitője szarint az a. 
körülmény adja meg,~ hogy t< alig van Európában város, 
malynek zsidó lakőseága az utolsó évtizedekben akkora ará· 
nyokba.n gyarapodott volna, mint a Sohalda melléki nagy 
iparvárosunké •. Szerény keretek közt . kezdi, összesen 80 
tanulóval, kik 3 elc5készitl5 és 1 reálosztályba já.mak, de 
heti 22 - 42 órá.juk közül 11- 27 (!) órában részesülnek héber 
oktatásban. Dicsekszik is az első jelentés, hogy a tanulők 
elc5képzettségénél fogva, (nagyrészt keletr/51 bevándorlottak és 

5* 



68 F'ÜRST ALADÁR 

politikája ugyan nem talált feltétlen követőkre és 
épdn a würzburgi Dr. Barnberger S., az orthodoxia egyik 
fötekintélye, heves irodalmi harcot folytatott e11ene, 
de a külön ne velé a, a .szétválasztott hatáskörök 
szükségességét ezeken.. az ősi tradícióktól megazentelt 
terü1eteken csakhamar belátták. Erre aikalom mutat
kozott 1 61-ben Fürthben, a Nürnberggel majdnem 
egybeépített nagy gyárvárosban, maly akkoriban csak 
klb. 20,000 lelket számlált ugyan, de zsidósága a 
városban számottevő tényező és a távolban régi tan
házáról hires volt. Midőn a hitközség képviselötes
tülete nevezett esztendőben két magántanintézet 
egyesítésével oly magasabb iskolát kívánt létesíteni, 
melynek több szabad helyével a szubvenció jogán a 
hitközség rendelkezett volna, de amelynek zsidó, 
felekezeti jellegát egyenesen perhorreszkálta, egy 
konzervativ kisebbség nevében néhány előkelőbb 

kereskedő tiltakozást jelentett be ellene.1 Egyúttal 
felhívást bocsátottak ki olyan fiúiskola felállítására, 
«melyben a korszerü általános ismereteken kívül 
alapos hitoktatásban részesüljenek a tanuJók a Szent
írásból és a Rasi· kommentárból, a tehetségesebbek 
a misnából és talmudból ». Az első alapítók 55-en, 
3975 frtot jegyeztek - bizony nem na,gy összeg! -
de &l első helyiségért nem is fizettek többet tnint 

korosabbak) •a felmutatott eredmény a hasonló német isko
lákban nem talál analogonra~ . Az újab b jelentések szeré
nyeb b, de biztos haladásról tesznek tanuságot. 

1 
Az iskola •magasabb magániskola• eimmel 1862-ben 

mégis életbeMpett, de már néhány év mulva beleolvadt a 
városi reálba. 
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180 frtot, az első igazgatójuknak pedig, a neves 
Auerbach rabbi neves fiának, 1000 frtot. 1862 öszén 
42 tanulóv~J megnyílt az iskola, 1868-ban 100 tanít
vánnyal saját hajlékába vonult, melyet később egy 
udvari szárnnyal ki is bővítettek. 1880 tól fogva a 
bajor reáliskolák jellegével és jogos.ultságával, 1899 
óta az izr. reáliskola nevével is bír. A fenntartó 
egyesület szükös anyagi körülményeinek következ
tében az iskola fejlődésa nagyobb lendületet nem 
vehetett; ez az egyetlen a tárgyalt intézetek köz t, 
melynek még nincs tanári nyugdíjintézete; csak most 
gyüj tik össze első alapj ai t. Tanítványainak száma a 
150 körül ingadozik, az abi turienseké 15-20. Viszont 
tanárokban - a kedvezőtlen fizetési viszonyok 
miatt - ez az intézet fogyasztott aránylag legtöb
bet: 50 év óta kerek százat, köztük sok nemzsidót, 
«mert zsidó némely szakra nem is volt kapható». 
(Igazgató köz1ése.) Az iskola irányát - már az első 

vezetője szinte Hirsch szavaival szögezte le, a máso
dik egyenesen Hirsch munkatársai közül került ki, 
míg a jelenlegi, ki kiképeztetését Frankfurtban és 
Hamburgban szerezte,. fölPg az intézet szilárrlabb 
anyagi megalapozását tűzte ki feladatául. Ennek 
az . erögyüjtés~ek a jegyében folyt le az intézet 
50 · éves jubileuma is, melyet tavaly 1912 ben ünne
peltek.'1 

t L. Festschrift zur Feier des 50-jahrigen Bestehans der 
isr. Realschule zu Förth. 1862- 1912. Vom Direktor Dr. A. 
Feilchenfeld. 
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A Höhere Isr. Schule Lipcsében. 

Ismét kerek 50 esztendőt kell várnunk, míg a 
legójabb iskolaalapítással befejezhetjük sorozatunkat. 
Ugyanabban az évben, melyben a fürthi reáliskola 
jubiláris irata megjelenik, egy új középfokú intézet
nek első Értesítőjét rendezik sajtó alá Lipcsében.1 

A direktor első szava tulajdonképen az új «magán
iskolát» akarja igazolni, mely a jeles lipcsei közép
iskolák közé ]ép, valójában azokat az okokat fejte
geti, melyek egy . «zsidó» iskola felállításához vezet
tek. Szarinte a felekezeti elvnek következetes keresz
tülviteléről van csak szó, közelebbről pedig annak a 
lehetövé tételéröl, hogy a zsidó tanulők a szombati 
irás alól felmentessenek, ami Szászországban általá
ban nagy nehézségekkel járt. Ez az isko1a is konzer
vativ célokat szolgál tehát, de sem az 50-es évek 
különválási tendenciája, sem a reformok elleni 
visszahatás nem szerepel a motivumok közt, tisztán 
a modern poodag6gia sugallta vallásos érzés és 
gyakorlat ápolása ill. ébresztése. Megnyilatkozását 
látom ebben annak a Hildesheimer-féle szellemnek 
és irányzatnak, melynek az intézet vezetője, a fiatal 
Dr. Carlebach Efraim, Berlinben hűséges tanítványa 
volt. 

Dr. Hildesheimer Izraél, az egykori kismartani 
rabbi nevé~ nálunk föleg kongresszusi működése 

t Höhere !sr. Schnie zu Leipzig, I. J ahresbericht für 
das Schuljahr Ostern 19l~Ostern 1913. Von Dr. 'E. Car· 
le bach. 
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révén ismerik, ahol 1868-ban mint a müvelt orlh&
doxia lelke, majd magára hagyott képviselője, barcos 
szerepet vitt. Késöbb a berlini «Adassz Jiszróel l) 
vallásközségnek és első orth. rabbiszemináriumnak 
lett az alapítója és bálványozott vezetője. Noha hit
hűségben , az obszervanciákhoz való hajthatatlan 
ragaszkodásában, sőt az 1876· ban elfogadott porosz 
«kilépési törvény» dolgában is Hirsch-sei teljesen 
egy állásponton volt, mégis bizonyos antagonizmust 
tapasztalni a két irány képviselői közt ma is. Hirsch 
a harcot magát is áldásosnak hirdette, Hildesheimer 
csak az igazság ki derítéséért küzdött, amannak a 
közeégre irányuló intenziv működését itt extenziv 
érdeklődés helyettesítette mindennemü zsidók ügyes
baj os dolgai iránt - gondoljunk csak z ö Pro 
Falasa· mozgalmára ! - amaz . lelkületénél fogva 
kodi:fikátor, emez agitátor volt, a .. szigorúelvü, komor 
sammaita Hirsch-sei szemben Hildesheimer résztvevő 
szíve, mosolygó szeme Hillel t~nítványára vallott, 
ki (t:Szerette az embereket, hogy közelebb vigye 
őket a .tórához)). 

Lipcsében is csak a « közelítés ,, programmja lebeg
hetett az alapítók szeme előtt, mert bisz az iskola 
olyan termőföldből kivánt táplálkozni, melyen az 
óriási világkereskedelem tekintélyesszámú zsidókat 
összegyűjtött ugyan, de amely zsidó szellemi közép
pontnak nem volt mondható. A benszülött patricius 
családokon kívül egy orosz-litván szörmeárus prole
tariátus dominál benne, mely külsejére, nyelvére 
néz ve még sokszor honi gbettóját juttatja ugyan 
eszünkbe, de lelke, erkölcse, családi élete többnyire 
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oly measze eeik a zsidó bagyomtínytóJ, mint Lipcse 
Lodztól. Honnan mégis a nagy népszerűség és siker, 
melyet a kifejezetten vallásos intézet mindjárt az 
első évben elért ? Honnan főleg az a belső felké
szültség, meglettség és biztonság az i~kolai ~yakor
latban, mely épenséggel nem kelti a fiatal, fejlődés 

nek induló, tapogatódzó szerv<1zet benyomását ? 
A 10 évre szabott :fiúreáliskolából mindjárt az első 

· évben megnyílik 9 osztály 225 tanulóval, a felső 

leányiskolából is pusztán egy évfolyam hiányzik, 
növendékeinek száma: 79, tehát összesen 304 tanuló 
iratkozott be az első alkalomko1-.1 A tanári karban 
22 tanerő működik, zsidó és keresztény, férfi és ne ; 
a tanulmányi rendben szerepel a rendszeres játék
és kiránduló délutánokon kívül a tornaverseny, a 
cserkészet - rituális főzéssal l - ép úgy, mint egy 
magas szinvo1;1alon álló, teljesen a diákoktól ellátott 
ifj úsá.gi istentisztelet, önképzökör stb. Ki vagy mi 
készítette elő ezt az eredményt ? 

Valóban: ez iskola sem ugrott elő csuda-Pallasként, 
barera készen Lipcse nyers talajából, inkább mint 
Léthó fiának évekig kellett várnia, míg a kopár 
szigeten megszülethetett. Amiről az Értesítő ugyan 
nem szól, de aminek személyes tanuja voltam: 2 ez 
az iskola. egy 12 év óta sikeresen müködő Talmud 

1 Az elsO meglepő adatokat a tanulők szüUJhclyére vonat· 
kozó, azokatlan statisztikai táblázatban találjuk : a fiúk közt 
81, a lá.nyok kOzt 21 volt külföldi születésii ami azt iolenti 
h ' ·' , o.gy a tanulők 1/•·a még idegenben, főleg Oroszo1·szágbnn 
tzü~etett ; azüleik osak ujonnan t elepedtek le Lipcsében. 

Részloteeebbet a Mult és Jövő 1913 novemberi számában. 
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Tóra hittani iskolából nőtte ki magát fokról-fokra, 
mai alakjára. 1900 őszén néhány jobbmódú család 
meghívta az akkori rabbijelölt Oarlebachot, hogy 
a szász törvénytől megengedett módon, magánúton 
oktassa fiaikat, leányaikat a héber ismeretekre. Mint 
a német Religionsschuléknál általában, el kellett 
vállalnia a legkülönbözőbb intézeteknek legkülönbö
zőbbkorú tanítványait, ami a kezdetben csekély lét
szám mallett nem csekély feladat volt. De az ifjú 
ember ritka türelemmel és kitartással, tetterejével és 
tapintatával a távolálló köröket is megnyerte a maga 
eszméjének, megjavította, megnemesítette, a német
zsidó kulturfokra emelte az azelőtt elbanyagolt'tanuló
a.nyagot, mely ezentúl rajongással csüngött meaterén 
és a zsidóságon. 

Az ifjak után csakhamar az öregek is behódoltak 
neki. A Talmud Tóra-iskolának háromemeletes szép 
épületet emeltek, benne cs.inos kis zsinagógát, német 
ritussal. Az iskola magva kö1·é egy orth. községfélé
nek a jegecai rakóutak le, mely a nagyközségtől való 
függését azonban ~ai napig megtartotta. Lassa.cskán 
azután beállt a nyilvános középiskolának a lehető

sége és - - szükségesaége. Mikor tavaly végül az 
igazgató és szükebb körének1. biztatására, úgyszól
ván felelősségére, a kiegészített tanári kar a volt 
tanitványoknak világi oktatását is felölelte és a reál
iskolai nyilvánosaági jogot megszerezte, újra gyö-

'l Apjáról, a lübeold Dr. Oarlebaohról és osa.ládjá~ól, min 
a ckulturorthodox• ideálrólszép j ellemzés olvasható az cEgyen-
16ség• 1912 szept. 12. számában dr. Rosenak M. tollából. 
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nyörü palotát építettek az iskolának, melybe az most 
nyáron be is költözött. Carlebacb szándéka, hogy 
úgy mint Seesenben, a felsőbb osztályokban reál
gymnasiumi knrzust is rendszeresít, idegenből való 
növendékek számára pedig inte1·nátust létesít. Előre
látható, hogy az intézet, mely egyelőre tisztán ma
gánhozzájárulásokból él, nemcsak a zsidó müveltség 
terjesztése szempontjából fog áldásosan müködni, 
hanem nevelő tekintetben a lipcsei <l keleti zsidóság'' 
asszimilációjával szép kulturmissziót is fog teljesí-
t eni. • 

Dr. J ung iskolái. 

illik itt megemlékeznünk egy érdemee férfiúról, 
ki igaz hildesheimeri tüztőJ és szeretettől, mondhatni 
apostoli szenvedélytől vezettetve, monarchiánkban 
igyekezett a konzervatív zsidó középiskolát meg· 
honosítani, de kevés visszhangra találván, kevés sike
reket ért. Dr. Jung M., hazánkfia, 1893-ban létesí
tette az első zsidó gymnasiumot U n g. Bródban (Morva · 
ország), melynek akkor fiatal rabhíj a volt. Csekély 
alapitványokkal és egy szerény iskolaegylet támoga
tásával 20 morva tanuló számára megnyitotta az 
intézetet, malynek első Értesítőjébe Kaufmann D. 
tanár írta a programmértekezést.1 Belső közeégi 
viszályoknál fogva az iskola már a második eszten
dőben megszünt, de 1903-ban ismét megnyilt, most 

1 
• Ung. Bród pusztulása a kurucok által, 1683.• Érdekes, 

hogy la.k6i nagyrészt épen Vág-Újhelyre menekültek, hol a 
hazkarában ma. is emlegetik az akkori vérta.nuka.t. 
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m'ár nagyobb vonzóerővel; mert Kelet-Európából és 
hazánkból évente átlag 60- 80 tanuló kereste fel 
egyre szaporodó osztályait. Noha a bécsi hitközség 
és a frankfurti Hilfsverein rendesen szubvencionálták, 
a kellő segédforrások hiányában az iskolának meg 
kellett szünnie, mikor Dr. Jungot tavaly Londonban 
megválasztották rabbinak. Hisz a deficitnek nagy 
részét eddig az önzetlen igazgató maga viselte ! 

~)zerencsésebb keze volt Storozynetz-ben, Bukovina 
egy nagyt>bb városká;áb~n, hol az 1906/7 -ben alapí
tott reálgymna.sium csakhamar sa.ját palotájába köl
tözött, nyilvánosaági jogot szerzett és eddig megnyilt 
hat osztályával, 137 tanulóval és 11 tanítóval az 
állandó fejlődés képét mutatja. A szombat hivatalos 
szünetnek szerepel, a héber nyelv a latinnal egyen
jogú heti 6-8 órában taníttatik. Ezen sike1·én fel
buzdulva Jung a következő évben Krakkóban kísér
letezett egy főreáliskolával, melyet lelkesen felka.rol
tak, .de a chaaszideus rabbik ellentállásán és isazur
ján megtört a mozgalom; úgyszintén a Lembergben és 
Stanislau ban tervezett középiskolák ügye. 1911/ 12-ben 
Bécsben megalakította a <•J üd. Mittelschule l) c. egyletet, 
csakhogy a vezér távozta óta ez is tengődik. 

Iparkodtunk az előbbiekben - lehető tárgyila
gossággal - kimutatni, hogy a küls6leg hasonló
szervezetü német zsidó középiskolák belső szelleme 
épenséggel nem egyforma: külső körülmények, 
milieujük, történeti multjuk és nem utolsó sorban 
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alapítóik intenoiója más-más utat és irányt jelöl 
. meg számukra. De láthattuk, hogy valamennyiük 

oltárán egy ideálnak a tüze ég: a zsidó középokta
tásé, ha ez a nemzetgazdaságilag oly fejlett N érnet
országban elsősorban gyakorlati is.1 Országos j elen
tőségre, va~y a felekezeten belül elismert vezető 

szerepre természetesen egyik iskola sem emelkedett, 
hisz egyeseknek, pártcsoportoknak vagy töredékeknek 
a müvei, azoknak eszméit és érdekeit képviselik. 
Tantervi eltéréseik - miknek fejtegetése . különben 
e cikk kereteit meghaladn~ - nagyon csekélyek, 
mert valamennyien híven követik az illető tartomá
nyuk tanulmányi rendjét, sehol semmi eredeti kon
cepció, vagy csak kisérlet arra nézve, hogy az álta
lános tantervtől eltérően, külön predagógiai ·feladatra 
vállalkozzanak, sajátos színt a-djanak tantervüknek. 
Legfölebb a héber órák számát illetőleg látni itt-ott 
némi küzdelmet iskolavezetés é·s kormányhatóság 
közt. 

Ha befejezésül most egyenként áttekinteni és rö
viden jellemezni akarnám a teljességükben bemuta
tott hét német iskolát, a legrégibbet, a wolfenbutteli 
Samsoniskolát szelidlelkü, hivatását betöltött, meg
elégedett matronának nevezném; mellette az elvekért 
hevülö, életvidor, kissé csillogó, kápráztató színü 
seeseni intézet tán a kedves agglegény-bácsihoz 
hasonlatos. A hamburgi Talmud Tóra a tapasztala-

t N~künk is volna n~há.ny zsidó polgári iskolánk, de ki 
tör6dik velük ? 
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tokban megdszült, nyugodtan bölcs nagyapa, kortársa 
a Philantbropinum . a derült világnézetű, felvilágoso
dott szellemű, előkelő nagyasszony ezerepét viszi. 
A harc hevében tüzelő férfiúnak látom a frank fu rt i 
Adaasz Jesurun iskoláját, a fürt hi reál ugyanazokon 
a nyomokon haladó, szerényigényü, esendes élete
párja, míg Lipcsében egy sokat igérő ifjú bontogatja 
szárnyait. Im a különböző érzések és hangulatok, a 
meggyőződések és temperamentumok lelki harmoniája 
egy eszményi családon belül, mely békében megfér, 
tisztelettől és elismeréstől környezve, Németország 
gazdagváltozatú iskolaállamában. 

Nemsokára mi is új , teljes fegyverzetű munka
társsal állítunk be a magyar közé.poktatásügy békés 
harcosai közé. A latesülő budapesti zsidó gymnasium
nak, igaz más lesz a hivatása, más a j elentősége, 

mint akár a szentföldi vagy németországi zsidó közép
iskoláké, akár a hazai egyéb felekezeti iskolák bál·
melyikéé. A Freystadtlertől elnevezett intézet a világ 
egyik legnagyobb zsidó községének lesz -féltett büsz
kesége, sőt az egész felekezetnek kormányhatóságilag 
is elismert első autonom alkotása. Kármán meater 
szelleme pedig poodagógiailag is mestermü vet fog benne 
teremteni a magyar kultúra szolgálatára. Ki nem 
kivánná, hogy az új müvelődési centrum befelé is 
vonzó központjává, felekezeti áldásává váljék a sok
felé húzó, mégis egységes magyar zsidóságnak ! Vala
mint a tudományt jelképező frigysátori szent lám
pásnak hét mécsese egyfelé, egy irány ban, előre vilá
gított, úgy ez új iskola is hivatott papok kezén olyan 
lánggá legyen, mely az emberszerető felvilágosodás 
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fényét, vele együtt a zsidó meggyőződés melegét 
árassza és terjessze majd ami köz- és felekezeti vi
szonyaink egyre erjedő kháoszába! 

Székesfehérvár. Dr. l"'ülrst Aladár. 

l ' MASODII{ KELETI SZIMFONIA. 

I. tétel. Andante. 

Nyolc gyönge gyertya ég az asztalon 
8 egy régi ünnep árnya rám világol. 
Bábel legendás, titkos mondata 
Az asztalomra lép a kék homályból. 

V ágyon, ezerelmen d5zsölő szi v em, 
Pogány királyom gé>gje belesáppad, 
Piros borát a földre önti szét 
8 elejti mind a lázzal telt kupákat. 

8 szemembe néz egy elveszett tekintet 
B ajkamhoz ér egy elrepül t lehellet -
A fények édes, zengé> mámorában 
Rég ültem én a nyolc kis gyertya mellett. 

Azóta régen elszáradt a kéz is 
. ' 

Mely ünnepelve gyujtagatta <Sket -
Csenden, homályon mégis átcikázik 
És megvilágit elborult időket. 

És megterül az asztalom fehérre, 
És mosolyokból rózsatő fakad fel 
És l'égi csókok omlanak fejemre, ' ~ 
És megcsendül egy hur, mely nem szakadt el. _ 

... 



Az imakönyvem csendesen kinyílik 
Egy régi áldás megsuhan felettem, 
S mint egy százéves áloé, felébred 
Egy zsoltár, amit régen elfeledtem. 

I l. tétel. .J1 dagio. 

Gyenge tavasszal, leveles nyárban 
Ezeregy éjen meséket jártam. 
Aladin-fénnyel, ülve a lesben 
Tarka haraszton csodákra lestem, 
Gangeszi parton, lótusz ölében 
Ringattam a lelkem. Rám borult ében 
Hajával a tündér - s álomra takartan 
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Éltem, s ma sem értem, hogy mit is akartam. 

Kanaán völgyén bort szüreteltek, 
Lobogtak a csókok, ragyogtak a kelyhek, 
Sáronban regén.él szebb volt a valóság, 
Omló piros tüzből pattantak a rózsák. 
Drága Keletről kincseket hoztaJr, 
Örömet loptak, vágyat oroztak -, 
En is ott jártam, én is . ott éltem, 
Vártam, de nem jött senkise értem. 

Volt dalom :· szerte szórtam a mélybe. 
Kisért egy csillag : beveszett az éjbe. 
Volt egy nefelejcsern : eltünt az avarban, 
Hivott egy vitorlás : azéthullt a viharban. 
Szárnyas rohanások, lázas lobogások, 
Gangesz vize mellett egy sh't még megások. 
Apátok, a nagy nap, ott áll meg egy délben : 
Kérdjétek meg tőle, hogy én minek égtem. 
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III. tétel. Sch erzo. 

Kék erdőben, zöld mezőben 
Lakik egy madár. 

Kék erdőben, zöld mezőben, 

Volt egy hajnal felkelőben . 

Ködök tűntek, fények keltek, 
l 

Ebredő fák énekeltek, 
Lágy ölén a bibor utnak 
Pásti füvek kivirultak 
S tul az erdőn, tul a réten 
Csodahangon, csodaszépen 
Szólt egy szép madár, 
Gyönyörü madá1·, 
Kék a tolla, zöld a lába. 

Rózsam ez be, fényövezve 
Elmentem a rengetegbe 
És töretlen, szakadatlan 
Rohantam a virradatban. 
Törpe cBerje utam állta, 
Gyep maraszto.tt, de ~iába, 
Csak eHSre, csak nyomába l 
Fenn a lombok magassába 
Szólt a szép madár -
Micsoda madár l 
Kék a tolla, zöld a lába. 

Tul a sziklán, át az éren 
Csak nyomába l Majd elérem l 
M:ár az árnya nő a napnak, 
Már az indák rám szakadn-ak, 
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Lomb ritkul az erdó'háton, 
Mégis hallom - mégse látom. 
Mégis üzöm, mégis haj tom -
Megfogom a patakparton, 
Holnap, nem ma.. Állj meg, állj, 
Madár el ne szállj -
És te szivem várj. 

8 túl a mélyen, túl a délen 
Már kiserdi.il, hull a vérem, 
Már a testem majd ledobban, 
És pihegve, egyre jobban 
Hallom, látom, várom, vágyom -
És a réti selymes ágyon 
Fü lebágyad, árnyak nyulnak, 
Fények, szinek, megfakulnak 
8 mind measzebbre jár, 
Alig hallik már, 
Az a szép madár. 

És az alkony széjjelomlik, 
l 

Es az erdő összeomlik. 
Hang elalszik, csend felébred 
Köd suhanja át a rétet, 
8 összetörve, elpihenve 
Megállok a rengetegbe. 
Mint egy emlék visszaszá1·nyal 
8 rám borul a holdsugán·al 
Az a szép madár -
Dé nem hallom már, 
N éh a látom, s néha várom 
Enyém lesz-e már ? 
Megvirrad-e már ? 

Aa lMJT Évkönyve. 1914. 
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Kék erdőben , zöld· mezőben 
Most van a nap lemenőben. 
Hang elalszik, csend felébred, 
Köd suhan j a á t a rétet. 
Boruláson, csendességen 
Más madár száll át az égen, 
Azt rikolt j a : kár -
Sohse virrad már. 

Kék erdőben, zöld mezőben 
Lakott egy madár, 
Kék a tolla, zöld a lába ... 

IY. tétel. F'inale. 

Te légy a szobrom ott, amerre jöttem, 
Te légy a hang, mely itt marad mögöttem, 
Mint egy torony a messze oceán 
Vizén : te szórj világot én reám. 
Te légy a könyv, amelyben meg van irva, 
Amit akartam. Légy virágzó sirja 
Bzivemnek, melyben annyi, annyi fény volt, 
S beléd merült minden, mi benne szép volt. 

Emléke légy a legforróbb tüzeknek, 
Kik májusok kohóiban születtek, 
A dobbanásnak, melynek tiszta hangja 
Ugy zengett, mint a vad vihar harangja. 
Te benned éljek én továb b, ki néke·d 
Éaetre ~vtam százszorszép meaéket -
Szent ködvilágok terméketlen ácsa, 
Én, selymes álmok halk kezii takácsa. 

Budapest. Mezey Sándor. 
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ZSIDÓ MÜVÉSZET - ZSIDÓ MÜVÉSZEK. 

Az ifju zsidó művészet őseit nem látj uk oly vilá
gosan, mint más müvészetekét. A zsidó müvészet 
nem trecentók és quatrocentók százados lépcsőfokain 
baladva fejlődik, hanem hil·telen, a felhalmozott 
energiák dús erejével szökken virágzáaba és semmi
féle múzeum falain semmiféle müemlékek primi tiv 
formáin nem lehet. bizonyítani, hogy csodálatos ered
ményei éppúgy a zsidó múltban, a zsidó nép faji 
sajátosságaiban gyökeredzenek, mint más népek mű
vészete azok múltj ában és faji sajátósságaiban. De 
bizonyos, hogy a. gbettó fénytelen, szük utcáin senki 
sem keres fehérlő márványkutakat, nagyszerű szobor
csoportokat, a piszkos, szürke házfalakba pókhálós, 
homályos üvegszemek illenek, nem pedig pompázó, 
festett ablakok. 

Ha a zsidó nép müvészi érzékéről szólunk, ki 
kell kapcsolnunk a ghettóban töltött évszázadokat, 
mikor az élet nyomorúságos, fojtó sötétségéből csak 
a sárga folt izzó, szégyenteljes szine virít elő. 

A ghettó élete távol áll minden képzőművészeti ~lko
tástól - ~őt akkor is, ba a kis, szegényes házak ezer 
vérző sebét betakarja egy csillagos tavaszi éjszaka, 
ha nyiló hársfák illata surran be a szűk, köves 
utcákon - mindez aszépség nem energiákat ébreszt, 
nem vésőt és ecsetet ad az emberek kezébe, hanem 
ősi fájdalmakat hiv életre, lágy rímeket és szerelmes, 
kelet felé sóvárgó dalokat. A szépség perceiben el
hangzik egy-egy ének, szavakba ömlik egy-egy kínzó, 

6* 
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lüktető vágy, de anyaghoz kötött müvészi alkotásra 
sem idő, sem energia. 

Gazdagság, szabad fejlődés kell a mü vészetnek, 
magas paloták márványloggiái, amelyek árnyékos 
hátteréből ragyogóan emelkednek ki a fehérlő azobor
képek; templomok, amelyek hatalmas testüket szinte 
oda kinálják a nagy müvész freskói számára - és 
II. Gyula pápák, a l!iknek le1kében titáni erő él és 
nagy, mind(\n áldozatra kész rajongása a szépnek. 

Pedig a zsidó nép, a könyvnek népe predesztinálva 
van a müvészi alkotásra, hisz nincs a müvészetnek 
egyetlen ága, mely meg n~m termékenyülhetne a 
biblia sárgás lapjain. Van itt tárgy, amelyhez finom 
rézkarcoló tűvel illik nyulni, van, amely puhán omló, 
sötétlő szenet kiván, más meg szinekben pompázó 
ecsetet. A véső keménysége, a márvány fehérsége is 
megtalálja a reá vágyakozót. És mégis egészen a 
legú.jabb korig csak idegeneknek volt megadva, hogy 
merítsenek a bihl1a mélységes forrásából. Michel 
Angelók, Rembrandtok nőttek nagyra a biblia meg
ihlető erejében - a zsidóságban e]haltak a müvészi 
vágyak, még mielőtt megszülettek volna. 

Mindez természetesen előmozdította annak a fel
fogásnak az elterjedését, hogy a zsidókban nincs 
müvészi érzék. Talán Wagner Richárd volt az első, 
aki határozott formába öntötte ezt a felfogást, de 
ma, alig három évtizeddel a nagy germán meater 
halála után, nemcsak zsidó' müvészekről, de egy 
fejlődő, zsitló művészi stílusról is szólhatunk. 

A zAidó müvészet problémája ma már rég nem az, 
hogy van-e a zsidókban művészi érzék, hanem._hogy 
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művészi érzékük át van-e hatva a zsidó faj sajátos 
bélyegével, hogy ténylegesen zsjdó müalkotások 
szülőjévé válik-e? 

Mert ahhoz, hogy a zsidó művész ténylegesen 
zsidó mű alkotójává legyen, nem elég a zsidó szüle
tés, nem elég a zsidó tárgy sem. - Szenvedni kell 
a fajért a zsidó művésznek, odahajolni a saját lel· 
kéhez és tisztelni vérének sajátos ritmusát. Min
den halk ösztönszerű megnyilatkozás értékkel bír, 
színt, illatot ad a művész alkotásának - keleti nap
sütések, sötétlő árnyékok szinét és ősi levegő illatát. 
Hollandi képek ködébe, a német ég világos kék
ségébe távolról hozott szinek, megálmodott han
gok vegyülnek, és ime, a nagy Israels művészete 

akkor is zsidó, mikor a homályos holland szoba 
párás levegőjében a halott feleség ágyánál ülö 
megtört férfit festi, vagy a tenger sekélyes part
j án fürdö gyermekeket, vagy a hollandi parasztok 
primitív alakjait, egyszer? életük egy· egy elsuhanó, 
semmivel sem kiemelkelkedő pillanatában. Mert 
Israels zsidósága nem a zsidó té mánál· kezdődik, nem 
kivülről járul alkotásaihoz, hanem belülrő l , a müvészi 
l~lek legmélyebb kohójábó!. Ez a zsidó sajátosság 
mindent áthat és megtermékenyít, nélküle egyetlen 
hatás sem érvényesül. Talán ezért van, hogy Israels 
minden alakj a csodálatosan fáradt nyugalmat lehel. 
Hosszú évszázadok tülekedő rohanása, űzött f"\ltása 
után való megpihenést. A testük szinte beleolvad a 
levegő szürkés páráiba, oda sim úlnak a környezethez 
egész lényükkel és minden érzésükkel. Az él~tük 
tartalmát nem energia képezi, hanem a vágy, amely 
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évszázados, éppúgy mint szenvedéseik emléke. Hol 
marad Israels képeiből a holland parasztok friss, 
egészséges arcszine, a tenger üde, csipős levegőj e ? 
Az emlékek súlya, a zsidóság súlya eltemeti ezeket 
és Israels a hollandi ködöt festi, a párázó rezgést, 
a megtörö sugarakat, mert ezek atnúgy is élnek 
benne, ezek a külsö és belsiS hatás ritka ölelkezésé
ben találkoznak. 

Mikor Israels Spanyolországban jár, nem a mór 
emlékek csodálatos, meseszerü pompája ragadja meg 
képzeletét, hanem Spanyolországról irott könyvében 
útjának legkimagaslóbb éleményeként említi egy 
nagyszerden kifejező arcu zsidóval való találkozé.sát, 
aki egy kis ház derengő világosságában, az ócska 
asztal felé hajolva, ezüst szakálának glóriájában ül 
és másolja a tórát. Ennek a. gyönyörűen leírt talál
kozásnak az eredménye a «Tóraíró» címü kép, a 
melyet azóta számtalan reprodukcióban ismernek, és 
a mely ott lóg nagyapáink kedves, öreg azoháinak 
falán. 

Lilien is z·sidó, müvészete szinte kizárólagosan 
a zsidó eszmét szolgálja - bár életmódban teljesen 
asszimilálódott és a nyugati kolturember típusát kép
viseli, úgy látszik, a modern németség óriási kultur
hat.ását müvészelében legyőzi gyermekkorának emléke 
és hatalmas faji sajátossága. A zsidó fajnak a nyu
gati kulturába való harmónikos beleilleszkedése 
Liliennél nem egyedülvaló jelenség. Struck a világot 
járó, hangulatokat kereső müvész tipusa, lelkében 
velencei tájak csillogó vize világol, hollandiai ködök 
páráznak éppúgy, mint palesztinai napsütések, éveket 
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tölt Amerikában, Olaszországban, de e mallett egész 
életét áthatja zsidóaága, művészete telve van zsidó 
reminiscenciákkal, és elmélyedésre hajló, egy-egy 
arcban egész történeteket, s.zenvedéseket és örömöket 
oda álmodó és kifejező talentuma - határozot· 
tan zsidó. 

De már Liabermann teljesen és tökéletesen· ger
manizá.lódoU, ő a modern német iskola vezére, az 
elismert nagyság, akihez csak ajánló levelekkellehet 
bejutni, akinek szava, pártfogása áhitott kincs, a 
zsidóságát azonban hiába keressük. Az angol Solo
mont, dacára hogy itt-ott _zsidó, azaz bibliai témához 
nyúl, szintén nem számíthatjuk a mieink közé. 

A kik mindent készen kapnak, a kiknek lelkét 
nem veri béklyóba a ghettó és a szenvedés emléke, 
akik nem élik át a nagy, megtermékenyítő forrongást, 
nem válhatnak zsidó müvészekké, sőt vannak közöttük, 
akik még az exotikumot sem keresik a zsidó t é
mában. 

Ezt az utóbbi tipust természetesen a nyugati 
államok asszimilálódó zsidósága teremtette meg; a 
kis orosz és lengyel ghettók szülöttei sokkal többet 
szanvednek zsidóságukért, semhogy abból valaha 
kivetközhessenek. ImEJ, az orosz Antokolszki a cári 
kegy fényében, zsidóktól irtozó orosz arisztokraták 
barátsága közepette is zsidó maradt. - Soha müvész 
pályája nagyobb ellentéteket nem egyesített magá
ban. Ma még pogromok martalékának látszik, holnap 
egy előkelő hölgy felfedezi benne a tehetséget és 
beajánlja a pétervári müvésziskolába, mely egyébként 
szigorúan el van zárva a zsidók elől. És a mü vészet 
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óriási, minden időben él ő hatalma előtt meghajlik 
az orosz barbarizmus. Az üldözött, agyongyötö1·t 
népnek egy fia a _ cári udvat· kegyence, pártfogoltja 
lesz - mert művész. A sárga folt fölé cári kitün
tetések, orosz rendjelek kerülnek és Antokolszki híre 
bejárja Európát. Mikor néhány évre Párisban letelep
szik, a francia arisztokraták szalonjai örömmel nyil
nak meg az orosz művész előtt, Sándor cár meg
látogatja műtermében és megilletődve nézi alkotásait, 
malyeken az orosz történelem nagy alakjait örökíti 
meg. De ezeken az orosz szobrokon, amelyekről 

néha a rettenetes Iván kegyetlen profilja néz ránk, 
valahol elrejtve két zsidó betű húzódik meg: a 
müvész nevének kezdőbetűi. Az orosz Antokolszki, 
aki népe elnyomóinak dicsőségét faragja. kőbe, aki 
kegyetlen zsarnokok tot·nyos városának adja diszül 
szellemének gyermekeit - halkan eszébe juttatja 
a világnak : Zsidó vagyok ! 

De ö is, mintha ott adná erejének legjavát, ahol 
teljesen zsidó lehet. Spinozája egyik legcsodásabb 
alkotása. A fehér márvány, amely többi szobrán a 
kemény felületek, a szilárd és biztos formák har
móniáját nyujtja, itt lággyá és hajlékonnyá válik, 
hogy megérzékítse a beteg Spinoza veszendő testében 
az örökkön élő szellemet. 

Egy kis orosz ghettó szülötte Hirszenberg is, akinek 
lelkében a ghettó-zsidó és a modern mű vész sz inte 
tragikus harcot vivtak. Sorsa tipikus zsidó müvésrt
sors. Élete magába öleli mindazt, a mit egy igazi 
zsidó és egy igazi müvész átélhet. V ágyakat és meg· 
termékenyítő fájdalmakat hoz neki zsidósága. Az 
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első babért egy zsidó forróságoktól, meleg emlékek
től termékeny óra ihlete szerezte meg számára, de 
minden mélységes fájdalma, vergődése azért volt, 
mert bármerre járt, a világ ezer ragyogó szépsége 
közepette lelke betegen, sápadtan és vergddve tapad 
a ghettó rögéhez. Mindenfelől zsidó szenvedések em
léke kél a nyomába; a tavaszi München viruló fái 
közül orosz test~éreinek halavány, fájdalmas arca néz 
felé, a római kolosszeum szürke kövein régi zsidó 
martirok vércseppjeinek a nyomát keresi. Nem tud 
beleilleszkedni korába, mE\ly pedig a zsidóság szellemi 
és anyagi felszabadulásának kora volt. Lelkének leg
bensőbb sajátossága tette idegenné a földön, amelyen 
aztiletett és azokon a tájakon, a bövá szépségeket 
keresni hajtotta a müvész vágyódása. 

Képeiből többnyire mély és fájdalmas hangok 
szólnak felénk, az 01·ök zsidó rohanó alakját a szen
vedés sötét levegője veszi körül, a gólusz tragikus 
csapata áthágva a kép kereteit, végtelen hosszú sor
ban folytatódtk. az orosz zsidók északi alakjaihoz 
spanyol, német és holland testvéreik sorát láncolva. 

A szenvedö, sápadt Hirszenberg mintha két ellen
tét es kornak lett volna ha.árköve, mikor a ghettó 
élete beleáramlott a nyugat modern kulturéletébe. 
Akik utána jöttek, azok az egészséges fiatal müvész
nemzerlékhez tartoznak, azok nemcsak müvészetük
ben, hanem saját lelkükben is összhangba hozzák a 
zsidót és a modern müvészt. Idegenben tanulnak, 
idegen szépségeket szí vna.lr fel magukba, pogány 
szobrok isteni, de üres barmóniaját, Rubens képeinek 
tobzódó szineit, Böcklin panteisztikus filozófiájú táj-
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képeinek misztikus hangulatát - de mikor elsajá
tították a technika minden fogását, a meglátás min
den erejét, hirtelen egy régi dallam, egy kis falusi ház, 
{"gy megmagyarázhatatlan hangulat, vagy egy régi 
szombat - délutánra való hirtelen visszaemlékezés 
megindítja lelkükben azt a folyamatot, amely vissza
vezeti öket gyermekkori emlékeikhez, népükhöz, a 
zsidóságukhoz. Id.egenben nézni tanult művészi 
látással látják a ghettót, a zsidóságot és csak most 
tanulják igazán szeretni, a mű vész minaent megértő, 

mindent megszépítő lelkével. Ekkor aztá~ eloszlik a 
ghettó iránt táplált keserűség, felszabadulva és szaba
don térnek vissza ahhoz a fajhoz, a.melyhez tartozni 
ezelőtt súlyos bilincs volt a kezükön, a lelkükön, és 
látni vágyó szemükön. / 

A ghettó sokat köszönhet az új zsidó müv~szeknek, 
és az ő szerető meglátásuknak. - De a ghettó sem 
marad adósuk. Nyomorúságos, kicsinyes éle1e feltárja 
nekik rejtett kincseit, melegen buzgó forrásait és a 
csodás, illatos virágokat, melyek sugárzó febérségben, 
ragyogva . nőnek ki mindennapi élete sötét, küzdel
mes talajából. 

Budapest. Patai Edith. 

HEINE ÉS A ZSIPÓSÁG. 

Heine a zsidóságnak tékozló fia, hűtlen gyermeke. 
Nem a bibliabeli tékozló fiú, aki megtér rongyosan, 
beesett arccal és búnbánó szívvel szüléi házába. Ha
nem az anya k~bléről elszakadt gyermek, aki elindul 
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a nagyvilágba, measze elragyogó dicsőséget és hír
nevet szerez, s míg szavát áhítattal figyelik, fejét 
koronás fők koszorúzzák, sötétben maradt édesanyja 
csak azt lesi: hagyott-e rajta valami nyomot a ház, 
amelyben született és nevelkedett? Ragyog-e lelké
ben a péntek esti gyertya visszfénye? Hangzanak-e 
még fülében a zsoltárok és imádságok ? Fölzokog-e, 
mikor testvérei siratják Jeruzsálem vesztét? Megrez
dül-e benne egy bármily halk és félénk öröm, mikor 
anyja a zöld lombbal ékes sátorban lakozik az Úr 
tiszteletére ? 

Az ember bizonyára tele volt sok gyengeséggel és 
gyarlósággal, mint ki nem közülünk? És a hithez, 
amelyet megtagadott kényszerűségből, belső indítás 
nélkül, nem tért meg soha. De a költő a miénk ma
radt, mial~tt az egész világé lett. És még hanyatló 
korszakában is, amikor rég elszakadt a családi élet 
emlékeitől, amikor idegen környezetben, idegen em
berek közt, mondhatatlan kínoktól gyötörve egészen 
új, egészen má~ emberré lett: akkor is megcsendült 
lantján Izraél örök szenvedése, keserű hontalansága, 
fájó, befelé v érz lS sza.tirája. 

A zsidóság Heine ifjúkorában hosszú és viszontag
ságos történetének új fejezetéhez jutott. Mendelssobn 
nagyszerű egyéniségének hatása gyakorlatilag abban 
mutatkozott meg, hogy a gbettóból fölszabadította 
ha nem is az egész zsidóságot, legalább élite-jét, azt 
a gazdag és fényes müveltségű csoportot, amely aztán 
évtizedek kitartó és céltudatos munká.jával lassan, de 
szívósan dolgozva, megteremtette a zsidók emancipá
cióját. A zsidó nő volt ennek a szellemi lendületnek 



92 SEB ESTYÉN KÁROLY 

igazi irányitója, az elmés, hódító szépségü, tartalmas 
képzettségű asszonyok körökbe vonták nemcsak kiváló 
hitfeleiket, hanem a kArasztény tudósokat, írókat, 
müvészeket, státusférfiakat, katonatiszteket is. A zsidó 
szalónok Berlinben ízlést diktáltak és irodalmat csi
náltak. 

Babel Levin, aki késéSbb Varnhagen felesége lett, 
Henriette Herz, cea tragikus Múzsa>>, maguk köré 
gyüjtötték az akkori egész szellemi életet. A német 
romanticizmus végtelenü\ sokat köszönhetett ezek
nek a szalónoknak. Viszont a zsidó nők is meg 
lehett(lk elégedve azzal a hódolattal, amelynek adóját 
pazar bökezüséggel hordozta a poézis apró lábacská
jukhoz. Hogy e hódolat nem volt mindig jóízléRÜ s 
benne egyáltalán nem volt köszönet, ezt Friedrich 
von Schlegel szomortí. Lucinde-je igazolja. 

Az átmenet e korában ke1ült Berlinbe Heine. Ha
zulról zsidó nevelést és · inkább f1·ancia, mint német 
mü veltségre való hajlamot hozott. Zsenge lelkének 
irányítására a legnagyobb hatással anyja volt, akinek 

\ 

ősei, a Van Geldern-ek 1700 táján költöztek Hollan-
diából a rajnamelléki Düsseldorfba. Heine anyj a ra · 
eionáJisan gondolkodó, csaknem tudományosan kép
zett asszony volt, sokat foglalkozott filozófiával, de a 
költészetben nem sok kedvét találta .. Vallás dolgában 
nagyon türelmes volt, de a formákat megtartotta tisz
teletból családj a iránt, melynek ősi zsidóságára nagy 
mértékben büszke volt. A Bintelsohn-féle zsidó isko
lában aztán a gyermek Heinét szigorúen rászorítot
ták a héber nyelv tanulására, a szombati tilalom 
megőrzésére, a forma szarint is merev és rideg zei-
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dóságra. A tudá.sán ez a túlzott dresszura látható 
nyomot hagyott, az érzésén annál kevésbbé. 

A fiatal tehetség már korán kibontakozott és nem 
annyira a szülei ház vagy az iskolai nevelés, mint 
inkább egy nagy és elragadó költői lángelme hatása 
alatt mindjárt a kezdetben zsidó tárgy felé fordult. 
Byron héber melódiái, amelyeket később egy egész 
ciklusban utánzott, ihlették Heinét a Balsazar meg· 
írására. 

A nyugtalan szellemű angol főúr 18 14-ben ll-ta 
a Hebrew Melodies-t, mátkasága mámoros hónap
jaiban. Ifjú ezerelme tisztaságának kivánt áldozni 
a bibliai tárgyú költeményekkel, amelyek első ter· 
mékei megérett és tisztességtudó Múzsájának. 

Byron Belsazar-ja annyira hatott Heine fantáziá
jára, _hogy az egészen fiatal költöt szintén egy rokon
tárgyú ballada megírására ösztökélte, amelynek nem
csak színhelye, cselekménye, hanem elrendezése és 
drámaiaága is mutatja a byroni nyomokat. De amit 
a britt főúr csak erős esztétikai s~impátiá.ja segítsé
gével érezhetett meg, a zsidó nép elnyomottságáti 
hontalaiiságát, örök búbánatát, szomorú jövőbe tekin
tését: az mint közvetlen érzés, mint kitörö szenve
dély jelentkezett a fogékony zsidó fiú sz í vé ben. 

Heine 1821· ben Berlin be költözött és itt az előkelő, 
akkor még jómódú, kitünő modorú, müvelt és sokat 
igérő tehetségü fiatalember hamar bejutott a szalónokba. 
Babel Levin, aki elhagyta vallását, hogy Varnbagen 
felesége lehessen, de megtartotta ragaszkodását ősei 
nagyszerű történetéhez és fajának erényeihez, nagyon 
jótékony hatással volt a kiáradó temperamentumú, fék-
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telen ifjúra. Ebben az időben keletkezett Almansor 
címü tragédiája, amelyben a apanyol földről kiüldö
zött mórok az im bólikua elleplezöi a zsidóság nagy 
tragikumának Ö maga írja Friedrich Steinmannhoz 
intézett levelében (Göttingen, 1820 okt. 29) : 

ccHa nem is fog tetszeni a darab, nagy feltünést 
fog kelteni. Mert ebbe a drámába belévetettem egész 
énemet, paradoxonjaimmal, bölcseségemmel, ezerete
temmel és gyűlöletemmel, egész őrültségemmel együtt. 
Mihelyt elkészült, sajtó alá adom. Majd bejut a azín
házhoz is. Hogy mikor, az mindegy. Elég megeről
tetésembe került. Őszintén szólva, magam is csa,k
nem azt kezqem hinni, hogy nehezebb. jó tragédiát 
írni, mint jól verekedni.)) 

A Lyrai Intm·mezzo csodálatoann egyszerű, mélysé
ges dalaiban egy mélabús szentimentalizmus zendül 
meg, epedő honvágy Kelet tündöklő pompája, misz
tikua félhomálya, meaéa gazdagaága után. Akik értet
lenül közeledtek e dalokboz, nem láttak bennük töb
bet, mint a romantikusok keleti azínpompáját. Valójá
ban e azínekhez és érzésekhez az akkori német 
romanticizmusnak kevés köze van : a zsidó azív 
dalai ezek, az Énekek éneke forró érzékisége, ter
mészetimádata, közvetetlensége szólal meg bennük, 
mint ezt már első francia fordítójuk, Gerard de 
Nerval észrevette. A zsidó honvágy égeti az északon 
magánosan álló fenyöt, amely a forró Délszak pál
májáról álmadozik. És a dal szárnyain measze Kelet 
felé szeretne szállani kedvesével együtt, ahová egy 
örök szomjúság vonja tikkadó lelkét. Ott a lótoszfa 
virágzik, lángol, világít s némán magasba mered; 
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és illatoz és sír és reszket szerelmében, ezerelme fáj
dalmában. 

-+c 

Azok a bölcs és előrelátó férfiak, akik a zsidóságot 
úgy akarták kivezetni az évezrecles sötétség és el
nyomás rabszolgaságának házából, hogy ne semmi
sftsék meg egyúttal hitét, hagyományait és ősi tör
ténetéhez való ragaszkodását is, 1821-ben megalapí
tották a zsidó kultur· és tudományos egyesületet 
Berlinben. Az egyesület célja az 1822-ben közzétett 
alapszabályok szerint az volt, hogy megszüntesee a 
zsidósag belső helyzete és külső műveltsége közti 
aránytalanságot ; hogy harmóniába hozza a zsidókat 
a művelődés eszközei által a korral és azokkal az 
államokka1, amelyekben élnek. Eszközei: iskolák, 
szemináriumok, akadémiák fölállítása, mindennemü 
szellemi munka gyámolítása, a kereskedé8re való egy
oldalú hajlam megszüntetése, zsidó ifjaknak iparra, 
müvészetre, földmívelésre és tudós pályákra nevelése. 
Az egyesület vezérszelleme Eduard Gans volt, akinek 
nevével még találkozni fogunk. A hivatalos folyó
iratot, a Zeitsch1~i{t für die Wissenschaft des Juden· 
thums címmel Zunz Lipót · szerkesztette, a modern 
zsidóság egyik legnagyobb, legmélyebb hatású és leg
gazdagabb érdemü hérosza. 

Heine fiatalos lelk~sedésének egész hevével csatla
kozott az új mozgalomhoz. Az egyesületnek voltak 
nálánál tekintélyesebb és előkelőbb tagjai: lelkesebb 
egy sem. Szívvel, lélekkel zsidónak érezte és vallotta 
magát, együtt érzett fajával és testvérül köszöntött 
minden szolgaságban sínylődöt. Marészen szállott 
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szembe a túlnyomó többséggel, amelyn13k részén nem
csak a számbeli túlsúly -volt, hanem az erkölcsi és 
gazdasági erő, az álla.roi hatalom, ·a zsarnokság joga 
és a megvetés hosszas gyakorlata. Senki nem hitte 
volna, hogy a lelkes ifjú valaba hitehagyottá lesz; 
hogy meghurcolja a sárban azt a lobogót , amelyre 
fölesküdött. És hogy árulása oly hamar el fog kö
vetkezni. Ha a n éma türőkhöz, a szótlan szanvedök
höz tartozott volna, ha folyton kikaceint azokra, akik 
örömmel fogadnak be minden tőlünk elszakadt te
hetséget: akkor a többivel együtt feleink elhallgat
ták, elviselték volna az ő árulását is. Ha ki tudott 
volna gyökereBen szakadni a talajból} amelyből ki
nőtt ; ha el tudja feledni, meg tudja tagadni a vérét, 
a faját, a népe történetét és évezredes mártíromsá
gát, és egész szívvel, igaz hitvallással átpártol a ke
reszténységhez : akkor szaretettel ölelték volna keb
lükre amazok. Így sem élni, sem meghalni nem 
tudott, miután 1824-ben Heiligenstadtban kitért. 
A föllengő, fiatalos álmok véget értek, az élet egyre 
sürgetöbben követelte rajta tartozását, a komoly 
munkát, a pályaválasztást, az anyagi sikereket. És 
Heine azt hitte, a legfő nehézséget elgördíti útjá-

\ ból, ha cserbenhagyj a ö sei hitét. Keservesen meg
csalatkozott. Egész életán keresztül hordozta a ke
resztet. N em azt a keresztet, amely új felekezetének 
látható szimbóluma, hanem azt a láthatatJan ke
resztet, amelyet az önvád, a szégyenkezés, lelkének 
árúba bocsátása. rótt reá. A zsidók rettentő haraggal 
támadtak az árulóra, a zsidó kulturális és tudomá-

4ftyos egyesület egykOi'i buzgó tagjár~\, a zászlaját el .. 
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hagyott katonára, aki velük egy sorban küzdött volt 
az elnyomottak fölszabadításáért, nyomorúságban és 
sötétségben sínlődő testvéreik megváltásáért. És azok, 
akik táborába a heiligenstadti ezertartás útján be 
akart jutni, világéletében üldözték, gyanusították, 
soha a magukénak el nem ismerték. 

De sem egykori feleinek haragja, sem keresztény 
testvéreinek hideg ölelése nem fájt neki annyira, 
mint saját lelkiismeretének skorpiói. Meghitt barátai 
előtt több ízben nyilatkozott a kitérésről általában és 
a maga kitérésérőL Nagyon jellemző, amit !Vloses 
Mosernek, legintimebb hívének ír ebben a válságos 
időben. 

<lA Rabbi (von Bacharach) nagy könyv lesz, vaskos 
kötet. Kimondhatatlan ezeretettel hordom e művet 
szívemben. Hiszen egészen ezeretetből fogantatott, 
nem a hiú dicsőségvágybóL Ellenkezőleg, ba a külső 
okosság hangj ára hallgatnék, meg sem írn ám. Előre 
látom, mennyit elvesztegetek vele s mennyi ellensé
geskedést idézek föl. De épen mert a ezeretetből fa
kadt, bR.lhatatlan könyv lesz belőle, örök lámpa Isten 
dóm j ában, nem könnyen elhuny ó színházi fény. 1> 

És Moser volt az, a kinek Rabbi von Bacharach
példányára Heine amaz örökéletü tizenhat sort írta: 

Erich aus in lauten Klagen, 
Du düstres Marty1:erlied, 
Das ich so lang getr·agen 
Im flammenstillen Gemüt l 

Es dringt in alle 01n·en, 
Und durch die Ohren ins H01·z, 

Az litflT Évkönyve 1914. 7 
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Ich habe gewaltig beschworen 
Den tausendjahrigen Schme1·z. 

Es weinen die Grossen und Kleinen, 
Soga1· die kalten H errn , 
Die Frauen und Blumen weinen, 
Es weinen am Himmel die Stern'. 

U n d alle die Tr an en fliess en 
Nach Süden im stillen Veréin, 
Sie fliessen und ergiessen 
Sich aU' in den Jordan hin ein. 

Így vezekelt azért a lépéséd, a mely egyetlen 
nyomnyival nem vitte előbbre, sőt hátravetette. Ba
rátja keblén elzokogja panaszát. Hevesen kikel a 
magafaj.ta zsidók ellen, a kik a haszonért megvál
nak hitüktől; a kik a keresztséggel nemcsak nehéz
ségeket akarnak útjokból elhárítani, hanem még el 
is akarnak érni, ki is akarnak csikarni valamit. 

Heine leveleinek első kötete lépten-nyomon föl
tárja a költő végtelenü! levert, a kétségbeesés köze
lébe sodort lelkének állapotját nyomban kitérése után. 
Különösen a Moserhez írott levelek vannak tele az 
önvád legőszintebb ki töréseivel. «Sokat foglalkozam 
krónika-tanulmányokkal, írja Göttingából 1824 június 
25-én, különösen historia juda'ica val; ezzel a Rabbi 
von Bacharach miatt és talán benső szükségből is. 
Egészen sajátos érzések mozgatnak, ha · e szomorú 
évkönyveket átlapozom: okulás és fájdalom. A zsidó 
történelem szelleme mindjobban föltárul előttem és 
ez a szellemi készség ezentúl bizonyára hasznomra 
lesz. A Rabbinak csak egyharmadrészét írhattam meg 
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eddig; kínjaim gyalázatosan megzavartak benne, és 
Isten tudja, hamarosan és jól be fogom-e fejezn i.,> 

Gans, a zsidó kulturális és tudományos egyesület 
éltető lelke, ebben az időben szintén megkeresztelke
dett. De ezzel nem érte be : prédikálta a keresz
ténységet s igyekezett egykori hitsorsosait is áttérí 
teni. Heine erre a hírre Hamburgból a következőket 
írja ezeretett Moserjének: <t Nem is tudom, mit szól
jak, Cohn azt beszéli nekem, hogy Ga.ns a keresz
t énységet prédikálja és Izraél fiait igyekszik megtérí
teni. Ha ezt meggyőződésből teszi, akkor bolond; ha 
álnokságból, akkor hitvány. Én azért tovább is sze
retem, de megvallom, szívesebben fogadtam volna a 
hírt, hogy Gans ezüstkanalat lopott. Hogy te is úgy 
gondolkodol, mint Gans, azt én nem hihetem, noha 
Oohn állítja, sőt állítólag tőled magadtól hallotta. 
Nagyon sajnálnám, ha az én kitérésemről kedvezően 

gondolkodnáL Biztosítalak, ba a törvény megengedte 
volna, hogy ezüstkanalat lopjak, nem keresztelked
tem volna meg ... A mult azorobaton a templom
ban voltam és megvolt az az örömöm, hogy sa j át 
fülemmel hallottam, hogy 'kelt ki Salomon dr. a ki
tért zsidók ellen és különösen hangsúlyozta : hogy 
attól a reménytől, hogy valami állást kapnak, elcsá
bíttatják magukat arra, hogy hűtlenekké válj anak 
őseik hitéhez. Biztosítalak, hogy a prédikáció jó NOlt. 

És nekem az a szándékom, hogy a napokban meg
látogatom ezt az embert.>> 

Mint fájdalmas emlék jár hozzá éjjelenkint kísér
teni az az idő, amikor «április 23. án sokkal male
gebb volt, mint most (1826). Ha nem caalódom, akkor 

7* 
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még Gans nem tért ki, hosszú beszédeket írt az 
egyesületnek, és az volt a jelszava: Victrix causa 
Diis placuit, sed victa Catonü,. Emlékezteti barátját, 
milyen azépen szavalta a 137. zsoltárt (Babylon vizé
nél ültünk mi zokogva, stb. ). Akkor Mosernek egy
két kitünő gondolata volt a zsidóságról, a keresztény 
prozelitafogdosás alávalóságáró1, azoknak a zsidók
nak alj asságáról, a kik a megkeresztelkedéssei anyagi 
hasznot akarnak kicsikarni. <c Bolon azt mondta, senki
ről sem lehet halála előtt elmondani, hogy boldog ; 
én azt mondhatnám, senkiről sem lehet halála előtt 
elmondani, hogy becsületes ember. » <c Gyakran föl
kelek éjjel, a tükör elé állok és gyalázom maga
mat. Talán most barátom lelkét néztem ily tii
körnek. ,, 

Érdekes, hogy két évvel kitérése után Heine meg· 
küldi legújabb könyvének egy példányát Zunznak a 
zsidó kulturegyesület számát·a. És hozzáteszi, hogy 
könyvének nagy része forrás, tehát nélkülözhetetlen 
a zsidók története részére. Ez a lá tszólag os kicsiség 
is mutatja, mily kevéssé érezte és vallotta magát el
szakadottnak fajától. 

Csakhogy ez keveset használt neki. Egy 1836 no
vember 8·áról kelt levelében, a mely rettentő anyagi 
válságáról és erkölcsi értelemben való nyomorúságá
ról ·panaszkodik, kifakad Mosernek : (c Üldöznek és 
l'á,galmaznak keresztények és zsidók. Emezek dühösek 
rám, amiért nem rántok kardot Badenben Nassan· 

' ban vagy más zugállamban való jogegyenlőségükért. 
Micsoda rövidlátási Csak Róma falai előtt lehet meg· 
védeni Karthagót. » 
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Még utolsó verseiből is kihangzik az önvád ifjú
sága meggondolatlan és végzetessé vált lépése miatt: 

O du h eiligen Jugendmutes l 
O wie sebneH bist du gebandigt l 
Uud du hast dich kühle1·n Blutes 
Mit dem lieben Herrn verstandigt. 

Und du bist zu Kreuz gek1·ooh en, 
Zu dem Kreuz, das du verachtest, 
Das du noch vor wenig Wochen 
In den Staub zu treten dachtest. 

O das t ut das viele L esen 
J en er Sebleg el, Haller, Burke, 
Gestern noch ein Held gewesen, 
Ist man heuto schon oin Schurk e. 

És a matrác-sír égető gyötrelmei közt, amikor epedve 
várja a megváltó halált, amely le fogja törölni arcá
ról a hideg verejtéket és kivágja szívéből a szenve
délyt: szomorú képzetekjelennek meg elhomályo8ult 
szeme elött egy mindenünnen kitaszított szerencsét· 
lennek temetéséről : 

Keine Messe wird man singen, 
Keinen Kadosoh wird man sagen, 
Nichts gesagt und nichts gesungen 
Wird an meinen Sterbetagen. 

És ez a jóslata is teljesült, épen úgy, mint föl
lengő látomásai, mint ragyogó jövőt jósló próféciái, 
amelyek a nagyságában vetett hitnek enyhilletes pil· 

• Janataiból sarjadzottak. Azon a szomorú téli regge
len, 1856 február 20-án, amikor a kiszenvedettet a 
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Mon tmartre temetöj ébe vitték, a hí v ek és barátok 
maroknyi serege követte a koporsót, köztük Théophile 
Gautier, Mignet, Dumas fila. De a Requiem reternam 
dona ei, Domine ép oly kevéssé hangzott el fölötte, 
mint a zsidó temetés megrázó ezertartásos imád
ságai. 

A világfájda.Iom Heine költeményeiben zsidófájda
lommá lesz, és ezzel a hal ván y érzés megtelj es edik 
élettel, pírossá lesz a vér, sajgóvá a fájdalom és 
megszólal a zsidó önirónia, a mindig éber elmésség, 
az a furcsa szeméremérzet, amely a könnyeket szé
gyelvén, torz nevetésre vonja el az arcot. A Donna 
Clara ennek a fájdalomnak szülötte, a pompás románc 
az alkád büszke lányáról, aki loppal elhagyja únott 
lovagjai csillogó ndva1·át, leszökik a kert lugasába, 
ahol egy titokzatos, elragadóan szép ifjú vár rá. 
S míg édes kettesben enyelegnek, a leány beszédjé
nek minden fordulatából ki villan a zsidógyűlölet. 

Erőszakosan, a bajánál fogva húzza bele a zsidót a 
társalgásba: szava élesen, bántó diskanttal válik ki 
a természet ezernyi bűbájos, megejtő csodájának 
merész és káprázatos színeiböl és halkra tompított 
hangjából, érzéki csöndjébőL S a· végén a misztikus 
idegen bizonyára gúnyos mosolygással fe.di föl, hogy 
ő a világbíres saragossai rabbi fia. Heine a költe· 
ményt szatirává hegyezte, de komolynak tervezte. 
Moserhez írott levelében ezt vallja: 

•A költemény nem jól fejezi ki, amit mondani 
akartam. Sőt talán egészen mást mond. Nem akar
tam vele nevetésre ingerelni, még kevésbbé bántó 
tendenciát belevinni. Egyéni élményemet és általá-
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nos, világtörtán elmi érvényű j gazságot akartam egy
szerüen, szándékosság nélkül, eposzi pártatlansággal 
visszaadni. Az egészet komolyan, sőt fáj dalmasan fog-
tam föl, nem nevetségesen.» • 

A haldokló Heine aztán érzésben megtért nem a 
zsidósághoz, amelytől sohasem szakadt el, hanem 
Isten deisztikus fölfogásához, amely ellen egykor me-

. rész homlokkal föllázadott. «Békét kötöttem a teremtő
vel, legnagyobb bosszúságára fölvilágosult barátaim
nak, akik szemrehányást tettek nekem a régi babonába 
való visszaesésern m]att, a.hogy Istenhez való meg
térésemet nevezték. Valóban visszatértem hozzá, mint 
a tékozló fiú,). Ebből a végső időből való a Romancaro 
és benne a HistO?"Íen mélyen megindító, majd föl
háborítóan cinikus strófái. Köztük van Der Asra 
keletiesen melancholikus motivumaival. A König 
David és a Vitzliputz li furcsa, gúnyoros sorai Itt 
zokog föl a költő rettentő testi és lelki szenvedése a 
Lazaru8ban. És itt találjuk a Hebraische Melodien 
három versét. A Prinzessin Sabbath Izraéhől énekel, 
az elátkozott hercegről, akit a boszorkány varázslata 
kutyává változtatott. 

l 

Amde minden péntek este 
Hirtelen az alkonyórán 
Tiin a biivölet s az ebből 
Emberi lény lészen ismét. 

Ember emberérzetekkel, 
Emelt f<Svel, büszke szfvve], 
Tiszta ünnepilS diszt öltve 
Lép be atyja csarnokába. 
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~<Üdvözlégy, to d1·ága csarnok, 
H áza a királyi ősnek, 

Jákob sátra, Azont aj tódat 
H add cs6]{Qlja ajakarn f,) 

Vígaszt kínáló aranyos lángok csillognak, föllobog
nak a gyertyák, a szekrény előtt, amely a Tórát 
őrzi, áll a kántor és fölujjongva énekli: L echo daudi 
l ik1~asz kallo . . . A menyasszony, akit az ének szólít, · 
Szombat hercegnő, a szem~rmes, erkölcsös hajadon. 

Hogy a költeménybe itt·ott belévegyül a heinei 
cinizmus hangja is, az természetes. Hisz a ciklus 
második darabja, Jehuda, ben Ha levy, amely a királyi 
költöt siratja, szintén nem maradt ment ettől a 
cinikus élcelődéstöl, amely oly fájón érint, ha a fen
ségnek, az ihletett páthosznak, a költői nagyságnak 
élvezetében zavar bennünket. Egészen másként hat 
a harmadik, a Disputation. Itt az első akkordt.ól 
kezdve tudjuk, mit várjunk és vát·akozásunkban nem 
is csalatkozunk. A toledói aniában lefolyó furcsa 
lovagi torna két höse a franciskánus gvardián és a 
navarrai Rabbi J u da. Ha nem volna gyermekded 
szörszálhasogatás vizsgálni azt, hogy a nemes ver· 
sengésben költőnk szubjektiv hajlandósága melyik 
párton van, könnyen eldönthetnök, hogy Heine a 
franciskánuMt 1nég ennél a rabbinál is utálatosabb
nak mutatja be: A középkor és a szerzetesség egyesült 
a gvárdiánba.n, hogy beszédjét trágárrá, képzeletét 
romlottá, hitét vaksággá, ékesszólását piszko .1 károm
lássá torzítsa. Heine a szatirája méregbe mártott 
nyilait lövöldözi a dogmákra, a -misztériumokra, a 
szent hittételekre, amelyek egy túlzott és éles meg-
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világításban csakugyan ad absunlu1n vezetve, könnyü 
prédául szolgálnak a rabbi talmudon edzett dialek
tikájának. És miután a pap az ellenfél faját lovagias 
hevében elnevezte hiénának, farkasnak, sakálnak, 

. disznónak, páviánnak, szarvorrúnak, krokodilusnak, 
vámpirnak, hollónak, bagolynak, halálmadárnak, dene
vérnek és fö}ruházta még néhány undok állat címé
vel s megfenyegette őket az ég és a föld minden 
átkával : kenetesen elnevezi az ő istenét a szeretet 
istenének : a mi istenünk a szeretet, Jézus Krisztus 
az ő neve, az ő türeimét és alázatát igyekszünk mi 
álla.ndóan utánozni. Azé1·t vugyunk olyan szelidek és 
békességesek. De meg is lesz jutalmunk: egykor föl
jutunk a mennybe és részünk lesz minden gyönyö
rűségéből. 

A zsidó válasza méltó a kihívásra. Itt-ott fölemel
kedik a zsoltár áhítatos magaslatára, aztán megint 
alászáll ellenfele nyomorúságos, sárban fetrengő gon
dolkodásához. A költő azt beszéli, hogy tizenkét órai 
szóharc után kifárad a közönség. Az olvasó is. Öröm
mel és_ megváltásként fogadj uk el a szépséges Donna 
Bianea királynői i téletét:. W eleher Recht hat, weiss 
ich · nicht, Doch ~s will mich schier bedünken, D ass 
der Rabbi und der Mönch .. . 

Heine sohasem té t vissza a zsidósághoz, mint 
némelyek állították. A zsidó hithez sem, amelynek 
pozitiv tartalma, szigorú erkölcse, félre nem érthető 
ethikája nem egyezett meg a Heine lelkében lakozó 
szkepszissel, féktelen szabadossággal, örökös tagadás
sal. A matrác-sir ép oly kevéasé tette zsidóvá, mint a 
keresztség kereszténnyé. De hogy még élete utolsó 



106 SEBESTYF~ KÁROLY 

szakában is foglalkoztat ta népének történ ete, dicsö
séges és szenvedésekkel teljes multja, ragyogó költé
szete, életének sok hányatása és ünneplő szombati 
csöndje, az azt bizonyítja, hogy a vérség kötelékeit 
mind a végig érezte, csaknem azt mondanók : tisz
teletben tartotta, ha a tisztelet Heine egéf z lényé
vel annyira ellentétes nem volna. Hiszen halála előtt 
egy nappal még egy barátjának, aki aggódva katecbe
tizálta, miként áll ügye Istennel, azt felelte : <c So yez 
tranquill e! Dieu me pardonnera, c' est so n métier!,. 

A visszatérés tehát ép oly me se - hol naivul j 6-
indulatú, hol gonosz szándékkal kiszínez ett, . aszerint, 
honnan ered - mint a megtérés az egy kinyilatkoz
tatott Istenhez. De az élete legvégső szakából kelt 
Vallomások (1853- 54 telén) tisztázzák utoljára 
félre nem érthető módon Heine viszonyát a zsidó
sághoz is: 

«Különös ! miután egész életemen keresztül a 
filozófia mindenfajta csárdájában hányódtam, a szel
lem minden orgiá,jának odavetettem magamat, minden 
lehetséges és lehetetlen rendszerrel szeretkeztem, anél
kül hogy megelégültem volna, most hirtelen 1lgy~n
azon az állásponton vagyok, amelyen Tamás bá.osi, 
a biblia álláspontján és letérdelek a fekete ájtatos
kodó m.ellé egyazon buzgalommaL Milyen megaláz
kodás! egész tudományommal nem vittem többre, 
mint az a szegény tudatlan néger, aki alig tanult 
meg sillabizálni. Persze a szegény Tom még mélyebb 
dolgokat lát a szent könyvben, mint én, aki külö
nösen az utolsó résszel . még nem jöttem egészen 
tisztába. Viszont azt hiszem, hogy a könyv első 
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xészében Mózes jellemét én értem jobban. Ez a ha
talmas alak nem kevéssé imponált nekem. Micsoda 
óriás! Nem tudom elképzelni, hogy Og, Bázán kjrálya 
nagyobb lehetett volna. Milyen kicsinynek tűnik föl 
a Szináj, ba Mózes rajta áll! Ez a hegy csak a 
talapzat, melyen e férfi lába áll, a feje fölemelkedik 
az égbe, ahol istennel beszél. Az isten bocsássa meg 
bűnömet, néha úgy tetszett, mintba ez a mózesi 
isten magának Mázesnek ragyogó viss~fénye volna., 
akihez annyira hasonlít, haragjában és szeretetében. 
Nagy bűn volna, igazi antropomorfizmus, ba hinnék 
az istennek és prófétáj ának ilyen azonosságában -
de a hasonlat meglepett. 

Azelőtt nem nagyon ezerettem Mózest, va.lószí
ntíleg azért, mert a bellén szellem Uialkodott ben
nem és a zsidók törvényhozójának nem tudtam meg· 
bocsátani a képies és a plasztika elleni gyülöletét. Nem 
láttam, hogy Mózes, noha üldözte a müvészetet, 
mégis maga nagy müvész volt és az igazi müvész
szellemmel volt eltelve. Csakbogy az ő müvészszel
leme, ép úgy, mint egyiptomi földieié, csak a kolosz
szálist, az elpusztíthatatlant kereste. De ő nem alko
tott téglából és gránitból, mint az egyiptomiak, hanem 
em berpiramisokat épített, emberobeliszkeket vésett ki, 
kezébe vett egy szegény pásztortörzset és abból meg
teremtett egy népet, amely évszázadokkal fog dacolni, 
egy nagy, örök szent népet, isten népét, amely min
den népeknek mintául, az egész emberiségnek proto
tipusául azoigálhat: megteremtett~ IzraéU! 

Amint a mesterröl, nzonképen a müröl, a zsidók
ról sem beszéltem soha kellő ·tisztelettel, és pedig 
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bizonyára súntén hellén természetem folytán, amely 
nem szivelhette a zsidó aszketizmust. Azóta Hellasz 
iránt való nagy szeratetem megapadt. Most már 
látom, hogy a görögök szép fiúk voltak, de a zsidók 
mindig férfia,k voltak, hatalmas, törhetetlen férfiak, 
nemosak valamikor, hanem mind e mai napig a 
tizennyolcszázados üldözés és nyomorúság ellenére. 
Azóta jobban tanultam méltatni őket és ba a fo1·ra
dalom harcosaiban demokratikus elveik mellett nem 
volna mindenfajta büszkeség a születésre hiú ellent
mondás, akkor e sorok írója büszke lehetne rá, hogy 
ősei Izrael nemes házához tartoztak, hogy ő is sar
jadéka ama mártiroknak, akik e világnak Istent és 
erkölcsöt adtak és a gondolat minden csatamezején 
harcoltak és azenvedtek. )) 

Hosszan időzbetnénk még Heine gyönyörű vallo
mtísainál, amelyekből most már egészen megtiszlul
tan, a történeti érzék és faji öntudat világosságában 
megfürösztve jelentkezik egy sokat tanult, sokat 
szenvedett, sokat vergődött lélek. De az idő sietésre 
int. S nekünk elég az is, amit hallottunk, annak a 
megállapítására, hogy Heinrioh Heinet sohasem vesz
tettük el egészen. E lángoló elme, amely rányomta 
különös, bizarr, izgató, nyugtalanító egyéniségének 
pecsétjét a mult század szellemi képére, e csodálatos 
költő, akinek mind csodálói vagyunk, e tündöklő 
prózaíró, akinek mind tanitványai vagyunk, a miénk 
volt és a miónk maradt. És én meg vagyok szentül 
gyözödve róla, hogy sohase vált volna belőle az a 
Heine, akit ismerünk, ezeretünk és bámulunk, ha 
nem lett volna a miénk, ha nen1 abból a kezdetből 
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indul ki, am~ly a szülei ház, az első olvasmányok, 
a berlini évek benyomásaival megtermékenyítette. 
És soha nem emelkedett volna föl a legn~agyobbak 

közé, egy Goethe közvetetlen szomszédságá.ba, ha 
egészen és mereven megtagadja övéit, cserbenhagyja 
Istenét és hátat fordít annak a közösségnek, amely
nek örömben és bánatban, szabadságban és szolga
ságban mind tagj ai vagyunk és maradunk. 

Budapest. Sebestyén J(ároly. 

• • , l 

A TENGER A BIBLIA KOLTESZETEBEN. 

Midőn legutóbb a tengerrneUéken jártam, gondo
lataim (lelkemnek e kósza álmai) valami csodálatos 
eszmetársulás útján el vezettek a tengertől a bibliá
hoz. Az a kérdés támadt föl bennem : vajjon mit 
mond a könyvek könyve a vizek vizeiről, a magas · 
ság a mélységröl ? hogyan jelenik meg a nagy vizek 
gyüleménye a nagy gondolatok és érzések tükrében ? 
Annál inkább érdekelt a kérdés, mivel mindkettőt, a 
bibl~át és a tengert, régtől fogva nagyon szeretem. 
Hajlaroom és hivatásom egyaránt mindennapos ol
vasmányommá tevék a szentírást és ebböl a siírü 
érintkezésből mélységes ezeretet fakadt szivemben a -
könyvek könyve iránt, amely azontúl híven kisért el 
mindenüvé, térben éa időben egyaránt. Másrészt a 
tenger is, minél ritkábban láthattam viszont, annál 
et·ösebben vonzott magához., mert már első látásra 
megejtette lelkemet, mert mióta osak megismertem, 
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megszerettem, soha nem feledtem. Így történt, hogy 
azorosan egymásba kapcsolódott tudatom ban a kettő 
és erős vágy fogott el, hogy fölfejtsem magamban az 
összekötéS szálakat. 

Azonban teljesen kimeriteni a fölvetett kérdést ez 
alkalommal nem szándékozom. Lelkem akkori szer
kezet~hez is, mikor a tengernek nem feledd hálás 
emlékezéssel ezentelt ez emlékezést róttam, legfölebb 
az illett, hogy utána eszméljek, miképpen tükröződik 
a lenge1' a biblia költészetében, amelyhez itt - úgy 
hiszem, teljes joggal - hozztiveszem a próféták ma
gasan szárnyaló beszédeit is. 

A nyugalmas és a mozgalmas tenger egyaránt 
nagyezerd monotoniájában rejlő poézis minden idő
ben ellenállhatlan erővel ragadta meg a ]{öltök lelkét 
és örök szépségü leirásokra, hangulatfestésekre és 
gondolatki fejtésekre ihlette öket. Klasszikus példa erre 
a görögök köz t Homérosz, <• a tompa morajlatos ten
ger» szépségeinek kifogyhatatlan vénájú, büvös erejű 
énekese az ókorban. Hogy azzá válhatott, megvolt 
minden előf~ltétel nála. A görög nép fia volt s a 
görögök nemcsak művészi éleslátással megáldott, ha
nem ízig-tövig hajósnemzet, úgyszólván habok
szülte nép valának, akiknek életük eleme volt a ten
ger, úgyszólván eredendő sajátosságuk a tenger is· 
merete és szeretete. Termékeny hatással volt gazdag, 
sőt ezertelen képzeletö mythologiájuk is, mely a ter
mészetben megnyilvánuló nagy egységet számtalan 
elemre bontva, b6séges anyagot azoigáitatott a köl-
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tészetnek. És végül a gazdag anyag költői földolgo· 
~ására bő alkalom nyilott a Homérosz müfa.jában, 
mely az epikus hosszúságú természeti leírásokat és 
általában a részletekbe való elmerülést nemcsak meg· 
türi, hanem kedvez is nekik. 

A biblia mindezeknek a feltételeknek többé-kevésbé 
híjával van. A biblia hazája, Palesztina, földrajzi ér
t~lemben ugyan tengermellék, mert egész nyugati . 
határszegélyét a. Földközi tenger habjai mossák, délen 
pedig a Vörös tengerig nyúlik el ; de a biblia népe, 
Izraél, mégsem volt tengerjáró nép soha, mivel poli
tilrai határvonala ritkán és csak rövid időre terjedt 
a tengerig és mivel - éppen emiatt - nem volt 
kalmárkadó nemzet. Legnagyobb virágzása idején, a 
királyság fénykorában, volt ugyan flottája, amelyet 
Salamon király ezereltetett föl a Vörös tenger egyik 
kikötőjében, hogy Ótírba menjen aranyat hozni. De 
akkor is, úgy értesülünk, nyilván a saját hajós népé
nek ·hiányos tapasztalata és gyakorlatianaága miatt 
és bizonyá1·a Salamon kértére, Hiram, Tyrus királya 
elküldi ldséretül a maga · haj ó it és embereit, akik 
<tgyakorlott hajóslegények és a tengeren járatos em
berek•• valának.'1 Nem csoda: hiszen Tyrus «a tenger 
bejárójánál lakik s a népek kalmárja '• (Ezék. 27, 3) 
és <• Sidon kereskedő j e a tenger utazó ja» (É zs. 23, 2'. 

1 Kir. I. 9, 27. - Hogy a zsidóknál késöbb is oz \olt a 
helyzet, kifejezett sz ó val bizonyitja J oseph us, mid6n azt írja : 
cMi zsidók nem vagyunk tengermenti lakosok és nom is ked
Yeljük a. kereskedést ... bisz városaink messzire esnek a ten· 
gertöl.• (Contra Apionem l, 1~.) 
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Izraél tehát nem volt hajózó nép soha: hiszen 
azon egyetlen alkalommal is, hogy mégis tengeri 
útnak indult, száraz lábbal vonult át - a Vörös 
tengeren. Nem volt tehát alkalma a tenger közelebbi 
és beható megismerésére. Ezé1·t nem is találkozunk 
a bibliában a tengernek és a tengeri életnek részle
tes leírásával. A biblia kéklő messzeségböl, mintegy 
madártávlatból, csupán körvonalaiban látja a «messze
ség tengerét>> , úgy mint a <<föld széleit >> (Zsolt. 65, 6). 
A körvonalakat azután eszmei tartalommal, szár
nyaló gondolatokkal, álomlátásos képekkel tölti ki, 
de objektív leírást nem nyújt. Erre különben módja 
se volna, mivel hiányzik belöle az a müfaj, mely a 
részletező előadásra leginkább ád alkalmat, az éposz. 
És végül a tenger mythologiájának nyomai áttetsze
nek ugyan még a biblia költészetén, . de oly gazdago
dást, mint a görög mythologia, ezek nem jelentenek. 

És mégis, Izraél gondolatvilágában, amint a biblia . ' 
tükrözteti, nagyon j elentős helyet foglal el a tenger. 
Külső bizonyíték~ ennek, hogy a. tengert j elentő szó 
a szentirás legtöbbször emlegetett szavai közé tarto
zik (hozzávetőleg 500-szor fordul elő, ide nem véve 
a rokonértelmű és körülíró kifejezések tetemes· szá
mát). Igaz, hogy a tengert jelentő szóval jelöli a 
héber nyelv egyúttal nemcsak a belvizeket és a köl
töknél a nagy folyókat, hanem a nyugati égtáj at is, 
éppen mivel a szentföld nyugati határát a tenger 
alkotja; de mindezeket összevéve is, a szónak efféle 
használata aránylag ritka. Másrészt szembetünö, hogy 
éppen a költők és próféták ajakán, a néplélek e leg
érzékenyebb hurozatú hárfáján, milyen sokszor csen-
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dülnek föl a tengert egyszerü szóval vagy képletes 
beszéddel j elölő nagy változatasságú .kifejezések, meg
győzö · belső bizonyítékául annak, hogy a természet
nek ez a hatalmas, majd megkapó, majd megrázó 
szépségü tüneménye milyen mély és maradandó ha
tással foglalkoztatta az izraéli néplélek hivatott tol
mácsainak képzeletét és érdeklődését. 

Ezt a feltünő jelenséget kettős ok magyarázza, 
amelyben egy· egy történelmi és néppszichologiai 
mozzanat kapcsolódik egybe. Izraél életében az első 

nagy történelmi fordulat az egyiptomi kivonulás, 
amelyn~k befejező és döntő aktusa a Vörös tengeren 
való átkelés: hiszen ott hullottak le Izraél népéről 
az évszázados szolgaság rabbilincsei, ott foszlott le 
róla a magára hagyott árvaság gyászleple, ott öltötte 
magára a diadalmas szabadság ragyogó palástját. És 
ennek a történelmi csodának ámuló tanuja, ennek az 
Izraél egész jövőjére kiható fontosságú eseménynek 
maga a színtere éppen a tenger. Hogyan ne véste 
volna tehát be nevét a tenger kitörülhetetlen írással, 
örök időkre Izraél tudatába? Hiszen a tenger kiszá
radt medréből kelt életre, örök életre Izraél és a 
tenger visszaáramló hullámai lőnek szomorú, jelte
len sírjává az üldözö egyiptomiaknak. Innen van, 
hogy az első dal, mely Izraél ajakán faknd, éppen 
-a tenger partján szakad föl a megmenekültek fölin
dult szivéből. 

Ha pedig ezt a mély drámai ert"jü dalt figyelem
mel olvassuk, .. rögtön szembetűnik benne az a nép
pszichologiai vonás, amely a biblia tengerköltészeté
nek, mint általában természetpoézisének megadja a 
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maga félre nem ismerhet() jellegét. Abban a tenger
parti énekben nem is a tengert énekli voltaképpen 
a költő, hanem az Istent, aki oly fenségesnek bizo
nyult, midőn a tengerben utat hasitott népének és 
sirt ásott ellenségeinek. Öt illeti tehát méltán min
den hála és minden csodálat, aki eredő 1orrása min· 
den létez6nek és végső oka minden történőnek, aki
nek kezében eszköz csupán a nagy természet, amelyet 
kényére használ föl ember· és világboldogító céljai 
szolgálatára. Ime Izraélnek kezdettől fogva megnyi .. 
latkozó vallásos genieje, amelynél fogva a természet
ben fölismeri a természetfölöttit, az alkotásban az 
alkotót, az anyagban az eröt, a ronlandóban az örökké
valót, a végesben a végetlent, a mindenségben az 
egyetlent. És ebben a fölismerésben nem gátolja őt 
a természetnek látszat ezerint önmagának törvényt 
adó autonomiája, fölfoghatatlan nagyságú ereje, em
beri szóval le sem írható szépsége, változatossága és 
sokszerüsége, mert mindezekben és mindezek fölött 
intuitív meglátással észreveszi a legfeloőbb törvény
bozót és mindent összefoglaló egységet, az I~tent. 
Ebben nyilatkozik meg a lényegbe vágó különbség 
a két nagy néplélek, a zsidó és a bellén l{özött: a 
görög költő megbüvölve a természet erejétől és szép· 
ségétöl, melyet szenvedélyes kedvvel és congeniális 
müvészettel fest le, bálványozva borul le előtte; a 
zsoltáros vagy próféta ellenben, midőn nem kisebb 
müvészi készséggel, de valami szemérmes elfogódás
sal sz ól a természetről, megihletve az Isten minden · 
bartóságának érzetétöl, átszellemülten emelkedett föl 
~ természet urához. 



Innen van, bogy a t engerpoézis oly tökéletesen 
illeszkedik bele a biblia egyetemes világlátásába, val
lásos szellemü élet felfogásába, hogy azt mondhatjuk : 
ez nem is termószetköltószet többé, hanem merőuen 
vallásos költészet. Mert miclőn a biblia a tengert 
énekli, voltaképpen az alkotónak zeng hozsannát. 
A tenger költéHzete a bibliában végig szimbolikus 
költészet, amely Isten nagyságát és jóság.tt érzékel· 
teti. A tenger puszta létezésében, végtelen nagyságá
ban és mégis elhatá.roltságában, valamint minden 
szépségében, teremtő és pusztító erejében, hullámai
nak zúgásában és tornyosodáeában, majd elcsönde
sülésében, a felületén és a mélyében lüktető elet 
minden j elenségában a biblia költészete az jeteni 
akarat megnyilvánulását látja. A zsoltát·költö pl. a 
hullámverés megbot zasztó szépségét írván le, ekkóp· 
pen szól : 

(t HallfLtják lt vlr.ft.t·u.k, oh Öt'ökkávtt.ló, 
ITallatjó.k a viznrak hnugjukat. 
IJu.du h a.llaAsák a vir.fHak hat'F!OgÓ.Imkn.t: 
A totnérdok vi:~.ok h an gjánÁ.l hata.hno.Rb, 
A ton go r zúg 6 hu1l ámn.i 11Á,l hatalma.Rh n. tnagaHH~f{OH J ston l• 

(~Holt. 93, 3. ti-. ) 

És ezt a gondolatot szebbnél-szebb válto~~tokban 
ismétlik a költők és próféták, az elsötöl nz utolsóig. 

Ezen a gondolaton épül föl s bAnne csúcsosodik ki 
már az első héber nemzeti dal is, a Mózes és Izraól 
tengerparti éneke. Miközben a tenger borzalmas 
emberpusztító erejét ecseteli az énekea: 

•A vf~árak cl uoTítftk ők ot, 
Blmorültok, mint kő, a hullámok hu. u,. -

8* 
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mintegy magára eszmélve így kiált föl: 

•A Te jobbod, oh Örökkévaló, a dicsőséges erejű, 
A Te jobbod az, maly összetöri az ellenaéget. • 

Majd folytatva a leírást: 

eSzeleddel fúttál, elborltá öket a tenger, 
Lezuhantak, mint ólom, a hatalmas vizekbe• 

újra az Istenre eszmélő fölkiáltással szakítja félbe 
önmagát: 

"Ki hasonló Hozzád a hatalmasok közt, oh . Örökkévaló, 
Ki hasonló Hozzád, dicsőséges, a szentségben l• 

(Móz. II. 15, 5. 6. 10. 11.) 

Ettől fogva mint untalan visszatérő reminiscenciá
val találkozunk a tengeri átkelés motivumával a ké
sőbbi korok költőinél. Az egyik zsoltár pl. sürü sze
mélyesítéssel, drámai sz&rkezetü merész képben és 
célzással a Jordánnál késöbb megismétlődött csodára 
így írja le a tenger és a természet ámuló megren
d ülését : 

•A tenger látta s megfutott, 
A J ordán hátra kanyarult, 
A hegyek szökdeltek, mint kosok, 
A halmok, mint bárányok. 
Mi lelt, oh tenger, hogy megfutsz, 
Oh Jordán, hogy hátra kanyarodsz, 
Ti hegyek, hogy szökdeltek mint kosok, 
Ti halmok, mint bárányok?, (Zsolt. 114, 3- 6.) 

És a felelet, mit a költő ád: a csodatevő Isten 
elött reszket a természet. Vagy amint egy másik zsol
tár magyarázza : 
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•Láttak Téged a vizek, oh Isten. 
Láttak a vizek, megremegtek, 

11 7 

Megreszkettek a vízárak.• (Zsolt. 77, 17.) 

Egyáltalán a Vörös tengeren való átkelés Isten 
csodatetteinek tipikus bizonyságául szerepel az egész 
hibliai költészetben. 

Így zengi az egyik zsoltár : 

«Nagyokat mívelt az I sten Egyiptomban, 
Csodás tetteket Chám földjén, 
Félelmeteseket a nádastongernél. » 

(Zsolt. 106, 21. 22. 78, 18. 66, 6.) 

A nagy névtelen próféta ezerint Isten kat·ja az, 

«am ely kiszárította a t enge1·t, 
a nagy m élység vizeit, 
s úttá tevé a tenger fenekét , 
h ogy átvonuljanak a megvá.ltottak. • 

(Ézs. G1, 10.) 

Mindig kiújnló hála jár azért egy zsoltárköltő 

ezerint 
c: annak, ki szakaszokra szakítá n. tengert, 
mivel örökké ta1·t6 a kegyelme.>) (Zsolt. 136, l B.) 

De ha a nádastenger úgy sz ól ván kezes báránynak 
mutatkozik Istennel szemben, akinek fuvallatára «föl
torlódtak vizei, megálltak. mint gát, a hullámai )) 
(Móz. II. 15, 8. Zsolt. 33, 7), egy más gondolatkör
ben, amely még az ősmythuszból táplálkozik, mint 
az Istennel örökös ellenkezésben levő hatalom sze
repel a tenger, helyesebben a tenget·nek ót·iás lakója, 
a mythologikus képzelet szülte ősszörnyeteg, mely a 
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b,blia költészetélJen többféle néven (Ráháb, Leviatán, 
Náhás, Tannin, Tehóm, a babyloni Tül,mat) fordul 
elő . Mivel az ősi népies felfogás szerjnt a föld a 
semmiség fölött lebegve (Jób 26, 17) úszik a nagy 
világtengeren (Zsolt 24, 2), az óceánnak ez a ször
nyeteg lakója folytonos, gonosz szándékú hánykoló
dásával állandó veszedelme az emberek hazájának, a 
földnek, amelyet szívesen boritana fel, hogy minde
nestöl elmerüljön. De Isten harcra kél vele s a köl
tők kedvteléasel időznek a harc leírásánál, amelynek · 
kimenetele végül sem lehet kétséges : a jóság örök 
eszménye, az Isten, legyözi a gonoszság principiumá
nak ezt a megtestesülését. A részletekben eltérnek 
egymástól az irók. Ámosz próféta egy vizióban látja, 
ami ot Isten a tüzet szólítja harcba és az fölemészti 
a nagy Tehómot (7, 4). A babyloni névtelen · próféta 
Isten karját aposztrofálja : 

• Nemde, te vagy az, ki levágta Ráhábot, 
J.Jeszúrta. a sárkányt.» (Ézs. 51, 9.) 

E képzet szerint, úgy látszik, csak ezután, a ször
nyeteg ellenállásának megszüntével vált lehetségessé, 
hogy ugyancsak Isten karja kiszáríthatta a tengert, 
melyen aztán Izraél átvonult (u. o. 10. vers). Ézsajás 
ezerint Izraél boldog jövendője csak ama napon kö
vetkezik be, mikor Isten kardjával kivégzi a Leviatánt, 
megöli a tengeri szörnyet (27, 1 ). Ez szükségszerü 
előzménye az eljövendő örök békességnek, amely nél
kül nem lehet ~oldog Izraél sem. De hogy addig is 
ne árthasson, Isten kemény őrizet alatt tartja; azért 

· panaszkodik a kegyetlen fájdalmak bilincseiben ver .. 
gődö Jób e marész szerkezetü képben: 
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«Tenger vagyok-e avagy szörnyeteg, 
Hogy őt·izet alÁ. vetettél? 11 (J 6 b -7, 12.) 

A tenge1~ itt már maga az ellenség. De hiába! 
A zsoltáros méltán ujjongat ekképpen: 

«Te uralkodol a gőgös tengeren : 
Miko1· hullámai tornyosulnak, 
Te lecsendesíted őket. 
Te sebezted halálra Ráhábot, 
.Erős ka1·oddal szertesz6rtad ellenségidet. » 

(89, 10. 11.) 

A szörnyetegnek több feje van, talán többen is 
vannak: 

uRatalmaddal szétmorzsoltacl a tengert, 
Összetörted a szörnyek fejeit a vizeken. 
Te zúztad szét a Leviatán fejeit, 
Adván eledelül pusztalakó népnek.» 

(Zsolt. 74, 13. 14.) 

És habár segítőtársai is vannak Ráháb -Leviatánnak, 
Isten azokat is legyőzi. Ekképpen bizakodik J ó b : 

el sten nem fordítja el haragját tőlük, 

Alatta leroskadnak Ráháb segítői. » (J 6 b 9, 13.) 

A sötétség hatalmai ezek, mint Jób egy más be
szédé ben mondj a : 

•- - a nap átkoz6i, 
Kik felkészülve uszftják a L eviatánt.• (3, 8.) 

~ 

Sokkal nagyobb és jelentősebb szerepe van a ten
gernek a biblia ideologiájában mint a termékenység 
és gazdagság ösforrásának, tehát áldás jelképének, a 
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jó princípiumának. A tengerből jő a földnek m inden 
vize, tehát éltető eleme. A tenger tehát áldás for rása 
az ember számára. Azért kívánja búcsúzó áldásában 
,Jákob az ő legkedvesebb fiának, Józsefnek - s kí
vánságát .J ó zs ef törzsére vonatkozással megismétli 
hattyúdalában Mózes is (Móz. V. 33, 13) - hogy 
nyugodjon rajta 

car. égnok áldár;a felülréH, 
u. tongol' f11dáFul, fltOly alant nyugsúk, 
t41. omlök 6s ar. anyaméh áldáRa,• (M6z. I. 49, 25.) 

vagyis a gyermekáldás, más szóval : termékenység 
áldása a gazdaságban és a családban. 

A zsoltárköltő szarint Izraél venyigéjét, melyet 
Egyiptom földj éből kiszakított, Isten úgy ültette el 
n sz{trazföldön, hogy 

*tongel'ig EH'OR:'. ti ki ind{tit 
JJ folybig a httjtfLRait,• (Zsolt. 80, 12.) 

azaz termékeny, áldott földre plántálta. De magának 
Egyiptomnak is élet forrása és büszkeség jogcíme az 
ö tongernyi folyója, a páratlan Nilus. Assúrt pedig 
hatalmas cédrus képében látja a próféta, amelyet 
•vizek tettek naggyá, vízár növelt magasra >> (Ezék. 
:u, 4). 

A tengernek, mint mindeo földi gazdagság eredő 
forrásának dicsér t! iétől hangos a b i b lia i költészet. De 
nem az az igazi gazdagság, amit a tenger magában 
rejt (halak, gyöngyök nem jelentenek épen sokat), 
hanem amit a tengeren hoznak-visznek a <•tenger 
kormányosai ~», a hajósok: távol földek, «a tenger 
szig~teine l<,. termékei és úrúoikkei, melyek a parti 
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városokban halomra gyűlvén, azoknak bőséget és jó
létet biztosítanak. Ezért a tenger közelében élni már 
kész áldás. Jákobnak nincs is egyéb áldó szava. 
Zebúlún fia számára, minthogy a tengerparton fog 
lakni (Móz. L 49, 13), aminek jelentöségét a Mózes 
áldása magyarázza olyképpen, hogy Jisszakhárral 
együtt 

«tengerek bőségét szivják 
s a fövény r ejtette kincseket.• (Móz. V. 33, 19.) 

A próféta Izraél jövendőjéről festvén ragyogó ké· 
pet, alapvonásául megrajzolja, amint 

«feléd forelittatik a t enger gazdagsága 
és a szigetek bősége hozzád jut.• (Ézs. 60, 5.) 

A tengernek ezt a nagy jelentőségát az adja meg, 
hogy a kereskedelemnek az országútja. amelyen a 
világ termékei áramlanak a kikötővárosokba, melyek 
a forgaimat közvetítik. A próféták ezt a fölismerést 
a föníciai kikotővárosok, Tyrus és Sidon virágzó 
állapotának szemléletéből maritik; a tengeri kereske
delem szerzette gazdagságukat élénk színekkel ecse
teli~ s az annak nyomában járó fennhéjázást kemé
nyen megróva, eljövendő bukásuk okául jelölik meg 
azt. Már Ézsajás próféta beszél «a koronákat osztó 
Tyrusról, amelynek kereskedői fejedelmek, kalmárai 
a földn~k ~lőkelöi ,) (23, 8). Ezékiel pedig, aki külö
nös figyelemben részesíti ezt a várost és hosszasan 
időzik hatalmának és bukásának leírásánál: hogy 
mint szállott át a <•népek kapujatt elnevezés, mely a 
forgalmas világpiacot jelenti, Jeruzsálemről Tyrusra, 
amely mindinkább megtellett, mialatt amaz elnPpte-
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lenedett és romba dőlt - Ezékiel Tyrus bukására 
költött egyik siralmas énekében mesterien keresztül
vitt képben írja le a városnak mindenünnen felhal
mozott gazdagságát. Tengeri gályának rajzolja Tyrust, 
amelynek bordáit Szenir ciprusaiból, árbocait libánoni 
cédrusból, evezöit Básán terebinthusaiból, padozatát 
ciprusi fenyőből, vitorláit egyiptomi szövetből, pony
vájé-t Elisa szigeteiről való biborból készítették. Tarka 
népsokadalom, az egész akkor ismert világ lakóiból 
sorakoztatott egyveleg, gyülekezik a gályán, hogy 
vásárt csapjon, kiki a hazája termelte különbnél 
különb árúkkal: a világkereskedelem gócpontja Tyrus, 
ahol haJomra gyül minden gazdagság. 

Csoda-e tehát, ha Tyrus királya (akiben maga a 
város van megszemélyesítve) azt képzeli magáról: 
«Isten vagyok, istenek székhelyén lakom tengerek 
szivében! » (Ez ék. 28, 2.) És még Ezékiel sira tó dala 
is, amelyet a fejedelem bukását gyászolja el, ekként 
aposztrofálja őt: 

c'rökéletesség pecsétje te, teli okossággal, szépségnek tökélye l 
Istennek Éden-kel'tjében lakoztál, minden drágakőből való volt 

[ mennyezeted. 
De szived fenhéjázó lett szépségednek miatta, 
Bölcseségedet elrontottad ragyogásoddal : 
Földre vetlek, királyok elé doblak, szemnek legeltetéseüll• 

(Ezék. 28, 12-17.) 

Valamint a tengernek köszöni Tyms minden gaz
dagságát és hatalmát, azonképen a tenger lesz buká
sának eszköze és színhelye. Nagyon megtelt a gálya, 
túl van terhelve árúval és emberrel, zátonyra fut, 
megdöl, maga szárazra kerül, rakománya és népes· 
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sége a tengerbe fordul, ((jajkiáltásuktól megrendülnek a 
hullámok,'' elcsöndesül ve, némán terül el a város; 
amely egykor oly élénk s mozgalmas volt, most 
«hálók kiterítö helyévé,)) elhagyott, magányos, puszta 
sziklává lesz. 

Ebben a megrendítő tragédiában a tengernek ter
mészetesen már csak szimbolikus szerepe van, ame
lyet valósággal az ellenséges népek töltenek be, ame
lyeket Isten úgy vezet föl a város ellen, «amint a 
tenger fölveti a hullámait'> (Ezék. 26, 3). A tenger 
pusztító áradata a bibliai költészetben sokszor jeiké· 
pezi a rombolást, ott is, ahol valamely hely földrajzi 
fekvésénél fogva szó sem lehet tengeráradásróL (l Föl· 
szállt Bábel ellen a tenger, hullámainak zúgó töme· 
gével elboríttatott~> (Jerem. 51, 42). De büntetés esz
közéül szerepel gyakran a tenger, olyképpen is, hogy 
Isten kiszárítja s ezzel elzá1j a a termékenység ös
kútfejét. <<Kezét kinyújtotta a tengerre (s ezzel ki· 
szárítván azt), megreszkettetett királyságokat. 1> (Ézs. 
23, 11.) Még világosabb példák: 

((Ime, haragomban kiszárítom a tengert, 
Sivataggá teszek folyókat : 
Halaik búzienek viz hiján 
És elhalnak szomjuságt61. » (Ézs. 50, 2.) 

Egyiptomot isten egyebek közt azzal fogja sújtani, 
hogy 

(( kiapa.dnak a vizek a tengerből 

s a folyam kiszárad, elszikkad. » (Ézs. 19, 5.) 

Ugyancsak Egyiptomról és Assúrról mondván bal
j óslatot, egy más próféta ezt jövendöli : . 
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~<Szorong~ttiÍssal mogyen rá a tengorra 
S magosapja a tengerben a hullámokat, 
Hogy kiszáradnRk a folyó mélységei mind : 
Így dől meg Assúr büszkesége 
S Egyiptom hatalmi vesszeje eltávozik tőle.)) 

(Zech. 10, 11.} 

Isten kezében eszköz a tenger, amellyel egyaránt 
büntet és jutalmaz, gazdaggá vagy szegénnyé tesz, 
éltet vagy megöl, kinek-kinek érdeme szerint: ez a 
bibliai költészetnek egyetemes világlátásával egyező 
felfogása a tenger rendeltetéséről. 

Bármily látószögből nézi a biblia embere a tengert, 
Istenre eszmélteti. Nézi, mint a nagy természet egyik 
alkotó részét: eszébe juttatja alkotóját. Mart hogy 
Isten alkotta a tengert és az egész mindenséget, egy 
pillanatig sem kétséges előtte. Mikor J ón a próféta 
vallást tesz hitéről, csupán ennyit mond: «Héber 
vagyok és félem az ég Istenét, aki alkotta a tengert 
és a szárazföldet. ,, (Jóna 1, 17.) 

Nézi végtelen kiterjedésében: eszébe jut Isten min
denütt jelenvalósága, amelynél fogva vele van az ö 
szeretete az emberrel mindenütt. 

•Ha fölszállnék az égbo - ott vagy Te l 
Ha leboosátkoznám az ahilágba.· - imo ott vagy l 
H a fölkapnék a. hajnal sz~rnya.ira, 
Ha. laknám a végső tengeren -
Ott is a Te kezed ka.lauzolna. 

' Kézen fogva ta11iana jobbod.,. (Zsolt. 139, 8-10.) 
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De épúgy nem menekülhetnek a bűnösök sem Isten 
igazságszolgáltatása elől : 

41Ha belefúrnák magukat az alvilágba, 
Onnan is felhozná őket kezem. 
H a fölszállnának az égbe, 
Onnan i s lehoznám őket. 

Ha elbujnának a Karmel tetején, 
Ott is fölkutatnám s kihoznám őket. 

S ha elrejMznének előlem a tenger fenekén, [őket.• 

Ott is rájuk bocsátanám a szörnyet, hogy megmarja. 
(Ámosz 9, 2, 3.) 

Nem, ez nem is lehet máskép. Aki örök törvények 
szarint alkotta a természet világát, megmásíthatlan 
törvényt szabott az erkölcsiség világának JS . 

((Ki alkotta a :fi~styúkot és az Óriónt ; 
Ki reggellé deríti a homályt 
És éjjellé sötétíti a nappalt ; 
Ki fölhívta a tenger vizeit 
És kiöntötte a föld szinére 
- Örökké1'al6 az ő neve -
Az zúdít romlást a mer észre, 
Hogy rombadől az erősség.• (Ámosz 5, ' 9. 9, 6.) 

«<li alkotta az eget es a földet, 
A tengert és mindent, mi bennük van: 
Hűséget tart örökké, 
Jogot szerez az elnyomottaknak, 
Kenyeret ad az éhezőknek.• (Zsolt. 146, 6. 7.) 

Ebből a lélekből szól a babyloni Névtelen is ekként: 

t<Én vagyok az Örökkévaló, a to I stened, 
Ki fölka~'arom a tengert, hogy r.ltgnak bulllimai 
- Ser egek I stene a neyo -
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Én teijzeiD igéimet ajkaidra 
És befedezlek a kezem vetette árnyékkal. 

(Ézs. 51, 15. 16. J er. 31, 34. 35.) 

Minö mély bölcseséget és határtalan erőt működte
tett Isten , «middn törvényt szabott a tengernek, hogy 
meg ne szegjék parancsát a vizek h (Példabesz. 8, 29.) 
Erről az örök törvényrdl, melynek alá van vetve a 
tenger, súlyos szavakkal, hatalmas és eredeti képben 
szól a Jób költője: 

cAjtókkal r okosztém ol u. tengert, 
~Iidön kitört az ősméhből. 

Felhőt tettem nthájává 
És sürü köddel pólyáztam be. 
Rá.s11abtam a törvényemet, 
Retoss1.el és ajtókkal zártlun ol. 
És szóltam: idáig jöjj s u o tovább l 
Itt legyen határa szabva. hullámaid gőgjénok l,, 

(J ób 38, 8-11.) 

A zsoltárköltő is bámulattal adózik a bölcs és ha
talmas Istennek : 

•Megalapitá a földet oszlopaira, 
H ogy meg ne inogjon sohasem. 
Vizárral mint 1·uhtíval borítád be; 
A hegyeken tUltak a vizek, 
Kiált&sod elöl megfutotto k, 
Dörgö bangod oHn sioh·o húzódtak vissza. 
Határt szabtál, hogy t\t no hágják, 
Hogy ujra el ne borítsák a földet.• 

(~solt. 104, 5- 9.) . 

Amely igy tudja fékezni az őserejd tengert, az em
berfölötti hatalom : félelmet ger j eszt Jeremiás próféta 
szivében, kinek ajkán e1ért igy szólal meg: 
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c< Vajjon engem ne félnétek, mond az Örökkévaló, 
Vagy tőlem ne 1·ettegnétek, 
Ki a fövényt szabta h atárul a tengernek, 
Örök törvényül, melyet meg ném szeghet. 
Megmozognak, de m eg nem gyözik ,• 
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Zúgnak hullámai, de meg nem szegh etik (5, 22.) 

A zsoltárköltő ellenben megfigyeli a tengert, mikor 
lágyan fodrozza felületét a halk szellő, hogy habjai 
szeliden elfutó vonalakat rajzolnak a vízbe, és erről 

a képről ráeszmél Isten útjára, amely gyaluan látha
tatlanul húzódik keresztül a történelem tengerfelül~té1:1. 

•Tengeren át visz utad, 
Ösvényed nagy vizeken, 
Nyomdokaid föl nem ismerhetők.• 

Hasonló értelemben sz ól a J ó b költője IS : 

• Ki hegyeket mozdit el s nem is tudják, 
Ki szól a napnak s nem 1·agyog, 
Ki egymaga kiterjeszti az eget 
S a t enger magaslatain lépdel, 

(77, 20.) 

Ki nagyokat mh-el, h ogy nem lehet fölkutatni, 
És csodatetteket szám nélkül : 
L ám, elvonul mallet tem s n em látom, 
Elhalad s nem veszem észr e... (J ób 9, 5-11.) 

•Mily h alk nesz az, mit róla hallunk. 
De hatalmának dörgő zaját is ki foghatja föl !• 

(26, 14.) 

Megfoghatatlanok Istennek útjai a természetben és 
a történelemben egyaránt. « Mind a vízerek a tengerbe 
jutnak s a tenger mégsem telik meg ~, így tönödik 
Kobélet (1, 7). Hová lesz az a «tengersok• viz? -
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«Három dolog megfoghatRtlan előttem s egy negyedik, 
amit nem értek - így révedez magában egy szelle
mes példázatíró: - a sas röpülése az égen, a kígyó 
csúszása a sziklákon, a hajó járása a tengeren és a 
férfi útja, amely elvezeti a nőhöz. >) (Példabesz. 3ú, 
18. 19). - Lelki életünknek csodája, hogy a gyarló 
ember törékeny haj ón nekiindul a viharokkal népes 
tengernek. Csodája-e? A zsoltárköltő szemében nem 
az, csak az isteni kegyelemnek egy ténye. Az eibe: 
szé1hetetlenül nagy Isten a véghetetlen kicsiny embert 
szinte egészen magához emelte föl, dicsöséggel s 
dísszel koszorúzta meg, midön alája rendelte az em
bernek az egész nagy természetet. ~me : 

c U !Tá tetted öt kezed müvein, 
Mindent lábai elé raktál: 
J uh ot s tulkokat mind 
S a mezönek állatait, 
Az ég m adarait s a tenger halai t -
Neki, aki járja tenger ek utait. [föhlöu h 
Örökké\'aló mi Urunk, mily dicl-iŐ a Te n oved az egész 

(Zsolt. 8, 7- 10.) 

A biblia emberének ceterum censeo·ja ez, mikor 
maga előtt látja vagy csak mo.ga elé képzeli is a 
határtalanul nagy tengert· az élők milliárdjaival, amik 
benne, rajta és fölötte nyüzsögnek, úsznak vagy röp
döanek s mind reménykedve Isten elé repésnek, aki
nek kezébe van letéve életük és haláluk: 

•Mily számosak müveid, Örökkévaló: 
Minclnyáját bölcsoséggel alkotád, 
Tolo van a föld tel'emtményeiddel. 
lm a tenger, mily nagy és messze elterülő l 
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Beuuo nyüz~géA, szám nélkiil , 
Kicsiny és nngy fl,llatolc. 
Rajta hajók járnak, 
A Lo"iatán, 1nelyot alkottál, hogy já,tsszék hf\nHc. 
Mindnyájau Feléd r opelmele 
Hogy idojén adj n ekik eledelt. 
Te adsz nekik, ők fölszedik, 
Megnyitod kezedet, ők jó\al élnele 
ELrejted arcodat, megrettennek, 
Elfoj tod lélekzotiiket, kbnulnak. • 

1 :!!1 

(Zsolt. 104, 24-29.) 

Hát még az ember - mily merőben Isten kegyel
mének fonalán függ élete, mikor hajójával rámerész
kedik a csattogó fergetegtől fölszántott felületű ten
gerre, hogy az óceán világtalan fenekéről villogó 
gyöngyöt és korált, a sejtelmesen távoli partokról 
ófi.ri aranyat és tarsisi nemes(émet szedjen össze. 
Szembeszállva._ a vjhar haragjával, meggyötörve ten
geri nyavalyától . és tánto1·ogva tőle ptÍnt a részeg,+= 
meredt szemmel és elakadó lélekzettel bámulva a 
fölfreccsenő habok hófehér csipkézett tarajára, meg
olvadott szívvel és magába omlott lélekkel, az ember, 
<< a tenger kormányosa, l) égnek emeli augárafoszlott 

* A 1·észegségnek és a, tengeri betegségnek rokon tünetein 
alapul, ha a részegesnek elriasztó k épét festve, a Példnbeszé
dek költőj e igy aposztrofálja őt: 

• Olyan vagy, mint ki tonger k özepén fek zik. 
~!int ki árboc csúcsán b ever. • (Példab. 23. 3.f..) 

A Yiharos hullámjárR.s és a részeg ember támolygásn közti 
h asonlóság igazolja a WP~M:"'1 igének használatát mindkettö 
kifejezésére J eremiásnál (25, 16. 46, 7. ). 

A: T~fTT ÉtJl.·ünu ue. 1911. 
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zemét s keresztül a fell egeken, a levegő leányainak 
kusza, sötét hajzatán, derengve látja a reménység 
fénysugárzó ősforrását, az Istent. Egy zsoltárköltő 

nagy müvészi készséggel, megrázó erővel festi a vihar
érte hajósok testi-lelki hányattatását es végül Isten
ben való megkönnyebbülését: 

•Kik hajókon járják a tengert, 
Dolgtlk \égezve a nagy vizeken, 
Szemmal látjá.k I sten mü~eit, 
Csodatetteit a habok közepette. 
Szól és támaszt szélvibart, 
l\lely fölkorbácsolja. a hullámokat, 
Hogy égig emelkednek és örvénybe zuhannak. 
V esztük érez\e csügged lelkük, 
Körben forognak, tántorognak mint részeg, 
Oda minden bölcseségük. 
Akkor fölkiáltanak I stenhez a szükségben 
S az megmenti őket a szorultságból : 
Szellő\é szeliditi a vihart, 
Hogy leosöndesednek a hullámok. 
Ök pedig ujjonganak, hogy elcsitultak : 
Így vezérli őket a vágyott 1·évbe l • 

· (Zsolt. 107, 23-30.) .. 
* 

Az egész bibliai költ ész et tele van a tenger szem· 
1életköréböl vett képekkel és hasonlatokkat Valóságos 
tenger-szimholizmus az, amivel a bibliában lépten
nyomon találkozunk. Mindenekelőtt a határtalan nagy
f-ág j elképe a tenger és az éggel, földdel s olykor az 
~!világgal együtt alkotja a végtelen világegyetemet. 
Igy szerepel a tenger különösen gyakran a zsoltárok
ban, de egyéb költőknél is. Jób könyve például az 
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isteni bölcseséget mét·i a világegyetem említett alkat
részeihez, de természetesen még ezeknél is márték
telenebbnek találja azt: 

«Magasabb az égnél - mit tehet sz? 
Mélyebb az alvilágná.l - mit tudh atsz ? 
Hosszabb a földuél mércto 
És szélesebb mint a tenger." (J ó b 11, 8. 9.) 

<1lm a tenger mily nagy és határtalan terje· 
delmü! » - így tűnődik egy zsoltárköltő (104, 25). 
Máskor a végtelen távolságnak j elképe s mint <l messze
ség tengeren párhuzamban áll a <döld széleivein 
(Zsolt. 65, 6). De még sokkal gyakoribb a nagy távol
ságok költői j elölésére a (( tenger szigetei 1> vagy csak 
a <l szigetek 1> kifejez és, amiben szintén a t~nger be
l áthatlan nagysága az irányító képzet. 

Belső érzelmek mártékének és erejének is kedvelt 
szimboluma a tenger végtelensége. A Siralmak köl
tője például nem talál vigaszt Cion elesett leánya 
számára, mert fáj dalroa oly végtelen, mint a tenger 
(Sir. 2, 13). J ó b nak az élet elszálita a testből 

oly megdöbbentőnek tűnik föl, mint hogyha a 
tengerből elszikkadna· minden víz. (Jób 14, 11. 
V. ö. Ézs. 19, 5.) Ugyancsak Jób a maga gyöt
relmét megmérhetetlennek mondja, mert <l nehezebb 
az, mint a tenger fövénye» (Jób 6, 3). A tenge1· 
fövénye egyébként is gyakran példázza a megszám
lálha.tatlant, éppen úgy, mint az ég csillagai: Izraél 
n épe számosabb lesz, mint a tenger fövénye - ezt 
az ókori embernek üdvösséggel teli képet látják az 
ősatyák Istentől sugalmazott álmaikban, látják a pró
féták is lelki szemükkel (Ézs. 10, 22. Jer. 33, 22). 

9* 
~-



Vnn·o la"tt\ ru. v ugy n1 ' r1,éko n. n1ogiamet~snul<, melyot 
t~z ombel'isó~ oljövonrlő boldog korsznluUatn rem~ l 

t~ próf<'tn :> Ninosen mt\r~, mint n tenger: <' Megtelik 
a föld n.z lsten ruegismerésóvel, mint ahogy a vizok 
mogtölt.ik a ten go r h t1gymond Ézsajás (ll, 9.) és 
n.~ 6 nyo1nt\ba.n ind uh n l{abakuk (.2. l 4·). Másutt 
n z ign.z~tig győzedelm s t,érfogla ltísát látja a próféta· 
fltbban n képb~n, •uoint t\ trnger hnlhh1-1tü föltar
tt>.ztu.thatlnn rövel nyomulnak előre (Ézs. 4·~, 1 ). 
lfasonlóképptlu kivánja Amosz is, hogy «hömpölyög
jön miDt vtz n jogosst\g s az igazst\.g mint el ne1n 
apad ú vi1t\r. 11 t Ám. fl, .,.j 1·.) zsol h \ros lolkesülten 
kh\U föl: ti 'r örv ny~id olyanok, mint hatn lma vízár, 
amelyekkt'l ildvözites111 orubert. s állatot. l) (Zsolt. 36, 7. ) 
l)e t\Z erÖSilt\k is hatalma-. tlXl\mlt\ssal tör ldtiizött 
célja f la és ezth·t nz t ~yma "'rtt Mma.dó ellenséges 
soregijk t a próféta\.k elöszeretettel és siirün jelenitik 
ro~~ abluw n megdöbbentő k 'pl>en, n1ikor a t~nger 

hulh\ml\i a\\gva és bötnbölve csapnak gymasra. 
tÉlas. :l, :10. Jer. li. _3. Elék. ~6, 3. 19.) Mikor & 

ISolh\rköltd z\iaott szivet., ös zetört lt·lket. kesen·es .. 
1)anasaban 1uutatja föl lst-en nek, ekk~pen óhajt föl: 
i~Mintlcn bullt\mnid ._;s 1mbjaid átc aptak rnjtam.» 
Zsolt .\ .. , . Jóna j~ !\.) De n tengernek mind~nt 

ny m n ' lkül m~ ,·al sodró árja magáb& fogad ·s 
magaht\ t m t nlindt\n •~nnyt.'t e~ ,-~tk t is .... azert 
t\ u 'p s1a\mt\ra htinfeled~ l\rt könyörgö próféta igy 
folu\ukodik : • Oh v~ d a tenger hullámaiba mindeu 
._l vt\tkök t h \~lioba 7. t 9.) 

odolataink h\tha\a\lan tö,· .. 'imühelvébe, c:h·zel-
• 

meiuk ,. j t U kohója\ba a hibli i köUé .. a~tbt'n gyakran 
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esik fénysugá,r a tenge1· felől. Hiszen szinte egészen 
oly szabással alkotta meg Isten az emberi lelket i s~ 

akár a tengert. Mint az óceán, olyan végére járba
tatlan és olyan végebelátbata.tlan a~ emberi lélek is, 
olyan kiszámíthatatlanak a lehetőségei, olyan rejtel
mesek a mélységei, olyan nyugtalanok a mozgásai, 
olyan sokezerűek és változatosak az életnyilvánu
lásai. Lelkünket is fölkavarják olykor dúló viharok 
és üli meg máskor hallgatag nyugalom, áhitatos 
csönd. Vagy néha nyugtalanság szakad belé nagy 
hittelen , nem tudni, honnan a miért, csak érezni a 
nagy belső felindulást, mint mikor t< hegyek omlanak 
össze a tengerek szivében és vizei zúgnak, forrnak ') 
t Zsolt. 46, 3. 4.); érezünk mondhatlan vágyódást, 
epedő sóvárgást, valami éhes kívánkozást : a szív 
rejtelmes megrendülései ezek, has.onlók a tenger ren
géséhez. Lelki folyamatok szetnléltetésére a bibliai 
költészet szivesen merit képeket a tenger sokféle élet
nyilvánulásábóL A próféta pl látja, amint a hullá
mok gyözhetetlen erövel ostromolják a dünék homok
ját s azt iszappal vegyest fölkavarják. Hát a szenve
délyek vad viharja nem vet-e föl sünin ezennyet az 
emberi SBÍ\ mélyében? •A gonoszok olyanok, min\ 
a fölk&VM'l tenger, mikor nem tud elpihenni 8 ruei 
issapol és sarat hánynak föl., (Ézs. 57, 20.) Viszont 
a megelégedett szív fönséges nyngalmát -is méltán 
hasonlíija a zsoltárköUó az elcsöndesiilt tenger tükör
sima felületéhez. 

A bibliai költészet e belsó ériékeltkel való guda
godisán felül a nyelv- és stiloamúvészet formai szép-
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ségeinek IS egész sorát köszöni a tengernek. A bib
liának különösen finom hallása van a tenger csodá
latosan polyphonikuR muzsikáj a iránt, melyet annyi 
szerető elmélyedéssel, mint meglepő hozzáértéssel 
reprodukál. Ezenközben pedig a szent nyelvnek o]y 
gazdagságát tárja föl a tenger zenéját visszaadó, sőt 
utánzó képességben, amely egy nem-hajós népnél 
egyenesen meglepő. 1 Pl. a próféta a közeledő ellen
séges badsereg félelmetes moraját akarva festeni, azt 
a tenger morajlásához hasonlí t.j a, de ennek ki fej ezé. 
sére azzal a szóval él, amellyel az oroszlán távoli, 
elfojtott mo.rgását is visszaadja (Ézs. 5, 23), ami igen 
finom megfigyelésre vall. Más helyütt is a támadó ellen
ség zúgó lármáját a tenger zajongásához hasonlítva, 
kifejezéseit úgy válogatja meg, hogy valósággal festi 
a hangokat, amit fordításban alig lehet visszaadni: 

H6j h amón ammíro rabbim 
Kaham6n jammim jeh emá.ún 
Use6n leummim 
Kiseón majim kabbírim jissáún. 

cHaj, számos népek zúgása l 
Mint tenger zúgása, úgy zúgnak. 
Haj, nemzetek zajongása l 
1\lint temérdek yfz zajgásn, úgy zajganak.» 

(É zs. 17, 12. Zsolt. 65, 8. J or . 51 , 55.) 

Annál feltünöbb, hogy a tenger polycbromat1kus 
színhatásainak leírását a bibliában hiába keressük, 
elannyira, hogy a. tenger színéröl csak egyetlenegy
szer találunk benne említést; igaz, hogy ez rendkívül 
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éles és müvészi meglátásra vall. Jób könyvében van 
a hely, ahol a költő tökéletes természetrajzi hűoéggel 
és hatalmas müvészi erővel írva le a tenger óriásá
nak a szörnyállat hánykódásának nyomában ke1et
kező tüneményt így festi : 

((Fölfurralja mint fazekat a habokat, 
Keverő ü stté teszi a tengert; 
Mögötte ösvény világít, 
Őszhajnak lehet gondolni · a vizá1·t. a~ 

(J ób 41, 23. 24.) 

A fölkavart hullámok ezüstös-fehér csillogását aligha 
lehetne szemléltetőbb képben visszaadni, mint ezzel 
a homéroszi noJ...t~ lJ ríJaaaa-ra emlékeztető kifej~zéssel. 

Miért áll ez a megkapóan szép és meghatóan igaz 
kép a maga nem ében egyedül, társtalan az egész 
szentírásban? A bibliai íróknak nincs-e színlátó ké· 
p~sségük? A keleti ember szemének olyanforma szer
kezeti hibája van e, hogy a színhatásokat nem tudja 
appercipiálni ? A szóbanforgó kép nem erre vall. 
Ha tehát nem merő véletlennel van dolgunk, egye
bütt kell keresnünk a hiány okát s talán megtalál
hatjuk a következőkben. 

A tenger színhatásai csak a gyakori és közvetlen, 
elmélyedő, intim szemléletnek tárulnak föl a maguk 
sokrétű, szemérmes és azért nem könnyen kifejthető 
szépségében. Ily szemléletra nem mindenkinek van 
képessége és kedve, de lehetősége is csak annak van, 
aki megjárta a tengert, főképen, ha ismételten járta 
meg. A bibliai írúk pedig ·bizonyára nem voltak 
tengerjáró emberek (csak egyről, Jóna prófétáról 
tudjuk, hogy t~ngeren utazott, ha ugyan az ö uta-
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zásu. i ~ nem csupán allegóriának tekintendő) ; honnan 
volna hát érzékük a szóbanforgó h atások iránt ? 
Mert a divinatorina ihlet, a belső meglátás is csak 
reális tapaszta laton épülhet fül, valamint elmult 
korok életét is csak úgy tudjuk megjeleníteni magunk
ban, ha ismerjük az alapul szolgáló történelmi ténye
ket. Jób költőjéről azért kell föltennünk, hogy vilá
got járt férfiú volt, mert természetrajzi leírásainak 
hűsége és szabatossága mély erudición és széleskörü 
müveltségen kívül a közvetlen szemléletet is logikai 
kényszerüséggel föltételezi. 

Másképen vagyunk a fölhöz ütköző hatásokkaL 
Ezek mindenekelött bárkinek akaratlanul is felötlenek, 
már a tengerpartról is. De aki sohasem is hallotta,, 
el tudja képzelni öket, mert a tenger hanghatásainak 
elegendő analógiája van a szárazföldön is. Itt tehát 
tökéletesen elégséges a müvészi ihlet és intuitiv meg
látás, hogy nem puszta reprodukciók, hanem bö vál
tozatosságu és finomao stilizált képek jöjjenek létre, 
aminöket a tengerről és általában a természetről oly 
pazar müvészettel festettek a bibliai költők és próféták. 

De minden müvészi tehetségük mallett is, amely
nek egyik legjellegzetesebb vonása képzeletük hatal
mas szárnyalása, a bibliai irók nem érhetnének el 
oly szivhez szóló hatást, ha külsö müvészi eszközeik
kel nem párosulna a lelkük mélyében gyökerező 
vallásos odaadás és imádságos hódolat az Isten, mint 
a mindenség alkotója iránt. Mert az már nem csupán 
müvészi invenció, hanem annál több: mély utána
érzése az isteni alkotás megdöbbentő fenségének, 
ami például a bban a már idézett képben j elen tk e zik 
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amelyben a Jób költője leírja a tenger teremtését. 
Gyermeknek állítja elénk a költő teremtő erejü kép
zelete a te.ngert, mely az idők kezdetén úgy bukkant 
fel az anyaföld rejtelmes mélyéböl, mint az anyaméh 
sejtelmea homályából a magzat. És a gyöngéd szülc5 -
az isteni alkotó - pólyával takarja be a kisdedet -
a tengert - ruhával, melyet sürü ködfelhőből szö-, 
vött. Mily bűbájos kép! Es most mily félelmesen 
fenségesrö fordul r A szilaj tengeráradat pusztító erő
val akarná elborítani a földet, de alkotója a rakon
cátlan, szenvedélyes óriásra rázárja az ajtót és szi
gorú szóval inti: (ddáig s ne tovább h> S a félel
mes óriás némán engedelmeskedik. Gyermeki báj és 
titáni erő egyszerre hívja ki csodálatunkat e képben. 

De a szépségbez és erőhöz harmadikul társul a 
biblia tengerköltészetében a változatosság. Minő ér
dekes pl., hogy míg a Jób költőj e a tengert öltözteti 
felhöruhába, a már szintén idézett 104. zsoltár költő
jénél viszont a tenger szolgál ruhául a földnek, de 
már nem a gyöngéd gondosság értelmében mint 
amott, hanem ellenkezőleg, a lélekzetfojtó szorosság 
gondolatával, amiért is Isten elparancsolja a földről 
a vizeket, hogy medrükbe takarodjanak. A tenger 
megfékezésének képzete ez is, amellyel oly gyakran 
találkozunk a bibliában, mint az isteni bölcseség és 
jóság egyik mindig emlékezetes tényének megdicsőité
sével. 

Rég ismert és kedvelt költői alakzat a természet 
egyes jelenségeinek megszemélyesítése, függetlenül a 
mytbologikus képzetektőL A bibliában is gyakran ta
lálkozunk a természeti tüneményeknek personiftkáció-
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jával, amiben a. költők azoknak megszólaltatásá.ig i 
elmennek. Ebben is a szárnyaló képzelet és a válto 
zatosságra való mű vész i törekvés mellett a bibliai 
íróknak mély tüzű vallásos érzése nyilatkozik meg. 
Mintha imádságos dicsérettel teli ajkuk nem győzne 
egymagában elegendő zsolozsmát zengeni, mert kép
telen a maga tökéletlen szavával kifejezni a szív 
érzé3ének túláradó gazdagságát, a zsoltárköltők lel· 
kük egy-egy szikrájával életet gyujtanak a természet 
alkotó részeiben, hogy azok is velük versenyt hódol-, 
janak dicsérettel az Urnak: 

·~Iagasztaljátok őt, ég s föld. 
Tengerek s mind, ami nyúzsög bennük!. 

(Zsolt. 6 ü, 35. 148, 7.) 

• Örvendjenek az egek s "Vigadjon a föld, 
Dörögjön a tenger s ami betölti l• 

(Zsolt. 96, 11. ü 8, 7.) 

A maga érz~ és elmélkedő Jelkének egy-egy sngarát 
a bibliai költő rávetíti a tengerre, hogy az érzéki 
élet erejével tükröződjék benne a saját belső élménye . 
.c\ 114. zsoltár például leírja, hogy Isten csodatettein 
mint ámul el a tenger s ámultában mint húzódik el 
helyéről, hogy a költö egyenes kérdéssel ford nl hozzá : 
•Yi lelt tenger, hogy megfutsz ?• Y agy saját szívé
nek fájdalmas vonaglását érezteti át a. tengerrel a 
költő, hogy -azt képzeli, mintha az egymás lebírha
tatlan erején megtörö hullámok zúgása panaszos pár 
beszéd volna, melyben az ö fájdalmát zokogják el 
egymásnak: 
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, Ytzár zól vízárnak, zuhatagjaid zajában: 
~lind a h abjaid és hullámaid rajtam csaptak át! . 

,Zsolt. 42, 8. J 

A költői megszemé1yesítésnek még magasabb foka, 
mikor az isteni igazságszolgáltatásnak szenvedő tár
gyává (valójában persze eszközévé !J lesz a természet, 
melyet az Isten azzal büntet, hogy elvonja rendelte
tésétől vagy megmásítja azt. Például: 

•Ráförmed a tengerre ~s kiszárítja. 
A folyókat uúnd kiszikkasztja.• (Kah. 1, 4.J 

•Lá.that6,·á lesznek a tenger medrei. 
Föltándnak a világ pillérei 
Az ÖrökkéYaló dorgáló szavára. • 

(SáDl.. U :t2, l ti .) 

Xagyon érthető tehát, hogy a haragvó Istentől 

megfélemedik a, tenger és félelmében •hangj át hal
latja a vízár ,, (Hab. 3, 10). 

A zsoltárköltő ( 06, 9) ellenkező értelemben, mert 
a Vörös tengeren való átkelésre vonatkozással és így 
Isten kegyelmének bizonyítékául szánttatja ki a ten
gert Isten dorgáló szava által. Hasonlóképen népe 
iránt való kedvezésből Isten 

•rá zól a tengermélységre : száradj "ki! -
é::, minueu folyódat kiszikkasztom,• (Ézs. 44, 27. ] 

De még inkább fölmagosHja a tengert a bibliai 
költő, midön értelemmel és beszélőképességgel föl· 
ruházott, tehát az embert kitüntető legfőbb tulajdon
ságokkal fölkészített lénnyé varázsolja képzelete, úgy 
hogy a bölcseség eredő helyét kutató örök, nagy ke
resésben hozzája forduló emberhez 
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•a vízár szól : ~n bennew. niuc~;, 
h a tenger mond : velem sincsen. • 

(.Jób 2 , 14.) 

A merész és termékeny képzelet, mely a tengernek 
ilyetén megszólaltatásába.n nyilvánul, jelentkezik ama 
fordulatos és eredeti képekben is, amelyekkel a tenger
rel kapcsolatosan élni azoktak a bibliai írók. Már 
méltattuk az oly képek erejét és szépségét, minők a. 
•tenger ajtói és reteszei, • a a tenger ruhája• (a fel
hők) és -pólyája• (a köd). Mint további merész és 
többé-kevésbbé eredeti képeket ernlitjük még a kö
vetkezőket. A ctenger magaslatain ,,, mint egyébként 
u a hegyP.k vagy a felhők magaslatain • lépdelte ti 
Istent a költő (Jób 9, 8) - és a kép teljesebbé, de 
marészebbé is válik o, próféta ajakán, aki ezerint 
clépdeltél a tengeren lovaiddab (Hab. 3, 15) -
annak a gondolatnak szemléltetéseül, hogy Isten a 
bódító jogával uralkodik a tengeren s általában a 
természeten. Nem kevésbbé érdekes képekben szól a 
költő a (!tenger gyökerairölt (Jób 36, 30) és «forrá
sairóh (Jób 38, 16), amik a tenger elérhetetlen mély
ségeit jelölik meg plasztikusan, mint egyszerű bb szó
val a c tenger feneke» (Ám. 9. 3) vagy a .. tenger 
medreh (Bám. II. 22, 16). Hasonlóan plasztikus és 
igen gyakori kép a «tenger szive •, de eredetien nem 
hat, mivel a •szív• egészen megazokott kifejezés a 
bibliában annak megjelölésére, ami valaminek a 
kellő közepében van. Találó kép a ctenger nyelve• 
a száraz földbe belenyúló öböl megjelölésére, ame
lyet mint a tengeri utazás kiindulópontját jól jelle
mez a •tenger bejárója• (Ezék. 27, 3) kifejezés. És 
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végül a atenge1· sivatagja• (Ezs. 21, 1 pompásan 
J.rzékelteti az áradó vizek beláthatlan, siváran egy
hangú iömegét. 

Fordulatos, jellemző és széphangzású szavakkal és 
kifejezésekkel bővelkedik a bibliai költészet a tenger
nek és életjelenségeinek megnevezésében is. Már 
méltányoltuk a héber nyelv érdemét abban, hogy a 
tenger zúgását mily változatos és érzékítő szavakkal 
tudja megjeleníteni. Maga a tengert jelentő szó ÍO"J 
is jellemző módon a vizet jelentő szóból ("~) lett, 
csupán a két betű helycseréje útján. Így, igaz, a szó
nak hangzása nem éppen kifejező és távolról sem oly 
zengzetesen szép, mint pl a görög r?ó.J.a~-:a vagy 
akár a magyar cc tenger ". Talán ezért is van, hogy a 
költők gyakran használják a sokkal kifejezőbb és 
hangzatosabb c,;o,M szót, mely a tenger vizének nyug
talan és bangos mozgását érzékelteti, de egyúttal 
nagy tömegét is jelzi. Ezenkivűl oly körülírásokkal 
élnek, mint csok vagy temérdek vizek•, chatalmas 
vagy erős vizek. ~ J ellemzö to,ábbá, hogy a tenger 
legszembetűnőbb életnyilvánnlására, a hnllámzásra, 
annak különböző természetéhez símuló mennyi spe
ciális szava van a szent nyelvnek. Így a hullámok 
általános elnevezése: O"r,~, azoknak legáltalánosabb, 
görgő mozgáeáról van véve; amikor pedig a hullámok 
megtörnek: C""''tt'~, amikor egymásba ütköznek: "!:>,, 
amikor forrnak : ~n a nevük. 

Megértő müvészi lélek és vallásos áhítattal teli 
sziv megragadó erővel és elbájoló szépséggel szól 
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ho~zánk a biblia tengerpoézisébő1, mint általában 
természe tk öl tészetébőL Ezekben alig van lényegbe 
vágó különbség a bibliai ]{öltök és próféták közt, de 
különösen abban tökéletesen egyek ők, hogy szivti.k 
minden rostjával oda vannak nőve az isteneszmébez. 
E zért ih1eti meg őket úgy az Isten alkotásának, a 
természetnek fönsége és szépsége, hogy leírásaik, 
képeik és hasonlataik, valamint hozzája füzött gon
dolataik müvészi gyönyörüségnek és vallásos föl
magosulásnak egyaránt forrásává válhattak számunk1·a. 
Mint valami sugárfogó tükröt, úgy tartják szemünk 
elé a természetet, hogy egész glóriájában tündöklik 
előttünk az isteni jelenés. Így látjuk meg a tenger 
kristálytükrében is annak alkotóját és jobban értjük, 
amit a teremtés története mond, hogy (c az Isten 
szelleme lebeg a vizek felett)). 

Kolozsvár. Dr. Aiisler Mátyás. 

A HOLT-TENGEREN. 

Estére járt, hogy a hajóra ültünk, 
Az ö1·eg révész és melléje én ; 
A bárkán busan lógott a vitorla, 
Sötét vitorla az est tengerén. 
Egy roskadt lámpa pirosan virasztott 
Egyik szegletben és a szél elállt ; 
Hajó, öreg hajó az éjszakában, 
Vigy minket messze, minden vi~en át ... 
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A vén kormányos összekuporodva 
A köteleknél ült és énekelt ; 
Aludt a tenger és fekete habján 
A lámpánknak álmos visszfénye kelt. 
Ó reggelek, hol vagytok ? lesz-e hajnal, 
Ó látok-e még fényes delet én? 
Vagy itt kell, hogy rám hulljon örök álom, 
A tengeren, a halál tengerén ? . 
S a vén hajós bólintott a fej ével : 
Keletre vágytál ... Mondtam én, ne jöjj, 
Itt nem nyilnak már líliomos kertek, 
J eges szél fú a sirboltok felől. 
Kelet ... Hova lett szép Sulamit álma, 
S hova a szöllők napos tavasza ? 
A gerlék, ó, elszálltak eze1· éve , 
Es azóta még nem jöttek haza . .. 

Mondtam neked, hogy késő a szerelmed, 
Ősszel érkeztél s nincs többé remény, 
Figyelj ... nem hallod már a trombitákat, 
Magad hajózol a csend tengerén. 
Ó, trombiták, ti kürtök riadói; 
S ti lovagok napfényes hegyeken l 
Ó hol vagytok ti napkeleti hősök ? 
Keletre vágytál • . . S nem hittél nekem. 

Nincsen hajó, csak ez az éjszakában 
És nincsen fény, csak a lámpáok szeme, 
Sötét felhőkben gyászol itt felettünk 
Éjfélben a seregek istene. 
Iszonytató csend pusztákon keresztül, 
Csak néha sir egy hang ... ki tudja hol ? 
Mint elhagyott szerelmea jajveszékel 
És aztán elhal a sivatagon. 
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.. . És az öreg t\Z 11rcát eltaklu-ta 
S ne1n szólt egy szót sem ezután volem, 
Csillag nélkiil, egy őszi lámpa fényén 
Mentünk tovább a halott tengeren. 
Köröskörül ősrégi hallgatás ült, 
8 egy köny szállt le a k-or mányos szemén ; 
Igy hajóztunk belé az éjszakába, 
Az öreg révész és tnellet te . . . én. 

Budapest. Szrrbolrsi Lajos. 

, l 

stjTEMÉNYEI{ A ZSIDO SZERTARTASBAN. 

Adatok a zsidó népr a.jzh oz. 

«Gabe eskeine Juden mebr nnd mau 
wiisste, es befiinde si ch hgend wo 
ein Exemplar YOU diesem Volke, 
man würde bundert Stuoden r ei
sen, nm es zu sehen ... » . J/eine. 

Zsidó, az van még, de zsidó intézmények, szokások 
és babonák kivesznek ; pedig ami az ősrégészetben 

a dán «Kjökkenmödding )) (= .konybahulladék-ha-1-
mok), az a néprajzban jogosan lehetne a zsidóság. 
Hiszen alig van olyan lakott hely, ahová a zsidó el 
nem jutott volna mint néptöredék és környezetétől 
kölcsön nem vett volna anyagi és szellemi javakat, 
vallásához tartozó lényeges elemeket úgy, mint a 
mindennapi élet józanságában kellemesen ható kép
zelati és titokzatos szartartásokat és formákal 

Csakhogy mi igen gyakran elhaladunk olyan j elen -
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ségek és dolgok mellett, amelyeknek multja és tör
ténete az emberiség őskorában gyökerezik, mert 
parányi voltuk vagy gyakoriságuk mia.tt fel sem tűn
nek nekünk. Ú gy vagyunk velük, mint mikor nyári 
délután künn a szabadban sétálgatunk és gyönyör
ködve nézzük rengő kalászmilliók között a kék búza
virágot, a lila konkolyt, a piros pipacsot, az ibolya
színű szarkalábot, a fehér margarétá.t, de nem igen 
a meagye szélén tenyésző surlót, amely pedig egyik 
utolsó és azért satnya képviselője az őskori óriás 
pteridophytáknak (páfrányok, surlók stb.) 

Bizo~y a nép közé elvegyülve szemünkbe ötlik a 
tarka ruha, a fejdísz, a cipője, megkérdezzük, hová 
való a viselője, de nem igen figyeljük meg, hogy a 
cipó, a kalács, a kenyér, amelyből ott előttünk faJa
tozik, milyen alakú. Vesszük és esszük a zsemlyét, 
a kiflit, a perecet stb., nem kutatjuk különös alak
j ának erede tét, pedig valamikor szimbolumok voltak 
ezek mind, ábrázolói az ember érzelmi világának. 
Nincs meg az ünnepi keret, amelybe az egyik vagy 
másik sütemény beleilleszkednék, mint pl. a laska, 
amely csakis az ú. n. szédertálon hívja ki az érdek
lödést : « roacea zu se o n 6 öchlin al sum má ? » 

A zsidóságban, amennyire én tudom, nem oly 
változatos a sütemény alakja, mint Németországnak 
és Ausztriának alpesi vidékein, de elég érdekes, hogy 
róla beszámoljunk. 

tO 
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I. A kenyér-pár szartartás a. ( Leehem nlisne.) 

«8 lőn a hatodik napon, k ét adag 
eledelt szedtek, két ómert. egy-egy 
ember r észére . . . Hat napon át 
szedhetitek (a mannát), a hetedik 
napon azonban sabbath van; ezen 
nincsen (manna).» 

Móz. II. k. 1ö., 22. és 26. v. 

A manna kettős adagjából fejlődött a zsidó család 
asztalán a szombat és ünnep jellegzetes dechem 
misn~» -je, a h~Jfonat-alakú sütemény. A talmud 
külön alakú kenyérről említést nem tesz; «R. Abba 
így szól; sz ombaton köteles az ember két kenyeret 
megszegni (n,~~ "M~ ~p p,~~~), mert írva vagyon: 
leehem misne (= kettős adag). Sabbat 117. b. A Sui· 
chao Áruch sem nyujt bővebb fel világosítás t; egy 
rövid, négy szakaszos fejezetben (Órach chajjim 
274. §.) számol be a szombati kenyér szegéséről és 
egy előző pontban (271. §. 9,) niegkivánja, hogy a 
kenyér (pasz) alatt legyen abrosz és fölötte is valami 
takaró (mappah). Fordultam a Zóharboz : talán ez 
bearanyozza szárnyaló képzelete alkotta meaéinek 
sugarával e szokást; de a Zóhar tetszeleg magának 
a három szombati lakoma kiszínezésében, szól a 
e~ leehem happönim ,, , a szentélyben kitett tizenkét 
kalács <cpőnim" kifejezését magyarázva, hogy a szom
bati kalács alakra nézve négyféle legyen, misztiku-· 
san utalva Ezekhiel 1, 6. versére. Különben pedig 
nagyon prózai: <• Kötelesség,, - úgymond - <c t·izen
knt kenyere' a szombati asztalra kitenni ,,, négy~t
négyet egy-egy lakonnára. 1 · 

1 Sohar, Edit. Lublin. 1894. III. k. 489. l. 
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Bezzeg másképen fest a szombati kalács a zsidó 
nő képzetkörében r 

Már csütörtök este készíti elő a c1 barchesz n t ész
táját; büszkesége a két nagyobb hajfonat-alakú, mák
kal behintett kalács és mallettük mint harmadik az 
apró « salesszudes-barchesz!,,; ezeket elkészíti péntek 
délelőtt és már délután kirakja a fehér abrosszal 
letakart asztalfőn. 
- Barchesz l 

Különös szó ; h éber szónak hangzik; zsargon töb
bese a c1 beracba» ( = áldás)-nak; még az sem bánt, 
hogy másutt <l bercbesz» -nek mondják. Gyorsan elké
szülünk a népetymologiával. Nos hát oly kenyér, 
amely fölött sok áldást mondanak. Tetszetős, ha 
mindjárt hamis is az alapja: egyetlen egy áldó mon
datot mondunk el, mielőtt megszegjük. «Dicsértessél 
.örökkévaló istenünk, világ ura, aki a földből kelted 
a kenyeret ! '' oly mondást tehát, amely annyiszor 
kötelező, ahányszor csak egy falat kenyeret eszünk ; 
semmi ünnepi. Sekkal fontosabb a szartartásban a 
bor; a Kiddus liturgiája szinesebb; az áldómondatot 
közrefogja bevezetés és befejezés. 

Hallom, hogy a szefárd :z,sidóknál közönséges kenyér 
szerepel <dechem misne>> helyett (Faitlovich) ; a szalo
niki főrabbi, Jákób Meir, meg arról értesít engem, 
hogy a szombati kalácsnak nincsen külön neve, olyan 
kerek, mint a többi kenyér. «Csak az előkelők házai
ban készítik finom lisztbő1, bekanik tojással és tele
bintik mákkal s a liszt finomsága folytán dagad. 
úgy hogy belül üres ; nagyon j óízü. » A perzsa zsidók
nál is csak «ch alla>> ( = lepény) a neve, amint 

10• 



JiJ. N. Adler, Jews in many lnnds ( l7U. l. ) c. müvé
ben olvassuk és kiilönös : régen szláv-porosz terü
leten, így l<önigsbergben és Grandenzben is (cchalla >> 

a neve.' 
A «barchesz» sz ó magyarázatát a sváb (c berebis )) = 

Perohtenbrod, Berchta istennő kenyere szalgáltatja ; 
ezt röviden érinti Grünbaum a Zeitsohri ft der deutsch
morgenlaudisohen Gesellsohaft XXX L köt. (348. l.) ; 
erről szól az ú. n. Gebildb1·ote legalaposabb ismerője; 

Jlöflet Max dr.2 a Zeitschrift der Vereina für Volke
kunde számos helyén. 

E magyarázatok ellenére a szombati sütemény 
bibliai eredete, t. i. mint « léchem misne)) (Mózes 
II. k. 16, 22.) elfogulttá tett a pogány eredetű alakja 
és nevével szemben, különösen, hogy sem Berchtes
gaden környél{én, sem pedig Salzburgban a nép szá
ján e nevet : « berehis », vagy hozzá hasonlót nem 
hallottam. Több hetet 1öltöttem e vidéken, ahol a 
«Perohh még ma is dívik, de ily nevü sütemény 
nincsen. A müncheni kir. néprajzi múzeum igazga· 
tdjához, dr. Scherman egyetemi tanárhoz fordultam : 

·l Dr. M. Höfler, A1·ohiv íü1· Anthropologie Neue, Folge 
4. köt. pag. 130. tévesen «Kalle•·t (=-B1·aut) olvas és a 
mennyasszony áldozatának veszi. Frisch Ármin dr. arról 
t\rteslt, hogy Zemplén vm. is sok holyt szintén a • ohalla» 
név divik. 

2 Zeitschrift des Vereina für Volkskunde Berlin: IX. 444., 
XI. 193 201., XII. 88- 89., t 98- 203., 430- 442., XIII. 
391-398., XIV. 257- 278., 434., XV. 312-321., XVII. 65-76.~ 
v. ö. Archiv für Anthropologie i~ h. t\s Globus 80. Köt. 
ti. szám. 
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«Illre Angaben sind durohaus zutreffend. Obwobl 
ich von vornherein an keinen Zusammenhang mit 
dem Prechtakult glaube, habe ich eigens noch Frau 
Prof. Marie Andree befragt und mir von ibr beata
tigen lassen, dass dieser Kult keinerlei Zopf-Back
werk kenne. 1> 

Ebben a zürzavarban egy tény van: a német-cseh
lengyel-magyar zsidóságban a leehem misne népies 
neve: barchesz ;1 a szefárd zsidóság e nevet nem 
ismeri ; e név tehát nem héber; de a sz lá v eredetü 
vidék zsidóságánál sem általános e név. 

Nézzük mármost a mellékkörülményeket! 
A szefárd zsidóság a pirenéi félszigeten lakott 

·3vszázadokig; környezete részint moszlim, részint 
évszázadok óta keresztény ; a XV. század vége óta 
mint török zsidó megint mohammedánok között él. 
Sem a román kereszténység, sem az iszlám nem 
ismerte az emberáldozatot, még pedig a nöáldozat 
megváltásaként a hajfonatok bemutatását. A szláv 
is régóta keresztény; a hajáldozat náluk nem dívott. 

Nem úgy az askenáz zsidóság. Ez már akkor élt 
Gerroania 1·ómai telepein, amikor a legfőbb germán 
törzs még pogány volt és a germán nők a termé
kenység istennőj ének még feláldozták haj fonataikat, 
később a kereszténység korában az ezen áldozatokat 

1 A c bircha th adon aj hi táási'r» (isten áldása gazdagi t) 
(Példabeszédek k. 10, 22.) alapján a fonatos kalácsot ctacse?·•
nek is nevezik. 1viajnai Frankfurt környékén «J udentartscher11. 
Höfier, Das Haa.ropfer in Teigform. Archiv für Anthropologie, 
Neue Folge, 4, 130. 
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helyettesítő hajfonal-alakú süteményeket. A zsidó nő, 
aki esküvöj e elő tt tényleg levágta haj fonatait, 
valószínűleg g1·ruoo-germán hatás alatt mint szim
bolnmát az odaadásnak és alárendelésnek, de már 
sokkal előbb mint I stennek kedves áldozatot, átvette 
a német nd-áldozat alakját és a sütemény formájá
val együtt a nevét is. 

Bizonyára érzelmi mozzanat is j á tszott közbe, hogy 
annyi szaretettel és türelemmel fonta és diszítette a 
zsidó asszony ked ves <<barchesz •>- eit. Amit az ünnep 
tiszteletére saját bajával nem végezhetett, mert rövidre 
nyírt haját a fökötö takarta volt, azt megtette a 
tésztából gyúrt fonatokkal, különösen purim-, szim
cbatb-tórakor, a lakodalmi, paszítás és az elsőszülött 
kiváltásakor (pidjőn babben) sütött kaláccsal. A leg
szebb frízurákat komponálta; <<die ausgezeichnetesten 
Zopfformen steilen die jüdischen Backformen auf. 
Diese haben die eigentliche Zopfform - Haar-Zopf
typus - am meisten zum Ausdruck gebracht•). 
(Höfler). 

8 a saját frizuráját helyettesítő ezen süteményhez 
annyira ragaszkodott volna az inkább női erényére, 
mint a külsejére hiú zsidó matróna, hogy a germán 
pogányság adta nevet a sütemény alakjával együtt 
átvette volna? 

Csak falelevenedett a germán Perchta- vagy talán 
Borkelt-tisztelet útján egy réges-régen gyakorolt 
szokás, amely még Kisázsiában a zsidó családban 
meghonosodott volt, azonban feledésbe ment, de 
amelynek a nyomát ott őrizte a szájhagyomány leté
teményese, a misna. Hát·onl mulasztás ·1n·iatt hal-
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nak rneg a nők a, gyern~ekágyban : mert nem ügyel
nek szigorúan a menstruációra, a challá.ra és a 
gyertya-gyujtásra (t. i. péntek este. Misna Sabbat 
IL 16. és Sabbat 22 a.). 

A menstruáció (nidda) és az evvel járÓ megazorí
tások az orvostudomány körébe tartoznak ; hogy 
visszaélések e téren mily veszedelmesek, azt itt fej
tegetni fölösleges. 

A péntek-esti gyertya meggyujtásáról már ugyan
ezen misna alapján értekeztem.1 Ugyan a régi pogány~ 
korba és a pogányoktól átvett eszmekörbe, de talán 
az őshéber terafirn-kultuszba is2 bevisz a termékeny
ség istennőjének és szellemeinek bemutatandó nő
áldozat, az ezt megváltó hajáldozat - · para pro 
toto - az «in sacris simulata pro veris accipi » elve 
alapj án meg az evvel egyenértékű, a ezentelt vagy 
szent tárgyat ábrázoló vagy mintázó sütemény (hostia) 
a zsidó családban : a challa. 

A nő tartozott hajfonata áldozatával a szülés 
démonjának; levágta bajfonatait esküvője előtt, hogy 
kiérdemelje a démon irgalmát a szűlés idejében. 
A görög anyák lebetegedésük előtt levágták hajukat 
és feláldozták azt Hygieiának, Aeskulap leányának, 
yyern~ekeik üdvél'e; a görög hajadonok az esküvő 

előtt Júnónak és Diánának áldozták fel homlokfürt· 

1 V. ö. Kohlbach, Tüz és Fény. IMIT. Évkönyve, 1912. 
251. l. 

2 Dr. S. Rubin, Kabbala und Agada i~ mythologischer, 
symboliseber und mystischer Personification der Fruohbarkeit 
in der Natur. Wien 1895. 32. l. és köv. 
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jeiket; a Dea Syriaca- és &:.6 Adonis-kultuszban is 
szerapeit a haj levágása; különösen ez utóbbi hono
sithatta meg azt a konzervatív köreinkben még ma 
is rendkivül fontos hajlavágást az esküvő előtt: 
((Beim syriaeben Adonisieste mussten die Weiber 
entwede1· ihre Haal'e abschneiden, oder den Fremden 
si cb preisgeben ,, :t, tehát a női castitas (ceniutb, sze
mérmetesség) szimboluma lett a hajfonataitól meg
fosztott fők ötös, népiesen : bekötött fej. 
. -
~ E rövid kitérés után még röviden megemlítem, 
hogy a szenthás is ismeri a gyerekágyas nő áldo· 
zatát, de post factum. (Mózes III. k. 12. fej.) Fel
tűnő, hogy ezen áldozat a vagyoni viszonyoktól füg
gött, de még feltünöbb, hogy a harmadik kategória, 
a liszt-áldozat hiányzik. (A progresziv áldozatra 
nézve v. ö. Mózes III. K. 5, 1-13.) Másrészt meg
világítja az áldozat eredetét a 1negváltás kifejezése: 
1:-1:::-1 M"r,P ~~, és váltsa meg őt a kőben, vagy 
amint Nachmani magyarázza: mutassa be (a. nő) 

váltságdiját (MW~~ -,~::) ... mert isten meggyógyítja 
a testet és csodákat mível. 

Az áldozatnélküli kultusz korában a nő magára 
vállaJta a challa, a leehem misne helyettesének 
elkészítését és ezen ch alla· tésztából (Mózes IV. k. 
15, 19-21.) 2 adott dézsmát, a mózesi törvényhozás 

l Höfier, Archiv für Anthropologie. N eu e Fo1ge 4, 141. l. 
(•s köv. 

2 A •challa• szót •ariszóthéchem• appozíciójának veszem 
és akkor párhuzamos a 19. verssei: , S lészen amikor esztek a 
föld kenyeréb61, dézsmáljátok meg az Örökkévaló javára. 
Kalácstésztátok Yégét dézsmáljátok meg l ... • N em veszem a 
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korában: isten· nek; a jeruzsálemi szentély pusztu
lása után a - pars pro toto - challát, a fonatos 
kalács végét tdzbe dobják a nők, azaz áldozatul 
hozzák, hogy ne haljanak meg mint gyermekágyasok. 

De nemcsak a gyermekágyas életét, hanem gyer
mekeiét is veszélyeztetheti a megsértett démon. 
A zsidó n ö évszázadok óta haját levágatta; nem 
követhette a görög nő példáját, hogy Iehetegedés 
előtt újra és újra levágatta volna hajfonatait. Szíve
sen vette át a kevésbé müvelt németországi és a vele 
szomszédos keleti ot·szágbeli zsidónő germán bajtár
sának áldozati sze1·tartását; a challa elvesztette egy
szerű cipó alakját és lett belőle <l barchesz l), fo natos- -
kalács , úgy a péntek esti és szombati lakomán ál, 
mint -- ami még fontosabb - a lakodalom, circum
cisio (brith) és az elsőszülött kiváltása (pidj on hab
ben) lakomáin; de itt már nem kell két darab 
(lechem misne), hanem elegendő egy darab. 

Az anya tehát minden ünnepen, különösen péntek 
estén - a péntek összefügg a Venusz-kultusszal -
és a gyermekkel összefüggő családi lakomán híven 
bemutatja áldozatát - és mi érte a hála? 

A különben oly rideg döntvénytáraink szerkesztői 

eballát a közismert értelemben, mert 1. a férfit illeti e köte
lezettség, nem a n6t; e7. a gazda beleegyezésével megteheti. 

·· (Sulchan Áruch, J óre dea 328. §. 1. és 2.) 2. Újabban nem oly 
fontos szerta1·tás, mert a cseléd is végezheti (r. Mose Isserles 
2. jegyz. 328. §. 3.-hoz). 3. A challa terumája csak Palesztina 
földjén kötelezc'S: (Sulcha.n Áruch Jóra dea 322. §. 2. és 3.) 
Magam a chaUa.-t ka,lácsnak veszem, mert azt jelenti pl. M6z. 
III. k. 24, 5. stb. 
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és magyarázói közt is megszólal egy gyöngéd hang. 
Ott, ahol legkevésbé várnók, a leohem misne megsze
gése paragrafusai előtt (M:lu>:l M~:-1 Ml.'"~:l ")",) r. Gum
biner Ábrahám megjegyzi: M:l~ ~"":l ,~N "'i" p~ j; :l,to 
(( Illik péntek este megcsókolni az édes anya kezét l» 
(Sulchan Áruch Orach ohajjim 274. §. Magen 
Avraham.) A gyermek hálája a kézcsók. 

A zsidó asszony már n em is sejti, hogy miért 
késziti el a << barchesz)) -t, miért takarja le a Kiddu
sig'1 - bold. nagyanyám szokta mondani: << sie scha
men sich, die lichtigen barchesl)) = szégyenkeznek ők, a 
kedves kalácsok; megszemélyesítette őket; miként nem 
láttuk az ö rövidre nyírt ősz haj á t, úgy gondolta, a 
haj fonatos kalács is szemérmetesen t·ejtözik; - a 
legszenteb bb is köznapivá lesz, ba rendszeres, mikén t 
iskolai ünnepélyeink; bezzeg a költő ki érezte, hogy 
a zsidó anya gyermeke életét annak születése előtt 

hajfonatai feláldozásával megválthatja: 

«Simon Judit haja kincsarannyal ér fel, 
Sirva simogatja mind a két kezével. 
Ráfogja. az ollót - jaj be nagy kár érte l 
N agy titokban úgy ment a sz en t pap elébe. 
Hét országt·a hires szép hajam lenyirta.m, 
Hé\ országra hires szépségem elsirtam, 
Te szent pap, te szent pap l m onddmeg azt a~ egyet. 
Há\ ón már gyermeket fel ne nevelhassek ?• 

Ki8s József, Simon Judit. 

1 V. ö. Oraoh ohajjim 180. §. 9-hez: MAg~m AbrAham: a 
Kiddus alatt be kell takami a kenyeret, hogy ne lássa szégye
né\ (Mn~~ M~" atC,U1). 
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Ami a cballa és barebesz alakj át illeti, a chalia 
téglányalakú, mint amilyen volt a szentélynek oltári 
kenyere, az ú. n. leohem happőnim. 1 A szentirás 
maga a süteményak nevén : oballőth, uggőtb, leehem 
stb. kívül az alakra nem utal; csak a «kikkar l) 
névben rejlik a forma is: a kerek cipó. A barchesz 
rendesen hosszukás ; csak U j évtől Hósánna rabba-ig 
kerek; ezen alakja va.lószínűleg szimboluma amaz 
óhajnak, bár az új esztendő oly él- és kiszögellés nél
küli legyen, mint a köralak. 

Mindkét alakú harcbeszt tojással kenik és mákkal 
hintik be ; ez utóbbiról is sokat értekeznek. Azt tud
j uk, hogy nem eredetileg zsidó szokás, mert a mák 
a görög-római ezer tartásban szereplö növény. (Höfier, 
Das Haaropfer in Teigform, Archiv für Anthropolo· 
gie i. h. 139. L) 

Különösen cifra a szimcbath-tóra, púrim, lakoda
lom, circumcisió és pidjón lakomáira elkészített 
barchesz; a fonatos kalácsot díszítik még egy kes
keny fonat a kalács hátán (amolyan Mignon-féle), 
a fonaton magán rozetták és csigák, a kalácson 
magán stilizált kezek stb. 

A szefárd zsidóknál, a.kik a harcbeszt nem isme
rik, mindez természetesen ismeretlen. Peszach fő 

ünnepein és az ünnepi octava szombatjain a laska 
(macca) szolitja ki a barcheszt. A közönséges, vala-

1 A léchem happonim különös ábrázolását láttam a padovai 
Justina-templomban ; a karszékek egyikén téglány-alaku süte
mény dombormüve van ; rajta hét szem ; a felalS sfklapon 
három, az elülslSn négy. 
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mint az ú. n. maccőth semu.róth (népiesen : <tsmüre
maccesz"), a szefárdoknál népiesen << bojtisz ,, nevű 
laskáról talán egyik legközelebbi értekezésben szólok. 

IL Ünnepi és alkalmi sütemények. 

,o"Rt1i~:P """'-'~~ ,o~~n::r "~)~ 
: ~;t:T~~ C")R~~ C"~,,~ :l'~~~~ 
Álmodozom, messze elka.lan dozom 
Hogy alvókat ébresszek nappali 

fényre .. . 
Kova (Feuerstein): Anőchi harőe. 

l . Ünnepi sütemények. 

}tiesszire elkalandozom, eltünt és letünő vt1ágokba 
és csodálkozva látom, hogy a (< kérlelhetetlen szigorú .. . 
és fenségesen egyszerü, minden babonával szemben 
ellenséges zsidóságn-bamennyi pogány elem vegyült el 
az évezredes dia.sporában. Idővel elvesztették ez en ele
mek pogány vonásukat és helyet találtak a vallásos 
zsidó család asztalán, amely - a talmud szarint -
a jeruzsálemi templom pusztulása óta Izraél oltá
rává lett 

A tavaszi termékenység istensége, a szülőnők és 
gyerekágyasok Luciná.ja, az alvilági szellemek vagy 
egybeolvadtak a mindenhat6 isten fogalmában, vagy 
ugyan idegen hatáskörben, de csak istennek aláren
deltjeiként zavarhatják meg a család boldogságát. 
A különösen Európában több mint ezer esztendő 

óta monogám, Ezra óta (458 K. e.) rendkivül szigorú 
erkölcsű zsidóságban úton-útfélen oly süteményeket 
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készít a szemérmetes hitves, amelynek alakja vissza
megy a termékenység megszemélyesítöi re. Minderröl 
m~ már a zsidó ép oly keveset tud, mint pl. a bajor 
vagy alföldi asszony. 

Szerette a zsidó a gyermekáldást; találni különö
sen a <cdies Veneris )) , a pénteki étlapban - ter
mészetesen a műveletlenebb és kritikai érzék nélküli 
tömegnél - fokhagymát, borssal és sóval behintett 
félig főtt borsót és tojásos lepényt, de a szombati 
és ünnepi reggelinek legkedvesebb süteménye, a 
mákos szarvacska (kifli) és a tú'rós béles (delkl) 
t isztán gourmandise, nyalánkság. 

Épúgy kiveszett a tuda.tból, hogy a különösen a. 
peszach~ünnep reggelijének kedvelt kcoika~alakú süte
ménye (Kranzl) a termékenység numenjének a szim
boluma.1. 

A hetek ünnepén hazánkban különös süteményt 
nem ismerek. A szefárdoknál még néhány évvel 
ezelőtt - így írja a szaloniki főrabbi - létra-aJakú 
kalácsot sütöttek m. p. annak emlékére, hogy Mózes · 
a mennyekbe szállt a tórának átvételére. Güdemann 
(Geschichte des Erziehungs- und Bildungswesen bei 
den abendlindischen Juden, 1880. IL 134. l.) meg
említi, hogy Mainzban béles lepényt sütöttek, amely
nék neve Szinaj volt ; kár, hogy e béles alakja 
ismeretlen. 

Ném sütemény, hanem főtt tészta a széles szalag-

1. V. ö. Höfler, Zeitschrift d. Vereina f. Volkekunde XTI. 
201. és czur Osterzeit• u. o. 432. l. és Archiv für Anthro
pologie, N ene Folge IV. 43. és 44. ábra. 
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alakú metélt (j argonban : b rate loksen) J eruzsálem , 
pusztulása előnapján (A& hó 9 -.én) és a hosszú 
roacearóni alakú metélt Senúni acereth-kor. Az előbbi 
eredetéről fogalmam sincs; az utóbbira nézve édes 
anyámtól azt hallottam, hogy összefügg a semini 
acereth ritusával, az esőért való könyörgéssel (gesem
bensen) ; a fonatos metélt a földi giliszta (Regen
wurm) ábrázolása. (Mintegy szeretné látni a temp
lomból hazatérő gazda az országos esőkor csúszó
mászó gilisztákat.) 

Egész sütemény-sorozata van púTin~-nak: l. az 
ú. n. tt],.,.indln, amely engem némileg a germán uj év 
(március havában) Weekinga ( = Wittenkinds)-spende 
alakjára emlékeztet. Még rnuátkáfi felülete is meg
erősít e nézetemben, mert a rovátka közös áldozati 
kalácsok (Sippen-Opferbrot) j e llemzőj e. (( Der W e eken 
und der langsgespaltene Stallen sind eben Frucht
barkeitssymbole, die als frühere Opferbrote den die 
Fruchtbarkeit beeinflussenden Seelengeiste rn oder 
Gottbeiten bei Eeginn ein es neuen Jahres darge
bracht wurden. » (Höfler, Sankt Michaelsbrot az i. 
Ztschr. XI. 199. l.) Ezen hosszúkás süteményak vagy 
a hosszmetszetben hasított kalácsok a termékenység 
szimbolumai, amiket mint régi áldozati kenyereket 
újesztendő elején a te!mékenységet befolyásoló lel
keknek vagy istenségeknek hoztak volt. 

Hogy a ccKindh eredetileg ilyen újévi sütemény 
volt, azt támogatja Frazer, aki szarint a purim nem 
egyéb, mint a ba.bilóni Újév.1 

t The golden bongh. London 1900. III. k. 155. ]. - Nem 
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Munkácson - mint hallom - a Kindlhez hasonló 
sütemény a Hámán-táska (Humentaschen) ; nem 
láttam, le n em írhatom. 

2. Az évi termés bőségének előjele (omon) lehet 
a többrétü lepény (Fladen); épúgy szimboluma ez a 
termékenységnek, mint az a szokás, hogy Sebat hó 
15-én, a fák új évén, különféle gyümölcs (giardinetto) 
kerül az asztalra. 

3. Sok helyen a mézeskalács (Lebkuchen, jargon
ban: lekech) járja. A m.éz az édesség prototypje és 
ugyan része van az ujévi szertartásban, amennyiben 
roshassónótól kezdve hósanna-1·abbáig mézbe márto
gatják a megszegett fonatos kalácsot (az ú. n. mőcit) . 

Újév előestéj én szokás 1nézbe mártott almaszele· 
tet is elfogyasztani a következő im·ádság mellett : 
((Legyen meg szent akaratod, örökkévaló istenünk 
és. őseink istene, hogy reánk boldog és édes (kelle
mes) esztendőt hozz!>) 

~- Alkalmi süten'llények . 

A körülmetélés lakomáján (s;zeuda) és az első

szülött kiváltása (pidjón habbén) ünnepélyén azoká
sos barcheszről már szóltam. 

A fiút mindig kitüntette a zsidóság. Nagy esemény 

állitom, de rámutatok az dn sacris simulata pro veris acciph 
szartartást alakító egyházi elvre és nem tartom lehetetlennek, 
hogy a Kindl == gyermek az elslSszülött fiú tavasszal divott 
felludoz~~áv.al függ össze. - Azt a népies értelmezést, hogy 
•Kindh Hámán fiait szimbolizálja, el nem fogadom. 
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volt, amjdőn a fiút az iskolába (cheder) adták; ünne
pelték is az első vizsgáját, ha a kis abécés legényke 
egy-egy tanulmányi egységet befejezett volt. A szü
lők meghívták a rokonokat és gyermekük iskolatár
sait. Miután a fiú - szombat délután - beszámolt 
szerzett ismereteiről, a gyermekeket «reseg1~üten» 

nevű siiteménnyel traktálták. Magam kis gyermek
koromban még hallottam e sz ó t; most hogy szüksé
gem volt rá, egyik liptószentmiklósi agg barátomhoz 
fordultam: «W enn der Schüler )) - így írja a nyolc
van éven felüli Stark Mór - seinen Abschnitt, den 
er gelernt hat im Cheder, im Eltemhause vor den 
geladenen Gasten, natürlich auch seine Mitschü
ler, hergesagt hatta, so verehrte man ihnen die 
gebackenen Ruten, die folgendermassen fabriziert 
worden sind : der Teig war gut gewürzt und am Stock 
gewickelt und stehend gebaeken; natürlich war die 
Unterlage im neszech-Kuchen und Stabehen hinein
gestaokt und so gebaeken . .. ,, J 61 fűszerezett tész
tába csavartak vesszőket, amiket ú. n. neszech (borral 
dagasztott, mazsolás és diós tészta)-kalácsba betűz
tek és együttesen megsütöttek. (Resegrüten tehát ropo
gósan sütött vesszők.) 

Lehetséges, hogy egy ma már kivesző pedagógiai 
elv szemléltetése volt e sütemény: borsos verés útján 
jut a gyerek a tudás édes gyümölcséhez. De talán 
szellemeskedő sz ó vicc volt : «lekach • =tanítás és 
"lekech» (recte Lebkuchen) mézeskalács és ekkor a 
Példabeszédek 4, 2. variációja: jó «mézeskalácsot• 

. adtam nektek, tanomat el ne hagyjátok ; a Kalauer 
nem sz okatlan a j argon ban. 
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Hogy hazánkban dívott-e az ú. n. abécés kalács, 
azt nem tudom. 1 

A lakodoz,"i harcbeszt már érintettem. E azokás
nál ·sokkal régibb - már a talmud korában is isme
retes - hogy a. menyasszonyt búzaszemekkel tele
szórják. Höfler szerint (Ztschr. f. Volkekunde XIV. 
273.) <' Das Frücbteopfer an die Vegetationsgeister 
in den Lüften durch Auswurf von Reiskörnern, Ha
selnüssen u. s. w. über das Brautpaur ist eine ur
indogermanische Bitte. '' Güdema.nn i. m. <IL k. 
133. l.) e ezertartást következőképen írja le: a vőlegényt 
menyasszonyáboz vezetik ; mihelyt a völegény arája 
kezét megfogja. a jelenlévők mind búzaszemeket szór
nak a menyasszony1·a és szólnak: <4Szaporodjatok és 
sokasodjatok meg! >) (Móz. I. k. 1, 22.) 2 

De nem a búzaszemek és diók miatt említem e 
szokást. Évekkel ezelőtt Belgrádban láttam, hogy 
szefárd esküvőn apró süteményt (nzezonóth) szórnak 
a menyaszonyra és a nép közé. E szokásról a szalo
niki főrabbi azt írja: A Szentföldön még ma is 
szokás, hogy a völegény, mihelyt háza küszöbét 
menyasszonya átlépi, az ara feje fölött fánk-alakú 
süteményt (:-t~ .. , ;,~,~p Nj'C,',J) azéttör és a haját tele
szórja búzaszemekkel, aprópénzzel és cukorkával, . 

• 1 Az ABC-kalácsokra nézve v. ö. Richard Andree cikkét 
az említett Zt sch. f. Volksknnde XV. 94-96. és 181- 182., 
ahol Heinrich Lewy, Güdemann , Erziehungswesen I. k 56. l. 
és idézve, a zsidó ábécés süteményekről szól: a resegrütent 
nem említi. 

2 V. ö. Samnel Spitzer, Das Mahl bei den Hebriern. 
Pressbnrg 1877. 53. L 

Az lMlT É•·kön11ve 1914. 11 
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mintegy jó tómennek, h ogy a fiatal nő nyomában 
áldás fakadj on; de itt (t. i. Szalonikiban) és Török
ország többi városaiban a vőlegény csak cukorkákat 
(bonbons) szór arájára. 

Hogy végre a szómorú alkalom-hozta süteményt 
is belevonjam ezen ér tekezésbe, megmaradt a zsidó
ságban is a halotti tornak csökevénye, az ú. n. 
széullath havröoh: a temetésről visszatérő gyászoló 
elé zsenüyét, tojást és bort (kösz tan c bú mim) ·tesz
n ek ; ez utóbbit már a talmud is említi, igy pl. Baba 
batbra 100, Moed katon 5 stb., ez utóbbiról inkább 
a decisarok pl. Sulcban-Árucb Jore dea 378. §. 

Ami azt a szokást illeti, hogy azorobaton elhaltra 
barclze.'>zl vagy zsemlyét t esznek, annak semmiféle 
vonatkozása sincsen a halott ellátására, etetésére, 
hanem tisztán r eservatio m entalis, amennyiben élet
t elent azorobaton csak úgy tehetünk, vihetünk vagy 
emelhetünk egyik helyről a másjkra., ba étellel, 
vagy valami elevennel együtt tesszük. (V. ö. Sulchan
Áruch, Orach cbajjim 311. §. 1. Sok h elyt, így pl. 
Szalonikiben e reservatióval n em élnek ; halotthoz 
s~ombat estig nem ny úlnak.) 

Budapest. D?'. 1\oltlúarh Bertalan . 

• 
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, l , l , 

A CSASZAR V AR.OS ZSIDOSAG A. 

Európa jelenlegi fővárosai közül Róma mallett a 
:zsidó történetben a legváltozatosabb lap Bécsnek 
jutott. Az örök város hitközsége . ugyan hosszabb 
multra tekinthet vissza, élénkebb szellemi életet fej· 
tett ki, de a császárváros zsidósága nagyobb viszo~
iagságokon e viharokon ment át. Kétszeri kiűzetés 

a vallás nevében s Isten dicsőségére , majd több mint 
másfé] századig tartó teljes jogtalanság, végül a 
klerikális és r~ndöri szellem egyesüléséből előállott 

helyzet, hogy 4000 zsidó nem alakíthatott hitközsé
get - ez a bécsi zsidók történetének rövid össze
foglalása a mult század közepéig. E tö1·ténet egyik 
r észét alaposan s színesen feldolgozta Kaufmann 
Dávid budapesti rabbiképzöi tanár három munká
ban 1 s már csak ezért is tarthat érdeklődésünkre 

:azái:not. A bécsi hitközség átérezve azt, hogy az elő
dök küzdelmeinek legalább azzal tartozik, hogy 
emléküket a feledés homályából kiemelje, kiadatja 
mindazokat az írásbeli emlékeket, amelyek e törté
n et tudományos feldolgozását lehetövé t eszik. Így 
látott napvilágot a XIV. századbeli zsidó adósság
könyv,2 a zsidó ghettó telekkönyve 3 s legújabban a 

'l Samson Wertheimer, der Oberhoffactor und Landesrabbi
ner (Bécs, 1888.). A zsidók utolsó kiűzetése B~csből (Bpest, 
1889.). Okmányok W ertbeimar Sámson életéhez (Bpest, 1891.). 

2 Goldmann: Das Judenbuch in de1· Scheffstrasse 13H8- 1420. 
{Bécs, 1908.) 

a Schwarz Ignaz : Das Wiener Ghetto {Bécs, 1909.). 

ll* 
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régi zsidó temető sírkőfeliratainak pazar kiállítása. 1: 

E sírkőfeliratok egy részét a bécsi tudományos aka· 
dérnia is kiadta s ezzel tanuságot tett azon állás
pontjáról, hogy a zsidóság töTténete is szarves része· 
az általanos történettudománynak Bécs város mo
nografiájában pedig, amelyet a bécsi régészeti egye~ 

sület ad ki, két nagy dolgozat foglalkozik a bécsi 
zsidók sorsával.2 

I. 

A zsidók Bécabe való letelepedésének ideje a közép
kori keresztény krónikások ezerint mindjárt az özön
víz utánra esik. Ábrahám Tbeomanaria országából ez 
időtájt kivándorolt és Ausztriáig jutott, ahol letele
pedett a megalapította az o~ztrák őrgrófságot. Ez a. 
mese annak köszöni eredetét, hogy a középkorban 
szokásos volt minden országnak történetét a bibliai 
korig felvinni. Sok város dicsekedett azzal, hogy 
zsidók alapították á bibliai korban. Toladóról s több. 
spanyol városról regéltek ilyesmiket. Az erdélyi Tal-

~ 

mátsról, Decebalus dák király fő~árosáról azt zengi 
egy X VI. századbeli költő, hogy egy Dan törzséből 

való zsidó férfiú alapította s a Talmudra való emlé
keztetésül az új ·város Thaimus nevet nyerte. A zsi
dók is terjesztették e mondákat védekezési célzatbóL 

1 Wachstoin: Die Inschriften des a.lten Judenfriedhofes ln 
Wien (Bécs, 1912.). 

2 Schwarz lgnaz: Geschichte der Juden in \Yien bis. 
zum Jahre 1625, Grunwald Max, Geschichte der Jnden in 
Wien 1625 -1740, a későbbi eseménye·ket Wolf Ger son dol
gozta fel több iratban. 
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Mikor a keresztes badjáratok alkalmából a háborúba 
indulók azt kezdték hangoztatni, hogy a szent sír 
·elfoglalása előtt álljanak boszút Jézus keresztre feszí
tése miatt a zsidókon, Worms, Regensburg s több 
német város zsidósága hivatkozott arra, hogy ök már 
az első templom idejében telepedtek le B így nem 
lehetnek felelösek azért, hogy a többi zsidó elkövette 
:az említett vétket. Hogy ez a védekezés nem hasz
nált sokat, bizonyítják a zsidó vértanuk ezrei, akik 
a Rajna vidékén elhullottak a ke1·esztesek kard
-csapásai alatt. 

A régi rajnamenti közeégek megszüntek, életben 
maradt tagjaik menekültek mind~nfelé. Ilyen mene
·külők telepedhettek le a XII. század elején Ausztriába 
-és ebbe az időbe esik a bécsf bitközség alakulása, 
·bár az sincs kizárva, hogy a római korszakban is 
laktak zsidók Bécsben. Mikor Barbarossa Frigyes 
·német császár 115G-ban Ausztria őrgrófjait a tiro
-dalmi bereegek rangjába helyezi, megengedi nekik a 
privilégiumában, hogy (l tarthatnak zsidókat s ga ver
-csineknek nevezett · nyilvános uzsorásokat". Amint 
ebböl láthatjuk, a nyilvános uzsorát, azaz a bank· 
·ügyeket akkor leginkább olasz kalmárok láttak el 
{gavercsin = carocini). A század végén az osztrák 
herceg pénzveröje egy Schlom nevezetű zsidó. Ez 
perben állott egy kolostorral. Amint az erre vonat
·kozó okiratból látjuk, jómódú ember volt, ingantlant 
is szerzett, keresztény szolgákat is tartott. A pert 
·~!vesztette, mert a krónikás ezerint a herceg jám
_borsága nem engedte, hogy a kolostor pervesztes 
i egyen egy zsidóval szem ben. A XIII. század har-
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mincas éveiben Hohenstaufi Frigyes német császáL 
ellentétbe jutott Babenbergi Frigyessel, az oszh'ák 
bereeggel s a német császár birtokba vette Ausztriát .. 
1237-ben megerősíti a bécsi polgárok jogait e meg
igéri nekik, hogy nem fog köztisztségekre zsidót alkal
mazni, de egy évre rá a zsidóknak helyzetét is ren
dezi elég kedvezően egy nekik adott privilégiumban~ 

Amikor Babenbergi Frigyes visszanyerte uralmát,.
új p ri vilégiumot bocsát ki 1244-ben, amelynek intéz
kedéseit IV. Béla magyar király is átvette. Mind a 
két privilégiumban a zsidók úgy szerepelnek, mint a 
kamara szolgái, azaz a kincstár tulajdonai. Olta· 
lomha kell venni öket, hogy sok adót fizethessenek 
e olyan foglalkozáara kell szorítani öket, mellyel sok 
pénzt szerezhessenek, amilyen első sorban a pénz
kölcsönzés, amitől a keresztény ember egyházi ren
delkezés következtében el van tiltva. A császár olta
lomlevele elsősorban vallásszabadságot biztosít ne
kik. Erőszakkal nem szabad senkit kereszteny hitre 
téríteni, az önkéntes áttérőnek három napi meggon
dolási időt kell adni. Különös rendelkezés, hogy a. 
kitért elvesztette örökösödési jogát, mert amint el
hagyta - úgymond - atyái törvényét, úgy hagyja. -
ott örökségét is. Mivel a zsidó a kincstár tulajdona~ 
12 font aranyat fizet kárpótlásul az, aki zsidót öL 
Peres ügyben a fejedelem dönt s nem szabad őket 
kínozni, sem tüz- vagy vízpróbára tenni. Babenbergi 
Frigyes privilégiumában már kimondottan mint köl· 
csönzök szerepeinek s azért megál1apítja a kamat
lábat. 1 font után 8 fillért szedhetnek hetenként~ 
ami 173 százaléknak felel meg. Mivel a kölcsönzés. 
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zálogra történik, rendezi a zálogügyet is. Hogy pénz
ügyi szempont döntötte el a. zsidó ügyet, mutatja azt 
hogy a zsidónak a lopásból származó zálogot is csak 
akkor kellett visszaadni, ha megfizették neki az össze
get. A fejedelemnek érdekében állott, hogy a zsidó 
ne veszítse el a pénzét, de az ilyen oltalom gyülöle
tessé tette a nép előtt, mely az uralkodótól szaba
dalmazott uzsorást látta benne. 

Az osztrák hercegek a zsidó ügyek elintézésére 
zsidó-meatert neveztek ki (Judenmeiste r), aki a zsidók 
egymás elleni pöreiben döntött s gondoskodott arról, 
hogy a zsidókra kivetett adó befolyjon. Az adót 
ugyanis együttesen vetették ki s a községnek köte
lessége volt tagjai között felosztani a teherviselést. 
Ez a repartició állandó ok volt a viszálykodásra, az 
árulkodásra, a nagy elnyomás alatt felburjánzott 
rossz tulajdonságoknak kitö1·ésére, a legrútabb kenyér· 
küzdelmi eszközök alkalmazására .. Egyes zsidók ki
járták a fejedelemnél, hogy egy bizonyos összeg fejé
ben felmentse öket az adó fizetése a.lól s így az ő 
részük is . a szegények nyakába szakadt. Mivel véde
kezhettek ez ellen? Templomi átokkal sujtották. Hogy 
a zsidók zöme nagyon szegény volt, az természetes. 
N agy kamatot szedhettek, de még nagyobb a elót fizet
tek. A fejedelem kényszerítette őket, hogy kölcsönt 
adjanak neki, majd adósságleveleiket kénye szerint 
érvénytelenítette. Olyan kevés volt a pénz, hogy a. 
legnagyobb kamat mellett sem lebetett nagy tökére 
szert tenni. Minden egyes kölcsönügyletet bejegyez
tek egy hivatalos könyvbe. A XIV. s~ázadbeli <,zsidó· 
könyv • ·ben szó van 70 filléres összegek ről. A zsidó-· 
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könyvben nők is szerepeinek mint hitelezők, mel't 
sok esetben a nő volt a családfenntartó. Sőt két 
rabbi is helyet foglal a bankárok között, ami nem 
arra mntat, hogy gazdagok voltak, hanem arra, hogy 
rabbi hivataluk nem volt elég jövedelmező az élet
fenntartásukra. 

A pénzkölcsönzés annál gyülöletesebb foglalkozás, 
minél több a megszorult ember. Ez napjainkban is 
tapasztalható, annál inl<ább volt jgaz a középkorban. 
Gyülölték a zsidót, de a gyülölet elöidézöi , a herce · 
gek felhasználták a nép érzületét önző céljaikra. 
1371-ben a két osztrák herceg III. Albert és III. l ;i
pót elfogatták a zsidókat, elszedték készpénzüket s 
szabadonbocsátás után megengedték nekik, hogy 
adósságleveleiket érvényesitbessék s követeléseik be
hajtása után tovább kellett adóikat megfizetniök. 
~1ikor egész Alsó-Ausztriában azzal vádolták öket, 
hogy belopózkodnak a keresztény templomokba s 
ott átfúrják az ostyát azzal a célzattal, hogy a 
benne levő Krisztus testét megvérezzék s minden 
helyről kergették öket, a menekülök Albert hercegnél 
találtak menedéket. <1Propter pecuniam ,), (l pénzérh, 
mondja a. krónikás és ez a két szó legjobban fejezi 
ki a középkori zsidó politikát. 1397-ben szárazság 
volt Alsó-Ausztriában. A krónikás szerint ez Isten 
büntetése azért, mert a zsidóknak olyan jó dolguk 
van az osztrák hercegségben, mint sehol a világon. 
Az ostyaátfúrás vádját használja fel V. Albert her
ceg, a későbbi magyar király arra, hogy a zsidókat 
kikergesse Bécsböl, hogy egy részüket elégettesse s 
pénzüket elszedje. 
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Uralkodása elején 16,000 forintért idegen bölletele
-pölö zsidóknak ad oltalmat azzal a kijelentéssel, 
hogy hetedíziglen kiir1atik az, aki nekik kárt fog 
okozni, de azért folytonos gyöt.relem volt a zsidók 
-élete ő alatta húsz esztendön át. 1406-ban tűz ütött 
ki a zsidó templomban, mely elhamvasztotta a zsidó
telep egy nagy részét. A csőcse l ék berontott s fosz-
-togatott három napig s volt több olyan szegény em
ber, aki e három nap alatt gazdaggá lett. Késöbb 
azzal \Tádolták őket, hogy a huszitákkal egyetértenek. 

"Pedig egész biztosra mondhatjuk, hogy sej telmük 
·se-m volt arról, milyen eretnekségeket tanított Husz 
.János. Alber t pénzügyi viszonyait rendezni akarta s 
-ezt a zsidók kiűzetésével s vagyonuk lefoglalásával 
akarta elérni. Előbb az egyetem theologiai fakultá
sát kérdezte m eg, amely véleményadasában meg
·említi, hogy nagyon sok a zsidó Bécsben, nagyon 
kellemesen élnek s olyan könyveik vannak, amelyek
ben a keresztény vallást ócsárolják. Ehhez hozzá-

járult, hogy pár évvel ezelőtt azt rebesgették~ hogy 
Bécs környékén a zsidók egy sekrestyéstöl ostyát 
vásároltak meggyalázás céljából. Erre gyors tettre 
határozta el magát. 1420 május havában összefog
-dostatja az egész községet, lefoglalja. az ingó vagyont, 
kínzásokkal kényszeríti a foglyokat, hogy egyéb yagyo
n ukat vallják be, júniusban az egészen szegényeket 
kiűzi örök időkre a városból é~ az adósságleveleket 
.birtokba veszi . A bitközség többi tagjait 1421 már
cius 12- én elégeti. A halálos ítéletben a búntett 
gyanánt az van megjelÜlve <(der bandiung wegen die 
sicb Jaider an dem heiligen Sacrament vor ettlichen 
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j arn das Enns vergangen hat.,, t ehát olyasvalamit. 
torol meg, ami évekkel ezelőtt történt, ami már ma~ 

gában véve is azt mutatja, hogy kobolt okkal van· 
dolgunk. 

Nagyon tragikus, hogy egy kis zsidó-német irat. 
«die Wiener Geserah~> (a bécsi ítélet) nem is tudja., 
mi volt a zsidóüldözés oka. A szerző, aki az esemé
nyeknek kortársa volt, csak annyit tud, hogy a fej e
delem azt akarta, hogy térjenek át. Az egész köz&é
get három napig éheztették. A megkínzottak elhatá
rozták, hogy inkább megölik magukat. Öss-zegyül e· 
keztek a templomban - sátoros ünnep volt - a 
rabbi a tóraszekrény elé állt, az egész község bűn
valló imát mondott, mint engesztelés napján & kölcsö-
nösen levágták egymást. Akiket pedig máJ: előbb 

• 
börtönre vetettek, azok közül egy sem· akart alpár-
tolni vallásától, hanem örömmel, a. Semá hangozta
tásával mentek . a máglyára. <c Ha a talmud bölcsei 
ezerint a jámboroknak természetes halála olyan gyá
szos. mint a jeruzsálemi szentély elpusztítása, meny
nyi,·el gyászosabb azoknak halála, akik leölették ma
gukat Istenért. Hadd mondjuk el jámborságukat, hogy 
érdemeik foly1án megszabaduJjunk a gólusz szenve-· 
déseitőL t) E szavakkal kezdi a szomorú eset elbeszé
lését a névtelen krónikás, aki gyermekies egyszerű· 

séggel s 1negkapóan mondja el a nagy zsidó-ölést .. 
V. Albt- rtröl azt mondja egy cseh krónikás: <c jó, 
bátor, könyörületes» volt (Huber, Ausztria története,. 
II. 4c 0. 1.). A zsidó történet szempontjából e hizelgő 
jelzök alapos revizióra szorulnak. Albert a kiűzetés 

után a zsidó adósságleveleket behajtotta, sőt amikor· 
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a Ma.gyarországba menekültek egy része be akarta 
követelését hajtani , ö ez ellen tiltakozott, mert jogot 
formált a követelésekre. A zsidók Zsigmond magyar 
királyhoz fordultak, aki közbenjárt. Természetesen 
<cpropter pecuniam>>, mert Zsigmond zsidó-politiká
jában is ez volt a döntő. A bécsi zsidóknak a mai 
belváros területén 69 házból álló telepük volt, ame
lyet a kiűzetés után Albert felosztogatott hívei között 
vagy részben eladott. A templomuk kőből volt építve. 
Ezt lerombolták s köveiből építették a bécsi egyetem 
egy t·észét. «<Csodálatos - j egy zi meg az egy kori 
író - hogy az ó-szövetség zsinagógája az új szövet
ség erényeinek iskolájává változott át. >> A temetőt is 
lerombolták s sírköveit házakba építették be, a tel
ket pedig ezerzetesek kapták. Érdekes, hogy a ebevra 
azt a nevet viseli : Judenzeche s az mondatik róla, 
hogy szegény embereknek segélyt nyujt az össze
gyüjtött pénzből s azonkívül gyertyákat készíttet. 

A bécsi zsidótelepen müködő tudósok között a leg
kiválóbb volt a XIII. században Izsák b. Móse, kinek 
nagy talmudi munkája (Ór Zat·ua) becses művelödés
történeti adatokat is tartalmaz. Egy századdal késöbb 
Méir balévi azt az intézkedést léptette életbe, hogy 
csak az lehet rabbi, kinek erre formális képesítése, 
(cmorenu '> azaz doktori oklevele van. Ez az intézke
dés azért vált szükségessé, mert az üldözések követ
keztében a községekben oly nagy volt a szellemi élet 
hanyatlása, hogy tudatlanok is betöltöttek rabbi szé
keket. Ugyanebben az időben a bécsi egyetem be
hozta a doktori cimet. Hogy e két intézkedés közötí 
valami összefüggés van, az nem valósdnü. A bit-
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közeégek feloszlására vezetendő vissza úZ a törekvés, 
hogy vallási azokásaikat (minhag) meg aka1·ták men
teni a feledéstől s ezért feljegyezték Ilyen minhag
könyvet állított össze Klausner Ábrahám is, aki Meir 
halévi után a bécsi bitközség rabbija volt. 

II. 

Mikor Albert ldüzte Bécsből és Alsó-Ausztriából 
-a zsidókat, meg kellett esküdni ök, hogy többet nem 
mennek vissza. De Albert utódai nem nélkülözhették 
öket s így történt, hogy .V. Miklós pápa megengedi 
I n. Frigyes császárnak, hogy (C a l\eresztények kényel
m ére )) zsidókat telepitbessen le Ausztriába. Jogá.Ila
potul\: egészen bizonytalan. I. Ferdinánd 1573-ban 
ismét kiüzi öket, de elrendeli, hogy azoknak, akik 
(l zsidó tévelygésükről lemondanak, császári kegyelem 
s keresztény ezeretet jusson)) s az osztrák rendekkel 
szemben hangsúlyozza, b ogy neki joga van azt tenni 
a zsidókkal, amit akar. A XVII. század elején már 
Bécsben is vannak tekintélyes számban. Minden 
egyesnek külön engedélyre van szüksége, amelyet 
pénzzel lehet megszerezni. Az udva ri kancellária nem 
akar betelepülésük elé akadályokat görditeni , mert 
nagyon ügyesek s hasznos elemet alkotnak, sőt «a 

keresztény uzsorások nagyobb nyúzók l) (Sch i nder) . • 160 '-ban Mátyás elé vonúl a bécsi zsidóság abból 
az alkalomból, hogy megl{oronázták. A krónikás 
ezerint «szép papi orntítusban, a talmudjukkal s tíz
parancsolatjukkal j elentek meg mennyezet a.Iatt)). 
HH5-ben a halott zsidóknak egyenrangúság jutott a 
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balott polgárokkal, amit úgy kell érteni, hogy abban 
az évben Bécsben járvány volt s a csapá.s máreteinek 
megismerése céljából megengedték, hogy a zsidó 
halottak neveit is felvegyék a járvány áldozatairól 
készített jegyzékbe. Minel nagyobb lett a község, 
annál nagyobb kölcsönadásra kényszerítik öket. 
1619-ben l 0,000 forintnyi kö] csönt vetnek ki reájnk 
s a következő évben 17,000 forintot kötelesek köl
csön adni zálogra. Az e korbeli községi életre fényt 
vetnek azok a zsidó-német .ma.gánlevelek, amelyeket 
prágai zsidók írtak bécsi i smerőseikbez. 1 E leveleket 
a háborús idök azokása ezerint felfogták, így ket·ültek 
a bécsi császári h-attárba. 

A levelek legnagyobb részén átvonul a tudás, 11 tóra 
iránti szeretet. A pénzszerzést, mely pedig a város
ban való ma.radásuknak egyetlen feltétele volt. megve
tendő foglalkozásnak tartják a tóra tanulmányozásával 
szemben. A külvilág természetesen a tudományszmn-

. jukkal nem törődött, hanem pénzt követel. KedveJt 
s gyakran alkalmazott zsarolási eszköz volt a kiűze
tésnek kilátásba helyezése, a templomok bezárása,. 
sőt az azzal való fenyegetés, hogy kényszeríteni fog
ják öket a sárga jel viselésére. A zsidók fizetnek, mi
közben hangoztatják: «alig van kenyerünk feleségünk 
s gyermekeink eUartásnra 1> egy más alkalommal pe
dig azt: «szegénységünk köve~et megingathatna n . A 
súlyos adóteher mallett rájuk nehezedett a polgárol' 
gyülölete. 1 (}:23-ban a városi tnnács elrendelte, hogy 

1 Ln,ndan-\Vo,ohstein : Jüdische Privat.briefe nns d <'lll 

Jahro 16t9 (Bécs, l9 ll.). 
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minden polgár mondjon fel zsidó albél'löjének. A haj
léktalanság veszélye fenyegette őket, amikor oltal
mazójuk támadt lL Ferdinándban, aki elrendelte, 
hogy a z3idókat telepítsék a Duna másik partján, 
az ú. n. alsó Werd-ben, a mai Lipótváros helyén. 
A császár a ghettó lakóinak oltalomlevelet is adott, 
mely elég jóindulatú volt az akkori viszonyokhoz 
képest. A bitközség virágozni kezdett. Rabbinak Heller 
Lippmannt hívták meg, ki népszerűvé lett a misná
hoz írt magyarázatával, a <' Tauszfausz Jomtov 1> által, 
amelyet Heine is idéz Disputatien címü költemé
nyében. Heller egy év után Prágába ment, ahol az adó 
felosztásánál magára vonta egyes gazdagok haragját, 
akik azzal vádolták be, hogy jrataiban gya.Iázza a 
kereszténységet, amiért Bécabe vitték, abol a hit
község buzgólkodása következtében ugyan megmene
kült a haláltól, de kiutasítottak AusztriábóL Utána 
Dr. Lucerna Leo vezette a hitközséget, aki a páduai 
egyetemen három fakultás - doktorátusát nyerte el. 
A hitközaég békés életének véget vetett K1esl bíboros, 
aki ekkor Bécs püspöke lett, aki elrendelte, hogy 
a zsidóknak szombatonként térítő prédikációkat kell 
hallgatni ok, amelyeken mindenkinek meg kellett jelen
nie s hogy senki el ne aludjék, arra őrök vigyáztak. 
A polgárság pedig kiűzetésüket sürgeti s egyik baad· 
ványában a zsidók templomát s iskoláját uviehische 
Synagogiscbe apelunken ), -nek nevezi. Fáj nekik, hogy 
a zsidók nagyon gazdagok, amit azzal bizonyítanak, 
hogy nem koldulnak s szegényeiket ök mAguk tartják 
el. A század negyvenes évei igen küzdelmesek voltak. 
1642-ben egy Engelberger nevü kitért zsidó miatt 
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'Volt zsidóüldözés. Ö egy lopás következményeitől 
'Való félelemében katholikus lett, amikor is új hitében 
igen buzgónak mutatkozott és ccKatholischer Weg
weiser ') címen térítő könyvecskét is írt. Mikor keresz· 
i ény pártfogói ráuntak, megint lopott, amire halálra 
ítélték. Mikor látta, hogy nincs számára kegyelem, 
földre dobta az akasztófa a1att a feléje nyujtott feszü
letet s legközönségesebb módon becsmérelte új vallá· 
sát. A tömeg ennek hallatára rávetette magát a nagy 
számmal j elenlevő zsidókra. 

Az ötvenes évekbP-n a ghettónak gyakori vendége 
volt Wagensei l Kristóf, aki keresztény létér e tekin· 
t élyes zsidó ismeretre tett azert, amint ez több mü· 
véböl látható. A ghettó akkori orvosához, Dr. Winkler 
Leóboz baráti l{ötel ékek fü zték. Hogy milyen volt 
néruely szegény zsic1ónak helyzete, ezt Wagenseil írja 
meg egy helyen. cc liúsvótkor kényszer ítik arra, hogy 
mondja: ccKrisztus f~ltámad l), ba kimegy az utcára, 

megdobálják vagy diszn <Jzsírral uekenik a száját, a 
za idú templom előtt lármáznak, a sz~rtartásaikat meg· 
zavarják, meg]opják B megcsalják öket 8 zr;idéJt meg· 
csalni di csőség szám ba megy . . . m eggyujtják szakál
lukat 8 általában roHszabbul bánnak velük, mint a 
kutyákkal.,. 

1657-l>en Lipót kezdett uralkodni, aki ezerzetesnek 
l\észült 8 mintegy etöszak1<al kellett a. trónba ültet ni. 
Uralkodása harmadik évében megerősíti a gbettó pri'fi
légiumát. A ghettó élénk belső eletet folytat. Levi 
Zncharias temp]omot építtet u község számára s oly 
iskolát, ahol 2t tanulc', teljes ellátást kap. A község 
rabbija Aak~názi Gerson, aki elsőrangú szaJctekintély 
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a balachikns tudomány terén. A polgárok gyűlölete 

azonban nem lankadt, amihez hozzáj árult az is; hogy 
Kollonics Lipót bíboros, a császár legbizalmasabb
embere szítottR. Az udvarnál a jazsuiták irányították 
a politikát. A császár felesége Spanyolországból hozta 
magával a vallási türelmetlenséget. Mi kor 1 G 68-ban 
a trónörökos három hónapos korában meghalt., a jazsu
iták azt hirdették. hogy ez I sten büntetése a zsidók 
megtüréseért. ~fi kor a császári palota kigyulladt, ugyan
ezt bangoztatták. A császár ezért elhatározta kiüze
tésüket. 1\findjárt akadt egy közgazdasági tekintély is, 
Becbet·, aki azt fejtegette, hogy a zsidók veszedelmes 
konkurrensei a keresztény kereskedőknek, olcsón adhat
nak, bisz alig vezetnek otthon háztartást. Ahol el
szaporodnak, monopolizálj ák a ker~skedelmet. Velencé
ben például az ö kezükben van - az egész tubák
kereskedés. Igaz, hogy hitelt adnak zálogra, de ez 
csak olyan, amiko t· az ördög j ó t tesz azzal, aki 
eladja neki a lelkét. <c Közgazdasági érdek l) tehát tőlük 
szabadulni. 1670-ben március elsején megjelent a 
császár rendelete, mely kiűzi a zsidókat Ebesből és 

\ 

Alsó-AusztriábóL Ugyanaz a sors érte tehát őket, 

mint 250 évvel eze]őtt. De V. Alberthez képest Lipót 
kimélete::en járt el. Legelőször kiutasitották az adót. 
nem fizető koldusokat és tudósokat s útlevelükbe be
írták. hogy kiutasításnk egyedüli o]\a a császár akarata. 
Egy hónapra elzárlak a gbettót s ez idő alatt összeírták 
a zsidók összes követeléseit s adósságait. A zsidók 
még mindig reménykedtek s beadvánnyal próbálkoztak, 
melyben hivatkoznak arra, hogy az ut.olsó évtized 
alatt GOO,OOO fotinttal járultak az állami terhekhez. 
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Nem tudják, mivel szolgá!tattak okot a kiűzetésre, csak 
nem tételezhetik föl, hogy bűn zsidónak lenni. Mikor 
ez nem használt, pénzbeli ajánlatokat tesznek, száz-
ezreket ajánlanak a császárnak s az udvarnak, pedig 
szegények voltak, mert kiderült az összeírásnál, hogy 
ép annyi követelésük van, mint adósságuk. Több 
európai udvarnál mozgósították magasrangú pártfogói
kat, de eredménytelenül A császár nem akarta vissza
vonni a rendeletét, malyről a bécsi polgárok azt írták, 
«hatalmas, sőt majdnem isteni1> (grossmacbtig ja 
gleicbsamb Göttliche Resolution). 

A bécsi zsidók tántoríthatatlan hithűségről tettek 
tanubizonyságot. A ·svéd követ dicsőítőleg említi, 
hogy egy sem tagadta meg hitét, amivel pedig meg
ezerezbette volna a városban való maradás lehetöségét. 
Egy keresztény rímfaragó, Abele Mátyás, aki leírta 
rossz verseiben az akkori eseményeket, elmondja, hogy 
egyszer ebédre volt meghíva egy jobbmódú zsidóhoz. 
Mikor elbúcsúzott tőlük, a kiüzetés is szóba került, 
amire a jelenlevő (nők sírva fakadtak. Ö mint a 
caalád jó barátja azt ajánlotta nekik, hogy térjenek 
a keresztény hitre, mire ök kijelentették, hogy még 
akkor sem követnének el hűtlenséget, ba elevenen 
megsütnék öket. Elgondolkodtam - mondja erre -
hogy az ördögnek e vértanui gonoszságukban s makacs
ságukban kitartanak s inkább ezeretnék egy szerecsent 
fehérre mosni, mint egy ilyen zsidót tévelygésétől 
megtisztítani. A nehéz időkben nagy jellemekre emlé· 
keztető en viselkedtek Frank! Kopp el fiai. Mold vaország 
elüzött vajdájának koronaékszerei náluk voltak zálogba 
letéve. Ezeket odaadták a tanácsnak, azonkivül 20,000 

A2: JMIT ÉvkönJIVB 1914. l~ 
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forintot a hitközség adósságainak rendezésére. Mivel 
attól féltek és pedig jogosan, hogy a zsidó temetőt 

lerombolják, a nemrégen eltemetett apjuk tetemejnek 
békében hagyására s a temető fentartására szerződést 
kötöttek a várossal s így a zsidó községből nem 
maradt más fenn, mint a zsidó temetőnek keresztény 
őre. A ghettót elnevezték Lipótvárosnak. Lakói ezét
széledtek mindenfelé. A zsinagógát katholikus temp
lommá alakították, az átalakítási munkákat még a 
zsidók ottléte alkalmával kezdték meg. 

A felavatásra a pápát akarták meghívni, végre meg
elégedtek Kolloniccsal, aki prédikációjában dicsőítette 

a császárt, mint Ábrahámot, aki magánál tartja Sárát, 
az egyházat s elűzi Hágárt, a zsinagógát. 

III. 

A polgárság megszabadult az üzleti versenytársak
tól, de nem következett be a várva-várt aranykorszak. 
A ghettó házait nem lehetett sem eladni, sem bérbe
adni,- az arany-, ékszer-, szövet-kereskedelem megbé
nult, a pénzviszonyok még nehezebbek lettek. A lel
kesedés hevében a polgárok magukra vállalták, hogy 
a zsidó türelmi adóban befolyt összeget évenként 
beszolgáltatják a császárnak, de csakhnmar könyörög
niök kellett adó-elengedésért, de azért fizetniök kellett 
1815-ig, úgy hogy a zsidók kiüzetése egészben véve 
egy milliójába került a városnak. A török, olasz, len
gyel kereskedelmi összeköttetés megszakadt A kincs
tárnak lovakra volt szüksége, de nem volt, aki szál
lítsa. Ausz~ria háborúba keveredett, amihez pénz 
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kellelt s ekkor a mártékadó körök visszaemlékeztek 
arra, hogy a zsidók (c egy ki s borravalóért» pár nap 
alatt százezrekre menő hitelt tudtak szerezni. A ka
mara pedig már azt is meri hangoztatni, hogy egy 
kormánynak sem lehet az a célja, hogy az országot 
elnéptelenítse. Elbatározták tehát, hogy újból been
gerlik öket. A visezalatelepülés nem történt tömegesen, 
mert a jog igen drága volt, ezenkívül a latelepülők 

teljesen a csaszár kényének voltak kiszolgáltatva. 
A kiűzetés után hat évre már Bócsben találjuk Op
penheimer Sámuelt. 

Oppenheimer, valamint unokaöccse Wertheirner 
Sámson igen nagy szerepet j átszo~tak, mert évtizedeken 
át az állam hitele az ő hitelképességükkel azoros 
összefüggésben állott. A török háborúkban megbecsül
heletlen szolgá.latokat tettek Ausztriának. Az egyik 
híres hadvezér, Badeni Lajos be is ismerte, hogy a 
hadsereg nem lett volna képes eredményeket elérni 
az ö támogatásuk nélkül. 1682-ben Oppenheimer a 
bad se r eg egész ellátását veszi át. (( Mintegy varázs
vessző birtokában felt árt aranytartalmú tárnákat, 
megnyitotta a hitel forrását ott, ahol a többi a végtől 
e az ölmerüléstől félt. Magyarország és Németország 
összes utain látjuk társzekereit . . . Ausztria hitele 
nem kis mártékben azon bizalmon nyugodott, melyet 
Oppenbeimer élvezett)) (Kaufmann). E nagystílű tevé
kenységet rendkívüli módon nehezítette a rossz köz
igazgatás, a birodalom szomorú pénzügyi helyzete s a 
gyűlölet, mely a Z:lidó háború-intézöt (Kriegsfaktor) -
me rt ez volt a címe - körül vette. A szállításokért 
nem kapott készpénzt, hanem ·utalványokat, melyeket 

12* 
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nem akart senki se beváltani. Ha volt készpénz, azt 
a nemzsidó szállítók kapták. Ellenőrzés nem volt, 
minden parancsnok saját felelősségé1·e rendelt hadi 
szükségleteket. Ebből azután az elszámolásoknál nagy 
ellentétek támadtak. Kollonics sem nézte jó szemmel 
a zsidó szállító térhóditásait 8 azért ajánlatot tett 
arra, hogy ő maga, valamint a püspöki kar tagj ai 
fogják a badsereget ellátni. Ajánlatát elfogadták s nem 
törődtek azzal, hogy tönkreteszik Oppenheimert, de öt 
nap múlva Kollonics és társai kijelentették, hogy csak 
készpénzért szállítanak, tehát ismét Oppenheimerre 
szorultak. 1694-ben az állam három millióval ta1·tozik 
neki. Hogy szabaduljanak tőle, belékeverték egy gyil
kossági históriába., melynek valóságos középkori vad
regényessPge van. Egy brandenburgi lézengő ritter 
Gomperz elevei zsidó adósa volt s egyszerre azt 
kezdte mondogatni, hogy Gomperz őt Oppenheimer 
nevében felbérelte, hogy gyilkolja le Wertheime·rt. 
Ez kapóra jött a bíborosnak. Levelezést folytatott ~z 
ügyben a brandenburgi fejedelemmel, területátenge
déssei biztatja, az elkobzott vagyon harmadrészét 
odaigéri neki, ha elfogatja Gomperzet, ő meg elfogatta 
Oppenheimert s fiát. A vád ugyan hazugnak bizo
nyult, de Oppenheimer hitele megingott egy időre. 
1700-ban egy kéményseprő legény gúnyolta Oppen
heimerék háza előtt a zsidókat, amire összecsődült a 
nép, megrohanták házát, pénzt 8 okmányokat loptak. 
A csődületet véresen elnyomták, de mikor az ellenlSrző 
bizottság a Kriegsfaktor számláiti vizsgálta, megint 
nagy hiányok voltak s követelésének egy nagy részét 
nem akarták elismerni. 
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A császár Oberkriegsfaktor címmel kedveskedett neki 
s ez volt tulajdonképen egy küzdelmes élet eredménye, 
mert vagyonilag gyengén állott. Fia Emánuel 1739-
ben tíz forint vagyon hátrahagyásával halt meg. Op
penheimer maga azt szokta mondani, hogy a császár 
iránti szaretetből sok olyat is vállalt, aminél előre 

látta a veszteséget.Vallásos, jótékony, tudománypártoló 
volt. Jövedelmének tizedrészét zsidó szokás ezerint 
jótékony célra használta fel. 72 éves korában a tal
mudnak 72 példányát osztotta szét a zsidó tudósok 
között. 

Szerencsésebb volt élete külső viszonyaiban Wert
heirner Sámson, aki az államnak s a császári család
nak udvari bankárja volt. Törmészetbeli szállításokkal 
nem akart foglalkozni s így meg lett kímélve az ezzel 
jál' Ó izgalmaktól s kellemetlenségektőL Lipót, József, 
III. Károly alatt tevékenykedett s mindegyik na
gyon kedvelte. 1693-ban Lipót az összes birodalmi 
zsidók főrabbijává nevezi ki. III. Károly frankfurti 
koronázásának napj án tüntetőleg fogadta. Engedélyt 
nyert arra, hogy frankfurti házának kapujára ki
tehesse ~ kétfejű sast. Magyarországban, Sziléziában, 
Németországhan voltak bázai. Fejedelmi háztartást 
vezetett. Fia nagy vadászatokat rendezett, melyeken 
az angol követ és Savoyai J en ö is részt vettek. 
Bizonyára élénk feltünést kelthetett, hogy a főrabbi 

fia az újév és az engesztelőnap közötti bűnbánó napo
kon se mondott le erről az úri szórakozásról. W ert
heimert Lipót és III. Károly egyaránt kitüntették 
ajándékokkal. 1713-bo.n huszonnégy esztendei basznos 
szolgálatai .fejében privilégiumot nyer arra, hogy bár-
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hová letelepedhetik az országban - n agy jog egy 
zsidó számára az akkori időkben. Ahol a zsidóságnak 
igaztalanul sz en vedni kellett, m indenünnen ő hozzá 
fordultak s ö befolyásos összeköttetései által segített. 
~l ikor Eisenmenger J á nos <(En'tdecktes J udent.nm 1) 
címü könyvét megírta, melyben azt akarja bizonyítani, 
hogy a zsidók káromolják a szent háromságot s azon· 
kívül telve vannak babonákkal s a talmudi irodalom
ból az össz e függésből kiszakított id~ zetek alapj án a 
leggyülöletesebb képet festi a zsidóságról, attól lehe
tett félni, hogy zsidóellenes zavargásokra fog ürügyet 
szolgáltatni. Előbb pénzt ajánlottak a szerzönek 
könyve visszavonására, de mivel nem bírtak meg
egyezni Eisenmenger magas követelései miatt, Wert
heimet· közbenjárására Lipót zár alá tétette a könyvet. 

Oppenbeimer és W Prtheirner engedélyt nyertek 
arra, hogy a szolgálatukboz szükséges háznépet Je
telepitsék Bécsbe. Ennek következtében sok zsidó 
család költözködött be névleges pl'otektorátusok alatt. 
Az ö körükhöz tartoztak az Arnsteiner, Eskeles, 
Liebenberg családok, kik közgazdasági tevékenységükért 
később nemességet kaptak s hogy a társadalomba bejut 
hasRanak"gyermekeiket kitérítet.ték. Többen a pozsonyi 
ghettóból kerültek Bécs be s ott nagykereskedést folytat
tak. Jogi helyzetük azonban teljesen bjzonytalan volt. 
Károly az adóprés különféle nemeivel kisérletezett. 
Többször kényszerítették őket önkéntes adományokra. 
Egymást érik a rendel~tek, melyek lebetetlenné akar
ják tenni a társadalomhoz való közeledésüket. 1718-
ban eltiltatik az, hogy zsidók keresztény családi 
ünnepeken jelen legyenek. J{eresztény irodai alkal-. 
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mazott nem étkezhetik s nem hálhat zsidónak házában. 
Ha processzió jön, a zsidónak el kell bujnia. Ha 
igaz - amint a rendelet elpanaszolja 1724-böl -
hogy a zsidók rózsafüzérrel kezükben besompolyognak 
Bécsbe, vagy pedig azzal az ürüggyel, hogy ki akarnak 
térni : akkor vétkeztek az ellen, amit a középkor1 
zsidó erkölcstanítók oly nyomatékosan eltiltanak. Az 
akkori szellem mellett természetesnek fogjuk találni, 
hogy bár nagyobb összeget ajánlanak föl arra az 
esetre, ha megengedik nekik egy templom építését , 
Károly a gyóntatójának rábeszélésére lemondott a 
pénzről, melyre pedig mindenkor olyan nagy szüksége 
volt. 

IV. 

Mária Teréziától, aki Prágából és Budából kiutasí
totta a zsidókat, s aki a türelmi adót hozta be s 
egyik aktára ráh·ta a zsidóságra vonatkozólag <1 ich 
kenne kein e ar g ere Pest v or den staat als diese Nation ", 
a bécsi zsidók jót nem várhattak. Idegen zsidónak 
letelepedési engedélyt nem adott, csak kivételes eset
ben a akkor sem volt benne köszönet. 1777 -ben 
Götzel három évi tartozkodásra engedélyt nyer, mert 
bérli a kávé és tea fogyasztási adót, ezenkívül100,000 
forintot szerzett az államnak. Utóbbi érdeme kétes 
fényt vet rá, mert valószínűJeg új zsidó-adók kigondo
lásával, vagy besugásokkal érte ezt el. A dohány-üzlet 
fellendítésében kiváló szerep jutott a Hönigsberg né
ven nemességet nyert Hönignek. Mikor ez egyszer elő
adást tartott, a királynő spanyolfal mögött hallgatta, 
mert nem akarta, hogy zsidó láthassa az arcát. 
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~llen l>en nttgyou ked v elte a portugál azármazású 
Diego d'Aguilar-t, kit még III. Károly bízott meg a 
dohánytermelés rendsze1·esitésével. 172t-től 1739-ig 
több mint 7 millió forintot fizetett be az állampénz
tárba dohánybérlet fejében. Mikor a sehönbrunni 
kastélyt építették, ő tőle is nagyobb kölesönt vettek 
föl. Báróságot is sze1.·eztek neki, de annyi türelmi 
adót róttak rá, hogy megunta a folytonos adófeleme
lést s Londonba költözködött. A gazdag bárónak 
bizonyosan nem esett oly nehezére megfizetni a 1·eá 
kivetett ezreseket, mint a szegény zsidónak a napi 
30 kr~joárt a bécsi tartózkodásáért; a vásáron való 
megjelenést külön meg kellett fizetni tl. De azért a 
tolerált zsidók között igen nagy volt a törekvés az 
általános müveltség elsajátítására, amely törekvést a 
francia szabadelvű eszmék elterjedése is elősegítette. 

Mária Terézia uralkodásának vége felé az a panasz, 
hogy a bécsi zsidók a színhá.zakban a legjobb helyeket 
bérlik, fényűzéesel öltözködnek, sót Königeberger 
udvari faktor kardot visel állandöan. II. József emelni 
akarta a zsidók szellemi s társadalmi helyzetét, de 
nom akarta megengedni, hogy hitközséget alkossanak, 
mert ez ezerinte csak megerösitené őket babonáikban. 
A testi vámo~ beszüntette, de a belöle folyó jövedel
met más alak bnn rótt& ki & zsidókra. 

A hitközség alakulása felé az első lépés 1792-ben 
történt meg, amikor megengedték, hogy a zsidók 
három képviselőt választhatnak, kik ügyeikben eljár
hatnak a hatóságnt\l. A képviselök első dolga volt 
folyamodványt intézni a kormányhoz, malyben több 
a kort jellemző kérést terjesztenek elö. Többek között 
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azt kérik, hogy állami azoigálatba bocsássák őket, 
hogy ne címezzék leveleiket «Jud» jelzéssel s az 
esküvőknél ne legyen rendőrbiztos jelen. Feleletül 
bíztató ígéreteket kaptak. 

Ferenc uralkodása alatt egymást érik a kicsinyes
kedő és atyáskodó abszolutizmust jellemző intézke
dések. Mikor 1807-ben Napoleon a francia zsidókat 
kongresszusra hi vta össze, a bécsi zsidók rendőri meg_ 
figyelés alatt állanak. Egyik rendöri jelentés felsorolja 
azon zsidó .családokat, kik nem élnek rituálisan. 
Közöttök Dr. Oesterreichm·, Balatonfüred első orvosa 
is helyet foglal. Különösen a gazdag zsidókat tartották 
szem előtt, akik a zsidó vallás gyákorlati törvényeit 
nem tartják. Igen nagy szerepet játszott ezek között 
Arnstein bárónő, akinek szalonja a bécsi kongresszus 
idején gyülekező helye volt az idegen előkelőségeknek. 
Mennél gazdagabbak voltak, annál lealázóbbaknak 
tüntek fel nekik a némelykor nevetségesen kicsinyes 
rendszabályozások A franciaháboruk befejezése után 
igen sürgősnek találj a Ferenc Páriahól azt a rendeletet 
kiadni, hogy ne engedjenek zsidóknak házat vásá
rolni Bécsben. 1820-ban pedig ö maga tiltja el azt, 
hogy a keresztények ne táncoljanak purimbálokon. 

A tolerált zsidónak joga volt zsidó személyzetet is 
tartani. Hogy mi tartozik a személyzet fogalma alá, 
azt a rendőrség döntötte el, természetesen a megvesz
tegetés nagysága szerint. Egy bécsi zsidó nős nevelőt 
tartott gyermekei mellett, a felesége nevelőnőként 
szertpelt. Amikor a gyermekek felnőttek, a nevelö
böl <c mezuzo-felszegezö ~, a feleségéből «húskisózó~ 
lett s mint ilyen türetett meg. 
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Az idegen zsidó rendszerint csak 48 óráig tartóz .. 
kodbatott a vár~sban, de egy kis baksis segitségével 
két havi tartózkodást is el lehetett érni. Két hónap 
után el kellett utaznia. E kötelezettségének eleget 
tett akkor isl ha kiment Bécsnek az egyik oldalán s 
bejött a másik oldalán. Ezt az eljárást egymás között 
a zsidók «kóserolás1> ·nak nevezték. 

A müveltebb s gazdag bécsi zsidók az istentiszteleti 
formák megnemesítésével, a nevelésügy megjavításával 
remélték polg~ri állásukat megjavítbatni. A hamburgi 
templomi reformok hatása alatt a huszas években 
knlturegylet alakult na jó előmozdítói~> név -alatt, 
mely célul tűzte a bittaniskola megszervezését s az 
istentisztelet modernizálását. A hittaniskola fölötti 
felügyeletet a Szent István-templom egyik lelkésze 
látta el azért, hogy a tanítás <1ne fajuljon el a rabbi
nusok r:,zőrszálhasogatásává'>. Egyrészről nem akartak 
újításokat engedni, másrészről féltették a zsidókat a 
túlságosan alapos vallásoktatástóL A politika az volt, 
hogy megutáitassák a jobbmódúakkal a zsidóságukat 
s áttérésre bírják. A hittaniskola vezetőjének 1825-ben 
Mannheirner Izsák Noét hívták meg, aki valóban 
gondviselésszerű szerepet töltött be. Rothschild közben
járására a kormány megerősítette mint iskolavezetőt , 
de arra intette, hogy a hagyományokhoz ragaszkodjék 
s újításokat ne hozzon be. A bécsi zsidóknak volt 
már akkor rabbijuk is, Horovitz Lázár, aki (( kóserhús
felügyelö• néven szerepelt. Ö mellette müködött Mann
heimet· minden dologra kiterjedő buzgalommal Szer
vezte a hítközséget, behozta az anyakönyvvez~tést, 
jótékonysági s egyéb közhasznú intézményeket hivott 
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életre. Hitszónoklataival s élete példájával egyaránt 
mély hatást ért el. Az istentiszteletbe szebb formákat 
hozott be a hagyományos alap teljes megkímélésével. 
Ugyanabban az irányban buzgólkodott Sulzer Salamon 
kántor, aki a régi hagyom án y os templomi melódiákat 
új, művészi formába öntötte. A bécsi istentisztelet 
iskolát csinált s a monarchia több városában hasonló 
törekvésekre indított. A negyvenes években a bécsi 
zsidók a politikai, irodalmi s tudományos élet minden 
terén tevékeny részt vesznek. 1 8~8·b~n négyezren 
vannak, de bitközséggé nem tömörülhetnek. A már
ciusi elesettek között egy Spitzer nevü zsidó ifju is volt 
s a többi lelkészek sorában ~Iannheimer fennkölt 
beszédet tartott. Az újonnan összeülő képviselöházba 
Brody városa képviselőnek választotta s a képviselö
házban felszólalt a zsidó türelmi adó ellen s a halál· 
büntetés eltörlése mellett. Mikor I. Ferenc József a 
trónra lépett, Olmützben fogadja a bécsi zsidók kül
döttségét s az ő ajkain ha:r;1gzik legelőször : «lhre 
Gemein de)). 

Tehát a bécsi zsidóknak hitközeégi jellegát tulajdon
képen Ö Felsége adta meg közvetlenül. 

A jogi helyzet megjavulása rohamosan megnövesz· 
tette a hitközeégi tagok számát. Az ötvenes években 
Európa legtekintélyesebb községe s a zsidó szellemi 
élet egyik középpontja lett. J·eninek Adolf, a kiváló 
zsidó tudós s kitünő hitszónok s a köréje csoportosuló 
tudósok, mint Weisz Izsák Hirsch, a zsidó hagyomány 
történetének megírója, F riedmann Méir, jeles midrás
kutató, Szmolenski Péter újbéber regényíró, Szántó 
Simon lapszerkesztö, valamint a közélet egyéb terén 
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nagy birnévre szert tett férfiak, mint Frankl Ludwig 
August, a híres német költő, Kuranda Ignác osztrák 
politikus, \V ertheirner József, a bécsi Alliance elnöke 
nagyban hozzájárultak ahoz, hogy a hitközség, mely
nek nagy multja van, bíztató jövőnek nézzen elébe. 

Budapest. Dr. Richtmann Mózes. 

l 

SAUL KIRALY ENDORBAN. 

I. 

Ma megőrültek a felhők talán ? 
V ad, eszelős haraggal 
Mindnyája végig nyargal 
A vihar-verte ég boltozatán : 
Megbomlott éji horda, 
Amely rohantában kioltja 
Virrasztó lámpáit a csillagoknak ... 

S mig fönn a felhők sergei robognak, 
Haduruktól, a vihartól üzetve, 
Kinek mindig csak korbácsolni kedve 
Rabszolga felhő-katonáit 
Egy ismeretlen végtelenbe, 
Mig ott fönn csatára kiszáll 
A zi vat ar fekete serge, 
S hallatja dühödt harEonáit, 
Lenn az országút bús sarába' sántit, 
Fáradságtól hénára verve, 
Szomjtól gyötörve, kínzott-étlen, 
Két szalgájával Saul király. 

' 
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S hogy vánszorgón baktat az éjben, 
- Szolgáinál is sokkal szolgább 
Rongyos paraszti ál-ruhában, 
A felhőknek irígyli dolgát, 
Kik célj uk felé 1 örve bátran, 
A messzeségben vesznek el, 
Mig őneki bujkálni kell 
Az ellenséges éjszakában, 
Amely baljós árnyakkal fenyeget 
S szivére uszít falánk rémeket. 

De mikor ahg birja már, 
S ugy érzi, nem viszi tovább a lába 
S ledől az esőverte út sarába, 
Egyszerre csak derül a szemhatár. 
Itt-ott egy nyájas mécsnek enyhe fénye 
Vjgasztalón száll szét az éjbe, 
Hirdetve, hogy Endorba értek íme 
A fáradt vándorok. 

Saulnak halálra vált a színe, 
Roskadtan vánszorog, 
Es aj ka megremegve súgj a : 
- Mutassátok meg, hol lakik a némber, 
Kinek szeme, az örök-éber, 
A multba visszaszállva 
Ellát a zűrös ős-ködig, 
JYiikor még senkisem volt, ki király ma ; , 
Es azt is látj a, hol a j öv ő útj a, 
Melyen semmivé ziillhet újra. 
Ki most még dölyffel hősködik 
Sorsom rejtélyeit megold va~ 
Még mielőtt letűnt ez éjjel, 
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I [add lássam én is a boszorka 
Multat s jövőt felidéző szemével 
Mezetlen ül a végzetet : 
Vezessetek, ho~zá vezessetek l 

II. 

cÉjszaka jöttem, reggelig se vá1·hat 
Az én beteg lelkem, 
A halálra fáradt : 
Ments meg, válts meg engem l 
Sok száz uton jártam, 
Annyi szép határban 
Búsan tévelyegtem. 
Görnyesztő volt álltom, 
Lankasztó volt ültöm, 
Poshasztó volt fektem, 
Sorvasztó volt jártom . .. 
Mindenütt körültem 
Orv les ben halál van . . . 
Hozzád menekültem, 
Reménységeim mind 
Tenöledbe búttak ; 
Mutasd meg egy szóval, 
Derítsd föl egy jellel 
A menekvő útat l » -· 

8 halkan válaszolván, 
Kérdi a boszo1·kány : 
- u Ki vagy esdeklő te, 
Aki arra vágyol, 
Hogy az én kez.emtől hulljon le a fátyol, 
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Mely titokból szöve 
Ráborul jöv5dre, 
B mik rég sírba hulltak, 
Elenyészett multak, 
Orozva uj éltet, 
Lépjenek elébed ... " ~ 

És Saul király megadóan válaszolja : 

191 

- « Mi lehetnék ? Szolga vagyok, szegény szolga. 
Mondhatatlan nagy tehert<>l 
Roskadozik az én lelkem, 
Mindenkinek jobb a dolga, 
Énnálamnál nincs szegényebb Izraelben !» 

Fölsüvít a boszorkának hangja. Mint a 
Nyílvessző száll Saul szivébe : 

- «Csalafinta, 
Ravasz beszéd a beszéded, mégsem áltat. 
N em vagyok én kicsi gyermek, 
Kit rászedhetsz. Rég is~erlek. 
Csal a gúnyád, nem vagy szolga, 
Sötétlelkü Saul király vagy.» -

- «Nincs igazad, hogyha korholsz, zord boszorka. 
Az én szavam mégse hamis; 
Saul királynak ha hívnak is, 
Jogarral és koronával 
Megvert lelkem csak reá vall : · 
Szolga vagyok, szegény szolga, 
Megvetett szolgája a legnagyobb úrnak, 
Jó szava nincs hozzám, csak ütiegi hullnak 
A lelkemre folyvást. 
Imával, fohásszal mindhiába kérdem, 
Mitöl felém fordul, mi volna az érdem, 
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Az álomfejtöknél sincsen magyarázat, 
Papok-, prófétáknál nem lelek megoldást: 
Végső menedékem 
Te vagy immár nékem, 
Ahol lelkem ezerjófüvet találhat, 

, Titkot széjjel fosztó, 
Szent tanácsot osztó, 
Istentől megáldott nagy ass!tíonyi áll~t l» -

Feleli az asszony megvetőn, keményen : 
- «Hogy énhozzám. j öttél, balgatag reményen 
Táncoltattad lelked ; 
Minek biívös nyitját másutt meg nem lelte~, 
Mindhiába várod, -
Hogy nálam találod, 
N em adhatom néked, bárhogy kérn é d, én sem. 
Uresség fölötted, 
Si várs ág alattam. 
Máshol kell kikötned, 
Máshol kell kutatnod, 
Csakis tenmagadban. 
Multad tenlelkedben, 
Mélyibe temetve, 
J öv ő d tenszived ben, 
Életért epedve. · 
Ahol összeolvad 
A tegnap s a holnap, 
A dél meg az éjfél : 
Csak magadba nézzél. 
Senkit föl nem támaszthatok, 
Akit lelked föl nem támaszt, · 
Valódból kél minden halott 

' 8 jövődre fényt lelked áraszt. , 
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Multat és jövőt kutatva, 
Szállj alá csoda-kutadra, 
Melynek mélységes vizébe' 
Benn reng multad, jövőd képe: 
Merülj, törj le önmagadba ... . » 

III. 

Miként a boszorkány parancsa 
Reája rótta, 
Már éj fél óta 
A nyirkos pince-bolt 
Sötétségében böjtöl Saul király ; 
Nyomorultabb, koldúsabb sohse volt; 
Magára hagyva, bús· magába száll, 
S lelkének mélyén csak r émet talál. 
Akik ellen valaha vétkezett, 
Kiket megrontott durvasággal, csellel, 
Mindet fölhozza vad emlékezet, 
Mindnyája vádoló szitokra kel fel 
Valamennyin reája rontanak, 
Kacagva, sírva, visítozó jajjal, 
S hiába kérdi vonagló aj akkal, 
Ki megváltaná, hol késik a hajnal? 
E pince-boltban sohse virrad hajnal, 
Mely visszaűzné lelke mélyibe 
A multak vétek-szülte Térneit ... 

De lám csak, vajj' ki bukkan fel ime : 
Aggastyán-arcát, mely örök-szelid, . 
A borongást hatalmas homlokán, 
De sokszo1· is bámulta hajdanán, 

Az llrflT Évkönyve 19tli. 
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S ki egyszer látta, nem felejti el, 
ó jaj, ez ő, a Bíró, Sámuel ... 
Ki fénybe vitte volna, s a sőtétet 
Hogyan kerülhetné el, megmutatta, 
S ki ellen annyiszor tévelygve vétett, 
Kit gonoszsággal meggyalázva sértett, 
Kinek szavát hitványul kikacagta, 
Ki pellengérre bukott őmiatta, 
Ki hasztalan kérlelte, Isten útj át 
Hadd járja jámborságban népivel; 
8 mi volt jutalma Saultól: durva csúfság .. . 
J aj, mit akar most tőle Sámuel ? 

- a Hivtál onnan, ahol örök a csend ; 
Minek zavartál, háborgatva engem?» -

- aKi szól ?» - riad föl Saul vad rémületben, 
Sámuel szólott vagy csak füle cseng? 

És újra kong a szó, a számonkérő : 
- aMit akarsz tőlem, gőgös Saul király, 
Most, amikor már minden úgyis késő, 

Még egyszer nem lehet dél, ha már a nap leszáll! 
Az Urat elhagyád, im elhagy ő is; 
Szived dacos volt, lázadón kevély. 
Az Ur szavának hogy nem engedél, 
Ö sem hallgat imádra, akármily esdeklő is l 
Az Urat elveszitetted ; azért 
Elveszt ő téged is most. Csupa vért 
Látok Izrael megvert táborában. 
Te és a fiaid, jaj, mindahányan, 
Mire a holnap zord életre kel, 
Filiszteus szablyától vesztek el ... » 
----
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A hang elnémult. Eltűnt Sámuel. 
Nem tudja. Saul, hogy •ki beszélt hozzája? 
Sirjából szállt-e ki Sámuel árnya, 
V agy vezeklésnek vágyával betel ve, 
Multat idézett föl a maga lelke, 
Amelynek gyötrőn kínzó bűntudatja 
A jövőnek rémképét is mutatta ... 

De a szörnyű intő akárki volt, 
Való, káprázat, élő, síri holt, 
És gyász-szava másnak is hallható, 
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Vagy hangja csak a belső rémületnek : .. 
M.J.ként hóhér, lesujtá Sault e szó, 
Tagjai iszonyattól megmeredtek. 
- aÉn Istenem, mért nem hagysz egyedül ?• 
A rémektől féltében ezt sikoltja, 
S éles j aj j al, hörögve elterül . . . 

Reggelre, hogy bel ép a pince-boltba 
Borongó lélekkel a bús boszorka, 
Hadd lássa, a zsidók gonosz királya 
A vezeklésnek éjét hogy' töltötte: 
A legnyomorúbb szolga, 
A Sors legyűrt szolgája 
Magá val tehetetlen', 
Béklyózó rettenetben, 
Földön hever előtte ... 

Budapest. Szilágyi Géza. 
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HOR EDE EMLEKEZETE. 

l•'ol ol vaAáHm kol'lil t 1~z [MIT folol vn.só oa tó jón. 

IIölgyeim és Uraim! 
A bála és köszönet szavaival kezdem felolvasáso

mat. IJálás köszönetet mondok az IMIT vezetöségé 
nek, amely módot nyujtott nekem arra, hogy e 
díszes társaság olőtt felidézhetem egy kiváló, érde
mekben gazdag zsidó testvérünk immár feledésbe 
mont cmlékét és ennole kapcsán beszámolhatok an·ól 
az okcióról, amely kezdeményezésem folytán egy fel
vidóki lds városban megindult nagy hitsorsosunk 
emlékénok megörökitéaéro. 

Horn Edóröl van szó, a harminchét év előtt el
hunyt zsidóbitü államtitkárróL 

'fisztelt hallgatóim, Önöl< valószinüleg már tudo
mást szoroztok a llorn emlókét megörökítő akcióról 
azokból a hirlapi közleményokből, amelyek e tárgyban 
a sajtóban napvilágot láttak. 

Miolött azonban e mozgalomról bövebben meg
emlákeznóm, engedjók meg, hogy főbb vonásokban 
vázoljam l forn Ede élotónek folyását és a mara· 
clandó becsü tovékenysógót, amelyet hazája ét·dekében 
ittbon és a kiiHöldön ki fo j tett. 

Horn I•1de, akinek tulajdonképeni neve Einhorn 
Ignác volt, kiváló volt mint ember, mint hazafi, mint 
publicista, mint tu(lós, mint politikus, mint nemzet
gazda\.azJ mint atatisztikue óa finanoior, mint a mun
káamoBgalom lelkes vezetlSje egyaránt ; oly om ber volt, 
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akinek élete minden jelenségére rávilágított a hármas 
láng : a bölcsesség, a szépség és az erő. 

Ho1·n Ede kronológikus sorrendben volt : chéder
tanuló, talmud-ifju, házi tanító, ujságíró, rabbinus, 
publicista, a zsidók emancipációjának és magyaro
sodásának ékesszavú harcosa, tábori lelkész a szabad
ságharc alatt és a nemzet nagy küzdelmének leverése 
után az osztrák szoldateszka üldözöttje. Mint ilyen 
hagyta el hazáját, és buszonnégy éves korától életének 
negyvennegyedik évéig, tehát telj es húsz esztendön át, 
számkivetésben élt. Előbb Prágában, ahol szépiroda.
lommal és ujságírással foglalkozott, aztán Lipcsében, 
hol az egyetemen nemzetgazdaságtant, tör ténelmet és 
filozófiát ballgatott - mialat t t ermészetesen tollával 
tartotta fenn magát - majd Brüsszelben, ahol nem
zetgazdasági és pénzügytani tanulmányokba merült 
és ezenkívül a statisztika tudományát művelte, végül 
Párisban, hol már mint kész tudós a nemzetgazdaság 
és pénzügy terén európai j elentőségű és hírnevű szak
tekintély lett s ahol kitüntetésekkel, dicsőséggel hal
mozták el. Ezek közepette fogta el a honvágy és 
haza is tért. Ittbon egy"szerre a politikai élet hullámai
nak forgatagába került. Rövid idei működése után 
már a legnagyobb állások egyikéhez jutott, amelyekre 
a nemzet és a király kiváló polgárt meghívhat : állam
titkár lett, még pedig az akkori földmívelésügy-, ipar
és kereskedelmi minisztériumban. A sors nem sokáig 
engedte őt t.>vább müködni: - egy alattomos beteg
sége elvitte az élők sorából férfikora delén, ötven
éves korában. 

Horn Ede "l«Htozatos életének főbb momentum9.i 
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ezek : született 1825 sz ep tember 25-én V ágú j helyen, 
mint Einhorn Gerson gyapjukereskedő fia. Igazi 
neve - mint emlitém - Einhorn J gnác volt. Apja, 
aki már az akkori időkben felvilágosodott ember volt, 
nem érte be azzal, hogy fiait a zsjdó népiskola ante
diluviális sznrrogátumába : a chéderbe járasRa, házi
tanítókat fogadott melléjük -- és így Horn Ede mellé 
is - azzal a szándékkal, hogy gyermekeit a világi 
tudományoknak akkoriban még miszteriózus hajlé
kaiba bevezessék. Horn Ede tizenhárom é ves J{o1·áig 
a szülei házban nagy mohosággal szívta magába 
mindR.zt a tudományt, mihez hivatalos és házitaní
tója és magánolvasmánya révén juthatott. Ekkor a 
házitanító kij elen tette, hogy tudományának tarisznyáj a 
már teljesen kiürült és nem tud további táplálékot 
juttatni a mohó étvágyú Ignácnak. 

A szülők tehát Nyitrára, majd Pozsonyba és Prá
gába küldték a tudományszomjas fiut theológiai és 
középiskolai tanulmányokra. Pozsonyban 1841- 1.844. 
között élt Horn Ede. A tizenhét éves ifju t itt N öU

stadt Adolf, a Pressburger Zeitung szerkesztője. vezette 
be az uj e ágh ás ba. Írásai az elnyomott zsidóság éle
tének körülményeivel foglalkeztak és az emancipációt 
sürgették. Cikkei részben külföldi lapokban, részben 
magyar lapokban, jelesül a Pesti Naplóban, a Jelen
korban jelentek meg. 1847-ben már önálló müvel 
állott a közönsóg elé : A zsidókérdés Magyarországon 
címü röpiratával, amelyet a zsidó emancipáció nagy
bírü előharcosának : Eötvös J ózscf bárónak ajánlott. 
Ugyanabban az időben tartotta elsö szónoklatát 
mint prédikátor, Budán egyúttal a Magyarító Egylet . 
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könyvtárosa volt és szerkesztette annak Magyar 
Zsidók Évkönyvét, amelyet értékes közleményekkel 
gazdagított . 

1848-ban, a szabadság esztendej ének április havá
ban, alapította Horn Ede heti folyóiratát, amelynek 
címe volt : Der ungarisebe Is.raelit, amely lapban a 
zsidóság reformmozgalmaival foglalkozott. Horn a 
zsidó rituálé legmesszebbmenő reformjáért, a ceri
moniák teljes átalakításáért küzdött e lapban, amely 
csakhamar a főváros és az ország szabadon gondol
kodó zsidóinak organuma lett. A fővárosban élő hívei a 
pest-budai reformhitközségben tömörültek, amelynek 

·Horn lett a fej e. Ez a köz ség, amelyet az akkori 
kultuszminiszter, Horváth Mihály püspök, elisme1·t, 
1852-ig tartott istentiszteleteket. 

Horn Ede azonban nem elégedett meg vallásfilo
zófiai reformeszméinek hirdetésével; a napi politikába 
is beleszólt, természetesen liberális értelemben. 1849-
ben, rövid idővel azután, hogy Windiscbgratz bevonult 
Pest városába, elnyomták lapját és ő maga is kény
telen volt menekülni, minthogy komolyan tarthatott 
attól, hogy fogságba vetik. Először a magyal' kor
mánnyal együtt Szegedre ment, ahol egy magyar 
politikai lap kiadásánál müködött közre. Augusztus 
havában sikerült neki, az osztrák .részről proskribált
nak, Komároroha jutnia és Klapka tábornok a magyar 
szabadságmozgalmak érdemes támogatóját tábori lel
késszé nevezte ki századosi ranggal. A tiszti rang az 
1849 október 3-án bekövetkezett komáromi kapitu
láció alkalmával biztosította neki a szabad elvonulást 
és a teljes személybiztonságot. De megtiltották neki, 
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hogy előbbi foglalkozásához visszatérjen és a fővá

rosban letelepedjék. 
Hol'n Ede V ágújhelyre, az apai házba vonult, hogy 

ott meghúzódva, tanulmányok között vá1ja be a jobb 
idők elkövetkezését. Azonban nagyon kellemetlen 
meglepetés érte. Haynau elfogatá parancsot adott ki 
ellene. Horn szülei idejekorán értesültek erről és 
nyomban kicsempészték fiukat a városból. Horn Ede _ 
elmenekült és meg sem állott Prágáig, ahol 1849 
decemberétől 1850 elejéig rejtőzött. Prágából a cikkek 
egész sorozatát írta. Irodalmi tevékenysége, amelyet 
az elbukott magyar ügynek szentelte, azonban nem 
ke1·ülte el az éber rendörség figyeimét és Horn Edé
nek ismét csak meg kellett fognia a vándorbotot. 

Természetes, hogy a külföldre igyekezett. Majdnem 
három havi vándorlás után, 1850 márciusában, Ljp
csébe érkezett. Harminc krajcárral a zsebében tartotta 
bevonulását a szász fővárosba Szent István birodal-· 
mának jövendőbeli államtitkárj a. Szerenceére a hete
kig tartó vándol'lás alatt egy jellemrajzet dolgozott 
ki Görgey Arthur1·6I, amely munkáért a He~tig könyv
kiadócégtől 70 tallér bonoráriumot kapott. A müvecske 
révén Horn újabb megbízásokat kapott a kiadótól, 
majd alkalma nyílt a Gegenwartha több cikket írni 
a magyar szabadságbarcról és a Brockbaus·féle Kon
versationslexikon tizedik kiadása számára megírni a 
Magyarországról szóló közleményeket. 

Lipcsében Horn nagy buzgalommal vetette magát 
a nemzetgazdnságtan, a történelem és a filozófia ta
nulmányozására, amely tárgyakat az egyetemen hall
gatta. Mint egyetemi hallgató egy művet adott ki 
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Spinoza államtanáról, amely munka később Brüsszel
ben francia nyelven is megjelent. Ugyanakkor egy 
((Magyarország március előtt» címü könyvét, majd 
1851~ben első nagyobb művét adta ki Kossuth 
Lajosról. Irodalmi munkássága révén a német köz
vélemény ben élénk érdeklődés támadt a magyar 
viszonyok iránt, de sajnos az államhatóság, bár hivat
lanul, szintén Horn olvasói közé tartozott. Az osztrák 
kormány beavatkozása foJytán a könyvet konfiskálták 
és az ügy, miután a Tendőrségnek a szerzőre nem sike~ 
rült rátennie kezét - mert Horn idejében megugrott 
- a kiadónak tizennyolc hónapi fogságot hozott, 
amelytől 600 tallér á1·án váltotta meg magát. Három 
évvel késöbb a Kossuth Lajosról írt könyv London~ 
ban angolul is megjelent. 

Lipcséből Horn Brüsszel felé vette útját, ahol 1851 
decemberében érkezett meg. Kemény megpróbáltatá
sok, kimondhatatlan nélkülözések között töltött itt 
egy teljes esztendőt, míg sikerült lábát megvetnie. 
Lassan-lassan azonban mégis belejött a belga viszo
nyokba, kiprobált tullánttk ismét müködési tere nyí~ 
lott; cikkeket írhatott számos Japba. 

Belgiumban akkor virágjában volt a statisztika 
tudománya. Horn, aki a szükséges előtanulmányokkal, 
a pénzügytannal, nemzetgazdaságtannal és történelem
me], már Lipcsében elkészült_ s akinek mozgékony 
szellemében a napi aktuálitások iránt erős érzék la
kozott, nagy buzgalommal és energiával fordult a 
statisztika felé. Alig másfél esztendővel azután, hogy 
Brüsszelbe iött, 1853-ba.n, már egy nagy negyedrét 
munkát adott ki ezzel a címmel: A belga királyság 
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statisztikai képe; egy munkát, amely Fallati tübin
geni professzor egyetemi előadásainak alapj át képezte. 
Felbuzdulva a nem remélt sikertől, a következő esz
tendőben egy még nagyobb munkát tett közzé e 
címmel: Nemzetgazdasági tanulmányok Belgiumból, 
Ausztria, Szászország, Poroszo1·szág, Franciaország, 
Anglia, Hollandia, stb. megfelelő viszonyainak össze
hasonlító feldolgozásával. Ez a munka a tudományos 
körökben szinte szenzációs hatást keltett. 

A számkivetett tudósnak müködését a müvelt Bel
gium és Németország a legteljesebb mértékben mél
tányolta. Az elismerés azonban nem némította el 
Horn hazafias bánatát és gondjait. Most is cikkeket 
iragatott sürü egymásutánban Magyarországról és a 
magyar szabadságtörekvések érdekében. 1854· ben egy 
monográfiát bocsátott köz re II. Rákóczi Ferencrő J, 
amely monográfiához a Brüsszelben élő báró J ó si ka 
Miklós, aki vel Horn gyakori, belső érinkezésben állott, 
azoigáitatta az öntözést, nernkülömben a szükséges 
anyagot is. 

Két esztendei Brüsszelben való tartózkodás elegendő 
volt, hogy Horn Ede meatere legyen a francia stí
lusnak is. Oly magvasan és elegánsan ü·t franciául, 
hogy 1855-ben az Indépendance Belganél felkínáltak 
neki egy fömunkatársi állást. De Horn, sarkalva 
a leküzdhetetlen vágytól, hogy megismerj e a világ 
fővárosát, Páriaba ment, ahová öt Michel Cbevalier, 
a hírneves nemzetgazdász és későbbi szenátor, a Jour
nal des Déba ts-hoz szerzödtette. 

Európai vándorútjában t€hát az egykori vágúj
helyi zsidó fiu harmincéves korában már európai 
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hírű tudós, Páriaba jutott. Párisi müködése egy iro
dalmi Fregoliéhoz volt hasonló. Alig lehetne még 
csak fel is sorolni azokat a publicisztikai organumo
kat, amelyeket soha. nem nyugvó és fáradhatatlanul 
teremtő szellemének kincseivel német, francia és 
magyar nyelven gazdagított. A napisajtónak és szak
lapoknak szánt cikkein kívül egész sereg önálló, a 
legfontosabb pénzügyi, nemzetgazdasági kérdésekkel 
foglalkozó műve tett tanuságot a véghetetlen szorga.
lomról, a túláradó alkotási vágyról és bámulatra· 
méltó könnyedségröl, amelylyel Horn az ö gondolatait 
és tanulmányainak eredményeit kifejezésre juttatta. 
N em meglepő ezek után az sem, hogy Horn egyide
jűleg a párisi kereskedelmi akadémi a, az Association 
Politechnique-on mint tanár működött, konferanszo
kat és nyivános előadásokat tartott, továbbá résztvett 
fontos parlamenti és kormányankéteken mint meg
hívott szaktekintély. 

Kiváló francia és külföldi tudományos egyesületek 
siettek megadni Horn Edének minden megtiszteltetést. 
A hatvanas évek elején forrón ezeretott hazája érde
kében a száműzöttnek egy csomó politikai és pénzügyi 
vonatkozású közleménye jelent meg Párisban és e 
cikkek Magyarországnak sok szimpátiát és barátot 
szereztek. Természetes, hogy müvei elismeréssel tel
jes figyelmet keltettek idehaza is. 1 62. novemberében 
Viktor Emánuel olasz király Horn Edének, a «fran
cia nemzetgazdásznak» kiváló szolgálatai elismeréseül 
a Szent Móric· és Szent Lázár-rend lovagkeresztjét 
adományozta. 

Ilyen körűlmények között val ósággal feltünö, 
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hogy mikor 1864-ben Hornt a stuttgarti statisztikai 
kongresszusra meghívták, tudakozódására azt a vá
laszt kapta a würtembergi ko1·mánytól, hogy meg
jelenése nem kívánatos, mert kénytelenek volnának 
öt Ausztriának kiadni. 

Horn könnyen. vígn,sztalódhatott ezért a mellözé
sért. Páris teljesen méltányolta öt. Ugyanabban az 
évben mint a 25 millió frankkal megalapított Société 
agricole et industrielle d'Égypte igazgató tanácsosa 
Egyiptomba utazott, ahol nagy megbecsülésben volt 
része s ahol az alkirállyal gyakran állt érintkezésben. 
Amikor Egyiptom egy 125 millió frankos államköl
csönt akart felvenni, meghívás folytán még egyszer 
Egyiptomba ment és tevékeny közreműködésének 

eredménye az lett, hogy a kölcsönügyletet Londonban 
meg is kötötték. 

Egyiptomból Horn egy cikksorozatot írt a párisi 
Journal des Déba ts számára, e cím alatt : << Lettres 
du Delta». Az Institut Égyptien 1864-ben tagjává 
választotta. Székfoglaló értekezésében, amelynek címe 
volt: «Le progres économique en Égypte» óriási fel
lendülést jósolt ennek az országnak, amel]nek föld
jén minden nemzet és minden vallás teljes türel
mességet élvezett. 

Félek, hogy te~ eng.ős lennék, ha nyomról-nyomra 
követném azt a grandiózus munkálkodást, amelyet 
Hom politikai és pénzügyi téren, nernkülömben a 
francia mnnkásmozgalom terén kifejtett és ha felsorol· 
nám a kitüntetéseket, amelyekben kimagasló tevékeny
ségeért része volt. Csupán azt említem tehát még, hogy 
1866-ban megjelent •La liberté des banques,> címü 
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munkáj a Hornnak, mint államgazdasági és közgazda
sági írónak európai hírnevét még szélesebb körökbe 
vitte széjjel és .hogy (< L'Économie politique avant 
les Physiocrates» címü pályamüvét az Institut az 
összes francia pályázók között háromezer frankos 
akadémiai jutalommal tüntette ki. 

1866 augusztusában illusztris honfitársunkat a leg
nagyobb kitüntetés érte, amelyet idegen ember egyál-

• talán kaphatott: a francia kormány kivételesen a 
<<grande naturalisation »-t, a nagy_ állampolgárságot, 
adományozta neki, amellyel a telj es francia polgárjog 
járt együtt. Horn tehát ettől kezdve véglegesen instal
lált francia lett . A. büszkeség, amely a régi Róma 
szülöttét annyira eltöltött~, hogy önérzettel ütött 
mellére, mondván: Ci vis Romanus sum, nos e büsz
keség még jogosabb lehetett Vágújhely szülöttének 
lelkében, aki nem örökölt jog alapján, hanem szel
leme és jelleme kiválóságaiért, közhasznú tevékeny
ségéért ajándékul nyerte a grande nation polgárjogát 

De mind ezek után sem érezte magát soha ft·an
ciának, amint Prágában nem érezte magát osztráknak, 
Németországban németnek, Brüsszelben belgának. 
Volt és maradt egész életében magyar és semmi más, 
csak magyar. Lényének minden idegszálával a ma
gyar rögön csüngött és közepette párisi sikereinek, 
amelyek minden kevésbé ideálisan gondolkodó fér
fiut elszakítottak volna hazájától, egyetlen pillanatra 
sem feledkezett el az országról, amelynek szabad-

' ságáért írásaiban küzdött s amelynek politikai törek
véseit tollával a külföldi sajtóban propagálva, helyes 
világításba helyezte. 
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Az imént több röpiratról tettem említést, amelyet 
Horn Párisban Magyarországról, ennek politikájáról 
és pénzügyeiről gyors egymásutánban adott közre. 
Felemlítendő még, hogy honfitársaival szünet nélkül 

" kereste az érintkezést. Éveken keresztül elnöke volt 
a párisi Magyar Egyletnek és cikkeket írt a Pompéry
féle Magyarországba és egyéb magyar lapokba. 

A meggyőződéséhez való ragaszkodás, a jellemszi
lárdság, az intranzigens egyéniség, az igazi demokrata 
gondolkozás és érzés Hornt 1867-68-ban Párisban 
mozgalmas politikai és pénzügyi harcokba sodorta, 
amelyek ismét nagy sikert szereztek neki. Egy «Bilence 
de l' Empire» cím ű röpira tát, amelyben a francia 
császárság visszás helyzete ellen fordult s amely 
20,000 példányban jelent meg, egy-kettöre elkapkodták. 
Különösen eredményes volt Horn működése a demo
krácia és az egyesületi intézmények szolgálatában, 
népszerűsége pedig oly nagy, hogy 1869 tavaszán, 
az általános parlamenti választások idején, Pária III. 
kerületének egyik legkomolyabb képviselöjelöltje volt. 

* 
Magyarország kiegyezése az uralkodóval, az alkot· 

mány visszaállitása éppúgy, mint a legtöbb emigráns
nál, Horn Edénél is élénk visszhangra talált. Ferenc 
József megkoronázása után a hazájáért való sóvár
gását nem birta többé leküzdeni. Így hát 1867 júni
usában hazajött - látogatóba. Hisz az amnesztia 
neki is szabad jövetelt biztosított. Pesten kitüntető 
megbecsüléssel fogadták. 

Tisztelői és hívei felhasználták látogatását, hogy 
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rábeszéljék: maradjon végleg Magyarországon. Rá
mutatva arra, hogy az új életre keltett haza a 
világlátott és ta.pasztalt pénzügyi szakférfiut és poli
tikust nem nélkülözheti, appelláltak rá, hogy szantelje 
erőit ezután kjzárólag Magyarol'szágnak. És Horu 
engedett. Szerették volna biztosítani publicisztikai 
tevékenységát is, amennyiben a Pes \er Lloyd szerkesz
tésével bízták volna meg 1868 január 1· től kezdve. 
Horn az erre vonatkozó sze1·ződést alá is írta. Azon
ban Páriaba visszatérve, éppúgy járt, mint itthon. 
Párisi barátai és tisztelői kérlelték, hogy maradjon 
a francia fővárosban. De ezenkívül főleg családi és 
vagyoni természetű ügyei, nernkülömben az a körül
mény is, hogy a Pester Lloyd politikai irányával 
nem volt egy véleményen, arra az elhatározásra 
bírták, hogy a hazaköltözés tervéről egyeJőre mond-
jon le és hogy felbontsa a Lloyd-társulattal kötött 
szerződést. 

De habár · Párisban maradt, a kötelékek, amelyek 
Pesthez fűzték, nem lazultak meg . .A magyar közvé· 
leményt foglalkoztató fontosabb kérdésekben mindjg 
kikérték Horn véleményét is. Az országgyűlési ellen
zékkel, amelynek vezérei az ő politikai barátai voltak, 
állandó érintkezésben állt és személyes barátai : 
Jókai Mór, Ludwigh János, stb. egyre sűrűbben 
unszolták, hogy lásson kozzá komolyan a hazatéréshez. 

És Horn hazajött. 1869 nyarán ismét itthon volt. 
(Családja csak később, a porosz-francia háboru befe
jezése után követte őt.) Az első, amibe Horn itthon 
belefogott, egy lap alapítása volt. Mindenekelőtt 

szükségét érezte egy arénának, ahol küzdhessen 
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politikai és pénzügyi eszményeiért. Megteremtette a 
N eu er Freie r Lloydo t, amely elsősorban azt tett e 
feladatává, hogy az ország német nyelvű lakosságá
ban híveket szerezzen a lllérsékelt baloldalnak, 
amelynek programmja Horn elveivel egyezett. Két és 
fél évig szerkesztette ~zt a lapot, amelyért tekintélyes 
anyagi áldozatokat is hozott. 

Nem tartott sokáig és képviselö lett, amint ezt 
már előbb igérték neki. 1870-ben Pozsonyban válasz-
tották meg. _ 

Mint publicista, úgyszintén mint képviselö is főleg 
a kormány pénzügyi politikája fölött gyakorolt éles, 
maró kritikát; intett a takarékasságra és sorompóba 
lépett a magyar pénz- és hitelügynek Ausztria gyárn
sága alól való felszabadítása mellett. A kereskedelem 
és ipar emelésének ezentelte munkálkodását úgy 
szóval, mint írásban . . Ezzel az kérdéssel egyébként 
gyakorlatilag is foglalkozott, mint az Országos Ipar
egyesület szakosztály-elnök~, továbbá az ipart.örv~ny 

és a ker eskedelmi törvény megalkotásánál, amelyek
nél az ő közreműködésének előkelő helyet biztosí
tottak. 

Mint politikus Tisza Kálmán oldalán küzdött és 
hathatósan szállt síkra a gravaminális politika kikap- . 
csolása, valamint a fuzió mellett. Amikor a fuzió 
megtörtént és az államügyek vezetését a Tisza-kabi
net vette át, 1875-ben ö lett a földmívelés-, ipar- és 
kereskedelmi minisztérium államtitkára. A szabadelvií 
kormány ezt a magas, felelősséggel teljes állást 
örömmel ruházta rá, mert alkalmat akart neki adni, 
hogy az egész világ által elismert praktikus tapasz-
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talása1t, mé1y tudását és szerv~ző talentumát a haza 
j a vára érvényesíthesse. 

Ugyanebben az évben Budapesten a Terézváros, az 
ország legnagyobb kerülete választotta meg képvise
lőjévé. 

Csak rövid pár hónapig örvendhetett Horn az 
elismerésnek, mellyel úgy a kormány, mint a közön
ség adózott nEki. A várakozást, amelyet hozzá
fűztek, már nem elégíthette kL 

Alattvmos, halálthozó, lappangó betegség erőt 

vett rajta, szárnyait szegte és elrabolta életét a 
férfiunak, aki megindult, hogy tudásával, erejével 
utakat vágjon, amelyek _Magyarországot a nagy és 
gazdag nemzetek sorába vezessék. 

Az égi hatalmak nem engedték, hogy a nagyszerü
nek megálmodott életművet befejezhesse . . Horn t, még 
mielött államtitkár lett, emésztési b~otalma.k gyötör
ték és betegsége nyugtalanító jelleget kezdett ölteni. 
Háziorvosa megfelelő diéta mallett nyugalmat és 
karlsbadi kúrát ajánlott neki. Horn mindakettöt 
mosolyogva utasította el magától. Nem volt ideje, 
hogy t~stét gondozza. 

Habár heteken át szünet nélkül, éjjel és na.ppal 
a legkínzóbb fájdalmakat kellett elszenvednie, a 
humor és a Jemény~ég sohasem hagyta el. Még 
tizennégy nappal halála előtt is hivatalából ágyához 
hozatta az ügyiratokat és elintézte azoka,t azzal a 
lelkiismeretességgel és alapossággal, amely öt min· 
denkor j ellemez te. Het.eken keresztül s~mmiféle más 
táplálékot nem adtak neki, mint aludttejet. Késő~b 
még ezt sem birta el többé, mire j,eget és Jeges 

Az IMI1' ÉvkönytJe. 1914. 14 
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pezsgőt töltöttek gyomrába és a táplálékot közvetett 
úton juttatták oda .. 

Valamint egész életében, úgy utolsó napjaiban sem 
adta . fel a reménységet. Halála napjának reggelén -
187 5 novem ber 2. - még egész nyugodtan beszél
getett testvérei vel, akik hetek óta ágya mellett vol· 
tak, sőt sógorával, Glücklichhel, arról tanácskozott, 
hogyan lehetne, sajnos, nagyon zilált pénzügyi 
viszonyait évekre rendezni. Fájdalmas szívvel tette 
hozzá. : Ha ugyan élek addig. Amikor sógora meg
jegyezte, hogy egyáltalán nem bizonyos, kettőjük 

közül ki fog élni tovább, az ö szelid mcsolyával felelt : 
Te kívül vagy az ágyon és én benne vagyok, du bist 
Glücklich, ich nicht. 

Ettől kezd ve hanyatlani kezdett bizakodá~a és 
minduntalari megborzongatták a közeli halál sejtel
mei. Egyszer így szólt : Én a végét járom, már nem 
érzem a lábaimat. Fázom, fázom ... El vagyok veszve. 
Mindazáltal még mindig fogadta egy barátjának láto
gatását, akivel eltársalgott. Rövid időre ezután, három
negyed ötkor még hallatta szavát. Utolsó szava ez 
volt : Perdu. Aztán eszméletét vesztette és agoniába 
esett. A voltaképeni halálküzdelem alig tartott negyed 
órát. 

Két nap mulva adták át tetemét az anyaföldnek 
nagy gyászpompá.val, a főváros lakósságá~ak és a 
magyar közélet kiválóságainak impozánA részvétele 
me ll ett. 

* 
A kerepeei-úti zsidó temetőben, a · főút mentén 

hatalmas granitobeliszk tűnik a látogató szemébe. 
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Kíváncsian közelebb lépsz az emlékkőhöz, amelyen 
a következő felírást olvasod: Horn Ede, m. kir. 
államtitkár, született 1825 szeptember 25-én ; meg
halt 18 i 5 november 2-án. Ime, a lapidáris nekrológ. 
De fele .;;leges, talán ízléstelenség i . .; lett volna, bő 
szavakkal megemlékezni az elhunyt érdemeiről, ame
lyek örökl{ön élni fognak mindazok szívében, akik 
közel álltak e fenkölt gondolkodású és a szó legne
mesebb értelmében Altruista szellemben müködő 

emberhez, a\agy akik életének folyásával és müködé
sével n kulturtörténelem lapjajból ismerkedtek meg. 

Hölgyeim és Uraim - a sikerült munka jóleső 

tuclatával jelentem önöknek, hogy a mozgalom, amelyet 
néhány hónap előtt megindítottam e nagy férfiú 
emlékének a feledés homályából való kiragadására, 
fényes .e-redménnyel járt. Felhívásom országunk tár
sadalmának minden rétegében élénk viaszhangot kel
tett: hatóságok, egyesületek és magánosok lelkesen 
ajánlották fel adom~nyaikat az emlékműre, amelyet 
a nagytehetségű zsidó szobrász, Sá .nuel Kornél, már 
el is készített. A képviselőház, a. kereskedelmi, a 
földmivelési miniszterium, a székesfőváros tanácsa, 
Nyitra vármegye törvényhatósága, Vágújhely városá
nak elöljárósága, a pesti izr. hitközség, a pesti Chevra 
Kadisa, az országos iparegyesület, az országos ma
gyar kereskedelp1i egyesülés, a magyar közgazdasági 
társaság, számos hitközsége az országnak tetemes 
pénzösszegeket ajánlotta.k fel e célra és örömmel 

!4~ 
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jelentbetem, hogy a szobormü leleplezésének ünnep
ségét még ez esztendőben fogjuk megülhetni.1 

Horn Ede emléke az országban maradandó lesz 
időtlen-időkig. 

Budapest. D?'. Bodor Zsigmond. 

,. 

' • • l l ·> 
' A SZENICZEI ZSIDOK TORTENETEHEZ.-

Nyitravá1·megyében, a Kis-Kárpátok északi részé
ben, ott ahol az e hegységet szelö Verbócz patak 
szük völgyéből a Morva-síkságra kezd lépni, fekszik 
az ezidőezerint körülbelül 3000 lakót számláló Sze
nieze 3 nagyközség, mely már vagy 200 év óta a 
járásnak legnagyobb ipari és kereskedelmi gócpontja.. 

Fejlettebb iparát és kereskedelmét nemcsak a hely
ségben és a környéken már régóta letelepedett neme
sek és polgárok nagyobb igén;reinek köszönheti, 
hanem az évszázadok óta ezen vidéken lakó zsidók· 

i 1 A t. " 1 J 1 ' ' .. ' k téb · szouormu e ep ezese orszagos unnepseg ere en 
1912 december 29-én folyt le Vágújhelyen. A fővárosi köz
'inunkák Tanácsa, Horn Ede emlékének ad6zván, a VI. Dávid~ 
utcát Horn Ede-utcának nevezte eL 

. 2 A tavalyi - 1903-ilti - Évköny,·ben, 145- 167. lapon 
közölt, ill:. Markus Mózes1·ől szóló cikkemben egy sajtóhiba 
csúszott, melyet ezennel helyesbíteui óhajtanék. A cime után 
zárójelben kített számok igy ohasandók: (1763- 1786). !11. B. 

:l E helységnek még röviddel ezelőtt Szenicz volt hivata
los és isme1'tebb neve. A zsidók között szóban is, irásban is 
:mindig •SzeJnnicz11 neve alatt szerepel. 



A HZE NIC'ZRI ZSI D6 K TÖRTÉNÉTÉHEZ. ~11 

nak is, kik agilis kalmárszellemükkel mindig, de 
kivált a XVIII. században messzire terjedő kereske
delmet űztek be- és kiviteli cikkekkel. A szomszédos 
Morva- és Csebországgal űzött kereskedelem külön
ben már nagyon régi időben nagyrészben Szenie-zén 
át fl u c tu ált. 

Már egy 1336· ban Róbert l{ároly és J án os cseh 
király közötti szerzödés tudatja velünk, hogy a Cséb,. 
és Magyarország közti kereskedelemnek útj a egyrészt 
Sasváron és Pozsonyon át, másrészt pedig Holicson, 
Szeniczén és J abiánczon át vezetett és leginká.bb a Szen i
czén átmenő kereskedelmi útnak iránya volt oka an u ak, 
hogy e városka már 1498-ban harmincad-hivátalt 
kapott. mely eleinte a pozsonyi fővámhivatalhoz tar
tozott, de 171 5-ben, mikor zsidók e tájon már töme
gesen letelepedtek, önálló fövámhivatal lett . .t 

Zsidók kezében v9lt már a XVII. század elején 
az ezen úton húzódó jelentékeny ma.rhakereskedelem. 
Ezt tanusítja a kir. kamarából 1616-ban Nagyszom
bat városához intézatt felszólítás, mely szerint .a 
király a nagyszombatiaknak meghagyja, hogy a zsidó
kat át kell engedni területükön, mivel azok Morva
országból behozott sok marhát eladnak, az érte kapott 
pénzen sok ·barmot vesznek, mit megint Morvao1· ... 
szágba szállítanak és ezáltal a királyi jövedelmet 
öregbítik. 

Hogy mikot: telepedtek le Szeniczén az első zsidók, 
az ialán mindig nyílt kérdés lesz, de hogy a ·városka 
és annak vidéke már a XVII. században -zsidóknak 

1 Kovachi ch, Indices Rea les Histm·ici etc. Tom us I. 360. l. 
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lakóhelye és kereskedelmüknek színbelye \olt, arról 
az emlitett forráson kívül több történeti adatunk 

sz ól. 
Első sorban kell említenünk a 0"-.,~N -,p'tV-nak 103. 

responsum át, malyben egy asszonyról (:-Tj,~p) van szó, 
kinek Ung.· Bródból származó házaló férjét Szeniczé
től vagy 8 kilométernyi távolságban délnyugatra fekvő 
Lifs;;kó falu mallelt 1664-ben állítólag meggyilkolták. 
Az ezen ügyben kihallgatott tanuk között említtetik 
egy zsidó ifjú, ki a Szenicze malletti /(nvríló nevü 
faluba való volt, M~:lMj'~ pM~" , ,M:J:-t· 

Szeniczétől nem messze, a holicsi országúto11 fekvő 
Radosóczon is laktak ll!ár ezidőtájban zsidók; erről 

tanuskodik a bécsi régi zsidó temetőben nyugvó 
Chaim Raspitznek 1 sír köve, ki a nyitramegyei Rado
sáczon született és a XVII. század közepetáján a 
bécsi zsidó község jegyzője (j~Nj, ,~,O) volt.2 

Sasvárott ( = Schoszberg) is laktak már a XVII. 
század első felében zdidók, a mint ez egy 1651-ben 
Amsterdamban megjelent és :-t:l,'tt'li MM~ címü mű
vecskéből kitetszik, melynek szerzöje egy rabbi Gab· ~ 

rit! bar Józsua Hesel 1 'choszbury volt. 3 

De vannak oly források is, melyek arról adhatnak 
nekünk bírt, hogy magában Szeniczén is laktak már 
a XYII. században zsidók. 

Az Oczar Haszifruth évkönyv második (M~-,l'i J 

1 ..... tlt'N, c .. ~. 
2 Wachstcin, Insohrift€\u cl. alten Judenfrie<lhofes in Wien, 

182. lap. 
3 L an<lshuth, Am n dé Hoavodah, 57. lap. 
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kötetének 102. lapján közlött, 17 1.5-ben Bécsben kelt 
rabbisági döntvénynek aláírói közt egy Hira nevü 
ülnök szerepel, ki aláírása szerint a szemniczi J'ákob
nak fia volt. Szemnicz Jakabnak tehát nyilván már 
a XVII. századnak legkésőbben második felében kel
lett már szeniczei lakosnak lennie. 

A nyitrai levéltár is minden kétséget kizáró módon 
dokumentálbatja, hogy hittestvérek már e század 

'-
második felében laktak Szeniczén. Az 1677 december 
1 Q. ikéről kelt megyei összeírás szeniczei zsidó lakosol~-

1·ól is szól, kik ekkor összesen 2 forintot fizettek megyei 
adó fejében. Neviik~t vagy foglalkozásukat ezen jegy
zék ugyan nem említ i, de annyit mégis feljegyzett, 
hogy köztük egy vámos (teloniator) Tolt. Nyitra me
gyében ekkor - ezt érdekes tényként akarjuk itt 
kiemelni - még a következő helyeken voltak zsidó 
vámbérlők: Sasvárott, Holicson, Strázsán, Vágújhelyen, 
Csejthén, Kosztolányon és Galgóczon. Legtöbbet fizet
tek ekkor megyei adóként a sasvári és holicsi zsi
dók: 4 - 4 forintot, utánuk következtek a vágújhelyiek: 
3 forinl,tal és a szeniczeiek ; 2 forinttal. 

Zsidó vámb~rlörölJ ki már 1G60-ban lakott Szeni
czén és ki valószínűleg azonos a fent említette!, tesz 
említést Szenicze városának régi j egyzökönyve is, 
melyben oly panaszról van szó, melyet egy sándorfi 
lakos a XVII. század közepe táján jogtalanul szedett 
vámdíj miatt ellene emelt.1 

Ez időben ~zeniczén és a nyugatra. elterülő Morva-

1 Ezen adatot dr. Marmorstein Ál·tur rabbi úrnak köszön
hetem, ki jelenleg a londoni rabbiszeminárium tanára. 



l 
1\fAN f>T. B F.RNAT 

völgy jobbpartján, mely Pozsony megyo hegyentúli 
járását (procoHsUH transm.ontanus) képezte, zsidók 
már igen aürün fordulhattak meg. Erről mintegy 
panaszképen azól Philarik István, volt szeniczei 
evangelikus lelkész Currus J ehovre mirabilis cím ü 
munkájában, mely 1687 -ben Li pesűben megjelent. 
E p rotestana Jelkész kénytelen volt a katolikusok és 
evangelikusok közt 1772-ben Szeniczén kitört \éres za
vargáaok miatt onnan Stomfára m enekülni és midőn 
további üldözések olöl innen is távoznia kellett és 
Malaczkán és Nagy· Lévárllon át Lipcsébe akart 
menni, álruhába bújt, hogy - amint emlitett mű
vének 12. fejezetében ít·ja - a Kis Kárpátokon 
túli síkságban, Malaczka táján sürün megforduló zsi· 
dók fel ne ismerj ék; azonban mégis sikerült neki 
épen két azonvidéki zsidó kocsiJain bántatlanul Sza
kolczájg elj ut ni a. 

Budavár visszavívása után a töröl\! hódult~ág terü
lete ro indinkább az ország deliLb b utá1 ára vissza· 
szoríttatván, 1lagya rország gazdasági viszonyai egyre 
javultak és csakhamar tetemes lendületet vettek. F öld-

• 
mívelés, ipar, kereskedelem nagyobb tért hódított és 
ennek folytán Morva- és Csehországból nagy beván
oorláA indult meg. Ekkor kezdtek a Kis Kárpátok zsidó 
telepe i is gyarapodni éB V ágújbelyen , Szeniczén, 
Szobotiszton, Holicson és Sasvá.rott nemcsak a tagok 
számát·a nézve, hanem intézményesen is főképen ek-. 
kor ltezdtek közeégi alapon tömörülni. ' 

Az országos levéltárban egy 1751 január 7· ikén 
adóügyben keletkezett oly hivatalos iratot őriznek, 
melyböl n~hány, azon időben bevándorolt szeniczei 



A SZKSICZU ZSIDÓK TÖRTÉSETÉB KZ. 217 

zsidónak neveit iktathatjuk ide. Egynek kivételével 
a többi mind a közelfekvő morva zsidó községekböl 
kerültek oda. Ezek közül legkorábban jöttek Szeni
ezére : 

1680 körül Hirschl, S traszniczból. 
J 700 körül Mózes és József testvérek Nikolsburgbríl. 
1700 körül Ábrahám St1·aszniczból. 
1700 körül József St·raszniczból. 
1700 körül Izsák Straszniczból. 
1700 körül ~larek (= Márkusz) Gödingbó'l. 
1700 kö rül Áb1·ahám Göding ből. 
1700 kö rül Salamon J ako b Petersalka liuszn ir:: ból. 

(v. Losiczból ?). 
1700 körül Áb1·abám Uny. -Btódból. 
Több mint valószínű, hogy Ung.-Bródból már 168:1-

ban, Thököly fegyelmezetlen és vad csapatai által 
az ottani zsidók közt rendezett vérfürdö után, úgy 
mint Vágújhelyre és Verbóra, Szeniczéra ismenekölt 
egynéhány zsidó. 

Az- 1700 körül lényegesen emelkedő zsidó beván
dorlás a helységnek anyagi kárára nem lehetett. 170 l
ben I. Lipót Szeniczének oly privilégiumot adott, 
mely ezerint j o ga vo~t országos vásá:rokat tartani és 
mint már fent említettük, 17 J 5-ben föbarmincad
bivatalt kapott. Ezen időközben a. zsidók bevándor
lása csak egyszer akadt m~g rövid időre, amidön 
Ocskay László brigadéros, «Rákóczi villámai) Szeni
czén tartózkodott és onnan intézte csapatainak por
tyázó meneteléseit Morvaországba, és midőn nem so
kára azután Heister generális is az egész vidéket 
Szal{olczától Búr-Szt.-Györgyi g kegyetlenül pusztította. 
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Sok jel mutat arra, hogy ekko1"ldjl létesítették a 
szeniczei zsidók a még most is használatban levő 
régi temetöjüket, mely a szoOJ szédos Szotina kisközség 
határában fekszik és melyet - az ottani Vietorisz 
nemesi családtól eleinte csekély bérösszeg lefizetése 
ellenében kaptak. Addig halottaikat valószínűleg azon 
morva zsidó községek sírkertjeibe szállították, ahon
nan bevándoroltak és ahova évenkint rendes közeégi 
adót kellett fizetniök, noha már régen elkerültek 
onnan. 

A döghalál pusztítása alatt ( 1711 - 1713) azonban 
a hatóság már nem akarta a zsidó halottak szokásos 
elszállítását megengedni és mindenütt, hol őseink . 
nagyobb számban lak tal{, temetőhelyeket jelöltek ki 
nekik. Eleink e hatósági nyomásnak annál szíveseb
ben engedtek, mivel a külön tef!letök létesítésével 
oly eszközzel rendelkezhettek, mely öket a gyak
ran irgalmatlanul megsarcaló morva anyaközségektöl 
függetleníthet te. E hatósági parancs iránti engedel
mességre nem utóljára azon ok is bírta, hogy a 
pestis idejében Latvá.nyosan fokozódott köztük a gemi
lasz cheszed, a humanitás, melyet egy-egy haláleset 
alkalmával mindig oly örömest gyakoroltak. 

A régi temető keletkezésének idejére vonatkozólag 
itt kifejezett feltevésünket nemcsak az említett kötül
m~ny igazolhatja, hanem még azon tény is, hogy a 
bitközség birtokában levő, 1755-ben (,topM) keletkezett 
Chavrakönyv 10 ik lapján az alapszabályok szerzöje 
o:: e/(fbbi, 1.713-ba.n sze1"kcszlett alaJ-szabályokra 
hivatkozik. De még azon tény is, hogy eddig még 
nem sikerült a régi temetőben ~lőbbi időből szár-
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mazó sírkövet felfedezni, megerősíteni látszik fent 
kifejezett véleményünket, mely szerint szeniczei eleink 
első temetőhelyüket a pestis idejében szerezték meg. 
Már egy évvel később, 1713-ban fogtak ltoz~ú, 

hogy a Ch e vra-Kadisát, a minden önálló zsidó község
ben elengedhetetlenül szükséges első emberbaráti 
egyletet megteremtsék. 

A pestis pusztításaival járó ipari és kereskedelmi 
pangás súlyosan nehezedett bizonyára a szeniczei 
zsidókra is. Sok bittestvér lakott ekkor már az egész 
szakolczai járásban, melyhez Szenicze is tartozott, 
de alig tudták életüket tengetni. Ezt érezte a hatóság 
is, mely sajnálattal és szánalommal látta, hogy a 
három forintot kitevő megyei adójukat, melyre köte
lesek voltal\, alig bírták lefizetnL Az 17 13 november 
17 -ikén Szakolczán tartott megyei összeírás alkalmá
val azt jegyezték be a protokollumba; «Iudaei vero 
siquidem nimis multiplicati essent in processu eodem 
et taxa similiter florenos tres habuissent nuncque 
pen es eandem subsistere possen t. l) 1 

Bármily csekélynek is látszik előttünk a fentemlí
tett 3 forint, mit akkor a szakolczai járás zsidósága 
megyei adó gyanánt fizetett, nagy összeg volt az 
mégis oly időben, midön a szomszédos Szobotisztban 
lakó összes jómódú anabaptisták sem fizettek többet 
3 fori ntnál, és Jeszenák Perenc, a későbben bárósi
tott J eszenák C 3 aládnak Szeniczén lakó gazdag őse, 

('Sak 10 dená1~ral adózott évenként. 
A két évvel későb ben tartott országo~ összeírás 

1 Nyitramegyei ]eYéltár. l\Iegyei öRszeirások. 



n zsidókat alig említi és ahol mégis említés történik 
róluk, csak számszerint t eszi. A szeniczei lakosok 
között 3 zsidó boltosról tesz emlílést, kik közül az 
egyiket jelentékenyebbnek, a másik kettőt csak kise.b
b(.l l<nek (viliores) mondja. A többi zsidó lakos való
színűleg nyers terrr-ényekkel (gabona, gubacs, bör stb.) 
kereskedett, vagy házaló vagy iparoR lehetett. 

Annál feltünőbb és a szeniczei Kaufmann családra 
ll em ltözömbös, hogy az ezen conscriptióban névtele
nül előforduló zsidók közt egy Kaufmann Sámuel 
nevii zsidó szabó említtetik, ki lJ. Gotonetti Conken
be1'{11Wk JII'Oviso?jakrfnt sze1·e1Jel. Ezen ezredes nem volt 
más, mint báró Zungenberg, vagy Schunkenberg Fe
renc, a Buda visszavívásánál elfogott Meberned Cson· 
ka b eg fia, ld J 69 G-bon Bécsújhelyen családostul a 
keresztény hitre tért, mire nemsokára azután kereszt
apjától, J. József uralkodótól nem ességet és donatiót 
kapott . E neophita időnként Szabotiszton lakott, az 
ottani kastélyban, mely elzálogosítás folytán kezébe 
került 1 és ennek volt Szeniczén prov i sorja az 171 5. 
évi országos összeírásban névsze1·int említett Kauf· 
mann Sámuel zsidó. 

Azon arányban, amelyben az ország a pusztító 
járvány csapásait gazdaságilag kibeverte, azon arány
ban indult meg újra a zsidók bevándorlása Magyar
országba a sokkal nagyobb számban beözönlő más val
lásuakkal együtt, kiket akkor a magyar földesurak ter
mékeny, de parlagon heverő földjeink megmívelésére és 

1 ll{,] Mfl.tyás. Not. uoy. hnng. I. k. Nyitrct m ogye s. v . 
H~ohotiRzt. 
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. 
ezek terményeinek értékesitésére bebívogattak. Külö-
nösen morva parasztok siettek, néha szökve is, magyar 
mágnások jószágaira letelepedni, kik miatt, ép úgy 
mint az átvándorolt zsidók miatt is, hosszadalmas 
pörök támadtak morva és magyar mágnások között. 

Igen nagy mártékben szaporodott megint Szonicze 
zsidó lakóssága 1720-17 40-j g, kivált pedig 1726 után, 
miután ez évi október 16-ikán ama híres pátens 
megjelent, mely ezerint Ill. Károly szigorúan meg
hagyta, hogy Morva őt·grófaágában minden zsidó 
családból csak egy-egy férfitag vehető pro incola, és 
csak annak engedhető meg, hogy megnősüljön, ha a 
vagyonához mérten rája kivetett taksát lefizette ; az 
engedelem nélkül nősülök pedig nyilvánosan meg
vesszözendök és az örökös tartom.ányokból kiutasítan
dók. Ezen pharaói embertelenséggel és drákói szigorú
sággal alkotott rendeletnek természetes következménye 
az lett, hogy ez id ötöl ked ve morvai zsidó ifj ú, ki 
c~aládalapításra vágyott, a közeli Magyarországba 
vándorolt ki, hol e lelketlen l'endelet érvénytelen volt. , 
Es mintbogy azon esetben, ha itt megnösültek, a visz-
szatérés nekik lehetetlenné vált, nagyobbára csak 
jómódú, az itt megélhetés biztos alapjával bíró fiatal 
emberek vándorolhattak be bazánkba. De átjött sok 
jómódú családfő is, kik itt a magyar földesurak támo
gatása mellett telepedtek le. Sokszor a főnemesek 

saját jól felfogott anyagi erdekükben nyiltan és egye
nesen be is hívogattak vagyonosabb, vagy a szesz- és 
söriparban jártas zsidókat, hogy területükön való le
telepedésük által állati és növényi termékeiket jobban 
értékesitb essék. 
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Ezek a zsidók majdnem mind Trencsén, Nyitra, 
Pozsony-, Moson-, Sopron-, Vas- és Pestrnegyében 
találtak új hazát. 1726- 17 40 a hradischi, olmützi, 
preraui, brünni .és nikolsburgi kerületekből vagy 2000 
vagyonos zsidó vándol'olt így hazánkba és ezek közül 
csakis az ung. -bródi zsidó község határából . vagy 
130-an Nyitramegyében alapítot tak maguknak új 
otthont. 

Szenicze városkában - lévén ott is úgy mint Holi· 
cson, Sasvár ott, Szabotiszton és V ágújhelyen egyné
hány nemesi kúria - rövid pár év alatt tekintélyes 
zsidó község képződött, melynek tagjai, egyet-kettőt 

kivéve mind Morvaországból bevándorolt, vagy már 
ott született intelligens és élénk kereskedelmi szelle:n;t
mel bíró férfiak voltak. 

Az 1736-ban foga.natosított és 1738-ig tartott zsidó 
conscriptio szerint, melyben a családfők már névsze
rint, családi, származási, foglalkozási és adózási ada
tokkal szerepelnek, Nyitramegye .összes zsidó lakós
sága 440 családból, 1800 lélekkel á1lott. Foglalkozás 
ezerint volt köztük 61 boltos, 16 korcsmáros, 14 áren
dás, 34 pálinkafőző, 25 szab ó, 1 O üveges, 7 takács, 
6 tímár, 7 mészáros, 1 borbély, 1 fuvaros, 1 kékfestö, 
13 más fog1alkozású iparos és 162 házaló. Mindezek 
földesúri jog címén fizettek a régi földesuraknak 
619 frt 87 denárt, az új földesuraknak 3284 f. 28 
denárt.1 

Vágújhelynek azon időben 80 zsidó családja volt., 
Szeniczének 50, Holicsnak 40, Sasvárnak 38. 

1 Borovszky, Nyitra vármegye Monografiá)a 611. ], 



l 

ll .__---:-----;1 
ub eojus 

• ione aut in l 
Nomina Judamru~o est 

Gonditione sua est seu 
exercet qumstum aut 

opificium. et viduarum. ~ ()ue in 
1 vaJore con 
\ slitnerent 

Franciscus lzak 

tlR~tu rutp --

David Jacob . 

J acob Abraham 

Lebl Moyses - - ~ 

Benjamin una matr l et sorore t 

l 
Hersl Moyses - H 
Petrus Mendl 

Joseph Abraham 

Benjamin Polak 

Hersl David 

Salamon Lehi 

Jacob Lebl 

Joseph Jacob 

Moyses Iza-k 

In Kunó : Nátán 

l 

• Grof Hersan g 

** Grof l\Iagne fö 

~ 

- Ct·emator. 

_,1 c um Ugulis f'Xercet 
1 Cremntarius. 

q umstum. 

~lis er. 

Habet fornicE'm pellibus ,yulpi~is 
n~niuis itemlinteo mnter.t~s varus, 
plpere, zinzibere et alns r~bus 
mmutioribus instt·uctum, qulbus 
exercet q u:.t•stum. 

Crematal'iu s. 

Habet fornicem pnnno liuleo, ne
diversis roaterils nec non ferro 
ínstructum, quibus exercet qures
tum. 

Chirurgus. 
' 

Chirurgus. 

Habet fornict"m, pa n n~ linteo, pi
pere. Zinzibere e t alus rebus re
fertum, quibus exercet qumstum. 

~~<'ren t cum p<>t·tinibu . 

Exercet qurestum pagntum cum 
bajulo. 

Paritcr pngatum p<wgit cum bt\
julo. 

~11ser. 

Pagatim exet·cet qurestum cum b a
juto. 

Exercet qumstum cum farina. 
l _i Crematal'iuo; cum exiguo nlieno. 

Meileklet ar 1.\1/T évkönyv 228. lapjdlto:. 

--



Xomln• Jud•<-rurn 
C'l \ldu.rutu 

J01chhtl \b"h"m 

Salamnn l.tbl 

l A-bl , .. r.mon 
1 .... Wnll 

IJak filtUAr 

l<~al!. 1\br11ham 

lu" \hr .. ham 

.111\Cflh \41nlUC'I 

\fa"k IAiol 

\ht"bul '••••an 

Ltbl , .... C'. 
'1•,..1. U•rwhant 

Abr~h.-m \1lumcm 
uul\ C'llln \tlllt't" 

b.tl. ~-hlllhU1 

f'r•OC'i'o(U\ \•l•mun 

,.;u.u '~mut·l 

~b~ .hC"OI• 

[)a'\td JIK'C>b 

J•mb ''•raluuu 

l~bl \ln)"U 

a.._,.m1n una mal,. 
.t.oror. 

"•"' .". ... 
P.I .... II<MI 

"-phA .... Ioo• 

l 

l 

l l 

J ~ 

1 s l 

l l l 

l ·-
l ~ 

l • -
l l 

l . --
l l l 

l • -
l • -
l l 

l l 

l 

1 l 

l 

l l 1 

1-1 

l ' 

l 

l 

l l • 
l lU 

Cou sctiptlo JmlacoJ•uru 
l u uJtphlu ~.ten le,,• ..,,.1hulc•·u~J, c uttu l ' 111·h•n .. J. 

lu JJ""·•'"'""u 

-

U••rumu~ ,ll1g, 

ll•credclanu' 111 
\t•l ~aira Hunptintu 

••l 

orn ltr....,n•u\J.,,.,., .. 

•.mu t\ .. unlla.C', \!tor,,,,. 

l rc<hultil:'ll'-i'CX M~or~t\·1a 

c:•un \l.a;tllf' ""'·.xMur.,,.,,. 

id<m 

11dfoaa 

\'rlken~l'l 

r~ l'fll.,ni• 

•rollt,•tn..'i"' 

1,
1
,,...uuh ,.t Ul tl.lril 

•"' rnntln ,,., •ub 
i)1 rt\lol•dlnnC" d •duall 

1u~•lrctlmu· 

n "C'I•hanl (olllü. 

Un-;.. ftnorlao:r 

U.m.n.ll.tM•riaDil" 

Ih;";. lta\ur 1111111' 

n C' 'fu•r (;rln~--cl.) 

(' Jah••u1ors \:0\'6Ihol 

llü u \bd II••A'II'Io.~ 

oa. ... ,or~ 
l( ~fllhanl lkmio.C>\1cb 

cjuwltm 

t'JU!tdrht 

1),, t• .. uh llm»n~ 

ll 

ll 

ll cJu~•h lll 

l'auh llt·ll,\f>\'l.lk) 

c J",,.l,hl i\\'Íorl 

I J W"'-kftl 

I.JU"1.1t-nt 

ll 

"' .. 

s -

Gom \la,Ku<· 

hh·m 

:-.t(dl,burxrn"~h 

l &uii,IAI s~·llln"btr~h l :.11 

I·Ju,•h·m 

ll :"•h•u~•· J -

CO.>dw~cn,,s t:um L 11 ln~•1•lll ~~"'""~Jt.\d ' 
Hc-naa 

t .. -.... 'i,C'Il~' 
(.omh Hf"run 

HUtl• .. lti'UII\'U""' t\ j).,JUIIII •• , ~·'l-41 lll ll'- ll l 
\lurtii\'Í.ll 

Onu .. C:wnt· .. M•x•11.: lll ll Ct). Stl(hwundl t:, 
,., \l('lra\·1,1 "~·'"~ 

E\ Uuhtmill U .fu.mm·l S,.\11lh.1 

'•l'ui~JIIIrt4,.L1,•" 

a.., Putunla 

t., l n-ttK-1 ln ~~l• 

U C.o+lllh \flgnt- "' 'pill' llno J.a,fnlou., h.o·r,.l<.t'S 
\lnra\'ll 

n 1"" >l '<hloup<TJtb 

tat üotwruu l O IUrü Uon-r.rk-' 

Ct6dinfl; l!otn lirn.tn U. •-r nt t \ nd~u .. r~.' 

l' lit•UC'CJ: li. b ( ~ll(ftlll '~n)· 
l) l HOlt'' ,,.,.(Ile' 1'\ P,J11'411•n! 

\t••• ~'i a 
Ituun-Ih uu~u .. t• t.Ju•d,·m 

'""lill,.,,~~ to':ju'+~dt·m 

-~,.~,. .. 
....... O.ml.o•ln 

....... P<rJb 

~l -
ll 

... 

.... 

.. 

... 
... 

l -

., 
t:• . -
lJ 

... 

•• 
... 

•• 
... 

... 
lu 

• 
d '"' 

(:v11rllhopr •ua Ht wa 
t\ti'TC'I qu .. \IUM •ut 

Of•lflrlum. 

......... 

.. , ..... 
f roun•t.trhu., J'rot' ."....., 1 hAhM tor

nleMil '' ' (JU~ rTil<"riiUitUr m~t
trrlr ''UII(•I t(f\om,.ch diC'~ 

!<o.<utur 

llll ... t r.,,,.~.,.,n \'llrll• malt"rlb tn~ 
-trU IUUl p,_t.<IWI q.-t .. l o.Jlh 
torl!bU..• • • ·•Ini" 

r•to..tu111 Mfl"-'ll" •~no:~ u• wrMbl 

, ..... 

·-~~;:,!;t~~i!~~~·j~ .. ~~{;;r&'&:':~~ 
'"'"ltl'l nut .. llllllorl 

,.,,•rwt ,,....,lu•• "u"'' lfc"'il fl ...... ,_....,...........,_.....,.. -
·~ .. , ...... ........ u,. "•'"'"'- pl-

,.......ll't/.lftll!" ... .. 
!f.•rt4r 

\ ltrl"lhh 

- .... h J• hl• f l•mlllll-lolhn.th 

- 11 ~..tr~ ....... "'"' 1~n-pM.unh-. 
••~ll tftdlla,.'\b\rftaft ... 
l>l.l'nWt'a'•t·l."'lap~r.rsl'll;.. .. u,.....,.. 

,_....,.", ..... 11, 

ll .. hn l•lrnlft>u ft.tl\1111 u.nr-o at ,,,_.,..,., .. ,..,.,n,, ,,.,.c nn~ tf.rTO 
hl\olr•IC hJIIl . •IUI)•II'Ii •"•~l <IU'M. 
tillll 

ll•b· 1 '"""' t'nt ' 1\rlk r.·bus ~~ •n•~ 
t,.ril" "'' o llllll tjUilluli '"'C'n't'l 

+tll"' ... ' ''"' ,,.l'i,.r 

lhbtt h'lmk'• m Jl"•lhbu.\ \Uip4ntlo 
~nluhlh·ml!nt"..•mat,.rib,.,.rll,. 

~~~~·l~l· .. ri~:~~!~~n~~~~~-~<1~~~! 
t'\t'l't'I'11(11-4" \Uill 

lt'111tolllrlrun 

~~~~~-:!'!!:t'!~r.·:.:: -;.~,..;: 
~m ftll Ma-. cu-ra-~ qu.-. 

t~tnlflt' 

llt.l,..~ 

ltAlwl rrornl..'wo l, p&dQU boft.. )-..!~ 

~:: ... ~:::.'t'.':~.-~~~','q~~=-
"''"'''' ~ u•n IW"IUnlhu' 

1·:\l"f\"d ~U-I\1!11 J)lll(.ji\Utn t-Uru 
1~utn 

l'aril .. , t•~.f;nlun• p.-rxit ,·wu ~ 
julo.. 

" .... , 
't~m t't-nf'l.lf~~ na. ta. 

l '"'"" qwna-..... Nm &.ria. 

\lfÜtllr-4 •• '"'' 





A SZENICZEI ZSI DÓK TÖRTÉNETÉ HEZ. 2~3 

Sz enieze volt tehát Vágújhely után a vá1·megye 
legnagyobb zsidó községe. Tagjainak családi, szárma
zási, a(J.ózási és foglalkozási viszonyairól világos képet 
nyujthat az olvasónak a mellékelt kimutatás, mely 
hű másolata az első országos zsidó conscriptio Szeni
ezére vonatkozó íveinek. Annál nagyobb érdeklődésre 
tarthat e melléklet igényt, mível az akkori conscriptio 
íveinek formulái eddig nyomtatásban még sehol n~t.p
világot nem láttak. (L. melléklet.) 

Valóban igen érdekes adatokat tár nekünk fel ezen 
hivatalos okirat községün~ történetére vonatkozólag. 
Megtudjuk · b~lőle, hogy Szeniczének ezen időben 

50 zsidó családja volt, a szomszédos Kunón lakóyal 
együtt 51-en, összesen 237 lélekkel, kik kevés kivé
tellel mind Mot:vaországból származtak oda. Volt föl
desuraiknak fizettek 118 frt 50 denárt, az új véd
uraknak pedig 665 fo ri n tot és 80 den árt. A családfők 
között voltak különféle iparosok ú. m. srzeszégető, 

serfőző, szabó, cipész, mészáros és üveges. Kisebb
nagyobb üzletekkel bírtak nyolcan, ennyien foglalkoz-

·tak különféle kereskedéssei is, négyen házalással ; 
kettő közülök sebész volt, egy tanító, kettő metsző, 

egy pedig - ami elég jellemző és érdekes - közeégi 
bohóc (jocosta communis), kinek abban az időben 

ott bő és jövedelmező teendöje akadhatott, Iniután 
a fent említett kemény császári rendelet foíytán a 
morva határ mellett fekvő helységben zsidó lakodalom 
gyakori j elenség volt. 

Sokkal feltűnőbb ezen összeírásban azon körülmény, 
hogy úgy mint sok más nagyobb zsidó községnél, itt 
se találunk rabbit bejegyezve. E hiányt csak úgy 



MANDL BERNÁT 

magyarázhatj uk, hogy abban az időben 1724- 17 53, 
I\Iagyarország förabbija Eskelesz Bernát volt, kinek 
s~ékhelye Bécsben "folt. A kisebb raLbiteendöket való-
zínüleg a község mctszőj e vagy tanitója, a nagyob

bakat a főrabbi kiküldöttje végez te . 
Szépen indult meg és folyt is Szenicze zsidó községé

nek gyarapodása, míg ezen városkának kegyetlen fő

ura, gr. Nyáry József középkori zsarnokságával rabló
lovag módjára az egész vidék r éme nem lett és a 
fiatal községre oly csapást nem mért, mellyel derék 
és ártatlan elnökét és még egy másik tagját kínos 
halálr&- nem ítélte és belőlük martyrokat nem csinált. • 
Gyászos emléküket a szeniczei zsidók még most is 
minden sewuoth második napján a haz-kárában fel
elevenítik. 

E szomorú esemény előadása 'llzonban, mely a fel
törekvő zsidó községnek fejlődését vagy két évtizedre 
visszavetette, már más ft>jezetbe tartozik. 

Budapest. klandl B m·nút. 
' 

FOGADALOM. 

~líg a beteg bénán lekötve 
Vergődik s őrli félelem, 
Szent fogadalmat suttog ajka 
Álmatlan, lázas éjjelen : 

cCeak egyszer még segíts meg isten, 
Egyetlen egyszer még csupán! 



FOGADALOM. 

1Ylinc1en percet, mely majd nekem jllt, 
Hogy' megbecsülök ezután! 

Az élet apró tíiszurásit 
Nem veszem én majd már zokon, 
8 szívem mindig azért dobog majd, 
Hogyan segíthet másokon. 

N em sértek meg jövőbe se:akit, 
Lelkén nem vágok több sebet 
S letörlöm majd a szanvedöknek 
Arcáról pergő könnyeket. 

S ki meggyógyított: Istenemről 
Megfeledkezni nem fogok. 
Fölkeresen;t majd áhíta~al 
A rég elhagyott templomot!» 

8 ha újra kint küzd friss e1·ővel, 

Fogadalmának vége lett. 
Szétfoszlik, mint a .szél sodorta 
Imbolygó köd a rét felett. 

Az öreg templom, hej, hiába 
Keresi megtérő hívét. 
Szent ihlete az áhítatnak 
Sohsem érinti meg szívét. 

Aranyért harcol nappal-éjjel, 
Ökölbe mind a két keze, 
8 nem kérdi, hogy a vad tusában 
Másoknak lelke vérez-e ? 

Az litflT Éukönyve 1914. 

225 

15 



Az alatt ott a nagy kórházban 
Ah, hányszor hallj a a terem 
A szenvedők szent fogadalmát: 
Egyszer segíts még istenem l 

Budapest. 

l l l 

KET ELETKEP. 

Dávid. 

Feleiti Sándo1._ 

A termete zömök, kicsit kövéres. A haját, a sza
kállát meglepte a moly. Inas arcában fakó két szeme 
úgy pislog óvatosan, mint a tarlón az ürgéé. Egy 
szürke, hosszú kabát, röpködő szárnyakkal, mintha 
bátortalan átmenet ~olna a kaftánból a polgárí el
puhulást hírdető saccoboz, mindössze ennyi ceruza
heggyel mérve Dávid. Ebben a nagyvonású jellem
zésben már az is bizonytalan, hogy csakugyan Dávid
nak hívják-e. Elménk azonban úgy szereti beren
dezni a világot, mint egy nagy boltot s e csillogó 
állványok egy szürke zugában ott áll elfelejtve, egy 
polcon egy jelentéktelen, vánnyadt emberke. aldnek 
önkényesen adom a nevet: Dávirl. Semmi több, ceak : 
Dávid. Nem tudom megokolni, hogy miért épen 
Dávid és nem is ragaszkodom hozzá túlságosan. De 
gondolom, ha már nevet kell neki adni, hadd legyen 
Dávid. Ebben a névben van valami komorság, valami 
makacs szentség. Kimondom és száz ember közül 
kilencvenkilenc bizonyosan nem ama legendás Dávidra 
gondol, akinek az alakja áttöri a biblia kereteit és 
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széles vállával, lövésre kész parittyájával végigméri 
Góliátot. Oh nem ... A mai Dávidok jutnak inkább 
eszünkbe. Az egyik, aki a vásárban kia sárga bekecs
ben, sáros csízmában fázva táncol és spórkasszák 
meg sziták felett kinyújt egy fözökanalat, hogy be 
húzza 1·ajta a nikkelpénzt meg a rézpénzt. Másnak 
egy másik Dávid jut eszébe, aki valahol egy temp
lomsarokban a falnak támaszkodva olvas. Néha be
felé fordítja a szemeit, hogy csak a fehérje pislog 
elő. Miért teszi ? Talán ama Dávidok lelkét keresi, 
akik az évezredek alatt elköltöztek, akik valaha ural
kodtak Izraélben és most mind beléje szarultak az 
ö göthös mellébe? lVIert sokféle Dávidok vannak. 
Ám e mai Dávidok csak koldusai s nem királyai az 
életnek : .. 

Az a Dávid, aki nekem jut eszembe néha, szintén 
e szürke és szegény Dávidok közül való. 1\tli sem 
volna könnyebb és egysze1·übb, mint megtörni az t a 
homályosságot, mely öt :körül veszi. Mint odamenni 
hozzá és megkérdezni tőle: mondd, csakugyan Dávid 
vagy-e te is? ~fiért gondolom én azt, hogy téged is 
így hivnak? ... De én .ezt sohasem tudnám megtenni, 
mert egy halk és' szép legendát tépnék szét vele. 
Egy legendát, amely úgy borúl a neve köré sötét 
szárnyaival, mint ahogy a cserlevelekből font koszorú 
övezi Napoleon nevének kezdőbetüj ét. S azonkívül . 
ma már el is késtem volna vele egy kissé. Mert 
épen hat esztendeje, hogy láttam öt a azóta csak 
gondolatban foglalkoztat néha, mikor magam vagyok. 
Ilyenkor odalépek a polc elé, melyen molyos szakál
láva!, bolondos köpenyével ott áll Dávid. Ilyenkor 

ln* 
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megfogom és megaimagatom őt, ahogy a szép 1·égi 
dolgok sze1·elmesei azokták tenni s azután csöndesen 
visszateszem a helyére. 

Az ismerkedésünk, ha ugyan annak lehet nevezni, 
ful'csa és felejthetetlen volt. Egy téli hajnaion tör
tént. Előtte a napok és hetek fáradtan, lassú repü
léssei szálltak el fölöttem. Lomha madaraknak érez
tem őket és ezerettem volna átvágni felettük vala
hova messzire, magam sem tudom hova. Köd ... 
köd . . . hetek, hónapok hosszat köd volt bennem, 
kö1·ülöttem, amellyel birkóztam és amely lassan le
terített. Hányszor gondoltam ezalatt az északi fjor
dok diorámáira, amelyek felett peng a napfény, mint 
az é1·c-húr ! Hányszor vágyódtam egy messzi-messzi 
üvegkalitkába, amelybe melegen permetezve ömlik 
be a napfény és részegen hullámzik a virágpo1·! Az 
elmúlás gondolatával küzdöttem és zakatoló szívvel 
futottam egy este a nagy vascsarnokba, melyben 
pöfögve, fűtve, csillogón állottak a vonatok. Január 
vége felé járt az idő, szombat este volt és egy má
moros, mulató nagyvá1·ost hagytam magam mögött. 
A fejemet ráhajtottam egy bársonytárolára és össze
gubbaszkodva hallgattam, hogyan ömlik a melegvíz 
szörtyögve a csövekben. Olyan jó volt magamra 
lenni. Emlékszem, valaki még egy ernyővel megko
pogtatta az ablakot és az én szédült fejem felett 
még kurjongatott távol, gőzködben a város. A nehéz 
levegőj ü, bíinös város. Bódult fejjel sejtelmem sem 
volt l'Óla, hova megyek, mi fog történni velem. 
Ernyedten engedtem, hogy himbáljon, elrjngasson a 
vonat. 
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«Biharkeresztes)) - kiáltotta a kalaúz, ahogy végig
szaladt a ka'vicsos sin mentén. Felemeltem a fejemet. 
A kupé ajtaja nagyot csattant valaki után. A lámpa 
ernyő félig leeresztve. Mintha egy tompa részegség-. 
ből ébredtem volna fel, tikkadt és forró voltam a 
száraz l~vegőtöl. Hol vagyok, hogy jutottam ide? 
A gondolatom egy perc alatt száz kilométereket cik
kázott v i ss za az úton, melyet idáig megtettem. És 
megakadt egy sírgödörnéJ, melybe aznap délelőtt 

temettünk valakit. Emlékeztem a koporsó dördülé
sére, ahogy a gödörbe eresztettük. A nehéz viasz
gyertyaszagra, mely belefeküd t a posztókabátokba, a 
a lusta batárokra, ahogy lassan gördültek befelé a 
hosszú kőbányai úton. Valaki azt súgta mallettem : 
minden bolond okos ... ki kell élni a perceket is. 
A sárga villamoskocsik pedig ott billegtek a kőhíd 
felett. Azután megint köd. Azután esteledett és én 
kis külvárosi utcákra emlékszem, melyekben nem 
történt semmi, csak az ívlámpák bágyadt violaszíne 
himbálózott s a láncok caikorogtak .. . És mi még? .. 
~rükrös kirakatok jutnak eszembe, fehér, puha cipők 
szakadnak fel a sárból, azután egy vendéglő ragyo
gása és benne prémes hundákban suhanó emberek. 
És a nagy szőke lányok, még kóvályognak a fejem
ben, hasonlóak a feketepettyes lepkékbez, malyeket 
gyerekkoromban láttam piszkebokor ágain rebbenni. 
Emlékszem egyiknek a keze érintésére, amely meg
perzselt. Emlékszem, hogy valami bolondot ezeret
tem volna neki súgni. De semmit sem mondtam, 
csak a poharak csengtek, muzsikáltak, ahogy össze
rezzentek az asztalon. 

• 



l~s mosL itt vagyok, mosL éjjol vun, enn~k mind
össze egy pár órája és ebben a pár száz kilométer
ben mintba egy év szomorúsága volna. Most it t 
vagyok és az országbatár felé visz a vonat. Körülöt
tem mély csend van és csak fent a lokomotív mel
lén van ébr~n egy keménykezű gépész. Most csend 
van és ahogy felemelem a fej emet holdas, havas kis 
háztetők felett pr üsszög el a vonat. Mi van ott? 
Valahol egy kémény mered makacsul az égnek s 
ontja a szikrát. Melleite egy sor lámpa villan. Ez 
malom. Milyen furcsa egy falu, télen, szombat éjsza
kán, holdban, hidegben, ahogy süppednek a ház~k 

a hó alatt. Yajjon mit csinálnak ott az emberek ? 
Vajjon ott is vannak-e fájdalmak? Milyen jó békés 
emb~ rek lakhatnak ott e kis házakban ! Valahol egy 
mécs pislog ki, ott talán gyerek mallett virrasztanak 
most, vagy tort ülnek, vagy a feleségét vá1ja vissza 
valaki a sírással osatázva .. ? 

igy gondolkoztam és a fejem újra ilehéz lett. 
Éreztem, hogy hűvösebb a le vegő és a felöltőt sze
líden magamra borítottam. A vonat robogott azzal 
az édes, álomba ringató muzsikával, mely az anyai 
nótára emlékeztet. És az élet nagy, fáradt gyerekei, 
mi, szelíden ráhajtjuk fejünket a párnára és újból 
elalszunk ... 

~[ikor újra fel~brcdtem, a vonat nagyot rántott és 
én talpraugrottam. Künn a hajnal tejében úszott egy 
kia állomás és az ablak zuzmarája, a fri ~ s hideg 
egyszerre kij ózanitott. Egy perc alatt elhatároztam, 
hogy leszállok. Begombolkoztam és lassan megindúl
tam a pislogó állomási lámpák alatt. A bundás em-

• 
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berek egykedvűen csóválták a zöldszemű ulajlámpá
kat. Távolabb alig ballhatóan kevély és kövér vasúti 
kocsik körvonalait láttam, párologva a gőzben. Az 
expressz-vonat volt, amely itt az oláh havasok közt 
megáll egy lélekzetvételre. Azután ez is kigördült 
balkan és én becammogtam a váróterembe. 

Egy szűk, füstös szabában voltam, egy pár bőr

zekés oláh paraszt, nagy batyús asszony ült a fa
padokon s csendesen bóbiskolt. A nagy kályha piro
san, mérgesen tüzelt a középen és egy vasutas em · 
ber káromkodva lapátoita belé a szenet. Mikor kiment 
a szunyókálók közül, szinte észrevétlen lépett az 
egyik asztal elé e történet hőse: Dávid. Előlépett és 
azután nagy, r ej telmes papü·csomagokat vett elő a 
melléből. Nagy flaskókat meg nyakas pálinkás poha
rakat rakott ki az asztalra s köréjük egy pár nagy, 
piros zsemlyét. Dávid azután dúdolászni kezdett és 
föl meg alá sétált az asztal elő tt. Úgy látszott, 
mintba a petroleumlámpa, mely fuidokolva égett a 
pipafüstben, kirakatlámpája ]enne egy meginduló 
üzleti életnek, mely Dávid körül fog lebonyolódni 

Az üzleti élet nem is váratott soká magára. Elő
ször egy asszony lépett oda és sóhajtva har a ottegy 
zsemlyébe. Utána egymásután jöttek az oláhok és 
mérgesen tették le a rézkrajcárokat s némán ittak. 
Az üvegajtó, a folyósó felől egyre többet zörrent és 
új meg új emberek jöttek, parasztok, nagycsízmájú 
lókupecek, vadászkabátosak. A zu~marás bajuszokon 
érezni lehetett a reggelt. A koránkelők életöröme jött 
velük, a hegyek alján derengő világosság, mely las
san el fogj a sáppasztani ezt a szomorú olajlám pát. 
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Egyre többen j öttek, kefékkel, pléhedény~kkel, . vá
sárra készülök. Hangosakat nevettek és ittak. Egy 
úr formájú bizalmaskodva ütött széles tenyerével 
Dávid vállára, mialatt a cimborája pajkosan meg
billentette a Dávid fején levő kalapot. Ijedten kapott 
utána, a nehéz bársonykalap után, amelyik measze 
gurult. Hangos kacagás támadt erre és ö maga is 
nevetett furcsán, félszegen. 

Valami sajátságos érzéssel néztem mindezt. A ne
héz, fojtogató éjszaka után ez a homályba vesző kis 
kuckó itt a világ végén maga volt az ébresztő, durva 
valóság. És e valós~gban , bágyadt, nehéz levegőjé
ben egyetlen fénylő pont: az ö rongyos mivoltával 
Dávid. A tekintetem néha összeakadt az övével és 
ilyenkor aláza t volt benne és félelem. Mintba ·azt 
kérdezle volna : 

- Mi végre jöttél ide .. ? Mit keresel itt ilyen 
azokatlan időben, vasárnap hajnalban? 

Szelíden, barátsággal néztem rá. De ő nyugtalanút 
kapta el a szemeit. 

- Csak úgy idevetödtem, Dávid, - ezerettem volna 
vele megértetni. Hajnali madár, senki és semmi. Egy 
kicsit lázas és inkább szánalomraméltó, mintsem 
félelmetes. 

És igyekeztem belekapaszkodni a szelíd, szürke 
szemeibe. D~ Dávidot nagyon elfoglalta az üzlet. 
Sürgött-forgott, öntögette a pálinkát és hajlongott. 
Most egyszerre vonat állt be a pályaudvarra, az őrt
álló hangosan bekiáltotta az állomások neveit és 
mindenki kifelé tódult, csak egy~ öreg paraszt maradt 
R teremben, csendesen pipálva. !\:Ieg mi ketten, Dávid 
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és én. Ahogy így újra csend lett, Dávid újra pakko
lászni kezdett. Megtörülgette a flaskókat, megszá
molta a pénzt és utána könnyeb hség, bizalom volt ·a 
tekintetében. 

- Haj, bizony ... mondta ez a tekintet ... nehéz 
az élet. 

- Elhiszem Dávid, felelte az enyém, elhiszem ... 
Köhécselni kezdett és letette a kurl a kis sz i va.rt. 
- Kivált ha göthös is hozzá az ember ... 
Küzködt.em magammal, ne lépjek·e hozzá. N e kér-

dezzem-e meg tőle, csendesen: <<Mennyi idős vagy, 
mondd Dávid? Mióta éled ezt a cudar féreg·életet?•J 
De nem tettem, csak ránéztem és megcirógattam egy 
pillan tással : 

- Sebaj, ha nyikorog is, csak forogjon ... 
A vonat elment és nagy csönd lett. A vasutas újra 

bej öt t, újra la pá tolta a sz en et, de most nem kár om
kodott utána, hanem odalépett az asztalhoz és ö is 
hörpintett egy pohárkávaL Azután úgy tett, mintba 
pénzt kotorászna a zsebéből, de Dávid ezt méltósag· 
gal utasította vissza. 

- Mit csináljak ? - magyarázta nekem a pillan
tása - az iizlet rizikóval jár. Az államhatalom 
szolgája megtörölte a száját s kimenőben még vissza
fordúlt felém: 

- Budapest felé tíz perc késése van a gyorsnak. 
Egy tegnapi újságot húztam ki a zsebemből. 
És ott ültünk mi ketten egy pár lépés távolságra 

egymástól, az élatnek két furcsa és szélsőséges kol
dusa, Dávid meg én. Négy lépés volt köztünk és 
kétszáz esztendő. Én, egy zürzavaros világnak kivert, 



~ÁDA I PÁL 

fészektelen madara és ő: a béketűrés, a csendes 
megadás rongyosa. Bennünk és közöttünk egy néma 
világ, melynek reggeli szellőj e be3uhant a réseken 8 

kibontotta a hegyek, a hegyek alatt ébredő falvak 
friss hidegjét. Dávid balkan dúdolászni kezdett. Mit 
dúdolt és kinek? A reggeli imádság melódiái voltak-e 
ezek, ahogy félénken, esetlenül kapaszkodnak fel az 
Úrhoz? Y n gy az elégedettség, a magához bízás csön
des öröme? Dávid dúdolni kezdett és ekkor bizonyára 
hazagondolt Egy pár meleg1 piroscihájú ágyra. Egy 
tipegő-topogó öregasszonyra. Egy-két boglyas fiúcs
kára, akik most veszödnek a cipőpertlivel a kanapén 
és a kis cselédet _pofozzák. És talán a kisasszony
lányára is, ahogy kuglófot kever, puha, foszlós, ma
zsolás kuglófot, mert délután zsúr lesz náluk boldog 
zongoraszóval és tánccaL 

A Dávid csöndes dúdorászásában most egy kis 
szünet áll be. Leül és elgondolkozik. Azután hirtelen 
a térdére üt és feláll. Kire gondolhatott most? Az 
elborúlt komolyságból látom : a nagy fiára. Arra, aki 
katona a százketteseknél Csabán és ugyan jó dolga 
van, me rt már két csillagja van és irodában ül, de 
mégis : máHfél éve van még a kiszabaduláshoz. S ki 
tudja, addig nem telepszik-e meg valaki a faluban, 
hogy egy rövidárú-üzlettel eléje vágjon a Márton 
jövendlSjének. Csöndes fátyol támad e gondolatra 
Dávid avas szemei körül Odahúzódik a tűzhöz és 
egy kicsit fázósan dörzsöli a kezeit. Különben, hiszen 
na~yon jó a gyerek, csak egy kicsit hirtelen lobban, 
állhatatlan, bolondos. Tavaly is avval a kereszté~y 
lánnyal, avval a kaszirnövel ... 
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Sebaj, gondolja Dávid, sebaj no, az ő szíve az 
enyém is. Azután rám néz. Csendesen rázni kezdi a 
fejét és az ajkait összehúzza. Csak rezzen a tekin
tetu, · a hangtalan szelDiehányás belőle, mint két 
messzi földrész közt a dróttalan ~enetváltá.s : 

- Bizony, fiam, bizony. . . A mi melódiáink el
csittulnak a ti ajkaitokon. Ti értetek eljön a vonat 
és visz oda, ahova a mi vágyaink fél""e osontak baj
dan. Mink pedig itt maradunk őrtállni, zsörtölődni, 
krajcároskodni, részegek tréfáin nevetni, sárban járni, , 
hajlongani, megőrlődni. Es csak félve nézünk a ti 
tá vo li éj szakai egetekre ... 

Messziről halk fütyülés jelezte, hogy jön a vonat. 
Mit mondj ak neki búcsúzóúl. Ha bolondnak tat t is, 
odamegyek hozzá és megcirógatom az ő szőrös, öreg 
kezét. 8 megmondom neki : 

- Dávid, irigyellek és csodállak. Ne haragudj 
rám ezért a tegnapi részegségért, bolondság volt 
Dávid. F.n sohasem leszek többet rossz, én most 
azépen hazamegyek, lelekszem és a te csendes, mo· 
solygó megadásodat viszem magammal Dávid. 

Felugrottam a vonatra, melyen még villog~ak a 
lámpák és sohasem láttam többé Dávidot. Kinéztem 
és csak egy pár hangos cselédet láttam, ahogy vizet 
maritettek az állomás kútjánál. Hátul, measze pir o
san kezdtek izzani a havasi csúcsok. És még azt 
láttam, hogy a váróteremben elalszik a lámpa. Reg
gel lett. A fáradtan nyújtozó emberek közt olyan 
jó volt frissnek lenni. 
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Hillél 

- Ketten ültünk egy kerti lugasban: a kis húgom 
és én. Egy csöpp kis or1·, egy finom kis áll rajzoló
dott be a komlólevelek haragos zöldj ébe. Égett és 
remegett körülöttünk a nyári délelőtt. Valami bá
gyasztó szépség van ezekben a délelöttökben. Az em
ber iil nehéz tétlenségben és elöt~e ezüstös csészé
ken szakadt tojáshéjak, az abroszon zsemlyemo1·zsák 
és méhek röpdösnek az aranyon folyó méz üveg· 
harangja körül. Augusztusi lustaság; sem közel, sem 
távol .nem hallatszik emberi hang. Csak mi ketten 
ülünk a kékbabos abrosz körül és hol olvasunk, hol 
egymásra nézünk. Ö a szép kék szemeivel úgy néz, 

·mint egy megrebbent kis madár néz a diák bátyjára, 
akitől valami mesét vár az életből. Én meg arra 
gondolok, hogy nini a kicsinek most indúl meg a 
kontya és milyen .jó volna egy kicsit meghúzgálni 
a kontyát. De nem lehet, mert tisztelnem kell a 
korát, · mi vel máJ elmúlt hét esztendős. És ez ellen
kezne azzal a komolysággal, mellyel most a magyar 
olvasókönyvbe meröl. Hol itt, hol amott lapoz és 
bökdösi a kövér o betüket meg az ·r-eket. ~1ilyen 

magányosak ezek a betűk, míg fel nem lapozzák 
őket és hogy elkezdenek egér után futni, hancúrozni 
mikor megQöki öket a kis gazdájuk Oieu, ucu, úri, 
cím, mondja a kis leány és elsütggetve az u betű 
kis mozf!árágyúit egy hirtelen fordulattal áttér 
Hiilélre. · 

Hillélre, aki szegény volt és favágással keresett 
naponta egy csekélyke pénzt. Nagyon csekélyke 
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pénzt. Ámde ő, az egyszerű embe1·, kere.aményének 
csak egyik felét fordította családjá1·a, a másik felét 
pedig a tudós iskola kapusának adta, hogy ez beho
csássa a terembe, melyben Izraél bölcs meaterei a 
szentírást magyarázták. Az ö egyszerű, balga alakja 
bizonyára még mindnyájunk lelkében ott lappang 
valahol a, sötétben meghúzódva. Es valószínűleg e 
percben is ott lappangana még, ha a kis húgom 
valami azokatlan melegséggel nem ropogtatná az ő 
nevét Izraél bölcsei közt. De ö csak ropogtatja, 
húzza_, szótagolj a Hillél bánatos nevét és a~ _ö tör
ténete odalopózik hozzám, az ujságsorok közé. És 
íme ezt tudom meg róla. 

Egyszer bizony még az ő csekély kis keresete is 
elapadt és azontúl a fösvény kapus nem bocsájtotta 
többé a rabbik gyülekezetébe. Szegény, szegény Hillél 
hiába kérlelte, unszolta, a szűkkeblü kapust. Míg 
végre egyszerre csak különös gondolata támadt. És 
nyomban meg is valósította a törekvő Hillél. Sar
kalva a tudás szomjától felmászott a háznak lapos 
tetejére, me1ynek üvegfedelén keresztül szürődött a 
világosság a terem belsejébe. Hillél ehhez az üveg
laphoz azoritotta a ·fülét, hogy legalább ilyen módon 
hallhassa a bölcs tanításokat, melyeket ott lenn osz
tott az ifjaknak a két nagy rabbi : Semája és 
Abtálion. 

Megvallom, - és miért ne lehetne ezt megval
lani, - hogy Hillél, aki az én számomra nem volt 
több, mi.nt egy bágyadtfényű név, most az újság inge
rével kezdett. ragyogni. A homályos zúgból, malyben 
együtt élt dohánybarna iskolai faliképekkel, már-
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marosi faúsztató ruténekkel és a cukorrépa·termesz
téssel Bács-BodJ'ogmegyében, most egyszerre kilépett 
az érdeklődésem napfényére. És én röstelkedve vol
tam kénytelen bevallani a lány előtt, hogy mindezt 
én is tudhatnám róla, hogyha annak idején én is így 
énekeltem volna, ennyi bensőséggel, az ö kisded és 
tanúlságos történetét. De a férfilélek már az iskola
padban is nagyralátó. És engem azokban az évek
ben egész odaadással csak az a gondolat tudott 
magához bilincselni, hogy én egykor kántor lehessek, 
zengőszavú, finom kántor. Ám ezt tudvalevőleg nem 
könnyü elérni, mert a legelőkelőbbfajta kántor nem
csak évekhosszat issza a nye1·s tojást, hanem egy 
meeteraéges aranyból való gégét is tesznek a torkába 
Pesten. 

És a sok között bizonyára ez volt a legfőbb ok, 
amiért Hillél nemes, dacos alakja úgy lerongyolódott 
az emlékezetemben. De most már újra az érdeklő

désem napvilágára lépett és én tágrany1lt szemekkel 
néztem öt. Ezt tettem volna akkor is, ba a kis leány 
meg nem áll és be nem jelenti, hogy 

- Most jön még csak az érdekes. 
Akkor tudniillik, mikor ez történt Hilléllel , hogy 

fölmászott az üvegfedelre, szombat előestéje volt és 
a két rabbi egész éjen át oktatott a szent tanokban. 
Hillél a nagy figyelemben egészen elmerült. Nem 
vette észre, hogy finom hópelyhek szállingóznak reá 
s hogy lassan-lassan sürü bóréteg dermeszti meg 
tagjait. És hajnalotini kezdett már, midön l ent, a 
teremben a meaterek egyike igy ezólt: <c Testvérem, 
nem tűnik-e fel neked is, hogy ma oly setét e terem ?l) 
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Akaratlanúl a tetőzet felé irányúlt tekintetök, hol az 
üvegfedélen egy megdermedt emberi alakot vettek 
észre ... 

- Mit vettek észre? - kérdezem ijedten és álmél
kodva ... 

- Egy megdermedt emberi alakot vettek észre -
ismétlé a kisleány. 

- Megdermedt - mondom utána halkan - in
kább csak azért, hogy megállítsam a töriénetet gyors 
pergésében. És hogy a megilletődés fáklyáját gyújt
sam meg valaki felett, aki egyszerre naggyá lett a 
szívemben, szegény, 1·ongyos Hillél felett. Még egy 
percig akarom öt így látni a szótagok rohanásában 
ahogy fekszik fenn az üveghez lapuJva és néma 
muzsikával szállnak körötte a hópihék. Mi tűrés-taga
dás : Hillél sorsa magához láncolt, megrendít. Az 
újságlap kiesik a kezemből és én álmélkodva hall
gatom öt és politika, világ harsogása, mind némw
jon el, mikor új életre támad a biblilli Hillél. 

A kis leány azonban nem szívesen engedi magát 
feltartóztatni. Ö már ismeri Hillél megdermedésének 
a részleteit, őt a történet apró rezzenései nem érdek
lik, csak a vég, mely felé Hillél életsorsa fut. 

- Ez még semmi - mondja - az a legszebb, 
ami ezután jön. 

- Az? 
- Igen, a tanító úr is mondta - teszi hozzá 

meggyőződéssel. 

- Mit mondott a tanító úr ? .. 
- Azt, hogy ami ezután van, az a. legszebb .. . 

Nem hiszed ? Bizonyisten ... 
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Az érveknek ekkora súlya megroppantja kétsége~
met és a szavak hömpölyögye vitték tovább Hiliélt. 
Felkapták az ö sovány, cingár alakját és két szolga 
vállán hozták le gyorsan a terembe. A rabbik egy . 
darabig tanácstalanúl állt ak felette, de némi habozás 
után ~üzet gyujtottak és életre melengették öt, mond
ván, «megé1·demli, hogy a törvény szavát megszegjük 
egy életért, mely kockáztatva volt a törvény sza
váért>>. Így szólt a két rabbi és ezentúl nem volt 
szabad a tanításért külön díjat szedni Jeruzsálem .. · 
ben. Hillél pedig, akinek neiQ.csak tudása, hanem 
szerénysége és türelme is 1\özmondásossá lett.; a 
rongyos Hil~él a legnagyobb tanítómesterré emelke
dett hazájáb~n. 

Idáig tart a történet, mely fakó eQJlékeimböl: fel
támasztotta Hillélt. Lelkiismeretem aggodalmait na
gyon megenyhítette az a kellemes tudat, hogy Hillél 
még soká és bölcsen él t. 

- Szép volt ? - kérdezi moet a húgom. 
- Nagyon szép . . . És te már megérted, kicsikém, 

ezt a történetet ? - A kis leány előbb rám néz, 
azután vállat von. 

- Hát hogyne, hisz a tanító úr megmagyarázta. 
- Mit magyarázott . ról_a a tanító úr? 
- Sok mindent. . . Azt mondta, hogy a Tabbili 

jól tették, hogy megszegték a szombatot és tüzet 
gyujtottak . .. És hogy mink is megszeghetjük ilyen
kor a szombat tilalmát . .. 

- Mikor? . 
- Hogyha valakinek a háztetőn vastag hóréteg 

dermeszti meg a tagjait . • . 



- Ezt is mondta a tanító úr? 
Az igazat megvallva, akármennyire humánusnak 

találtam is a tanító úr felfogását, ez a magyarázat 
nem elégített ki teljesen. Úgy éreztem, hogy a H1llél 
bátor és nemes egyénisége e magyarázatban határo
zottan háttérbe szorúl. 

- Mást nem mondott a tanító úr? 
- De igen ... Hogyne... azt is mondta, hogy 

HiUélnek azért mégsem kellett volna felmásznia ilyen 
hideg, téli időben az üvegtetőre. És hogy mi sohase 
másszunk fel télen a háztetőre ... 

- Csak télen ? 
- Sohase. Nyáron sem szábad, mert leeshetünk. 
-És? .. 
- És akkor kikapunk a ma.mától. 
Egy percig még gondolkoztam, vajjon illik-e felül

bírálnom a tanító úr megjegyzéseit. És valjon e 
komoly egészségügyi aggodalmakkal szabad· e szembe
helyezkednem . . . De aztán mégis megcirógattam az 
okos kis arcát és egy kicsit ünnepélyesen mondom: 

- De csak másszál fel :fiam azokra az üvegtetökre, 
amelyek alatt bölcsek tanakodnak . . . Hiszen tudom, 
egyszer úgyis fel fogsz oda mászni. 

-Én? 
- Te. Most még hitetlenül rázod a kis vállaidat, 

de egyszer majd nagy és büszke leszel és akkor 
érezni fogod, hogy te is a Hillél fajtájából való vagy ... 
A száműzött Hillélek fajtájábó}, akiket hiába akar
nak kidobni kapusok és hiába mered eléjük az 

- üvegfal ... 
A kis leány puha kezére hajtja a fejét s úgy néz 

A.a IMIT Évk~nyve. 1(!14. 16 
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rám ... Kicsi, gömbölyű alakja hirtelen megnő előt
tem dacossá, széppé. 

- Te ezt még nem érted, kicsikém. De én láttam 
őket: nem egy, de ezer, tízezer HiUélt futkosni e föl
dön. Sápadtak, koravének és szalmán alszanak. De 
vérszegény agyukban tüzesen ég a tudás vágya. 
Kancsuka kergeti őket egy országból a .masikba, de 
ők cipelik magukkal az olthatatlan szomjúságot: 
hallani és tudni... Te még picike vagy, de valaha 
tudni fogod, hogy a megismerés is a gazdagok para
dicsoma. Ámde a mienk, koldusoké az a gyönyör, 
hogy titokban felkapaszkodhatunk egy tetö1·e s be
kukucskálhatunk egy ré~en ... És= míg csillog a sze
münk, tüzel az arcunk, szelíd hólepedővel takar be 
a tél ... Te ezt még nem érted, kiesikém. 

A kis húgomnak nyitva maradt a szája és piros 
ajka megett megvillannak a fogai. Tekintete measze 
kószál a kert felett és ki tudja, hol áll meg. Neki , 
még kérdőjel mindez: ez a történét, ez a 'sok hó 
és ez a kérdőjel rám mered . ., Én. odamegyek .hozzá 
és megsimogatom a haját. 

. . . Oh bárcsak sokára, nagyon sokára értené meg 
azt, amit mondtam ! 

Budapest. Nádoi l Hl. 
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SZEZONKERESZTE NYER. 

Arról vitatkoztak Galambosék: az idén hol nyaral
janak, Galambosné a tengeré!'t ekszponálta magát. 
És az sem akármelyik kellett neki. Neki az északi 
tenger kellett. 

Galambos szelíden ellenkezni bátorkodott : 
·- Mama lelkem, számoltam és számoltam és nem , 

megy. Az az északi tenger nem megy. En már nem 
dolgozhatok angróba. Mama, lelkem, elégedjél meg 
e~ kisebb tengerrel. Hiszen mink csak hárman 
vagyunk, mit csinálunk azzal a rengeteg tenger
rel 'l Annyi víz, a~ ennyi nekünk kell, annyi a Bala
ton-ban is van. 

~z asszony felcsattant: neki nem elég a Balaton. 
Egy Galamboené megengedheti magának az északi 
tevgert is. 

Galambos egy közvetítő indítványon törte a fejét: 
- Mama, lelkem - ·azólt némi habozás után -

és mit szólnál hozzá, ha én neked egy látcsövet ven
nék a Balatonhoz 'l Kimennél vele a strandra és bele
néznél a látcsőbe, oszt azt hinnéd, drágám, hogy a 
tengert látod. Éjszaka látnád az északi tengert és 
délben látnád a déli tengert, fizetni mégis csak a 
Balatonért fizetnék. 

Az asszony megvető pillantással mérte végig az 
urát: 

- Ez az, látod - sz ól t hegyesen - amiért 
minket méltán lenéznek. A dolgoknak mindig csak 
a külsö színét nézzük. De tévedsz, ha azt hiszed, 

16* 
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hogy a látszat engem is kielégít. Nekem igazi ten
ger kell. 

Mit csinálhat egy asszonyfegyelemhez azokott sze
gény zsidó embe1·, ha a felesége a tengert követeli ? 
és ha éppen az északit akarja, s azt is az egészet ? 
Hiszen ha azt hozatni lehetne Pestről, hát onnan · 
hozatná. Egy adóssággal több, vagy kevesebb, az már 
igazán nem számít. De tengert nem adnak hitelbe 
a pesti kereskedők. Hát ilyen körűlmények között 
mit csináljon az ember? 

Galambos belemerüH a könyveibe és számolt meg 
számolt de nem sok eredménnyel. Meg is mondta 
az asszonynak : 
· - A tengert, mama, nem engedhetjük meg ma· 
gunkna.k. Mert ha tudni akarod, már most is uszom. 
És azok a pesti angrosszisták csinálnak nekem olyan 
tengeri betegséget, hogy annál nagyobb nem kell. 
Mit mondjak neked, mama, a Titanic kjskutya hoz
zám képest. 

- Mit jelentsen ez ? kérdezte Galamboené meg
ütközve. 

- Sülyedünk, drágám, azt jelenti. 
Az asszony elhalaványodott. A leányára gondolt. 

l 

- Es mi lesz Edittel? kérdezte alig hallhatóan. 
Ettől Galambos is elszomorodott: 
- Előbb talán férjhez adjuk. 
- Mennyivel ? 
- Tízezerrel. 
Galamboené levegő után kapkodott., azt hitte el

ájul. Hogy az ő leánya, a Galambos Edith, férjhez 
menjen tízezerrel! 
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Én nem blamirozom magam tiltakozott 
erélyesen. 

- Többet nem adhatok - bizonykodott Galam
bos. - Tízezer sincs, de annyit legalább igérhetek. 

Nem kell. 
- Gondold meg - kapacitálta az ember. - Tíz

ezer forint az egy hozomány. Ha a te apád igért 
volna nekem tizezret, akkor ma már milliomos 
lehetnék. 

- Talán az én lányom is olyan partit csináljon, 
mint az anyj a? - kérdezte Galamb~né dühösen. 

- Me n ts isten - i j ed ez ett Galambos. - Editnek 
rendes ember kell. És ha én igérek tízezret, hát 

. azzal rendes partit csinálhat. 
-- Te buta parvenü - szidta az asszony. - Mit 

jösz nekem mindig azzal a rendes partival? Azt 
akarod, hogy szerencsétlenné tegyük 1 Én talán nem 
rendes partit csináltam ? De azt csináltam. És hol 
van a szerencse ? Hát hol van ? A rendes parti azért 
rendes, mert nem szerencse-pa.rti. Tudod, melyik a 
szerenesés parti? Az, amelyik olyan, hogy a férj úgy 
érzi, mintha becsapták volna. De ha összepaszolnak, 
akkor az egy kész szerencsétlenség. A Jány a tízezer 
forintjáért olyan férj et kapott, aki pont tízezret ér. 
Nohát ilyen partit az ellenségemnek kívánok. Nekem 
olyan férj kell az Editem 1·észére, hogy bánatá ban 
és csalódottságában a baját tépje. Aki érezze, hogy 
mi őhozzá méltatlanok vagyunk. Aki szégyelje magát 
hogy közibünk keveredet. Szóval: egy úr kell. egy 
milliomos. Érted? 

Galambos nem értette. 
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Az asszony ennélfogva tovább fejtagette a maga 
különös teoriáját, aminek n.z volt a lényege, hogy 
egy leánynak csak ügy érdemes férjhez menni, ha 
egyenlőtlen házasságot köthet. 

- Egy mezalia.nsz, látod, az már valami. Ha 
Editnek sikerülne fogni valakit, aki ... 

A mondatot nem fejezte be. Váratlanul megint a 
fürdőzésre terelte a beszédet : 

- Holnap utazunk - mondta keményen. 
- Hová? - kérdezte félénken az ura. 
- A Balaton mellé, de n em Siófokra. Földvár az 

elökelöbb. 
- Ott csupa keresztények vannak. 
- Y annak ott zsidók is. A pesti milliomosok 

közill sokan oda mennek, Ott pihenik ki a zsidó
ságnkat. 

- Micsodát? álmélkodott Galambos. 
- A zsidóságukat - ismételte Galambosné. 
- Mit kell azt kipihenni ? - értelmetlenkedett 

az ember. 
- Mit ? Hát egy tízhónapos gyomorrontás után 

mért kell Koritnicza? Azt hiszem, elég nagy strapa, 
ha valaki tíz hónapon keresztül furtnn f.urt zsidó. 
Ebből egyszer csak kipihenheti magát az ember. Hát 
a pesti milliomosok is ezt csinálják ott. 

- Hát mi mit csinálunk ott? 
-- Mink is üdülni fogunk. Nekünk is jól fog 

gyünni az a kis keresztény· szezón. Hiszen mi eddig 
még egyszer sem voUunk kfresztények. 

Galambos azt hitte, a felesége megbolondult. 
- És keresztények leszünk? 
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Szezonkeresztények, mint a többi. 
- És ha ránk ismernek ? 

- Azt csak bizd rám. 
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Galambos még most sem értette a dolgot, hát 
továb b firtatta. 

- És az Edit dolgáról mit gondolsz? 
Galamboené nagy szemmal nézte ~z urát, hogy 

ez az ember még most sem érti a taktikáját. 
- Hát ide hallgas - magyarázta. - Földváron 

vannak igazi keresztények és vannak szezon· keresz
tények. Már most mi történhetik? Az történhetik, 
hogy minket vagy igazi kereszténynek fognak nézni, 
vagy szezonkereszténynek. N o és aztán? Aztán az 
lesz, hogy Editet meg fogja szeretni egy fiatal úr. 
Tegyük fel, hogy egy igazi keresztény. Hát akkor 
mazeltov.· Mert mér? Mert akkor kész a mezalliansz. 
De tegyük fel, hogy egy szezonkeresztény. Nohát 
akkor is mazeltov. Mert mér? mert az azt fogja 
hinni, hogy mi igazi keresztények vagyunk, a hozo
mányt nem fogja merni még említeni sem, ... mert azt 
fogja hinni, hogy ö a mi Editünknek csak egy me
mezalliansz. Érted már? 

Galambos még most sem értette egészen, de most 
már többet nem kérdezett. 

Galambo.sék ennélfogva Balaton· Föld várra_ utaztak. 
A legelőkelöbb hotelben három szobát béreUek, ami· 
nek mindjárt hire ment. Egy óra mulva már ö rólok 
beszéltek a strandon. 

- Te, kérdezte Zwipp Arnoldné Zwipp Amoidot -
igaz, hogy keresztények gyüttek ? 

Zwipp legyintett: 
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Az itt nem exisztál. Aki itt azt mondj a magá
ról, hogy keres7Jtény, az egy svindler. , 

Zwippné megnyugodott. Igy mégis csak ő lesz a 
legkeresztényebb. 

Közben pedig Galambcsék berendezk~dtek. Nagy
szerű grandazzával végezte Galamboené ezt a munkát. 
Keveset beszélt, jóformán csak a szemével parancsolt. 
A szobalányok el voltak büvölve. És a Mici a folyo
són megsugta a J u cin ak, hogy a nagyságos asszony 
a kápo1nát tudakolta, meg azt, hogy hány órakor 
le z mise. 

Zwippné, mikor ezt meghallottA, az on·át :fintor
gatta. 

- Ezt már ismerem - szólt gúnyosan az urának. 
Zwipp a fej ét rázta. Sok csodát hallott már. Itt 

is csoda történhetett. Mért ne ? Hátha ezek a zsidók 
nem zsidók, hanem keresztényei<. 

Galamboené úgy dolgozott, mint egy hadvezér. 
Mindenre gondolt. 

- Hallod-e - intette az urát, mielőtt a strandra 
mentek. - Nekem a strandon ne kiabálj. És ha 
beszélsz, hát beszélj szögediesen. Így, hogy mög-mög. 
Ez egy kereeztény zsáner. 

Galambost elkeserítette ez a disciplina, de azért 
engedelmeskedett. 

A szögedi dialektus szemmellátható1ag hatott. 
A strandon egymásra néztek az emberek : nini ezek 
csakugyan keresztények. Galambosnét azonban nem 
tette elbizakodottá ez az első siker. 

- Hallod-e - szólt az urának - ez nem elég. 
Azt a dolgot a szolgával elintézd. 
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Galambos .elintézte. Este a azobájába hivta a azol-
gát és barátságosan szóba ereszkedett vele: 

- Mennyit keres maga, barátom ? 
- N em sokat, nagyságos úr. 
- No hát tőlem kereshet. Kap tőlem minden 

napra egy forintot és ezért még csak mnnkát sem 
követelek Csak azt kívánom, hogy ügyes és titok
tartó legyen. Érti ? 

A szolga azt mondta, hogy érti. 
- Nohát jól van. Magának az lesz a dolga, hogy 

ha én lemegyek a strandra, akkor utánam szalad és 
utánam kiáltja: nagyságos úr, az apát úr keresi. 
Érti? 

A szolga ravaszul a nagyságos úrra pislogott, hogy 
de most már igazán érti. Hát csak bizza rá a nagy
ságos úr. 

Másnap aztán, miko1· legnépesebb volt a sétány, 
a szolga a tömeg közé fúrta magát és tüdeje szakad
tából ordított Galambos után : 

- Nagyságos úr, keresi az apát úr. 
Ez hatott, ez úgy hatott, mint egy bomba. Ezek 

aztán előkelő emberek. Senkise látta ugyan az apát 
urat Galambosék társaságában, de azért mindenki 
arról beszélt, hogy Galambosnak az apát ur a legjobb 
barátja. Ezzel aztán megrendíthetetlenre alapozódott 
a poziciójuk. A szezonkeresztényeknek még csak 
eszükbe se jutott, hogy leereszkedő barátságot vár
janak ettől a telivér szittya familiátóL 

Galambosnának tetszett ez a kipraktikázott eksz
kluzivitás, annál kevésbbé Galambosnak. Ö barátkozni 
ezeretett volna, elszórakozni egy parti kalabriász 
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mellett, fölszedegetni egy pár börzeviccet és mindezt 
nem lehet, mert a felesége fejébe vette, hogy ök itt 
a keresztényt játsszák. 

- Engödelmöt kérök - fakadt ki bosszankodva -
es göht nicht. Itt lebzsölök két hét óta és röggeltől 
estig muszáj neköm szögediösen beszélni és muszáj 
neköm .köröszténynek lenni. Többet dolgozok, mint 
egy hordár. Hol itt a passzió ? 

Galambosné fel világosította, nem azért vannak itt, 
hogy passziózzanak, hanem azért, hogy Editet férjhez 
adják. 

- Talán a Szitányihoz ? - gúnyolódott Galambos: 
- A Szitányihoz - felelt komolyan Galambosné. 
- És a mezalliansz, mama?- nevetett az ember. - · 

Csak nem gondolod, hogy ezek a Szitányiak keresz
tények ? 

-- Nem, de milliomosok és mi rólunk azt hiszik, 
hogy keresztények vagyunk. A fiú azért olyan bá
tortalan, mert azt hiszi, hogy nekünk derogálna a 
mezalliánsz. 

- És te meg fogod neki monda.ni, hogy nem 
de1·ogál? 

- Most még nem. Ha egészen megpuhul, ·értésére 
fogom adni, hogy nem bánom. 

A fiatal Szitányi lassan-lassan hozzájuk bátorkodott. 
Edithet minden reggel a tenisz-grundra kisérte, este 
felé a tóra csónakázni vitte és hogy a mamának is 
kedvébe járjon, szidta a Balatont, hogy az már egé: 
szen elzsidósodott. Az öreg Szitányi féltette a millióit 
és behizonyitotta a fiának, hogy egy nagy szamár. 
A fiú azonban aperte megmondta, hogy ö Edithet 
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szereti. Igaz, hogy nincs pénze, mert keresztények 
s ök nem adnak hozományt, de az egy zsidó fiúnak 
karriér, ha keresztény családba nősül. Egy mezalliansz 
majdnem annyi, mint a kikeresztelkedés. 

A mezalliansz - elméletet tudniillik Galamboené 
csöpögtette beléje. 

- Edith, hogy álltok? - kérdezte Galamboené 
minden este, mikor feküdni mentek. 

- Még nem nyjlatkozott - volt a rendes válasz. 
- Mama, fenyegetőzött Galambos - siessetek 

azzal a mesalliansz-izralittel. Mert én már nem 
birom kj sokáig. Én ezt az inkognitót nem állom 
sokáig. Nem vagyok ahhoz hozzászokva, hogy ezer 
zsidó között én legyek az egy{!tlen keresztény. Mama, 
siess, mert én téged kompromittálni foglak. 

Csakugyan sietni ke~lett. Akárhányszor attól félt, 
hogy Galambosból egyszer csak mégis ki fog csor
duini a visszafojtott zsidóság. 

A negyedik héten egyszer azzal lepte meg őket 

Galambosné, hogy másnap a fiatalok dolgát okvet
lenül rendbe hozza. Másnap ugysem maradhatna 
itthon, mert jön az apátúr és ha nem látják őket az 
apát úr társaságában, akkor végük van. Ennélfogva 
kirándulnak Tihanyra, még pedig Szitányiék társa
ságában, ö már meghívta őket és ott Szitányi Fricinek 
nyilatlíozni kell. 

Abban állapodtak meg, hogy Tihanyig gyalogosan 
teszik meg az utát. Csak Galambos szabadkozott : ö 
nem bírja a gyaloglást. Inkább hát fiakkerra kapott 
és úgy ment neki a dombnak. Majd a visszhangnál 
találkoznak. 
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A :fiatalok elől mentek, az öregek ut~nuk. És hogy
hogyan nem, az úgy volt, hogy minden napsugár 
osak a fiatalok felé szikrázott, a madarak nekik da
lolásztak és a virágok rájuk mosolyogtak. És a fiatal 
Szitányit ez a nyári pompa megrészegítette. Egy 
nagy fához dült és elhalványodott, Edith meg a 
napernyőjével játszadozott és elpirult. Aztán azt 
mondta a :fiú : 

- Edith, maga egy madonna. 
- N em, nem! - sikoltott Edith és az anyjához 

futott, a keblére vetette magát és sirt, meg nevetett, 
hogy ö olyan boldog, de olyan boldog. 

Galamboené az öreg Szitányira nézett: 
- No ezek, nászuram, túljártak a mi eszünkön. 

De ba már úgy van, hát nem bánom. Legyenek 
boldogok, legyenek egymásé. 

Ügyesen megint egymás mellé terelte a fiatalokat. 
A fiatal Szitányi lehántotta magát a jegenyéről és 
félénken Edith szemébe nézett: 

- Edith, maga, maga egy madonna. (Még sose 
udvarolt keresztény lánynak, azt hitte, annak mást 
nem mondhat.) 

Edith lesütötte a szemét és szégyenlősen rebegte : 
- Frici, kérem. 
A végzet össz~kötötte öket, ez olyan világos volt, 

mint a nap. A legközelebbi jegenyénél már jegyesek 
voltak. 

Az öreg Szitányi egy kicsit fanyalgott. Hiszen ez 
sz ép, ez nagyon szép, de egyet-mást mégis csak meg 
kellene beszélni. Egynémely családi ügyet, miegyebet . . 

Galamboené megnyugtatta : ez fölösleges. 
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Az öreg nem firtatta tovább. Az már bizonyos, 
hogy pénzt nem kap a fia, de kap egy keresztény 
leányt és a Frici azt mondja, hogy egy mezalliansz 
a legszebb karrier. Ebbe hát ő is belenyugszik és 
vidáman poroszkált a méltóságtelj es Galamboené 
mellett, aki olyan keményen kapaszkodott felfelé, 
mint egy vártüzér. 

Galambos eközben megelőzte őket. A vidék ezép
ségével keveset törődött, örült, hogy magára hagyták. 
Még a parasztfiúkat is elhessegette akik kecskekör
mökkel kinálgatták. 

- Megyek az echóhoz gondolta - azzal leg-
alább beszélhettek. 

Megkerülte a dombot és mikor a tetejére ért, 
mulatozni kezdett az echóvaL Harsány hangon 
köszöntette : 

- Gasamadiner. 
Az echo ágyudübörgéssei adta vissza: 
- Adiner. 
A tihanyi hegyeken megrázkódtak a vén tölgyfák 

és meghajtották lombos fejüket, hogy ök még ilyent 
nem · hallottak. 

Galamboené is megrezzent és Szitányi is. Egy· 
másra néztek, gyanakodva, megütliözötten. Mi ez? 
Itt valahol egy zsidó van. _ 

Galamboené rosszat sejtett. Szitányi azonképen. · 
És körülnéztek : merre van az a zsidó ? És fölfelé 
rohantak. 

Az a zsidó az echónál volt és szabadjára eresztett 
jókedvvel kiáltotta: 

- Na, wie gehts? wie gehts? 
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Az echo visszamondta: 
- - Wie gehts. 
Galambosné a földre roskadt. Szitányi pedig 

Galamboshoz törtetett: 
- Sie, sie ... maga az a zsidó? 
Galambos riadtan a feleségére nézett. Most mit 

feleljen. 
Az öreg Szitányi a fiához somfordált és a fülébe 

sugta: 
- És te szamár, még azt hitted, hogy egy mez~ 

alianszt csinálsz. Egy szép mezalliansz, az ellensé
geimnek legyen mondva. De hát kicsodák ezek az 
emberek? Hozomány az persze nincs ? Frici, köszönd 
el magadat. 

Frici ránézett Edith re, félénken, . kéteégbeeset ten: 
- Edith - rebegte - azért maga . . . mégis 

egy madonna. 
Aztán szépen, engedelmesen elment pa.pájával. 
Galambosék is hazamentek. Mikor a parkba értek, 

lelkendezve futott elébük a hotelszolga: 
- Nagyságos úr itt van az apát úr, de most igazán 

itt van. 
Galambosék a szobáikba rohantak. No hiszen ez 

az apát úr is jókor jött. 
- Fakkolunk - adta ki Galambosné a parancsot. 
Galambos elébe állt. Mintha kicserélték volna. 

Olyan keményen beszélt, hogy csuda : 
- Nem pakkolunk. Most majd én fogok cselekedni. 
Aztán az asztalhoz ült és leveleket irogatott. 
- Kinek írsz? - kérdezte az asszony. 
- A hitelezőknek. Bemonrlom a fizetésképtelenséget. 
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Harmadnapra közölték a lapok, hogy Galambos 
Ignác a Nyirs~g legnagyobb kereskedöje _két millió 
passzivával inzolvens lett. 

Ezt a bírt Szitányi is olvasta. Sokszor elolvasta 
és az arca lassan,- lassan földerült : 

- Ez már egészen más . ... dünnyögte magában 
és Galambosékhoz sietett. Galamboené kék ült-zöldült, 
mikor meglátta, Gala.mbos ellenben nyugodtan és 
barátságosan fogadta. Szitányi a kezeit rázogatta : 

- De hát mért nem mondta mindjárt ? Hiszen 
ba inzolvens, akkor rendben vagyunk. Két millió 
passziva, kérem, ez egy vagyon. Szép- pár lesz a 
Frici, meg a~ - Edith, én úgy éljek. 

Galambosiié felállt és az ura elé lépett. Mint egy 
ismeretlent, úgy nézte. Most imponált neki az öreg 
Galambos. 

Budapest. , Ujvári Pétm·. 

A TEMPLOM HELYE . 
. 

- Kopisch -

8 meste:ré~ek' Salamon király 
Meghagyá, -hogy templomot emeljen .. . 
De hogy _ ez hozzá fogott a műhöz, 

Hirtel@_ meg1·endült a talaj, 
S el nem türte, hogy igába vonják. 
«J aj nekem t ~ kiált fel Salamon, 
«Mért nem akarod föld l elviselni, 
Hogy házat építsek Jehovának ?l) 
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S szólt a föld: (1 0 fejdelmi böics te! 
Méltó helyet válassz templomodnak, , 
Ugy örömmel hordom örökkétig In 

Mély bánatba borul t Salamon, 
S igy sóhajt magában szomorún : 
«Hol találom a méltó helyet? 
Hisz bűnnel fertőzött mindenik, 
Még maga a paradicsom is ! , 

S a hogy így barangolt kutatón, 
Egy szántóföld végiben lerogy, 
- Aratásnak volt. épp' ideje - . 
S búgva tört ki a panasz szivéből: 
«Ki sd jelt, hogy mittevő legyek ?n 

Ekkor egy olajfa te tej én 
Így szólalt meg egy szitakötő : 
«Itt a hely, melyet esennen esdesz, 
Nézz, figyelj és megtudod miért l» 

S tt király maga körül tekint, 
S látja, tarló a hely, a hol áll, 
Közepén két egyenlő kazal. 

S így folytatta a kis czirpelö : 
«Ez a föld két testvér birtoka, 
Az egyik családtalan legény, 
Bő családért fárad, küzd a másik. 
8 hogy bevágzék Ininap aratásuk, 
Feloszták két egyenlő halomra, 
És nyugodtan tértek pihenőre. » 
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De éj félkor ébred az idősebb. 
8 e szavakkal költi hitvesét : 
(1 ~1unkámat megáldotta az Úr. 
Künn sái·gállik kazlam aranya. 
S itthonn is lásd, virul a. \etésem. 
Ott szunnyadnak édes magzatink 
Egyk01·on aggságunk tároaszi -
Ám öcsém magán, örömtelen 
Szövi álmát rideg gunyhajában. 
S áT\aságát nö\eli a gond, 
Vaj öregen ki lesz gyRmola: 
Hadd gyüjthessen nálam többet ö, 
Telj en kedve a nagyobb kazalban! 
Megyek és a kévékből nehányat 
F elrakok az ö kalászira l» 

És ,·alóban még hajnal előtt 
Követé szive sugallatát. 

Ám reggel, hogy a kazlakra nézett. 
Elcsodálva látta, nincs különbség, 
Mindakettö egyenlő magas. 

Nem tudhatta, hogy ugyanaz éjjel 
Öccse ekkép töprengett magában: 
<r ~1inek nékem a jószágból ennyi ? 

Hisz nincs feleségem, gyermekem! 
Míg gondoktól fő bátyám feje, 
Hogy tömjön be annyi . éhes szájat ! • 

Így tünödvén, ö is odarakta 
Pár asztagj át a m~sik kazalra. 

A; l/4IT tvkiinJive. 1914. 
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Es reggelre éppenugy elámult, 
Látván, hogy nem történt változás. 

Másnap éjjel kétszerannyi kévét 
Tett a bátya öccse részihez, 
S ugyanannyit vitt ez amazéra. 
De reggelre mindkettő elbámult, 
Látva, hogy minden a régiben. 
És magukba rejtve titkukat, 
Most harmadnap azt határozák: 
Garmadára rakják meg a másét. 
- Maradj itt, állj lesbe bölcs király 
Nemsokára ujra megjelennek!» 

Nem sokáig várta Salamon : 
Jobbról balról im odalopózott 
A két testvér. Mindeniknek háta 
Roskadott az aj án déktehertőL 
Ámde az olajfa tövinél 
Hirtelen összetalálkozának. 
Megijed tek, súlyuk földre ej ték, 
És egymásra isme1·vén, zokogva , 
Es kacagva forrtak össze csókban. 

S a király a testvé1·szeretetnek 
liy nemes példáján felhevülve, 
Égi jelnek nézte e csodát. 

S hogy a mezőn, hol a kazlak álltak, 
Építtetni kezdte templomát, 
Meg nem rendült már az anyaföld, 
De pihent miként ha ünnepelne. 
És a s~entély mint varázsütésre 
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N őt t ki büszkén az egek felé, 
A két testvér versenyét dicsérvén, 
Hirdetőn Salamon áhitatj át, 
Magasztalván a Mindenhatót. 
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Budapest. Lenkei Henrik. 
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JEREMIAS. 

Jeremiás próféta müködése a VIL századra, vala
mint a VI. század elejére esik a közönséges idő
számítás előtt. Visszanyúlik arra a korra, amelyre, 
mint a ma legműveltebb világrésznek történetére, 
csekély ki vételével a déli és délnyugati részeknek; 
mély sötétség borúl. A mi magyar hazánk csak 1600 
esztendővel ezután lesz hazánkká és ha már abban 
az időtájban is voltak lakói, akkor azok a kulturá
nak csak olyan fokán állbattak, mint amilyenre ama 
nem -rég felfedezett földterületek és szigett::k lakóinál 
akadunk. 

Ez időtájban és ezen idő előtt a Kelet, vagy hogy 
magunkat helyesen fejezzük ki, az északkeleti Afrika, 
a nyugati és déli Ázsia - ma is csodált romjai tanu· 
bizonyságunk - magas kultúrával dicsekedett. A ke
leti kultúra már letünőben volt, midőn a görög de
rengeni kezdett és ennek romjain bontogatta szárnyait 
mai, fejlett modern kultúrájuk. 

Tiy szellemi áramJatok hatásának, miként az dél
nyugatról, azaz Egyiptomból és északkeletről, azaz 
Assyriából és Babylonból akár kereskedelmi össze
köttetések révén, akár pedig háborús események kö-

17* 
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vetkeztében érvényesülni kezdett, Izraél sem állha
tott ellent. Idegen fényűzés és keleti deszpotizmus 
minden örökölt tan és jogszokás ellenére diadalmas
kodott fölötte. A jónak magvai, malyeket a késő 

bajdankorban az Isten embere, ez a hatalmas lelki
erő elhintett, kis hijja, hogy a zúgó vihartól el nem 
pusztultak. Kevésbe múlt, hogy maga Izraél is a 
szigorú Spárt~nak és a hatalmas Rómának sorsára 
nem jutott. De Izraélben fennmaradt egy intézmény, 
mely - eredetét, ha emberileg követni tudjuk - a 
dicsőített korszakot bevilágító proféciára vezethető 

vissza, arra a.z intézményre, melynek példáit az ókori 
népek történetében is megtaláljuk, ez azonban egy 
erkölcsi világnézet alapjain mindinkább nemesebb 
lesz és óvja, védi minden l\ülsö hatástól a vallásos 
tannak becses tartalmát. -

Nem célom a prófétaságról és prófétákról érte
kezni ; telj esen be érem azzal, ha sikerül kimutatn_om 
ez egyetlen nagy emberen azt, hogy a prófécia meg
nyilatkozása, működése mire volt képes; de még 
azzal is szívesen megelégszEtm, ha működésének csak 
egyetlen oldalát is helyesen megvilágítom. 

Jeremiást nem azért választottam, mintha én öt a 
legnagyobb prófétának tartanám, mert ily szellemi 
nagysághoz honnan vegyük a mértéket, hanem azért, 
merl beszédeinek reánk maradt tartalmából képét 
megfesthetjük és mivel e férfiúnak személyes élményei 
fényt árasztanak a próféták müködésére általában. 
Kortársainak egyikénél sem, de főleg azoknál nem, 
akiktől feljegyzések maradtak reánk, ily részletekkel 
nem rendelkezünk. Egy részüknél be kell érnünk a 
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megjelölt időponttal, amelyben éltek, a másiknál meg 
kell elégednünk azzal, hogy a nevét tudjuk, de olyan 
es6tüuk is van, hogy még az illetőnek nevét is vi
tássá tették. 

Jeruzsálemtől északkeletre, körülbelül két és fél 
órányil'a létezik ma is egy Anata nevü falu. Ezen 
Anata nevű falunak maradványa Jeremiás prófétá
nak szülőbelye, melyet Izraél története Anatot városa 
néven említ. Benjámin törzsében feküdt és ama. 
13 helységhez tartozott, malyeket J ó zs ua az ország 
felosztásánál a papi családoknak lakóhelyül kijelölt. 
Jeremiás (Jirmia, Jirmijahu), ki maga is Cbi1kia 
nevü papnak volt a fia, itt született 650 körül idő
számításunk előtt. 

Izraél birodalmának akkori h elyzete akár szom
szédaival szemben, akár pedig erkölcsi és vallási te
kintetben fölötte vésztjósló volt. A liirodalom egyik 
része, a tíz törzs birodalma, vagy miként a próféták 
azt nevezik, <(Efraim )) egy évszázad óta bűnös bál
ványimádásnak és kicsapongó erkölcstelenségnek esett 
áldozatul. A szentföldnek a Jordán keleti részén el
terülő része vagy egészen puszta volt, vagy beván
dorolt és odatelepített idegenek lakták. A déli r észt, 
Judát is hasonló sors fenyegette. Igaz, hogy jobb 
királyok is kormányozták; elég itt Chizkijáhnt·a utal
nunk, aki, ha nem is indult mindig Ezsajás tanácsa 
után, de már ö szomorúan feljajdul: «Utánam az 
özönvíz! a~, valamint Jósiás alatt, aki életének virágj á

ban az egyiptomiak elleni háboruban e9ett el. 
Jósiás király uralkodásának 13. évében, 628-ban, 

tehát 2541 esztendlSvel ezelőtt lépett föl először Jere-
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miás mint próféta és negyven hosszú esztendőn át 
vjsszhangos az ö tanító, intő, dorgáló és vígaFztaló 
szavától a szentföld. Ekkoron épen azokon a vidéke
ken Izraél birodalmát a legnagyobb veszély fenye
gette, az Eufratesen túl fekvő országokban átalakulás 
ment végbe, malynek hatását Egyiptomig is megérez
ték. A nagy Assyr-birodalom, mely másfél évszázad 
óta rettegésben tartotta Előázsia népeit, uralkodói . 
nak túltengő, élvezethajhászó, elpuhult életmódja 
miatt 625-ben elbukott a babylóniak és médek 
egyesült erejétől. A sorsnak igazságos képe ez, mely 
késöbb Babylont, Perzsiát és végül a nagy római 
birodalmat érte. De az Eufrater,en innen lakó népek
nek gyült meg csak igazán a bajuk ezzel az új, erős, 

gyorsan fejlődő, hódító néppel és a veszély annál 
nagyobb volt, mivel a néptömeg, és ide sorozzuk a 
népek nagyjait, a királlyal élükön, a közeledő ve
szélyröl mit sem tudott. Ekkor ébredezik J eremiás
ban a hiva1ás érzete és fell ép prófétáként, mai ki
fej ezéssel élve: a küzdötérre lép, hogy az igazságot 
hősiec; elszántRággal hirdesse. Bizonyára hasznos vál
lalkozás, de hálátJan és veszedelmes. Már 2500 évvel 
ezelőtt sem ezerették a nagyok és hatalmasok, ha az 
igazat megmondották nekik. 2500 esztendővel ezelőtt 
is azt a népezónokot bálványozták, aki a nagy tö
meg szenvedélyeinek és vágyainak kedvében járt. Így 
volt ez akkor, így van ez most is. Emellett aztán 
egészen közömbös, hogy a nép barátja, vagy a nép 
ellensége héberül vagy görögül, latinul vagy franciául, 
magyarul vagy németül beszél. 

V ágyak és szenvedélyek az emberi s~ívet minden 
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időben, Jeremiás előtt és után egyformán mozgat
ták. Két, sőt háromezer évvel ezelőtt is csak úgy 
ezerettek és csak úgy gyűlölködtek, mint manapság; 
s miként a szeretet és gyűlölet, úgy az igazság és 
hazugság, szerénység és önteltség, mértékletesség és 
zabolátlan érzékiség, bőkezűség és kapzsiság irányí
tották az embereket és ezeken a találmányok, föl
fedezések : vasút, telegráfia, markonigramm, spektrál
analízis, villamos világítás, repülőgépek, napsugárral 
való rajzolás, bármennyire jogos ezek miatt a büsz
keségünk, de érzületeinken változtatni mégsem tud
tak. Ezé1·t l ett a könyvek könyve : a biblia, minden 
erkölcsi nézet fundamentumává. Ebben mi nem filo 
zofálunk, nincs benne reflexió és nem is jutott eszébe 
soha, hogy fizikai tankönyv is ezeretna lenni. Em be- ~ 

rekbez szól emberi módon, amennyiben azok igazi 
emberek. Minden ember szívét egyaránt mozgatja, 
éljen az akárhol és élt bármely korban. Megtalálja 
benne az ember magamagát és a maga sorsát, idő 
és térbeli különbségek itten elenyésznek. 

Az Énekek Énekéből vett példával világítom ezt 
meg: A völegényének karjára támaszkodó meny
asszony ezt sugja neki : «Pecsétként tégy engem szí
vedre, pecsétgyürűként az ujjadra. Erős, mint a halál 
a szerelem, kemény, mint az alvilág, a féltékenység; 
villámai tűzvillámok az ÚrnRk lángjából. Hatalmas 
vizek sem képesek eloltani a szerelmet, folyók ára
data el nem mossa azt soha. Ha valaki házának 
minden kincsét kínálná is fel a szerPlemért, kigú
nyolnák és megvetnék őt. 11 Ez természetes énsésünk
nek, a tiszta, igaz ezeretetnek kifejezése, melyet sem 



idő, sem ország korlátok közé nem szoríthat. És 
van-e csak egy is közöttünk, kinek fiatal szívében ily 
gyöngéd érzelmek n em fakadtak volna? 

Jeremiáaról minden tudományos apparátus nélkül 
is megállapíthatjuk, hogy ily boldogító érzelmek osz
táJyosa nem lehetett. A legtöbb beszédén átvonuló 
elégikus hang: a szomorú sorscsapások visszh~ngja, 

mely őt és népét sujtotta. Meggyőződésének; rendit
hetetlen erejével szolgálja hivatását és lelkének igaz
ságait tárja népe és királya elé, megrajzolva a szo
morú sorsot, mely öket bűnös útj aikon érni fogja. 
És nemcsak, hogy hitelre nem talál és részére hála 
nem fakad, hanem úgy bánnak vele, mint rendbontó
val, árnlóva.l, mint a haza ellensegéve1. 

A Kassandráról költött homéri monda Jeremiásan 
valósul meg. Negyven hosszú esztendön át a népé
nek szóló intelmek osztogatásában el nem ernyed, el 
nem fárad, de népe öt, a próféta nngy bánatára, 
egyetlen egy esetben sem követi. A belső harcokról, 
melyeket önmagával vivott, mielőU hh·atására vállal
kozik, a róla elnevezett könyvben ~ maga szól és 
vizió formájában a lelkét átjáró isteni szót igy fej e zi 
ki: t Istennek szava ekként szólt hozzám: Mielött 
teremtettelek, mielött életre hívtalak, téged szantel
telek föl, téged avattalak népem prófét-ájává; de én 
igy szóUam: Óh, Uram, nem ~udok beszélni, még 
fia\al vagyok. És Isten így szólt hozzám : Ne mondd, 
hogy fiatal vagy, ahova én küldelek~ oda mégy. amit 
én parancsolok neked, azt cselekedjed meg! Ne félj 
\ól ük, mEl.rt veled vagyok én és megmentelek! » És 
másodízben igy szóU hozzá Is.ien: e Te pedig övezd 
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ágyékodat, kerekedjél föl és mondd nekik, amit én 
neked parancsolok. Ne csüggedj elő~ttik, mert kiilön
ben csüggedtté teszlek '\"elük szemben. Így léssz te 
erődített '\"árossá, vasoszloppá, acélfallá az egész 
országgal, Júda királyaival, fejedelmei;el, papjaival 
és az ország népével szemben. » És ö ment és szólt 
és szánokolt és intett és fenyegetett; rámutatott az 
államot rövidesen fenyegető pusztulásra és lelki sze
meivel látta az elkö'\"etkező rémes jeleneteket. Ezért 
tudta azokat oly meghatóan ecsetelni. Az erkölcsi 
romlottság általánossá lesz : szegények elnyomása, , 
jogtiprás, bálványimádás, gyilKosság és ház&'.!ság-
törés - ezeket a bűnöket fesii - mert ezek miatt 
omlik össze az áJl&m. Hogy milyen volt az ered
mény és milyen viszonyok közt végezte tisztét, melyre 
belső szózat ösztökélte és amelytől hiába. huzódozott, 
Inikén t ezt Mózesnél, Ezsajásnál és Jónánál látjuk, 
azt ö maga uja le kétségbeajtó kitörésében: •Te 
beszéltél rá U ram és én engedtem ; e ró sen megfogtál 
és úrrá lettél fölöttem: nap-nap uW1 újra meg újra 
ne'\"etés tárgya lettem, mindenki csak engem gúnyolt; 
ha szólok, jaj'\"eszékelnem kell az erószalt s jajgat
nom a rablás miatl. Istennek szava nekem mindig 
csak gya.lázatomra, megcsúfolásomra volt. És ha arra 
gondoltam : Nem akarom Öt említeni többé, nem 
beszélek az Ö ne;ében, akkor nz olyan lön az én 
szi,emnek, mint lobogó tüz, bezár'\"& cson~jaimba 

nem tudtam elviselni és nem bírtam ki. • 
Zokon ;együk-e Jeremiásnak, hogy ö az igazság

t alanság és erkölcst~lenség ellen livott alig szüne
telö harcá' an, itt·ott elernyed és munkájának sikere 



fölött kétségbe esik! Nem tagadja meg természetét, 
egyéniségát egy pillanatra sem; szívének érzelmeit 
sz inte elénk tárj a. Hiszen a mi isteni férfiaink, pró
fétáink nem voltak sem fél-, sem egész istenek, csakis 
~mberek voltak ök és azok aka rtak lenni. Hiszen 
azért váltak ők mintaképeinkké, m ert mi is hozzájuk 
hasonló emberek vagyunk. H allgassuk meg öt egyik 
gyenge pillanatában : <1 Te ismersz engem Istenem, 
gondolj reám és te támogass. Adj nekem igazat el
nyomóim előtt és a te hosszantűrő kegyelmedet n e 
nyujtsd nekik! Tudd meg, mint tű rök én gyalázatot 
temiattad; ha szózatod eljutott hozzám, magamba 
fogadtam azt. A t e szavad üdvösség volt n ekem és 
lelki öröm, biszen a t e n eved említtetik az én ne
vemben. Nem ültem az enyelgők körébe, hogy én 
velük örvendezzem. Hiszen a te hatalmadnál ültem 
magányosan, a te barago·l töltött el. Miért állandó 
az én fájdalmam és az én sebem miért gyógyítha
tatJan? Nagyonis igazságos vagy én Istenem és perbe 
hogy is száliba tn ék veled ; mégis a jogról szólok 
hozzád : miért sikeres a gonoszoknak útja, a hűtle

neknek miért van jó soruk? Te plántálod öket s ők 
gyökeret vernek, virulnak és gyümölcsöt hoznak. 
Szájukhoz közel vagy, de távol az ő gondolkozá
suktól. ,, 

Jeremiás működése négy király uralkodásának idejét 
öleli fel. Az első közöttük Jósiás, aki alatt az ország 
minden idegen kultusz emlékétől megtisztuL Jeremiás 
müködése ekkoron még csak alig észlelhető. Meg
kezdi azt szülővárosá.ban Anatotban, m elynek lakói
nál meghallgatásra nem talál és akiket később min-
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denkorra elhagy. J óliehet Jósiás uralkodása. alatt 
értesülünk a mazaizmus helyreállításáról, mégis a 
Afenasse hosszúra nyúló kormányzása alatt b ur j án
zott erkölcstelenség nyomait teljesen eltüntetni nem 
lehetett. Úgy vagyunk ezzel is, mint a francia köz
társasággal1 mely a napoleoni uralkodás következ
ményeit még ma is síny li. Majdnem természetes, 
hogy az új életre kelt áldozati és templomi szellem 
n'.i tv e maradt az elbeszélő elöl, az erkölcstelenség, a 
Jogtalanság eme lappangó, káros következményei miatt. 
Jósiás halálával a birodalom sorsa eldőlt. A siral
mak, melyeket Jeremiás és korának költői a veaz· 
teség nagysága fölött elkeseregtek, a jogosult gyász
nak hűséges kifejezői voltak és a beköszöntő pusz
tulást fel nem tartóztathatták. Jósiás halálával Júda 
Egyiptomnak hűbérállama lett. Ennek királya, Necho 
nagy adót vetett az országra és J ó si ásnak második 
fiát, J ojákimot nevezte ki királynak. Neki természe
tesen vállalnia kellett az adóbehajtás szomorú fel
arlatát. N ech o, megelőző egyiptomi urti lkodók példá· 
j ár R, kik Előázsi át leigázták, északkeletre vezet hadat ; 
de Nebukadnecár az Eufrates folyónál megverte őt 
és a gázai tengeri erődítésen át csak nehezen jut
hatott el seregének kis részével hazájába. Az egész 
ország az Eufratestől Egyiptom határáig Nebukadnecár 
-lábainál hevert. 

«Jojakim akként cselekedett, mint atyái cselekedtek, 
és ez visszatetsző volt az örökkévaló szemében.)) Ez 
a röpke szó a király-könyvnek kifejezése, amiről e 
könyvben már semmit sem találunk, csakis a J ere· 
-miás könyvében. De hát neín okvetlenül szükséges, 
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hogy a régi és az új Kelet deszpotikus országaiba 
menjünk és arra a tapasztalatra jussunk, h9gy ez a 
légáram, mely az alkotmányos államok magasabb 
köreiben uralkodik, minilinkább táguló, koncentráló 
köreivel a néprétegeket is érinti, bár ezek ama köz
pontoktól távol esnek. Ily viszonyok közepette Jere
miás előtt tiszt án állott a helyzet és ehhez az egyetlen 
1árgyilagos nézethez rendületlen hűséggelragaszkodott 

is. Egy pillanatra sem volt Jeremiás előtt kétséges, 
hogy Júda nagyonis gyönge volt Babylonia nagy ha
talmával szemben és hogy csakis mint hűbérállam 
állhat fönn. Ezzel természetesen lemondott arról a 
dicsőségről, hogy az uralkodó, harcias hatalomhoz tar
tozzék és fel kellett kelnie a királyt körülvevő, hizelgő 
kamarilla ellen; kénytelen volt eltűrni, hogy h1lza
árulónak tekintsék és saját szemeivel látnia kellett, 
amit ö előre látott és megjósolt: a hazának pusztu
lását, a függetlenség elvesztét, hazájának a szom
szédos államba való bekebelezését és a ki~álynak 

számüzetését. Jeremiásnak és kortársainak mükö
dése, mondha1nám a zsidó népnek több ezer esz
tendős egész története, legfényesebb cáfolata annak 
ami napjainkban is sokszor megújuló szemrehányás
nak, hogy mi világuralomra törünk; aki népünket 
ismeri és annak történetét, az nem szorul e vastag 
tudatlanság cáfolatára. Távolról sem venném a fele
lósséget magamra azért, ami~ akár zsidók is Izraél
nek más népekhez való viszonyát·ól írtak, de azt már 
igenis állítom, hogy én olvasni ezeretném av.t a 
midrást, azt a zsinagógai költöt, aki a zsidók világi 
hatalmát vindikálná; hanem igenis minden próféciá-
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nak alapvető igazsága : hogy lstennek tana és az Ö 
világuralma az emberiség közkincse lészen. Ha Jere
miás nem esett kétségbe egy jobb jövő fölött, akkor 
az ö reménye nem politikai hatalomban csúcsosodott 
ki, hanem igenis abban, hogy az ö népe· méltóvá 
fogja majdan tenni magát jobb sorsra, istenfélelem 
és vallásosság, igazság, mértékletesség, erkölcsösség 
és a törvényben megírt erények áltaL 40 esztendei 
működése alatt nem mondott le egy pillanatra sem 
az igaznak és a jognak győzelméről ; ebben vagyon 
e férfiúnak nagysága, ebben ö a mi munkásságunk
nak is mintaképe. <tSokat támadtak engem fiatal· 
korom óta, így szóljon Izraél. » Ez ismert zsoltárvers, 
és hogy tényleg mily nagy a zsidógyűlölö iratok 
száma Hámán és Apion óta, berlini theológus ko
romban bibliográfiai kézikönyvek segélyével össze
olvastam 231-et. Azóta persze ez a szám, mert az a 
mult század 80-as éveiben volt, bizonyára megsza
porodott Rövidesen napvilágot látott a 232. is ezzel 
a hangzatos címmel: •A sátánnak tüzes nyilai. » 
A gyűlöletnek e terméke megtette hatását. Az összes 
szavazatok 900fo-ával ekkor -választották meg Berlin 
főpolgármesterévé a zsidó Strassmann W olfgangot. 
(L. Magyar-Zsidó Szemle 1883-85.) 

Megelőzőleg említettem, hogy a történeti könyvek 
Jojákim királyról nem igen emlékeznek meg. Jere
miás könyve értesít, hogy ö Urija prófétát kivégez
tette. Sok próféta osztozott e sorsban a szókimondó 
igazságért és kevésbe múlt, hogy Jeremiás menekül
hetett. De ez a zsarnok király különös figyelmet 
érdemel, mint a cenzur& feltalálója. És aki meg fogja 
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valamikor írni a cenzura történetét, annak azt Jojá
kimmal kell kezdenie. Az erről szóló bibliai értesítés 
itt következik. 

J e1·emiás nem mebetttt el a templomba, ezért be
szédét lediktálta iródeákjának, Bárnehnak és meg
bízta azzal, hogy azt a templom udvarán a n ép
gyülésnek fölolvassa. E beszédek hatása oly nagy 
volt, hogy egy udvaronc azoknak félelm e tes tartalmát 
közölte társaival és ezek révén jutott el a királyhoz. 
Télre járt akkor az idő, a 9. hónap volt az (később 

Kiszlevnek nevezték), a király előtt szénkandalló 
állott és annál melegedett. Ha a felolvasó az egyik 
tekercsnek végére járt, akkor a király a felolvasott 
részeket levágta és. az előtte álló szénfogóba dobta 
s így aztán az egész tekercs elégett. <•És ők - így 
beszé1i a biblia - nem szörnyüködtek, ruhájukat 
meg nem szaggatták, sem ö, sem az ő szolgái, kik 
e szavakat ha1lották. n Báruch újból leírta az elége
tett beszédeket s amiatt őt is, J eremiást is halálra 
kerestette a király ; ezerencsére azonban nem akadtak 
rájuk. 

Jojákim is azok közé tartozott, akik a tükrön 
boszulják meg magukat, ha az nekik csunya arcot 
mutat, pedig hát a csunya arc aHg lesz szebbé, ha 
az igazságos tükröt azétzúzzuk is. A VI. században 
történt ez, 2425 esztendővel ezelőtt; hányszor éget
tek már el azóta kellemetlen igazságokat; pergament, 
papirt el lehet égetni, de gondolatokat nem lehet 
lábbal taposni, igazságokat pedig még kevésbbé. 

Jojákim életének 36. évében bekövetkezett halála
kor menekdlt meg Nebukadnecár fenyegető bünteté .. 
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sétől. Három havi uralkodása után J ech o nj&, fia és 
utóda megy Babyloniába számkivetésbe. 

Nebukadnecár akként döntött, hogy Júda birodal
mának még egyelőre nem vet véget, bár az ország 
intelligenciáját és a fegyverek készítéséhez értő ipa· 
rosokat magával vitte. Így cselekedtek a római~k 
Kartbagóval is, hogy közvetlenül annak elpusztulása 
előtt a lakósságot lefegyverezték. Jósiásnak harmadik 
fiát Cidkia névvel tet1e meg királynak és ez ünne
pélyesen hűséget esküdött Nebukadnecárnak. Való
szí nű, Nebukadnecár e.zzel azt célozta, hogy biztos 
kezekre bízza eme határvédőt Egyiptom ellen. Ha 
Cedékiás e kötelezettségnek lelkiismerettel megfelel, 
akko1· még megvolt a lehetősége annak, hogy az 
állam az átélt súlyos sorscsapások után helyreáll. 
De J eremiás e reménye megcsappant, mert tudta, 
hogy a fiatal király szűkölködik ama tulajdonságok 
nélkül, amelyekre épp ez időben szüksége lett volna. 

Cedekiást nyugalmasabb jdőben talán a jobb kirá
lyok közé sorozhattuk volna, de gyönge volt és híjjá
val minden önállóságnak ; és miként a franciák 
XVL Lajosának, neki is elődeinek vétke miatt kellett 
bűnhődnie. 

Oedékiás 11 esztendős uralkodása képezi Jeremiás 
prófétai működésének csúcspontját. Ö nem csatlako
zott azokhoz, akik halált megvető bátorsággal az 
utolsó, kétségbeesett harcot akarták megvívni Nebu
kadnecárra.l. Látta, mint döntik örvénybe népét és 
birodalmát a királynak rövidlátó tanácsosai. Átbatva 
a meggyőződés től, hogy minden ellenállás hiába való, 
kénytelen volt önmagát árulónak tartatni, akinek sza .. 
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\ára nem érdemes hallgatni ; hiszen így szóltak : 
«Papok mindig lesznek, kik tanítanak, bölcsek, akik 
tanácsot osztogatnak és p1·óféták, akik prófétálnak. ,> 
A templom főnöke, Paschur, börtönbe veti, megvereti, 
de a rákövetkezlS napon már szabadon bocsájtj ák. 
A papoknak odakiáltj a: «Hiába vannak oly nagyra 
az áldozással, nincs annak értéke, mert nem tiszta 
érzelemblSl fakad. 1> Az a folytonos jajgatás : «Istennek 
temploma, Istennek temploma» el nem pusztulhat 
soha - ez a túltengiS bizalom a rómaiak ellen meg
vívott harcban is lábrakapott a második templomnál 
Jeremiásra semmi hatással sem volt. Cedékiás ural
kodásának negyedik évében Jeruzsálemben a Nebu
kadnecártól leigázott kisebb fejedelmek küldöttei 
Edom, Moáb, Ammon, Tyrus és Sidon részéről gyű

léseztek; bizonyára arról esett szó, h!>gy a közös 
nagy úr ellen hogyan védekezzenek. Ezúttal is Jere
miás óva intette az idegen fejedelmeket, hogy Baby· 
lonia nagy ura ellen fel ne lázadjanak és Cedékiást 
megeskette, hogy sem nagyjai hízelgésének, sem a 
hamis próféták szemfényvesztésének fel nem ül. Sze
reneaére e kongresszus eredménytelenül szétoszlott. 
Cedékiás még követeket is küldött Babylon királyá~ 
hoz és Nebukadnecár megnyugtatására maga is oda 
utazott. A küldöttséggel Jeremiás a Nebukadnecár 
részériSI elvitt testvéreinek levelet küldött, melyben 
kéri őket, hogy a száműzöttek ne áltassák magukat 
hamis reményekkel, amelyeket hamis próféták hirdet
nek; éljenek békességben, nyugalomban és imádkoz
zanak annak a helynek jólétéért, ahová száműzve 
lönek. Talán fölösleges is kiemelnem, hogy ez a le-
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vél a. legrégibb dokumentuma annak a minden zsi
nagógában szokásos imának : Khályért és hazáért. 

E szomorú állapotok közepette nem vesztette el 
Jeremiás rendületlen bizalmát csodás hitéhez, amely
hez egész hivatása fűződött; ebben áll ennek a férfiú
nak igazi nagysága. A kortársak, a vá1·os, a templom 
elpusztulhatnak; éhség, dögvész, kard nyomán meg
semmisülhet mind.en, de Izraél népe, az örökké igaz 
gondolatok letéteményes& le nem tűnhet ; a ezenve
dések kohójábó! tisztultan kél újra életre. A jobb 
j·övőnek méltatása, mely a tíz törzs birodalmának 
maradékait sem zárja ki, méltón állítható ama szép 
kort festő képekhez, amelyeket Ezsajás második 
könyvében a nagy Ismeretlen hagyott reánk: «Ime, 
n~po l\ j őnek, Istennek sza va ez, mikor Izraéllel és 
Júda Lázával új szövetséget kötök. Nem hasonlót 
ahhoz a szövetséghez, amelyet atyáikkal kötöttem, 
midőn őket kézen fogva Egyiptomból kivezettem, 
mert ezt a szövetséget ők megszegték, jóllehet, hogy 
én őket magamév;á tettem, hanem ez az én szövet
ségem, amelyet én ama napokban Izraél házával 
kötök; tanomat bensőjükbe helyezem és szí~ükbe 

írom; én istenük vagyok és ők az én népem. · Akko
ron már nem tanítja egyik a másiktit ar1·a: Ismerjé
tek meg Istent! Hanem valamennyi ismerni fog en· 
gem, nagy és kicsiny. Megbocsátom bűnöket és nem , 
gondolok vétkükre többé. Igy szól Isten, ki a napot 
a napnak fényévé tette, holdat és csillagokat örök 
törv .. ények ezerint az éjnek világítóiul rendelte, mi
koron eme törvények megszünnek, akkor már Izraél 
sem lészen többé az enyém. Ha az eget felülröl mé-

Az /Ml'I' Évkönyve. 1914. 18 
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rik, a földnek alapjait alulról fogják kikutatni, akkor 
fogom elvetni Izraélt magamtól mind azért, amit 
cselekedett. N e félj, én szolgám Jákob, ne csüggedj, 
Izraél, én távolból is segítelek és hazaviszem gyer
mekeidet a fogságból; akko1· fog Jákob újból béké
ben, biztonságban lakozni. Tehát ne félj, Jákob; ve
led vagyok én; pusztuljon el bár mind a nép, ahova 
téged taszítottalak; te el nem pusztulsz, ba érdemed 
szet·int fenyítelek és büntetlenül nem is hagylak.>> 
<c Ama napokban és ama időben szól Isten: Keresni 
fogják Izraél bünét, de az nem lesz sehol és Júdá
nak vétkét, de azt nem találják, mert én megbocsátok 
azok n ak, akiket megtartok. •> 

A szebb jövqröl szóló megnyilatkozások más pró
fétánál is kifejezésre jutnak, nemcsak Jeremiásnál ; 
de ezekre a napsugarakra csakhamar sötét felhő bo
rtü. Júdát utoléri végzete. Necho utóda lesz Egyip
tomban fia, Psammit, majd. ennek fia, Hofra, kl. nagy
atyja hódító politikájának híve és fölhívja Cedékiást, 
hogy Nebukadnecártól a neki nyujtott anyagiakért 
pártoljon el. Ezt az oktalan és gyalázatos esküszegést 
minden helyesen gondolkodó elítélte. A számüzetés
ben lévő Ezekiel el'ősen ostorozza ezt a hűtlenséget; 
esküszegésnél nincs expiáció. El is következett a bün
tetés. Nebukadnecár hatalmas sereggel körülzárta 
Jeruzsálemet; a szomszédos népek, Ammon, Moáb, 
Edom, akikre Cedékiás bízvást számított, kárörömmel 
nézték a fenyegető eseményt, aminek késöbb ök is 
áldozatául estek. Az egyiptomi király kilátásba helye
zett fegyverkezésével csak nem tudott elkészülni. 
Jeruzsálemben hatalmas ellenállást fejtettek ki, mert 
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tisztában voltak azzal, hogy Nebukadnecár a szövetség
törö országot súlyosan megbünteti. Egy rég figyelmen 
kívül hagyott törvénynek is érvényt szereztek, me ly 
szerint minden hébert, aki bármi okból szolgaságba 
jutott, a hat év elteltével szabaddá tettek. Erről 

ünnepélyes nyilatkozatot állítottak ki. J eremiás csak 
nem nyugodott és szünös-szijntelen meghódolást hir
detett. Ezt tanácsolta a királynak is, aki öt felszólí
totta, hogy Jeruzsálemért imádkozzék. A gyenge ki
rály az öt sz o rí tó két párt között ingott-lengett és 
amikor nz egyiptomi segélycsapat közeladtének hírére 
Nebukadnecár az ostrommal felhagyott, hogy Egyip· 
tom ellen indulj on, akkor az ellenálló párt felfuval
kodottságában határt nem ismer, a szolgák szabadon
bocsájtásáról sz ó ló ediktum ot visszavonja és Jeremiást 
11:zzal gyanusítva, hogy az ellenséghez pártolt, elfo
gatja és amíg van kenyér Jeruzsálemben, a prófétá· 
nak is juttatnak naponként egyet-egyet. 

Az egyiptomi segítségre épített remény csalókának 
bizonyult. Ezt a közeledő sereget csakhamar megver
ték és Jeruzsálemet újból minden oldalról körülzár
ták. Az ostromlók sáncok emelésére házaikat, sőt 
a királyi palotának egy részét is lerombolták és vitéz 
ellenállásra készültek és ha ezt a készülödést ered
mény nem is biztatta, ezt a bátorságot, ezt a hősies 
elszántságot csak elismeréssel jegyezhetj ük föl. Az 
ellenállás hiábavalóságára börtönében figyelmezteté 
Jeremiás a népet és kijelentette, hogy aki a városban 
marad, azt kard élére hányják, éhség és pestis emészti 
meg, de aki az ostromlókhoz áll, legalább az életét 
menti meg. Akadtak, akik követték a tanácsot és a 

18* 
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városból menekültek; de a radikális ok dühe Jeremiás 
ellen annál nagyobb volt, mert ezek a királyt kérik, 
hogy Jeremiást ítélje halálra, mert a harcolókat meg
félemlíti. Ez az ember, mondották, nem a város bol
dogulását akarja, hanem pusztulását. A király már 
kiejtette kezéből a kormányzás gyeplőjét és kiadta 
nekik Jeremiást. Ezek a ezerencsétlen prófétát köte
leken a fogság udvarán lévő vízmedencébe bocsátot
ták, melyben víz helyett csak iszap volt és melyben 
J ~remi ás elmerült. Egy u d v ari tiszt , ezt látva, a 
királyhoz sietett és öt részvétre indította. Hadd hal-

. jon meg Jeremiá-s természetes halállal, hisz Jeruzsá
lemben kiütött az éhinség; éhhalál lészen a sorsa. 
Erre a király felhúzatta őt és Jeremiás a börtön 

· udvarán maradt. Erre rövidesen Cedékiás titkos meg
beszélésre magához hívatta. Valamit kérdezni akarok 
tőled. N e maradj adós a . felelettel. Jeremiás már 
tudta, miröl van sz ó és így szólt : <<Ha megfelelek 
neked, akkor megöletsz és ba tanácsot adok, azt úgy 
sem követed. 1> Erre megesküdött Cedékiás, hó gy meg 
nem öleti, sőt még ellenségeivel szemben is véde1-
mébe fogadja. Erre Jeremiás: Így szól az Örökké
való, a seregek Iatene, Izraél Istene : «Ha te kimé gy 
Bábelnek fejeihez, úgy megmented életedet és a vá
ros tűzben el nem hamvad. Ha ezt nem teszed, 
akkor a város az ellenség hatalmába jut, tűz emészti 
meg és te sem menekülsz meg. l> Erre így szólt 
Cedékiás: Én csak azoktól a zsidóktól félek, akik 
már átpártoltak az ostromlókhoz; azoknak azoigáltat
nak ki és azok csúful bánnak velem. De Jeremiás 
igy szólt : N em szolgáltatnak ki téged, hallgass csak 
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Isten szavára, melyet én neked hirdetek, akkot jól 
megyen sorod és megmenekülsz. Ezután megkérte a 
király J eremiást, hogy ezen megbeszélé 3ükről. ha 
megkérdeztetnék, csak annyit mondjon a főtisztvise

lőknek, hogy ő kérte a királyt arra, hogy Jonátán
nak, «az írónak» házában lévő fogságba ne vitesse 
őt többé. 

Tehet hó 10-én Cedékiás uralkodásának 9. évé
ben (588) kezdödött Jeruzsálem ostroma és Tam
musz 9-éig, uralkodásának 11 . évéig tartott (586). 
A szerenceétlen lakosságnak bőven kijutott a meg
próbáltatásokból, amelyeket az ostrom, a városok ki
éheztetése okozott. És amikor az erődöket az északi 
részen · áttörték, seregének maradékával a délkeleti 
kapun menekült Cedékiás; az ellenség azonban utól· 
éri, Nebukadnecár elé viszi, aki a rövidlátó, gyenge 
-királyon súlyos ítéletet hajt végre. Áh hó 9-én Nabu
záráddán, Nebukadnecár tábornagya elhamvasztja a 
szent templomot és tengernyi zsákmányt visz magá
val; rabszíjra füzi a lakósok nagy részét és csak 
szegény földmíveseket és vincelléreket hagy hátra 
otthonukban. 

A szentély romjain kesergö prófétát zürös·zajos 
riadal ébreszti fel révedezéséből; szellemének terjesz
tő jét, Gedálját a babyloni királynak helytartóját meg
ölték azok, kik a megváltozott helyzetbe belenyugodni 
nem tudtak. Egyiptomba menekülnek a szerencsét
lenek, pedig Jeremiás bátorítja öket, maradjanak 
csak hazájukban, ne féljenek Nebukadnecár bosszú
jától, nem lesz bántódásuk; míg ha az ellenséges 
Egyiptommal szövetkeznek, vesztükbe rohannak. 8 az 
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a nagyszívű ember elkíséri szarencsétlen társait, abba 
nz Egyiptomba., hol a halál ólálkodott reája. 

Elkíséri a2okat, akiknek Jeruzsálem ben Ge daljával 
együtt megújhodást, új szellemi közösséget akart te
remteni; azokat, kik ellenségei voltak. De ezek az 
ellenségek egyben testvérei is voltak, kiket siralmas 
helyzetükben magukra hagyni nem akart. De elhagyja 
hazáját még azért is~ meJt népe leigázójának kegyel
méből nem élhetett . 

A Jeremiást megelőző próféták a vallás fogalmát 
nem választották külön a n emzGt fogalmától. Jeremiás 
az első, ki azt tanítja: a vallás a szívben honol, a 
nemzet talaja pedig a föld, · melynek áldásait élvez
zük, terheit viseljük. Ezt nem tudta felfogni a p ró
fétának kora és ez egyben népnek és prófétának egy
aránt a tragikuma. Népe hazaárulót látott abban a 
lángszellemben, ki a vallás fogalmát külön válasz
totta a zsidó nemzet fogalmától. Nem tudta eszméi
nek megbódítani nemzetét, ki a zsidóság fennmara
dásáért. küzdött és a zsidóság boldog jövendőjéért 
szűnős-szüntelen dolgozott. Meggyőződésének t iszta 
mélyéböl fakadt hatalmas szónoki ereje . Lelki fáj
dalma a költői szárnyalást bénítja, de fenkölt gon· 
dolatai, érzelmeinek bensősége és vigasztaló szózatai 
új reménnyel töltik el a nemzeti függetlenségének 
el vesztén kesergö népet. És ha a próféta korának 
vezető emberei a próféta, erkölcseit a mi szívünket, 
lelkünket átjáró tanításait a nemzeti lélekbe beoltani 
sem nem tudták, sem nem akarták, e férfias jellem
nek mintaképét szívébe kell zárnia a mai és az el
jövendő nemzedékeknek, mert tanításának foglalatja : 
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az erkölcsi tökéletesség nyomán kél a béke és a meg· 
elégedettség. N em es életének nagy példája a mi 
örökségünk. 

Fogaras. D'r. l{elemen Aclolf'. 

BERGSON ÉS MAJMONIDES. 

Bergson Henrik helyét kijelölni a filozófia törté
netében még túlkorai volna. Egyelőre csak annyit 
látunk, hogy ma ő uralja az egész francia bölcsésze
tet és a jelenkor legünnepeltebb :filozófusa. Támadói 
és ellenfelei épen úgy hozzájárulnak · ahhoz, mint 
barátai és hívei, hogy ő ma legemlegetettebb az ösz
szes élő filozófusok között. 

Filozófiája elernyedt korunknak életet, reményt, 
optimizmust, kiengesztelődést és szabadságot hirdet, 
és ő maga Bergson oly elragadó ékesszólással, annyi 
rábeszélő tehetséggel és annyi lebilincselő lelki báj
jal van megáldva, hogy nekünk akaratlanul is Maj
monicles és Mendelssohn jut eszünkbe, kiknek szemé
lyes kiválóságairól és szeretetreméltóságáról legenda
szerű dolgokat beszélnek a mi körünkben, épen úgy 
mint Bergsonról az ő hívei. 

Beszélik, hogy Pária legtekintélyesebb és legele
gánsabb lakósága jóformán harcol a szerencséért. 
hogy bejuthasRon a College de France legtágasabb 
termébe, hol Bergson eidadásait tartja ; ha pedig a 
francia fdváros legelegánsabb szalonjaiban megjelen, 
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a hölgyek beosukják szemeiket és extázisba esnek, ha 
beszélni kezd. 

Az ~gyéniségnek ama z elragadó bájával, fl ma. tün
döklő szellemességgel, mellyel egykoron Majmanides 
meghódítá Sza]ndin szultán udvarát Kabirában, Men
delssohn pedig N agy Frigyes körét Sanssouciban, azzal 
uralkodik ma Bergson Pária legmagasabb társadalmi 
köreiben. 

lfa a férfiko r középen van, 1859- ben szülttett Pá
risban, angol származású, elég vallásos zsidó sz ülök· 
től. Iskoláit Londonban kezdte meg zsidó felekezeti 
tanintézetben, hol alapos vallásoktatást kapoi.t. N em 
tudom, foglalkozott· e késöbb zsidó tudománnyal és 
tanulmányozta-e nagy zsidó elődeinek munkáit ? De 
ez talán nem is oly lényeges. Szaadja gaonról majd
nem biztosan tudjuk, hogy előtte 900 évvel élt 
nagy zsidó földijének, alexandriai Fbilónak mun
káit nem ismerte, mégis a leghatál·ozottabban allít
hatjuk, hogy belöle a zsidószellem ugyanazon irányú 
gondolkodása szól, rnely Philóban talált hatalmas 
kifejezöre. Hogy a közhasználatú frázissal fejezzem 
ki magam, nemcsak nagy szellemek találkozása 
ez, hanem a zsidóság n agy szellemi bőseinek ter
mészetes rokonsága. Még ha nem ismerték egymás 
munkálkodását, akkor is szellemi örököse egyik a 
másiknak. 

Tudom, hogy megütközést kelt első pillanatra, ha 
Bergson és Majmonides szellemi rokonságáról beszé
lünk. A fölületesen gondolkodó meg sem tudja ér
teni, hogy lehet a kettöt összehasonlítani, hiszen 
Majmuni tisztán vallásfilozófiát ad és nem is akar 
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mást nyujtani, Bergson pedig istenről, lélekről er
kölcsről egyáltalán nem beszél soha. De meg ba tár
gyilagosan és az igazsághoz híven akarunk beszélni 
ama hatásról, melyet Majmnni filozófiája az utókorra 
gyakorolt, magunknak is be kell vallani, hogy itt 
a legnagyobb óvatosságra van szükségünk. Ha tény
leg megtaláljuk ugyanazon gondolatot vagy fölfogást 
Majmuni müveiben, mint egy későbbi filozófnséban, 
ebből még nem kö\etkezik, hogy ez azt amazéból 
vette. Hiszen Majmuni müvei felölelik Aristoteles, 
Alfarabi és Ibn Sina bölcseleti elméleteit. Igaz, hogy 
Majmuni ezeknek filozó:fiáj át egészen átformálta és 
a zsidóság eszmekörébe olvasztotta be, de azért 
mégis lehetséges, hogy ezen eszmék mégsem Maj
munitól, hanem az eredeti forrásokból jutottak a 
későbbiek birtokába. A rokonságot tehát nem ily 
incidentális dolgokban és nem a részletekben aka
rom keresni, hanem az alapirányza t ban, a két gon
dolkodó :filoz9fiájána.k kiindulópontjában és a vég
eredményben. 

A bergsonismus alapja az intuicióról, az ihletröl 
szóló elmélet. Ez az ő kiindulópontja és azért is 
sokan az ő elméletét «intuioiós :filozófiát-nak nevezik. 
(Lásd Babits a Nyugat III. év. 14. L) Épenúgy 
Majmuni egész filozófiárj ának alapköve az ihletröl, a 
prófétai intuicióról szóló elmélet. Ez a rész a leg
önálóbb, legeredetibb és a legzsldóbb az ő főmun
kájában, a <~Tévelygők kaJauzá»-ban. Ezt a részt írta 
meg legelőször és ez «a próféták könyve» (széfer 
nevua) címen már teljesen készen is volt es amidön 
késöbb kedvelt tanítványának, József ben Akninnak 
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kél'ésére az egész nagy művet kidolgozta, ezt helyezte 
annak középpontj ába és e kö1·é csoportosította egész 
filozófiai rendszerét. (Blocb Ph.: Cbarakteristik des 
More Nebuchim p. 8.) Ezt tekintette ő maga egész 
rendszere alapjának és ezzel gyakoro1ta tényleg a leg
nagyobb hatást az utókorra, nemcsak a zsidó gon
dolkodókra, hanem a középkor összes keresztény 
:fi.lozófusaira, kik közül a legnagyobbak Aquinoi Ta
más és Al bertus Magnus föltétlenül elfogadták a pr ó· 
féciáról szóló ezen elméletet. (Guttman S. : Der Ein
flusa der majm. Philosophie auf das christliche Abend
land 52. l.) 

De mint minden nagy gondolatot, úgy ezt is sokan 
nem értették és sokan félreértették. Sőt sokan azt 
hiszik, hogy Majmuni a prófétai intuicióról ezen el
méletében útmutatást akar adni arra, hogyan vál
hatik az ember prófétává. Ez bizonyára nem volt 
célja. Ez a szó prófécia Majmuni filozófiájában nem 
jelent mást, mint a teremtés rejtelmeinek, a lét tit
kainak, Isten és ember, szellem és anyag közti vi
szonynak megismerését, amit - zsidó felfogás eze
rint - egyedül a prófeták ért ~k el. Majmuninak 
prófécia eJmélete tehát az ö tulajdonképeni metafizi
kája. 

Az ö kérdése tehát nem a:z, hogyan válhat az em
ber prófétává, hanem hogyan juthat az ember a lét 
ti1kainak, az istenség s a világ közötii viszonynak 
megismeréséhez. A Jegtöbbet itt - ez Majmuni fele
lete - az emberi értelem és gondolkodás tehet. Ha 
fáradhatatlanul kutatunk és elmélkedünk, ha böl
cseségünket egész erővel tökéletesíteni törekszünk, 
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ha eltölti lelkünket a vágy, a sóvárgás a végtelenség 
és örökkévalóság megismerése után - amit Spinoza 
Majmuni nyomán amor intellectualis deinek nevez -
eljuthatunk a természetnek és a természetben meg
nyilvánuló istenségnek ismeretéhez. De maga az 
isteni lény és annak tula.idonságai, az isteni azub
ataneia és attributumai az emberi ész előtt örökké 
ismeretlenek maradnak. E tekintetben Majmuni, a 
nagy racionalista is kimondta az ignoramus és igno
rabimus elvét. De azért az embernek mégsem kell 
föladni a világegyetem nagy problémái megismeré
séért folytatott küzdelmet, mert az emberi ész mel
lett ott van a prófétai intuició, a sefa, az emanáció, 
mely a korlátolt elme segítségére jő és elménk mun
káját befejezi. (Móre II. 32.) 

Ez Majmuni nézete a profetizmusról s ha Berg
Bon intuiciós filozófiáját ismertetni akarjuk, csak
nem szórul-szóra megismételhetjük az elmondottakat. 
Egyformán tanítja mindakettő, hogy ész és ihlet egy
másnak alárendelve nincs, hanem mindakettő auto
nom; nem egymásból származnak, nem magasabb fej lő
dési foka egyik a másiknak, hanem egy közös ősfor
rásból erednek, melyet Bergson ősélet-lendiiletnek, 

Majmuni cselekvő észnek, világszellemnek, szecbel 
hapoelnak nevez. De az észnek és ihletnek egymásra 
való jelentöségét illetőleg már eltérnek fölfog4saik. 
Bergson még annyi j elentőséget sem tulajdonít az 
emberi észnek a inetafizikai kutatásban, mint Maj
muni. Szarinte az ész tisztán a testi világra vona\
kozik, tulajdonképen nem egyéb az ember számára, 
mint fegyver a létért való küzdelemben. Fredetileg 
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kizárólag gyakorlati célú volt és szerepe abban állott: 
megszerezni a táplálékot, meglátni és elkerülni a 
veszélyt. Csak később, midőn az értelem tökélet~
sedni kezdett és kicsinyelte a számára rendelt ezen 
munkakört, midön az ész fejlődésa folytán erőfeles

leg állott elő a gondolkodásban, akkor lett az elmé
lotivé és a kiterjedéstelen lelki jelenségeket is elmél
kedési körébe vonta. Majmuni ezerint azonhan a 
gondolkodás már kezdettől fogva elméleti célú és az 
emberi ész arra van teremtve, hogy Istent megismerje 
és feléje vágyódjék, de azért odáig eljutni az ihlet 
nélkül képtelen, vjszont Bergson, ki az anyagnélküli 
dolgok megismerését az intuicióra alapítja, kifejezet· 
ten vallja azt is, hogy a metafizika az emberi ész 
által alkotott fogalmakat nem nélkülözheti (Intr. a la 
Metapbysique 12 1.) .... A különbség tehát a kettő kö
zött abban áll, hogy Majmuni szerint eszünk mnn
kája a lét titkainak megismerésében bizonyos ma
gaslatig fölvezet minket, aztán jön az isteni kegye
lemből kisugárzó emanáció vagy intuició, mely az 
egészet föltárja előttünk, míg Bergson szelint az 
intellektuális megérzés segítségével be kell helyez
nünk magunkat az anyagnélküli élet folyamatába, és 
ha így intuici6t nyertünk, azt az emberi ész segítsé· 
gével elemeire kell bontanunk, vagyis az ész által 
alkotott fogalmakat abba belevinnünk. 

Ami azonban az intuicio belső természetét és 
eredetét illeti erre nézvö a ket filozófus fölfo-, 
gása ann-yira azonos, hogy módomban áll mind a 
kettőnek erre vonatk_ozó elméletét egyszerre ismer-
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Az ihlet a világszellemböl, az életlendületből áram
lik ki minden élő lényre és az állatoknál mint 
ösztön nyilvánul meg. Ezen ösztön az állatfajok 
ezerint finomul és (Majmuni szGrint a sublunáris 
világban) az embernél lép föl legfinomultabb for
májában, ahol egyúttal már az értelemmel páro
sul. Ez az ihlet mindj árt a születésnél tökéletesebb 
alakban lép föl, mindig biztosabb, határozottabb, 
csalhatatlanabb, mint az ész, de míg az ész fejleszt
hető, ~tökéletesíthető az egyes embernél, addig az 
ihlet fejlődésre - - az egyes fajokon belül - sokkal 
kevésbé képes. 

Mivel az ihlet közvetlen az életlendület ősforrásából 
ered, azért egyedül ez képes arra, hogy megértse az 
életet, míg az ész legföljebb csak pillanatfölvétele
ket vesz a folyton áramló életfolyamatból, melyek 
ha még oly számosak is, az életet a maga valóságá
ban vissza nem adhatják. Így jutunk el aztán a két 
gondolkodó filozófiájának ama kimagasló pontjához, 
melyet Majmuni így fejez ki : 

Az emberi ész által alkotott fogalmakat, tulajdo
nítmányoka.t I stenre alkalmaznunk nem szabad, mert 
az ö lényét ilyen attrioutumok segítségével egyálta
lán nem fogjuk megérteni. Bergson pedig így : Az 
emberi ész által alkotott szimbolnmokat az anyag
nélküli életre alkalmaznunk nem szabad, merl ezek 
segítségével ezen élet megértésében semmire se ju
tunk. 

A fökülönbség a két bölcselő között tehát az, 
melyet koruk különbözösége s hazájuk knlturája 
közötti éles ellentét idéz elö náluk, de ez egyúttal 
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a legnagyobb hnsonlóság is, mert ez mutatJa, hogy 
mindakettö egyformán képes volt elméletét a kora 
gondolkodási irányzatába beilleszteni. Majmuni val
lási filozófiát ad, ő az intuicio megnyilvánulását mu
tatja ki a hitben, mert ez kellett akkor Arábiában. 
Bergson a mü vész e ti intuició t tárgyalj a, a költészet 
és müvészet filozófiáját adja, mert francia hazája 
ennek szükségét érzi és ez őt ma tényleg a művé
szet filozófusának nevezi. Bergson épenúgy mellőzi 

a hitet, mint Majmuni a müvészetet. Az intuició el
méletét mindegyikük azon ágban dolgozza ki, melyet 
kora szempontjából a legfontosabbnak tart, de teT
mászetesen ezt a többi ágban is hasonlóan kép
zeli és nekünk egyszerűen csak ott is alkalmaz
nunk kell a módszert és megkapjuk a többi ágak 
elméletét ie. 

Bergeon ezerint a müvészt a veleszületett ihlet., a 
megfinomodott ösztön teremti, az ész, értelem és ta
nulmány csak tökéletesít i művészetében, de termé
szetesen ihlet nélkül , semmiféle oktatás müvészt, 
költöt nem teremthet. Épen így van ez a hitben' is 
és bizonyára Bergson is így képzeli azt. A bit épen 
oly független a tudománytól és az em ber i észtöl, 
mint a müvészet. Tanítás, oktatás útján a hitet sen
kiben föl nem ébreszthetjük, ha a vallási ihlet iránti 
hajlam vele nem született, de ezen ihletet nagy 
mártékben tökéletesíthetjük, fejleszthetjük és tisztít· 
hatjuk a vallásoktatás útján. 

A közös alapJ melyböl kiindulnak mind a ketten, 
világosan érthetövé teszi előttünk, hogy a.zonos, csu
pán a measze megváltozott korviszonyokhoz módo-
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suló küzdelmet folytatnak mindama felfogások ellen, 
melyek elméletükkel ellenkeznek. Majmuni aikra száll 
az arabs Alrázi ellen (élt ~30 táján) ki a peszimisz
mus bölcselője volt a középkorban és azt állította, 
hogy a· rossz elválaszthatatlan kisérője a létnek és 
mindig több van jelen belőle, mint a jóból. Berg
son Schopenhauert támarlja. ki azt állítja, hogy 
akarni, annyit j elen t, mi nt szenvedni és ezzel szen;t· 
ben szilárd tudományos alapra állítja az optimiz
mnat és bebizonyítja, hogy akarni annyit jelent 
mint élni. Majmuni kíméletlenül töri össze nagy 
elméje szellemi fegyvereivel Epikurnak lelketlen ato
mizmusát és okkazjonalizmusát, llasonló módon igyek
szik megsemmisíteni Bergson Spencernek és az ujabb 
német :filozófusok életnélküli mechanizmusát, mely 
rtz életjelenségeine is 1·áakarja erőszakolni az anyagi 
világban talál b a tó mechanikus elméleté t. Mind a két 
bölcs irásaiból az emberi szellem mindenhatóságába 
vetett lelkesedő bjzalom árad felénk, mind a kettő a 
szellem uralmát hirdeti az anyag fölött. Így jutnak 
el mind a ketten gondolkozásuk végcéljához az 
ernben szabacl akct?·at tanítúsához. 

J ól ismeri mind a kettő ama nehézségeket, me
lyekbe az emberi Rzabadakarat elve ütközik és csak 
miután az összes támadásokat visszaverték, az ösz
szes akadályoHat legyőzték , akkor állítjuk oda filo 
zófiájuk koronája gya.nánt az emberi szabadság ta
nát. Midön Majmuni az isteni mindentudással és 
előrelátással összeegyezteti az emberi szabadakarat
ról szóló tant, vagyis a lehetőségát annak, hogy az 
ember ujat, nem létezőt teremthet (II. 20.), vilagosan· 
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_.tett tulajdonság, hanem olyasvalamj, mit az ember 
osak hosszas munka, önmüvelés, öntökélesedés útján 
érhet el. Sőt annyira megy, hogy a lélek halhatat
lanságát csakis az ilyen lélekre vonatkoztatja.. Épen 
úgy beismeri Bergson is, hogy az anyagi· világban 
minden pont kiszámítható az előző pontokból, min
den pillanat az előző pillanatokból. A z em ber i érte
lem, mely osak a.z anyagot vizsgá.lja, a lélek szabad
ságát nem i értheti meg, mel't - azt mondja Maj
rouni - az isteni előrelátást és előre meghatározást, 
összetévesztjük az emberi előrelátással, holott a kettő 
egymástól nemosak nagyságban, hanem lényegben 
különbözik; mert - azt mondja. Bergson - mi a. 
fizikai idöt összetévesztjük a. teremtő idővel. meJy 
pedig attól lényegben különbözik. Ez a teremtő idő 
minden pillanatban tíjat hozhat létre, mi a jelen 
még oly telj es ismeretéből sem á!lapítható meg 
előre. 

Az ember képes függetlenül a megelőző okok mech_a
nikus sorától ujat, n em létezőt teremteni: de termé
szetesen ez osak a lehetőség, de a legtöbb ember 
cselekedete azon ban, Ber gs on szarint és Majmuni 
ezerint is, nem t e1·emt újat, hanem csak mechanikus 
cselekedet, mely azokásainak s tapasztalati jellemé
nek kö\etkezménye s mint ilyen előre kiszámít
ható. De minél intenzivebb életet él valaki, annál 
sürübben szabadítja föl magát szokásai alól ; ilyen
kor aztán bekövetkezik az igazi sza.bad cselekedet, 
mely az előző okokból ki nem szá.lnítbató es újat 
teremt. 
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exportáltálc A IX. század forduló j áig, mikor az ara b ok 
Kína és más országokból a rongyból készült, ma ál
talában basználatos papirost behozták, a kulturvilág 
e~sösorban papyrus1·a írt. Egyiptom száraz homokföldje 
ezt a gyenge növénykészítményt évezredeken át sér
tetlenül tartotta meg. Városok romjaiból és szemét· 
dombjaiból, továbbá sírokból és máa helyekből ke
rültek elő, elösz.ör véletlenül - a véletlen a leg
szerencsésebb felfedező - azután céltudatos ásatások 
útján. Az egyiptomi arabok a klasszikus ókor romba
dölt városainak szemétdombjaiban trágya (sabak) után 
ásván, könyvtekercsekre bukkantak és már 177 -ban 
ilyen ötven darabot ajánlottak egy európai kereskedö
nek megvételre. Minthogy osak egyet vett meg, a 
többit szemeláttá1·a elégették és az illatot gyönyörü
séggel szagolgatták. Több további véletlen felfedezés 
után az európai tudósok éppen egy negyed s~ázad 

előtt kezdték meg a rendszeres ásatásokat és eddig 
közel 10,000 görög papyrus t bocsátottak közre. 

A papyrus mellútt a földközi tenger országaiban ·a 
cserép volt a legelterjedtebb íróa.nyag. Az eltört cserép
edények egyes darabjait írásra használták, nemcsak 
magánemberek, hanem hi,ata1ok is, a befolyt adót 
leginkább cserepeken nyugtázták. Ezrekre rúg azEg,ip
tom földén talált teleírt cserepek száma. Az 1899-ig 
ismereteseket Wileken egyik úttörö munkájában össze
gyűjtötte és közzétette.'~ A papyrus és a cserép kö
zött íróanyag tekintetében nincs különbség és ugyan-

1 Wileken U., Griechische Ostraka aus A.egypten und 
Nnbien, Leipzig-Berlin 1u99. 

~o 
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ezért mindkettöre gondolnak, sőt kö- és fatáblákra és 
egyebekre is, ha papyrusról beszélnek. Rendszerint 
mi se fogjuk az íróanyagat külön felemlíteni. 

A papyrus ok tömegei nem irodalmiak, a legkülön
hözöbb jogi okmányok, pl. bérszerzödések, számlák, 
nyugták, házassági szerzödések, válólevelek, végren
deletek, hatósági parancsok, bejelentések, vádiratok, 
törvényszéki tárgyalások jegyzökönyvei, adóakták óriási 
számban, magánlevelek, iskolai füzetek, varázsformu
lák, horoszkópok, naplók, stb. Ezek a nemirodalmi 
papyrusok oly sokfélék, mint maga az élet . . . Az 
antik világ feltámadt részét képviselik. 1 <lA legszebb 
ezekben az új forrásokban az, _hogy ezer évnél többre 
terjedő időszakon át a valódi életet nagyban és kicsiny
ben megkapó világossággal varázsolják szemünk elé.)) 2 

A papyrológusok joggal hangsúlyozzák a papyrus ok 
levéltári jellegét, ami az irodalmi források fölé helyezi 
őket. Ezt a kitüntetést a talmud nem igényelheti 
ugyan, de másrészt nem is irodalom a szó közönsé
ges értelmében. Az ó-rabbinikus müvek nem írott 
miívekként jöttek a világra, nem egyes ezerzöktől 

származnak, évszázadokon át szájhagyományként száll
tak egyik nemzed~kről a másikra - nevezetes jelen
ség oly ősrégi irodalmi népnél, mint a zsídó - egye
sek és testületek mondásainak és rendeleteinek gyűj
teményei. Tartalmuk a mindennapi élet j elenségeire 

t Deissmann A., Licht vom Osten, 1 kiad. Tübingen 
1908, 18. köv. 

2 Wileken U. és ~litteis L., Grundzüge und Chrestomathie 
der Papyruskunde I. 1., XV. lap. 
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vonatkozik, mint maga a talmud mondja «a tudósok 
a mindennapi esetekről beszélnek. l) '

1 A talmud ezen 
sajátságainál fogva középállást foglal el a papyrusok 
és az irodalom között, épp ezért közelebb áll a pa
pyrusokhoz, mint az egész antik i rodalom, a görög 
bibliafordítást és az új testaroentumot sem véve ki. 
A régi rabbik az élet forgatagában állottak, az életet 
törvényileg és erkölcsileg szabályozni kívánták, rende
leteik és beszédeik tehát a való élet re vonatkoznak. 
Ezen elvi nézetet a talmudról a papyrusok mezejére 
teendő kirándulásaink is mAg fogják erősíteni. 

I. 

Az új leJetek elsősorban örvendetesen gazdagítják 
ismereteinket Egyiptom országának zsidó diaszpórájá
ról. Az arameus papyrusok azt mutatják, hogy a 
messzi egyiptom - nubiai határon már a VI. század
ban időszámításunk előtt zsidó határőrség élt, a görög 
papyrnsok pedig azt, hogy a zsidók a makedóniai 
görög uralom kezdetétől fogva, vagyis már több, mint 
2200 év előtt az ország minden vidékén laktak. Ezek 
az immár okmányilag bizonyított tények mindenkép 
igazolják a zsidó-görög írók idevágó adatait, malye
ket modern történetirók kétségbevontak, egyik·másik 
puszta koholmánynak nyilvánított. Nem is oly régen 
az egyik pnpyrologus az ~gyiptomi diaszpora kezdeteit 
a Makkabeusokat követő korsza.kba helyezte, tehát 
t isztán éleselméjű kritika alapj án a valóságnál leg a-

1 Sabbat 6, 9 ; b. 66 b ; J ebámót 15, 2. 

20* · 
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lább fél évezreddel későbbre tette. 1 A bizalmatlanság 
az ózsidó tör ténetírók irányában oly mély gyökeret 
vert, hogy egy különben igen meggondolt historikus 
egy füst alatt beszélt a meaélő Al'iszteaszról és ada
titinak a papyrusok által történt megerősítéséröl.2 A 
biblia utáni zsidóság történészei úgy jártak a papyru
sokkal, mint a bibliakritikusok a régi emlékekkel. 
A meglepő leletek folytán mindkét téren az egyes 
állítások helyesbítése mellett az eddig követett mód
szert is revizió a.Iá kell venni. A bizalmatlanság 
helyébe, mellyel a zsidó forrásokat eleve fogadják, 
a történeti kritika érintése nélkül, a bizalomnak kell 
lépnie, amint ez minden más történeti forrásnál 
szokásos. 

Néhány papyrustöredék, melyet bámulatos tudással 
és époly ügyességgel fejtettek meg, új adalékokat 
szalgáltat a görögök és zsidók harcaihoz az ókori 
Alexandriában. Ezeket más adatokkal egyetemben ön
álló művokben is fe1dolgozták.3 Valamenyi kitünő 

1 Wilhic h H., J n don und Griechon v or dor makkabaisch on 
Erhobung, Göttingen, 1895. H ogy szerző az újabb leletek ha
tása alatt állitását visszavonta, ennek symptomatikus j olentő 
s6gén mit som változtat. 

2 Schürer, Theologischo Literaturzeitung XXXII, 7. 
3 Stö.helin F., Der Antisomitismus dos Altortums, Basel. 

1905. 

Bluda.u Aug., Juden und Judenverfolgungen im alten 
Aloxandria, Münster i. W. 1906. · 

Wiloken U., Zum alexandrinischen Antisemitismus, Leipzig 
1909. (Különlenyomat az Ab h. Sachs. Ges.) 

Reina.oh Th. a Revue des Études Juives több évfolya · 
mába n. 
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tudósok kiváló alkotása. De kifogásolnunk kell, hogy 
munkáikban a <( ghettó,) és «antiszemitizmus,, kifejezé
seket használják és ezáltal újkori fogalmakat az ókorba 
vetítenek. Az ókorban nem találjuk a ghettónak is
mertetőjeleit. Egyrészt a zsidók nem volt.ak korlátozva 
lakóhelyeik megválasztásában, másrészt a zsidóiakta 
városrészek pogányok· számára is nyitva állottak. Maga 
Wileken Alexandriáról, az ókori zsidógyülölet főfész
kéről, szóról-szóra a következőket mondja: <(A város 
öt kerületéből kettőt · zsidó kerületnek neveztek, mert 
többnyire zsidók ]akták, de a zsidók szétszórva a 
többi kerületekben is laktak.)) Két kerületben tehát 
többnyire zsidók laktak, de bellének is, három kerü
letben pedig többnyire bellének laktak, de zsidók is. 
Ezen tényállás szerint a bellének-lakta városrészeket 
époly joggal nevezhetnék ghettónak, mint a zsidók
lakta városrészeket. A ghettó elnevezés azonban még 
akkor sem volna helyén, ha a zsidók kizárólag saját 
városrészekben laktak volna, mert a ghettó szóhoz 
a szám ki vetettség fogalma fűződik, amit a zsidók 
lakóhelyei tekintetében nemcsak az ókor, de még a 
középkor sem ismert. Montrealban, Canada fővárosá
ban, a franciák és angolok mai napig teljesen külön 
városrészekben éJnek. Az elkülönödés önként történ
vén és tartatván fenn, senkinek sem jutott még 
eszébe, francia vagy angol ghettóról, vagy pláne 
mindkettőröl beszélni. A szó a j elen esetben nem 
mellékes, szuggeráló erővel hat az íróra, felkelti benne 
a ghettó jogtalanságának képzetét és argumentummá 
lép elő. A nevezett híres tudós maga, Willricbt kö
vetve, az alexandriai zsidókról szóról-szóra ezt mondja: 



310 lli.AU LA.JOH 

«Alexandriában a ghettóban laktak, ami már ön
magában megcáfolja a régi zsidó források azon ál
litását, hogy a zsidók itt az alexandriai polgárjoggal 
bírtak.,, '1 Ha gbettóban laktak, nem birták az alexand
riai polgárjogot, de hogy gbettóban laktak, csak abból 
következik, hogy nem birták az alexandriai polgár
jogot. Valóságos iskolai példa a körbenforgó hamis 
következtetésre. Konstatálbatjuk, hogy a zsidók az 
ókorban sem Alexandriában, sem máshol nem voltak 
ghettóba bezárva. A gbettót különben, mint említet
tem, még a középkor sem ismerte. Az elsőt Vel eneé
ben létesítették, hol az a terület, melyet a XVI. 
század elején a zsidók számára lakóhelyül kijelöltek, 
a gbettó nevet viselte. Ezt a nevet azután átvitték 
minden zsidóiakta városrészre. 

Még megtévesztöbb az <<antiszemitizmus,> szó. A pto
lomeus királyok egész uralkodása idej én és a ró
mai császárok uralmának első évtizedeiben is, kere
ken 350 évig. zsidók és bellének Egyiptomban béké
ben éltek egymással. Fajharcra csak akkor került 
a sor, mikor a makedánokat a rómaiak uralkodónép
ből azoiganéppé sülyesztették le. Ekkor az alexand
riai bellének zsidó polgártáreaikban, kik mindenhol 
és mindenba a rend és béke elemei voltak, és ugyan
ezért az új uralkodók ellen szított lázadásokban részt
venni nem akartak, politikai ellenfeleket láttak. Eb
ben igazuk is volt. De a politikai gyülöletre, akár 
a legádázabbra is, antiszemitizmus nem megfelelő szó. 
M&rt az antiszemitizmus nem az ismert embergyülö· 

1 Wilcken I, 1, 24. lap (v. ö. még n. o. 63.); I, 2, 60. sz. 
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let, a népek közt min<l enütt létező kölcsönös ellen
szenv, min t pl. a német- vagy franciafalás, hanem 
az ok és válogatás n élkül való gyülölködés, az ern
bergyülölet a hatványon. Ilyesminek az antik világban 
semmi nyoma sincsen. Az ókori világ ant iszemita han
gulatára zsidóellenes irodalom és zsidó apologetika 
létezéséből következtetnek. 

Figyelmen kívül hagyják először azt, hogy a klasz
szikus irók javarésze halJgatott, másodszor pedig azt, 
hogy a gyűlölet mindig felette hangos. E negatív 
bizonyítékra különben nem is szorulnnk. A papyrusok 
ugyanis azt mutatják, hogy a népben antiszemita ban
gulat egyáltalában nem volt: tízezer papyrus köz ül, 
ahány eddig publikál va van, mindössze egy darab 
található, amely itt t ekintetbe jöhet. A 41. évből 

keltezett egyik levélben, melyet egy kereskedő üzlet
társának irt és malynek főtartalma homályos és ezen
felül a két faj között dúló véres viszály időpontjára 

esik, a következő két szó található: ({őrizkedj a zsi
dóktól. " Meglepetésünkre ehhez a színte1 en mondat· 
hoz a következő észxavételt olvassuk : •Az egész iro
dalomban először bukkanunk itt annak jelzésére, hogy 
a zsidókat az uzsora vádjával illették.~; 1 Először, 

és hozzátehetjük, utoljára. Joggal kérdezhetjük: 
hihető·e az, hogy a régiek egész zsidóellenes iro
dalma, amely a zsidók ellen a legotrombá.bb kép
telenségeket koholta, ép ezt a közérthető és leghatáso-

1 Wi leken i. h. A jegyzetben: .,zsidó állitása elleni Lizal· 
roatlanRág jeleutkczik Faj. 1 23.~~ (A 100. évbő1.) Egyéb nem 
található. 
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sa bb vádat hallgatta volna el? A papyrusok hallga
tása felette ékesen beszél. Milyen bizonylatok fognak 
napfényre kerülni, ha majd korunk utolsó nemzedé
kének papyrusait ássák ki'! Itt is szuggeráló erővel 
hatott a szó. Az antiszemitizmus müszava a jelenkor 
tollait legmodernebb jelszavai val, mint pl. (l gazdasági 
feszültség» és <(növekedő verseny)) töltötte meg, oly 
fogalmakkal, malyeket a régiek soha nem említenek 
és egyáltalában nem is ismertek. Ha a zsidógyülölet
nek Alexandria és Róma müvelt felsöbb rétegében 
a pogány világnézlet megtestesítöj ében, voltak is -fa
natikus képviselői, az még semmikép sincs bizo
nyítva, hogy ez a gyülölet a közép- és alsó rétegek
ben, melyek a népet alkotják, szintén élt. Ez pedig 
az ókori antiszemitizmus kérdésénél a föpont. 

Az egyoldalúan orientált történetírás ellen, a mely 
pusztán zsidógyűlöletről referál, nem lehet eléggé 

" hangsúlyozni, hogy az az érzelem, melyet Juda ván-
dor fiai az antik. népekben keltettek, a szimpáthia 
volt és nem az antipáthia. Ez egyaránt áll az óvilág 
nagy uralkodóiról, mint Cyrus, N agy Sándor, Ptolo
meusok, Caesar és Augustus, kik a zsidókat measze
terjedő privilégiumokkal tüntették ki, valamint az 
összes régi népekről. Nagy tömegekben csoportosultak 
mint fél és egész prozeliták a zsidó közeégek körül, 
úgy hogy egy kerEsztény theologiai történetíró szavai 
szarint az egész ókori világ azon az úton volt, hogy 
zsidóvá váljék. Ez az egy tény: valamint ama másik 
tény, hogy a pogány népek e hatalmas előmunkálat 
után zsidó apostolok buz-gólkodására zsidóktól ala
pított vallást véglegesen elfogad tak, többet nyom, mint 
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a gyűlölködő írók összes nyilatkozatai, mely nyilat
kozatokat a rövidlátó történetírás egyedül hitelt ér
demlő történeti forrásnak tekint. Gyűlöltek és meg
vetettek, amilyeneknek a görög-római korszak zsidó
ságát feltüntetik, sohasem lettek volna képesek arra, 
hogy a népeket szellemi bűvkörükbe vonzzák és még 
kevésbbé arra, hogy teljes szellemi behódolásra bírják. 

IL 

Új fény esik a papyrusokból a zsidók elterjedésére. 
Egyiptomnak mindhárom részében laktak, Felső-, 

Alsó- és Közép - Egyiptomban; városokban épúgy, 
mint falvakban és mindenütt saját imaházaik voltak. 
Fajumban, a hasonnevű kerület fő városában, hol még 
ezer év után a kebelükben továbbélő hellenista kul
tura erej énel fogva az első tudományos iskolafőt 

(Szaadja Gáont) ajándékozták a zsidóságnak, templo
muk a vízcsatorna mellett állott. Az egyik papyrus
ban, malyben a városi vízvezeték bevótelei vannak 
felsorolva, két zsidó imaház tekintélyes tétellel szere
pel.1 Az apostolok cselekedeteiben (16, 13) azt olvassuk, 
hogy az apostolok szombat napján kimentek a város
ból és a folyó partján keresték az imaházat Figye
lemreméltó, hogy azt a szokást, hogy a zsinagógát 
a folyók partjára építsék, már egy ópalesztinai írás
magyarázat is ismeri, azt állítván, hogy már Mózes 
csak a városon kí vűl, a viz mellett imádkozott és 
hogy az Isten a többi prófétával szintén csakis folyó 

1 Schürer III~. 48. 
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mellett, tiszta helyen beszélt. 1 Az egyiptomi zsidók 
imaházukat proseuche n évvel nevezték~ amely szó 
a prófétai e1·edetü imaház 2 utánzata és kétségtelenül 
régibb, ID:int a zsinagóga név. Ugyanezért a zsina~ 

góga szót a papyrusokban sohasem találjuk. Ez a 
szó tulajdonképpen gyülekezést jelent és a héber 
kenészijjáh (:1"0j~) hű mása. Oly mély gyökeret vert, 
hogy az ó-keresztények is átvették. A milanoi türelmi 
rendelet, melyet Galérius római császár 311· ben a 
keresztények javára kibocsátott, még n em iemplomo
kat, hanem conventiculumokat említ, mely szó a zsidó 
zsinagóga szolgai latin fordítása. 3 Bevándorló zsidók 
származási országuk vagy városuk szerint hitközséggé 
tömörülnek és saját zsinagógát alapítanak. Így látjuk 
ezt még ma is, pl. New-Yorkban az orosz zsidóknál, 
Berlinben a galiciai zsidóknál. Ezt a j elenkorban 
is élő szokást visszakövethetjük az évszázadokon át 
egészen a szü1·ke ókorjg. A spanyol és portugál szám
üzöttek az újkor elején a t'örök birodalomban, új ha
zájukban, toledoi, cordovai, lisszaboni és más zsina
gógákban egyesültek. Mikor hazánk a félhold igája 
alól felszabadult, a török birodalomba visszaszorított 
magyar zsidók <1madzsar1) nevű zsinagógákat alapítot
tak, ahonnan a még ma is létező Madzsar családnév 
ered. Az ókorban az Alexandriából bevándorolt zsidók-

1 Mekilta bev. elején (Magy. Zs. Szemle X. 492- 96 és 
XX. 370). 

2 :-tC,~,n li"~ (Ezsaiás 56, 7). 
3 U. o. 320; 
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nak Jeruzsálemben saját zsinagogájuk volt.1 Hogy 
ezt a szokást követték az egyiptomi zsidók is, látjuk 
most egy 113- 114-évböl származó papyrusbóL Ezen 
említve van a <1thébeiek imaháza)) Fajumban, vagyis 
a T hébe vá1·osából bevándoroltak imaháza. 2 T hébe 
a nemzeti állam fővárosa és a faj beli egyiptomiak 
főfészke volt. Az első században időszámításunk előtt, 
88 körül, a várost nemzeti fölkelés miatt a király 
elpusztíttatta és lakóit szétszóratta.3 Bizonyára ekkor 
telepedtek le a tbébei zsidók Fajumban és akkor 
épített templomuk, mint látjuk, éppen 200 évvel ké
sőbb még mindig az ő nevüket viselte. 

Általában azt h iszik, hogy az egyiptomi zsidók 
mindnyájan görögül beszéltek. Biztos azonban, hogy 
a hellenista diaszpóra mellett arameus nyelven beszélő 
diaszpóra is volt. Alexandria egyik nekropolisában, 
hol a korai ptolomeuskor zsoldosai vannak eltemetve, 
az egyik sirhelyen aram írással Akabja, Elioénaj fia 
olvasható. Továbbá egy tbébei, 100-ból időszámítá

sunk előtt eredő papyrus azt bizonyítja, hogy az aram 
nyelv Egyiptomban a bellenista korban is tovább élt. 
Ez az a nyelv, ~elyet a szentföldön és Babyloniában 
beszéltek és amelyen a talmud is írva van. A tal-. 
mudból még azt is látjuk, mire az egyiptomi históri-
kusok nem is gondolnak, hogy ugyanakkor voltak 
Egyiptomban, még pedig nagyobb számban, olyan 

1 Tószefta Megilla 3 (2), 6, 224. l. ; b. Meg. 26a; Apost. 
cselekedetei 6, 9. 

2 Scbfu·er III', 48 ; Wileken I, 162. lap. 
3 Schubart W., Ein Jahrtausond am Nil, Berlin 1912, XV. lap. 
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zsidók is, kik az egyiptomi nemzeti nyel vet használták 
Ezek számára külön egyiptomi bibliafordítás készült. 
A zsidók egyiptizálása legalább 250 évvel előbb kez
dődött, mint a görögösítés és ez minden hatalmi 
eszközei mellett sem volt képes azt teljesen hiszorí
tani.1 Még Rabbi Aki b ának volt egy faj beli egyiptomi 
prozelita tanítványa, ki azt mondotta, hogy fiát 1s 
egyiptomi prozelita nővel fogja összeházasítani.2 

IlL 

A papyrusok elsősorban kolturtörténeti jelentőség

gel bírnak. Nemcsak a klasszikus ókorra, hanem a 
zsidó könyv és jog 1örténeté1·e is sok fényt derítenek. 
Csupán néhány kiragadott példával fogom ezt a tényt 
megvilágitani. Egyiptomban főkép papyrust és csere
peket használtak íróanyagul. Ezt a képet mutatja a 
talmud a szentföldröl is. Az osztrakonnak, az írásra 
használt cserépnek Palesztinában még nagyobb tere 
volt, mint Egyiptomban, a papyrus hazájában. Mig 
Egyiptomban 1624 cserép között csupán két szerződés 
találtatott, addig Palesztinában a cserépszerz ődés 

mindennapi jelenség volt.llyen-cserapekre írtak vétel
leveleket, házassági szerződéseket, rabszolgafelszaba · 
dító okmányokat. Ha az okmány érvénytelenné vált, 
összetörték. Ujabb időben a szentföldön ásatások 

t Sabbat 115a; Megilla 18a; Tanulmányok n bibliai beve
zetés köréből 61 köv. ; 80. A talmud az egyiptomi nyelvet 
gYI>t-nek novezi, épigy n.z arabok késöbb kybtot n10ndtnk, 
miből a mai kopt név származik. 

2 Tósz. Kidtlnsin 5, 4 (342, H). 
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alkalmával az időszámításunk előtti IX. századból 
eredő cse1·epeket találtak, melyekre a királynak szál
lított horroennyiség van feljegyezve. Nevezetes, hogy 
hasonló cserepek ugyanabban az országban még ezer 
évvel később is említve vannak.1 A szentföldön azért 
a papyrus a cserépnél is sürübben használt íróanyag 
volt, melyre szintén mindenféle okmányt írtak, és 
ha érvénytelenné váltak, épúgy, mint ma, elszakí
tották őket. De Palesztinában a papyrus mellett más 
növényekből készült íróanyag is járta. Múzeumaink
ban és könyvtárainkban ritkaságkép olyan könyvek 
vannak kiállítva, melyek pálmalevelekre és egyéb 
exotikus íróanyagokra vannak írva. Mindezeket a 
ritkaságokat elhomályosítja a talmudnak egyik mon
data, melyben egymásután olaj fa-, szentjánosfa-, 
tök-, hagyma-, rózsa- és zöldséglevelek vannak író
anyagkép felsorolva. Ez úgy értendő, hogy ezekből 

a növényekből papirost készítettek. Kétségtelenül 
nem valamennyit a szentföldön, hanem máshol is és 
a talmud bölcsei ezekről zarándokok, bevándorlók, 
hazaküldött válólevelek révén szereztek tudomást. 
A zsidó nép szétszórtságának képét is látjuk ebben. 
Megállapíthatjuk a talmudból, hogy az íróanyag sok
félesége teltintetében Palesztina Egyiptomot measze 
felülmulj a. 

Ezeket az íróanyagokat azonban csak magá.nÍI'ások
nál használták, mert a szentírást kizárólag állatbörre, 
a régi izraelita nemzeti íróanyagra írták. Ez a szokás, 
valamint az is, hogy az istentiszteletnél csupán irott 

·t Tósz. Bába Meoia 2, 4 (373, 22). 
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(nem nyomLatott) könyvből olvasnak, a mai napig.fenn
áll. Aminthogy a zsinagóga tóra.példánya az ókornak 
egyetlen könyve, amely még mai napig él. Már kül
sőleg magán viseli az antik könyv jellegét: göngyö
lített és nem összebajtott könyv, .mint a mi köny
vünk, továbbá csupán egy oldalon van írás és nem 
mindkét oldalon. Egyiptomi papyrustekercsekből, me
lyek görög klasszikus műveket tartalmaznak, az is 
bebizonyítható, hogy a tórapéldány, az antik könyv
világ emez egyetlen képviselője a jelenkorban, az írás
mód tekintetében is fenntartotta az antik hagyományt. 
Csupán két példát említek, egyet a másoló és egyet 
a korrektor elj árásár a. 

A bibliai iratok nem használnak külön jeleket a 
mondatok elválasztására, mert ezeket ·a szent szöveg 
bővítésének tekintették volna. Csak az értelem szerint 
tagozódó szakaszokat jelzik üres tér által, és pedig 
kétféle módon. Kisebb szakaszoknál kilenc hetünyi 
teret hagynak üresen és az írást még ugyanabban · 
a sorban folytatják; nagyobb szakaszoknál a sort 
félbeszakítják és az írást. a következő sorban kezdik. 
Ezt a két szakaszt a zárt és nyílt szakasznak nevezik, 
és az eljárás az összes bibliai könyvek számára pon
tosan meg van állapítva. 

Ezt az írószokást, mint most eredeti kéziratokból 
látjuk, követték már a IV. században időszámításunk · 
előtt a görög papyrustekeresek írói. Abuszirban, Kairo 
mellett egy sírban a mumia mellett összegöngyölí
tett papyrus feküdt, amely <<A perzsák)> cím ü addig 
csak l.dézetekböl ismert költemény befejező részét 
tartalmazta. Mileti Timotheos leghíresebb verses müve. 
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Ebben a Timotheos papyrusban <tnagyobb értelmi 
szakaszoknál a megkezdett sor nincs kitöltve . . . és 
az új gondolat a legközelebbi sorral kezdődik.» Schu
bal·t1 a berlini papyrusgyüjteményen tett ez irányú 
megfigyeléseit a következő mondatokban fo~lalta össze: 
<'A régiek már követték itt-ott azt a _magától kínál
kozó eljárást, hogy amondatokat üres tér által válasz
szák el egymástól, feltünöen sűrűn éppen a legrégibb 
verses és prózai könyvkéziratokban, de ezt a szokást 
csakhamar abbahagyták és csak hosszú megszakítás 
után került nagy későn újból elő. Nagyobb gondolat
szakasznál az utolsó sort, ha a mondat nem tölti 
ki, gyakran üresen hagyják, az új szakaszt pedig az 
új sorral kezdik. 1> Ez a leírás szó ezerint illik 
a szentiratok <1nyílt szakaszaira.>> A tóramásoJók 
azonban a meghonosított szokást nem adták többé 
fel, hanem következetesen megtartották m.ind e mai 
napig, ami amellett szól, hogy a szokás náluk ré
gibb és ép ezért mélyen meggyökeresedett volt. Eb
ből _következik, hogy a szóban forgó írószokás vagy 
tisztán zsidó, vagy pedig általános ókeleti eredetű, 

melynek átvételére a hellenista könyv kisérletet tett. 
Az analógia folytán a héber szent könyv «nyílt és zárt 
szakasza» immár nem áll elszigetelve, hanem az ál
talános könyvírás egyik jelensége, mely körülmény 
ősrégi voltát bizonyítja. 2 Ezek alapján az is biztosra 

1 Schuba.rt W., Das Buch bei den G1·iechen und Römern, 
Berlin 1907, 32. és 76. la.p. 

2 Bővebben ((La letteratura moderna sul libro considerata 
dal punto di vista del libro ebraico•, Firenze 1910, 50 kövv. 
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vobető, hogy a tórának 5 könyvre és 54 heti szakaszra 
osztása kisebb-nagyobb spatiumok által, valamint a 
többi szentiratoknak egymástól való hasonló elkülö
nítése szintén a szürke ókorra megy vissza. Ez már 
azért is feltehető, mert a könyvekl'e való felosztás 
és az egyes könyveknek a többiektdl való elkülöní
tése régibb szükségnek mutatkozik, mint a szövegnek 
kisebb gondolatszakaszokra tagolása. 

És most a korrektor hoz. Mózes öt könyvében l O, 
a többi szent könyvekben 5 helyen vannak pontok 
egyes betűk vagy szavak fölött. Ezek a (j rendkívüli 
pontok>), mint a talmudból még látható, kritikai jelen
tőséggel bírnak. Ezra, az első írástudó. mint korrek
tor alkalmazta ezeket a pontokat, hogy az illető be
tük törlését jelezze. A- papyrusok tanusága ezerint 
ugyanezt az eljárást követték az antik másolók. 1 

A hibás szó barbár áthúzása azonban, amely ezek
nél szintén j árta, a zsidó bibliairónak nem volt meg
engedve. A kipontozás mint törlésjel számos héber 
töredék tanusága, szerint, malyeket újabb időben 

ugyancsak Egyiptomban, a fosztati (ókairói) Genizában, 
azaz az elnyűtt héber könyvek és egyéb iratok gyűjtő 
kamrájában találtak, még századok~ al az ezredik év 
után is járta, Ami a zsidó hivatásos írnokok szilárd 
hagyományainak és egyúttal az ózsidó konzervativiz
musnak egyik érdekes jelensége. 

(Kül. leny. a Rivista I sraelitica V- VII. évfolyamaiból) . Lásd 
még Wileken I, l. XL VI. lap. 

1 Masoretisohe Untersuchungen 6 kövv. ; Wileken I, 1, 
XLVII. lap. 
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IV. 

A zsidók az ókorban főkép két nyelvet beszéltek : 
Keleten, melyhez a szentföld is tartozott, az arameust, 
Nyugaton, melyhez Egyiptomot is hozzá kell venni, 
a görögöt. Ez a két nyelv volt az akkori világban a 
legelterjedtebb és a zsidók ezt a két köznyelvet beszél
ték. A görög nyelv Nagy Sándor óta egyre nagyobb 
hódításokat tett a népek között és a zsidók a helle
nista világban elfogadták az új világnyelvet. Már a 
li. században időszámításunk előtt a hibliát lefordí
tották erre a nyelvre, elsősorban az egyiptomi zsidók 
s21ámára. Ez az első fordítás, melyet a világirodalom 
egyáltalában ismer. Több miot 300 év után íródott 
ugyanezen a nyelven az újtestamentom. E két mü 
nyelve nem a klasszikus görög nyelv, melynek ter
mékeit az újkor óta az iskolákban tanítják, hanem a 
-hellenis ta világ köznyelve, amely a klasszikus görög 
nyelvtől sok tekintetben eltér. Minthogy az említet
tem két müvet zsidók írták, a tudomány évszázadok 
óta azt állította, hogy a görög ó- és újtestamentom 
zsidó-görög nyelven van írva. A görög papyrusok 
azonban, amelyekben az akkor élő nyelv, más szóval 
nem az irodalmi, hanem a beszélt nyelv jelenik 
meg, megdönthetetlenül bizonyítják, hogy az úgyneve-, 
zett Septuaginta és az Ujtestamentom ezen a görög 
világnyelven vannak írva. A zsidók abból a helyes 
elvből indultak ki, hogy a biblia a népé és ugyan· 
ezért a nép nyelvére ültették át. A zsidó-gö1·ög nyelv 
a mesék országába tartozik, aminthogy oda tartozik 
az a hit is, hogy a zsidók zsargonban beszéltek. 

Az IMIT Évkönyve. 1.914. 21 



BLAU LAJOS 

A zsidók · mindig úgy beszéltek, mint a többi népek ; 
csak a XVI. század óta, amikor a társadalomból 
kizárták és külön városrészbe azoritották őket, fej lö
dött ki a német-zsidó nyelv, amely eredetileg tiszta 
német volt. 

A papyrusok rehabilitálják a régi arameus nyelvet 
is, melyen a talmud beszél. Kereken 1500 görög és 
a, görögön át behatolt latin kölcsönszó van a talmudi 
irodalomban. Ezeket a kölcsönsza.vakat, amennyiben 
a klasszikus görög nyelvtől alakra vagy jelentésre 
nézve eltérnek, szintén zsidó-görögnek tekintették. 
A papyrusok most megta.nítják a világot arra, hogy 
ezekben is a görög népnyelvet lássa.1 A zsidóknak, 
mint az egyiptomi és perzsa kölcsönszók pontos átírása 
a bibliában2 és az újonnan felfedezett aram papyru
sokban mutatja, igen finom fülük volt, finomabb, mint 
a görögöknek. Nem tagadhatták meg önmagukat a 
görög nyelv átvételénél sem. 

v. 
A zsidó nép azoros összeköttetését az ókori kultur

világgal a legfényesebben jogrendszere bizonyítja. Ezt 
előadásom céljához képest néhány közérthető példa 
kapcsán akarom megvilágítani, mihez az anyagot 
ugyancsak a görög papyrusokból merítem. Az egyip-

1 Példák : liblá1· (irnok, másoló), katégór (védő), h omologia 
(szerződés) s sok más. 

2 Spiogelbe1·g, Randglossen zum Alten Testament, Strass
burg i. E . 1904. Előszó. 



ÓKORI PAPYRUSLELE'fEK. 323 

tomi ingatlan-eladásnál mindig két okmányt állítot
tak ki. Ezek köz ül az egyiket az «ezüst okmányá· 
nak,,, a másikat pedig az <( eltávolodás okmányának» 
(&.7toattaatou, sc. OOjjpa..cp~) nevezték. Az elsővel meg
kötötték a vételt, a másodikkal pedig az eladó a vétel 
tárgyát átengedte a vevőnek. Ezt a lemondó okmányt 
az i. sz. e. V. századból származ-ó aram-zsidó ok
mányok, melyek Elefantinében találtattak, szintén 
az eltávolodás okmányának nevezik (j,t'1-,~ -,~C). 

A lemondást úgy a görög, mint az aram okmány e 
szavakkal fejezi ki: «eltávolodom tőle, mától fogva 
örökre.,, A másik görög rp.üszó a lemondásra (1tapa
xrop'Y}at<;) az előbbitől oly csekély jelentési árnyalattal 
tér el, hogy magyarul vissza Bf3m adható. De a tal
mud ugyanily szót használ, sőt a. mai rabbinikus 
okmány is, melyet legjobban «eltávolítom magann 
kitétellel adhatunk vissza. 

Az eladó az eladott tárgyért vállalja a felelősséget, 
vagyis azt, hogy a vevőt minden támadás ellen, mely 
őt ebből az ügyletből kifolyólag érhetné, meg fogja 
védeni. Ezt a jótállást az egyiptomi görög papyrus a 
következő formulával fejezi ki : «Ezt a dolgot szá
mod1·a tisztázni fogom minden okmány ellen. ,, Neve
zetes jelenség, hogy ugyanez a formula még 700 
évvel késöbb járta a babyloniai zsidók között, mint 
a talmud egyik okmányidéze té ből látj uk.1 A j ó t álló 
rendesen részletezi, hogy ügyfelét ki ellen fogja meg
védeni, megnevezvén fiát és leányát, fivérét és nővé
rét, rokonát és idegent. Ezt a formulát találjuk a 

1. Bába Meoia 15a. 

2 1* 
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gorog és aram okmányokban és meglepő módon egy 
barcelőnai héber okmánygyüjteményben a XI. század
ból, egy olasz héber okmánygyűjteményben a XVI. 
századból és hellyel-közzel napjainkban is.1 

Hasonló áll a még ma is érvényben levő házassági 
és válóJevélröl, a ketubáról és getrőL Mint a zsidó 
házassági szerződés, úgy sorolja fel egy görög bázas
sági szerzödés is a férj köteleségeit leendő feleségével 
szemben, szólvá.n: <tA házasulandók kifogástalanul 
éljenek együtt, a férj leleségének tehetsége szarint 
ellátást és lakást ad és mindent, an~i megilleti, az 
asszony pedig kifogástalanul viselkedik. l> 2 A válólevél 
lényege a férj ezen kijelentése: etEibocsátalak ... és 
férjhez mehetsz, kihez akarsz.» Már a kereken 2400 
éves zsidó-aram papyrus házassági szerződésben az 
egyiptomi kir. kamarás a válás esetét e pár szóval fejezi 
ki: «mehetsz, ahova akarsz l> (Pap. G.) Hasonló for
mulára akadunk két görög váló végzésben, melyek 
közül az egyik 123-ban, a másik pedig 305/6-ban 
kelt. Az utóbbiban, amely a Nagy' Oasisban lett ki· 
állítva, a férj kijelenti, hogy elbocsátja feleségét és 
meg van neki engedve, hogy elmehet és férjhez 
me het, akihez ak ru.·. 3 

A Ptolomeusok királysága korában, az időszámítá-

1 Bővebben édekeztem e tárgyról Oohen-Festscb.:rift, Ber
lin 1912, 210- 218. 

2 Nictzold, Die Ehe in Aegypten zur ptolemiiisch-römischen 
Zeit, Leipzig 1903, 2. l. Az egész emlékeztet a bibliai és tal
mucli ~~,p~ M,O~ .,NtD-ra. 

3 Bövebben munkámban : A zsidó házasságfelbontás és a 
zsidó válólevél története. II. r ész, 19. lap. 
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sunkat megelőző 300 esztendőben a görög okmányok 
egyik fajtáját kétszer állitották ki ugyanazon az iió
lapon. A papy1·us azon darabját, melyen az első 

fogalmazvány állt, összegöngyölítették, azután át
húztak rajta egy fonalat és ezt lepecsételték. A pecsét 
feltörése nélkül a belső írás nem volt kinyitható. 
A papyrus másik felére még egyszer írták szórul
szóra ugyanazt és ez nyitva maradt. Ezt az okmányt 
azután a két fél egy harmadik embernek adta át, ki 
az okmányőrző1 nevet viselte. Az egyiptomi-hellén 
okmányból, melyet most a görög papyrusokból isme
rünk, fény derül az egyetlen adásvétel szerződésre, 

amelyről a szentírásban szó van. Jeremiás próféta 
magához váltja a családi birtokot. Prófétai eleven
séggel és szemiéitető stílusban mondja el az ese
ményt : « Megvettem nagybátyám fiától a földet .. . 
és lemértern neki az ezüstöt, hét sekelt és tíz ezüst
pénzt. És írtam okmányt és lepecsételtem és állítot
tam tanukat ... Ezután fogtam a vétellevelet, a 
lepecsételtet és a nyiltat és odaadtam Báruknak ... 
rokonom szemeláttára és a tanuk szemeláttára, kik 
a vétellevelet aláírták ... És megparancsoltam Báruk-
nak előttük szólván ... vedd e levelet, ezt a vétel· 
levelet, a lepecsételtet és a nyiltat és tedd őket cse
répedénybe, hogy sokáig megmaradjanak 1> (32, 9- 14). 
A talmud még ismerte a duplaokmányokat vételek
nél és kölcsönöknél; tanusága szerint az V. század
ban még járták. A szóban forgó egyiptomi-görög ok
mányt a zsidó népnél telj es ezer esztendőn át 
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követhetjük, Jeremiás prófétától az utolsó babylóniai 
amórákig. 1 

Sok egyéb látható még a papyrusok világában, de 
kirándulásunk mária hosszúra nyúlt és az idő int, 
hogy befejezzük. Hogy benyomásaink el ne tünjenek, 
idézzük fel képzeletünkbe még egyezeT a látottak 
főpontjait. Láttuk, hogy az antik népeknél nem volt 
antiszemitizmus és hogy az ó- és középkori világban 
« Ghetto)) nem létezett. Láttuk, hogy a zsidóságnak 
már 300 évvel időszámításunk előtt voltak minden 
országban zsinagógái és hogy az ókereszténység 
templomai még 300 évvel időszámításunk után a 
keresztények javára kiadott római császári türelmi 
rendeletben zsinagógáknak neveztetnek. Láttuk, hogy 
a zsidók az ókorban a Keleten az arameus és a föld
közi tenger országaiban a görög világnyelvet beszél
ték, mindkettőt tisztán, a kiejtés vagy jelentés min
den sajátos színeze~e nélkül. Láttuk, hogy a zsidó 
nép írásai és könyvei íróanyag és írószokás tekinteté
ben az általános antik vonásokat rontatják és hogy 
a zsinagóga tórapéldánya az antik könyvvilág egyet
len élő képviselőj e. Láttuk, hogy a zsidó nép vallási 
különállása mellett a szent földön is az ókor koltu
rájának egyenjogú részese volt, minek kiváló jele és 
bizonyítéka, hogy jogi okmányai és jogrendszere 
nagy vonásokban az ókeleti és hellenista világgal 
közösek. 

Mint az ókeleti és hellenista világkolturának az 

1 Bővebben Cohen-Festschrift 219-226; Fischer Z. A. W. 
XXX, 136- 14'!. 
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ókorban, úgy volt osztályosa a zsidóság az arab, 
maj d európai világkulturának a közép- és újkorban, 
mindkettőnek részese és feJlesztője. Ez a nagy mult 
emelje önérzetünket, de egyúttal kötelességérzetünket 
is a hazai és általános müvelődés irányában a jelen
ben és jövőben. 

Budapest. Dr. Blau Lajos. 

,. 

.. 
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Dr. Vadász Lipót államtitkár elnöki székfoglaló beszéde. 

Elmondatott az 1914 február 26-i.kán tartott közgyülésen. 

Dr. Fisch er Gyula rabbi társelnök üdvözlésére elnök úr a 
következő beszéddel válaszolt : 

A főtisztelendő úr ékesen szóló ajakáról elhangzott szép 
szavak közvetlen melegsége nagyon alkalmas arra, hogy 
mélyitse lelkemben igaz é1·zését annak a hálának, mellyel 
ezt a nagy - és még eddig meg nem érdemelt - tisz
tességet megköszönöm. Köszönöm Önöknek Uraim ezt a 
tisztességet, melyet az Önök bizalma mellett naggyá tesz 
előttem a Társulat nagy és szép céljainak a meggondo
lása; de meghat és egyben felemel az az érzés is, hogy 
az elnöki székben utóda lehetek azoknak a jeles és nemes 
férfiaknak, akik felekezetünknek igaz kiválóságai, önfé
nyüktől ragyogó diszei voltak. llyen férfi volt e székben 
közvetlen elődöm, néhai Báró Hatvany József is; tudom, 
őszinte visszhangja kél szavamnak, amikor az igaz tisz
telet, nagyrabecsülés és rokonszenv érzésével emlékszem 
meg róla. 

ilyen érzésekkel és gondolatokkal foglalván el ez elnöki 
széket, azon leszek, hogy Társulatunk nemes céljait, 
amennyire kevés erőm engedl, igaz buzgalommal előre
vinni segítsem. 
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Az igazán nemes célok, Uraim, mindig egyetemesek! 
Egyetemes e Társulat feladata és működése is, mert hiszen 
egyszerre szolgálja felekezetünknek, a magyarságnak és 
az irodalomnak nemes és nagy érdekeit. Egyszerre és 
egyaránt szolgálja mindezeket, mert hiszen nincs közöt
tünk ellentét : egyes szólamai ezek annak a nagy magyar 
szimfóniának, amely minden művelt magyar zsidó lel
kében zeng. És ha ·- valamanyiünknek édes és drága -
magyar nyelvünk megadja nekünk az erőteljes és egyben 
gyöngéd instrumentumot ahhoz, hogy kifejezzük mindazt, 
ami a zsidó lelkében él, úgy másrészről boldogan és büsz
kén visszük ennek a zsidó léleknek, évezredek kulturáján 
át differenciálódott lelkünknek, egy viszontagságos mult 
annyi küzdelme, annyi szenvedése által érzékennyé, min
den em b~ri nyomoruság iránt fogékonnyá vált szívünknek 
minden kincsét abba a nagy folyamba, amely a magyar 
kul tur át hordj a, viszi előre l 

Ezt a magyar kulturát ápoljuk ebben a mi izraelita 
magyar irodalmi társulatunkban l És ha lenne ebben a 
gondolatkörben valami, ami specjális zsidó érdekek istá
polására intene, úgy ezt a külön érdeket ismét csak az 
egyetemességben kellene keresnünk. M~rt hiszen lehet-e 
a magyar zsidónak nagyobb és forróbb óhajtása és érdeke 
annál, hogy itt ebben a mi hazánkban a műveltség -
a nagy egyetemes emberi célokat a nemzet érdekeivel 
párhuzamosan szolgáló kultura, a tudás és a mindezek 
virágaként pompázó irodalom, a magyar irodalom céljai
ban fejlődjék és hatásában erősbődjék? 

Szép és nemes az a munka, amelyet el kell látnunk ! 
Köszönöm Önöknek Uraim, hogy engem ide hívtak és , 
részt adnak a vezetés munkájában. Ugy érzem, hogy a 
vezető és vezetenelők közti kontaktus hamar kialaku l 
közöttünk Meglesz, mert hiszen máris megvan l Meg
van régóta, száz év óta, ezer év óta r Rokon a lelkünk r 
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Érzéseink egysége, önzetlen céljaink közössége, a haladás 
utáni forró vágyunk ereje vezessen bennünket utunkon. 

Nagy tiszteség reám nézve, hogy Önökkel együtt tehe
tem meg ez utat. Köszönöm, hogy bizalommal vannak 
irántam s kérem Önöket Uraim, tartsanak meg jóakara
tukban. 

Il 

Dr. Bánóczi József titkári jelentése. 

Előadatott az 1914 február 26-ikán tadott közgyülésen. 

Tisztelt közgyűlés l 
Jelentésemet a gyász és szomorúság hangján kell kez

denem : a lefolyt évben vesztettük el elnökünket és társ
elnökünket. Hirtelen és váratlan távozott el tőlünk az 
egyik, hosszú kínlódás törte meg a másiknak életerejét. 
Mindkét veszteség fájón sajgatja szívünket s elbm·ult 
sz emmel . tekintünk két sh·halomr a, mely vezetöinket 
takarja. 

Ratvany József báró két évig állott Társulatunk élén 
és sikerrel és dicsöséggel töltötte be helyét. ~fert nem
csak az élet valóságai iránt volt érzéke, hanem az esz
mények kultusza is hevítette - s épen ez vezette közénk. 
Nem azért érdeklődött munkánk iránt, mert elnökünk volt, 
de mert átér ezte föladataink nemzeti és felekezeti súlyát, 
azért lett elnökünk. Ö tudta, hogy az irodalom élő erőt 
jelent s amely nép csak anyagi érdekekért fárad, j övő

jének legbiztosabb támaszait hanyagolja el. 
Munkánk vezetésében megértő lélekkel vett részt ; itt 

is, mint egyebütt, a dolgok lényegét nézte s gyorsan fel
fogva, azonnal el is intézte. 8 amit így időben megkímélt, 
kipótolta áldozatával. Emlékeztessek-e külön arra., hogy 
Péchi Simon most megjelenő imádságos könyvének 
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kiadását az ő nagylelkűségének köszöni Társulatunk és 
a nemzeti irodalom? 
· Báró Hatvany Józsefben a gyáros, a mágnás, a mecénás 
a jótévö mind egységbe olvadt. Mi minden volt ő t _ é~ 
mindenben egész. Ebből ítéljetek visszafelé arra az erőre , 
amely benne lakozott. . 

Pályája a kitartás és áldozatkészség, a munka és a siker 
pályája volt. És élete nemcsak a zsidó arisztokraciának 
mutat példát, hanem mindnyájunknak - nekünk is, az 
Izr. Magyar Irodalmi Társulatnak, mely ha eddigi ered
ményeinek gyarapítása útján akar haladni, követni fogja 
az ő praktikus idealizmusát, az ö magyar szellemét s 
az ő zsidó lelkét. 

Szórjunk babért és nefelejtset sírjá1·a. 

* 
Az év végén hagyott is bennünket társelnökünk, D1 .. 

Bacher Vilmos. 
Mi volt ő a zsidó tudománynak, a zsiaó felekezetnek, az 

országos rabbiképzőnek s minden intézménynek, körnek 
s társula tn ak, mely nevével és részvételével büszkélked
hetett- azt a friss fájdalom hatása alatt elzokogták ország
s világszerte s fogják az öTök megemlékezés kötelessége 
révén hirdetni időtlen időkig. Én csak arról szólók 
ehelyütt, mi volt l5 nekünk, az Izr. Magyar h·oda;lmi Tár
sulatnak. 

Bacher Vilmos Társulatunknak egyik megalapítója volt, 
s csak}lamar kitünt, hogy szellemiekben vezérünk lett. 
Nem mintha becsvágya erre a polera kivánkozott volna, 
de az lett magától, mintegy - önkénytelenül. Mindnyájan 
meghajoltunk előtte, mindnyájan munkatársai voltunk. 
Az ö indítványára határozta el a Társulat, hogy egyik 
állandó kiadványa az Évkönyv legyen s az első ötnek ő 
volt egyik szerkesztője s igy módjában volt azt saját sok-
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oldaluságának képére formálnia: megszólalt benne a köl
tészet, az irodalom, a tudomány s mindenekben a zsidó 
és a magyar lélek. Anny.ira szerette az Évkönyvet, hogy 
járulékos részei számá1·a is mindíg volt ideje s a naptárt 
évről-évre ő szerkesztette. Szakbeli tanulmányok előzetes 

bírálatát mindig készséggel végezte s szerzőj üktől soha· 
sem tagadta meg útbaigazításait. De az Évkönyvnek egyik 
legszorgalmasabb munkatársa is volt s az ő adalékai az 
egész sorozat becsét emelik. Felolvasó asztalunk mallett 
is többs~ör csodálhattuk népszerüsítő tebetségét, nagykörű 
műveltségét, emelkedett stílusát. Pályatételeink legnagyobb 
1·észét ő állapítja meg. Ő határozza meg évekkel előre mit 
s miről irassunk. Hogy kiadványaink a hazai irodalom 
egy új ágát, a zsidó tudományát teremtik meg, legnagyobb 
részt az ő müve. 

8 neki köszönjük legértékesebb vívmányunkat is : a 
Sz-entirás elő magyar fordítását a héber eredetibőL Mihelyt 
Társulatunk megalakul, megszervezi biblia-bizottságát s 
csakhamar Eaeher Vilmost teszi elnökévé. Soha szerencsé
sebb választás -- mondaná:r;n, ha nem ő lett volna az egyet
len, kit el sem lehetett kerülni. Tiz évig vezette a szerkesztés 
mtinkáját, mindig egyfo1·ma türelemmel és elmélyedéssel, 
odaadással és lelkesedéssel. Az ő fáradhatatlanság& élesz
tette a mi m unkakedVÜnket, az ő buzgalma acéloz ta a mi 
kitartásunkat. Ekkor tünt ki igazában, hogy Eaeher Vil· 
mos a maga szakkörében nemcsak ritka tudós, hanem 
valóságos vezérlő elme voit. S midőn e jelentés előadója 
az 1906 december 18-iki ülésen közölbette, hogy a nagy 
munka immár kész s a malynek e dicsőségét megszerezte, 
a Társulat nevében Eaeher Vilmos előtt meghajtotta 
zászlaját : forró taps zúgott végig e termen s ő szarény
öntudatosan és boldogan élvezte a kivívott sikert. Mert 
boldogsága mindíg érdemen és munkán épült. Oh hogy 
ezt a dicső embert el kell parentálnom l Ifjuságom öröme 
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és férfikorom büszkesége volt ő, s a haladó évekkel ki 
nem érzi, hogy barátai és szerettei elhunytával hidegedik 
körülötte a világ ? 

Tisztelt közgylilés l 
A lefolyt évben az egész nemzettel együtt Társulatunk 

is kegyelettel és hálával járult egyik felolvasó estéjén szü
letésének századik fordulója alkalmával Eötvös József elé. 
Irodalmunk, állami és társadalmi életünk eltörölhetetlen 
nyomait őrzik fénylő tehetségének s mindeneket megértő 
nagy szívénelL Hőse és kiválasztottja volt ő nemzetének 
és az emberiségnek, ezért vált az igazság és humanitás 
minden kérdése mintegy személyes ügyévé. Ezért vett ő 
észre benn ünket, zsidókat is, ezért küzdött és dolgozott 
mi érettünk is. 

Negyvenhat évvel ezelőtt így szólott hozzánk: «Biz
ton reménylem, hogy azon hatás által, melyet a szabad
ság minden nemes emberi törekvések sikereire mindig 
gyakorol, gyors fejlődésnek fognak indulni mind intéz
ményeik, mind összes szellemi életük. És most a sza
bad8á.g áldásait bizonyosan fokozott mártékben érzik azok, 
kik majd két ezredéven át az elnyomatás nyomorait tűr
ték, meg vagyok győz()dve, hogy épen e szabadság a leg
er<>sebb kötelék leend, mely e hon izraelita po1gárait 
minden viszonyok közt azon hazához köti, melynek alkot
mánya nekik e szabadságot biztosítj a.)) 

Fennkölt szavai nem váJtak egész teljességökben valóra. 
Intézményeink ma is szükölködnek az egész felekezet 
egységes hozzájárulása nélkül. De egyebekben úgy lett, 
ahogy az {) prófétai lelke előre látta : a magyar szabad
~á.g válhatatlanul hozzá kötött bennünket a magyar ha
zához, malynek épen ő tett meg egyenrangú polgáraivá. 
Í~a a szabad!iág o levegőjében a magyar Izraél szellemi 
élete csakugyan alig remélt fejlődésnek indult a nemzeti 
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, 
és felekezeti munka minden terén. Igy irodalmi Társu-
latunk is az ö által megalapozott mozgalom eredménye
ként jelentkezik s méltán hódolunk dicső emlék.ének. 

~ 

Választmányunk illusztris tagja, Kiss József 70. szüle
tésnapja alkalmából legközelebb az egés1 ország meleg 
ünneplésének tárgya volt. Tá1·sulatunk örömmel csatla
kozott az ünneplőkhöz s fölhasználom a mai alkalmat, 
hogy a kitünő magyar poétát, ki felekezetünknek is 
annyi díszt szerzett, újból, valamennyink nevében hódo
lattal köszöntsem. 

~ 

Évi működésünkről, tisztelt közgyűlés, a következökben 
számolhatok be. 

Tagilletmén yünk a napokban fog szétmenni: az Év
könyvön kívül Péc hi Simon erdélyi kancellár imádságos 
könyvét adjuk, mely egyike héber imakönyvünk legrégibb 
s magyar nyelven legelső fordításainak, melynek jelen
tőségát tavaly méltattam. Az Akadémia által a minap ki
adott Zsoltárain kívül Péchi Simon irodalmi hagyatéká
ból eddig jóformán semmi sem jelent meg, s nagy meg
elégedésünkre szolgál, hogy ez él'tékes kötetet a mi 
kezünkből veszi ~magyar közönség. Péchi kisebb prózai 
dolgozatai is, egytől-egyig zsidó theológiai tartalmúak, 
várják a kiadást s . dr. Lövy Ferenc marosvásárhelyi 
rabbi Társulatunk megbizásából most készíti sajtó alá. 
A jövő évben az Évkönyv mellett az Ifjúsági Biblia első 
kötetét fogjuk közzé adni, utolsó kiadványunk, mely Bacher 
Vilmos közremifködésével készült. A kötetet Dr. Blau 
Lajos és a titkár szerkesztik. 

Felolvasásaink a lefolyt évben is- örömmel jelentem 
teljes sikelTel jártak, amiért Agai Adolfbizottsági elnök
nek és Lenkei Henrik előadónak tartozunk köszönf:ttel. 

A~ IMlT Évkönyve 1914. 22 
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Ágai Adolf nagynevii írónk majd kivétel nélkül elnököl 
felolvasó estéinken s ezzel díszt és súlyt ad nekik. Mind· 
nyájunk óhajtása, hogy móg soká gyönyörködbessék a 
:fiatal irodalmi tehetségek fejlődésében s felolvasásainknak 
általa is öregbített népszeri:iségében. 

A vidéken az elmult évben négy helyen tartottunk fel
olvasást: Érsekújvárt, Nagykanizsán, Galgócon és Ung
vál·t. Kiküldött fölolvasóinkat mindenütt örömmel és vá
rakozással fogadták s büszkeséggel és hálával búcsúztatták. 
A Magyar-Izraelita Közalap jóvoltából ez intézményünk 
immár meggyöJrerosedett s nagy missziót teljesít. 

Oklevéltárunk második kötete D1·. Marczali Henrik 
vezetése mallett Th·. Frisch Armin buzgólkodásából ké
szülőben van s ha anyagi erőnk engedné, már sajtó alá 
mehetne. Ez is oly föladat, melyet senki más az ország
ban helyettünk el nem végez s malynek teljesítését a 
hazai történettudomány joggal mi tőlünk várja. 

A propaganda munkájában Steiner Józse f tanácsos a 
tőle évek óta megazokott odaadással fárad s ha ezúttal 
jelentősebb sikerről be nem számolhatok, nem ő rajta, 
hanem a mostoha viszonyokon mult, melyek ami háztar
tásunkban is éreztetik hatásukat. Annál nagyobb öröm· 
mel emlékszem meg Deutsch Zsigmond és neje Stauber 
Borbála, nagylelkűségéről, kik · házass~guk 50 éves for
dulójakor, 1913 június 6-ikán, 1000 koronás névértékű 
4°/o·os magyar koronajáradék-kötvénnyel kettejük nevére 
alapítványt tettek. Két adományért is köszönetet kell 
mondanom: Drt·. Bodor Zsigmon,d úr 60 koronát adott 
Flesch Dászló úr Veszp1·émben a Pesti Hirlap révén 
10 koronát küldött. 

Dr. Mezey Ferenc kir. tanácsos 1912·ben indítványt tett 
az igazgatóságban a Talmud magya1· fordítására s az or
szágos iroda e célra a felekezet részére törvényhozásilag 
megszavazott államsegélyből 2 tételben 1600 koronát 



TITKÁRI JELENTÉS. 33 U 

adott, melyet mint talmudforditási alapot kezeltünk. De 
mert most e nagyszabású feladatot egy vállalat Jogj a -
re~élhetőleg mielőbb és telj es sikerrel - megoldani, 
utolsó ülésében azt határozta, hogy ez összeget az orszá
gos irodától a Társulat egyéb céljaira fogja kérni. 

Fájdalommal kell végül négy választmányi tagunk el
hunytáról m egemlékeznem. Elköltöztek: Singe1· Zsigmond 
főszerkesztő, ki mindig malegen érdeklődött ügyeink iránt; 
Ruttkay-Rothausm· Miksa hirlapíró, kit közönségünk mint 
irót és felolvasót m éltán nagyrabecsült ; Dr. Fa1·kas Em,il 
ügyvéd, ki soha egy gyűlésünkét el nem mulasztotta, és 
Schwa1~z Jak.ab csáktornyai rabbi, akit csak tavaly üdvö
zölhettünk a kitüntetés alkalmából, melyre :müködését 
felséges királyunk méltatta: Hadd említsem végül Grün
hut Lázár jeruzsálemi árvaházi igazgató halálát, ki a 
távolban is megőrizte magyar hazájához való szer etetét s , 
ki Evkönyvünknek értékes munkatársa volt. 

Tisztelt közgyűlés l 
Midőn az elköltözötteknek Jregyelettel és hálával adózunk, 

kötelességünk élő, ÖTökkön élő TáTsulatÜnk ügyeinek 
továbbviteléről gondoskodni. Minden igaz és egész egyé
niség pótolhatatlan s ily értelemben Báró Hatvany József és 
Dr. Bacher Vilmos helyettesitésére nem is_ gondolhattunk 
De mi;ndnyájan bizonyosak vagyunk abban, hogy helyökbe 
olya.,nokat választottunk, kik majdan -- óhajtjuk, hogy 
minél később - ép oly pótolhatatlanok lesznek. Az Izr. 
Magyar Irodalmi Társulat vezető tisztségei a legkülönbek 
közé tartoznak, malyekkel a magyar zsidóság ez idő sze
rint rendelkezik. Ez fölemelő tudat lehet nekünk és azok
nak a férfiaknak, kiket ezennel uj vezéreinkül köszöntünk. 



340 TÁUSULA'fl KÖZLEMÉNYli:K 

III. 

Pályakérdé sek. 

1. 

Halmos pályadij. 
A zsidó oskü eredete és fejlődésa, különös tekintettel 

Magyarországra. 
Határidő 1915 május 1. 
A pályadíj Halmos ! zor úr ajándékából 500 korona. 
A nyertes mű a szerző tulajdona, de ha ogy éven belül 

ki nem adj a, akkor a tulaj donjog a tá1·sulatra száll, mely 
a mnnkát közzéteszi. Ez esetben 1nűvéből a sze1·ző 100 
példányt ingyen kap. 

A jeligés levéllel ellátott, idegen kézzel írott pályamű . 
a társulat titkárához, dr. Bánóczi Józsefhez, VID. ker., 
Tavaszmező-u. 10. sz. küldondő. 

2. 

Kunewalder pályadíj. 

Kívántatik Palesztina tö1·ténete a második templom el
pusztulásától a j elenkorig, különös tekintettel zsidó lakos
ságára és a zsidó diaszporának hozzá való viszonyáTa. 
Határidő 1914 junius 1. 
A pályadíj a Kunewalder-alapitványból 100 darab arany 

s a végrendelkező aka1·atához képest csak zsidó szerzőnek 
adatik ki. A munka népszerüen és úgy legyen megírva, 
hogy a felnőtt mindkét nemű izraelitáknak olvasmányul 
szolgálhasson s alkalmas legyen arra, hogy a zsidó tudást 
terjessze s a felekezeti é1·zést fokozza. A díj csak önálló 
becsű münek adatik ki . 

A nyertes mű a szerző tulaj dona, de ba ogy éven belül 
ki nem adja, akko1· a tulajdonjog a társulatra száll át, 
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mely a munkát közzétefzi. Ez esetben müvéből a szerző 

100 példányt ingyen kap. 
A jeligés levéllel ellátott, idegen kézzel írott pályamü 

a társulat titkárához, d1-. Bánóczi Józsefhez, VIII. ker. , 
Tavaszmező-u. 10. sz. küldendő. 

IV. 

Bizottsági jelentések. -
1. 

Jelentés az lMIT felolvasó bizottságának 1.91~!1.3-iki 
müködéséről. 

Art elmult felolvasó ciklus legfontosabb eseményeképpen 
emclkeclik ki annak a r ég táplált óhajunknak megvalósu
lása, hogy végre anyagi viszonyainknak is megfelelő, 

erkölcsi céljainkat is t eljesen szolgáló hajlékhoz jutottunk. 
A Lloydtársulat elnökének hálára kötelező készsége meg
nyitotta előttünk a tár sulat dísztermét, mely fekvésénél, 
befogadó képességénél és előkelőségénél fogva felolvasá
saink megtartására alkalmasnak ·és méltónak bizonyult, 
annyira, hogy immár minden valószinüség szarint a fel
olvasásáok véglegesen b ef ej ez ték vándor életüket és min
denképpen kifogástalan keretben fejthetik ki tevékeny
ségüket. 

Már az első évad is nem közönséges eredményekkel 
dicsekedhetik, melyek közül külön említést érdemel két 
emlékesténk, az egyik, melyet Horn Ede emlékezetének, 
a másik, melyet b. Eötvös dicsőítésének szánt unk Igen 
érdekes és várakozásunkat messze felülmuló ujitásképpen 
a biblia költészetéből adattunk elő részleteket, melyek 
mesteri előadásával Ber egi Oszkár gyönyörködtette hall
gatóságunkat. De kérkedós nélkül mondhatjuk el, hogy az 
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összes felolvasások, úgy a tudományosak: mint a szép
irodalmiak a legkövetelőbb igényeket is belégithették, amit 
egyrészről az is bizonyít, hogy mind többen kivánnak 
felolvasó estéinken közreműködni, másrészről az, hogy 
hallgatóink mind uj abb sorokkal szaporodv:a, megütött 
hangjainknak megadják a meleg és sokáig visszhangzó 
rezonanciát. 

A felolvasások teljes tárgysorozata a következő: 
Nov. l. Dr. Kiss Arnold: Messzianizmus. 

2. Lenkei Henrik: SaliLmon és Jób. 
3. Ujvári P éter: Szezonkeresztények 

Dec. 1. Dr. Bodor Zsigmond : Horn Ede emlékezete. 
2. Dr. Feleki Sándor : Falumból. 
3. Dr. Szilágyi Géza : Salamon király Endorban. 

J an. 1. Dr. Sebestyén Ká1·oly : Heine és a zsidóság. 
2. Dr. Mezey Sándor: Keleti szimfónia. 
3. Dr. N ádai Pál : Idillek. 

Febr. 1. Dr. Szegő Arnold: Prolog. 
2. Di·. Heller Bernát : Eötvös emlékezete. 
3. Dr. Jánosi Engel Róbert : Eötvös és a zsidóság. 

Márc. 1. Patai József: A biblia költészete. 
2. Beregi Oszkár : Szemelvények a bibliából. 

Vidéki felolvasóestét négyet tartottunk : Érsekujvá1·t, 
Nagykanizsán, Galgócon és Ungvárt. Kiküldötteink vol
tak: Dr. Kiss Arnold, Dr. Sebestyén Károly, Dr. Blau 
Lajos, Dr. Patai József, Dr. Szilágyi Géza, Ujvári Péter, 
Lenkei Henrik és Dr. Szabolcsi Lajos. 

A beé1·kezett jelentések, ujságcikkek, köszönö levelek 
azt tanusítják, hogy mindenütt a legnagyobb lelkesedés
sel fogadták felolvasóinkat, akiknek sokszor önfeláldoz:ó 
részvétele nemcsak személyes sikerük volt, de ujra nagy
ban előmozdította a zsidó összetartozandóság érzetét. 

Mindezen rózsás és a jövőre is hódító munkával ke
csegtető beszámolások kapcsán mély megilletődéssel kell 
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megemlékeznem felolvasó bizottságunk egyik legértékesebb 
tagjának, úgy fővárosi mint vidéki felolvasásaink egyik 
legszívesebben hallgatott közreműködőjének, Ruttkay Mik
sának korai és gyászos kidőlésé1·ől, mely nemcsak a ma
gyar irodalomnak és a hazai német sajtónak, de nekünk 
is szinte pótolhatatlan, fájdalmas veszteséget jelent. Ne
mes alakja és előkelő egyénisége nem fog eltünni bizott
ságunk kegyeletébőL 

Budapest, 1913 okt. 30. Lenkei Hen1-ik, 
a felol v. biz. előadój a. 

2. 
A propaganda-bizottság 

a követ.4:ezőknek tartozik köszönettel és pedig : 
Budapesti gyüjtök: dr. Ágai Adolf, dr. Kormos Sándor, 

dr Stern Ignác, Szabolcsi Miksa. 
Vidéki gyü,jtök: Baka Jenő Mezőtúr, Belgráder Jézscf 

Oravicabánya, jánosi d1., Engel Róbert Pécs, d1·. Fisch
hof Károly Érsekújvár, FriedHinjer Gyula Dés, dr. Füh
rer Simon Ujpest, dr. Goldberger Ignác Gálszécs, dr. Haáz 
Simon Szucsány, H eller Mór Sárvár, dr. Hoffner Elek 
Moson, dr. Junger Mózes Siklós, dr. Káldor Arthur 
Zágráb, dr. Lenke Manó Lugos, Nasser Samu Újpest, 
Rosenberg Emil Bácsalmás, Rosenberg Hermanné Bécs, 
dr. Silberfeld J aka b Békéscsaba, dr. Singer J aka b Temes
vár, dr. Steiner Vilmos Hátszeg, dr. Vajda Béla Losonc, 
V aj na József Szabadszállás, W ei sz Hugó Máramarossziget, 
W eitmann Lipót Csu1·og. 

Lakóhelyükön kívül is gyüjtöttek : 
Jánosi dr. Engel Róbert P écs : Zombo1·, Gátalja: Rozs

nyó, Mezőtúr, Losonc és Temesvár ; dr. Haaz Simon 
Szucsány : Zsolna; László Adolf Miskolc: Budape t, 
Szerencs, Mezőtúr, Diósgyő1·; dr. ])l!osonyi Albert Dorog : 
Sárjsá.p; Wejsz Frigyes Csurog: Zsnblya. 
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Külön hálával kell fölemlitenem Rosenberg Hermanné 
úrhölgyet Bécsben, aki Szombathelyen, Körmenden és 
N agy kanizsán is gyűjtött. 

Fogadják valamennyien meleg köszönetünket. 

Dr. Dezső Sámuel 
a propaganda-bizottság előadój a. 

v. 

Dr. Mezey Fereno indítványa a Talmudnak magyarra 
való fordítása tárgyában. 

Tekintettel arra, hogy az Izraelita Magyar Irodalmi 
Társulat alapszabályszerű feladata, hogy a vallásos ir9-
dalomnak és általában az izraelita vallás és erkölcstan
nak ismertetésére és megvilágítására szo1gáló míi ve ket ad
jon ki és azokat terjessze ; 

tekintettel arra, hogy a Szeniirás után a zsidó vallás
törvény anyagának és a megazentelt hagyománynak leg
kiválóbb forrását a talmud alkotja; 

tekintettel továbbá arra, hogy a zsidó vallás fejlődésére, 

szellemi és erkölcsi életére oly nagy kihatású, de csak 
szaktudósoknak hozzáférhető Talmud általános megisme
rése a zsidó tudományoknak szélesebb körökben ·való el
terjedésére, a hitben való meger6södésre azoigáina ; és 

tekintve végül, hogy az elszigetelt és szűk körre szorít
kozó talmudi ismeretek körüli hamisítások és ferdítések 
révén bitfelekezetünk alaptalan támadások célpontja volt 
a multban, aminthogy az a jelenben is, holott e nagy
becsü l:Ssi írásművek a zsidó szellem örök büszkeségének 
tekinthetők : 

mondja ki az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat igaz
gatósága, hogy a talmudnak hazánk nyelvére leendlS for
dítását, kiadását és terjesztését a társulat elslSrendli cél-
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jai közé felveszi és tegyen miellSbb előmunkálatokat az 
iránt, hogy ez a bár felette nagy, esetleg a felekezet kü· 
lön újabb anyagi áldozatait is ig~nylő feladat hitünk 
dicsőségére megvalósíttassék. 

Budapest, 1912. évi február h6 12·én. 
D1·. Mezey Ferenc. 

Minthogy a talmud magyar fordítására kiadó akadt, az 
Izr. Magyar Irodalmi Társulat örömmel üdvözli -a nagy· 
jelentlSségű vállalkozást, malynek teljes sikerét óhajtja és 
reméli. 

VI. 

Jelentés a Magyar Zsidó Múzeumról. 
A Múzeum 1913 november 1-én V., Bold-u. 23. sz. alá 

költözött, ahol 1800 K évi bért fizet. Folyó leltára kész, 
lényegben leíró katalógus; a betüsoros katalógus is kész az 
ajándékozókneve szerint; a vételek számba vannak véve; 
a szakkatalógus készülőben van. Mérlege az 1913. évre 
a következő : 

Vagyon 1912 november 1-én _ _ 

B evétel. · 
Izr. m. közalap 1912. évi subv. __ K 

• ( (l; 1913. « • - ( 
Tágsági dijak _ _ _ _ _ _ _ _ « 

Az Izr. magy. közmüv. alap részéről « 

Kiadás. 

800.-
1000.-

20.-
126.60 

Vásárolt tárgyakért _ _ _ __ _ _ K 2042.48 
Dr. Fabó Bertalan illetménye _ _ • 800.
Házbér _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ' 1014.-

K 4329.24 

K 1946.60 
K 6275.84 

Költségek _ _ ~ _ _ _ _ _ _ • 235.14 K 4091.62 

Vagyon 1913 október 31-én _ _ K 2184.22 

A Múzeum tavasszal megnyilik, a miről a Társulat 
minden tagja értesítést fog annak idején nyerni. 
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VII. 

Zárszámadás és költségvetés. 

Zárszámadás 1918 október 81-én. 

Bevételek: 

1. 1912. évi tagdijak__ _ _ _ _ K 45.-
2. 1913. évi tagdíjak _ _ _ _ 1 13404.65 
3. Folyószámla kamat _ _ _ _ « 1010.13 
4. Értékpapir _ _ _ __ _ _ 1 2000.17 
5. Társulati kiadványok _ _ _ _ « 543.06 
6. Pesti izr. hitközség subventiója_ « 1000.-
7. I zr. Magyar közalap subventiója _ « 1000.-
8. Adomány_ _ _ _ _ _ _ « 60.- 19063.01 

9. Egyenleg _ _ _ _ _ _ K 298~.84 

K 22052.85 

Kiadások: 

l. Titkár tiszteletdij _ _ _ _ _ K 2000.-
2. J egyzői tiszteletdíj _ _ _ ~ « 1 000.-
3. Kezelés és postaköltség _ _ _ « 3335.50 
4. Irói díjak _ _ _ _ _ _ c 2720.-
5. Nyomdai kiadás _ _ _ _ _ « 6992·52 
6. Budapesti felolvasások _ _ _ c 1200.-
7. Vidéki felolvasások _ _ _ _ « 900.-
. Kolozsvári felolv.egylet subventiója « . 100.-

9. Orsz. Rabbi-egyesület • f( 300.-
10. Magyar-Zsi~ó Szemle « « 800,------------------
l l . Árfolyam veszteség __ • 2704.83 K 22052.85 

K 22052.85 
Budapest, 1913 október 31-én. 

Beck Dénes B. k. Székely Ferenc s. k. 
ellen6r. pénztáros. 

Megvizsgáltuk és rend ben talált uk : 
D~tsch. Sámuel s . . k. Adler La;' os s. k. 
Sztrmat Oszkár a. k. Breitner Z~igmond B. k. 

Willheim Arthur s. k. 
számvizsgál6 k. 
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Az Izraelita-Magyar Irodalmi Társulat vagyonkimutatása. 

Vagyon: 
Folyószámlabetét : 

Belvárosi Takarékpénztár r.-t.-nál 10872.-
. Értékpapirok : 
K 36900.- ·Pl!! o/o -os Belvárosi Takarék-

pénztári záloglevél __ _ _ _ _ 34317.-
K 2000.- 41/~ o/o -os ugyanaz _ ··- _ _ 1730.-
K 20200.- 4 o/o-os Magy. koronajáradék_ t 636 2.- 52409.-

Betétkönyvek: 
A :Belvárosi takarékpénztár r.-t. betét-

könyve (Kunewalder-alapitv.) _ _ ___ 3840.-
A Budapsti, takarékpénztár és orsz. zálog-

kölcsön r. t . betétkönyve (Tencer-alap.) 2500.- 634:0.-
Alapít'l:Jányhátralékolt: 

N agyváradi izr. hitközség _ _ _ _ 200.-
Szabadkai izr. hitközség _ __ _ _ 300.- 500.-

Tagdíjhátt•alékok: 
1913. évi· tagdijakból __ __ ~ _ _ ___ 100.-

Atmeneti számla : 
EllHeges kiadások _ _ . _ _ __ __ 487.88 
Egyenleg _ _ __ _ _ _ _ _ _ 2989.84 

73698.72 
Teher : 

Törzsvagyon _ _ _ _ _ _ _ _ 17200.-
Rendelkezésre álló. vagyon _ _ _ _ 9326.31 

Alapítványok : 
Dr. Freund István alapítványa _ _ _ 20000.
Kunewalder M. Fülöp·f~le hagyaték _ 8000.
Eötvös Károly-alap_ _ _ _ _ _ 3750.
Herzmann Bertalan és neje féle alapitv. tOOO.-
Deutsch Z!3igmond és neje _ _ _ _ 1000.- 33750.-
Franklin-Társulat követelése _ _ 9138.1Y 
Magyar Zsidó Muzeum - _ _ _- _ 2184·!!2 
Halmos Izor-féle pályadíj _ _ _ _ 500.-
Talmud-forditási alap az Országos irodától 1600.-

Budapest, 1912. október 31-én. 73698·7! 
Beck Dmes s. k. Székely Ferenr B. k 

ellenőr. . péndáros. 
MegVIzsgáltuk és rendben találtuk: 

Deutsch ~á.m"1'el s. k. Breitner Zsigmond B. k. Adler Laio$ s. k. 
Sztrmat Oszkár s. k. l,Yillheim A1·tlw r s. k. 

sz :ím vizsgálók. 
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Az Izr. magy. irodalmi társulat költségvetési előirányzata 
1913 november 1-töl 1914. október 31-ig. 

B ev ét el ek. 
1913. évi hátralékos tagdija.k _ _ K 100.-
1914. évi tagdijak _ _ _ _ « 12000.
Társulati kiadványok és kötések _ « 500·
Értékpapir és folyószámla kamatok « 3000.
I zr. magyar közalap subventiója _ « tOOO.
Pesti Izr. Hitközség subventiója _ c t OOO.
Néhai b. Hatvany Józseftől 

a Péchy imakönyv kiadására « 4000.- K 21600.-
K 21600.-

Rendelkezésr e· álló vagyon _ _ • 9326.31 

Kiadások, 

Titkár iiszteletdija _ _ _ _ K 
Jegyző tiszteletdíj a_ _ _ _ _ « 
Kezelési és postaköltségek _ _ « 
Irói d.ij ak _ _ _ _ _ _ _ • 
Dudapesti felolvasások _ _ _ _ « 
Vidéki felolvasások _ _ _ _ •• 
Kolozsvári felolvasó egylet subv. ___ •c 

Orsz. rabbi-egyesületi közlöny subv. « 
Magyar-Zsidó Szemle subventiója _ « 
Nyomdai kiadás _ _ - - - « 

2000.-
1000.-
3200.-
4500.-
1200.--
1000.-

100.-
300.-
800.-

K 30926.31 

6500.- K 21600.--------------------
Budapesten 1913 október hó 31-én. 

VIII. 

K 21600.-

Székely Ferenc s. k. 
pénztáros. 

A Társulat alapszabályaibóL 

2. §. Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat céljai : 
a) a szenti:rás magyar fordításának kiadása és terjesztése ; 
b) a szentirásnak és kés5bb~ori vallásos irodalomnak 

és általában az izraelita vallás és erkölcstannak ismer
tetésére és megvilágítására szolgáló művek kiadása és 
terjesztése ; 
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c) a szentirásra és a zsidóság történetére s irodalmára, 
valamint a zsidóság jelen életére vonatkozó nyilvános 
felolvasások rendezése a f5városban és a vidéken; 

d) ugyancsak e körbe tartozó tudományos és népszerű 
munkák kiadása és terjesztése ; 

e) a társulat céljaival összefüggő pályakérdések kitü
zése és jutalmazása; 

f) a zsidóság történetére, szellemi életére, vallási kol
tuszára tartozó, különösen magyar vonatkozásu műemlé
kek, könyvek, okiratok, képek és egyéb tá1·gyak gyüjtése, 
egy erre szolgáló múzeum alapítása és fentartása. 

3. §. A társulat tagjai lehetnek: 
a) izraelita hitközségek, b) egyéb testületek, c) magáno8ok. 

A tagok lehetnek: 1. alapítók, kik egyszer 8 mindenkorra 
legalább 1 OOO koronát adnak, mely összeget hitközségak és 
egyéb testületek öt egymásután következő évi 200 koronás 
részletekben törleszthetik : 2. pártfogók, kik egyszer 8 min
denkorra legalább 400 koronát adnak; 3. pártolók, kik egy
szersmindenkorralegalább 200 koronát adnak; 4. 'rendesek, 
kik hat éven keresztüllegalább 8 korona évi tagdij fizetésére 
kötelezik magukat; 5. a 2. §. f) pontja szerint létesítendő 
zsidó múzeum alapja külön alapítványokkal, adományokkal 
és évi járulékokkal növelhető. Az erre vonatkozó módo
zatoka.t a múzeumi bizottság az igazgatóság jóváhagyása 
alá tartozó ügyrendjében határozza meg. 

21. §. A tagok, feltéve hogy évi járulékaikkal hátralékban 
nincsenek, cselekvő és szenvedő választási jogaik élvezetén 
kivül tagilletményben részesülnek, még pedig az alapító 
tagok a Társulat összes kiadványaiban, a többi tagok az 
J ..... -

Igazgatóság által meghatározott mértékben. Az utóbbiak 
azonfelül a többi kiadványokat kedvezményes áron nyer
hetik. 

A rendes tagság megszünik halál esetén, továbbá ki
lépés által, a mely úgy válik érvényessé, ha a kilépni 



350 TÁRSULATI KÖZLEMÉNYRK 

kivánó tag ebbeli szándékát legkés8bb a hatodik év első 
felében a titkárral irásban közli ; ha ezt elmulaaztaná, 
tagsági kötelezettsége újabb hat évre érvényben marad. 

Az alapító tagok a 14. §. értelmében a választmánynak 
tagjai. 

IX. 

A Társulat képviselete. 

Az évszám a megválasztás évét mutatja. Ahol évszám nincs 
kitóvo, ott a választás 1900-ben történt. 

1. IGAZGATÓSÁG. 
Tisztviselak : 

Elnök: D&. VADÁSZ LIPóT államtitkár. 
Társelnök : Dr. FIBCBl!IR GYULA, rabbi. 
Titkár : Dr. BÁ.Nóozr JózsEF, tanítóképzői igazgató. 
Pénztáros: SzÉKELY FERENc, bankigazgató. 
EllenlSr : BEox DÉNES, bankigazgató, 
Ügyész: Dr. HALÁSZ FnrGYEB, ügyvéd. 

Az igazg. többi tagjai : 
Dr. AGAI ADOLF, iró. 
Dr. ALEXANDER BERNÁT, egyetemi tanár. 
Dr. Báró KoBNER AnoLF, nagybirtokos. 

to Dr. MAnozALr HENRIK, egyetemi tanár. 
Dr. MEZEY FERENC, az orsz. iroda alelnöke. 
Dr. RÉTHY Món, miiegyetemi tanár. 
Dr. SmoN JózsEF, ügyvéd. 
8Tl!IINl!IB JózsEF, tözsdetanácsos. 

ta Dr. BTILLl!IR Món, ügyvéd. 
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C!. VÁLASZTMÁNY. 

A) Fővárosi tagok : 

Dr. ÁGAI ADoLF, író. 
Dr. ALEXANDER BERNÁT, egyetemi tanár. 
Dr. BAKONYI SAMu, országgy. képviselő. 
Dr. BALABBA JózsEF, gimn. tanár. 

& Dr. B!Nóozr JózsEF, tanítóképzöi igazgató. 
BEoK DÉNES, bankigazgató. 
Dr. Buu LAJos, rabbiképzői tanár. 1912. 
Dr. DEzső S!MuEL, ügyvéd. 1912. 
FLEIBOBL SlNDoR, főkonzul. 

to Dr. FBisoH ARMIN, hittanár. 
GoLDSCHMIDT LIPóT, kereskedő. 
Dr. GRAUEB VILMos, gyáros. 191 Q. 

Dr. GuTTMANN MnúLY, 1·abbiképzőj tanár. 191 2. 
Dr. HALÁsz FRIGYES, ügyvéd. 

u Dr. HELLER BERNÁT, reálisk. tanár. 
Dr. HEVEsi SIMON, rabbi. 191 L 
Dr. KÁRMÁN MóR, egyetemi tanár. 191 ~. 
Dr. Kiss ARNoLD, rabbi. 191 2. 
Kiss JózsEF, iró. 

to Dr. Báró KoRNER ADoLF, nagybirtokos. 
Dr. KUNoss lGNÁ.O, keleti akad. igazgató. J 91~. 
LAJTA BÉLA, mdépitész. 
Dr. LA.sz SAMU, gimn. tanár. 

!16 LENKEI HENRIK, reálisk. tanár. 1912. 
Dr. MARLEB EDE, egyetemi tanár. 
Dr. M.iLN.AI Mm.iLY, tanitóképzői tanár. 
MANDL BERNÁT, polgári isk. tanár. 1912. 
Dr. MARczA.LI HENRIK, egyetemi tanár. 

so Dr. MEzEY FERENC, az orsz. iroda alelnöke. 
Dr. MEZEI MóR, ügyvéd. 1912. 
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Dr. MUNrlcsr BERNÁT, hitk. tanfelügyelő. 1912. 
Dr. PAP D.{v.m, ügyv~d. 
Dr. RADÓ ANTAL, íxó. 

u RADó VILMos, tanítók~pzői igazgató. 1912. 
Dr. R:BTRY Mó:a, mifegyetemi tanár. 
Dr. RosENBERG GYULA, országgy. képviselő. 
SÁNDOR PÁL, országgy. képviselő. 1912. 
Dr. ScHlenTEn MmsA, egyet. m. tanár. 

40 Dr. BoillLLEB ZsiGMOND, szerkesztő. 

SonöN Dlvm, hittanár. 1912. 
Dr. SoHWABZ VILMos, ügyvéd. 
Dr. SEBESTYÉN !URoLY, szinmifv. akad. tanár. 1912. 
Dr. SmoN JózsEF, ügyv~d. 

46 Dr. BTAMBERGER FERENC, kir. közjegyző. 1912. 
STEINER J ózSE1l', tőzsdetanácso a. 
STERN ÁBRAHÁM, hitk. iskolaigazgató. 
Dr. 8TrLLEB BERTALAN, egyetemi tanár. 
Dr. 8Tu-t.En Món, ügyvéd. 

ao SzA.BoLosx MrKsA, szerkesztő. 1912. 
Dr. WALDAPFEL JÁNos, gimn. tanár. 1912. 
WErsz DERTHOLD, udv. tanácsos. 1912. 
Dr. WErszaunG GYULA, hitk. főtitkár. 1912. 
Csepeli WErsz MANFR.ÉD, gyáros. 1912. 

B) V idéifi tagok : 

ADLER EMIL, cégvezető, Nagykikinda. 1912. 
Dr. BALKÁN~I MtKLós, ügyvéd, Debrecen. 
Dr. BERNBTBIN BÉLA, rabbi, Nyíregyháza. 
Dr. BOoBLJDa 8ÁNDOB, rabbi, Keszthely. 1912. 

a BOOHLBB P., rabbi, Mór. 
Dr. ExsLmB MÁTYÁS, rabbi, Kolozsvár. 
Jánosi ENGEL JózsEF, földbirtokos, Pécs. 1912. 
Dr. FxsonEa MxHÁ.LY, rabbi, Zombor. 
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Dr. FLEscH ÁRMIN, rabbi, Mohács. 
1o FREUND JózsEF, földbirtokos, Óbecse. 1912. 

FmEDLlNDEB GYULA, Dés. 1912. 
Dr. Fümum SIMoN, ügyvréél Ujpest. 
GoLDseRMTEn JózsEF, Sárvár. 1912. 
Dr. HEr.r.ER ZSIGMOND, ügyvéd, M.-Sziget. 1912. 

111 Dr. HEBzoG MANó, rabbi, Kaposvár. 1912. 
Dr. HEVEs KoBNÉL, rabbi, Szolnok. 1912. 
Dr. KEcsKEMÉTI ÁRMIN, rabbi, Makó. 1912. 
Dr. KEcsKEMÉTI LIPóT, rabbi, Nagyvárad. 
Dr. KELEMEN ADOLF, rabbi, Fogaras. 1912. 

2o KLAUBER FRIGYES, tanár, Eger. 
Dr. KLEIN JózsEF, rabbi, Kassa. 
Dr. KLEIN MóR, rabbi, Nagybecskerek. 1912. 
KoHLBACH SIMON, százados, Brassó. 1912. 
KÚN LAJos, tanár, Baja. 1912. 

11r, LÁszLó ÁJ?OLF, könyvke1·eskedö, Miskolc. 
LIPPE VILMOS, kir. táblai biró, Szolnok. 
Dr. Löw IMMÁNUEL, rabbi, Szeged. 
Dr. Lövr FERENC, rabbi, Marosvásárhely. 1912. 
LőVY MóR, iskolaigazgató, Igló. 

so MEsTITZ MóR, kereskedő, Marosvásárhely. 1912. 
Dr. NEUMANN EnE, rabbi, Nagykanizsa. 
Dr. PERLs ÁRMIN, rabbi, Pécs. HH2. 
PINTÉR GYULA, Abony. 1912. 
Dr. PoL'LÁK MmsA, rabbi, Sopron. 

&6 Dr. PROPPER JózsEF, Eperjes. 191 2. 
REISNER EnE, Gyula. 1912. 
Dr. RÉvÉsz DEzső, ügyvéd, Balassagyarmat. 
V ár helyi D1·. RósA Izsó, ügyvéd, Szeged. 
ScHRElBER IGNÁC, (Győr) Bécs. 

,o Dr. ScHWARZ Món, rabbi, Györ. 
BELTMANN LAJos, rabbi, Hódmezővásárhely. 1912. 
Dr. SINGER JAKAB, rabbi, Temesvár. 

Az IMIT Évkönyt•e, 1914-. 
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Dr. SINGER BERNÁT, rabbi, Szabadka. 
Dr. SzÉKELY ALBERT, ügyvéd, Sátoraljaujhely. 1912. 

,t; SzÉLL MmÁLY, földbirtokos, Kisvárda. 
Dr. STEINHERZ J., rabbi, Székesfehérvár. 
NAGYPÉLI STERNT.HAL 8. földbirtokos, Temesvár. 
Dr. VAJDA BÉLA, rabbi, Losonc. 1912. 
Dr. VENETUNER LAJOS, rabbi, Ujpest. 

60 WECHSLEB ADOLF, hitk. elnök, Nagyvárn.d. 1912. 
Dr. WEisz lUnoLY, orvos, Szatmár. 1912. 
Dr. WELLESZ GYULA, rabbi, Óbuda. 
WEBTHEIM ÁRMIN, Székesfehérvár. 1912. , 
MucsiNYI WoHL-RUMl ADoLF, Losonc. 191 2. 

C) Tagok alapító tagsági jogon : 

DEUTSCH ZsiGMOND. 
Dr. FREUND Is Tv ÁN. 
Báró GUTMANN VILMos, Nagykanizsa. 
N éh ai HA. TV ANI DEUTSCH BERNÁT alapitvány képviselőj e. 

~ Néhai_Báró fuTVANY-DEuTSCH JózsEF alap. képviselője. 

Báró HATVANY-DEUTSCH JózsEFNÉ. 
Néhai HEBzMAN BERTALAN alapitvány képviselője. 
Néhai KoBNER ZsiGMOND alapitvány képviselője. 
Néhai MEGYERI KRAusz LAJOS alap. képviselője. 

1o NAGYKANIZSAI IZR. HITKÖZSÉG képviseH>je. 
NAGYVÁRADI IZR. HITKÖZSÉG képviselője. 
PEsTI rzn. HITKözsÉG képviselőj e: An LEn LAJOS, előlj. tag. 
P.e:sTr CHEVRA·KADISA képviselője. 

u Néhai ScHWEIGER MÁRTON alapítv. képviselője. 
Néhai Svú lUnoLY alapitvány képviselője . 
Néhai SvÁB BÁNDOR alapitvány képviselője. 
SZABADKAI IZB. HITKÖZSÉG képviselője. 
SzÉKELY FERENC, bankigazgató. 

to Néhai TAUB SALAMoN alap. képviselője. 



ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOK 

Néhai Dr. WEINMANN FÜLöP alap. képviseléSje. 
w INTERBER G GYULA. 

3. SZÁMVIZSGÁLÓK. 

A.nLER LAJos, nagykereskedéS. 
BREITNER ZsiGMOND L., nagykereskedéS. 
DEUTSCH SÁMUEL, háztulajdonos. 
NAGYSÁROSI SzrnMAI OszKÁR, bankigazgató. 
WILLHEIM ARTHUR, cégvezető. 

x. 

Állandó bizottságok. 

l . Biblia-bizottság: 

Elnök: - Előadó: Dr. Blau Lajos. 

Tag: Dr. Bánóczi József. 

2. Oklevél-bizottság : 
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Elnök : Dr. Marczali Henrik. Előadó : Frisch Ármin. 

Tagok: 

Dr. Bernstein Béla, 
Nyíregyháza. 

5 Dr. Büchler 8., Keszthely. 
Dr Gábor Gyula. 
Dr. Máinai Mihály. 
Mandl Bernát. 

... 

Dr. Pollák M., Sopron. 
to Stern Ábrahám. 

Dr. Vajda Béla, Losonc. 
Vajda György. 
Dr. V enetianer Lajos. 
Dr. Weisz Mór . 

23* 
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3. Felolvasó-bizottság: 

Eln6k: Dr. Ágai Adolf. Előadó: ·Lenkei Henrik. 

Tagok: 

Dr. Adler lllés. 
Dr. Balassa J ó zs ef. 

s Balla Ignác. 
Dr. Blau Lajos. 
Dr. Edeistein Bertalan. 
Dr. Feleki Sándor. 
Gábor Ignác. 

to GerlS Odön. 
Dr. Hevesi Simon. 
Dr. Kiss Arnold. 
Komáromi Sándor. 
Dr. Mezey Ferenc. 

t5 Dr. Mezey Sándor. 
Palágyi La j os. 
Dr. Patai József. 
Radó Vilmos. 
Dr. Sebestyén Károly. 

10 Szabolcsi Miksa. 
Szilágyi Géza. 
Timár Szaniszló. 
Ujvári Péter. 
Dr. Venetianer Lajos. 

~s Dr. W alda p fel J án os. 

4. Propaganda.-bizottság : 

Elnök: Steiner József. 

Barber I. Zsigmond. 
Dr. Bernstein Béla, 

Nyíregyháza. 
" FriedHi.nder Gyula, Dés. 

Dr. Frisch Ármin. 
id .. Dr. Glasz !zor. 
Goldmann Emil. 
Goldschmidt Lipót. 

10 Dr. Grauer Vilmos. 
Dr. Gyulai Noé Hugó. 
Hegyei László. 

Előadó: Dr. Dezső Sámuel. 

Tagok: 
Dr. Heller Bernát. 
Dr. Heller Zs., Máramaros-

5 sziget. 
Dr. Heves Kornél, Szolnok. 
Klauber Frigyes, Eger. 
Kohlbach Simon, Brassó. 
Kun Lajos, Baja. 

to László Adolf, Miskolc. 
Löwy Mór, Igló. 
Dr. Neumann Ede, Nagy

kanizsa. 
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Dr. Schwartz Vilmos. 
Schweiger Imre. 
Sternné Manskopf Teréz, 

Beregszász. 

Dr. Vajda Béla, Losonc. 
Dr. V enetianer Lajos, Uj pest. 
Wechsler Adolf, N.-várad. 

so Dr. Weiszbnrg Gyula. 
ts Dr. Szabolcsi Izidor. Dr. Wellesz Gyula. 

Szabolcsi Miksa.. 

5 . Múzeumi bizottság: 

Elnök : Székely Ferenc. Társelnök : Dr. Mezey Ferenc. 
Jegyző: Dr. Mezey Sándor. Előadó: Lajta. Béla.. 

6r : Dr. Fa.bó Bertalan. 

Tagok: 

Dr. Alexander Bernát. 
Dr. Bánóczi József. 
Dr. Blau Lajos. 
Fényes Adolf. 

to Keszler J ózsef. 
Dr. Báró Kobner Adolf. 
Dr. Kohlbach Bertalan. 
Dr. Ma.hler Ede. 

XI 

Mandl Bernát. 
t5 Dr. Marczali Henrik. 

Spitzer · Mór. 
Dr. Stiller Mór. 
Surányi Béla. 
Szabolcsi Miksa. 

!O Telcs Ede. 
Dr. V enetianer Lajos. 

A társulat kiadványai 

Ahol a könyv á1·a nincs kitéve, azt tagoknak a posta
költséget bele nem értve, .2 K-ért szállítjuk. Tíz km·onás 
megrendelés esetén a postaköUséget is a Társulat viseli. 

1. Évkönyv. Szerkesztik Dr. BAOBER VILMos és Dr. MEZEY 

FERENOZ. 1895. (Elfogyott.) 
2. Évkönyv. Szerkesztik Dr. BAoHEB Vn.Mos és Dr. M&Zn 

FERENOZ. 1896. (Elfogyott.) 
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3. Talmudi életszabályok és erkölcsi tanítások. Héhe1·ből 

fordította és bevezetéssel s jegyzetekkel ellátta D1·. KRAUsz 
SÁMUEL. 1896. (Elfogyott.) 

4. Alexandria] Philo jelentése a Oajus Caliguiánál járt 
küldöttségről. Legatio ad Cajum. Görögből fordította ScHILL 
SALAMON. 1896. (Elfogyott.) 

5. Évkönyv. Szerkesztik BACHER VILMOS és BÁNÓCZI J ózsEF 
1897. (Elfogyott.) 

6. A zsidók története Sopronban a legrégibb időktől a 
mai napig. Az Izr. Magyar Irod. Társulat által jutalmazott 
pályamű. Irta: Dr. PoLLÁK MrsKA soproni rabbi. Huszonöt 
Iriadatlan okirati melléklettel. 1897. 

7. Évkönyv. Szerkesztik EAeHER VILMOS és B.Á.NócziJózSEF 
1898. (Csak pár kötött p éldány van még.) 

8. Szentirás. Első kötet. - A tóra. Mózes öt könyve. 
1898. (Elfogyott.) 

9. Évkönyv. Szerkesztik BAoHER VILMOS és BlNóczr JózsEF 
1899. (Elfogyott.) 

10. Az 1848/49-iki magyar szabadságharcz és a zsidók. 
Irta d1-. BERNSTEIN BÉLa szombathelyi r abbi. JóKAI MóR elő:

szavával. 1899. (Csak pár példány van még). - 3 K. 
l 

11. Evkönyv. Szerkeszti BÁNÓCZI J ózSEF 1900. 
l 

12. Szentírás. Második kötet. - Az első próféták. 1900. 
' 13. Evkönyv. Szerkeszti BÁNÓCZI JózsEF 1901. 

14. A zsidók története Budapesten. A legr égibb idl>k
től 1867 -ig. Az Izr. Magy. Irod. Tá1·s. által a Tencer-dijjal 
jutalmazott pályamű. Irta Dr. BücHLER SÁNDOR. 1901.- 4 K. 

l 

15. Ev könyv. Szerkeszti BÁNÓCZI J ózsE:F. 1902. (Elfogyott.) 
16. A zsidóság szervezete az európai államokban. Az 

Izr. Magyar Irod. Társ. által jutalmazott pályamű. Irta 
Dr. VENETIANER LAJos 1902. - 4 K. 

17. Évkönyv. Szerkeszti B.A.Nóczr JózsEF 1903. 
18. Szentirás. Harmadik kötet.- Az utólsó próféták 1903. 
19. Évkö~yv. Szerkeszti BÁNóczr JózsEF 1904. 
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20. Évkönyv. Szerkes~ti BÁNÓCZI JózsEF 1905. 
21. Évkönyv. Szerkeszti B~óczr J ózSEF 1906. 
22. Rasi élete és működése. Irta Dr. "\VELLRSZ Gnrr.A 

1906. - 1·50 K. 
23. Évkönyv. Szerkeszti BÁNóczr JózsEF 1907. 
24-. Szentírás. Negyedik kötet. - A szent iratok. 1907. 

l 

25. E vkönyv. Szerkeszti BÁNÓCZI JózsEF. 1908. 
26. A zsidó irodalom története. Az Izr. Magyar Irod. 

Társ. által jutalmazott pályamű. Irta Dr. KEcsKEMÉTI 
ÁRMIN. I. k. 1908. - 3 K. 

27. Magyar Zsidó Oklevéltár. Lk. 1092-1539. Dr. WEisz 
l 

MóR közreműködésével szerkesztette Dr. FruscH ARMIN. 
I. k. 1903. - 10 K. 

28. Évkönyv. Szerkeszti BÁNóczr JózsEF. 1909. 
29. A zsidó irodalom története. Az· Izr. ~Magyar Irod. 

Társ. által jutalmazott pályamű. Irta Dr. KEcsKEMÉTI 
ÁRMIN. II. k. 1909. - 3 K. 

30. A négy fiú. Elbeszélés serdültebb zsidó ifjúság 
számára Az Izr. Magyar Irodalmi Társulat által jutal· 
mazott pályamű. Irta MÉSZÁROS ZsiGMOND tanító. Előszó
val ÁGAI ADOLF-tól. 1909. (1911.) 

31. Évkönyv. Szerkeszti BlNóczi J ózsEF. 1910. 
32. PATAI JózsEF, Héber költők. I. k. 1910. - 3 K 
33. É vkönyv. Szerkeszti BÁNÓCZI JózsEF. 1911. 
34. Évkönyv. Sze1·keszti BÁNóeZT J ózsEF. 1912. 
35. PATAI JózsEF. Héber költők. II. k. 1912. - 3 K 
36. Évkönyv. Szerkeszti BÁNóczi J ózsEF. 1913. 
37. Tompa és a Biblia. Irta PoLLÁK MllisA. 1913. 
38. Évkönyv. Szerkeszti BiNócZI J ózSEF. 1914. 
39. Péchi Simon Szombatos imádságos könyve. Közzé· 

teszik dr. GuTTMANN MIHÁLY és dr. HA.RMOS SÁNDoR. Néhai 
báró HATVANY JózsEF és neje báró HATVANY JózsEFNEV Á.G

UJB'ELYI LATZ;KÓ FANNY admnányából ldadja az Izr. J\fagyar 
Irodalmi Társulat. 1914. - 3 K. 
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A társulat tagjai 

1. ALAPÍTÓ TAGOK. 

Deutsch Zsigmond és neje 
Stauber Borbála. 

N éh. öz:v. Hatvani Deutsch 
Bernátné. 

Néhai Vágujhelyi Latzkó 
Antalné nevére Báró 
Hatvany-Deutsch Jó
zsefné. 

Néhai Báró Hatvany
Deutsch József. 

5 Dr. Freund István. 
Báró Gutmann Vilmos, 

N a.gykanizsa. 
Néhai Herzman Bertalan. 
Néhai Kohner Zsigmond. 
Néhai Magyeri Krausz Lajos. 

to N éh. Machiu p Adolf. 
Nagykanizsai izr. hitkösz. 
Nagyváradi izr. hitközség. 
Pesti ebevra kadisa. 
Pesti izr. hitközség. 

t5 Néhai Schweiger Márton. 
Néhai Gavosdiai Sváb 

Károly. 
Néhai Svá.b Sándor. 
Szabadkai izr. hitközség. 
Székely Ferenc. 

to N éha.i Tau b Salamon. 
Néhai Dr. Weinmann 

Fülöp. 
Winterherg Gyula. 

~. PÁRTFOGÓ TAGOK. 

Néhai Bródy Zsigmond. 
Dr. Chorin Ferenc. 
Deutsch Sámuel és . 

neJe. 
Néhai Löwy Mór. 

5 Néhai Báró Schossberger 
Henrik. 

Sehreiber Ignác, Bécs 
(Győr). 

Néhai Steinfeld Antal, 
Debrecen. 

Néhai Steinfeld Mihály, 
Debremm. 

Néh. Sternthal Adolf. 
to Sternthal Sal., Temesvár 

Dr. Stiller Bertalan. 
Schwarz Ferenc. 
W eis z Berthold. 

J 
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3. P .ÁR TOLÓ TAGOK. 

Adler Lajos. 
Aradi izraelita hitközség. 
Bacher Emil. 
Dr. Ba.sch Gyula. 

s Beck Dénes. 
Néh. Boschan Jakab. 
Beregszászi izr. nöegylet. 
B ra un W. Arnold, Meran. 
Breitner Zsigm. L. 

10 Budai izr. hitközség. 
Deutsch Sámuel. 
Elek Lipót, Nagykanizsa. 
Néhai Ebriich Mózes. 
Néh. Frank Antal. 

1s Tószegi Freund Ferenc. 
Tószegi Freund Salamon. 
Tószegi Freund Vilmos. 
Maróthi Fürst László. 
N éh. Garai Károly. 

w Guttma.nn Vilmos, 
Toron tálvásárhely. 

Horváth Zsigmond. . 
Izr. N<Segylet, Beregszász. 
Kecskeméti izr. hitközség. 
ifj. Katser Henrik, Trencsén. 

~5 Klein József. 
Kobner Ágost. 
N éh. B. Kornfeld Zsigm. 
Megyeri Dr. Megyery I. 
Néhai Leopold Sándor, 

Szakszárd 

so Lindenbaum Mór 
Linzer Béla 
Losonci izr. hitközség. 
Marcali izr. hitközség. 
N éha.i Markbreit Adolf. 

35 Dr. Misner Ignác. 
Nemesvidi izr. fiók-hit

község. 
Ifj. N eumann Adolf, 

Arad. 
Beocsini Báró O b.renstein~ 

Henrik. , 
Okanizsai izr. hitközség. 

'o Pécsi izr. hitközség. 
Néhai Dr. Pillitz Benő, 

Veszprém. 
Dr. Pillitz Pá~, Veszprém. 
Popper István. 
Néhai Reich Márto n, 

Kalocsa.. 
R; Dr. Rosenberg Gyula.. 

Dr. Ság Manó. 
Dr. Simon József. 
Steiner Farkas. 
Steiner József 

so Báró Tornyai Schossber-
ger Lajos 

Dr. Schuschny Henrik. 
Néhai Schweiger Adolf. 
Néhai Stern Ignác. 
Dr. Stiller Mór. 
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55 Szekszárdi izr. hitközség. 
Temesvár-belvárosi izrael. 

hitközség. 
Tolnatamási izraelita hit

község. 
N éh ai lovag W echseimann 

Ignác. 

Néhai Dr. Weinmann 
Fülöp. 

so Csepeli W eis z Manfréd. 
Néhai Weisz Manó J. 
W ellisch Sándor és Gyula. 
Mucsinyi Wohl ·Rumi 

Adolf, Losonc. 

4. RENDES TAGOK. 

a) Fc5vá,·osi tagok. 

Abel József 
Abeisberg Lajos 
Adler Ernő 
Adler Gyula. 

5 Dr. Adler lllés 
Dr. Adler Mihály 
Adler Sándor bankár 
Adler Sándor 
Dr. Adler Zsigmond k. , 

to Dr. Agai Adolf k. 
Ágoston Kálmán 
Dr. Alap y Henrik 
Alapi Béla k. 
Aldor Frigyes 

t5 Dr. Alexander Bernát k. 
Dr. Aron Géza 
Auer Béla. 
Auer Róbert 
Auspitz Pál 

to Bacher Miksa 
Dr. Bacher Vilmosné 
Dr. Bakonyi Samu k. 

V. Dor ottya-utca 11. 
V. Géza-utca 9. 
vr. Andrássy-út 19. 
V. Sas-utca 25. 

VII.Király-utca 35. 
V. Nádor-u. Jelzáloghitelb. 
V. Fürdő-utca 7. 
V. Árpád--utca 1 O. 
V. Lipót-körút 16. 

vm.Baross-u. 11. 
vm.J ózsef-utca 16/ 18. 

V. H onvéd-utca 3. 
l. Uri-utca 10. 

V. Nádor-utca 15. 
V. Ferenc József-rakpart 27. 
V. Koháry-utca 2. 
\~ Nagykorona-utca 2. 
V. Nádor-utca 25. 

vm.üllöi-út 30. 
VI.llirály-utca 88. 
vn.Erzsébet-körút 9. 
V. Falk Miksa-utca 7. 



A TÁRSUJJAT TAGJAI 363 

Dr. Balassa József k. 
Bálint Benő 

!5 Bálint Gyula 
Dr. Balkányi Miksa 
Dr. Bánóczi József k. 
Dr. Baracs Marcel 
Bárdos Lipót 

so Dr. Barna Károly k. 
Dr. Barsi Dezső 
Barta József 
Bató J. Lipót 
Dr. Bátori Dániel 

s5 Bauer Ferenc 
Dr. Bauer Mór 
Dr. Baumgarten Izidor k. 
Baumhorn Lipót 
Beimel Sándor 

•o Békés Márton 
Béke si József 
Dr. Béla Pál 
Benedek Károly 
Benedek Sándor 

'5 Benedict Miksa k. 
Benyovits Adolf 
Dr. Berezeller Imre k. 
Dr. Berényi Sándor 
B'erger Lipót k. 

5o Dr. Berger Miksa 
Bergmann Mór 
Bernstein Győzö k. 
Dr. Betlen Sándor 
Dr. Bihari Mór 

55 Einéter Jó~sefné 
Bing Gyula 

V. FerencJózsef-rakpart 27. 
VT. Lázár -utca 13. 
VI. Csengery-utca 58. 
VI. Hajós-utca 15. 
VUI.Tavaszmező-utca 10. 

V. Mária Valéria-u tea 12. 
IV. Bécsi-utca 3. 
V. Rudolf-rakpart 3. 
I. Alkotás-utca 7. 

vn. Tökölyi-út 26. 
ID.Lajos-utca 165. 

vrr.Stefánia-út 15. 
V. Személynök-utca 23. 
V. Széchenyi-utca 10. 

VII.Erzsébet-körút 41. 
Vll.Izsó-utca 8. 
V. N agykor ona-ut ca 19. 

VII. Kertész-utca 33. 
Vll.Almásy-utca 1. 

V. Sas-utca 9. 
V. Teréz-körút 5. 
"1. Városligeti-fasor 40. 
V. Bank-utca 4. 
VII.Damjanich-utca 44:. 
IY. Deák-tér. 
Ill.Lukács -utca 4. 
V. Lipót-körút 16. 
V. Nagyko1·ona-utca 11. 
V. Szabadság-tér 6. 

vm.Baross. utca 4. 
vnr.J ózsefváros, állomás. 
YI. Váci-körút 21 . 
YU.Károly-körút 17. 
VI. Szondy-utca 37 /b. 
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Birnbaum Imre 
Birnbaum: László 
Biró Henrik 

so Biró Károly 
Bisslichess Mózes 
Blau Adolf 
Dr. Blau Lajcrs k. 
Bleier J ón ás 

s5 Bloch Ignác k. 
Blücher J ó zs ef 
Dr. Bodnár Samu 
Barta József 
Boscbán Artur 

70 Boscbán Péter 
Böhm Emil 
Özv. Böhm Lipótné 
Dr . Brachfeld Lajos 
Braun Ignác k. 

75 I fj. B ra un Ignác· 
B ra un József 
Breitner Imre 
Breitner Károly 
Breuer Mihály 

so Breuer Mór 
Bricht Lipót 
Bródy József 
Bródy Miksa 
Bródy Sándor 

86 Brück Károly 
Dr. Brück Miksa 

- Dr. Brüll Ignác 
-Brust Dávid 
Büchler Mór 

9o Buchwald Béla 

V. Nagykorona-utca 21. 
V. Mária Valéria-utca 19. 
VI.Bajza-utca 34. 
VII.Akácfa-utca 57. 
VI. Teréz-körút 27. 
V. Pesti M. Keresk Bank. 

vn.Stefánia-út 16. 
VII.Akácfa-utca 59. 
VI.Eötvös-utca 34. 
vn.Síp-utca 12. 
V. Lipót-körút 19. 

VII. Tökölyi-út 26. 
X. K6'bánya. Indóház-u. 18. 
X. Onódy-utca 5. 

VII.Király-utca 9. 
VU. Rákóczi-út 38. 
· V. Hollán-utca 3. 

V: Széchenyi-utca 1. 
V: Hold-utca 23. 
IX. Ferenc-körút 34. 
V: Zrinyi-utca 12. 
V. Váci-körút 8. 
VJ. Nagymező-utca 43. 
I. Karátsonyi-utca 19. 

V: Keresked. Akadémia. 
VI. Podmaniczky-utca 21. 
I. Krisztina-körút 39. 
V: Alkotmány-utca 16. 
V. Lipót-körút 32. 
V: Nádor-utca 5. 
V: Zoltán-utca 8, 
V. Sas-utca 13. 
V: Akadémia-utca 16. 

Vll.Botond-utca 7. 



A '!'Á1U:WLA'1' 'fAGJ AI 

Buchwald Gyula vr. Andrássy-út 14. 
Budai chevra.-kadisa k. lJ. Lánchid-utca 4. 
Dr. Burg Hugó V. Mérleg-utca 4. 
Burger L ajos VII.Sip-utca 12. 

9& Dr. Czigler Ármin V. Váci-körút 54. 
Czukor Béla Vli.Rlauzál-tér 3. 
Csáki Róbert VI.Dávid-utca 4. 
Csáki és Herbab V. Országház-tér 4. 
Dr. Csató Gyula VIDBérkocsis-utca 3. 

too Csengeri Ferenc vn.Dob-utca 80. 
Dr. Csobádi Samu UI.Zsigmond-utca 12. 
özv. Dr. Da1noki Bélánó V. Lipót-körút 8. 
Darvas Adolf VIIIJózsef-utca 23. 
Deák Frigyes k. V. Zoltán-utca 12. 

t 05 Deák Henrik Vl,lzabella-utca 75. 
Dr. Dékány Géza V. Lipót-körút 15. 
Denhof Mór k. III. Lajos-utca 124. 
Dr. Déri F erenc VI. Központi városház. 
Detsinyi Károly V. Fürdő-utca 10. 

uo Dr. Deutsch Antal k. YJ. Bajza-utca 26. 
Dr. Deutsch Ern5 V. Erzsébet-tér 16. 
Deutsch Gábor V. Marokkói-utca 1. 
Deutsch Ödön V. Árpád-utca 8. 
Deutsch Vilmos V. Falk Miksa-utca. 3. 

u5 Deutsch Vilmos V. Lipót-körút 4. 
Dezsényi Gyula le. V. Fürdö-utca 10. 
Dr. Dezső Sámuel k. V. Bank-utca 7. 
Dirszta.i Dirsztay Béla V. Akadémia-utca 5. 
Dóczi Ignác V. Fürdő-ute& 6. 

t to Dr. Dóczi Imre VI. Teréz-körút 40,42. 
Domány József Ir. lY. Deák-tér 3. 
Dr. Domokos Lajos VI.Andrá.ssy-út 77. 
Domokos Miklós V. Szabadság-tér 15. 
Dr. domonyi Domony Móric V. Mária Valéria-utca 14. 
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tM Dr. Dömény Lajos 
Donnenberg J ózsef 
Donner Gyula k. 
Dósa Kálmán 
Dukász J aka b 

tsv Dukes D. Arnold 
Duneitz Vilmos k. 
Dr. Ede1stein Bertalan 
Egressy A.rtur k. 
Ehrenstein Bernát 

ts5 Ehrlich Emil 
Ehrmann Leon k. 
Eiohner Árpád k. 
Eisler Samu 
Elfer Dániel 

uo Engel Ármin k. 
Engel Emő 
J áJlosi Engel Gyula 
Cserkuti Engel Miksa. 
Dr. Epstein László 

u5 Eppinger Lázár fiai 
Ernst Emil k. 
Ernst Vilmos k. 
Dr. Ernyei Mór 
Dr. Eulenberg BaJamon 

1so Fábián Ármin 
F aludi Gábor 
Dr. Farkas József 
Fehé:r Mór J-·. 
Feldmann Lajos 

t55 Feledi Ödön k. 
Dr. Feleki Béla 
Dr. F eleki Sándor 
Fellner Leó 

'll.István-út 38. 
V. Lipót-körút 12. 

YU.Vörösmarty-utca 31. 
N. Múzeum-körút 21. 
VII.Dohány-u. 20. 
'~Váci-körút 74. 
' l. Kmetty-utca 14. 
II. Lukács-utca l. 

'lLAréna-út 19. 
V. 'Kálmán-u tea 21. 

VI. Bajza-utca 30. 
V. Akadémia-utca 18. 
VII.Damjanich-utca 28 'a. 
V. Erzsébet-tér 15. 
V. Tőzsdepalota. 

V. Pozsonyi-ut 11. 
V. Nádor-utca 16. 
,1. Andrássy-út 122. 
Y. Váci-körút 24. 
VI.Rungária.-út 75. 
V. Sas-utca 14. 

'~ Csáky-utca 15~ 
Il. Városmajor-utca 13. 
II. Fő-utca 46. 

lY. Ká.roly-körút 2. 
' : Váci-körút 80. 
'l.Andrássy-út 122. 
VII.Dohány-ntca 36. 
': Országház-tér .f.. 
'l.Podmaniczky-utca 27. 
' : Vigadó-tér 1. 
,1. Teréz-körút 19. 
YI.Ki.rály-ntca 85. 
' :Váci-út 4. 
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Fényes Dezső 

t 6o Dr. F ényes Mór 
Zalai Fenyvessy Adolf 
Fillenz Zsigmond k. 
Dr. Finger Gyula 
Fischer Adolf 

t 65 Fischer Dezső 
Fischer Emil 
Dr. Fischer Gyula k. 
Fischer J án os 
Fischer J en ő 

110 Fischer Mór 
Flachs Oszkár 
Fleischl Izsó 
F leischl Samu 
F leischl Sándor k. 

t 75 Dr. Fleischmann Hugó 
Dr. Fleischmann illés 
Fleischmann Sándor 
Dr. Flesch J e nő 

Fluss József 
180 Dr: Fodor Ármin 

Dr. Födi Ká1·oly k. 
Földesi J o achim k. 
Dr. Fraenkel Sándor 
Frank Dániel 

185 Frank József k. 
Dr. Frank Salamon 
Freiwirth Sándor k. 
Dr. Freund Lajos 
Freund Sándorné 

tso Fried Ármin k. 
Dr. Fried Samu 

V. Csanády-utca 19. 
vr. Izabella-utca 65. 
VI. Bajza-utca 4. 
V. Arany J ános-utca 25. 
VI.Hajós-utca 41. 
rv: Vigadó-tér 1. 
X. Halom-utca 22. 
rv: Vigadó-tér 1. 
YII.Dohány- utca 24. 
Vll.Kertész-utca 33. 
Il Csalogány-utca 12. 
VJ. Podmaniczky-utca 2. 
VI. V á1·osligeti fasor 28/ c. 
V. Nyúl-utca 9. 
V. Nádor-utca 28. 
V. Szabadság-tér 16. 

VItErzsébet-körút 21. 
vm.Rákóczi-út 59. 
IX. Ranolder-utca 27 / a. 

Dr. Kovács iroda Andrássy-
út és Csengery-utca sarok. 

V. Pozsonyi-út 31 . 
VI. Városligeti fasor 43. 
VLBajza-utca 5. 
IL Retek-utca 37. 
V. Alkotmány-utca 16. 
V. Csáky-utca 12. 
V. Lipót· körút 20. 
V. Kálmán- u tea 24. 
IX. Üllői-út 71. 
\l.Váci-körút 16. 
V. Bálvány-utca 24. 
\~ Lipót-körút 6. 
\~ Erzsébet-tér 8. 

l 
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Dr. Fried Vilmos 
FriedHinder Izidor 
Friodmann Bornát 

ters Friedmann Mór J. 
Dr. Frisoh Armin k. 
Frisohmann I. F. k. 
Fritz Manó k. 

Fröhlich Vilmos 
t oo Dr. Fuohs Lajos 

Füredi Gyula 
Maróthi Fürst Bertalan 
Fürst István k. 
Gábor Bertalan k. 

to5 Gábor Ignác 
Gara Emil 
Gellért J aka b k . 
Dr. Gerber Béla 
Gergely Hugó k. 

210 Gerő József 
id. Dr. Glass Izor k. 
Glaser Vilmos k. 
Glasner Gyula k. 
Dr. Glasner Samu k. 

tu> Özv. Glauber Fülöpné 
Dr. Glück Gyula 

Dr. Glüokstha.l Samu 
Dr. Gold Simon 
Budai Goldberger Bertalan 

tto Goldmann József 
Goldner Samu 
Goldschmied Bernát 
Dr. Goldschmied Mór 

V. Aulich-utca 4-6. 
vm.Kenyérmező-ntca 6. 
VJJ .Erzsébet-körút 26. 
VJ.Révay-utca 22. 
VI.Eötvös-utoa 33. 
V. Arany János -utca 25. 
V. Vigadó-tér 1. Pannónia 

bízt. társ. 
ll. Margit-rakpart 52. 
V. Lipót-kör út 4. 
V. Nádor-utca 7. 

Vll.Damjanioh-utca 12. 
V. Lipót-körút 15. 
V. Zoltán-utca 2. 
VI. Munkácsy-utca 21. 
V. Nádor-utca 16. 
X. Jászberényi-út 11. 
V. Hold-utca 6. 
V. Arany János-utca 25. 
V. Dorottya-utca 6. 

VT. Andrássy-út 25. 
V. Nádor-utca 30. 
VI. Bulyovszky-utca 21. 
V. Széchenyi-utca 1. 
VI. Andrássy-út 79. 
VI. V árasligeti-fasor szana

tori um. 
V. Akadémia-utca 3. 

vn.Erzsébet -körút 9. 
V. Sas-utca 27. 

VItistván-út 23. 
V. Szabadság· tér 7. 
V. Bálvány-utca 18. 

vn.Wesselényi·utoa 41. 
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Goldschmied Ödön 
'!25 Goldschmidt Lipót k. 

Goldschmiedt Sándor k. 
Goldziaher Géza k. 
Dr. Goldzieher Vilmos 
Gorócz Jakabné 

t so Dr. Gosztonyi Ármin 
Dr. Görög Adolf 
Görög Gábor 
Görög Kálmán 
Dr. Grauer Vilmos k. 

tss Greiner Jakabné 
Dr. Grosz Lipót 
Grosz Nándor 
Groszmann Leó k. 
Grünbauni Miksa 

uo Grünfeld Miksa 
Grünwald · Miksa 
Grünwald Samu 
Gussman Simon 
Özv. Guttmann Jakabné 

és fiai 
u 5 Dr. Guttmann Mihály k. 

Guttmann Tamás 
Gyömrői M. Manó k. 
Dr. Gyulai N o é Hugó 
Hacker B ertalan 

ts o Dr. H alász Frigyes k. 
Halász Manó 
Halbrohr Adolf 
Halmos Salamon 
H andel I. Tódor k. 

t 55 Handelsmann Arnold k. 
Han dl er J ónás 

Az IMn' Évkönyve 1914. 

V. Honvéd-utca 8. 
V. Nagykorona-utca 15. 
V. Béla-utca 4. 
V. Báthory-utca· 7. 
V Báthory-utca 5. 

VU. Ovoda-utca 40. 
lY. Muzeum-körút 35. 
Vll.Erzsébet-körút 9- 11. 
V. Nagykorona-utca 15. 
V. Csanádi-u. 18. 

Vlll.Rákóczi-út 45. 
l. Kemenes-ntca 12. 

VI. Váci-körút 45. 
VI. Munkác:iy-utca 24. 
V. Széohényi-utca 1. 
lY. Kristóf·tér 1. 
VII. Szövetség-utca ~. 
Vll.llka-utca 32. 
l. Alagut 2. 

VI. Váci-körút 59. 

V. Akadémia-utca 11. 
VIILRökk Szilárd-utoa 26. 
vn.Nyár -utca 16. 
Vll.Dohány·utca 98. 
VllLJ ózsef-körút 81. 
V. Nádor-utca 14. 
V. Vadász-utca 4~. 
V. J ózsef-tér 14. 
VI. Dalszinház-utca. 10. 
VI. Aréna-út, nyugati p. u. 
,1.Podmaniczky-utca 43. 
VIL.Rottenbiller-utca 54. 
V. Erzsébet-tér 19. 

24 
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Úr. Ilarmos Sándor k. 
Báró Hatvany-Deutsch 

Sándorné k. . 
Hansbrunner Vilmos 

uo Havas Dezső 

Dr. H avas Manó k. 
Ray Gyula 
Dr. Hecbt Ernő 
Hecht Gusdáv 

f65 Hecht Samu 
Dr. Hegedüs Gyula k. 
Hegyei László 
Heidlberg Imre k. 
Dr. Heidlberg Márton 

t7o Heidlberg Ödön k. 
Heidlberg Vilmos 
Hein Samu k. 
He isler József k. 
Dr. Hetényi József 

t71S Heller Ármin 
Dr. Heller Bernát k. 
Dr. Herbst J ó zs ef 
Herzfeld Frigyes 
Herczeg Zsigmond 

~Hermann Antal 
Hermann Géza k. 
Herz Ármin 
Herz József 
Özv.HerzmanBertalanné 

w Herzog Gusztáv 
fu. Hevesi Simon k. 
Hirschfeld Arnold k. 
Hirechi Hugó k. 

VHT.llökk Szilárd-utca. 26. 

V. Nádor-utca 3 . 
VIII.Rökk SzÜárd-utca 26. 

V. B éla-utca 5. 
VILDamjanich-utca 41. 

V. Bálvány-utca 21. 
IX. Ferenc-körút 39. 
V. Arany János-utca, 
Tükőry-p al o ta.. 

rv. Ferenciek-tere 6. 
V. Nádor-utca 18. 
V. Hold-utcza 15. 
V. Csáky-utca 8. 
V. Fürdő-utca 1. 
V. Csáky-utca 8. 
V. Zoltán-utca 12. 
V. Fürdő-utca L 
V. Pozsonyi-út 21. 
\'!.Nagymező-utca 21. 
V. Váci-körút 62. 
n. Fő-út 77. 

Vll.Kertész-utca 20. , 
V. Arpád-utca 7. 
IV. Vigadó-tér 1. 
V. Akadémia-utca 6. 
V. Vigadó-té:r 1. 
V. Nádor-utca 8. 
V. Mórleg-utca 4. 
V. Perczel Mór-utca 4. 
VI. Teréz-körút 40/2. 
Vli.Wcsselényi-utca 10. 
VU.Rákóczi-út 28. 

V. Váci-körút 50. 
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Bir schi Mátyás k. 
!90 Dr. Hirschler Henrik 

Hirschler Samu 
Hochstadter J ózsef 
Hoffer Béla 
Hoffer Mihály 

t95 Hoffmann Béla 
Hollós Oszkár k. 
Dr. Horváth Dezs éS 

Horváth Sándor 
Dr. H ül tl H ümér 

soo Dr. Botfai Hüvös József 
Ignácz Lajos k. 
Dr. Jacobi Béla k. 
Jacobi Fülöp k. 
Dr. J anovitz Bertalan 

s06 J ármai Gyula. 
J ón ás Bertalan 
Justus Izidor 

Kada Sámuel 
Káldor Marcel 

,s to Káldor Pál 
Kammer Benő k. 
Kanczukker Adolf 
Dr. Kann Sándor 
Kántor Oszwald 

at5 Kardos Ernő k. 
Kassai Ignác 
Katona Gyula 
Katzburg Fülöp 
Kaufmann Sándor 

s!o Dr. Kecskeméti Adolf 
Kecskeméti Árpád 

• 

VLNagy János·utca. 5. 
l\~ Koronaherceg·utca 11. 
VU.Rózsa·utca 8. 
VI. Aradi u tea 31 . 
V. Lipót-körút 3. 

vn.J ávor-utca 11/a. 
V. Arany János-utea 9. 
VlDá.vid·utea 8. 
\'I. Aradi-utea 31. 
N. Ferenc J ózsef-rkpt 22. 
rv. Ferenc József· r kpt 23. 
Vll.Kertész-utca 20. 
V. Mérleg-utca 9. 
V. Kálmán -utca 24. 
V. Sas-utca 10. 
V. Nádor·ut<Ca 24. 

VII. Wesselényi-utca 31. 
V. Nádor·utca 31. 
IV. Ferenc József-rakpart 

13- 15. 
V. Magy. Ált. Hitelbank 

VllErzsébet·körút 9. 
V. Honvéd· utca 18. 
VI. Andrássy-út 34. 
V. Akadémia-utea 7. 
V. L eszámitoló Bank. 
V. Éttéktőzsde. 

VIII.N épszin ház-utca 32. 
Vl.P odmaniczky-utca 10. 
Il. Tudor-utca 6. 
V. Nagykorona-utca 15. 

vm.Csokonay-utca 8' a. 
vn.Rákóezi-út 30. 
VI. Kertész-utca 43. 

~4* 
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Kecskeméti Imre 
Kelemen Alfréd 
Kelemen Bel'nát 

s!5 Kell Hugó 
Keller Arnold 
Keller Antal 
Keller Lipót 
Kellner Albert 

sso Kendi Antal 
Dr. Kenéz Ede 
Kertész Bódog k. 
Dr. Kiss Arnold 
Kiss József k. 

s85 Dr. Kláris Fülöp 
Klauber Samu 
KleinDávid 
Klein Géza. k. 
Klein Henrik k. 

860 Klein J. D. 
Klein József k. 
Klein Lipót k. 
Klein Sándor k. 
Klein Simon 

MS Kleinmann Adolf 
Klug Lajos k. 
Dr. Kohlbach Bertalan 
Kohn Arnold 
Kohn J aka b és fiai 

85o Kohn Lajos 
Dr. Kohn Sámuel 
Kohn• Vilmos 
Dr. Kobner Adolf k. 
Kónyi Manó 

s55 Konta. Arnold 

V. Béla-utca 4. 
VI. Szabolcs-utca 29. 
VI. Révay--utca 40. 
V. Váci-körút 80. 

vn.Bethlen-utca 8. 
V. Árpád-utca 12. 
VI. V aci-körút 37. 
VII. Csányi-utca 13, 
IV. Semmelweisz-utca 7. 
vn.Erzsébet-körút 27. 
V. Báthory-utca 9. 
II. F6-utca 12. 

vm.Népszinház-utca 22. 
V. Nádor-utca. 7. 
V. Váci-körút 80. 
lY. Váci-utca 16. 
V. Falk Miksa-utca 7. 

Magy. francia bizt. társ. 
V. Arany J án os-utca 19. 
VI. Anker -palota 
V. Zrinyi -utca 17. 
V. Nádor-utca 28. 
V. Aulich-utca 8. 
VI. Bajza-utca 27. 
V. Bálvány-utca 24. 
VU.Elemér -utca 38. 
VI. Teréz-körút 40. 
V. Autich-utca 6. 
vm.Üllői-út 30. 
VII.Holló-utca 4. 
vm.Aggteleky-utca 1 O. 
IV. Deák-tér 1. 
JI. Szalag-utca 9. 
VI. Fels6- e1·dősor 12. 



A TÁRSULAT TAGJAI 373 

' Koppély Géza 
Ropstein Lipót Emil 
Dr. Kovács Gyula 
Kovács Róbert 

sso Kozma Rezső k. 
Kőbányai izr. hitközség 
Krakauer Samu k. 
Dr. Krremer Miksáné 
Kramer József 

965 Kramer Marcel 
Krame1· Rezső 
Krausz Hugó .k. 
Krausz Jakab 
Krausz József 

,.,o Kriegler Miksa 
Dr. Kriszhaber Adolf 
Krishaber és Schlesinger 
Kronberger Zsigmond k. 
Kuffler Géza 

975 Dr. Kunos Ignác k. 
Kunstadter Adolf 
Dr. Künsztler Mór k. 
Dr. Kurucz Zsigmond 
Küszler Henrik 

98o Lager Samu k. 
L aj ta Béla k. 
Lajta Lipót 
Lajta L. Pál 
Landauer József 

885 Landesmann József L. k. 
Landsberger Izidor 
Langer Simon 
Langfelder Ede 
L angfelder Károly k. 

VJ. Andrássy-út 113. 
V. Honvéd-utca 2. 

vm.Népszinház-utca 25. 
vn.Károly-körút 15. 
vm.Népszinház-utca 59. 

X. Kőbánya. 
VJ.Fóthi-út 25. 
V. Lipót-körút 8. 
VI.Király-utca 52. 
VII:Síp-utca 12. 
v. Lipót-körút 10. 
V. Vet·seny-utca 4. 
VI. Felsőerdősor 38. 
vn.Király-utca 9. 
lY. Királybérháza. 
n. Margit-körút 3. 
V. Géza-utca 9. 
V. Tükör-utca 2. 
V. Bank-utca 5. 

vm.Eszterházy-utca 1/b. 
VI.Eötvös-utca 4. 

~ 

V. Lipót-körút 26. 
VI. Teréz-körút 48. 
V. Erzsébet-tér 18. 
VI. Stefánia-út 40. 
vn.Pálma-utca 10. 
Vll.Károly-körút 15. 
VII. Miksa-u tea. 1 7. 
VII.Rottenbiller-utca 5.'a. 
V. Báthory-utca 3. 
V. József-tér 11. 

vn.Dohány-utca 28. 
VI.Andrá.ssy-út 36. 
VI. 56. sz. postahh·ataJ. 
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s9o Langfelder V. k. 
Lányi Emil ll. 
Lányi Henrik 
Dr. Lasz Samu k. 
László Izidor 

896 Latzkó Károly A'. 
Latzkó Sándor k. 
Dr. Laufer Lajos 
Lázár József k. 
Lazams Adolf 

600 Ledermann ~lór 
Leitersdorfer Dávid 
Dr. Leitner Adolf 
Lenkei Henrik k. 
Leopold Rudolf k. 

'O& Lévai Samu k. 
Lichtig Samu k. 
Dr. Lichtenstein Salam. 
Dr. Liohtenste~ L 
Dr. Linksz Ármin 

'to Littmann Lajos k. 
Litzmann Ignác k. 
Dr. Loránt Leó 
Lord és Társa 
Löffler Károly 

6t5 Löw Sándor k. 
Dr. Löwenstein Arnold 
Löwy Sámuel 
Lukács Emil k. 
Szegedi Lukács József k. 

6to Lukács Lajos 
Magy. izr. kézmü és 

földmív. egy l. ~. 
Dr. Mahler Ede 7-·. 

YI.Figyelő-utca 14. 
YII.Rákóczi-út 26. 
lV. Eskü-tér 5. 
ll. Margit-körút 64, a. 
ll Bimbó-utcza 15. 
Yl.Andrássy-út 7. 
YI.Andrássy-út 7. 
V. Lipót-körút 22. 

Yll.Dob-utca ~O. 
VU. Síp-utca 17. 
\'U.Ká.roly-körút 13. 
VU:.Dohány-utca 42. 
YI. Petőfi-utca 3. 

YU.Stefánia-út 31. 
V. Visegrádi-utca 3. 
V. Béla-utca 5. 
V. Váci-körút 26. 
Yl. Váci-körút 17. 
YL Váci-körút 17. 
V. Dorottya-utca 3. 
V. Arany János-utca 24. 
\~ Mercur, Ffu·dő-utca. 
n~ Kossuth Lajos-utca. 10. 
ID.Zsigmond-utca 51/3. 
V. Szent István-tér 16. 

VITI.J ózsef-körút 81. 
\: Honvéd-utca 10. 

\li.Kirá.ly-utca 67. 
\~ Akadémia-utca 9. 
V. Hitelbank. 
\~ Lipót-körút 8. 

VII.Damjanich-utca 48. 
IX.Ferencz-körút 24. 



A TÁRSULAT TAGJAI 375 

Mairovitz J aka b 
MajorAron 

us Major I. Gyula 
Dr. Máinai Mihály k. 
Dr. Mande l Dániel 
Mandl Bernát k. 
Mandl Miksa k. 

'so Dr. Mangold Ármin 
Dr. Marczali Henrik k. 
Dr. Markbreít Gyula 
Márkus Míksa 
Mautner Adolf 

's5 Dr . Mautbner Aladár 
Medgyes József 
Dr. Medvei Béla 
Dr. Massinger Lipót 
Mezei Ernő 

u o Dr. Mezey Ferenc k. 
Mezei Lajos · 
Dr. Mezei Mór k. 
Dr. Mezey Sándor 
Miklós László 

u5 Milch Géza k. 
Milch Oszkár k. 
Dr. Mohr MihtHy 
Morgenstern Dezső 
Morgenstern Emil 

'5o Dr. Munkácsi Bernát k. 
Müller Mór 
Müller Vilmos k. 
Dr. Nádas Bertalan k. 
Nagel Ignác 

'5s N agy Andor 
Dr. N agy Dezső 

vr.Hegedüs Sándor-u. 23. 
V. Lipót-körút 13. 

Vlli.Rökk-Szilárd-utca 26. 
vr. Bajza-utca 20. 
VI.Dalszinház-utca 10. 

VIT. Rózsa-utca 7. 
ID. Zsigmond-utGa 51. 
V. Szabadság-tér 1 O. 

VIIIJózsef-körút 59. 
V. Bátbory-utca 20. 
VI. Nagymező-utca 19. 
V. V écsey-utca 4. 
V. Nádor-utca 32. 
VI. Hunyady-tér 3. 
VII.Erzsébet-körút 9. 
V. B álvány-utca. 26. 
V. Nagykorona-utca 13. 
\1.Laudon-utca. 3. 
V. Nagykorona-utca 13. 
V. Nagykorona-utca 13. 
V. Sas-utca. 6. 
V. Nádor -utca 3. 
V. Szalay-ni ca 3. 

lY. Kigyó-tér 5. 
vn.Erzsébet-körút 39. 
V. Nádor-utca 17. 
V. Nádor-utca. 3. 
VI. Szondy-utca 9. 
V. Váci-körút 60. 

VI. Teréz· körút 6. 
\: Vadász-utca 15. 
V. Aulioh-utca. 8. 
\~ Bálvány-utca 19. 
l. Ljpótmező, elmeintézet 
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Nemes ltfarcell k. 
Dr. Neuberger Árpád k. 
Özv. N e uberger Ignácné 

•au Neumann Artur k. 
N eumann Béla 
Dr. N eumann Miksn. k. 
Neumann Samu k. 
Neumann Sándor k. 

'65 Neumann Simon 
Neumayer Fülöp 
Neusor Márk 
N euwirth Rezső k. 
Dr. Nyéki Károly 

'7o Ó-Budai chevra kadisa 
Ó-Budai izr. hitközsóg 
Dr. Oláh Dezső 
Oppenheim Emil 
Orsz. izr. tanítóegyesület 

'7b Orsz. izr. tanítóképzl> h. 
Orsz. rabbiképzé>-int. 
PÁ.l H enrik 
Palóczy Lipót 
Dr. Pap Dávid k. 

'so Dr. Parcer Tivaclu.r 
Dr. Patai Józsof k. 
Dr. Patai Samu 
Paul Lipót 
Paunez Sándor k. 

'M Paunz Lajos 
Dr. Paunz Sándor k. 
Pesti izr. hitk. fiárvaháza 
Pick Ignác k. 
Pintshof J. Mór /i. 

''o Platsebek Vilmos 

Yl. Andrttssy-út 31. 
V. Széchenyi-utca 1. 
V(. Vthosligeti fttsor 28/o. 
'~ Pozsonyi-út 10. 
V. Tőzsdepalota 
V. Nádor-utca 7. 
V. Erzsébet-tér 2. 
V. Kálmán-uton 20. 
\: Gizella-tér d .. 
l\~ Deák Ferenc-té1· 1. 
Yl. Teréz-körút 42. 
,.: Lipót-körút 15. 
vr.Hungária-út 75. 
ill.Lajos-utca 163. 
lll. Lajos-u tca 163. 
V. Rudolf· rakpart 3. 
V. Nádor-u tea 8. 

• 

VII. Wesselényi- utca 44. 
VUl.Rökk Szilárd-utca 26. 
VIU.Bé1·kocsis-u ten. 2. 

V. Sas-utca 17. 
V. Széchenyi-utca t. 
V. Rudolf-rakpart 9. 
V. Klotild-utca 4. 
VI.Podmaniozky·utca 6. 
Y ll. W esselény i-u tea 32. 

V. Béla-utca 5. 
V. Etzsébet-tór 4. 
V. Eötvös-utca 28. 
VI. Teréz körút 1/a. 
VI. Városligeti fn.sor 
VI. Bulyovszky-utcn. 27. 
V. József-tér 9. 
IV. Központi vt\.rosház. 
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Plcsz Mór 
Phoonix ü·od. r . t. 
Polgár Géza 
Polgár Jacques k 

496 Polgári serfőz {) r. t. k. 
Politzer Sándor 
Polincsek Henrik k. 
PoU ák J ó z sof 
Polnai Jenő h. 

r;oo Poór J aka b k. 
Poór Jenő li.. 
Popper Károly 
Popper Mór 
Dr. Porosz Mór 

Mrs lovag Posner Alfréd 
Dr. Preisaoh Izidor k. 
Pt·eiser Miklós k. 
Ráoz F er enc k. 
Rada. Dezső k. 

nto Radnai Károly 
Dr. Radó Antal 
Radó Vilmos Ic. 
Ranschburg Gusztáv 
Roohtnitz Ödön k. 

rst5 Redő Jgnáo 
Reich J ené> 
Dr. Roioh Miklós k. 
Rainer Bertalan k. 
Dr. Reiner Ede h. 

G!o Rainer Miklós 
Boimann LR.zár k. 
Roiaz D. J. 
Reiter Lipót 
Dr. Réthy Mór k. 

V. József-tér l. 
VU. Almássy-tó r ' 
V. Pozsonyi-út 2 b. 
\~ Báthory-utca 23. 

Ylii.Népszinht\z-utca ~2. 
U. Apostol-utca 43. 
VJ.A.l·adi-utoa 17. 
V. Báthory-utca 2til. 

Vlll.Mikszáth l{ábnán · tór 1 
V. Dorottya-utca 1 O. 
V. Szemer e-utca 7. 
V. Nádor-utca 20. 

Yti.Weaaelényi-utca. 2. 
V. Váci-körút 64.. 

nt. Csengary ·u tea 3. 
V. Bálvány-utca 13. 
V. Hi telbank. 
VI. Podmaniczky-utoa 57. 
V. Dorottya-utca 10. 
VI. agymozö-utoa 43, 
Vl. Váczi-körtít 33. 
VI. Délibáb-utca G. 
l\~ F erencick-tere 2. 
V. Balaton-utca t 6. 
IX. Tüzoltó-u tea . 
V. Nádor-utca 20. 
IV. Semmolwoiss-uton 2. 
'~ Vigadó-tér 1. 
V. Arany Jánoa-ntea 25. 

Vli.Wesselényi-utca. 4.. 
V. Arany .Jtínos-utca 25. 
\~ V á.ci-út ~-
V. Első Budap. G6zmalom 

Vlt.Baross-tór t 7. 
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r-u Héti J3onő k. 
Hótj H íkföcl órn v fl! lJ al n t k. 
D t. Hó vaj r zor 

Uichtor Gedeon 
Dr. Hjohtmann MózoA 

r, n(J Higócz Zsigmond 
Hobitsok Góza 
Robohn Károly ós Fia k. 
Dr. Rohoim Ödön k. 
Róna József 

~B" Hónai Gyula 
Dr. Rosenak Miksa 
Hosenberg Henrik k. 
Uosenberg Fólix 
Roeonfeld J án oa k. 

u o Hoeenzweig M ó r k. 
Roseth Gyula 
Uothberg Vilmos k. 
Hothmiller Ti vad nr 
Dr. Rotter Ifenrik 

rí41S Dr. Ró.zeavölgyi Manó 
D1·. Sági J~,-nő 

Salgó lz86 
Dr. Balg 6 J ózeof 
Salz borger József 

Mo Sándor Fülöp k. 
Sándor Pál k. 
Dr. Schooíor Zajgmond 
Dr. Schü.chter Mikea k. 
Schanzer Béla h. 

r.ru~ Dr. Scheimann Emil k. 
Dr. Schiller Zsigmond'"· 
Schillinger Sándor 
Schlanger Adolf k. 

\ '1. f•~öivöH·utca 20. 
\' l . l~öt,vős- utca 2!J. 
V. Váci körút 78. 
IX.ÜllBi·út 105. 

VUI.Rökk 8:6Hárd-utca 20. 
VII.Hfp-utca 12. 
VII. Csány i-utca 5. 
VJJ.Dohány-utca 12. 
V. W o.hrmann-utca. 5. 
VI. Szabó J 6zsef-utca 12. 
Vll.Dohftny-utca 2. 
\'l. 'foréz-körút 25. 
Vli.KJauzál- utca 32. 
VI. Bajza-utca 30. 
V. Lipót-körút 13. 
V. Góza.-utca 7. 
Vr.Kmotty-utca. 14. 
V. Akadómia-utca 11. 
V. Személynök-utca 23. 

VU.Rákóczi-út 22. 
\'I.Podmaniczky-utca. 6. 
V. Alkotmány-utca 4. 
V. Forgá.c~:J-utca 5. 

vm .. J ózaef-körút 3. 
X. Hzent László-tór 
lY. Papnöveldo-utca 4. 
lV. Eskü-tér 5. 
VJ. Teréz-körút 27. 
rv. Muzeum·körút 19. 
V. Dráva-utca 16. 

VJ. Szereceen-utca 41. 
V. Pester Lloyd. 
V. Kádár-utca 8. 
JJI. 'l,jmár-utca 20. 
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Behlanger Armin k. m.Bécsi-út 9. 
660 Schlesinger Ede VHI.N épszinhá.z-utca 38. 

Sch lesinger Gyula k. VUJ.N agyfuvaros-utca 27. 
Schlesinger és Polakovita Ir. V. Tőzsdepalota. 
Schlesjnger Sándor l. Krísztina-körút 45. 
Seblichter Izidor k. VI. Andrássy-út 23. 

665 Schmidl Ignác V. Sas-utca 6. 
Schöfier Bódog VItErzsébet-körút 39. 
Schön Dávid k. vr.Nagy János-utca. 10. 
Schön Mór VII.Damjanich-utca 44. 
Dr. Bchreyer Jakab V. Perczel Mór-utca 1. 

570 Bchulhof Gábor k. V. Vécsey-utca 5. 
Schulz Vilmos k. V. Nádor-utca 14-. 
Schweiger Imre 
Schweitzer Henrik k. 
Schwarz Adolf 

675 Schwarz Gusztáv 
Dr. Schwarz József 
Schwarz Lipót k. 
Schwarz Mór 
Schwarz RudoJf 

&so Dr. Schwa.rcz Vilmos k. 
Dr. Sebestyén Károly k. 
Sebők József 
Seidler Vilmos 
Berényi Samu 

685 Sessler Zsigmond k. 
Dr. Sichermann Bernát 
Dr. Sirnai Ödön 
Dr. Simon Izidor 
Boglári Simon J aka b 

r;uo Simon Miksa 
Simonfi J aka b 
Singer Sándor 

IY. Irányi-utca 18. 
YII.Thököly-út 49. 
V. Visegrádi-utca 12. 
IV. Gizella-tér 6. 
VI.Andrássy-út 14. 
VI. Ó-utca 6. 
V. Báthory-utca 5. 
V. Ká.lmá.n-utca. 13. 

VII.Rákóczi-út 30. 
VD1Népszinház-utca 19. 
VL Bajza-utca. 34/a. 
V. Szemere-utca 2. 
lY. Eskü-tér 5. 
VJ. Vörösmarty·utca. 60. 
V. Hitelba.nk. 

VU.Elemér-utca 38. 
V. Nádor-utca 23. 
V. Nádor-utca. 23. 
l. Kemenes-utca 12. 

VIl.Abonyi-utca 21. 
vr. Andrássy-út 10. 
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Singer Vilmos 
Singer Zsjgmond k. 

595 Soltész József 
Somló Gyula 
Somlyó Mór 
Sommer Ignác 
Somogyi Al b ert 

soo Dr. Somogyi Manó 
Dr. Sós Ernő 
Spitz Gyula 
Spitz Bernát cég 
Spitz Márk k. 

605 Spitzer József k. 
Dr. Stadler Jakab k. 
Dr. Stamberger Salamon k. 
Dr. StambergerForenc k. 
Staropfer Kálmán 

a1o Dr. Stein Emil k. 
Stein Miklós 
Dr. Stein Miksa 
Steinberger J aka b 
Steiner J e nő 

615 Steiner Jónás 
Dr. Steiner Lajos 
Steinschneider Berthold 
Stem Ábrahám k. 
Stem Alfréd 

aw Stem Gyula k. 
Stem Henrik 
Dr. Stern Ignác 
Dr. Stern József k. 
Dr. Stern Samu 

1!6 Starner Sándor k. 
Btiffson Emil 

VJ.Lehel-utca 17. 
V. Mária Valéria-utca 12. 

VItJávor-utca 11/b. 
L Logady-utca 33. 
V. Akadémia-u. 16. 
VI.Podmaniczky-utca 81. 
Vlf.Sza~ó József-utca 23. 
V. Alkotmány-utca 21. 

Vlll.Rökk Szilárd-utca 26. 
V. Lipót-körút 19. 
V. Fürd5 utca 9. 
VI. Hajós-u tea 25. 
IX. Czuczor-utca 4. 
V. Vécsey-utca 5. 
V. Kálmán-utca 16. 
V. Erzsébet-tér 15. 
II. FlS-utca 11. 

lV. Koronaherceg-utca 5. 
VI. Vörösmarty-utca 36. 

Vll.Rákóczi-út 38. 
V. Kárpát-utca 9. 
VI. Szív-utca 16. 
V. V écsey-utca 4/b. 
L Albrecht-út 11. 

vn.Damjanich -utca 3:-3. 
vm.Népszinház-utca. 27. 
VJ.Andrássy-út 24. 
VI. Andrássy-út 19. 
IX. Lónyay-utca 17. 
VII.Dohány-utoa 92. 
m. Lajos-utca 148. 
V. N agykorona-utca 20. 
V. Lipót-körút 4. 
V. Zoltán-utca 6. 
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· Strasser Alfréd k. 
Strasaer Miksa k. 
Dr. Stricker Mór 

68o Surányi Béla 
8 urányi József 
Szabó R~zső 
Szabolcsi Miksa k. 
Szász Béla 

685 Dr. Szegő Arnold 
Szekér Emil k. 
ifj. Székely Ignác 
Székely Ignác 
Dr. Székely Miksa 

~4o Székely Mór k. 
Székely Ottó 
Székely Simon 
Szemere Jenő k. 
Szende Fülöp k. 

665 Szende Lajos 
Dr. Szenea Zsigmond 
Szepes Béla 
Szilárd Károly ~· 
Dr. Szili Adolf 

65o Dr. Szirmai Manó 
Nagysárosi Szirmai 

Oszká1· 
Dr. Tauber J aka b 
Tauszig Hugó k. 
Teichner Gyula k. 

a 55 Telcs Ede k. 
Dr. Temesváry Rezső 
Tenzer Emil 
Timár Jenő 
Toch Samu 

YJ. Munkácsy-utea 15. 
V. Nádor-utca. 6. 
VL Hajós-utca 25. 
\1. Városligeti.fasor 24. 
VI. Pesti N ap ló. 
V. Tátra-utca 4. 
VJ.Lövölde-tér 2/a. 
V. Széchényi-u. ~- Rudolfrpt. 
VJ. ~funkácsy utcai po lg. isk. 
V. Nádor-utca 6. 
V. Zoltán-utca 1~. 
V. Lipót-körút 22. 
VI.Liszt Ferenc-tér 6. 
V. Arany János-utca 10. 

Vll.Aréna-út 46. 
V. Báthory-utca. 20. 
lY. Koronaherceg-utca 5. 
lY. Koronaherceg-utca 5. 
'~ ZoltáJi-utca 2-4. 
V. Váci-körút 60. 
V. Sas-utca. 17. 
IX. Boroksári-út 33. 
V. Sas-utca 6. 

VI. Hajós-utca 31. 
V. Perczel Mór-utca. 2. 

VI.Dávid-utca 15. 
VI. Andrássy-út 19. 
lY. Váczi-utca 10. 
VI.Lendvai-utca 8. 
VII.Erzsébet-körút 32. 

V. Báthory-utca 8. 
\TI.Nyár-utca 14. 
V. Nádor-utca 34. 
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ts6o Tolnai Gyula 

Dr. Tolnai László 
Trabitsch Miksa 
Turóczi Sándor k. 
Tyrnauer Samu k. 

665 U n g ár Miksa k. 
Dr. Unger Bemát 
Urbán Adolf k. 
Urbán 8. L. 
Vágó László 

67o Vári Dezs<S 
Dr. Várkonyi Kálmán 
Vasadi Gyula 
Dr. Vermes L aj os 
Verő Henrik 

675 V értes Lajos k. 
Vidor Ernő 
Dr. Vidor J en ő 
Vidor József 
Dr. Virág Mór 

6so Dr. Waldapfel J án os k. 
W aidner Mór k. 
Wahl Béla 
lovag W echseimann Ign. 

vakok intézete 
W eidinger Miksa 

685 W eiller Miksa k. 
W eiller Ottó k. 
Weimann Géza 
Weissmann N o é 
Weisz Bernát 

&9o Dr. Weisz Gyula 
W ei sz Henrik 

Leszámi toló bank fiók 
Baross-t ér. ' 

IX. F er encz-körút 30. 
V. Mária Valéria-utca 14. 
V. Zoltán-utca 2. 
V. Zoltán-utca 6. 
V. Arany János-utca 34 .. 
V. Gresham-palota. 
V. Sas-utca 1. 
V. Nádor-utca 17. 
I. Attila-körút 2. 
V. Ugynők-utca l O. 
\1. Nagymező-utca 19. 
vr. Podmaniczky-utca 43. 
V. Országház-tér 4. 
VI. Andrássy-út 52. 
VI. Andrássy-út 41. 
V. Váczi-körút 72. 
lY. Ferencz József-rkpt 27. 
vn.Király-utca 95. 
V. Nádor-utca 30. 
l. Villányi-út 13. 

VII.Erzsébet-körút 53. 
V. Bálvány-utca 26. 

vn.Mexicói-út 60. 
V. Nádor-utca 29. 
V. Bálvány-utca 4. 
V. V écsey-utca 5. 
V. Béla-utca 5. 
II. Fő · utca 12. 
vm.Kenyérmező-utca 6. 

l 

X. Allomás-utea 9. 
V. Bálvány-utca 20. 
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Dr. W eis z H ugó 
Weisz Imre 
Dr. Weisz J akab 

695 W e isz Lipót 
Dr. Weisz Miksa 
Dr. Weisz Mór 
Weisz Tivadar 
Weiss Zsigmond 

7oo Weiszberger Antónia k. 
Dr. W eis z burg Gyula k. 
Dr. Wellesz Gyula k. 
W e liisch Hugó k. 
W e ilisch L eó László 

706 W eitzenfeld J aka.b 
Widder Henrik 
Wienet< Mór 
Willheim Artur k. 
Wimtner Mór 

110 Wirth Kálmán 
W itten b erg Ignác 
Wix Dávid 
W o dianer Artur 
Dr. Wolf Vilmos 

715 Wolfner Gyula 
Wolfner József k. 
Wolfner József k. 
Wolfner Tivadar 
Wollák Soma 

ao W oliner Fülöp k. 
Zádor Félix 
Zala Adolf k. 
Dr. Zerkovitz Imre 
Zinsenheim Zsigmond 

n& Zoltán Béla k. 

VI. Eötvös-utca 28. 
V. Zoltán-utca 9. 
' 1. Gróf Zichy J en ó-u. 10. 
X. Jászberényi-út 5. 
VI. Szondy-utca 22. 
X. Szent László- tér 19. 
V. Gorove-utca R. 
V. Arany János-utca 34. 
L Fehérvári-út 10. 

VItSíp-utca 12. 
ll. Óbuda, Izr. hitk. eimén. 
VI.Király-utca 88. 
V. Nádor-utca 31. 
rv. Váci-utca 34. 
V. Arany J ános-utca 10. 
I. Kemenes-utoa 6. 
V. Nádor-utca 3. 
IX. FiSvámtér 1 O. 
VII. W esselényi-u tea 44. 
I. Pálya-utca 1. 
V. Bálvány-utca 20. 
VI. Andrássy-út 121. 
VI. Eötvös-utca 24. 
VII.Károly-körút 3. 
vn.Károly-körút 3. 
VI. Andrássy-út 10. 
VII.Károly-körút 3. 
V. Akadémia-utca 6. 

VII.Erzsébet-körút 53. 
V. Perczel Mór-utca 2. 
v. Lipót-körút 13. 
V. Rudolf-rakpart 7. 
V. Aulich-utca 5. 
V. Bank-utca 1. 
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Zwack Miksa k. 
Dr. Zsengeri Samu 
Dr. Zsoldos Zsjgmond 

IX. Boroksári-utca 92. 
Vll.Kazinczy-utca 31. 
V. Váci-kö11Ít 54. 

b) Vidéki tagok. 

Abádszalók. 

Gróf F. Gyula 

Abaujszántó. 

1so Dr. Fóthi Adolf 

Abony. 

Dr. Birungrund Naftáli k. 
Háy Mór 
Dr. Him Márton k. 
Izr. hitközség 

785 Ropeoki Armin 
Pintér Gyula k. 
Dr. Révész Géza 
Richter Béla k. 
Véli Miksa 

Adony. 

Ho Dr. Löwinger Sámuel k. 

Albertiirsa. 

Dr. Pflug Sándor k. 
Tábor Gyula 
Ulmer István 

Alsórétfal u. 

Dr. Kácser Mór 

Alsószt1·eg ov a. 

a5 Freud Artur k. 

Antalfalva. 

Dr. Fischer Miksa 
Dr. Klein IJipót 

Apa. 

Teremiás Józsefné 

Apátfalva. 

Kalisch Mór 
750 Perlusz J aka b 

Apc. 

Jungreisz Samu k. 

A'rad. 

Adler Andor 
Bárány Dávid 
Dr. Elek Oszkár 

í 55 Funkelstein József k. 
Végvári N eumann Dániel 
Beiniger A. S. k. 
Singer Izraél 
Dr. Steinitzar Pál 

760 Dr. Vágvölgyi Lajos 
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Aranyosrna14 ót. Ifj. Reich Vilmos 
Dr. Ardó Sándor Reich Zsigmond 
Dr. Perl Antal 79o Dr. Rosenberg Samu 
Pető Albert k. • Somogyi Emil 

, Pető Bertalan k. Somogyi Gyula 
765 Dr. Vértes Henrik Schliesser Miksl 

Dr. Weisz Zsigmond Spitzer Ármin 
795 Szász Ottó 

Aszód. W eidinger Dezső 
Dr. Brück Adolf W eidinger Rezső 

Bácsalmás. . Balassagyarmat. 

Dr. Fischoff Béla Meissner József 
Rosenberg Emil Pollacsek Rezső 

soo Dr. Révész Dezső k. 
Baja. Weisz Arnold 

77o Dr. Bruck Aurél 
Dr. Bruck Samu Balrnazujvá1·os. 

Chevra Kadisa Fried Samu 
Dr. Dömötör Kálmán 
Fischer Adolf Baranyamágocs. 

775 Fleischmann Benő fiai Lebovita József 
Grünhut Miksa· 
Hesszer Gyula Barcánfalva. 

Izr. hitközség Stössel Simon 
Izr. nőegylet 

1so Kaufmann Samu Barcs. 

Krahl Ede sos Blum Dezső k. 
Kransz J aka b 
Kun Lajos k. Bátyu. 

Dr. Lernberger Ármin László Andor 
785 Lernberger Rezső 

Barsfüss. Pollá.k Lajos 
Pollák Tilés Weisz Fülöp 

Az IMIT Évkönyve 1914. 25 
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Békéscsaba. Dr. Niedermann J en ő 
• Ösztreicher Samu 

Kun Ede k. Dr. Reismann Simon 
Dr. Révész Fülöp Roóz Sándor 

st o Soh wa1·z J ón ás és Fia k. s'o Steinberge1· Bertalan 
W allerstein Mózes k. Stern Salamon 
Wallerstein S. Sámuel k. W aisz Ferenc 

Weisz Ignác 
Belényes. 

W einstein Márk k. Beszte1•ce. 
Dr. Biss Kornél 

Beregszász. 84-5 D1·. Seb erf Izraél 
Id. Bálint Sándo1· 

815 Dr. Balkányi Jenő B eszle'rcebánya. 

Balkányi Odön Izr. hitközség 
Forkas J aka b Izr. leányegylet 
Fehér Emil Dr. Forgesz Samu 
Dr. Fehér Lajos 

sso Friedlander Miksa Bezdán. 
Gara Miksa Berger Gyula 
Goldglanz Pál 85o N agy József 
Hauszmann Ármin 
Rerskovits Lajos Bicske. 

M~> Izrael & Schönfeld Freud Lajos 
Kasztor Sándor Herrmann Sándor k. 
Katcz J en{) 
Katz Jakab Bod?·ogsze'rdahely. 
Dr. Kertész Ede Guttmann Mór 

88o Dr. Kertész Mór 
Dr. Klein J en ő Bonyhád. 
Ifj. Klein Vilmos 
Króh Izsó Fleisohmann Lipót 
Dr. Jú o ó Sándor 856 Honig Albert k. 

88& Dr. Mandel Emil Müller Lipót 
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Borosjenő. 

Dr. Mérl> Samu k. 

Brassó. 

Deutsch Ármin k. 
Einzig Bernát 

86o Farag ó Marcel 
Fein Ármin 
Goldfinger Adolf 
Grosz Gyula 
Goldsmann Miksa 

s65 Dr. Mandl Adolf 
Kohlbach Simon k. 
Mátyás József 
Dr. Papp Lajos 
Singe1· Mór 

870 Tachauer Adolf k. 

Bt·eznóbánya. 

Izr. hitközség 

Buziás. 

B1·asch Mór 

Csaca. 

Ei chen wal d József 
Klappholz József 

875 Ru:ffeisen Ala j os 

Csákova. 

Dr. Ko h n Rezső 

Csákto1'1tya. 

F1·iedenthal Andor 

Heinrich M. 
Mózes Bernát 

aso Schwarz J aka b k. 
W ollák Rezső 

Csáklyó. 

Mandel Rudolf k. 

Csong'rád. 

Farkas Mór 

Csurgó. 

Izr. hitközség 

Csu,~og. 

Stl5 Dr. Markovits Soma k. 
Roth Jakab k, 
Weisz Frigyes k. ' 
Weltmn.nn Lipót k. 

Csuz. 

Honig Dávid 

Cegléd. 

sgo Izr. bitközség 
Izr. Betegsegélyz() egyi. 
Dr. Pfe:ffer György 
Dr. Váradi Sámuel 

Celldörnölk. 

Rosenberger M. Miksa 

Dá1·da. 

895 Sidlauer Ignác 
25* 
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Datk. Dévaványa. 

Hirschhorn Lipót 

Debrecen. 

Dr. Balázs Bertalan 
Dr. Fejér Ferenc 
Dr. Gutfreund Sámuel 

900 Izr. hitközség 
Izr. nőegylet 
Izr. szentegylet 
Dr. Szántó Sámuel 
W einstein J aka b 

Dés. 

905 Dr. Berkovits Bertalan 
Friedlaender Gyula k. 
Gálocsi Samu 
Dr. Hollaender Samu 
J erémiás és Rosenberg 

9to Dr. Vajda Lipót 
Dr. Wattenstein Noé 

Déva. 

Blum Zsigmond 
Deutsch Miksa 
Hirsch Adolf 

915 Laufer Arnold 
Laufer Miksa 
D :r. Leitne:r Mihály k. 
Nussbaum Hermann 
Seiger Gottlibné 

HO D:r. Schulhof Zsigmond 

Be1·kovits D. Dezső 
Grünfeld Ignác 

Dévényuj falu. 

Kohn Sámuel 
Mittelmann M~ és Társai 

Dicsőszentmárton. 

925 Dr. Erdős Izor 

Diós győ?'. 

Böhm Zsigmo:Q.d 
V eress József 

Dombrád. 

Dr. Diener Mór 

Dombovár. 

Reinitz Gábor 
9so Spitzer Sándor 

Do1·og. 

Dr. Mosonyi ·Albert 

Dunaföldvár. 

Kovács J en ő k. 

Dunaharaszti. 

Pollák Jakab 

Dunaszerdahely. 

Steiner Salamon 
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Écska. 
995 B ra un J aka b 

Dr. Massinger Károly 

Eger. 

Dr. Czigler Henrik 
Ernst Ede 
Dr. Heimler Ede 

940 Illés Béla 
Dr. Klaube1· Frigyes k. 
Kaufmann Alfréd k. 
Mezei Dávid 
Özv. Reich Ignácné 

945 Rosner J e nő 
Dr. Schwarz Sándor k. 
W einberger Zsigmond 

Eperjes. 

Dr. Böhm Aladár 
Ch e vra-Kadisa 

950 Izr. hitközség 
Dr. Propper József k. 
Dr. SonnenscheinSimon 

Érsekujvá·r. 

-Dr. Fischhof Károly 
Freund Benő 

955 Grünfeld Adolf 
Dr. Gu th J en ő 
Iskolapártoló talmud tóra 

egylet (Roth J en ő ig.
tanitó) 

Neuhang Gyula 
Pollák Vilmos 

96o Singer József 
Singer Lipót 
Singer Izsó 
Svitzer Rezső 

Vadász Ferenc 

E1~zsébet{ alva. 

965 Graner Sándor 
Izr. ifjúság önképzőköre 
Izr. Nőegylet 
Orbán Béla k. 
Dr. Pártos Henrik 

Eszék. 

97o Halász Sándor 
Dr. Kohlbach Oszkár 
Dr. Ungár Simon k. 

Esztergom. 

Dr. Spiegei Ármin k. 
Dr. Berényi Zoltán k, 

Etyek. 

975 Dr. Burger Simon k. 

Facset. (Krassó Szö1·ény m . .) 

Izr. hitközség k, 
Wiener Vilma k. 

F eh é?~gyarntat. 

Dr. Hunwald Izidor 

Fehértem1Jl01n. 

Löwy Jenő k. 
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Feketepuszta, u. p. Lepsény. 

980 Lonkai Ármin 

Felsöireg. 

Dr. Fehér Soma 

FeL~öpttlya. 

Dr. Sipos Leó 

F elsöszálláspatak. 

Sohlesinger Adolf 

Felsövisó. 

Glanzmann Zsigmond h. 
985 Dr. Lax Samu 

Ferenczmajm· u . p. DevecseP. 

Rosenberg Henrik 

Fiu me. 

Dr. Frank J ózsef 
Hartmann József 

Fogaras. 

Domány Artur -990 Dr. Kelemen Adolf k. 

Fugyivásárhely. 

Nussbaum Sámuel 

Galgóc. 

Dr. Herzog Jakab 
Izr. Leányok egyesülete 
Izr. népiskola 

Gálszécs. 

995 Dr. Feldmann Jenő 
Dr. Goldberger J gnác 
Künstlinger Sámuel 
Rátkai Péter 
Dr. Schwarz Ignác 

tooo Dr. Schreiber N án dor 
Tyroauer Tóbiás 

Ga,~amszentbenedek. 

Dr. Kramer Béla 

Garamszentkereszt. 

Izr. hitközség 

Gátalja. 

G alan da u er Alfréd 

Gym~gyóbékás. 

1oo5 Simon Márton 

Gyergyószent?niklós. 

Stein Elek k. 

G.yimesközéplak. 

Smilovits Márton k. 

Gyoma. · 

Breuer Lipót 
Hartenstein Ignác 

1o1o Kner Izidor k. 
Massinger Mór 

Gyöngyös. 
Bikur-Chólim egylet 
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Chevra Radisa 
Feigl H. L. 

1015 Izr. Jótékony Nőegylet 
Keresk. csarnok 
Maszkilcedoke Egylet 
Statusquo Izr. Hitközség 
Ormodi Adolf 

tow Péter Bertalan 

Györke u. p. M ... -Bód. 

Alexander Simon 

Győr. 

• Chevra-Radisa 
Dr. Erdély Jenő 
Győr szabad kir. város 

1025 Izr. hitközség 
Mauthner Henrik k. 
Szendrői Mór 
Török Adolf 

Gyula. 
Braun Mór . 

toso Czinczár Adolf 
Czinczár Dezső 
Izr. hitközség 
Dr. Kohn Mór 
Dr. Major Simon 

• ws5 Reisner Ede k.. 
Schwimmer Adolf 

Halászi. 

Dr. Léhner Jakab k. 

If atá1·uj falu. 

N eudorfer Izidor 

Hátszeg. 
Antal Márton 

to'o Berger Mór 
Dr. Deák Lajos 
Dr. Steiner Vilmos k. 
Dr. Székely Dezső 
Dr. Vajna Farkas 

t04r5 Vajna Izsó 
Weil Lajos 

Hatvan . 

Dr. Samrot Dezső 

Héjöbába. 

Fried Miksa 

H m·nádgecse. 
Glück Lajos 

Hódmezővásárhely. 

toso Dr. Arniszfeld Endre 
Arniszfeld Sándor 
Izr. hitközség 
Kiss Bertalan 
Pollák Sándor 

1o55 Beltmann Lajos k. 
Steiner L . József 

H ódság. 

Dr, Schutz Miklós 
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Hosszúvölgypuszta. 

Buchwalder Jónás 

Igló. 

Izr. hitközség 
t o60 Izr. iskolaszék 

Izr. nőegylet 
Krausz Áron 
Dr. Lorber Adolf 
Löwy Mór k. 

1065 Pollák Simon 
Rauchwerger Ármin 
Rosanthal Vilmos 
Tiroler Ármin 

fl la va. 

Fischer Félix k. 
to7o Dr. Rosanthal Bertalan 

Ipolyság. 

Barok Ármin 
Schmiedl Zsigmond k. 
Statusquo izr. hitközség 
Szabados Oszkár 

to75 Dr. Vámos Béla k. 

Ivándárda. 

Láng Hermann 

Izakonyha. 

Kaufmann Ignác k. 

Jánoshalma. 

Dr. Hollaender Adolf 

Jászberény. 

· Chevra-Kadisa 
1 oso Dr. Gyárfás Ferenc 

Izr. Hitközség 
Dr. Kálmán Ödön 
L ei tn er Á1·min 
Steinbach Béla 

to85 Dr. Szivós Ferenc 
Dr. W eis z István 

I(alocsa. 

Dr. Szántó Lajos 
Dr. V értes Izsó 
Wolf Mór 

Kápolnás. 

toao Taussig Sándor k. 

Kaposvár. 

Dr. Berger Sámuel 
Fábián Miksa 
Dr. Herzog Manó k. 
Izr. hitközség 

Kapuvár. 

1095 Dr. Fr an kl illés k. 

Karács ond. 

Klein Aladár 

Karánseb es. 

Dr. Lóth Ernő 
Pető Leó k. 



A TÁRSULAT TAOJAI 393 

Dr. Roth Ernő Kiskunhalas. 
uoo Wiener Gyula 

Kassa. 

Chevra Kadisa 
Izr. anyahitközség 
Izr. Leányegyesület 
Dr. Kircz Viktor k. 

1105 Korach Hermann k. 
Dr. Weisz Béla 

Kecskernét. 

Feldmayer Ignác 
Fischpán Mór 
Gross Simon k. 

uto Izr. hitközség 
Kovács Jenő 

Keszthely. 

Beck Sándor 
Izr. hitközség 
Neumark Ignác 

t115 Dr. Schwarz Zsigmond 

Kézsn~á?~k. 

Hartmann Izidor 
Dr. Pollak Vilmos k. 
Dr. Teichner Lipót 

Kis bér. 

Izr. hitközség 
tao Kohn Lipót k. 

Dr. Neumann Jákó 

Grosz Adolf 
Dr. Hofmeiszter J u da 
Hofmeister Mór 

Kisnwrton. 

tt!5 Fehér Mózes · 
Id. Wolf Lipót 
Wolf Sándor k. 

Kispes t. 
Herbaesek Bertalan 

Kispm~tba. 

Haas Adolf 

Kisselmec. 

tt8o Löwinger Lajos 

Kisszek eres. 
Fried Dezső 

Kiste1·enne. 

Dr. Schönfeld Mór k. 

Kisvá?·da. 

Dr. Földes Mór 
Kálmán · Sándor 

1185 Kereskedelmi Kör k. 
Molnár József 
Radó Adolf 
Reismann Samu 
Sz éli Mihály k. 

tao Dr. Vad:ísz Lipót 
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Weisz Lajos 
Zuckermann Bernát 

Kl e kk. 

Berger Ignác k, 

Kolozrroá?'. 

Balassa Henrik 
t U5 B ergner Mór 

Blumenfeld Simon 
Burger Frigyes 
Dr. Eisler Mátyás k. 
Dr. Farkas Mózes k. 

u5o Dr. Fenyő ' Béla 
Frankl Miksa 
Gombos Benő 
Dr. Ha ar Alfréd 
Halász Jenő 

u55 Izr. nőegylet 
Dr. Klug Lipót 
Lasz Lázár k. 
Mestitz Ferenc 
Dr. Mezei Sándor 

11Go Neuberger Zsigmond 
Orth. izr. hitközség 
Dr. Rosenberger Mór 
Roseníeld Mayer 
Spitzer Mór 

us5 Dr. Szántó Zoltán k. 
Dr, Szarvas Jakab 
Szenes Károly 
Török Sándor 
W ertheirner Samu 

Korná1·om. 

1170 Chevra-Kadisa 
Fried Jenő k. 
Izr. hitközség 
Milch Ármin k. 

K01·ompa. 
Dr. Schwarz Izidor 

Kö1·mend. 

117ó G1·ünbaum Béla 
Izr. hitközség 
Rosenberg Dezső Ir. 

Kö1~möcbánya. 

Izr. hitközség 

Körösbökény. 

Klein J ó zs ef 
1180 Künstler Andor 

Kőszeg. 

Dr. Kopfstein Lipqt 
Dr. Wiener Márk 

Kunbaja. 

Rosenberg Mátyás 

Kunszentmá1·ton. 

Dr. N eu berger Márk 
1185 Schiffer Móric 

Lábod. 

Hermann Márkus k. 
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Lekence. 

Dr. Balázs Lipót 

Léva. 

Izr. hitközség 

Lippa. 

Büchler Károly 
u 9o Grosz J ózsef 

Dr. Steiner János 
Schwarz J án os 

Liptószentmiklós. 

Eaeher Ármin 
Gansl Ignác 

1196 D1·. Hertzka Gyula k 
DT, Lefkovits Salamon 
Dr. Singer József 

l • 

Stark Arm1n 

Liptóujvá1'. 

Bloch Mór k. 

Losonc. 

a oo Dr. Barta Mór 
Dr. Fischer József 
Kirner József 
Klein Pál 
Lederer Antal 

1!06 Löwy Adolf és Fiai 
Löwy H e1·man 
Mannheirner Leó 
Mühlstein Mihály 
Sternlicht Sándor 

a1o Tarján Ödön 
Dr. Vajda Béla k. 

Lugos. 

Dr. Csermely Gyula 
Dr. Fényes József 
Izr. hitköz,aég 

1!15 Klein Sámuel 
Dr. Lenke Manó 
Tyroler Emil k. 
V értes La j os 

Mágocs. 

Honig Dávid 
ato Komlós Miklós 

Dr. Stauber Hugó k. 

Magyarkanizsa. 

Grünner József 

Makó. 

Dr. A dl er Artúr 
Ch e vra-Radisa 

12!5 Dr. Dózsa Sámuel 
Dr. Dózsa Simon 
Ehrenfeld Bernát 
Dr. Gon da József 
Incze Sándor 

,~qo Iritz Gyula 
Izr. hitközség 
Dr. Kecskeméti Árm. k. 
Krausz A. hl. k. 
N eumann Zsigmond 

t taG Teltsoh Adolf k. 
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}fá'rama?·osszig et. 

Altmann Ferenc 
Farkas Sámuel 
Dr. Grünwald Zsigmond 
Dr. H eller Zsigmond k. 

tuo Holzmann Samu 
Dr. Klein Ar tur 
Krausz Miklós 
Dr. L ax Manó 
Rózsa Lajos 

1t45 Schnitz J ózsef 
Schö~gut Sándor 
Silberstein Emil 
Dr. Sternberg Aladár 
Szmuk Samu 

tt5o Dr. Tauber Henrik 
Weisz Hugó 

Ma14 gitta. 

Berger Béla 
Dr. Havas Imre 
Vadász Jenő 

Marosillye. 

1155 Kohn Jónás 

Ma'rosludas. 

Dr. Havas Sándor 

Marosvásárhely. 

Betegsegélyző temetke
zési egylet 

Bretter Vilmos 
Bürger Albert 

!!6o Farkas Izsák 
Fekete Bernát 
F ekete Izsák 
GoldschHi.ger Osias 
Dr. Groszmann Rezső 

t !65 Halász J ózsef k. 
Dr. Hirsch Gusztáv 
,Kállai Adolf 
Dr. Löwy Ferenc k. 
Mestitz Albert 

tt1o Mestitz Henrik 
Mestitz Mór k. 
Milhoffer Pál 
Révész Béla 
Smilovits J akab k. 

1!75 Vajda Zsigmond 

1\fálca. 

Dr. Roth Mihály 

Mátészalka. 

Klein Andor 
Sjmonyi Zoltán 

Mátyásföld. 

Frey József k. 

Mezőbe1·ény. 

12ao Dr. Grünwald Dezső 
Izr. hitközség 

M ezőkászony. 

Dr. Kiss Béla 
Dr. Weltmann Sándor 
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Mezökövesd. 

Dr. Roth Dezső 

P.I ezötú1·. 

1!85 Balla Jenő 
Csendes Mihály 

jlfindszent. 

Izr. hitközség 

Miskolc. 
Baruch Gyula 
Bernát Sámuel 

ug o Ch e vra-Radisa 
Fried Ernő 
Dr. Fürész J en ő 
Gottfried Bertalan 
Aut. 01·th. Izr. hitk. h·. 

U\15 Dr. Kurz Jakab k. 
László Adolf k. 
Nagy Emil 
Dr. Pollacsek Vilmos 
Dr. Rosenberg Márton 

1soo Dr. Sidlauer Ármin 
Schi·ecke1· S. L. k. 
Dr. Venetianer J aka b 

Mohács. 
Blau Rezső 
Dr. Fl e sch Á1·min k. 

1so5 Halász Ármin 
Dr. Löwy J aka b 
Dr. Mi8kolczy Gyula 
Miskolczy Sándor 

Popper L D. 
1s1o Wolf Zsigmond 

Mohol. 
Horváth Emil 
Mannheim Simon k. 

Monor. 
Dr. Hoppert Jakab 
Ker. Hitelbank 

Mó1 ... 

1s1s Büchler P. k. 
Dr. Heumann J. k. 

~fó1'ic(öld. 

Dr. Donáth József 

Nl oson. 
Dr. Hoffner Elek 
Izr. hitközség 

1a2o Dr. W eis z La j os 

!Jfosonszolnok. 
Dr. Rainer Miksa k. 

Mun kács. 

Btaun Sándor 
Dávid Ignác 
Dr. Denenfeld József 

ts<er; Fisoh J en ő 
Dr. Fried Soma 
Fullmann Manó 
Dr. Gergely Albet·t k. 
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Gottesmann Sámuel 
1830 Grünstein Mór 

Dr. Guth Menyhért 
Katona Jenő 
Dr. Katz Sándor 
Reiszmann Sámuel 

t 3S5 Rosenfeld Arnold 
Saphir Albert 
Dr. Saphir Manó 
Saphir Nándor 
Dr.Schlesinger Frigy.-né 

ts~o Strausz Lajos 
Tulipán J 6zsef 
W einberger Ben lS 
Weinberger ]áiksa 
Zahler Ignác 

}lagyatád. 

ts'5 Tikovi ts Lipót k. 
Dr. Jelinek Ármin 
Dr. Kommen Elek 
Markovita Albert 
Rotter Bernát 

t85o Wimmer Ignác 

Nagybecske'rek. 

Hiller László 
Hirtenstein Márk 
Izr. hitközség k. 
Dr. Klein Mór k. 

185~ Mayer Henrik k. 
Dr. Pollák GylSző 
Temmer Sándor k. 
Winter Fülöp 

}lagybe?·eg. 

Künsztler J ózsef 

N agy biccse. 

taso Id. dr. Holzmann Lajos 
Izr. hitközség k. 
Dr. Weisz Arnold k. 

Nagykanizsa. 

Böbm Emil 
Grünhut Henrik 

tS 65 Heltai J 6 zs ef 
Hirschler Sándor 
Dr. Miklós Dezső 
Dr. Neumann Ede k. 
Singer József 

t87o Sommer Ignác 
Stern Oszkár J. k. 
Stern Sánd·or 
W eis er József 
Weisz Tivadar 

Nagykároly. 

187(; Berger Armin 
Bing Mór 
Csetényi Lajos 
Diamant Samu 
Kaufmann J en ő 

1sso Singer Márton 
Singer Mór 

Nagykikinda. 

Adler Emil k. 
Frankl Jakab k. 
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Izr. hitközség 
t R85 Kálmán Géza 

Dr. Kácser Zsigmond 
Dr. Müller Adolf 
Révész N án dor 
Dr. Rosenstein Mór 

ta9o Dr. Sebestyén Emil 
Dr. Wolf Lipót 

JVagykő1·ös. 

Dr. Dezső János 
Izr. hitközség 
Dr. Révész Simon 

Nagylak. 

tS95 Benedict J en ő k. 

Nagymihály. 

Friedmann Mihály k. 
Dr. Glück Soma 
Dr. Kállay József 
Sterck Hermann 

uoo Dr. Widder Márk 

Nagyráska. 

Mande! Lipót 

Nagyszalonta. 

Dr. Barta Ferenc 
Izr. hitközség 
Kornstein Hermann 

ao5 Sebestyén Sándor 

Nagyszentmiklós. 

Izr. hitközség 

J ászai Vilmos k. 
Ürményi Antal lr. 

Nagyszornbat. 

Diamant Samu k. 
1'1v Glaser Lajos k. 

Dr. Juszth Armin k. 
Schlesinger Hermann 
Stein Miksa 
Winterherg Adolf k. 

·r-..r agyszöllös. 

tu5 Bányász Menyhért 
Dr.· K.raemer Lipót 
Rubin Salamon 

f-l agyvá1·ad. 

Dr. Adorján Ármin 
Dr. Adorján Emil 

a~o Dr. Bárdos Imre 
Dr. Berk{}vits Ren é 
Bihari Endre 
Dr. Dénes Andor 
Farkas Izidor 

a!G Dr. Fehér Adolf 
F ényes Manó 
Dr. Flejscher Béla 
Dr. Fleischer Lajos 
Grósz Imre 

aso Grünwald Jenő 
György Ernő 
Dr. Kecskeméti Lipót k. 
Kálmán Ernő 
Krausz Adolfné 

, 
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um; Laendler F erenc Kun Mátyás 
Lakatos I. József Rosenthal F erenc 
Leitner Márton ·uss Stark Ignác k. 
May Sándor Statusquo izr. hitközség 
Dr. Mihelfy Lajos Zoltán József 

tuo Dr. Moskovits József 
Nussbaum Gyula ftlyi1·lövő. 

Dr. Perczel Adolf Zuckermann Arnold 
Dr. Popper Ákos 
Reismann Mór ftlyi?•Jnada. 

tus Dr. Rezső Mór Stein Salamon .. 
Sonnenfeld Adolf 
Dr. Schifi Ernő Nyit1·a. 

Dr. Váli Péter t"o Izr. leányegyesület 
Dr. Visznai F erencz Izr. N ép isk. tantestüle te 

u&o Vermes Kornél Dr. Klein Dezső 

W eohsler Adolf k. 
Óbecse. 

N ógt·ádecseg. Freund J ózsef k. 
Dr. Zuckmann Mór I zr. hitközség 

U 75 Dr. Székely Ignác 
Nyi1·báto'r. 

Mandel Dezső k, Óf'utak. 

Molnár Lajos Schwarz Mór k. 

Nyi't·egy háza. ágy alla. 
1655 Barnoh Artur Dr. Fóthi Sámuel k. 

Dr. Bernstein Béla k. 
Britz Miksa 
Führer Mihály · 01·avicabánya. 

Dr. Guttma.nn Zsigmond Dr. Baumann Izsó 
u6o Glück Mór Balgrader József 

Geiger Béla u so Grosz Adolf 
Dr. Haa.s Emil Dr. Sohmidl Dávid 
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01·osháza. 

Tafler Jakab 

Palánka. 

Rosenstock Samu k. 

Pancsova. 

Dr. Graber László 
us5 Izr. hitközség 

Izr. nőegylet 
Dr. Weil Adolf 

Pazdics. 

W einberger J en ö 

Pápa. 
Blau Henrik 

aDo Dr. Kende Ádám 
Dr. Löwy László 
Pápai Zsidó Deákok 

Egyesülete. 
Steinberger Lipót 

. Párisháza, 
u. p. Liptó-Szjelnic. 

Schwa.rc J aka b 

Pécs. 

1'95 Jánosi Engel József k. 
Dr. Jánosi Engel Róbert 
Dr. Fodor Ignác 
Füchsl Arnold k. 
Goldberger József k. 

t5oo Dr. Greiner József 

.b IM/T Évkönyve 1914. 

Izr. iskola k. 
Id. Krausz Béni 
Krausz Vilmos 
Dr. Lóránt Lipót 

t5o5 Dr. Perls Ármin k. 
Spitzer J aka b 
Dr. Stein Lajos 
Ullmann M ór k. 
W ertheim er Jakab k, 

Petőszinnye. 

t6to Weisz Vilmos 

Pilis. 

Schwarz Samu k. 

Pogányszentpéter. 

Löwenstein Emil 

Polgárdi. 

Dr. Márkus Sámuel k. 

Poroszka. 

Singer Lajos 

Pozsony. 

t5t5 Dr. Ernyei Lipót 
Hauer Miksa 

Pöstyén. 

Dr. Neuwirth Nándor k. 

Prázsrná1·. 

Farkas Mór 
26 
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Privigye. R ozsnyó. 
Freiberg Bernát 

t s!O Dr. Gömöry Zsigmond 
Dr. Weil Zsigmond 

Puh ó. 

Dr. Beer Bernát 
Donáth Manó k. 
Engel József 

15!5 Dr. Haas Lipót 
Schwarz Izidor 

Puszta(01"TÓ, u. 1''· Tápiósáp. 

Schwarc Pál k. 

Pusztatepke. 

Wohl Sándor 

Püspökladány. 

Deési Rudolf 

R ai ka. 

t58o Dr. Trostler Mór k. 

Ráckeve. 
Berger J aka b 

Rákoskeresztur. 
Oroszlán Vilmos k. 

Rákospalota. 
Feith Gábor 

Rimaszombat. 
Dr. W einberger Rezsi> 

t 685 Dr. Auerbach Lajos 
Dr. Gotthilf Mihály 
Roth Ernl> 
Dr. Weiszkopf Arthur 

Ruma. 

Dr. Fischer Mór k. 
tMo Fried Izsó 

Salgótarján. 
Gerő N án dor k. 

Sarkad. 

Boross Miksa k. 
Pick Samu 

Sándorfal va. 

Dr. Gonda Mór 
t54ó Schwarz Sámuel 

Sárbogárd. 

Engel Ármin k. 

Sárisáp. 

Kohn Rezső 

Sárvár. 

Deutsch Jenl> 
Dr. Eibenschütz Emil 

tMo Goldschmied József k. 
Báró Hatvany Béla 
Heller Mór 
Kelemen Alfréd 
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Krausz József 
t655 Loránt Gyula. 

D r. Molnár Jákó k. 
Plesch Károly 
Dr. Rácz Imre 
Sebnabel B. Zsigmond 

t 56o Spiegei J en ő 
Sulzbeck Henrik 
Winkler Elemér 

Sátoralj au j hely. 

Alexander Vilmos 
Brüll Miksa 

1565 Dr. Buza Barna 
Dr. Erényi Manó 
Dr. Fried Samu , 
Dr. Friedmann Armin 
Grünbaum Simon 

157o Haas Adolf 
Haas Fülöp 
Kertész Ödön 
Klein Izidor 
Dr. Klein. Károly 

1575 Dr. Lichtenstein J en ő 
Markovics Márkus 
Neufeld József 
Reichárd Ármin 
Dr. Reichárd Salamon 

t680 Dr. Budali Izráel 
Schweiger Márkus 
Dr. Székely Albert k. 
Widder Gyula 
Zimmer Adolf 

t 585 Zimmer Henrik 

Segesvá'r. 

Eretter Sámuel k . 

Selmecbánya. 

Dr. Kapp József 

Siklós. 

Engel Sándor k . 
Dr. Junger Mózes k. 

t s9o Pick Mi.ksa h. 
Spitzer Ede k. 
Spitzer Sándor k. 
Weisz Ignác 

Siófok. 

Heimann Rafael 
t595 Dr. Ney József 

Siórnaros. 

Braun Dávidné 

Sob01·sin. 

Löwinger Samu 

Somogy apáti. 

Özv. Honig M. Lipótné 

Sopron. 

Bolgár Ignác 
tsoo Drózsa. Alfréd 

Fleischer J ózsef 
Ifj. Hacker Lipót k. 
Izr. hitközség 
Klein Sándor k. 

26* 
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1605 Dr. Lukács Sándor 
Dr. M üller József 
Dr. Pollak Miksa k. 
Dr. Rosenfeld Nátán k. 
Dr. Schwarcz Ignác k. 

t6H> Steiner Albert 
Vogl Antal 
Dr. Winkler Adolf 

S01·oksár. 

Miklós Ben6 
Dr. Sebitfer Adolf k. 

1615 Soheibner F élix 

Stttbnyafürdö. 

Dr. Milch Gyula 

Sümeg. 

Dr. Pfeiffer Izsák 
Izr. hitközség 

Szabadka. 

Dr. Barta Antal k. 
t&t<> Fürst Béla k. 

Dr. Geréb Mihály 
Klein Géza 
Kunetz Ignác 
Kunetz J aka b 

t816 Löbl Salamon 
Reiter Károly 
Rottmann Imre 
Dr. Singer Bernát k. 
Dr. Tauszig Izsó 

16So Dr. Vécsei Jenő 
Dr. Wilheim Adolf 

Szabadsz állás. 

Heialer Márton k. 
Krausz Ál·min 
V aj na J ózsef k. 

Sza?"'Vas. 

t 635 Dr. Déri Henrik 
D1., Friedmann Ernő 
GrimmMór 
Dr. Reiszmann Adolf 
Dr. Szemz6 Gyula 

t siO Wolf Herman 

Szász'régen. 

Dr. Schwarcz József 

Szászseb es. 

Erd lS ai BaiersdorfN án d. k. 
Erd lS si Baiersdorf Ri ch. k. 

Szatmár. 

Bárány Samu 
16'5 Chevra Kadisa 

Dr. Ehrenreich Lipót 
Dr. Farkas J en ő 
Dr. Fekete Samu 
Hirsch Sándor 

t65o Dr. Jordán Sándor 
Klein Vilmos 
Krassó Miksa. k. 
Cs. Mayer Károly 
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Cs. Mayer Sándor 
t666 Teitelbaum Hermann 

Dr. W eis z Károly k. 

Szeged. 

Beck Jenő k. 
Dr. Biedl Sam u k. 
Deési Béla 

t6so Dr. Engel Mór 
Dr. Goldschmidt György 
Izr. hitközség k. 
Dr. ·Kompolti Ábrahám 
Kovács Antal 

t~J65 Landesberg Mór k. 
Dr. Löw Immánuel k. 
Dr. Löwinger Adolf 
V ár helyi dr. Rós a Izsó k. 
Taussig Ármin k. 

tG 7o V as Károly 
Wimmer Fülöp 

Székesfehérvát·. 

Basch Adolf 
Bernstein Samu 
Braun Lajos 

ts i 5 Chevra· Kadisa 
Dr. Fürst Aladár k. 
Dr. Lukács Gyula 
Malezer J aka b 
Pető Miksa 

168o Dr. Steinherz Jakab k. 
V ali. hitközség 
Virág Sándor k. 

Szekszá'rd. 

Dr. Gulyás József 
Leicht Lajos 

1686 Dr. Leopold Kornél 
Leopold Mihály 
Dr. Müller Ferenc 
Pirnitzer J ó zs ef és Fiai 
Dr. Rubinstein Mátyás 

t69o Schmideg Mór k. 
Wolf Henrik k, 
Dr. Zi ps er J aka b 

Szentes. 

Dr. Friedmann Gyula 
Izr. hitközs~g k. 

Szentgotthá1·d. 

1695 Dr. Erdélyi J en ő 

Szepesófalu. 

Dr. Bottenstein Zsigm. k. 
Dr. Klein Ignác k. 
Dr. Sohönfeld Lipót 

Szigetvá1·. 
Izr. hitközség 

Szilágyson'tlyó. 

1100 Ifj. Brüll Sámuel 
Herskovits Lipót 
Dr. Kell er Sam u k. 
Dr. Porjeez Aladár 
Dr. Székely Sándor 

t;oo Dr. Szilágyi Sándor 
W oliner Albert 
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Szilfamaior. 
Leopold Lajos k. 

Szinyérváralia. 
Neumann Mór 
Stern Mór 

Szirák. 

1110 Dr. Vajda Mór 

Szlatina. 

N á dor Henrik 

Szolnok. 

Adler Ignác 
Béla Miklós 
Gyárfás Béla 

11us Havas Lipót 
Dr. Heves Kornél k.. 
Holzar Vilmos 
Kalmár Miksa 
Dr. Karozag Sándor 

1120 Dr. Kerényi Samu 
Klein Mór k. 
Kovács Béla 
Lippe Vilmos 
Moller Arnold 

t7!6 Österreicher Lipót k. 
Dr. Papp lllés 
Behlesinger Zsigmond 
Sebők Nándor 
Dr. V ámos Géza 

l7ao Zucker Imre 

Szolyva. 
Dz. Geiger Frigyes 

Szombathely. 
Dr. Dános Emil k. 
Ifj. Deutsch Samu 
Deutsch Ottó 

t7s5 Fürst Dezső 
Dr. Haimann Miksa 
Dr. Horovitz József 
Izr. iskola 
Kemény J ó za ef k. 

1"G Láng Ignác k. 
Mayer Lajos 
Neumann Miksa 
Pintér Márton 
Rosenberg Béla k. 

11~ Schwartz Ignác k . 
Dr. Viola Ödön k. 
Ifj. Weiner Mór 
Wohl Lajos 
Wolf Izsó 

1750 Zoltán Elek 

Szucsány. 

Dr. Haáz Simon k. 
Jellinek Bertalan 
Klein Sándor 
Porges Adolf 

t765 Schulz Lajos 

Tákos. . 
Hegyi Zsigmond 
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Tamási. Tiszafüred. 
Dr. Hirsch Sándor tiBo Dr. Békefi Lajos 

• Tápiógyörgye . 
Dr. Kiss Aladár 

György ei lll és Ir. Tiszaörs. 

Klein Sándor 
Tapolca. 

I zr. hitközség Tiszaszentimre. 

t 760 Dr. Hoffmann László Wildmann Ignác 
Pollákné Frisch Adél 
Dr. Schönwald Károly Tiszolc. 

Grünmann Ármin 
Tata. t7m) Kohn Albert 

Dr. Goldberger Izidor 
·Tokaj. 

1emerin. J.Jazarovits Adolf 
Schassberger Simon N eumann Albert 

Temesvát·. Toldipuszta. 

L766 Bernstein Győző k. Mar g ali t Alfréd 
Buziási Eisenstaedter R. 
Dr. Drechsler Miksa Tolna. 

Friedmann Manó Krausz Béla. 
Dr. Günsz Áron k . ... 

1110 Gyárvárosi izr. hitközs. Tot•da. 

Dr. Hajdu Frigyes 1790 Lázár Mendel Simon 
Dr. Kemény Gyula Mendel serfőzde r . t. 
Köves Andor k. 
Lénárd J aka b k. Tm·ontálvásá1·hely. 

1775 Neubauer Vilmos Guttmann Vilmos k. 
Dr. Ozorai Lajos 
Dr. Rosanthal Mór T1·encsén. 

Dr. Singer J aka b k. Id. Donáth Manó 
Veré) Adolf Hoffmann Jenő 
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1795 Dr. Lichtenstein Adolf Dr. Boros Mór 
Popper Zsigmond Brenner Márton 

1s 15 Deutsch Béla 
Trencsénteplic. Ehrenwald László k. • 

Engel Károly Dr. Elek Pál 
Dr. Szépházy Emil Dr. Fadgya.s Gyula. 

Fischman Miksa 
Turjaremet e. 

, 
1s10 Földes Armin k. 

Mermelstein Arnold Földes István 
Fuchs Bernát 

Turkeve. Dr. Führer Simon k. 
t soo Izr. N<Segylet Grünbaum Vilmos 

18!5 Hévizgyörki dr. Héder-
TU'rnicska. váry Sámuel 

Bader Manó Dr. Holló Artur 
Izr. hitközség 

Turócszentmárton. Kalmár Károly 
Büchler Hermann Dr. Kálmán Ödön 
Roth Ignác 188o Kepes Ferenc 
Vértes Ede Dr. Kiss Sándor 

Klein Ignác 
Tustya. - Dr. Kohlmann J. Gyula 

tSOIS Berger Márton Lichtenstein Lipót 
1885 Dr. Lichtmann Mór 

Ujkécske. Löwy Ernő 
Izr. hitközség Mezei Elek 
Id. Oppenheim Adolf k. Nasser Samu 

Dr. Oszmann Mór 
Ujpest. ts4o Pintér József 

Dr. Altver József Schwarcz Ignác 
Arányi Adolf Scbwarcz J aka b 

1s1u Aschner Lipót /r. Székely Miksa 
Bak József Vágó Miksa 
Barta Manó k. 18'5 V eisz Zoltán 
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Dr. Venetianer Lajos k. 
Weisz Mór 

Ujve1·bász. 

Hirachi Manó 
Szikla.i Albert 

Uj vidék. 

t85o Ernst Bemát k. 
Dr. Freund Ede 
Dr. Gál Ödön k. 
Izr. hitközség 
Dr. Kovács Bódog 

1855 D1-. Kubinyi Károly 
Dr. Lustig N án dor 
Roth Vilmos k. 

Ungvá1·. 

Friedm.ann Mayer 
Izr. Szantegylet k. 

t86o Lendvai Aladár 
Dr. Rein Art ur 
Dr. Reismann Henrik 
Rozgonyi J ó zs ef 
Dr. Sajó Elek 

t865 Ungvári izr, iskola tan
testülete 

Vác. 

Biel Jenő 
Chevra Radisa 
Deutsch Gábor k. 
Kemény Bertalan 

1s1o Dr. Lengyel Soma k. 
Dr. Révész Béla 
Dr. Oberlö.nder József k. 
W ei ner Ignác 

V ág szállás. 

Sohlesinger József 

Vágujhely. 

1876 Dr. Füredi Lipót 
Izr. alreáliskola. 
Izr. hitközség 
Dr. Sonnenfeld Berná~ 

Va1·annó. 

Cséri Hermann 
t88o Dr. Kasztriner Lá~zló 

Landesmann Mór 
Dr. Mande! Gyula 
Dr. Simonovits Ignác 
Dr. Török Vilmos 

Vecsés. 

tR86 Herbaesek Vilmos k. 

Verebély. 

Fischer Miksa 

Versec. 

Izr. hitközség 
Dr. Oppenheim Ármin 
Dr. Szidon Adolf 
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Veszprém. 

1s9o Izr. hitközség 
Dr. Hotfer Ármin 

Villány. 

Bader Samu 

Zag'reb. 

Dr. Káldor Artur 
Ga j e va uli ca 4 7. 

Kövesdi Imre 
Petrinjsky-u. 52. 

1s95 Stern AdolfVlaska-u. 89. 

Z alaeg e1·szeg. 

Dr. Kaiser Emil k. 

Zámoly. 

Vogl Sándor k. 

Zilah. 

Fried Dezső k. 
Gerő Antal 

1900 Jakab Lajos 
J aka b fi Izsák 
Porjesz L. Lajos 
Ressler Adolf 
Terner Jakab 

Zirnony. 

t905 Polgár Gábor k. 
Dr. Urbach Henrik k. 

Znióváralja. 

Wagner Artur 

Zombor. 

Bruck Ármin 
Dr. Fischer Mihály k. 

1910 Styrum Mó1· 

Zsablya. 

Fischer M. J aka b 
Dr. Sch war z Henrik 

Zsolna. 

Grün Gyula 
Izr. hitközség 

1915 Dr. Klein Emil 
Dr. Kux Vilmos 
Roth Jakab 
Dr. Schlesinger Emil 

Z-;ombolya. 

Ifj. Schlesinger Dávid 
t9!o Schlesinger Dezső 

c) Külföldi tagok. 

Prof. dr. S. Krausz 
Ferdinandstrasse 23. Bécs. 

Deutsch Zsigmond Rosenberg Hermanné k. 
IX. Pramergasse 10. IX. Glasergasse 1 O. 
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Csernovitz. Hamburg. 

Klein Márton 
, 9!5 Po litzar Izsó 

Dr. Leimdörfer Dávid 
Morweidestr. 5. 

l 

Dr. Rosenfeid J" ózsef k. 

Dolnja-Tuzla. Sarajevo. 

Breiner Dezső 

Domány Hermann k. 
19so Dr. Fischer József k. 

Összefoglaló kimutatás. 

Alapitó tag 
Pártfogó « 

Pártoló « 
Rendes « Budapesten _ _ 728 

« o vidéken _ _ _ 1192 

22 
13 
63 

« • kiilföldön _ __ _ 1 O 1930 
202 8 



' IZRAELITA NAPTAR 
' ' , ' AZ 1914. POLGARI EV SZAMARA. 

Januá?·. 
l 567 4 Tébét 3. 
3 Sz. Vajjigás 
8 Tébét 10. bőjtje 

10 Sz. Vajachi 
1 7. Sz. Sem ó t 
24. Sz. Váérá 
28 Sebát újboldja 
31 Sz. Bó 

Feb?~uár. 

7 Sz. Besallách 
11 Sebát 15. 
14 Sz. Jitró 
21 Sz. Mispátim 

Sekálim 
26 Adár újboldja 
27 Újhold 2. napja 
28 Sz. Terúma 

Március. 
7 Sz. Tecavvé. Zákór 

11 Eszter bőjtje 
12 Purim 
13 Súsán Púrim 
14 Sz. Ki-tisszá 
21 Sz. Vajjakél-Peku<lé. 

P árá 
28 Sz. Vajjikrá Niszán új

holdja Hachódes 

Április. 
4 Sz. Cá v Sabbat Haggádól 

10 Pészach előestéje 
11 Sz. Pészach 1. napj a 
12 Pészacb 2. napja 
17 Pészach 7. napja 
18 Pészach 8. napja 
25 Sz. Semini 
26 Ijjár újboldja 
27 Újhold !. napja 

Május. 
2 Sz. Tazría-Mecóra 
9 Sz. Ácharé-Ked ó sim 

14 Ómer 33. napja 
16 Sz. Emór 
23 Sz. Behár-Bechukkótáj 
26 Sziván újboldja 
30 Sz. Bemidbár 

Sábúót előestéje 
31 Sábúót 1. napja 

J unius. 
1 Sábúót 2. napja 
6 Sz. Nászó 

13 Sz. Beháalóteká 
20 Sz. Seiáeh 
24 Tammúz újboldja 
25 Újbold 2. napja 
27 Sz. K6rach 

' 



IZR. NAPTÁll 

Julius. 
4 Sz. Chukkat 

11 Sz. Bálák 
12 T amm úz 17. bőjtje 
18 Sz. Pinechász 
24 Áb újboldja 

· 25 Sz. Mattót 
· Augusztus. 

1 Sz. Debárim. Chazón 
2 Áb 9. bőjtje 
7 Áh 15. 
8 Sz. V áetcb anná n 

15 Sz. Ékeb 
22 Sz. Reé. Elúl újboldj a 
23 Újhold 2. napj a 
29 Sz. Sófetim 

Szeptember. 
5 Sz. Ki-técé 

12 Sz. Ki-tábó 
13 Szelichót 1. napja 
19 Sz. Niccábim 
~O Rós-Hassána előestéje 
21 Rós-Hassána 1. napja. 

5675 Tisri 1. 
22 "Rós-Hassália 2. napja 
23 Gedalja bőjtje 
26 Sz. Vajjélek Súbá 
29 Jóm Kippúr előestéje 
30 Jóm Ki p púr 

Október. 
3 Sz. Háazinu 
4 Szukkót előestéje 

5 Szukkót 1. napja 
6 Szukk6t 2. napja 

10 Sz. Chól-Hammóed 
11 Hósána 

Rabba. 
12 Semini acéret 
13 Szimchat tóra 
17 Sz. Berésit 
20 Marchasván újboldja 
21 Újhold 2. napja 
24 Sz. Nóach 
31 Sz. Lek-leká 

November. 
7 Sz. Vajjé1·á 

14 Sz. Ohajjé-Szára 
19 Kiszlév újboldj a 
~1 Sz. Tóladót 
28 Sz. Vajjécé 

December. 
5 Sz. Vajjislach 

12 Sz. Vajjéseb 
13 Chanukka 1. napja 
18 Tébét újboldja 
19 Sz. Mikkéc 
~O Chanukka 8. napja. 
26 Sz. Vajjigás. 
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