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EÖTVÖS ÉS AZ EMANCIPÁCIÓ. ' 
Bánóczi J ózse)' hevczeíö beszéde az lM:I'r emancipáció:; ünnepén 

· !917 deczember 27 . 

. 
Tisztelt ünneplő gyülekezet! Az emancipáció, mely-

nek ötvenéves megünneplésére ime egybegyűltünk, a . 
magyar zsidóság történetének legkimagaslóbb ténye. Itt 
lakunk ezer éve, de csak ötven év óta vagyunk itthon. 
Dolgoztunk, véreztünk, de· munkánk és áldozataink csak 

_ félszázad óta számítanak a köznek, a hazának, melynek 
mindig oszteztunk gyászában és dicsőségében. l\1i is ez 
ezer év alatt mélyen eresztettük létünk gyökereit e meg- , 
szentelt talajba, s mid6n oly S?k viszály után fölöttünk 
a szabadság napfénye végre kisütött, a mélységben fel
halmozott erők a sudarat szinte meglepő magasba szök
tették, feslett a bimbó, bontakozott a lomb s e tavaszi 
pompában megismétlődött a felszabadított erők igaz
sága és csudája. 

De a felszabadítás munkáját nem mi végeztük, nem 
is végezhettük ; mi csak érdemeseknek mutatkozhat
tunk rá. És ha ma ünneplünk, őket ünnepeljük, ~Magyar
ország megujhodása nagy korának legnagyobbjait, 
Ferenc József királyt, Deák Ferencet, Andrássy Gyulát, 
Eötvös Józsefet. Voltttk mások is, többen, sokan, 
mindannyijuké hálánk és hódolatunk. De mégis Egy 
van köztük, ki a zsidóságnak különösen drága, kinek 
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n<?vét imáinkbn., emlékét szívünkbr zárjuk : báró 
Eötvös József. 

Xem foglaljuk le magunknak. Életének tanulságai, 
mííködésenek eredményei a nemzet közkincsét gyara
pítják. De lebetetlen épen ma meg nem emlékeznünk 
arról, hogy . ő volt lVIagyarországon az első , ki 1840-ben 
mélyrehaió tanulmányban fej tegette az emancjpáció 
kérdését . ~:fint legilletékesebb méltatója mondja : << 

mártir zsidó nép szenvedései mélyen meghatják lelkét 
s a Zsidók ernamcipációja című ragyogó essayjében oly 
rszmékE•t hirdet a magyar közönségnek, melyeknek 
igazságáról sokan meggyőződnek, de valósíthatatlan 
ábrándnak tartják.>> J\IIert <<természetében feküdt meg
érezni az eszmék jövőjét és akkor lépni fel mellettük, 
mikor még népszerűtienek és kevesen higznek bennük>>. 

Eötvös a zsidók ellen felhozott rninden vádat és 
támadást négy okra vezeti vissza. Azt mondják -
írja - a zsidók romlottsága erkölcseinket -- külön 
nrmzetisége hazánkat - hite vallásunkat --· felszaba-. 
dulásának veszélye személyes érdekeinket fenyegeti. 
~it·zékeny lelke hevület ének, nemes elméje okfejtésé
nek egé~z grt.zdagságával boncalja és cáfolja egyenként 
a jó- és rosszhiszemiiel{ tévedéseit és álságait oly meleg 
érzésRc .. l, oly szárnyaló költői nyelven és az igazságnak 
oly hatalmas fegyvert.áráva.l, hogy akit egyebek közt 
maga mcllet,t tanubizonyságul hi fel , a zsidó Riesser 
Gu brif>l is alig vetekcdh~tik a mi EötvösünkkeL 27 éves 
volt , midőn a. Zsidók rmancipációját uwgirta és úja bb 
27 óv mulva ő, a miniazter végrehajtotta. 

D(:j Eötvös nE'm elégedett 1neg felszabadításunkkal ; 
egységesnek, erdenek is ak&rt bPnnünkt:> t. látni. Az 6 ja,-



vaslatára ült összP az első magyar zsidó kongresszus 
és ugyancsak ő nyitotta meg egy beszéddel, mely ma 
époly időszerű, mint 49 évvel ezelőtt volt. Ezt 
1nondta : <c\z 1867. XVII-ik törvénycikk az izraelita 
lakósokat az ország keresztény lakósaival egyenjogú 
polgárokká tette a polgári és politikai jogok gyakor
latában ; e kongresszus feladata eszközölni, hogy a 
hazában létező izraelita hitfelekezet, mint vallásos 
társula t is, épen oly szabad , önálló és autonón1. testü
letet képezzen, 111int a kPrc•sz tény autonóm egyháza,k . 

<<E n1agnsztos cél kétség<•n kívül csak nagy akadá
lyok leküzdésével érgető el , melyeket a kezdet nehéz
ségei, a jelenlegi állapot rendezetlensége és a minden új 
rendezkedés iránt keletkezni szokott előítéletek és félel
mek még növelnek. De bizalommal várom, hogy az 
önök szakismerete és eszélyessége feltalálandják a meg
oldásnak legalkalmasabb módozatait ; és teljesen 
his~em, hogy az akadályokat le fogja győzni ügy
szeretetük, kitar tásuk, tapintatosságuk és azon szívós
ság, mellyel Izran fiai ha,gyományos létükhöz raga~z

kodnak. Mert lehetnek -önök között eltérő nézetek a 
zsidó testületek külső SZPrvezetére nézve ; lehet, hogy 
va,nnak, kik a vallásos szertartásokról eltérően, talán 
épen ellentétesen gondolkoznak, de nem hiszem, hogy 
legyen valaki e gyülekezetben, ki mindnyájnnkkal 
egyenlő hévvel ne óhaj taná az izraelita hitfelekezet
nek fennmaradását és biztosítását, ki ne óhajtaná, 
hogy az izraeliták ne csak mint egyének, hanem össze
sített erŐ\'el mozdítbassák elő n közös haza érde
keit. Ez pedig úgy eszközölhető legbiztosabban, ha 
az izraelita polgárok összessége jelen szétszórtságá-
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ból r()ndezett vallásos iesLüleLté szcrvE?zi magát és 
C'r6it. rgyrsíti.)> 

Ji~öLvös költői végrendeletének végsorai közisn1ert0k : 

Hn. fl' ll ll DU \ rnd l1e'V <.'ll'l, 

E szmóim győzl'delmo 

L egy<'ll l'mlékjolrm. 

Gyulai Pál EöLvösr61 h' t híres emlékbeszédét azzal 
frjrzi br, hogy amit r költeményében óhaj tott, mind be
trljl'SiilL. Xem tclj l'süH b(' . 1\ ~i 1nagyar zsjdók még nagy 
ndóscÜ vagyunk göLvösnek és min1agunknak. 

* 
r ogy a halhatatlan férflú iránt t~ntozó hálánkat a 

n1ni nnpon némileg künuLassuk, azt ajánlo1n: 
J. t.együk le Eötvös legközdPbbi szület ése nap

ján sírjára az Izraelita Ma.gyar Irodalmi TársulaL 
koszorúját ; 

2. keressük fel fiát, báró Eöt.vös J;orántot, kö
vetkező sürgönyünkkel: l\Iidőn az Izraelita 1\Ia
gyar Irodalmi Társulat a mai felolvasó estéjén a 
magyar zsidóság c1nancipációjána.k 50-dik évfor
dulóját ünn0pli, enyészhetetlen hálával hódol 
Eötvös József dics() emlékének, aki felekezetünk 
(\gyenjogúsításáuak egyik vezérlő ellnéje s haladá
sának serkentője és irányítája volt. l\Iély tisztelet
tel értesitjük 01'1'61 Excellenciáda t, a magyar 
tudon1ány európui hírű képvisel6jét, kiben nagy 
atyja szellemének és elveinek 1néltó örökösét 
köszöntjük. 

* 
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A 7. üdvözleire báró Eötvös Lóránt elnökünkhöz ru·. Vadász Li· 
p6t ny. á llamtitkárll;oz intézcit következő levolévcl válaszolt: 

»Iélt6sá.gos Uram l 
A bölcs vezetésével hnlad6 Magyar I zraelita Irodalmi Tár

~nl at nagyon kegyes volt irányomban akkor, amikor a ma
gyar zsidóság emancipációjának ünnep én atyámról hálával 
mcg<'mlékezvc, erről engem is értcsitett. Az atyját tisztelő 

(iónak valóban oem Ir het nagyobb öröm<', mintha látja azt, 
hogy c még emlékében is szeretett atya lelkes muukásságá
nak eredménye elismerésre és az elévülhetlen hála jelére ta
lált azok körében, kiknek javáért szívvel-lélekkel küzdött 
olyan időkben, mikor azokért még küzde11i k ellett. 

És aztán nem gyönyörü, nem örömct keltő jelenség-e az, 
hogy az ötven év előtt Magyarországban felszabadult zsidó
ság valóban magyar lett s nemzetünket gazdagabbá tette 
n<'mcsak anyagiakban, hanem irodalmában és tudományá
ban is? 

A Magyar Izraelita Irodalmi Társaság is rendületlenül ezt 
cselekszi : Vivat ! Oreseat ! Floreat ! 

Kérem elnök urat, fogadja társulata nevóben a nekem 
szerzett örömért legőszintébb hálámat. 

Budap est, 1917 december 29. 
N agy tisztelettel híve 
Báró Eött;ös Lóránt. 

VISSZAEMLÉKEZÉS AZ EMANCIPÁCIÓ 
IDEJÉRE. 

Az régen volt, hogy némiképen Ú'óember voltam 
magam is, de történetú-ással akkor sem pr ó bálkoztam. 

Tisdában vagyok azzal, hogy azt a megtisztelő fel
hívást, hogy a magyarországi zsidók egyenjogosításának 
ötvenedik évfordulóján ebben az illusztris körben én is 
tartsak el6adást, nem köszönhete;m sem készültségem-
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ul'k, Rl· Dt nnnak, hogy rnn~k a feladatnak megoldására 
különös hiva t ot tsággal bírnék ; talán jnkább azért esett 
én rt>án1 a vála s~dás, mrrt egyik. vagyok azok kö~ül a 
kc~vé~ 1nagyin· zsidó közül, lók akkor foglalkozt.ak a 
nwgycnors~ági zsidók ügy<·ivel és kikeL a sors a mai 
no.pig itt fekjtett önök kö:rébPn és t alán azért., mer t 
a bban az id()bcn majdnem egy éviizeden keresziül 
véld len ül én voltum Magyarors~ágban a zsidó hit
fdekt'r.t'Lnek - íródeáhjü.! 

lh~ltehPtték, hogy lllÍnt szen1- é.· fült aníu1ak szrnlé
lyt'k és esc1uényck tekintetében tudomáson1 lehet olyan 
részlet <-'la:()l js, n1elyeket a hivatásos i. udósok a levél
t Éw:ak oklt-'veleiben és egyé b forrásokban meg nem talál
nak és hogy nlint élő kút forrás héza.gokat t udok ki
t ölteni, tévedéseket. tudok kiigazít a nj. Tartok tőle, hogy 
ezeknek a korlátolt várakozásoknak sem tudok meg
fd(.)lni. Feljegyzésejlll nincsenek és az a.ggkor feledé
kenységével megterhelt emlékezőtehetségem sem olyan 
1nár, mint régen volt. Hozzájárulhat az az öntudatlan 
túlbecsülés is, melyet egyes részletekre nézve önkény
telenü1 elkövetni szakott az, ki a dolgokat nagyon 
közeltől látta., sőt azokban habár csekély és alárendelt 
fontosságú szerepl() volt. 

De ha báJ.• ezek b()l kiindulva, arra kellene szorít kez
nom, aminek beavatott kortársa voltam, mégsem tát·
gyalhatom a magyarországi zsidók egyenjogosításának 
1\érdését és ami azzal kapcsolat os, akként, mintha az 
1ninden el(Szmény nélkül, küzde]c n1 és ellenzés n(llkü1, 
újévi meglepetésként jutott volna az 1867. év lejá,rtával 
u nwgynr Izraélnek. 

Azt hisze~ a XVIII. század vége felé, a~ 1790/1-iki 
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orsr.ággyűlés körül, találhu.tjuk el ő nymuait 1Iagyar
ország %Sidóhítű l<tk0::5<tinak kt·1J(-~]é brn n.yilvánu1ó azok
nak a törl'kvéseknrk, mely<:k a ~~itió hit fl-'lcke'7.l't jog
állásának országos. törvény általi biztosítását, a zsidó
ságnak a nemzet testébe való bekapcsolódását célo~ták. 

Meglepő, hogy első sorba nem is a jogok kit erjesztését, 
hanem a honpolgári kötelességekben való részesedést 
állitot ták. 

íme, a mi első <<ass7.imilánsaink>>. Imitt-amott, e~zel 
a címmel tisztelnek meg bennünlret ma is, abban az 
értelemben, mint ha árulói volnánk az egyedül helyes 
zsidóságnak, mintha a nemzethez való símulásunl! veszé
lyeztetné . ősi hit ünket. 

Régi mondás, hogy semmi sem ~j dolog, ami történik 
a nap alaH ; és ez a mostani bölcseség sem új . Csodálatos 
azonban, hogy a mi zsidóságunk egyik rés~e nrm 1Jú' 

megs~ab;:tdulni attól az előíté lett ől, hogy a · nPmzetPk 
kult urn1unkájába való bP kapcsolódás VC'szélyez~ et.né a 
zsidó vallást. A r.sidó vallásos életnek f<.'ltét0le - mond
ják - a <<gólesz>>, az üldözöttség állapota ; ennek mt'g
szüntével kjvész a ~sidók vallásos élet é ből a zsidó 
szellem. 

A megrögzött el5ílélettel S'?íemben erőt elen mind<:>n 
cáfolat ; szó és tény egyaránt. Voltak és vaunalr rajongói 
a ghettónak; mindég és mindenütt voltak árnynlaiok 
a zsidóság b·ebelébc'n; voltak és vannak haladó ~.sidó

pártok és maradi ~sjdópáctok; nilndig akadnak aggo
dalm;L·ok, kik mindl'n ~·~t .. lJőtől fp l t ·ni tudják azt a mi 
ősi vallásunkat, mE? ly diadalm;:t~a n t <'kint vi~sza báront 
évezred viharait· a és vérö~öneire ; ak<~ dnak, kik ar. <.'l
zárkózottság ban, a nem rJjetek kult m·élel~től való el-
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különözésben látják n. zsidóság fennmaraclásának bii:
tosítékát. És azon a hosszú és kü tdelmes úton, melyet 
a nwgy<.u: I zraél megt0tJt, m.íg a jognélküliség és hon
talanság állapot.ából n. t oljesjogu álla,mpolgár és fele
kr~d magaslatára eljuthatott, ennek a. hossz~ útnak 
minden állomásán a felekezetünk idegen ellenségei 
részéről tapas~alt ellenállás nem sokkal volt nagyobb 
annál a reszisztenciánál, melyet magának a feleke~etnek 
egyes rétegei fejtettek lri. 

A t C'ndencia még most sem veszett ki egésn;en ; a 
régi <<apekóreszbőh> lett a modern <<asszimiláns>>. Csak 
a név változott, a lényeg ugyanaz mf;l,rad t . Az elnevezést, 
mellyel megcímeznek, ne vegyük sem sértésnek, sem 
gyanúsításnak ; lehetünk mi jó magyarok ; nen1 leszünk 
azért rosszabb zsidók ! 

Arra, hogy a XVIII. század vége elé megnyilatkm~

hatott a magyar zsidóság kebelében a nemzet életébe 
való kapcsolódás vágya és hogy kérvényez(Heg és stir
g<'tlSleg keresték a módot, hogy az idegennek tekintett, 
tűrt zsidó magyar honpolgárrá váljélr, befolyássallehe
telt az a szabadelvűbb szelleni is, mely II. Jó~sef l\orát 
jellemezte, de különben is Magyarországon a?: 1790/1-iki 
ors:~;ággylilésen nz inter~onfesszionális viszonyok r en
d<'zése volt a t örvény hozás domináló feladata. Az 
1791 : XXVI. t .-c. <<de negotio r eligionis>> a protestáns 
ft> lekezetek magna eartaja és a rákövetker-ő XXVII. t.-c. 
a görög nemegyesült vallásua knak is megadt a a politikai 
0mancipációt, roondván, hogy más honlakosok módjára 
1\fagyarországba.n és kapc:-;olt rés~c·i ben birtokképességgel 
és hivatniképességgel ruhár.tatnak fel. 

Tényleg sz? esett ezen n.z ors:~;ággyűlésen a :t~sidókról is. 
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Tizenötsoros törvény, a;ll 1790/1 : XXXVIII. t.-c. <<de 
Judrois>> akként intézkedik, <<hogy a zsidók állapotáról 
addig is gondoskodva legyc'n, uúg ügyök és némely 
szabad királyi városoknak őket érintő kiváltságai a 
legközelebbi országgyűlésen jelentést teendő ors~ágos 
bizottság által tanácskozás alá vétetnének és a zsidók 
állapotáról ű szent felségének s a karok és rendeknek 
egyetértő akaratával intézkedé-s tétetnék, a Kk és Rr. 
ű S'lient felségének jóváhagyásával határozták, hogy a 
Magyarors'liág és kapcsolt részei határaiJl. belül élő 

zsidók az összes szabad királyi városokban és más hely
ségekben, ide nem ér tvén a ~za bad királyi bánya városo
kat, azon állapotban, melyben az 1790. évi január 
elsőjén voltak, megtarta.ssar1.ak és ha abból netalán 
kizavartattak volna, . visszahelyeztessenek>>. 

Tehát <<addig is, míg ... a legközelebbi országgyűlé
sen>> s 'így joggal kereshetnők a corpus jurisban e'lit az 
ünnepélyesen beigért intézkedést ; megalakult-e ez az 
országos bizottság és mit m,űveU, nem tudom ; leg
közelebbi és közelebbi országgyűlés sok is volt, de a 
zsidókkal a törvénykönyvben egy félszázadon ke
resztül újból nem t.alálkozunk. Csa.k 1840-ben van 
ismét törvény <<a zsidókról>>. Lehet, hogy a napoleoni 
háborúk viszontagságai késleltették az igéret bevál
tását, de az 1815. évtől kezdve erre sem lehetett hi
vatkozni. 

Jogkiterjesztést az 1794: XXX VIII. t .-c. nem hozott ; 
lt?pés a jogegyenlőség felé ez a törvény nem volt, csa.k 
a lt?tező állapotot akarta ideiglenesen fennbutani ~s 
újabb megszorítások, a különböző, különöseu a vA
rosi törvényhatóságok részér()! sfuűu gyakorolt sa-
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nynTgatások ellrn J\iyanta a 'l.. iclókat lllPgvédel-

_-u ni abban az időben c.L nic~gy<\l'Ol':-'f>clgi z~idók l'l'

lnéuye, t\ Z ten né ·xt::tP:Wll rH·In az, mnit nli 1na Plllauci
páció aln.tt ért ünk. Teljes jogú 1nngynr álhtU1polgár 
az időbt•n osak a magyc.u· lll'llle" volt ; olyan magasra 
akkor a zsidók szeme nem nézett , vágyaik netovábbja 
az lehetett osak, hogy rosszabb áll<lpotban ne legye
nek, mint az országnak tö bbi, UC'm neme lakosa és 
hogy részesei legyt•nek ők is azoknc.1 k a. jogoknak, 
melyeket az országnak ker esztény va.llá .. ú lakoBai 
élveztek . 

.Ami legsúlyosabban nE'hrzedett r c•ájuk, a letelepE'désj 
szabadság korlátozása, különbö1.Ő k<'nyérker pseti foglal
kozá tól V<ÜÓ eltiltott. ág, bir tok- P, hivatalképes ég 
hiánya és a nwg:;zégyt>1útő külön türelmi adó vo ltak 
Az állüpotok korántsein voltak országosan t'gyenlőrk 

A vánnegyékbPU jóakal'ilt ú. Vr1gy ahol ruányzot t i.· 
a jóakarat, a feli.1ner t Pgyéni érd <•k ált al befolyásolt 
földe úri pártfogás 1nellr t t, áltn lábnn kedvev.()bb volt 
a hE>lyzct . Ámdt• <-\. zsidókat életfoglalkozá ·uknál fogva 
inkább a váro~ok, az ipe:tr é:::: ken ·skr<.) p}pm "zé khPly('i 
vonzották volna, de itt purtikuláxis statul Ulllok sr.n 
bályozták a Yiszonyokat és az akkor legnagyobbrésr.l 
német városi polgárság rlleru z<'nVt' és a céhbeli ip<~ 
rosok kPnyéririgység0 helyenként c·ltérő, de csakDPlll 
k.ivétt·l nélkül nyomorúságos helyzet be :zorította <1 

zsidókat . 
Az 1791: XXXYIII. t.-c. kilnondotta, hogy u hol l 790. 

január l-én szabad volt laknia a r.Ri dónnk, ott lak
hatik azután is és amely foglalkozást liPhotclt 1790. 
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jcutnár 1-t>n, <\Zt {ízhf'itp azuhín i~. KifPjPzPtt Pn fPlUl

t artotl<t azonb<Ul ez <l törYeny Hzt n tilahrwt, hogy 
bányavárosok bau zsidóua k Ir t dept'dui~ n01n :;:zaba d. 
Hogy n1iért , <lZl j r ll•nkori é~ :6t' l kitalálni twm l~het. 

Attól tcutott~k, hogy n föld gyonll'á ból ki Y~. 7.nek az 
ércek, ha a föld felületét zsidó lá bak tapossák, vagy 
nma törvényhatóságok olyan ::;zerzf:'tt jogának tekin
tPtiék-e azt , hogy zsidó lako . . ág nll ront.·a a levegő

jüket, 1nely szerzett jogtó-l azo l, nt tnegfoHzt nni nen1 

lehet . 
Bánnint volt is, tény az, hogy i:\ 1nagy<H törYény

hozás 1840-ig nem jut ot t hoz~á, hogy a z iclók ügyé
vel az 1791- ben tett igéret hez képest foglalkozzék ; 
pedig nem kell hi.ru.:D , hogy <:1 m agyar törvényhozás 
ezalatt a hosszú idő alatt interkonfes"zionális ügyeket 
nem tárgyalt voln•L Ott van például az 1827: XXX. t.-c., 

1nely foglalkozik '' görög nemegye8tilt é evangelikus 
vallásúak közötti válóper ekkeL ... ~ intézkedést igénylő 
esetek sűrűségét t ekintve, a zsidók dolgánál aligh<l 
lehetett ez sfu·gősebb dolog. 

Keresve a corpus jurisnak ezen félszázadnyi idő
szakában a zsidókTa vonathozó törvényeket, ilyent 
ugyan nem találtan1, de talá ltam valanut, anut meg
enllítésre méltónak tartok . 

Az 1827: XXXV. t .-c. <<becikkelyez.i ~ a nen1zeti mu
Ztlwnra felajónlott adonlányokat ; az adakozók kö
r.ött találta.n1 két zsidófelekezet.i te t ületet. ((t\. p{~sti 
k8belbeli zsidók• adtak 4005 forintot és «Az óbudai 
zsidó hitközség~ adott 2625 forintot. Mai mértékkt11 
mérve, jelentéktelen összegek, de ha öss~ehnsonlítjuk 
ar. abban a. törvényb0n becikkelyezett egyéb adon1á-

~~ TMTT ~vltl'\nfTe, )llt8. 2 
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nyokkal, például _hogy Gy()r vá.rmPgye adot t 1824 
fo1·int 49 ln·ajcárt, Pozf;ony várnwgyr 1567 forint 6 
kr-ajcárt, Székesfehérvár szab. kir. város 1000 forintot 
és a legmagyarabb szab. kir. város, Debr€czen 8989 
forintot, mindjárt más s.zfnben látjuk azoknak az 
1827 .. év beli tíirt zsidóknak hazafias és kuH úr barát. 
felbuzdulásá t. 

Eljutottam az 1840 :XXI X. t.-c.-hez, <<a zsidókróh>; 
ennek a törvénynek is változatlanul ez a címe. 

1840! A. magyar szabadelvűség aranykora, Deák 
Ferenc, Eötvös József, Kossuth Lajos, Szemere Ber
talan korszaka. Az· a törvény, mely ekkor keletkezett, 
csak nem lehet más, mint az, hogy az ország .zsidó
hitű lakosai ugyanazokat a jogokat élvezik, melyeket 
a törvények a valamely bevett vallást követő hon
polgároknak biztosítanak. Nem így van ! Az új tör
vény ugyanazzal a mondattal kezdődik, mint az 1791. 
évbeli törvény : <<Addig is, mig a zsidók állapotjáról 
a törV'ény bővebben r endelkezik, ezúttal határozta
tik.>> A törvény azonban nem rendelkezett sem 1844-
ben, sem 1848-ban. A törvény tartalma is lényegi leg 
nem egyé b, nunt az 1791-iki törvénynek ismétlése. 
Az országban sziiletett vagy törvényes engedélly(:>] 
letelPpedett zsidók bárhol lakhatnak, kivéve a bánya
városokat. Ez a tilalom továbbra is fenntartatik, 1not>t 
már némi indokolással: <anelyekb6l a bányák és bá
nyászi intézetek tekint etéből törvényes régi szol~ás 
n1ellett .jelenleg kizárva vannak.» Amit az 1791 ... jki 
törvényt·e nézve csak sejtesképen mondottam, tc·hát 
1840-ben nyiltan megmondja a törvé11Y ; a bányálu·a 
nézve ártalmas a zsidók közelsége és a bányavárosok-
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nak ősi joga az, hogy távol tartsák maguktól a zsidót, 
mely ősi jogot érinteni nc•n1 szabad. Azontúl a zsi-dók 
gyárakat is állíthatnak, kereskedést és mesterségeket 
is íizhetnek, sőt a meateremberek legényekkel is dol
gozhatnak, természetesen csak súntén zsidóvallású 
legényekkel ; végül gyakorolhatják azokat a tudo
lllányokat és művészeteket, rniknek gyakorlatában ed
dig is voltak, tehát másokat nem ; és ott, ahol eddig 
is szerezhettek városi telkeket, szerezhetnek ilyeneket 
jövőben is - másutt nem! 

Ez az 1840-ik évi emancipácionális törvény ! Jog
kiterjesztést nem hozott, a létező viszonyok fenntar
tására szoxítkozott. 

Nehéz .arra magyarázatot találni, hogy az akkori 
nagy liberális fellendülés mellett a zsidóknak régen 
beigért törvény nuként kerülhetett ki ilyen alakban 
-a törvényhozás műhelyé ből. . 

Kétségtden dolog, hogy nen1 csak a magyar nE'n1zet 
szabadelvű felfogása végzett 1791. és 1840. között 
óriási haladást, hanem a magyarhoni zRidóság is szenl
mellátha.tólag n1egkezdette a nemzettel való összeolva
dásnak azt a nem könnyü processzusát, n1ely oda 
vezetett, hogy 1na ~1agyw·o1·szágn<tk olyan zRidóhitű 
lakossága van, mely minden íz.é ben n1t1,gyar. Volt 1nár 
tekintélyes számban zsidó értehniség és zsidó népes
ség, ?a~afias, magyar és n1íivelt.. De kétségtelen, hogy 
talán túlnyomó tö1negben, a n1agyarországi zsidóság 
akkor n1ég idegenkedett a n1agyar nyelvtől éra magyar 
társadalomtól, polgári jogok elnyerésére nen1 is vá
gyódott, sőt azt ellens~envvel el is utasította magá
tól, féltette téHe vallását és megszakot t életmódját . 

• 
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A n1ni nen1zedéknPk 1nár aligha lelwt t'Jl\.ép:t<'lnú' 
azt a sok keserű. égei, nw ly et a nutgynron;zági haladó 
zsidó ág akkori vczérférfi<ú lépter~-nyo1uon lenyelni 
volt.ak kénytelenek, ha egyrészt abban n k(-'I f'RZ\ény 
társadalüln ban, me ly 5ket egyénileg ugyan befogadta, 
utalással a zsidóság egyes rétegei között fennforgó, 
mélyreható kultw·ális különbségekre, fo lyton azzal 
traktálták őket : hiszen ha a többi zsidó is olyan volna, 
mint maga, kész örömmel fogadnék be; és másrészt 
ha arra törekedtek, hogy a zsidóság kebelében Ina
gyarosodásnak és művel5désnek egyengessék ú~ját, 
egyházi átokra és kiközösítésr e nyilt kilátásuk. 

Elterjedt nézet volt az, hogy magyarsági és ér tel
miségi cenzus mellett egymástól el kell .l\.ülöníteni 
ezeket az egymással is meghasonlott elemeket, és a 
kvalifikált résznek minden halogatás nélkül meg kell 
adni az egyenjogúságot. Én még nagyrészt személyE'
sen is ismertem azokat a férfiakat., kiknek akkkor vezér
szerepük volt a magyarországi zsidóság intellige~s 

részé ben. Űk abban a nézet ben voltak, hogy a kérdés
nek ekkénti megoldása ellen teljes erejükkel véde
kezni kötelességük; úgy tudták, hogy a felekezet egJ
ségét minden áron meg kell óvni, meg kell osztaniok 
a hátramaradottakkal a jogtalanság állapotának ke
serveit, mert hivatásuk, melyet be kell tölteniok, az, 
hogy befolyásukkal előmozdítsák a nemzeti kullura 
és általános műveltség terjedését a felekezet egyete
mében és nem szabad elhagyniok azokat a hitsorsoso
k~t, loknek állapot.a ez esetben annál reménytelenebb 
lett volna. 

A részleges Pmancipáció ellen kézzel-lábbal véde-
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k('ztek és ez az önmegtagadás, melyet a magyar Izraél 
legjobb elemei akkór tanusítottak, talán megérdemli, 
hogy t udós történészeink tudomást vegyen<•k eiről a 
való tényről, habár az jegyzőkönyvekben és oluuá
nyokban megírva nincsen. 
- Az 1840-ik.i országgyűlés sen1 hozta meg tehát a 

várva-várt egyenjogosítást, a törvény későbbi «bővebb 

rendelkezésére>> lettünk u tasítva. Ezt a bővebb ren
delkezést a~onban hiába várták a magyarországi iz
raeliták ; országgyűlés után országgyűlés, csalódás 
után csalódás következett. A <uegkö~elebbi>> 1844-iki 
országgyűlésnek van ugyan törvénye <<a vallás dolgá
ban>>, de ez csak a protestánsok átt.érési és vegyes 
házasságbeli panaszait orvosolta; hogy a zsidók pa
naszaival is foglalkozzál,, azt ez az országgyűlés sem 
tartotta feladatának. Sőt vannak az 1844-iki ország
gyülésnek t örvény cikkei, melyek valóságos emanci
pacionális j ellegűek, a I V. és V. t.-cikkek, egyik a nem 
nem esek birtokképességéről, a másik a nem nemesek 
hivatalképességéről; ezt is, azt is megkapták ekkor 
az ország nem nemes lakosai, - de csak <<a törvénye
sen bevett bármely vallásúak>> ; tehát kifejezetten a 
zsidóknak kizárásával. Bármennyire akarjuk ne1n 
látni, lehetetlen nem látni, hogy tudatos, szándékos 
kizár áR. 

És jött MagyaroTszág nagy esztendeje ; megjött az 
1B47/8-iki pozsony1 országgyűlés; m egalkotta az 
örökké emlékezetes 1848-iki törvényeket, melyek 
Ma.gyc.11rorszá.g összes közjogi viszonyait gyöker esen 
átala,kították. És ezekben a törvényekben szó sem 
esik a zsidókról. Még csak a~ a bizonyos <<Addig is. 
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a mig& sincs bennük ; a korábbi igéret megujítás a is 
elmaradt ; még az 1791-ilri példa szer int.j, a legköze
lebbi országgyíilésen előterjesztést teendő bizottság 
kiküldésével sem biztatták a zsidókat ! 

.A$ 1848-iki törvényhozás páratlan liberalizmusa, 
mely az előitéleteknek hegyeit mozdftotta el helyeik
ből és tövestől kfu·tott minden maradiságot a magyar 
alkotmányból, a zsidókra nem terjedt ki. 

Pedig nagyón könnyü lett volna és nem került volna · 
sok munkába. Hiszen ott van á sokat emlegetett XX. 
cikk «a vallás dolgában.)> 

l. §-a ez : «Az unitária vallás törvényes bevett val
lásnak nyilvánfttatik.t Csak be kellett volna szúrni 
ezt a négy kis szót : és a zsidó vallás. Azonfelül a gö
rög nemegyesült hitűek automatjkus szervezését és 
kongresszusuk egybehívását tárgya,zó 6. §-hoz hasonló 
7. §-al kellett volna megtoldani a törvényt és az év
százados igazságtalanság teljesen ki lett volna fr tva 
a magyar közjogbóL 

Hiszen megengedem én azt, hogy a VIT. t. -cikkben 
kimondott erdélyi unió ból kifolyólag az unitáriusok 
recepciója nem volt elodázható, de utóvégre Magyar
országban mégis csak több volt és több ma a zsidó, 
mint az unitárius. 

Nem tudok szabadulni attól a véleménytől, hogy az 
akkori zsidóságnak ie kellett valamely részben hibás
nak lennie abban, hogy a mi ügyünk teljesen mellőz
tetett. Az időpont, a korszellem soha sem volt szá
munkra olyan kedvez(), mint éppen akkor ; a konzer
vatív ellenzék teljes tehetetlenségben nézte az ese
ményeket ; az udvari körök idegenkedése ki volt kap-



VISSZAill\fLÉ KEZ ÉS AZ E~tANOIPÁOIÓ IDEJtRE. 23 

csolva ; voltal{ kipróbált lelkes barátaink, kiknek be: 
folyása dominált az országgyűlésen és a vánnegyék
ben ; - és mégis - éppen csak a zsidókkal nem tö
rl5dött senki. 

Nem tehetek róla, lehetet lennek tartom, hogy ez 
az eredménytelenség bekövetkezett volna akkor is,. 
ha a felekezet ügyeinek az időbeli gondozói az~al G 

hatá.rozott.sággaJ és azzal a bát.orsággal képviselték 
volna a zsidóság igazait, amE>lyet mi a mult század 
hatvanas éveib~n kifPjtettünk. Egyet. el kell ismer
nem. Nekünk nagy segítőnk volt a barátságos Rajtó ; 
ezzel a hatalmas ténye~ővel ők n~m rendelkezhettek, 
ezt kizárta a cenzura ! 

És jöttek a negyvennyolcas szabadság mézeshetei ; 
és Magyarország szabad polgárai között egyedül a 
zsidók támolyogtak, sem nem polgárok, sem nem sza
badok. Mélyen megalázva, n1ég attól sen1 voltak meg
kímélve, hogy P esten és Pozsonyban zsidóellenes 
zavargásokat r endezett az a városi lakosság, mely 
ősi örökségképpen táplálta. a ~sidóellenes érzel
meket. 

És következett a szabadságharc, a magyar nemzet
nek dicsőségteljes szabadságharca. És beállott. a váratlan 
csoda ! A megvetett és lealá~ott, a sem nen1 polgár, 
sem nexn magyar, a zsidó, t öm egesen tódult a. kibon
tott zászlók alá, a zsidó elvitte féltve rPjtett templom
kincseit a haza oltárára, 1naga pedig elment , hogy 
vérévPI öntözze a csatamez6ket. É)'; a 1nagyarnak, ki 
észre nem vette a zsidókat , ulikor 1ujn t törvényhozó 
jogo ka, t osztogat ot t, almrva nen1 akarva észre kellett 
most vennie, hogy az ő zsidai jogokat ugyan nem 
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szure~h·k 1•bbl'll u hazában, do köt olességükot, azt 
tudják t•:-; t t>ljesít ik. 

SzcgNln· lH•rült Üllk. A haldokló J\lagyarország egy 
utol~ó pillantá~t vetett az ő zsidaira. A kérdés komoly 
és rn·<lmónyrs C'lintézésénrk n<)rn tc·kintPttr, nem te- ' 
kint brHP st>nki, tlt• hódoló Plisnl<-'résc volt a mi hű

~égünknc·k és hazafiasságunknak! 
Ugyanebbc·n az elismerésben, bár 1nás módon, ré

~zcsített n másik fél is. A Haynau ál tal a lnagyar
országi t.sidóságra, a sza,1Judságbarc a latt tanmdtott 
hazafias 1nagavisrkt ükért, büntetésképpen kirótt, fe
lPtt€' ~úlyos kontribuciót értem. Emlékeztet némikép
pC'n AhHHvérus és H am an lPgendájára. A lesujtó vég
z('{ ként. kieszelt vc·szedelemb51 a legértékesebb jótéte
nlény lPtt. ~1egdicsőült királyunk kegyelme ezt a 
lion i ri buci ó t a jelPnleg még a vallás- és közoktatási 
nlinisttériunl ál1 a l kezelt iskolai pénzalap pá változ
tatta és csak ennek az alapnak létezése t ette lehetővé 
l< gértékPl:!ebb kultúrintézetejnknek, a rabbiképzőnek 

éH a tanítóképz6nck alapítását és fenntartását. Rabbi
ink éH tanítóink, ha a szószéken és a katedrán hazafi
~ágn~ okta.t.ják a magyar zsidókat, gondolhatnak arra 
is, hogy ők maguk is azt , hogy itthon a hetzában 
uyt'rbC'ttek n1agaszto.· hivatásuknak 1negfelclő, a kor 
~~.ínvonalán álló kiképPztetéflt , mint els() eredeti ok
nak, annak a hazafiasAágnak köszönhetik, m e ly et a 
magyar :t.sjdóság 1848-ban és 1849-bPn tanusított. 

És j üt trk <.L nagyon-nagyon szmnorú pszt end ők. 
Kör.öR Hr.Pnv(•dés, közöR t'lnyon1atás. A bevPt t vallású 
magyarnak sem volt. töbh szabadságu,, sem volt jobb 
do l ga, Jn int a zsidó vallású m agyarnak ; együt t su· án-
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kozt unk, együtt panaszkodtunk, együtt gyászolt unk. 
Ámde úgy van az a világ rendjé ben, hogy a közösen 
t'-lszcnvedett martil'iumokból fakadnak a legmelegebb 
rokonszenvek. Így nálunk is a mult századnak öt ve
nes éveiben. Amit a hosszú-hossszú idő alat t a leg
nagyobb igyekezettel nem tudtunk elérnj, meghozták a 
balsor~ csapásai: közeledtünk egymá~hoz. A magyar 
zsidóság közelebb jutott a magyar nemzet szivéhez, 
és a nemzet kezdte megismerro az ő zsidait, kezdte 
felim1erni azt az értékes elemet, melyet addig nem 
méltatott érdeme szerint. 

Derengett a visszatérő alkotmányosság hi\.jnala. 
· Különös fordulat állott be. Magyarországban a köz

szabaaságok csemetéi nem ritkán konfessúonális ta
lajból keltek bi. Így ekkox is. 1859-ben volt; a~ úgy
nevezett szeptemberi pátens 1uegbolygatta a protes
táns felekezetek autonómiáját. A. protestáns egy házak 
ezt a támadást nyilt ellenállással foga.dták. Nem ma
radtak egyedül, felzúdult a'?i egész nemzet, bevett és 
be nem vett vallásúak mind, kivétel nélkül és felv.et 
ték a harcot a hatalom ellen. És jött az 1860. évbRn 
az úgynevezett októberi diploma és az országgyűlés 

egy be hívása. 
· Útban voltunk a~ a.lkotmány visszaállítása felé. 

Ennek a~ országos hangulatnak benyomása a.lat.t, 
ebben a milliőben indult meg a mi mozgalmunk is, 
a sajtóban és a pesti hitközség üléstenuében. 

Alapos tévedésben vannak azok, kik azt biszik és 
azt Íl'ják, hogy akkori mozgalm.unk célja ne1n a. fele
kezet önkormányzási jogána.k, 1nás szóval az auto
nomiának kiküzdése, hanem csak a zsidók politikai 
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egy• .. njogo. ítása, má:-. . zóvnl az f'Inancipáció elnye
ré. e volt ; és hogy a r eC{>pcióra vonatliozó töfekvés 
csak későbbi fejlemény, a kövPtkező nemzedék eszme
köréből feltörő követelé lett volna. A dolog éppf'n 
ellenkezőleg állot t. 

Mint mondottam, a mozgalon1nak indító . lökést a 
protestánsoknak az autonómiát védelmező badjárata 
adott, csak termés~etes volt tc--bát, hogy mi if' ebbe 
a'?; irányba indultunk meg. A?. t-1nancipációra nézve 
az volt akkor a vék>ményünk, hogy az úgy i~ okvet
lenül meglesz, mihelyt ismét meg lesz a. törvényala
kítás lehetősége és amig ez megadva nincsen, amazt 
sürgetni nem lehet ; ellenben hitközségünk önkor
mányzatát, melyet ugyan országos törvény ne1n bi'l;
tosított, de amely ősi szokáson alapult, azt meg akar- . 
tuk minden illetéktelen beavatkozá~ ellen \édt'lmezni. 

A pesti hitközség akkor gyökeresen megváltoztatt a 
adminisztrációját ; akkor vetette meg jel~nlegi szer
vezetének alapját ; új alapsr.abályt alkot ott ; új. elől· 

járósigot ,-á lasztott ; bevonta köré be az értelmiségi 
elemeket. A régiek Df'm tudtak belenyugodni ; nem 
' oltak hajlandók kiadni kezükből a hatalmat. ~fa is 
így történik Pz, fájdalom, . ok helyütt. .A. politiheli 
hatóságoknál . kerestek pártfogást, mi pedig nem akar
t uk tűrni, hogy hitközségi elnök, templomi és iskolai 
el<iljárók ne azok legyen<:>k, kiket mi választunk ; 
nem akartuk türni, hogy hitközBégi elnököt és elől
járókat , akiket mi választunk, a politikai hatóságok 
elcsapjanak és azokat ültessék nyakunkba kiket 5k ., , 
neveznek 1ri. 

Ekörül forgott a. dolog a hitközség üléstermé ben _és 
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lllÍ'\'"el ot·szágo:-; köz~g hiányában, mandátum nélkül 
ugyan, de a helyzet termé .. zetes folyományaképpen 
és kiváló egyéniségénél fogva is, a pesti hitközség el· 
nöke volt or zágos érdekű ügyekben is az egész ma· 
gyar Izraélnek a kormány el()tt szószólója, az 6 kezé· 
ben folytak egybe e felekezet or zágo" ügyei is. Első 

sorban tehát nem a politikai egyenjogosit ás állott, 
hanem a _ felekezeti önkorn1ányzat. 

A .. ajtóban pedig a b ovo, tehát már l 860. ban éc:. 
1861-ben akként kezeltük a dolgot, hogy kettőt kö
Yetelünk - a zsidók egyénenk:énti egyenjogosítását, 
az emancipációt éF- a felekezet e~·enjogo itását, a 
zsidó vallá~ r cepcióját. _) !ár akkor követeltük mind· 
kettőt, mind a kettőt egyfonna határozott"'ággal, 
egyforma nyomatéko.,sággal. Ezzel kapcsolat ban kö
Ye.teltük, hogy az iskolai pénzalap feletti rendelke"€s 
a felekezet jogkörébe utaltassék át. 
Ebből az időből megemlítheteiD még, hogy az or

szágbírói értekezlet által alkotott ideiglenes törvény
keré i ... za bál~·ok annyiban érintkeznek ezen előadá

. om anyagá,al, hogy az I. R. 22. §-a akként r endel
kezik, hogy ((_-\. vallás különféleségé ből kifolyó, a z 
ausztriai törvények ur~lma alatt bővített polgári 
magánjogok jelen állapot ukban meghagyatnak. • Ekként 
a letelepedési szabadság és a birtokképessé g, me ly hez 
a zsidók az alkotmánytalanság idejé ben j utot tak, 
érin tetlenül maradtak. 

Az 1860/ 61-iki országgyűlés eredménytelen mar adt ; 
tör vényt nem alkot hatott. 

Csak a sa j tó maradt meg, hogy Yédje igazainkat és 
napirendről leszorít.tatni ne engedje ügyünket. A sa.j tó 
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túluyoinó része ba.rátságosan tárgyetUa ügyünket és 
hathatósan támogatta törekvéseinket. 

Első sorban a <<Pester Lloyd>>-nak tartozunk örök 
hálával. Kevéssé ismor etos dolog, hogy a nagy magyar 
zsurnalisztának, Falk Miksának hazajövotele szintén 
a mi emancipacionális n1ozgalmunkkal volt kapcso
latos. 

A Pester Lloydnak a mult századbeli hatvanas 
évek első felé ben, a ne1n ~si dó, vagy már nem zsidó 
(erről bizonyosat nem tudok) Weisz János volt a fő

szerkes·~tője. Lelkes patrónusa vvlt ügyünknek és 
mindenkor készségesen rendelkez-ésünkre bocsátotta 
lapjának hasábjaít. Történt, hogy Weisz nyugalomba 
vonult és elköltöbött Lipcsébe, hol előkelő rokonsága 
volt. 

Az új s~erkes~tőség a Tégi munkatársakból l\erült 
ki ; a~ új főszerkesztő már zsidó vallású ember volt. 
Történt pedig, éppen a legkritikusabb időben, az 
1865 /68-iki országgydlés tartama alatt, hogy az új 
főszerkes'z.tő megsokalta a 7JSÍdók alkalmatlankadását 
és egy szép napon röviden kijelentette lapjában, hogy 
ő ezt ·a kétdést lapjában többé nem tárgyaljq, ; a zsi
dók türtessék magukat. 

Nagy ~enebona ::i· laptulajdonos Lloyd-társaságban . 
Rendkhüli kö4gyűlés. Ross~alás a lap szerkes?;tőségé
nek. Utasítás, hogy a lap a 7sjdó-kérdésben a leg
liberálisabb álláspontot foglalja el.. A szerkesztőség 
is levonta a konzekvenciát. Az összes munkatársak 
szolidaritást vállaltak és kijelentették, hogy a leg
közelPbbj újéVI·e otthagyják a lapot és ők alapítanak 
új Lloydot. ' 
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Azt hittéli~ hogy ők a"' erősebbek. ·A társaság a~ou

ban nem ij edt 1neg é:.; nen1 hátrált 1ueg. Wahrmu.nu 
Mór vezérlete n1ellett kiküÍdött bjzottság kerrset t új 
sz~rkesztőt. Elsőnek Horn Ede volt kiszernelve, ki 
akkor Párisban élt . Meg is volt már vele a.z a lku, dt• 
ő az utolsó pillanatban m~ggondolta a dolgot., hogy ő 
mégis inkább Párisban marad és visszalépett. 

Ekkor kínálta meg Wahrmann ~Iór a már nem zsicló 
Falk Miksát, hvgy vállalja el a Pester Lloyd srze1·kes1tŐ

s~gét. Falk Miksa akkor Bécsben élt, az Österreichische 
Sp ar kassa-nak volt fő t it kár a és onnan küldte a Pesti 
Naplónak a hú·essé vált (Fk) cikkeket Falk december 
31-én érkezett Pestr e és januárr l-én megjelent a Pester 
Lloyd Falk Mjksa nevével és a szerkesztőségben mir
den íróasrtalp.ak volt új birtokosa. Ma sem tudom~ 

hogy m.iként tudta Falk ezt ~ r emeklést végh~tvinni. 
A .Pester Lloyd gyarapodott tekintélyben és olvasók
ban, a rövidéletű Ungarischer Lloy'd pedig csakha.mar 
els~enderült. 

Megtörtént a koronázás és megdicsőült királyunk, 
rna ötven esztendeje, szentesítette az 1867 : XVII. 
t .-cikket, mely megadta <<az ország izraelita lakosai
nak~> a pvlgári és poli~ikai jogegyenlőséget. A felekezet 
egy~njogosítása, . a .7.sidó vallás recEpció ja nincs benn 
ebben a törvényben. 

~1i nem így 11kartul< a dolgot. Mi úgy akart uk, hogy 
1. §. adja meg a~ orsrz;ág izr aelita lakosainak a polgári 
és politikai egyenjogúságot ; 2. §. a zsidó v q,llás törvé
nyesen bevett vallásnak nyilváníttassék ; S. §. ae; 
1848: XX. t·.-C. 8. §-ának példájára biztosít tassék a 
felekezetnek az önkonnányzat joga és u tasíttassék a 
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kormány kongr esszus egy behívásár a, úgy mint a ~ 
1848; XX. t.-c.-ben ll görög nemegyrsült vallásúakra 
nézve történt. 

Báró Eötvös József annyiban vvlt eltérő '\lélem~

nyen, hogy nézete szerint kongresszust, mely az ön
kormányzati szarvezetet megalkossa, királyi elhatá
rozás alapján összehíhat a kormány akkor is, ha a 
törvényben erre utasítva nincs is. Ha kell, úgy a 
kongresszus hozandó határo~atait utólagosan törvé
nyesítheti az országgyillés, amint hogy a gö.rög nem
egyesültek dolgában is, végeredményében, az 1868 évi 
IX. t.-c. által így történt a r endezés, az 1848 : XX. 
t.-c.-től bár eltér()leg. · · 

Sajnos, a következmények megmutatták, hogy he
lyesebb lett volna úgy eljárni, amint azt lni óhajtottuk. 

Az emancipáció tehát megv0lt ;.de nagyon jól tudtuk, 
mi is és a vallásügyi kormány is, hogy e'lzel az ügy 
befejezve nincsen. Hátra volt még a nehe~ebbik feladat : 
a'?. önkormányzat megalapozása és a vallás recepciója. 
Báró Eötvös József hozzá is látott a dologhoz ; bizalmi. 
férfiakkal megtartott előkészítő konferencia után össze
hívta az alkotmányozó egyetemes gyillést - kon
gresszuRt - melyet ő maga személyesen nyitott meg. 

A kongresszus bevégezte · a maga munkáját legjobb 
tudása szerint, de mindvégig szem előtt tartvtta, hogy 
a hitfPleke~et egyenjogosítása nincs törvény által bi?.
toHft va, mig a recepció törvény be iktat va nincsen. 
Ezért a~ utolsó érdemleges ülés ben, a magam és társaim 
indítványára a kongresszus elhatározta, hogy fElliratban 
azt kéri a kormányi ól, hogy már az 0l'S7Jággyíilés leg
közelebbi ülésszakában terjess.zen el6 olyan törvény-
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javaslatot, InPly a zsidó vallást a törvényesen bevett 
va Ilások sorába felveszi, 

A recepció tehát nem volt 'kPsői utószülött, még ke
vésbé volt másszülők magzatja, mint az emancipáció, 
Már az is hiba volt, hogy két külön törvénybe foglalták 
ezt az egymáshoz tartozó~ egymást kiegésdt() két intéz
kedést . 

Hogy a r ecepció mé~s csak 27 év multán, az egyház
politikai törvények sorozatában került a törvény
könyvbe, ezért ne okoljunk senki mást: ~sak saját ma
gunkat, a saját kebelünkben beállott bomlást , a~ áldat
lan viszálkodást, mely hitfele-kezeti életünket minden 
vonatkozásában megbénítja. 

De végre meglett a recepció is és épen ezekben a na
pokban jutottunk el a végállomáshoz. Be van uyujtva 
a törvényjavaslat az 1848: XX.· t.-c. fokozatos végre
hajtásáról. Nem akarom vizsgálat tárgyává t.enni azt 
a kérdést, hogy az alapítvány · összege megfelel-e a 
népességi aránynak. Nem ez a lényeges, hanem az, 
hogy hitfelekezetünket ne érje megint bántó sérelem, ne 
illesse lealázás. Elnémult az az értelemnélküli szől·szál

hasogatás, hogy a zsidó vallást, bár törvényesen bevett 
vallás, m,ég· sem illeti meg az a jog, mit a bevett vallás
nak a törvény biztosít.. A fenyegető bullán;J. elsimult 
és mi megnyugvással nézhetünk ennek a törvényjavas
latna.k tárgyalása elé. 

Megelégedett érzéssel ünnepelhetjük lna ezt a reánk 
nézve annyira nevezetes évfordulót. A magyar Izraél 
célhúz ért és aLJ utolsó, a.mi még hátra van, saját há~unk 
a.lkalmas berendezése, csak ra,jtunk múlik. És tnert 
szent vallásunk tekint~lye ezt tőlünk parancsolólag 
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követpJi, kell hogy 1n~gttdáljul{ rnódj~ t annak, hugy 
t t'sl véri egyptér té ben ter enüsünk l'l ' JH1Pt hité let ünkbl'n 
es szü11te .. sük 1neg a ff'lekczt'tünk ke lJelé ben dúló vis~á

lyokat. 
Legyen béke Izraélben ! 
Előa dásolu végére ért en1, de nen1 ffljezh et em i\Zt bP 

anélkül, hogy mélységes krgy~let t d ne t>mlé k ez~en1 

1urg nrról l\ férfitu·ól, ki bö lc~ ~P zet ő je volt a n1agyar 
z"idóságnak a tövi .. e ú ton, a. jogné lküli, a türelmezett 
honlako~ mélységé ből a t eljes jogu honpolgár m.agas· 
latára. Ennek a t en~mnek faláról t ekint le reám, az én 
t isr.t elve tisztelt vezéren1nek, az én ~zeretve : zer etet t 
1nesterenuwk ~ucképe. 

A nemzedékck kegyeletc és hálaérzete feledékeny. 
De ha önöket, unün1, utjuk a ker epesi-úti tel11etőbe viszi, 
helyezzenek dr. HirschJer Ignác sírkövére egy parányi 
kavicsot, a tnegeJnlékezéf-'nek hagyományos zsidó jel
képét ! 

Budnpest. Dr. Mezei Mór. 

l l •• l 

AZ EMANCIPACIO TORTENETE. 

Ünnt pel a mngyar zsidóság. l\Ja van épen ötven 
t ~zt~ndPje, hogy meg<licsőült kirá lyun}, tön ·ény t . ~~n
tPsítPtt, nwly polgári é politikai (•gyenjogúságot adott 
u hazai z~i dóknak. A mi JWnlzedékünk nwlv már uz 

' ·' áJiainpolgári jogok v ' de lm e alatt n veJkr dve jut ha t ott 
t· l tdt;! t hivatá ához s egyéni bo1dogulá:;l1nak sza bad útján 
a képzelhető 1Pgkülönböz6bb pályákon. s~olgálbatja a~ 
org~ág közju.vát, n.lig-alig tudja megért eni ma, amiddn 
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zsidó vallású miniszter teTjeszti a törvényhozás elé az 
általános választói jogról szóló javaslatot, hogy ötven 
évvel ezelőtt hazánk lakósságának számottevő része, 
rnely az ország polgáraival egyaránt viselte a közter
heket, még nem élvezte a választójogot, csak azért, 
mer t zsidó volt . 

Csak a választói jogot említem, mert ha egyrészt az 
en1ancipációért küzdők soraiban világosan látták, hogy 
a választói jog képezi a súlypoutot, ahol az emelő rudat 
kell alkalma.zro, hogy aInagyar zsidóságról legörcH~tessék 

a kivételes helyzet megszégyenítő terhe, úgy másrészt 
a~ou meglepő jelenséget látjuk, hogy az emancipációt 
kjmondó országgyűlés előestéjén, az 1865-iki képviselő
választások alkalmával számos kerületben a szavazat
s~edő-bizottságoknak zsidók is voltak tagjai, dacára 
annak, hogy szavazati joggal nem bírtak. Löw Lip6t, 
a~ <.·Inancipáció tudós, erélyes és ·~é les látókörü elő
hcu·cosa volt az, aki fo lyójratában először irányította 
a közfigyehn et a zsidók választójogának fontos néző
pon t.jára, midőn 1861 január 4-én Irányi István sáro: 
lllPgyri főszolga bíró nyilváno. an megbotoztatott egy 
zsidót, á llitólag ártatlanul. _-\. napilapok foglalko7tak 
az üggyel, helyt elenítették a szolgabírói önkényt, han
goztat ták, hogy_ bármit köYC't ett is Pl a zjdó, a s·~.olga

bírónali nem szabadott Yolna n1egbotoztatnia ~ de a 
ba1nm·osau elülő hirlapi viharból c. ak Löw Li1>ólnak 
Yillán1okat szóró ciklu' világlott (l }Ő~ Inl'IS ben bátran 
künoudja, hogy űiagya1·or .. zágon választják a közigaz
W\t ási tisztviselőt - így t ermé ~zetes, hogy a stolgabíró 
t ekint ett el \an azolu:a, akik 'álasztói, de tHijanak a 
zsidónak is polgárjogot, az nemc"ak politikai jogok 

Al 1111T 2Tkönyve. 1918. 3 
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él\totiuté t fogja nyújt.itni1 do garanciát is a ~sidó i'3~cmé· 
!yes és vagyoni biztonságánt ; c~t a uózőpontot ne té. 
vessze szl'lll <'UH n. törvényhozás>>. 

Akkor 1uég n \m érl<ezot t l t\z idej o u.nn~tk, hogy 0z a 
tlér,őpont irányított n. volna a törvény hozás t. do a so
rompó n\csait cgynHís után t ört~k ki o ászári pátcnsek, 
helytartósági intézkedések, nw.jd n1iuiszteri rendele-tok, 
melyek enyhítették a zsidók helyzctét. ~I0gongedték a 
zsidó jogballgatóknak, hogy egyházjogból is vizsgáz. 
hassmutk (1850 juu. 14), megen.gedték a zsidó tudós 
nől,uck, hogy kercs~tényeknél is scgédkezhC'ssent'k 
(1850 Sl'JPpt . S.), mogs'liünLotték a tilahnttt., 1nely a zsidó
kat lő zt'r- és sn1étron1-készít é étől s l'lá.rmdt ásától til· 
tottn. d (1851 1nárc. 12.), UH'gtmgedtók, hogy o, óSidók 
is tru:tha~~amtl\ kcTrsztóny im"sokat. és csrlédokct (1859 
nov. 29.), llH'g zünt ct ték a ~,sidók lu\r.nsságköté"'énél 
Juegkövet t'Jt. politilm.i ha.tó::;ági bclt't'gyozést. ( 1859 nov. 
29.), lnrgt•ngt"\dtók bánninő ipnrnu.k szn.bnd gyul{orlásá.t 
(1859 the. 20.), továbbá, hogy kt'r0s7.tóny végrrnckletén 
zsidó is ~~t' n pt'lht't;::\Pn t.a.nu gyttnánt s 1negszünioUék 
a:lon l'l'lldl'lkt'zt'st, 1nely a. r.Hidó v~\.l lonuí. á t l\l'l' C' oltény 
tanuval ~zomben ttggályosnnk 1nondjtL (1860 jnn. 6.)t 
nH'gPngt~dték, hogy zs1dólt is {ízhrssonel\ gyógy. í'('l't'sz

~égrt, itaJutérést, Sl'Jes.zégelé~t t'~ nudonlipa.rL (1860 
jan. lS.), Inogszünl0Lték {li bányu.váro. okb<tn Vctló t nr· 
tózkodás H letrlepNlés tilohnát (1860 jan. 14. ); 1860-b·tn 
febr. 10-én 1uár mt'gengt'dték, hogy a zsidók inga. t lan 
birtokot is Btf'rezhcsscnPk ; o.z 1861. óvi orszá.~bírói 
ért~kPzlt;lt, bizonyár1\ n ~á.ro. megyPi s~olgtt bíró bot o· 
zási ügyéb<H kifolyólag, ki1nondja n b{invádi eljárásról 
hozot l törvény 5. §-ában, hogy <<a tc~ ti büntetés alóli 
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t rljl"~li mcntPSRég ... 1ninda~ou izrn.clitákra i~ k.itl •rjt ·~l.
tci vén, kik bár poli t ikni jogok gyakorhttá.va l Íl~lruházva 

ninc~rnek, nr. erre törvényileg n1egszabott egyéb ltvali
fikációval bú:nu.k)>; sőt. 1867-bon o. zsidók csküdts~éki 
képrssógéről jelont 1neg ign.zságügynlinisztori rendelet, 
<<pót h\ ·ul ttzon 1nuln.szt ásért , n1ellyel az országban n z 
c·sküdtrk ö:sszeírásánál ti zsid6ka.t., 1uint polgári és poli
til\<li jogolat törvénycsen nem bírókat, k.ihagyták>>. 
Így hál. n, ::;ormup6 rácRn.i n1ár k gnagyobbrészt ki voltak 
t ördr lVl', do a soxmupó 1nég Ir volt bocsátva, törvényr
Sl'l1 ll"tég nrn1 bírták a polgári és politikai jogokat s így 
sr.n.vn.r.l\tuklutl non1 is já.rulhatt.ak n1ég ~tzon vrszággyűlés 
11wgváhts·~tásához, 1u~ly törvénybe iktatta n zsidók 
11olg~\ri és polit.ikai jogait. ; uo d~:toártt Scitovszky Jáno 
hC'rccgprintás pászt,oTlevolénrk, 1ncly felszólította az 
or~zág kn.t holil<us lu kó sá.gát, hogy csak ka. t hJliku 
j l' löltl'l"~ sr.avazzn.nnk~ ar. ország szu.bttdE'lv{i hangulat a 
~r.án1oR l\ l'rület bt'n. ;, időkat küldött. ki a. választ6-
hi ·~; ot. t st1.gokbu. s olyn.n kövctPk<'t kültlött a~ ország
gyűlésbl~, kik végre c'gyhüngúln.g lr rótták azt a. tnr
tozá t, nwly0L Európa. nuis álhunai nu\r j óvni t?lőbb 

kirgy0nlít r tt Pk n. :tRidók iránt. 
Hazánk n.z álhunol\ közt utol ó volt a sorban, nH)ly 

n z~idókn.t. l'Innncipálti:t; és nu1. önt elt ·rlkapntott ... ág 
nélkül, do jogos önérzet t cl t0l\int het ünk Yissza n. ]p t ünt 
félszúzttdrn, DH• rt. t\ z ok ut án nn1ikPt, n. 1nngyar z id óság 
c fét r.th~ad alatt lcgnem0srbb orejének kifl'jtésével v~cr
r.Pt t hn.zá.nk fölvinígoztat ású.rn., n v. öt, ven évvel C'Zrl őt ti 
aggál~·oskodók is kényt 0lcnrk elisnwrni, hogy :::t"~HUtli 
tórcn son1 Innradtunk u zon vthnko?.ásokon nl ul . ntilH't 
hozzánk f{htek. 

3* 
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~fert delelőjén túl volt már s alkonyat felé hanyat
lott 1867-ben a szabnelelvű ég napja, s nem csoda, ha 
akkor már is1nét hangosabban s nyiltabban jelent kez
hettek az ősi előíté letekből fctkadt aggályok, de talán 
épen az adj<l meg a Illagyar en1ancipációna.k az igazi 
értékét, hogy nú g Európa többi állan1aiban a, negyvenes 
évek forradalmainak izzó b<:tngula.ta képezte a b berális 
gondolkodás Sí' Ínaranyát kiválasztó erőt, mely min
tlenütt a zsidók egyenjogosítását aF?;onosította a szabad
elvű ég kritér iumával, addig nálunk lecsillapodott han
gulatok bék€s idején rótta le taTtozását a zsidóság iránt 
a t örvényhozás. Lerótta békés időben mindEn föltétel 
nélkül úgy, miként forradalom viharainak hat ása ala.tt 
c ·elek elte meg Ausztria s Németország valamennyi 
állmna, holott, amikor hazánkban vetette felsí ínre a 
fon:ad<dom P kér dést, egy nappal a világosi fegyver
letétel előtt aron küztaps. al üdvözölt törvényjavaslatot 
fogadta el a Szegeun' 1nenel\ült n~1u~etgyűlés, nH.J1y a 
polgári és politikai egyenjogúsítást egy hozandó le
települési törvénytől teszi függővé s a.ruely meghagyja 
a belügyminiszternek, hogy <<a mózesvallásúak papjaiból 
és népvála ztottjaiból hívjon össze gyülekez;etet, ré~zint , 

hogy hitágazataikat nyilvánítsák, jlletőleg reformálják, 
részint, hogy jövendő egyházi s~erkezetökre nézve a 
kor kívánataival megegyező javításokat tegyenek~. 

Így festett a forradalom lángolásának világítása mellett 
hozott törv~ny, mely rég elfelejtett és a hazai vis~o
nyokra ross~ul alkalmazott külföldi vitákból merítet te 
anyagát, s előrevetette hosszú árnyékát egés~en 1867-ig, 
amikor az előz1nényck alapján az utolsó pillanatig sem 
ldwtett. biztos reményt fűzni az emancipációnak azon 
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fonuábau 1ueghozot1~ törvényéh('l6, antdy fölelnPHe a, 
magyar zsidóságot ~ anwly hazánknak áldására vált. 

.Ilogy pedig értéke szerint méHányolha1:>suk a tör
vényt és é\Z utókor háláját leróhassuk azon Dlegvilá
gosodott szPllonű vezérférfiak i1·ánt, kik lankadatlan 
küzclelen1mci kivívlák számunlo:a az Pgyenjogot, ves
sünk egy pillantást a,z előzményekre, lássuk, nlinő hatá
sok alatt alakultak ki hazánk ban a kérdés megoldásat 
célzó u·ányelvek, s minő erők vitték az eszmét számos 
akadályon át lassú fejlődés útján a törvény megalko
tásáig. 

A zsidók helyzetének javulása, a h-ivételes törvé
nyek alól való felszabadulása Fl·anciaországból indult lci. 
Háromszor rázkócitatta meg Európát a n·ancia vulkán, 
melyb()l a népszab~dság és az emberi jogok kivivására 
törekvő erők mindtovább terjedve végre a harmadszori 
lökésnél eljutottak hazánkba is, az utolsó állo1násra. 
Igaz ugyan, hogy ha külön értéket kölcsönöz a mi 
egyenjogúságunknak az a körülmény, hogy nem forra
dalom éveiben jutottunk birtokába, úgy hazánknak 
még nagyobb dicsőségére válik az, hogy a mi uralko
dónk, II. József volt a kezdetek kezdetén megindítója 
a zsidók felszabadítása gondolatának, noha a történeti 
isn1ertetések XVI. Lajost mondják Európában a h"'g
e lső uralkodónak, ki kEdvező rendeleteket adott ki a 
francia zsidók helyzetének eny hítésél'e. Me rt eltekint ve 
attól, hogy II. József már 1781-ben adta ki a zsidóságra 
is kihatással volt türelmi rendeletét s ugyanazon évben 
engedte is meg, hogy az összes fennálló nyilvános isko-
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lá kai lát ogathe:l.'::>ák, földn1ívoléssel, ipn.rral, nrffvészettel 
foglalko z hassanak, holott XVI. Lajos csak 1784-ben 
törölte el a megbélyegző személyi vámot s 1785-.ben 
;m.ondatta ki a párisi parlament, mint legfőbb törvény
szék által, hogy büntetlenül még zsidót sem szabad 
bántani, úgy XVI. Lajos enyhítő rendeletejnél jogosan 
feltétele~hetjük Mária Antoinette hatását., aki báty
jának, II. Jó~sefnek befolyása alatt · nevelkedett. De 
bármennyu·e óhajtott is· XVI. Lajos a zsidók helyzetén 
enyhíteni, minden intézkedését elsöpörte a forradalom. 
A szabadság eszméjének föllángolása reávilágitott a 
zsidók kivételes jognélküliségér e s a forradalmi nemze-t
gyűlés legkimagaslóbb alakjai követelték számukra is 
a teljes polgári és politikai felszab~d-uiást .. 

Végeredmény é ben, a fori·adalom kitörésétől számítva 
csak húsz esztendei küzdelem után részesülhettek a 
francia ~sidók az emancipáció áldásában. Az em~eri 

jogok felszabadulása nem ~ngedte napirendről Iekerühli 
a kérdést , de csak két évtizedes küzdelem vezette el 
a kívánt és roéltó megoldásho'l, a.zon előíté letek vfg
leges legy{iréséhez, roel~ek föltéteJeket szabtak ~z egyen
jogúság kiterjesztése elé ; különbséget tettek zsidó és 
zsidó közt., művelt és műveletlen, meghonosodott és 
be vándor lot t szerint osztályoz va őket csak fokozatös 
Emancipációt óhajtottak számukra ; majd vegyes
házasságok el6mozditása által a teljes ~beolvadást re
m~ lYe, s hatósági felügyelet alatt vezetett kungreRszus 
útján vallásnyilatko~atot és reformálást kivánva, végül 
pedig a közvetlenül gyakorolható állami ellenőrzést 
szolgáló szervezet megalkotásával . adta .csak .meg az 
európai szabadság alapjait megvet() Napoleon a zsidók-· 
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nak azt, amit termés.zetes emberi jognak nt·ve~ünk. 
Legtávolabbról S(:llll szabad l<.~kicsinylenünk P:r.en elő

ítéletekből fakadó óvatosság folytán a forradalon1nak 
és nagy Napoleonnak a zsidól{ Pmancipációjára is ki.
ható jelentőségát ; Franciao1:szágban csakhamar be
látták, hogy mennyire igazságtalanok voltak a zsidók 
iránt, midőn megrögzött el()ftéletekkel oly nehezen tud
tak beletorődn.i abba, hogy az emberi szabadság hazá- ·· 
jában lehetetlenség továbbra is kivételes törvények 
t erhe alatt hagyni a 'Zsidókat; csakhamar belátták, hogy 
oknélküli volt a félelem, m.ely csak fokozatosan, óvatos 
körülhatárolással nyúlt a kérdés megoldásához ; csak
hamar eljutottak annak a megismerésé hez, hogy a zsidók 
polgá~i és politikai felsza badftásá val csak az állam nyert . 
értékes erőket, melyek előmozdftják az ország viruló 
nagyságát. A csodálatos csak az, hogy amikor a francia 
vulkán másodszor háborgott s legközvetleneb~ül Német
országot rendítette meg, a német államokban ismét 
legelejéről kezdték a zsidókérdés tárgyalását, ugya.n
azon kifogásokkal, ugyanoly előítéletekkel, mint ami
nőket Franciaországban akkor már rég elfeledtek és 
jóvá is tettek. · 
Amidőn 1880-ban a júliusi forradalom megdöntötte 

a bourbonok trónját, a francia kormány teljesen el akarta 
tüntetni mitíden emlékét annak, ~ogy valamikor oly 
kevés bizalom~al voltak a zsidók iránt és törvénybe 
iktatta a . zsidó kultusz költségeinek az állampénztárból 
való fedezését. Ilyen példaadásan sem okultak a ném.et 
szövets~ges államok, melyekben a közszabadságért 
vívott küzdelmek csak most vetették felszínre a zsidók 
egyenjogúsitásának ügyét.. Legels5nek tünik fel Zöpfl 
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heidelbexgi közjogi professzor, ki ct zsidók egyenjogú
sításáról az egész irodalomban legelőször használja ai 
emancipáció szót, amely kifejezés különben legelső íz ben
Angliában ke1·ült 1828-ben forgalomba, de nem a zsidók, 
hanem a katholikusok egyenjogúsításának alkalmával; 
az angol katholikusok emancipációjának mintájára 
használja Zöpfl e kifejezést a zsidók emancipációjáról, 
melytől óva intj az államokat, mert a zsidókat vallásuk 
akadályozza a polgári kötelességek teljesítésében. -Vele 
egyidejűleg Paulus titkos egyháztanácsos is röpirat ban 
emeli fel figyelmeztető szavát, hogy a zsidók nem 
polgárjogot, csak idegenvédelmet érdemelnek, mert 
mindenütt külön államot alkotnak az álla.mban. A bajor 
parlament elé került javaslatot levéteti napirendről a 
kormány avval a megokolással, hogy emancipáGióról 
csak akkor lehet majd szó, ha a bajor zsidók megalkotják 
egységes egyházi szervezetüket, amit azonban az 
orthodoxok vonakodása egyelőre lehetetlenné tesz. 
Ez 1884-ben történt Bajorországban. A badeni nagy
liercegségben 1831-ben a felsőház vetette el a javaslatot 
avval a megokolással, hogy előbb kongresszust hívjanak 
egybe a zsidók s hárftsák el a polgáriasodásuk útját álló 
akadályokat. Még Szászországban is parlament elé 
kerülhetett 1833-ban arz; emancipációs javaslat, mely 
azonban megbukott azon követelés címPn, hogy előbb 
mutassá.k be a zsidók hitvallomásukat. De legkülönö
sebben festett a porosz parlament, holl833-ban Streck
ftt!s titkos tanácsos javaslata alapján arról tárgyaltak, 
h~gy kétféle zsidót ismerjenek : állampolgárt és v~delmi 
zs~dót ; .a vagyonosnak és mliveltnek adjanak meg 
m1nden JOgot, a szegén_y és tanulatlan zsidó pedig csak 

• 
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az áJiarn vé<JE:lmét élvei'ze kivételes törvények oltalma 
és súlya alatt. íme a 11émetországba.n előtérbe tolt 
előítéleték s ráfogások, miket Franciaország régisé:g
tárából szereztek 

A francia vulkánnak harmadik lökésre kellett meg
mozdulnia, hogy EuYópa fölébTedjen középkori alélt
ságából. Az 1848-iki februári folTadalom földrengf-se 
Németországon keresztül Ausztriát is hullámvonalába 
sodorta s utol<;ó rezgései nem hagyták érintetlenülmost 
már hazánkat sem. A német szövetséges államok 
vala.mennyije minden tétovázás és föltétel nélkül kim on· 
dotta alkotmányuk alaptörvénye gyanánt, hogy az 
állampolgári jogok nincsenek valláshoz kötve ; A.usztria 
1849 máreius 4-én csak négy nappal előzte meg 
Szászországot, a lutheránus Spanyolországot, a zsi
dóJaa is kiterjedő állampolgárságot kimondó alkotmá· 
nyos alaptörvényével. És. hazánk? 

* 
II. József rendeletei vérmes reményeket é bresztettek 

a magyal· zsidóságban s ki t udja, miként alakult volna 
a zsidók sorsa hazánkban, ha a megvilágosodott lelkű 
igaz ember t úlélte volna a francia forradalmat. 1790 óta 
nem volt cu:Szággyűlés, melynek ajtaján ne kopogtatott 
volna alázatos és önérzetes kérvényével a magyat· 
:Z"Bidóság. :Még csak meg sem hallgatt~k kérésüket ; sem 
1807-ben, sem 1825-ben, sem 1832-ben nem hozták a 
zsidók ügyét napirendre. Csak az 1839:-ben megnyílt 
országgyűlésen~ amikor .a második francia forradalom 
hatása alatt kezdett fŐleszmélni az ország és számos 
vármegye, különösen Pest vármegye, DulveritZky Simon 
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alispán elnöldete alatt, ut asitás t adott a zsidók egyen. 
jogúsít á~a érdrké ben a kövctc,knek, akkor került el5ször 
a pozsonyi ors:6ággy űléf; c.~ lé.olyan törvényjavaslat, I;llcly 
kimondja a türelmi adó eltörlését. és a zsidóknak a nem
nemesekkel való egyenjogúságát. De ezen szép és a 
korhoz képest nagy vfvmánynak tekinthet() javaslat 
semmivé vált a bécsi udvar akaratából. 

Ekkor már emelkedőben volt Kossuth Lajos napja, 
ki 1841·ben meginditotta a Pesti Hirlapot., ahol négy évi 
szerkesztősége alatt megjelent. cikkeib5l nemcsak azt 
a benyomást, de azt a meggy5z5dést is szerezhetjük, 
hogy ha nem is volt a zsidók ~gyenjogúsításának ellen· 
sége, de föltétlen barátja sem volt. Kossuth nagyon 
távol állt attól, hogy minden előítélettől menten ~z 
igaz szabadelvűség erejével karolta volna fel a szidók 
ügyét ; a külföldi irodalom teljesen fogva tartotta 
azivét•lelkét ; a francia és német emancipációs moz· 
galmak annyú.·a átitatták gondolkodását, hogy nem 
tudott szabadulni attól a követelést51, hogy a zsidók 
ellSbb reformálják meg vallásukat s vegyes házasság 
által közeledjenek a nemzettel való egybeolvadáshoz. 
<Mfg más vallású polgártársaikkal egy sót, egy ke
nyeret nem ehetnek, egy bort nem ihatnak, egy asz
talnál nem ülhetnek, hogy ez és ehhez hasonlók a 
különböz5 vallásfelekezetek szociális egybeforradá· 
sát gátolják, mig ezeket nemcsak a mdveltebbek gya
korlata, - ·kiket ezért hitsorsosaik rossz zsidóknak 
tartanak - hanem ünnepélyes egyházi hitvallomás 
a zsidó vallás lényegéhez nem tartozóknak ki ne:m 
jelenti, a zsidók szoozialiter emancipálva nem lesz· 
nek, ha mindjárt politikailag százszor emancipáltat· 
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nak ifu> így írt Kossuth 1844-b(: n v ál a sz ul Löw Lipót 
cikkén(;lk azon 1negjegyí:ésér e, hogy 1nit . törő<lik az 
álla1n azzal, hogy a zsidó nem eszik di:znóhúst s hogy 
szabad volna-e. egy Mendelssohntól megvonni a polgár
jogot csak azér t, mert sonkát nem eszik. Kossuth el
érkezettnek látta a politikai emancipáció idejét,. 
de nem tudott szabadulni a gondolattól, hogy társa
dalmilag olvadjanak egybe a zsidók a nemzettel s a 
kettőt annyira összeforrasztotta, hogy a politikai 
emancipáció hátrányára és elodázására folyt~n csak 
a társq,dahnj emancipáció föltételeit és akadályait · 
hangoztatta. Kossuth e vélekedésében nem s~abf\ d 

az ügy hátráltatásának szándékát ker esni, de idealiz: 
n1us~nak rögeszméjét kell abban látru, hogy amikor 
Deák F erenc, Klauzál Gábor, Eötvös József, Szentkirályi 
Mório és a többi. vezérférfiú elodázhatatlannak tar
totta a zsidók emberi jogainak megadását a politikai 
emancipációval, akkor Kossuth szívós rendületlen
séggel .kívánt vallás] reformálást társadalmi egybe
olvadás érdeké ben. Pedig mint az ellenzék lánglelk(i 
vezére nagyot lendíthetett volna a zsidók ügyén, 
holott épen az ország köz~éleményére. gyakorolt 
rendkívüli hatása folytán az egész országban hátrá
nyosan befolyásolta a közhangulatot. 

S e hangulat szomorú bizonyságát képezik a vár
megyék követi utasításai az 1847-ik.i országgyillé~re. 

Pest városa a.zt az utasítást adja, hogy <<az ü..raeliták 
hazánkbani özönlése gátoltassék, azök polgárositása 
pedig akkorra halasztassék, mikor erre .a haza ves~é· 
lyeztetése nélkül alkalmasak és érdemesek .1-esznek.t 
Veszprém megye azt követeli, hogy ta béb~rek ne 
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t·nhlucipáltassann L,, J u ig confPssio fitl t• il n t•Ju nlutat
nak>>. Borsod vánHPgyu arra utasítja kövPt ét, hogy <<ba 
a zsidók vallásuk és S.7Jortar tásaik feUH az ocszággyülés 
el()t.t konfessziót t evén, abb<1n az álladalom elvejvel 
ellenkező tanok ne1n foglc:tltatnak, polgárosittn.ssanak>>. 
Hasonló értelmű volt u. többi utasítá. if' , 1nely köz
bangulatnctk köveik<'ZDH~nye volt az aradi zsidók 
körlevele, mely tt hitliözségeket gyöker eH vallási re
fon nok kerosztülvit('lérc s~ólítja fel, 1 o vá bbá a Pesten 
alakult rövidélet ű Radioál-egy let a vallás reformálása 
céljából, valamint a pesti hitközségnek a n1egnyíló 
országgyűléshez intézett {elterjesztése, ~ellyel Schwab 
Löw pesti rabbi által szerkesztett bit- és erkölcstant 
nyujtotta be a kíván t konfesszió gyanánt . De ha az 
1847-iki országgyűlés 1nég csak napiren dre sem tűzte 

ltZ emancjpációt, úgy azért nen1 szűkölködött na
gyon éles zsidóvita nélkül. 

Ez alkaln1at a honosítási törvényjavaslat szolgál
tatt a, me ly hez az ogy házi követek azt indítványoz
ták, hogy magyar honosságot csak bevett vallású 
lakós kaphasson. Ellenezte az indítványt Kossuib 
Lajos, Szemere B2rtalan, Gbiczy Káhuán, Asztalos 
Pál, Justh József, Szen tkiJ:ályi Móric, Lónyai Gábor, 
Bohus J ános, valamennyien nemes · hangon szólva a 
zsidók érdemeiről és azon igazságtalan elbánásról, 
melyben a törvényho~ás őket részesíti. Nagy szenve
délyességgel folytatódott a Vita a városi törvény
javaslatnál, melynek folyamán · Károlyi I stván, Pest 
város követe ~ zsidók szálllának maximumát szeretné 
megállapittatni, nehogy túlságosan elsz.aporodjanak, 
mint hogy Pesten hét év a] att négys~t n sln szaporo d-
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tak 0l. Nem mondja, hogy a Pesten született z~idó 
lakó:t ki kell hajtani, de gátolni kell azoknak a sza
porodását, kik Muszkaországból kihctjtatván, ide tó
clulnttk és csakhamar glacékeztyűben s lakkos esiz
Inában járnak>>. Ilyen szellemben srzóll a tárgyhoz 
Sza t 1nár megye követe, Kende Zsigmond ÍR s nem csaáa, 
ha ily.en beszédek m~'g nem akadályozhatták, hogy 
az ] 848 március 15-ikét Pozsonyban, az országgyűlés 
színhelyén a városi csőcselék féktelen zsidóellenes 
zavargással ne ünnepelje. Viga:ztalásul utasította az 
országgyűlés a minisztériumot, hogy a j övő ország
gyűlésre t örvényjavaslato~ készítsen <<az emancipáció
ról s azon akadályoknak elhárítását illetőleg, melyek 
azt jelenleg gátolják>>. De a zsidók barátai hiába vár
ták a legközelebbi ülésszakban a kormány javaslatát, 
s ·1niután Szemere Bertalan belügyminiszter e tárgy
bau hozz:í intév,ett interpellációra kjj elentettC', hogy 
<<idő reá PZ. ülés n.h"tt nc;111 lévén, nem fogunk törvény
javaslatot benyujtani n. háznak>>, I(állay Ödön volt. a.z, 
ki 1848. júliu. 26-án önálló indítvány alakjában ter
jPsztptt elő olyan ja.vash"tot,, mely <<a. zsidókat úgy pol
gári, mint vallá1-ü tekintetben egyenlőknek nyilvá
nitja>>. A javasitttot Illegtárgyalták a bizottságok is, 
n1ely<'knek vélen1ényét Horváth Boldizsár előadó azzal 
terjesztett 0 elő a háznal\, hogy <<az os·dályok kivétel 
nélkül azon vél<7'ményben, összpontosultak, hogy mind 
a legúja bb törvényel{bPn foglalt €?gyenlőségi elv alap
ján, mind az igazság s humanitás örök törvényei sze
:rjnt, de a nemzet osztatlan egységének s erejének 
teldnteté ből is, az izraelitákat, polgári jogolrra nézve, 
az ország többi lakósaival egyenlősíteni kell ..• De 
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a~ ügy t~gyalá át. a legközelebbi ülésfolyamrn. véli 
elhalasztani s addig jónak látná., hogy a nyilvános 
és tá.rsadalmi életben annyira feltűnő, 1nint káros el
zárkózottság s kölcsönös idegenkedés korszerű reform 
általi elhárítása végett a minisztérium 1na.gát a zsidó 
osztály értelmesebbjeivel ér tekezésbe tegye>>. Ilyen 
jelentés után a nemzetgyűlés t ern1észctesen nem tár
gyalta a Kállay-féle törvényjavaslatot, de különösnek 
bangzik egy Horváth Boldizsár ajkairól s me g hozzá 
1848 augusztus 3-án, amikor már izzott a s.r;abadság
harcba kitöfbi kész hangulat, az ilyen jelen tés, mely 
még mindig nem tudta lerázni az előítéletek bilincseit . 
Tűz- és vérpróbát kellett még megállania a magyar 

zsidóságnak; megállta hazájáért szívesen és becsület
. tel a szabadságharc viharában, mit avva l jutalmazott 
a nemzetgyűlés, hogy Szemere Bertalan miniszterclnök 
1849 július 28-án benyujtotta az emancipációs tör
vényjavaslatot a következő rövid, de mindenkori 
megjegyzésre méltó beszéd kapcsán : <<Magyarországot 
most úgy képzelem, hogy ennek különböző népei öss~e 
vannak gyülve egy lakomázó nagy asztal körül. Az 
asztalra el van rakva a népek vagyona, élete, békéje, 
szabadsága, becsülete, dicsősége, szer encséjé, reménye 
a jövendőnek, áldása a maradóknak. Magyarország 
mindén népei az as6tal körül vannak és védelmezik 
az utolsó csepp vérig, a halálig. Oldalt áll azonban 
e.,gy néposztály, mely s?Jintén védelmére kel a kincsek
-kel megtelt as~talnak, pedig az ő szabadsága njncs az 
asztalon, az 5 jogai azon jogok között, melyeknek 
m:egvédésé ben rés~ t ves~, ezen a ztalon nincsPnek biz
tositva, tehát úgy látazik idegen jogot, becsületet, 
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szabadságot védelmez, ontván azonban vérét a többi
vel egyenlően. E?.~en nép osztálya a zsidó néposztály. 
Uraim, ha a z si dó nép szinte ott van a csata.téren és 
vérét ont.ja egy oly hazáért, melynek ő még nem ki
jelentett polgára, ha ő vagyonát, életét örömest fel
áldozza azon S.?Jabadságért, melyet csak reményl, azon 
jogokért, melyeket még nem bír, mit birnak a többiek, 
kik vele harcolnak, azt hiszem, az igazság kívánja, 

· hogy· rníg egyrészről az ellenség még nagyobb számok
kal, terhekl\el tetézi, mint a többi népeket, eljött az 
idő, hogy a nemzetgyülés azon szent elvi kijelentését 
tovább ne halassza, miszerint a zsidók is -a hazának 
polgárai jogban, kötelességben a többiekkel egyen
lők ... A javaslat indokelását felolvasni .nem fogom, 
nem pedig a~ért, mert a javaslatban oly igazságok 
foglalt.atnak, melyeket nem magyarázni kell, hanem 
csak sziveinkhez nyúlva érezni lehet.>> A nem~etgyűlés 
lelkesedéssel, minden hozzászólás néll:;:ül elfogadta a 
<<szent elvi kijelm'ltéfWe)> irányuló je:Lvaslatot az ország
ban született, vagy törvényesen megtelepedett mózes
vallású lakósoknak polgári és politikai jogokkal való 
felruházásáról; szent elvi kijelentést, mert a javaslat 
további pontja későbbi időre igéri a törvényes meg
telepedés föltétel~inek 1negszabását, valamint az anól 
való gondoskodást, hogy a zsjdók kézi mestersége s 
-földmívelés gyakorlására vezéreltessenek alkalmas sza
bályok által és hogy egy összehívandó gyülekezet által 
nyilvánítsák s reformálják hitágazataikat. Színte kiáltó 
ellenmondás van Szemere miniszterelnöli ajánló be
széde s a törvényjavaslat szelleme közt, mely nlind
azon gyanításokat s előítéleteket juttatta kifejezésre, 
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amelyek a napoleoni idők emancipációját késleltették 
s amelyek a, negyvennyolcas forradalmi idők ben· még 
a német szövetséges államokban, sőt Ausztriában, 
sem kerültek már fels1ínre akkor, amikor állampol. 
gári hűségért állainpolgári jogokat is adtak a zsidók~ 

nak. Mi 1849-ben még csak a francia l 790· nél tar. 
t ottunk. 

De a szent elvi kijelentés törvénye nem emelked
hetett jogerőre ; a világosi fegyverletétel a zsid.óságra 
súlyos elnyomatást hozott s rnintba prófétai szemek
kel látott volna Szemere Bertalan a szegedi n~mzet
gyűlésen, rrudőn azt mondta: <<az ellenség nagyobb 
::;zámokkal, terhekkel tetézi a zsidókat, mint a többi 
népeket», mcrt hazafiságáért a zsidó szenvedeit n1cg 
legjobban. A császári hadvezetőség büntetésből ve
tptt ki ép a zsidókra hadisarcot, mert <<érzelmeik és 
gonosz csrlelcvésmódjul<" által előmozdították a for
l'ada.lnlat, 1nely a.z ő kö~reműködésü k nélkül sohasem 
nyerhetett volna olyan kiterjedést». Ez volt az os'?itrák 
hivatalos vélen1ény a nw.gyar í';sidók halí aftsá.gáról s 
így ne1n csoda, hogy fplfüggesrztet ték n1ég a. hitkö~sé 

geket is, melyek e'?ientúl hatósági l<ineve.,_éssel kapták 
rlőljáróilu\t, nu~gfosztották a zsidókat ingatlanszerzés 
jogától s s~üntelen zaklatással megnehezítették sz:á
mukra a kenyérkeresflt mind0n ágá.t A nlegpróbál
t a tás P~ cn súlyos évti~edé ben azonban közele bb ju
tottak a zsidók a magya,rság szívéhrr., a közös szrn
vedés próbakövén megi~merték a zsidóság értékét s 
amikor a s~enmcsétlen olasz háború után az alkot
nlány helyreállitásának reménye ébredezett, a ma
gyarság legkiválóbbjai buzgólkodtak azon, hogy a 
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legelső országgyűlés adja meg a zsidóknak arzt, ami
vel az ország nekik már régóta tartozik. Deák 
Ferenc, And1·ássy Gyula, Tisza Kál1nán, Teleki László 
s Majláth l(álmán gyűlrsekben s hírlapokba,n nyi
httkoztak és sürgették az emancipációt, · de az 

. 1861-iki országgyűlés csak a felirati vitában merült 
ki, melynek során Széchenyi Béla gr., Pod,maniczky 
Frigyes báró, Szalay László, Trefort Agoston és Jókai 
Mór lelkes nyilatkozatai után T isza l{álrnán javasla
tára legalább határozatilag kimondotta a ház, hogy 
a 1u unkájában m eg'?.avart országgyűlésnek tervében 
volt az izraeliták poliLikai egyenjogúsitása is. De 
amikor négy évvel utóbb Deák Fe1·enc husYéti cikké
vel a kiegyezés első ala1)kövét rakta le s 1865. év vé
gén újból össrzehivaiott ar, országgyűlés, olyan szabad
elv{i ánn11.lat vonult végig az egész országon, hogy 
bizton bíznj lehetett az e1nancipáció kérdésének végleges 
megoldásában. Újból csalódtak a zsidók. Hiába hang· 
zottnk el a képvi. előválasztások alkahnával a leg
tekintélye ebb politikut-3ok beszédei; hiába buzgól
kodtaka sajtóban Mezei Mór, Bródy Zsigrnond, Terwzet 
Pál, Agai Adolf; hiába fejezte ki mrgd1c:őült kü·á
lyunk, ki az ors~ággy\Ués megnyjtá~c.\ alkaln1ávul, 
1865 d<'C. 18-án fogn<.ltn n p t>sti zsidók küldüitségét, 
azon reményét, hogy a zsidók polgári hl'lyzd t' rövid 
idő 1nulva kedvező Inrgoldást fog nyerni - a kor
mány urn1 a Iegsürgé>~<·bb feladatok kö/.é sorolta az 
e1nancipációt. C..:ak kedvt>zŐ irányzatot lt'hl'tc·t t ér ezni, 
1nidőn a felirati vita ~orán Deák Ferenc n~on Yélt'
DlényénC>k adott kifcjl'Z~~t, hog~r kgvgy~;wrűbh 1nódjil 
volna. <t7. rlnnncipr1ciónak, lut nen1 alkot mhwk külön 

Az UllT l!:vkönyve. 1918. 4 
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. törvényt, hanem 1nindenütt, ahol addig különbséget 
tett a. törvény, kimondatnék : <<Valláskülönbgég nél
kül>>. <<Az emancipáció szót nem szn·etem, - mondta 
Deák, - elfogadott szó ugyan, de szégyenítő a -.:ilágra, 
núntha mi rabszolgákat tartottunk volna ; s midőn 
mi azt meg fogjuk nekik adni, nem rokon-, sem ellen
~zen v ek nem vezetnek benilünket, hanem tisztán 
egyedül az igazság.>> Ám a kedvező hangulat még min
.dig nem érle l te meg a gyümölcsöt.. 

I(ineveztetett az első felelős magyar minjsztérium, 
1uelynek kult uszminisztere Eötvös József báró, ki 
már az 1839. országgyűlésen is szószólója volt az 
emancipációnak s irodalmi téren a legragyogóbb tanu
ságait szolgáltatta fennkölt szellfmének · s a zsiclól\kal 
való együtiérzé._ének. A pesti hitközfég küldöttsége 
tisztelgett a mini. ·zterelnöknél, And1·ássy Gyula gróf
nál, Icinek ajkairól megdöbbenéssel hallotta, hogy 
<<)fagyarország meg fogja adni a zsidók egyenjogúsí
tását, de az ügyet nem lehet siettetni, mert a kérdés 
megoldásánál a keresztények érdekeit is tekintetbe 
kell venni.>> E'?; alatt pedig a minisrzterelnök nem értett 
egyebet, mint a~t, miként Hm·váth Boldizsá1· igazság
ügyminiszter a bázba.n kifejtette, hogy az em.anci
pációt a bonmdtási törvénnyel aktn·ják egyidejűleg 
elintézni. Erre azonban 1867 júniur; 7-én Bernáth 
Zsig11wnd, június 26-án pedig Deák Fe1·enc ostromolta 
nu~g a kormányt interpE>llációkkal, 1níg végre az új 
ülésszak kezdetén, 1867 novem brr 25-én Eötvös József 
báró csakugyan betrrjesztet.te a két paragrafusból 
álló javaslatot, tnely a.z ország i~raelita la.kósait c~ 
keresztény lakósokkol minden. polgári és politikai jog 
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gyakorlására egyaránt jogosítottn~k nyilvánítja. A bi
zottságok gyorsan letárgyaHák, a ház Tisza Kálmán 
és Bernáth Zsigmond hozzászólása után december 
20-án egyhangulag el js fogadta s már clecen1 ber 22-én 
a főrendiház is tárgyalás alá vette. Itt Tisza· Lajos, 
Gziráky János gróf, Szögyény László, Prónay Gábor 
báró és Szécsen Antal gr. meleghangú felszólalásai 
után, melyek a~on gondolatkörben mozogtak, amit 
Dessewffy Au1'él gr. fejezett ki, mondván: <<a zsidó 
nemzet ellen Európának majdnem minden nemzetei 
és -népei századok óta vétkeznel\, ideje tehát, hogy a 
mult időknek m~ltatl~nságait ne csak sajnálkozva 
emlegessük, hanem a.zon méltat~anságokat igazságos 
intézkedések á-ltal oxvosoljuk>>, a jelenvolt 64 főxend 
közül hatvanan elfogagták .f!. j_örvényjavaslatot s csak 
négyen S'lava~tak ellene, még pedig: Zichy-Ferraris 
gróf, Pallavici!ni Zsigmond őrgróf, BaTkóczy Zsigmond 
báró és Podrnanic~ky . L4szió .'R~r~. _ 

* 
Nem ajandé4ot adott, nem bi~almat előleg~ett, de 

iga'lságot S'lolgáltatott a magyar nemzet. Hosszú utat 
tett hazánk zsidósága II. József türelmi rendelete óta 
a polgári egyenjogúság törvény be iktatásáig ; szívós 
küzdelmekkel és keserves csalódásokkal t eli utat.. 
Végre betelj esültek reményei s boldogan köszöntötte 
a napot, amikor immár hazája iránti kötelességeit 
mint szabadjogú polgár teljesítheti. S an1időn a fél
százados fordulón emlékezeiünkbe idézzük azokat az 
akadályokat., uliket százados előítéletek ellleltek a 
zsidóságnak a szabauság virányai felé va ló balttdása 

4* 
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rlé, hódoló eli me ré ·se l rójuk le az utókor háláját azon 
megvilágosodott szellemek iránt, lá k a'?; jgaz embe
riesség magaslatáról látták a zsidóban is az embert 
és nemes hévvel dolgoztak az elkülönítő sorompók 
leron1bolásán, hogy a haza oltára körül egyetlen ko
szorúba. fonódhassék 1ninden szív. A mai 1nagyar zsidó 
nemzedék pedig a hűséggel végzftt munka felett ér
zcLt nyugodt lellóis1nerettcl tekint het vissza a be
fejezett félszázados pályára s elmondhatja, hogy a 
1nagyar. zsipó megt ette kötelességét a mult ban, fényes 
tanujeiét adta honfiúi érzésének a jelenben s minden
kor t udn.i fogja a jövőben, hogy mivel tartozik hazá
jának. 

Újpest . Dr. Venet~aner Lajos. 

, 
.. AGAI ADOLF . 

Ágai Adolfot is arról a szigeh·ől temettük, amelyre 
az én vagy megsza badulva menekült~ vagy amelyet 
diadalmasan megszerzett n1agának. Ne1n olyan sziget, 
amelyen a megvénültség 1neghatottan gyüjti és rendez
geti t~t fiatalság emlékPü, hanem a két világban élők
nek az az egyik világa, ilmelyben az ember a magának 
megalkotott, megszerzett, leszfu·t életet az általános 
élettől nem zavartan élhetj . Amolyan nlonde a part, 
csakhogy másféle, nlint a Leibniz külön, magában 
való világai, amelyekhől n.incs <<kilátó ablak>> a többi 
világrtt. Ezeken a. szigeteken világlátó do1nbok vannak, 
aJnelyekről szerte ókun1lálhatunk, hogy mikor is hat· 
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hatunk egymásra. Ezek a f;zigot~k egzilumok, -vagy 
azilum ok va,gy dominitunok. Az em ber rajtuk vagy 
bölcs vagy Rzent · vagy önérzetesen büszke. S az ember 
rajtuk érzi az ő élethez való közének értelmét és érté
két. Ágai Adolf az ő életének csak az utol~ó harmadá
ban vonult a szigetére. DP addig sem a, tenger tartozéka 
volt, hanem hajózott a világ tengerén. Mert úgy va
gyunk, hogy vagy a tenger része vagyunk, vagy a 
. zigetünkön lakunk, vagy a Yizeken hajón járunk. 
Neki sokáig megadatott, hogy a s:zépség hajóján járjon. 
É lvezve és látva és megértve. Olyan kornak, olyan 
környezetnek életmegértést szolgáló, vqágmegértést 
közvetítő írója volt, amelyben a forradalom eredmé
nyei nyugodtan, harmonikusan helyez1edtek el ~ társa
clalomban és az államban. 1848 vihal'zása már elült, 

· súnte két évtized mult el fölötte s a forradalom társa
dalmi törekvései, akarásai1 követelményei valahogy 
beleszelídültek a kiegyezés politikai eredményeibe. A:z. 
ország m eghatott elégültséggel fogadta, hogy polgári 
országgá lehet, s ez az elégültség szinte lelkességképen 
nyilvánult . Társadalom: politika, irodalom a polgári 
eszményért hevült s vele a polgári műveltségért . 

Mindenki úgy érezte, hogy ezen a téren is nagy az el
maradottságunk, de hogy jóvátehető. Föl a hajóra, 
h ajózzunk az európai miiveltség, a polgári Em·ópa 
vizein! Az 1848-at nyugodtan, fokozatosan ér,ényesítő 

, Európa lelkületé ben, gondolkozásában, társadalmi~ kul
turális és gazdasági összefüggéseiben. 

Ágai Adolf a biztos, lelkes hajózók közé tartozott. 
Csak a verőfényes, nyugodt szépségek l(özt járt. )fF~
él't ette, hogy n. forrada.l01n eredményeinek hannonikus 
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t Irendezkedése köz ben nem is szegődhetünk a forra
clalommal ellentétes móclszerhez. Sohase tévedt bele 
semminemű Tomanticizmusba sem. A forradalmak 
naturalisztikusak, az ő kihc'Lt ásaik, az ő Irilendüléseik 
sem lehetnek n1ások, legfölebb realisztikusok. És Ágai 
Adolf írása, gondolkozása: művészete csupa derüs 
r ealizmu Yolt. Olyan, mint az a kor, amely az életbe 
átültette az 1848-at. A hetvenes és nyolcvanas évek 
elejének lelkéből való lélek volt az ő szelleme. Humora, 
okossága, lelkessége, művészete. Mindent megértett 
és mindenki megértette. A diadalra törekvő magyar 
műv-eltség megértette a világot az ő m egértésével És 
n1osolygott az ő mosolygásával félszegségeken, és csúfo
lódott az ő csúfolásával a társadalmi és politikai torz
jelensége ken. 

Amikor azután megkezdődött a~ új forradalom 
késwlődése, amikor a világ már nem érte be azzal, 
mnit, mint a minapi forradalmak vívmányait és ered
ményeit kapott, és vjlágszerte a társadalmi szer-vezet
ben és tagozódásban, a politikaj, állami és társadalmi 
alakulatok ban, a művészet ben és irodalom ban is meg
indultak az új forraclahni pr ó háll\ozások és fegyver
gyakorlatok, nálunk is megszűnt az a harmonikus 
megelégedéR, az a nyugodalmas fejlődési öröm, az a 
békés tehetségkultusz, az a csöndes, nyugodt r ealiz
n1us, amely társadalmi, politikai és irodalmi életünkön 
eluralkodott volt s helyé be forrongó idegenség, izgal
utas színészkedés, fanatikus irány kultusz, rejtelmesség
gf:\1 éH s<>jtE>ltneHséggel való n1űvészi mesterkrdéfi, lr lkeH 
és e]!-izánt kPresés, konok másképcsinálás lépett. A ten· 
gér viharzón hullán1o~ lrt.t, a hajózók már nf>m a nyu-
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godt szépség hajóin és enyhe áramlataiban jártak, 
s az én, az egyéniség, az elért e1·edmények és felfogá
sok embere, a magában és magának is valaki : kezdett 
a szigetre elvonulni. A magának megalkotott, meg
szerzett, leszfu·t élet szigetére, ahol nem is rnint mene
kült, hanem mint uradalmának korlátlan, zavartalan 
m·a élhet. És Ágai Adolf is súgetlakó, két világ embere, 
a nagy világban szereplő és a maga világában élő 

ember lett. 
Nekem megadatott, hogy néhll-néha az ő szigetén 

felkereshet tem. Maga invitált oda egy-egy beszé lge
tésre, egy-egy közös elkalandozásra. Legszebb emlé
keün közé tartoznak ezek a látogatások. Benne is vala .. 
hogy bizalmat kelthettem, mint néhány más értékes 
súgetlakó baíl. És lát ogatás köz ben megs~erettem ezt 
a szigeti életet. l\{agasrendű.~égnek tartom. A srrigett·ől 
az ember szertenéz és megállapítja, hogy mikor vetheti 
be magát a világba.. Mikor csatlakolihatik akár mint 
előljáró, akár mint ldsérő, akár mint cldalt 1nenő a 
escporthoz. Vagy mikor jó otthon maradni és boldo
gan élvezni a külön világban az uralkodást, az első

séget , az önmagával beérést, a más külön világokkal 
való együvétartozásnak tudatát. 

Ágai Adolf nagyszerűen beletalálta Inagát a sziget .. 
1akósságba. Tegnap még t enger eken járó, élvezve 
hajókázó, mindenkit 1negértő . és mindenkitől meg
értett ember volt. Sugárzó együYétartozásban élt, derüs 
várakozás nézett minden ú tjára és örö1n fogadta 
minden 1negérkezése után. Ezek a népszer{1 égnek é. 
kedveltségnE-k nyilvánu1á~ai. ~s egyHzerre c.sak kivonult 
az együvétartozásból a 1nagábanvalóság ~zigetér .. 
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éH szig0ténPk hü.·~ke \U'H. l<•tt. Bizony .·okaat voltak, 
akjk haláláig scrn tudtál<, hogy köztü]< csal<1s ~;zc
repel, csa.lus jekntkezik, csa l<i. · polgári és tál'sadahni 
r letét éli, de igazi v ilága a szig('t :1n van. Mint 'annyi 
1ná. é, mint minden olyan en1beré, aki fontosn a k tartja. 
a megért.ettségrt s aki t udja, hogy az embert igazá11 

másutt nem él'tik meg, c:ak a szigPtén. S hogy nincs 
igazibb megértőj e, csak {) maga. 

Volt ehhez a szigetre vonuláshoz veleszületf'tt, 
örökletes t eh etsége. Ar. ő zsidó voltában gyökerezett . 
A zsidó senkiség, taposottság, üldözöttség már régi 
időkben megteremtett e a zsidó szigetét. Nem is az 
individualizmus men ekült ezekre a zsj dó szigetekrC', 
hanem a zsidó önérzet, amelyet odakint a világ meg
tiport s amelyet nem tudott kitaposni a J elkiiletekből. 
Tudatosan vagy ösztönszerŰPn osztozott mindon zsidó 
az ő népénPk kultm·rangjában, műveltségi multjának 
átérzésében s nem tudott senkivé lenni, akármennyire 
is összegázolták az ő valaki voltát. Kialakult benne a 
vértanuság ösztöne s ezzel a megtaposottság meg
becsülése. És kereste az egzilumot, az ázilumot, am elyen 
az ő örökölt kulturrangját átélhette. Így keletkezett 
a zsidó család, így nem esedett m eg a gh etto, így ural~ 
kodott el rajta a csakazértis~önérzet. Így lett a zsidó 
a fc·ketP évszáy,adokon át szigetlakó. MPrt az évszáza~ 
dok an a szorították rá, hogy bölcs vagy szent vagy 
önf-rzpfps lPgyen. Ezc·k az ő mondf' a part-jának alkotói. 
Ez a szigc•tlakiság zsidó öröklet.t's t erhPltség is és Ágai 
Adolf ennc~k a tf>rhPltségnek révén tudott olyan könnyen 
szi~etlak6vá lrnni, amikor a. tenger rn.egváltozott s a 
hajók már n(:'m a p.yugodt, szép barmón!ában eveztek, 



amikor próbálkozások é~ akará~('k f,~ Jhorítot ták az 
érték(•k E"gyf'nsúlyát. 

Ágai Adolf bizonyá.rct úgy goudolta, }togy TárHu· 
latunk felolvasásai kutassák ki a zsidó p:;zih~t is. 
Talán azt éH a többi öröklf't.c:,., terhc·Jtséw·t is. A zf;i dó 
Ic:-lk ü lc·t, a zsidó tudás, a zsidó (·m ll- k, a zsidó népif~
ség, a z. id6 szokás a nagy vi láhrrnűve:ltsl-gnf'k ré
r;zei, differc·nciáltságai fs üsHzctf·vői js. Kutassák ki 
őket hozzáértők, s az ő mt'gisme:réf,eikk(·l gazdagitsák 
a világ mŰV('ltségét. _-Nn zsidó-fr6k társaságának, 
hanem a zsidó művf'ltség1 adalékot megállapító, értéke
sít5 és ismertető tudósok és írók rnunkahelyénPk 
gondolta ezt a társaságot. A felolvasások irányának 
megtervezésében együtt clo1go~tunk s jól émlékszem 
szavaira, példá lózásaira, útmutatásaira. A magyar 
kulturának s vele a világkultw·ának szolgálatában álló
nak gondolta ezeket a felolvasó P téket. A tudá:;nak 
és megismerésnek nagy zsjdó mennyiségét ezE:k az 
esték is segftsék a magyar tudás és megismeré. 
gyarapitására fordítani. S ezért nc~mcsak a magyar 
zsidóság tartoz1k neki hálával, banern a magyM mű

veltség és tudás is. A külön lelki és népi nyilvánulások 
megismerése hadd vegyen részt a világ kulturáját 
összetevő integrációban. Ezf'k az elkülönzöttségek az 
összességnek részei, tehát a nagyYilág Yonatkozásai. 
Tárjuk fel az ablakaikat, hogy br.-Iőlük és bennük meg
láthassák a világhoz tartozást. Ez i:; ha1·mónia-kerC>sé~. 

I gazi rész Ágai lelké ből. 
Ágai Adolf a világmegértők közül való. A világnak 

jobbára magyarázói vannak. nagyon kevé: a megértőj~. 
A magyarázók csupa ránézés, a megértők c. upa belelátás 
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A tároaírók inkább a magyarázók, mint a megértök kö
zül valók. Űk a dekoratív okoskodás megszólaltatói. 
Csakúgy, mint a de korativ festészet mesterei, ők sem t ö
rődnek a mélységekkel és méretösszefüggésekkel. A 
pompa az ő művészi megs:zólalásuk : a világmagyarázás
nak a szentenoiázásnak, az aforizmának pompája. Ágai 
.Adolf sohasem ezt a pompát kereste ; az élet megértésé
nek magátólértetődé:e mosolyog ki az "ő ú·ásaiból. 
A formamegértés nyilvánul az ő írásaiban a felület
meglátással szemben ; a dolgok meglátása a dolgok 
megszerkesztésével szem ben. Mégis ő a mi tárcaírásunk 
mesteTe és mégsem kerekedett föléje a tárcaírásbeli 
modernség. 

Ágai finom Yilág1negértése és Yilágon n1osolygása, 
jelenségekbe belelátása és nagyvilágér t érdeklődése 

értékes madernségi alkotó ele1nek. Az pedig, hogy 
írá aiban a dekoratív okoskodással szemben a világ
és életformákat megértő elerüs okosság szólal meg : 
ahhoz a madernséghez való tart ozandóságát biztosítja 
neki, amely ugyan egyes korokban gyöker ezik, de 
törzsével és koronájáya} bP}enŐ m1nden korokba. 

A <<~fagyarország és a Nagyvilág>>-ot szerkesztette. 
EnnE>k a folyóiratnak a oímében megnyilvánul Ágai 
irodalmi akarása. A lapot ő alapította, a oímet ő alapí
totta n1eg, olyan időben, amikor a beosületes pátosz 
került a deklamáció helyé be. Hiszen az az irodahni 
forradc'llom, amelynek a fiatal Ágai egyik torlaszasa 
volt, a magyarságo t ki akarta vetkőztetni rákény sze
rült színészi szerepé ből és rá akarta szorftani az életl'e
valóság élésére. Lelkesed5k s lelkesítők pátosza törte
tett a szPrPpN.;f>k <lE>ldan1áci6ja ellen. Magyarság és 
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nagyvilágjság egysége volt a modernek progran1mja. 
Különben is minden 1nagyar modernség ezt a program
root vallotta. Vagy legalább a:zt a fanatikus vágyako
zást, hogy valamikor az a szent kettősség szentegy
séggé lehessen. A modernek a maguk műveltségével 
művPltségre való é hességet akartak fakasztani. Művelt

ségi irigységre akarták gerjeszteni korukat. Az Apác~ai 
Cseri J ánosok, a Verseghyek, a l{azinc~yak koruk 
műveltségének magasságából igyekeztek ezt az irigy
séget i~gatni. É minden nagy írónknak és minden 
érték_es irodalmi korunknak Magyarország és a nagy
világ szentegysége a teremlő energiája volt. A legné
pibb és legrnagyarabb költő, Petőfi Sándor, a legfana
tikusabban 1nűvelt ember volt, akinek a műveltsége 

az élettartalmát formálta. 
Ágai Adolfé k irodalmi forradalmisága, amelynek 

egyik fejezetét a Kávéforrá ."ban élték le, a műveltség 
lázadása és bujtogatása, a nagyvilágiság izgalmas 
békétlenkedésa volt, a nyugatra meredő álmatag 
nemzeti érzésnek kulturmunkára szorítása volt. Két 
évtizeden át a magyar nernzet nyugat felé bámulván 
várta az üdvösséget, a felszabadulást, a függetlenséget, 
Ausztria bukását, Franciaországra, Olaszországra, 1nég 
Németországra is, 1nint erő csudatékony forrásaira 
néztünk. Most ezt a nyugatról mindent várá~t po
litikaiságából át kellett terelni műveltségi n1unkánkba; 
a politikai xomantici?Jmu.Hhól át ke1let.t terelni a kultnr
munka reali;:nnusába.. 

Az irodalmi forradalmárok azt hit ték, hogy a nyugctti
Hág 1negbecsülésére kellőlt\g !)reparált az ~1 Íle1nzet, 
amely évtizedeken át a nyngattól várt n ~t inrgvá1tá~t. 
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É::; uyug<tti:.:águkkal Yértezetten, el. zántan küzdenek 
n n1aguk irodalrni 1110dern:égeért. A nagyvilághoz 
tartozandóság néha olyan em·ópéizmusba sodorja őket 

' arneJyért az elfogultak Yagy meglepett ek és azok, akik 
az egyéni eredeti. égektől a nemzeti sajátosságot fél
tették, már-már kozmopolitizmusRal vádolják meg 
ó'ket. Rákosi Jenő is a nemzeh etienek közé tartozik 

elől jár a nemzeti nagy irodaln1i értékek elértéktele
nítésé ben. Ágai ennek a műveltségi forradalomnak 
egyik legtudato~abb, legtudó bb, legkörültekintőbb és -
legműveltebb részese. 

•' hogy a fonadalom diadalmaskodott, mert néhány 
megostromolt bástyát meg tudott hódítani s mert 
a nemzetmű,eltségbe a 'maga műveltségi szen.vedelmé
ből valamelyest beleplántált : be kellett következnie 
a helyzetelfoglalás és az új berendezkedés csöndjén.ek, 
békességének. A eliadalmasan elhelyezkedett forradal
márok közül, az igazukat elért medernek közül, talán 
csak Agai Adolf maradt meg új fon·ongások megér.tő
jének. Az érdeklődésnél iöbb, a legtiszteletreméltóbb, 
vagy talán az egyedül tiszteletreméltó ·irígység: a 

forradalmiság mámoráért való irigykedés arra késztette 
őt, hogy mindig-megértő legyen . Eredményeket vagy 
igyekvéseket megértő. Nevet a szertelen akarások és 
a törpe akarók aránytalanságán, de azután összehason
lítja régi, a hozzá közel volt akarások egetostromlását 
az eredményeknek földön eltP-rpeszkedésével : és neve· 
tésén keresztül igazat ad mindenkinek, aki a vágyako
zásban, az akarásban óriás mer lenni. Ez a minclig · 
nrvPtő éH kinPvető hl.unorista mindig hu1nort szólaltat 
lnPg és ~oha~Pnl iróruát. Sohasem szPnvelgi az embe-



\tU.l ADOL:b'. ül 

rek é::; dolgaik fölött Yaló i=-'teru;zerű fel::;őséget. Leg
keményebb csufolódá::;aiban sincs szuYerénitási kinyi
latkoztatás. )Iinclig em berekhez éti dolgaikhoz hozzá
tartozás nyilvánul az ő bírálásaiban, kinevetéseiben és 

le lepiezései ben. 
A legállhatatosabb leleplező ő. Tár!:ladalmunk félszeg

:égeinek, ember eink fogyatékosságainak, Yiszonyaink 
uotorság~inak leleplezője . )Jem felső éges lenézéssel, 
alakol\at é::; yj szonyaikat fantasztikusan formálva, 
hanem é:LZ élet közepéből belelátván abba a. világba., 
an1ely e körül a közép l\örül nyüzsög, ágaskodik vagy 
terpeszkedik. Az alakokat a m aguk viszonyai és körül
Inényei közepette mutatja be és megérteti velünk a 
viszonyok mivoltát, a körülmények kárbozatosságát. 
A nagy humoristálc így érteti}• m eg a társadalmakkal, 
hogy mik a szamárságaik, a botorságaik, a végzetes
ségeik És így f.rLetilr meg a l~örökkel, hogy milyenek 
azok a pontok, amelyekből alakulnak. Ága.i Adolf 
leleplezései nagyideig az egyedülvaló <nna gyar iükön> 
voltak. 

A Bot ·szem J ankó híres alakjaj, de tárcacikkeinek 
megfigyelései s megállapításai i::; c.·upa társadalmi 
tükröződés. ~1indennemű képben a háronunéretűség 
a felületre vetítetten. jelenik meg és llC'Jncsc1k mélysé
gek, hanem a strukt w:ák és az auyag~z- erűségel\ is meg
érézhetők a kétm.éretű l\épeken: Ágai tükörképei i.· 
ilyen minden be beleláttató és mindent 1negértető képek. 
És Ágai Adolf hú·~:; t ültörképei olyan nagyon ráismer
tettek 1nagunkra, hogy _PgyHzerre csak igyl-'EPztünk a. 
képhez hasonlók nem lenni. Jellegzetes oB~i álysajátsá
gok sorvadni kezdtek Ágai tükörképeinek Bugán.ásá· 

• 
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tól, terpeszkedő akarások leleple'3ett~n f&lrevonultak 
' lépten-nyolnon S4embeötlő fél8zegségek szégyenl<e~ve 

megbú'lódtak. Egész sor keré.k~kötőnk elkerült a kerekek 
ügyeből s a szekér a7.októl a kerékkötőkt.ől most már 
já.Í'hatott voln:.1. A többi és ary; azóta került új keréld~ö
tők az okai annak, hogy még mindjg a kátyuban reked. 

Ágai Adolf megalkot ta a m agyar tárcacikket. De. 
monstrálni akarta a világ dolgaihóz, az élet j~lenségei-, 
hez való hozzátartozását és érvénye~fteni akarta a 
műveltségi fo1·radalomban való részét. J elentkezett 
núnt hozzászóló. A hozzászólás addig csak a politiku
sok és versírók monopoliuma volt. A politikus csak a 
politikai szükségességekről és áln1olu·ól, lehetőségekről 

és lehetetlenségekről beszélt., a versíró vagy ugyan
e:z;ekről vagy önmagáról, de többnyire csak a maga 
apró-cseprő kell0metlenségeiről, örömeü·ől, ka~andjai

ról beszélt. Annak a m{íveltségi forradal01nnak szük
sége volt a . köz vetetlen, egyenes megszólalhatásra : 
nem érhette be azzal, hogy a modernek a maguk 
irodalmi alkotásaikka1, a nyugatiságnak közvetve 
becsületet szereznek. Szükség volt olyan irodalmi 
műfajra, amely lehetővé teszi, hogy a:z; író a közönség
gel beszélgessen. Csak beszélgessen vele, ne kijelentsen 
neki. És megszületett a magyar tárcacikk. Ágai Adolf 
tárcacikke. Csak a nagyszerű beszélgető beszélgethetett 
a közönséggel. Az ilyen beszélgető ritka. Az ember, 
ha a közönséggel beszé], többnyire vagy harsog vagy 
okoskodik, vagy diktál vagy csürcsavar, vagy szaval 
vagy elméskedik, vagy pedig 1nindezt vegyest végzi. 
A közönség pedig a szónokokra és okoskodókra, a 
l$zinészekre éH a filozófusokra gyanakszik. Úgy tudja, 
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hogy ruind1g akal'nak valamit, mindig valaminek az 
elérése a céljuk. A beszélgetővel gyanutlanul érintkezik. 
A humoristától ő almr és ezért szívescn hallgatja. 
Ágai Adolf az ő tárcáit erre a gyanútlauságra hangolta. 
S a gyanútlanokat belevitte a maga utcájába. Fel
fedezte számukra a közelségeket, hogy belecsalja őket 
a nagy perspektivába. Pest budáról beszélget nel\ik, 
hogy Budapestre tanítsa őket. És elbeszélget neltik 
utazásai kis tapasztalatairól, hogy nagy világról-tudást 
juttasson nelcik. ~gy finoman művelt ember élményei, 
hangulatai, mosolygása.i, boszuságai, ismeretségei, ba
rátkozásai, rajongásai, csalódásai, tréfái tárulnak eléjük 
s kapják mflg ó'ket s megformálják bennük a finom 
műveltEégnek nEmcsak megértését, bauern a, hozzája
tartozás magá.tólértetődését . 

Ágai Adolf tárcái a tárca.míí.faj külöulegességei. · 
A mult századbeli francia és bécsj tárcacikk közt 
sajátosan alakult3tk ki. Csakis egy ben egyfoJ mák velük: 
abban, hogy művészi formájuknak kell lenniöl\. Az 
új műfaj is 1nűvészi műfaj akart lenni. Benne is érvé
nyesülni kell a hangszerelve komponálásnak, a fogal
mazva gondolkodásnak. Benne is gondolat- és ötlet
.formákat keres s a form!1 gondolatot sút és ötletet 
csihol. Az irodalm.i írás : forma-megbecsülés, tehát mű
vészi formákna.k keresése, 1negállapítása, kikészítése 
és meglepetések kieszelése. A tárcacikkben is a művészi 

formamegbecsülés parancsol, hogy irodalmi energiával 
hathasson. A kompozíció, a ritmus s a nyelvezet. ar
tisztikája az új műfajnak is követehnénye volt. HiHze11 
a tárcaciklr t endenciájához közel járó egyé b irodalmi 
és tudományos alkotások, amelyek ben a világ dolgai· 
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bo:t Ytlló hozzászólá);: akarása 1negszólalt, ezeknek 
m{íyészeti köYetelményeknek nagyon Í$ eleget tette~'\ 
Heine és Bchopenhauer, a költő és a filozófus, nagyszerit 
f01·n1<l- és nyelvszépségekkel szólt hozzá a dolgokhoz 
és jelenségekhez. A tárcacikk, amely nen1 az íróniltus 
lllclgasságokbau ::> uem a dt finiáló egységekben kereske
dett, de belátások és kieszelések számára irodalmi 
jelentkezést keresett, nen1 lehetett kevésbbé művészi, 
mint a filozófikus költő és a poétikus bölcsész hozzá
szólásai. Jules Janin js, !1í6 egyik tárcateremt6, az írás
művészet műalkotásának szánta a tárcát és Ágai 
.Adolf, a magyar tárca~ikk megt eremtője is, aki egyene
sen publicisztikai célzattal alkotta 1neg a tárcát : az 
ujságírás formátlanságától s abszolut tárgyszerűségé

től nagy messzeségben, velük egyenesen ellentét ben 
írta meg hú·es tárca.leveleit.. 

Az írásában zenei harmóniákat is ka·es. A szép
irodalom rás;?;orult a szomszé dai kellékeire : a zenéire 
é~ a festéséire. Ágai Adolf inkább muzsikus, nrint festő. 
A nyelv ~enéjét., nem a festőiségét s:zólaltatja meg. 
Ne1n képekbe süríti a szépet, hane1n szépbangzássá 
szétteríti. TPrméHzetes, hogy a muzsikában sem fest : 
a melodia, a hangsúlyjáték, a ritmushömpölygés az- ő 
zenei elemei. Így alakítja mondatait, sajátos, széles 

· alapú, alátá1nasztott egyensúlyú, zenei ornamensek
kel diszített mondatait. Csakis ezek a mondatai nem 
tudnak belekapcsolódni a modernségbe. Szeretnénk 
valami indulatos egyensúlytalanságot, valami lelken
dező szimmetriátlan.~ágot. bPléjük nyilaltatw, hogy 
megóvjuk őtet az elművésziPsedettség ellen. 

Er. a szigorú n1űvéRzi szigorúság, a formáknak -
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, 1.~ ő új, különös foÍ·1náina.lc - finoinf:>ágü, <~ nlegh.OlllJ.JO
náltság, .a beszéd ritmusa s a. gondolat rihniku~:> ki
bonta.ko~á~a., u, nyelvnek ~<'nei megszólálti1.tása : c'zek 
az Ágcú Adolf tárcáinak műfajalkotó f:)aját ságai. 8 c~ek 
az ő elbeszéléseinek is j e.llegzetes értékei. Az 6 n1eleg 
meséi a r ealizmusnak csak a sé taútjain járnak, nen1 <ct~ 
elemző laboratóriumaiban, sen1 gyónásos őszjríteségoi
ben, sem boncoló tudniakarásában·. A ligetekben, 
ahová még a r01nanticizmus is egy kis szjer etk<.'?.ésre s n, 
naturalizmus egy kis pajzánkodásra bc-b0kalcl.ndozik, 
járnak a? ő elbeszélései, az igaz töri én <.' tel\ , <tZ emb<'
r elu·e emlékezései. Dehogyis a romantika lobogásából 
fa.kad az ő nagy melegsége : hanem. hangulatainak, 
nevető humor~nak, derüs sírásának, multakat megbecsü
lésének, j eleneu tréfálko~ásának, jövőben bizakodásá
nak melegségé ből. 

Az emberiségnek nagy forróságokra van s~ükségP, 

hogy elh~mvadhassanak vagy e>lolvu.dhassanak a fölösle
gességek s a veszedelmes. •égek és porrá és ha1nuvá 
lehessen mindaz, amitől nem lehet életté a.z elevenség, 
han en1 1neg kell inaradcia tengődé.·nek. Az írók wdvé
nek és 1nunkájának 1nelegsége úgy gyarapítja ezt a 
nagyszerű pusztító fon·óságot, mint a Napba eső 
meteorok a Nap melegét. Ezért tartj uk csakis a 1neleg 
lelkületű írókat nagy íróknak. Ha írókat értékelünk, 
mérjük n1eg min<lig azt a melegséget. És Ágait oz~el 
az értékeléssel isn1ertük 1neg nagy írónak. 

Budapest. Gerő Ödön. 

Az Hll1' lll vkönyvc. 1918. 5 
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ÁBRAHÁM LIGETE. 

Ainikor széjjelzúzta Ábrahám 
Nimród bálványait: Babilon királya 
Nagy máglyát rakatott a z udvar án 
g. a bűnöst odavitték, tűzhalálra. 

Hajítják már az üszköt js . _De lán1 : 
Ahol a csóva a rőzsét találJa, 
Ez gyökeret bocsát le szaporán, , 
S árnyékos lomb ül gyorsan nőtt galyara . 

S Nimród csodálva lát tn. és ijed ve, 
~Iint jár amaz virágos, hűs ligetbe', 
~ hallja, hogy' csendül a t éren át : 

<(Csak egy az Úd Csak őt, csak őt imádd, 
É3 szenvedésid rőzselángjait 
Kies pagonnyá b{í.völi a Hit!>> 

Buda pest. Radó Antal. 

l ' ll 

AZ ORSZAGOS RABBIKÉPZŐ-INTEZET ELSO 
l ' l 

DEKASZABO L . 

S megszMltam egyik távoli rokonomnál a Király· 
utcában . . . Lázasan lestem azt a pillanatot, amikor 
édes anyám kíséretében megjelenhett em az Országos 
Rabbiképző-Intézet elnöke, Bloch l\16zes előtt. 

Befordultunk a Bodzafa- és Bérkocsis-utca sa.rkán 
épült szeminárium kapuján s egy szük folyosón átmenve 



A.Z ORSZÁGOS R.á.BBIKÉPZé5-INTÉZET E!;SŐ D EKÁSZÁBÓL. 67 

bekopogtam, az elnök ajtaján. Most dől el a sorsom, 
most teljesülhet legszebb álmo1n, hogy rabbi őseim 

hosszú láncolatába mint új, majdan ragyogó, fényes 
láncszem kerülhessek. 

Nyájasan fogadott engem a hírneves gáón, terminust 
is adott a felvételi vizsgára és ha nem csalódom, egy 
szerda délelőtt a <<kis>) Kohlbach növendéke lett az 
Országos Ra b biképző-Intézetnek. 

Büszke is voltam ~n erre a nagy méltóságra. Isko
lánk akkor még impozáns saroképület volt ; két emele
t es, szépen tagozott homlokzattal, nyers téglábóL 
Berendezése is roadern volt : gázvilágítás, gőzfűtés; 

A Bodzafa-utcai földszint és az egész emelet a tanító
képző-intézet és gyakorló iskolájának befogadására 
szolgált ; a miénk volt a Bérkoc.sis-utcai szárny föld
szintje és az egész ~ásodik emelet. A földszinten volt 
az elnök, Bloch 1V1ózes lakása, templomunk és egYJ.'k 
gyönyörüségünk : a kert. Egyik gyönyörüségről szólok, 
mert ennél jobban szerettük a második emeleti keskeny 
üvegablakos folyosót. Az épület akkor még új volt, 
hiszen még csak két évvel előbb, 1877 október havá
ban .nyilt meg amodern magyar zsidóság ezen legfonto
sabb alkotása. Nemsokára a megnyítás után meg is 
látogatta királyunk, I. Ferenc József az intézetet, 
amely nemrég hálából felvette nagy protektorának 
a nevét. 

1879/80-ban egyik eUSadótermében megnyilt a VII. 
kerületi állami főgimnázium els6 osztálya ; ebből fejl6-
dött Budapest legnépesebb intézete, a VII. ker. Barcsay
utcai állami fc5gimnázium. 

Szóljak a templomról? 

5* 
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l\Iég mn sem léphetek be megilleUSdés nélkül t(:\lllplo. 
1uunkba. ~cm főigazgatói jelentés ez az iskola helyisé· 
geiről, állapotáról ; a szeminárium nekünk érzelmek 
tömkelege ; 1uinden egyes helyhez fűződnek emlékeink, 
álmaink, küzdelmeink, sikereink, várakozásaink, remé· 
nyeink. 1\:edves előttünk a kis templom fából faragott 
tóraszekrényével, szószékké átalakítható asztalával, 
két oldalt az intézet tanárai és vezérlő bizottsága 
számára fenntartott két·két padjávaL Az almernorral 
szemben a hölgykarzat és lent két hajó. A padsorok· 
ban tanulók és hallgatók, hátrább a közellakók közön· 
sége ; az airnemoron a tanárok padsorában szo1nbaton· 
ként Bloch 11ózes (:\lnök, Eaeher Vilmos, Kaufmann 
Dávid, dr. Bloch Henrik, ünnepeken Bánóczi, Schill 
és Bein. 

S a szószéken, eltelve hivatása, felado.ta mago.sztos
ságával, a magyar zsidóság leendő nagyságával, n1erész 
álmaival beszél a jelölt .. . Itt, e templomban arattuk 
első babét'Ullkat, itt szánokoltunk mi, az ifjú óriások, 
a nagy reformátorok és térítők - egyelőre csak a ma
gunk indolens hitfeleink térítői - olyan közönség előtt, 
amilyen a hitközségekben nem lehet : csupa hozzáértő 
kritikus : tanáraink, különösen horniletikai vezetőnk, 
l(aufmann Dávid, kollégáink és másrészt a hallgatóság 
rajongói amott a karzaton, néhány mosolygó szempár. 

S c templomba jártunk t·eggel és este, h étköznap és 
szombaton, ünnepen. Az akkori szeminaristák, különö
sen mi, a nem jesivá-fészek hagyói, vallásosak voltunk, 
megmutatni akartuk, hogy vagy\\nk oly jámborok mi, 
az orthodoxia kiátkozottjai, mint a legvallásosabb 
paksi vagy pozsonyi báchur. 
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Szép idők voltak azok, iele idealizmussal, lelkese
déssel, törhetetlen buzgósággal és szmnérmetes, takarga
tott szegénységünk mellett is . Önérzet és büszkeség 
töltött el ; intézetünket a legelső intézetnek tartottuk 
az országban, tanárainkat többnek, mint az egyetemi 
tanárokat . Azt hittük, hogy az ország szeme rajtunk 
csüng és hogy nincsen magyal' zsidó, aki nem hival
kodnék a ~agyar-zsidó szellem ez ültetvényes ker~ jével. 

S még ma is büszke vagyok a szemináriumra; a Yilág 
valainonnyi intézete közt a legelső . Itt még követelnek 
talmudi tudást, Bloch korában ugyan mint a régi jesi· 
vákon, ma modern köntösben; itt rabbinak készül a 
hallgató, ne1ncsak hitszónoknak. Hogy esetleg az 
amerikai szemináriumokban nagyobb a hallgatók szel
lérni működése, annak a magyarázata az Egyesült
Államok gazdasági h elyzete ; ott a szeminári~m gazdag 
segélyforrásokkal rendelkezik, nálunk milliomos hit
sorsosaink alig ismerik a rabbiképző-intézet segitő 

egyesületét, az <<Écz ch) im >>-egyle tet ; pedig az Écz 
hadá th, a tudás fája, .mellé kell az .Éc~ chájün, a 
megélhetés komor, HHeveHí. fája . 

Az intézet tanftványai. 

~Iegint nem történl:lt ez, anut irok. Xem veszem sorra. 
az intézet tanítványait.._ ~[j voltunk azok, a sok néY
telen, nkik közill sokan neYet szereztek n1nguknak, 
de mint többnyirl:l 111a is éWk lenlondanak a hangos, 
elcsépelt <mri-s«?bérach>>-ról. 

A tanítványok közt volt Rok, aki a jeRiYából k('rült 
hozzánk ; nen1 egy l\özülök kiváló talmudi~tn volt. 
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neves rabbik iskoláiban, igy például Bárány József 
' J{ramer Lipót, Schö n berger ~1árkus, ch warz Miksa . ' 

Rosenberg Ede - azok is maradtak mindhalálig, lé-
pést tartva a világi tudományokka.} és a sza.kirodalom
nlal; \Olt, aki már mint <<morénu>> (1nagister in Talmu
dicis) lett osztálytársunk. De a gyakorlott értelem 
csakhamar elsé>rangú tahnudistákból brilliáns tanuló
kat érlelt; néhány hónap alatt pótolták hiányos isinere
teiket és különösen a nyclYekben kjtüntek . 

Egy nagy hibájuk volt ... a legtöbb a jesivából ki
lépve, otthagyta a vallásos ~rzületet, ami nem is csoda. 
A budapesti rabbiképző-intézet anatheroa alatt állott ; 
hiszen jól emlékszem, hogy huzódoztak tőlem a paksi 
báchurok, amikor 1888-ban egy szombatot kénytelen 
voltam Pakson tölteni és núncha előtt csak a jóságos 
és bölcs rabbi, Ungár Joel megszólítása rehabilitálta 
némileg a <<került>> szenrinaristát . Vagy emlékszem egy 
utcai jelenetre. 

A !{irály-utcában volt dolgo1n. Meglátom agg elnö
künket, Bl9ch _11ózes rabbit és természetesen köszön
töttem. 

Odajön hozzám egy hitsorsosom : Tudja maga -
j argonban beszélt - kinek köszönt? 

Egy igen tiszteletre1néltó zsidónak. 
Az?! Hi.;zen ez a szenúnárium igazga.tója és a nevét 

n1egtoldottn, a triviális átokkal. 
)1ár 1nost szakitott a báchur 0zzel a <o:ettenetPs>> 

p}ŐitélettPl, lebontott nunden hiclat ma.ga lTIÖgött ; 

hf~lépett n. százötven úgynevezett orthodox rabbi 
kiátkoztn intézetbe ; sok formai dolgot, sze.Ltartást 
kic~inyt.>lt. Kl'itikája nPln Yolt az el~ő időben ; egyoldalú 
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talmuclizmusuk 1nég nE'm lát.iatt a 1nC'g vC'lük <\ tört (•
neti zsidóság és kultu8zának kialn.knlását .. 

Olykor megingatták fonnális vallásos.·ághan l~gyikiin
ket-lnásikunkat., de nagyjában jó hn.tással voHt\k ránk 
fiúkra ; versenyre hi~tak fel bennünket ; ~zorgnhnunk
kal kellett pótolnunk, amiL ők gyors f~lfogásnklw l, 
éret t eszükkel, szm·galOimnal párosul va, elsaját.HottnJc 
Gyorsabban is haladtunk az egyes discipl.inákban ; 
sokat tanultunk és igen sokat végeztünk het.i kev0sebb 
órában, 1nint a többi középiskolába.n, p(\dig a hébPr 
és talmudi disciplinák miatt nagy voU a túltrrb<_,.l és, 
de Rosenberg Edével versenyzet t Iüein ,Józst'f, ... ~á dai 

Gyula stb. 
Jobban törtük magunkat mi gyerek-tanulók, ele 

nlinden irigykedés nélkül. Idősb osztálytársaink csal< 
nagy ritkán, inkább tréfásan jegyezték nwg, hogy 1u(lg 

gyerekek vagyunk; felsőbbségüket sohasem érrzt(_,.tték 
velünk. Meg volt a kölcsönös segítés anyagiakban, 
szellemiekben és nem egy igaz barátság szálai szövőcltflk 
akkor, amik ma is, negyven esztendő után erős köt0lé
kekké sodródtak. 

Az iskola és előadóterem padjain kivül versenyre 
kelhettünk ifjúsági egyesületeinkben is. A régibb 
irodalmi az Önképzőkör, Bánóczi alapítása. 

Rendkivül élénk volt itt az élet ; itt érvényf'sült a 
gimnazista mint szavaló, író, fordító, a volt báchut· 

' 
inkább mint éleseszli kritikus és bíráló. Xf'lll Yolt 
nemzeti ünnepély, mozgalotn, amelyben szegény kö1iiuk 
ki nem vette volna a részét. Büszke is volta1n, amikor 
a nagyszalontai Arany-múzeumban a koszorúk szalagjai 
köz t megláttam az önképzőköri.mkét. )fég 1nost is 
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emlék. zem, mily büszkén választottuk képviselőinket 
Petőfi szobrának leleple1.é ekor. (~1egj egyzem, a koszo
rúkn1 pénzimk nem volt ; ezek költségét Bánóczi 
:;z~rE?ztc 1neg n ekünk.) 

Itt isn1~rkedtimk 1neg alaposan nen1zeti irodalmunk
lH1l ; Yörösmarty, P~tőfi, _-\rany, Eötvös József, Gyulai 
PJI, Kiss .Tóz"ef s tern1észet.esen Garay .János és a többiek, 
a nagy elődök : Berzsenyi, Kölcsey verseit szavaltuk el. 
Önálló Yerselők, novellás tárcaírók is keltek, törté_. 
nelmi értekezések keriiitek felolvasásra ; 1uagyar volt 
mincl. Olykor elhangzott netnzeti na.gy íróink egy-egy 
Yersének héber fordítása is. 

1 5/ 6-ban alapítottuk meg a f<'ls() t~niolymn 

tud01nányo egye. ületét, a Theoló.)iai E[J!Je.sületet. Bo
roszlóból bazajöttfuli{ ket ten a. Ziegler, H~bők, I(ohlbach 
triá zból és megpenclítrttii.k e kúlön egyC'sület. eszméjét. 
Féltékenykedett az Önképzőkör, UP 1negalakult a 
theológiai tudományos egylet, amelyet hatnar felvirá
goztatott a hallgatók akarata és buzgabna. A tudomá
nyos értekezés, szabad előadás, zsidó nagyok ünneplése, 
mint Zunz-ünnepélyek l'~ndezése 1nellet t alkalmi szó
noklatot is tartottunk ; az f'gy~?sület egyúttal önsegélyző 
is volt . 

. ..\ boroszlói <<Amicitia>> 1nintájára tnagyar <<Burschen
:;;chaft>>-ot i~ terveztünk ; a kiRsé félénk RZ<'minaristn 
mulasson hetenként ~gyszer fehér aszta.lnál is. )leg· 
történt a kísérlet ; találkoztunk a Yirágcsokorban n 
.J<lzHpf-téren szép, tágas udvari h~lyi~églwn, ch.~ néhány 
kommersz után feloszlattuk. ·Magyar fiúk komnutndórn. 
inni vagy az ivást abbahagyni tWnl t.udnak R netn 
tartottuk kivá.natosnak, hogy épen szetninarista egy<'-
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temi hallgatók esetleg pityókásan botorkáljanak haza 
az Andrássy-úton vagy Károly-körúton . Hazánkban a 
zsidó theológust aszketának szeretnék nevelni, akinek 
a fi~talság szórakozásaiban részt venni nem szabad, 
bálban, táncestélyen aktíve szerepeini tilos. :\!ennyit 
keHett például nekem egyszer Hőgyészen elszenyed
nem, amidőn egy lakodalmas estén hölgyválasztásnál 
rám került a sor , rám,, érettségit tett szeminaristára, 
és én megtisztelömet ki nem kosaraztam. 

Az iskola és iijúsági egyesületeink mellett nevelő 

hatással volt reánk a szinház, elsősorban a Xemzeti 
Szinház. Oda u tasított Bánóczi ; ott ünnepeltük Yörös
Inartyt, ott ismerkedtünk n1eg )[adách nagy alkotásá
val, ott topsoltunk X agy Imrének 1 hakespeare drámáí
ban, bán1ultuk Jászai )Jarit az antik tragédiában, 
Vizváry Gyulát ~foljére darabjaiban. Ott míívelődtiink 
tárf;adabnilag Heh·ey Laura , Prielle I{ornélia, )[árkus 
En1ilia, Fáy 8zeréna, Kádai, Yizvá.ry ·st b. alkotásai
ban ; tanultunk, mikép~n kell sza\alni, ellestük ajkaik
ról, miképen kell beszélni, társalogni, szónokolni. 
néztük, hogy kell megjelenni, leülni. kö"zönni. 

A Nemzeti zinház mellett, ahol t anul·ra élveztünk. 
n1agához vonzott a magyar népélet szNnlelt0tője, a 
Népszinház, és a művelődés, kevésbbé a zen0él'tés. 
vitt operai előa dásokra. is és csodálva hallga t tuk \Yilt 
:Nfáriát . N0m enuékszeln, hogy z()nész lett \Olnn köz
tünk ; többnyire ra bbik vagy szegén~T einberek fiai 
vagy árvái voltunk ; zenére nem okta ttclk benniinket. 
Énekelni tudott nen1 egy é~ érdekr~. a legtöbb báchw·
ból lC'tt szenlinarista ; mi, ginu1azisták azt hittük. 
hogy n0rn illik a profán dal l~endő rn bbi, nen1 pap, 
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ajkárc"L. Hiszen mi c ak hivatalos m{í.ködésekor láttuk 
a rabbit, rendesen öreg ura t ; az csak ne1u énekel ma
gynr népdalt, legfeljebb eldudolgatj u. valamely ünnep 
közeledtére valamely piut niggunját, de azt is ön
f~ledten, öntudatlanul. 

A szinbáz mellett okat köszönhettünk a hírlapok
nak, n1eit hiszen a magyar hírlap ne1ncsak hírek közlőj e, 

hanem különösen a nyolcvanas-kilencvenes évekb~n 

nagy kulturaterjesztő is volt . Legkedveltebb lapjaink 
voltak a Függetlenség, a Buda pesti Hirlap és az Egyet
értés. Ellenzékiek voltunk, még pedig negyvennyolca
sok. Ha az ifjúság ne1n lelkes kuruc, akkor ki legyen 
az'? VerboYay Gyula volt a hősünk ; az ő párbajával 
járt tüntetések idején szeurinaristákat is kergettek az 
Osz-utcába lovasrendőrök és mi, kis diákok, együttesen 
felírtuk a táblára: Éljen Verhovay Gyula! 

Emlékszem rá; bejött az osztályfőnök; mosolyogva 
nézte és csak annyit jegyzett meg : szeretnék magukkal 
beszélni húsz év után. Igaza volt; nem esküdtünk 
akkor Yerhovay zászlajára és érdekes : még ma is kerüli 
a politikai nyilatkozatokat . Ha nagy politikai küzdel
mek megszólaltatnak bennünket, hallgat, elolvassa 
az esti lapot vagy figyelmeztet a <<:Bl.iegende ... >> egy jó 
élcére. A folyóiratok között elsősorban a Koszorú, 
később a Budapesti Szemle és Egyetemes Philológiai 
Közlöny, 1884 óta a· :Jiagyar Zsidó Szemle is gyarapí
totta tudásunkat ; az utóbbi meg szellemi arénánk is 
lett , amennyiben szerkesztői, Bacher meg Bánóczi 
minket is avattak baráti sze•retettel munkatársa.ikká. 

Iskola, önképzés, Rzinház, hírlapirodalom együtt 
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hatott, hogy előkészítse a magyar zsidóság leendő 
papjait egyházi és társadalmi feladataira. 

Az intézet ta:aárai. 

Mielőtt az intézet tanárainak nagy nevelő- és oktató
hatásáról szólnék, hadd említsem 1neg az egyet,e?n 
néhány tanárát is. Az egyetelni tanárok kevésbbé 
hathattak reánk, mert hazánkban ritka az olyan, 
gyakran baráti . viszony, mint a német egyetemeken. 

Igaz jóakarónk és pártolónk volt nekünk, tandíj
mentes <<filozopter>>-eknek Hatala Péter ; még köny- . 
vekkel is eHátott bennünket ; a könyvtárakban az ő 
<<cavet>>-je juttatott értékes munkákhoz és szótárakhoz ; 
a tandíjmentességet ő szerezte meg nekünk, ő az arab, 
a· szírus és a khald nyelvek tanára. Kedvelt bennünket 
Gyulai Pál meg Heinrich Gusztáv; ez utóbbi kritiká
val. Bántotta, hogy olykor rendkivül kevés tudású 
szemmaristák kerültek doktori vizsgára, de hiszen 
ezek a szemináriu1nban is gyengébbek voltak .. Sikerült 
is megnyugtatnom., hogy az átlag mégis érdemes mun
kát végez. Egyeseket kitüntetett melegségével V ámbé1·y 
_Ármin, odaadó figyelmnmel Goldzihm· Ignác, aki 
egyikben-másikban hálás és ragaszkodó tanítványt is 
nevelt magának úgy otthonában tartott előadásai, 
helyesebben tanítása révén, mint vallástörténeti érteke
zései által, miket az izr. hitközség székházában tar
tott volt. 

Különös, hogy filozófiával nem foglalkoztunk ; nem 
volt, aki irányt szabott volna. Bánóczi a felső tan
folyamban nem tanitott; hallgattuk az egyetemen, 
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olykor jutof t .\.lPxnntlernr k. ~fedveczk. rn0k is rgy-egy, 
dt' n theoMgüti tnnárok közt a vallásbölcsészet tanára, 
K.ntfmann Dávid,lwJn Fn' nd(•ntha l .Jákob professzorát 
kön~ t tC', ha1wm n fllozófiában is Ro~in Dávidot,, a zsidó 
filologn~ t. Ynll~:í.~ ülozó flá,jn, az iskolában inkább szöveg
kritik,l yolt, hi. zen f ud01nányosan csak 1·á kr ll mutat 
nom nagy 1nunkcíjánt : DiP Attributcnlrhrc-re stb. és 
rendkívi.U ·z{ík körben mozgot t : a . ponyol korRzak
bnn . .lobban szerette n 1nozaik munkát, mint a nagy 
koncepciós művészet (lt. Xrn1, filozófusok 1101n lettünl\, 
1wdig rz rendkívi:il nagy hiánytt tudásunknak, amolyrt, 
nz f lPt brn telje 'Pll pótolni n1áig sen1 tudtunk . 

. \ttérve szeminárium.i tanáraink nevelő- és tanító
hntú~árn, szólni fogok valan1ennyiről, nz ulsó tanfolyam 
{·r6iről és a teológiai tanárokróL 

Bán6cúró1 c ·ak röYÜh\n annyit : nevelőnk, ta.nitónl\, 
u t ~Ta i barátunk Y olt. )[ég u nynkrnvnlónk sen1 került.c 

ki n tlgyehnét ; figyPltn('ztctct t arra, nliképcn öltöz· 
kGdji.iuk, köszönj\ink st b. 

Magyar könyYtárát rendelkezésünkre bocsátotta, 
arníg c nk <>lPgendő könyYYPlnern rendclk(lzett önképző
körünk és ké~őbb az ő kezdeményPztc szemináriumi 
1ttri(JYar szépirodnlmi és szakkönyvtár. Hz01nbat dél· 
utánonként fogadta n InkáRán tanítványait ós ellátott 
könyvvt>l, tanáccsal, irányitássaL 

~(ikor MoliPrer5l szólvn, ne1n tudtuk (•}olvasni az 
elvét : «Je prends rnon bien partout; ou j~ }p trouvc>>, 
rá vitt, hogy tanuljunk franciául és rnár dé hit án keres
géftiink antiquariumokban Hyllabaire-t, fn~ncin könyvet 
és szót,rt. Sapienti sat • • • 

Az iskolában egyetemességre törekedett úgy n tnagynr 



AZ ORSZ.\QOS RA DBIK.ftJ'ZéS-tNTÍC~It'l~ I~ L.'3fS IJl~K .\SZÁ BÓL. 77 

nyEJlv és irodalo1n oktatásában, mint a történelen1hcn, 
Descartes tá.rgyalásánál és a propaedentikában. ~Jár 
akkor mellőzte a száraz évszámokat ; figyelmünket rá
terelte a lényegre, a közművelődési viszonyokra, a világ
il·odalmi és világtörténelmi vonatkozásokra. Úráiban 
nen10sak tanultunk, hanem 1nűvelődtünk, civilizálód
tunk, hun1anisták lettünk. 

Tanulni a középiskolai régi tanítás és mód.~zere értel
mében kényszeritett Schill Salamon, a latin és görög 
nyelv kiváló szaktanára ; de nyers modorával, ami 
nála talán csak fegyelmező eszköz volt, mert lllagárr
érintkezésben barátságos, jóindulatú, nyájas is volt, 
e.xakt, alapos tudásra kényszerítette tanítványait. IJ?-ga
dozást ne1n ismert ; mint a mathematikában precize 
kellett elmondani az esettani vagy 1uondattani sza
bályt. Volt eset, hogy egy görög 1uondatot : <<tois the
atais k 11i tois akroatais pt·ose~ei hesychian agein)> 
t~gyik osztálytársunkkal negyvenszer elolvastatott., a1uíg 
hi~átlanul hangsúlyozta, de arnit nála ianultwnk, azt 
el nern felejtettük rnég máig sem, l Hányszor magyará~
tam meg én tanítványaimnak egy latin mondattani 
jelenséget az ő világos és p.Leciz sza va.iv11l és ta.nítvá
nyaim megértenek. 

Egyik-másik volt. tanítványa félreél'tette : nyers 
volt mint tanár, néha durvább kifejezést is használt, 
de trágár, indulatos sohasem volt. _\.ki 1negfigy~Ue, 
láthatta ajkai körü1 a mosolyt. és 1negértette, hogy 
e viselkedése nen1 a lénye, ha.nNn pose, amihez nlint . 
. fiatal kezdő ta.nár hozzászokott, hogy eset.leg 19- 22 
éves VIII. oszt. tanul6ina.l~ hnponáljon ; a ~zeulinál'ituu
ban tetszelgett magának e posebon úgy i.\ kathecll'áu, 
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1nint a ta.nári szobában, lllint a tanári kar j egyzője, 
hogy fegyelmezze a még fegyelemhez nem szokott 
bácbur- ós magántanuló szeminaristákat és ü·tsa a 
f0lülctes:jéget, ami a magántanulással és autodidaxissal 
jár. :Maró gímnyal ostorozta az úrhatnámságot. Le
szidta bizony a.ma két növendékét, aki hiúságból 
hn,sználte:t a <<hitszónok>> jelző t és megadóztatván,. Schill
től kértek bizonyítványt, hogy ők D:lég csak gimná
ziumi tanulók, leszidta, de elfojtotta mosolyát, hogy 
szigorúnak lássék. Jó, lelkes, kötelességtudó tanárunk 
volt ; pontos volt, nem emlékszen1, hogy öt· év alatt 
t\gyszer is mulasztott volna. 

Bloch Henrik alapos készültséggel és nagy buzgalom
mal folytatta a görög nyelv tanítását és bevezetett 
Hollász örökéletű irodo,lmába ; a VIII-ikban még 
iophokles Antigonéját is olvastuk. A világtörténetet 

is tanította; nem elégedett meg tankönyvünkkel ; 
rendkívül sokat magyarázott, pótolva l\1angold Lajos 
innkönyvét. Növendékeinek jóakaró barátja, gyakran 
szószólója édes atyja, elnökünk előtt . 

Az exakt tudás kiváló professzora volt Kont Gyula, 
aki a fizikát tanította ; tanítása teljesen I{ármán 
szellemében folyt le ; magyarázata világos volt, kísérle
tei pontosak; előre készült rájuk. A leckét szivesen 
eln1agyarázta újra, ha a kérdező kimutatta, hogy el
készült a tárgyból, de az illető pontot meg nem értette. 

Igazán intézetünk nagy kárára volt, hogy rövid 
ideig tartó mliködés után tőlünk megvált, hogy a 
VI. ker. polgári fiúiskolának szantelje munkásságát . 

Beim, Károly öt éven á. t tanitott minket mennyiség
ta.nra; a IV. és V. évfolyamban fizikára IS. Szintén 
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kötelesség.tudó, pontos ember volt ; csak száraz volt 
a,z előadása . Kitnért volt mozdulataiban, majdnem 
félszegnek tünt fel, amikor ujjai hegye közé fogta a 
krétát és lendület tel odaszólt az osztálynak: <<ez a loga
ritmus !>> Hangjában a clocer:.s büszkesége vibrált : 
íme, fiúk! Új világot tá1·ok fel előttetek, 1nikor elő
ször odarajzolta nekünk a coordinata rendszert vagy 
bevezetett a szférikus 1 rigonométria titkaiba. 

Nérnetet teológiai tanáraink tanítottak, Bacher 1neg 
Kaufmann. Bacher a megszakott alapossággal vette 
velünk a He~nrich Gusztáv kiadta német románcokat 
ÉS balladákatJ pontosan követelte a dolgozatokat. 
Kaufmann, _ bil'illiáns előadásával magával ragadott 
minket, de nem volt pedagógus, hanem sokoldalú tudós. 
Olvastatta velünk Schiller Wallensteins Tod-ját, Goethe 
~pbigeniáját ; élveztünk. írásbeli dolgozataink témája 
gondolkodásra, önálló kritikára késztetett bennünket. 
l{rit ikája rendkívül tanulságos, elevenf' lekötő ; erős 
szarkazmussal és csodás humorral ébren tartja az 
egész osztály figyelmét. De a német szaktárgya nem 
lévén, hiányzott a módszeresség; a VIII. osztályban 
alkalma nyilhatott volna, hogy megismertesse velünk 
e nagy irodalmat és történelmet; de már kifogytunk 
az időből, úgy hogy az év vége felé IGuge ból betanul
tunk néhány részletet. Különben Lessinget, Schillert, 
Goethét már alaposan ismertük. 

A teologiai diszciplinák tanárai voltak a mi időnk
ben: Bacher Vilmos, Brill Sáruuel L., Deutsch Henrik, 
Kaufmann Dávid és elnökünk, Bloch ~fózes . 

Deutsch Henrik, az Orsz. Izr. Tanitóképz5-Intézet 
igazgatója, az alsó tanfolyamban tanította a szent-
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írást, a tahnud cursoriet és az arameus nyelvet . Leg
nagyobb érden1e volt sikeres, odaadással, tudással 

' türelemmel végzett tanítása mellett, hogy megrnutatta 
nekünk : 1. hogy a talntudot nwgyar nyelven lelzet taní
tani; 2. hogy a talmud nern kivánja a . Ienru:iá.nságot 
és a jargon nyehTJ.·ontást, hanem épúgy van alávetve 
a nyelv- és mondattannak, mint. mü1den más irodalmi 
eJnlék. )Iegtanított bennünket a talntudot grarnmatikai
lag helyesen olt'asni és etimologice 1negérteni és 3. azt, 
hogy szakítanunk kell a jesivai felfogással, rnintha a. 
talmud csak sz ó bP li hagyomány Yolna, amely a szer
tal'tásra, egyházi életre, jogra st b. Yona tkozik. _\.. tal1wu
dot tudományosan kell feldolgozni, amint tették a mo
dern zsidó tudósok XÉmet-, Francia-, Angel- (s Olil, .. z. 
o1:szág ba n. 

A talmud sta ta riet előadta a kezdő fokon Brill 
ámuel ·Lőb, a pesti hitközség széles látkörű, nagy 

tudású és műveltségű rabbija. I\.ényszerűségből Y állal
hatta a tanítást ; pedagógus nem volt ; komolyan a 
tárgyát nem vette, bár tanította a talmudot. Úrái 
kellemesek voltak, mert sehogysen1 fegyelmezett, ámbár 
tudott néha igazán haragudni. De oly szép, nyájas 
öreg úr volt, hogy szerettük mint nagyapát, de leg
többünk több talmudtudással lépett a szemináriumba, 
mint amennyit ő követelt . . \ kétórá stuclium Yégének 
úgy örült, mint diákjai ; háro1nnegyeclkor kezdte el -
németül : «)lorgen ist )1ontag ; Dienstag - im jirceh 
hassén1 - werden wir weitergeben . .. >> akkor már a 
katedra előtt állt majdnem az egész osztály. De őszinte 
és igaz volt Brill. )fihelyt 1negvolt a kellő szakerő, 
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azaz elvégezte tanulmányait Blau Lajos, m~gvált az 
intézet től. 

Ezt tudta ~lnökünk, Bloch 1Iózes és amikor csak 
sej tette, hogy a növendék már követheti az ő talmudi 
előadásait, magához vett e, elóbb a, cursorikushoz. egy 
éYvel rá a stata1-ikushoz is . 

Rendkh-ül éleseszű, eleven előadó volt; elsőrangú, 
~urópai hírű zakember; ő Y01t katexochen a tal?nud· 
tudós. Xem volt pedagógus, nem foglalkoztatta az 
egész hallgatóságot ; előadott, értelmezett, megbeszélt, 
mel'Ít~tt rendlúvül nagy és tág ismeretköréből; a talmu
dikus irodalomnak enciklopédikusa megkivánta, mint 
Leipnikon báchurjai és lómdim s Iamdánjaim körében, 
hogy hallgatósága követni tudja okfejtéseit, megértse 
disku'"'s~ ióját, részt kérve benne és felfogja a csak nagyjá
ban lefordított szöveget . )Jin t hajdan, mint rabbi, 
egész délelőtt volt képes fáradhatatlanul el6adni, 
tanítani ; két órás kollégiumát 15 - 20 perccel is ki
tolta . Xeki fárasztó nem volt, mert elemében érezte 
magát ; néhány volt báchur, megilletve a nemrég el· 
hagyott jesiva szellemétől , újból önfeledten, gyönyörű

séggel, élvezettel követte agg mesterét, figyelve, mérle
gelve, közbeszólva, bólogatva, helyeselve, kiegészítve 
az előadó gáón gondolatát, okfejtését . . . amester bele
mélyedt a tárgyába, elmerült a rengeteg anyagba. 
Elfelejtette, hogy pedagógus, tanár - képzelete elvitte 
befhhammidrásába ... és mi, különösen a hátsó padok
ban, abbahagytuk foglalkozásunkat : olvasást, a leg
közelebbi órára való készülést és csodálkozva néztünk 
e nekünk, gimnazistáknak, idegen világot. Igaz, hogy 
volt köztünk is igen figye~mes tanuló; például Büehler 

• 
Az lMIT t vköuyve. 1018. 6 
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.\clolr, Ht•t'IIHI·<'ill H6h~ , .l t IPn 1!\'l'C'nC 6~-:~ Woiszburg 
(lynht (c~mk póld {~;ul ho~o nt [Pl <.' L{trrm imtt t., l<'hel, hogy 
\'olL 111{1g föhh ÍK) . 

• 1 tlító ll~g óvc• l 11nll v H. P gy s~<·JI <' lll ('S kollógán l< nw g
'ullnt.tn tl i'l ugg lHl'HI•l l'llt'l\, hogy tlí'í (5 ór ái nJaLL tanult 
lt•gt üh lwt, ~li a ld t l\ pe l{) tnOHollynl rú.kkintő lllCSL<'r 

t\ í'~L 111 llUtgyad~;i'lH. t.oL lw.ptn. t.<3ll' , hogy bizony n. Lttlmud
ön\k t d n t. t. ll-ü i ut,, görögöt., liúluiL st. b. ld1et.<:LL zavo.r
tulnnnl ftll\Hlni. 

Ki non ó vPro ... 
~ l indttnll'llt' (, t, üss~efoylnlá.srn 0lkós~ült. 1nind ; 8í.Ügorú 

n>lt.; nlnposnn k6dt' s:dt1non n. végZl' it nnyt1got. t' ·~ü:: 
nngy l.Ju· Y olt., hogy hit\.nyí'ío t t. náh\. n. YH S köv<'Lkt'ZPLt'::; 
:Ü'g. 0:-~:-~~ t ' fogll~lt\:·d\Ol\ v j ~tlgtin súgorú kriLikáL gya ko
rolL d t' tt ~ () t nrg:tüból i:·nnótlé~n' n<.'lll szorH otta ct 

tudt, fhw. j thntlnn tnnHYt\n_rát . ll iszPn 1nóg n. n'tbbi
l, ('pN~H (• vizsgttn i:; lllt'gt'sot.t., hogy t ürellH<.' fogytán 
l t YÓU, 1\ j c lölt t ndn llnn "lÍgn n1iü t t Hí'ít k érd<.' zt t' például : 
(<\Y<'nn tntHl li'\pisch in Bntt<'r pr(,gdt, wns it c7as?>> 
t''~ hogy n j t'lült t'gy t'YYt'l k~sl)bb kt'rü.l t új ból yizsg{t.ro., 
1\1.' 1\\ rnjtll, hnnt' lll n Yiz~glHó-bizotl ::;ágon nnllt. 

~oltnnkbnn \,in lt\knll t' Yéll' ll1 L'HY : <.' í'í llt"iln dué:léS, 
Hll'rf hi~Z<'n tht. n rnbbi tt'l int é\yt''nt'k~ hu tnhnudb~1n 

~ulohun-t ru 'hbtt n jt\rnllnn szónok kl'rili mayyat rnbbi
~~t'kbl' ; nwyynrt mondok, Hlt rt n11.'g 1uindl'H hitkö~ ~Pg
ht 'n n kn\1 ndH\ny tn lnnulist n, hundon ... :\fi lél<'ktnui 
okot lu'n•st \\uk t'~ nzt hisz<.' ll), nNn C"nlótlUln. 

Hit kt\ kmnoly~q\,vgt\l Y t' t t e hhgynit , a ttünrndot. n 

suloht\n-{nuchot, n tC' "' pons\nnok, n j t rn .. olmi tárgyn
la\sát., Ít'jtt'gt'tés~t~ ; ez szivt szerint volt. ])(' U('lU yolt 
NZÍY~ Z'-'l'int • ll<'ki t\ ~t\t\1'~\ t6rn, tl ~(\lllCll rókt'l\Ch ll Yt'll 
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i::>1nerL, széles c haza zsidóságában tisztelettel említett 
nagy elődjei konzervatív utódjának a rabbiképző

intézet . Jól esett az, hogy ilyen intézet első helyét 
betölLj, hogy vallásos kérdésekben ő a minisztérium 
által is elismert első szakértő, hogy ő adja a szemichát, 
az ordinációt ~Magyarország leendő papjaira, de más
részt félve oda tekintgetett a nagy ortbodox táborra, 
amely renegátnak tekintette őt . .. 1ueghasonlott lehe
tett szívében ; azt ott találta meg teljes épségében,. 
régi zsidó meghittségében dolgozó szobájában, b liánsai 
közöLt - dolgozott 95 éves korában is mind.halálig -
de talán cs.: k I{aufmannhoz és ..., chillhez -ron ~ ó <l o~ t 
igcH án, ta.nítványai j s j óforn'.án idegenek voltak 
előtte ; a sok diszciplína szemináriumban, egyetemen, 
foglalkozásuk Geigerrel, bibliakritikával stb . szünpa
ti1:nsa.bbá nem tette előtte hallgatóságát - egy pár 
jó és konzervatív talmudista lehetett talán kegyeltje, 
például Rappaport Béla., \Veisz ~fiksa. , I-Ioffer Arn.rin. 

Bloch lJ![ ózest61, a XIX. század második felének egyik 
legnagyobb talmudtekintélyétó1 n~ e1 t ra bbi-okleYflre 
büszkék -roltunk. El sem tudtalu képzE:lln.i, mi lesz 
halála után, mert a ha tt ára aláírására, az ordinátor 
szerepére legn1éltóbb Yolt ő, a tiszteletreu1éltó, külső 
megjelenésben is DUponáló agg lllest er . 

TnnítYánya, helyesebben a köYetője kevés az iro
düloru terén; legnevezetesebbek Blau Lajos és Gutt
mann :Jlihály. 

Bachen·ől más helyen , nagy gyászunk hetéhPn ír
hun. Akármit közölt írá'" ban. szóban. akárnri1·e tanított 
a ft.ll ő tanfolyamban s a gimnázitunban. az alapvc:, 
lelkiismeretes, objeldiv kutotás é$ tudás eredményt> roll 

6* 
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és ennek fogadtuk mi tanítványo,i is, kon10lyan készülve 
tárgyaiból és lelkesen fogadva vezetését, irányítását. 
Ö:6eretettel foglalkoztunk a bibliával, n1ég 1na is erős 
oldalunk ez, dolgoztunk ct.Z exegcsis terén - még öi 
évvel ezelőtt is azért vágyódtam annyira Oxfordba, 
hogy ott ~Ir. Ed wardsLól engedélyt kapva, uwgnézzen1 
Jehuda ibu Ba lám, XT. századbeli zsidó filológus kéz
iratos kommentárját Mózes IV. és V. könyvéhez. 
Hzámos követője közül - hadd omlitsek nehány élőt 
i~ - legkiválóbbak Büchler Adolf, Blau Lajos, Krausz 
Sámuel, Heller Bernát, Kecskeméti Lipó t, ~ 1tf'rn Abra
hám,1 Wellesz Gyula, Venetianer l;ajos . (A névsor nen1 
prreiuilicium, hanelll odavetett.) 

J[a!Ufrnann Dávid rendkívüli sokoldalúságával,. bril
liáns előadásával lekötötte tanítványai t, hallgatóit 
egyaránt, 1nint lwmiletikus és szónok a szó legfénye
sebb értelmében a,z ékesszólás terén (:!iért sikereinket 
a rátermettség mellett az ő vezetésének és szigorú 
]u itikájának köszönhetjük. Az ő clisn1erésc legyőzött 
1ninden lámpalázt ; mi, 21 - 22 éves ifjak felléptünk 
a, szószékre, kevésbbé elfogódottan, mint a szavaló 
diák a7.J önképzőkörben. Körülöttünk mind idegen, 
mind kritikus, de Kaufmann megengedte, hogy a 
szeminárium szószékén elhangzott szónoklatok alapján, 
kimenjünk hazai és külföldi községekbe és - győztünk. 

1 
Stcrn Abru.há.m, a. pJt-~ti izr. hit.köz~. polgÁ d fi(tiskolo. tudól5 

igazga tója Guttenbcrg Pá l tanárral együt( egy iclcig hospitált 
Bacher előadásain . Közvetve Schreiner Márton útfán Bachcr 
követőjének a. hé-ber tudományában tartom Munkácsi Bernátot 
finn .ugor nyelvészUnket, 



Amit ](aufrru1nn vég~rtt, ~tz l'endkívül lágitott11 
i~meretkörünkct, 1nert, llE'lll man:Ldt szoJ·osan a tárgy
nál ; történt>lmi, vallásbölcsészeti <>lőadásai alkalmával 
közölt velünk arclw.ológiai, m{Í.történeti stb . ismeretei
ből; különösen nevPlt bemnünk bibliografusokat, ami 
által felszerelt bennünket a jövendő szellemi munkás
ságunlna ; budapesti szeminal'ista m.ég évtizedek után 
ismeri a szakmunkák : könyvek, folyóiratok, kódexek, 
levelezések stb. sok-Aok százát és e munk.áknak még 
egyes nevezetesebb kiadványait is . Hogy a forrás
művek ismerete milyen font.os a tudományos kutatás
ban, azt kü.lön e1nlíteni nem kell. 

S rengeteg tudásával támogatta Kaufmann hallgatói 
irodalmi n1unkásságát ; megtudta például, hogy egyik 
hallgatója egy kevésbbé ismett exegetával foglalkozik. 
<<Yagának talán meg kellene nézni Polak Rakkarmeljé
nek ezt meg ezt a kötetét ... >> <<Tudja, kéren1, hogy 
J ú da ib .'l rribbon életéről írt az is? ... >) 

Rendkivül sajnáltuk, hogy mindhárom diszciplinájá
ban: a zsidó történelembrn, a vallásbölcsészetben és 
ennek történetében csak szűk térre szoritkozott, tud ~Í· 
illik a középkori spanyol-arabs és olasz zsidóság művelő
dési körére és korára. De itt lelkesítve, buzdítva adott 
elő : Gabirol, J ehuda Halévi, Mózes ibn Ezra, Manuello, 
ismcr ,.., te megteremtette a zsidó költ6'k magyar fordítá
sait . Makai Emil, Kecskeméti Lipót, Vajda Béla, Leder()r 
Ignác, Kiss Arnold stb. ebbeli munkássága alapvető. 

A történetírás terén követik Büchler Sándor, Weisz 
Miksa, Bernstein Béla, Kecskeméti Ármin, Frisch 
Ármin. Mint könyvtáros is hatott reánk ; ellátott, jól 
vezetve minket, tanáccsal, útbaigazítással ; rendkivül 
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megkönnyítette magánmunkásságunkat, hiszen szük
ségünk volt, hogy a zsidóság többi korszakával is foglal
kozzunk behatóan . 

Filozófus volt ő, theológus is, de legnagyobb kárunkra 
ebből. a tudásából velünk nem közölt semmit sem. 
Ennek oka az volt, hogy neki kialakult vallási princi
piuma ne1n volt; mint konzervatív ember Hirseb 
~ 'ámson Ráfaeihez állhatott közel, 1nint az Országos 
Rabbiképző-Intézet tanárának, Geigerhez kellett volna 
bennünket utasítani, Löw Lipóthoz, Fasselhez, Chotir:
hoz - nem t ette és így tudtunk a r ég lezaj~ott harcok
ról ~fainuni :Jtlóré-ja ügyében , de semmit sem t udtunk 
a XVIII. és X I X . századbeli nagy zsidó r eformtörek
vésekről, a hazai zsidóság X I X . századbeli - 1·ánk, 
leendő ?·abbi kra igen fontos - harcairól, küzdelmeiről 

a zsidó szervezkedés köri.il. 
Az intézet növendékei közi..i.l igazi theológus Kecske

lnéti Lipót. 

* 

Befejezern visszaemlékezéseimet . 
Xegyven éve áll fenn a nemrég jó királyunkról, 

I. Ferenc Józsefről elnevezet t Országos Rabbiképző
Intézet.. Felhasználva az Értesítőket, megírhattan1 
volna ezen intézeti:ink negyven éves tört éne tét, de 
f>nől gondoskodik 1917/18-iki Értesítőj ében. Vázlato
san adtan1 képét az intézPt egy deká:zának és P bből iH 
láthatjuk, hogy a budnpPsti or: zágoH rabbiképző-intézet 
sikeresen oldja meg a mult ban is legfőbb feladatát, 
hogy hazánk zsidóságának rnrtgyar ra bbikat nevt-lt . 

:\l agyar a pap szóban, lett ben, érzelemben - néhány 
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cionista-kivétellatba nen1 esik; ezt legjobhun sajnáljuk, 
mi, magyar nemzeti zsid61c Ilyen szellPmbPn irányítja, 
vezeti a hitoktatást is. A mn.gyar nyelvű zsidó tndo
lnányt fej lesz ti, terjeszti buzgalo1nn1al, kitartássa.!, 
h évvel a szeminátium ból kikerül t ra b b i és hittanár. 

Xem célja az intézetnek, de n. gyakorlati élettel jár 
az a hivatása is, hogy a tudományos, In<'ggy6ződéseA 
zsidó szellemet indirekto is terj eszti, _am<'nnyiben sokan 
C'lhagyták az intézt~ L<' t ér~.--ttségi C?lőtt, sokan azután, 
n éhányan a felső tanfolyan1ban vagy ennQk elvégezté
vel, akik ma írók, ügyvédek, orvosok, tanárok: Ezek -
tudtommal csak két hiL<'hagyás fordult dő: egy ta.nár 
1neg egy ügyvéd - mindPnütt fennen hirdetik zsidó
ságukat, támogatva annak kullurábs és ff'lekezPti 
intézményeit. 
~em célj a a·z intézetnek, hogy a külföldnt'k iH nev<)l

jen rabbikat, professzotokat, do a~ ól(•i <'rősebb o, 

legsze bben kidolgozott L<'rvnél. 
:Mjndenesetre nagy méltatása és ·lis1ncrése az inté

z tnck, hogy növendékeit neves külföldi községbe 
hívták; például Kat·lsbadba, Reichenbcrgb(l, Mahriscb-
0. trauba, P1o ··: n:tzb 1, Bisenzbe, Landaberg afWari
hCl bP stb. és hogy például úgy a londoni, mini It 

berlini és a bécsi szc·mináriumok innét viitók ki BücblPr 
.\clolfot, 1

1Chrein r r ~fá:rlonf~ ós I<rausz SámuPlt. 
:\!agyar z. idó tudományos és szc~HPmi él(· t az Ürfo4zá

gos Hahhiképző-Int ~~wt n(.lkül. alig képzP11wt {). Gold
úhcr lf,rnác arahis ta, Ko h n 1 'ánnwl, Kl Pi n ~fór, 

Perl. ~\rmin, Hose' n berg Hándor, Lü w Immánuf'l, 
HP H mann Lajos kE>vés, bármilyen nagyérték{i f.Prmelő ÍH. 

Az intézet 'megfelelt (1, multbnn. M éfJ 'inkább fou mr-g-
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felelni 1na és a jövőben, amikor Goldziher riwllett a volt 
növendékek a tanárok. A maguk kárán tapasztalták, 
hogy miben volt hiányos a kiképzésük, ismeretük, 
tudásuk és - gyakorlatuk. Sok olyan tárgy van, ami 
a község ben igen fon tos és amiről nekünk csak nagy 
küzdelmek árán kellett tudomást szereznünk, sok 
olyan felekezeti kérdés, amelyet a társadalom, a 
kor és a hitközségi élet felvet és amelyekkel szemben 
a fiatal, kezdő rabbi tanácstalanul áll. 

A rabbiképző-intézetnek egyébre szüksége nincsen, 
mint lelkes, buzg 6, eszménye kért 1·ajong ó növendéke kre. 
Idealizmus kell a zsidósághoz, mint egyetemességhez, 
tudományához, életéhez, híveihez, formáihoz. Idea
lizmust hoztunk magunkkal mi, az első generáció, 
büszkék voltunk. szemmarista volt unkra, a j ö vő remé
nyében szívesen nélkülöztünk, gyakran fázva és éhezve 
is. A tanulókD;ak nagy szükségük van an·a, hogy az 
intézetnek határozott elve legyen, amely őket a gyakor
latban, a hitközségben is irányitsa, vezérelje. 

Sursum corda! 

Budapest. Dr. Kohlbach Bertalan. 



'NOÍC ll'I.U. 

l 

NOE FIAI. 

I. 

Jáfet. 

Hiába kezdenek apadni 
Bárkánk körül a vad vizek, 
:ffin nem tudok reményre kapni, 
Én szebb világban nen1 hiszek. 

Szülő1nk példáját követve 
Istenfélők, hivek valánk, 

·Fertőző salakot kivetve 
Szivünkben tiszta volt a láng. 

De újra támad magzatinkra 
E 1/ k 'l ' d" " rosza , e vvagy, ore gog, 
Lágy béke karján játszva-ringva 
Ledérek lesznek, hitszegők. 

S a szenvedések szörnyű átja 
Bünt, szennyet újra eltemet 
Dobál ja sors dagály-a pálya 
A nyomorú embernemet ! 

II. 

Khá1n. 

Ép ez az élet sa va -borsa, 
Ez az örökös változás, 
Rogy perc a percet eltapossa, 
S jövő jelennek verme.t ás . 

89 
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l\!Ia dús asztalnál }c) komázunk; 
H olnap hiányzik n. falat ; 
:Ma szelek szárny án nyar ga l ászunk, 
H olna p nyögünk bilincs alatt . 

l\Ia forró mámor gyujtja vérünk:, 
Holna p csüggedt csömör lever , 
l\fa azt hiss7.~i.k, n"Dndent elérünk; 
Holnap minden í·omban hever! 

Örömsugár ma. h add hevítsen, 
Holna p befed tán sír moha, 
Nen1 igaz üdvöm, clrága kincsem, 
l\Iit el nem veszthetek sohn ! 

, 

III. 

Sem. 

Nem dúl a vészözön hiába, 
A békekéj nen1 hasztalan, 
Nem játék l sten sz ép világa, 
Gyönyörnek, kín:o.a k célja vR n : 

A tél viharja, nyár aszályn 
~Iegedz-i fű, fa gyök er ét, 
Aki erős, a bajt megállja, 
Kidőlnek a gyöngék, herék. 

A virulásnak b nj~:'\ na pj<t 
Milljárclnyi m~\s Pmbert neve], 
A léhát., balgát porba csapja, 
Nagyot félistPnné emel. 

-
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Bölcs mester formál a magasból, 
Majd tűzbe, 1najd hidegbe vét ; 
Váljon acé1lá puha vasból 
Egy. boldoga bb új nemzedék! 
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Budapest . Lenkei Henrik. 

' l ' , · , 

OKORI ZSINAGOGAK GALffiEABAN. 

I{ereken félszázada annak, hogy az amerikai Robinson, 
a 1noclern kor első nagy szentföldi archeológusa, galiléai 
romokban héber feliratokból zsinagógákat ismert fel. 
Azóta nem kisebb emberek, mint Renan és Kitchene1·, 
a tengerbe fulladt angol hadügyminiszter, foglalkoztak 
velük, de telj es felvételüket csak napjainkban tette 
közzé két német tudós, kik közi..ü az egyik a háború 
első heteiben elesett a csatatéren, nrielótt munkája 
napvilágot látott .1 Összesen 11 zsinagóga. romjai Yan
nak leírva, melyeknek létezése némileg korlátozza azt 

·a tételt, hogy a zsidó nép a legkevés b bé monumentális 
a.z egész világon. Hogy oly kevés a zsidó emlék, az a 
zsidó nép mostoba sorsával függ össze, őshazája pedig, 
a Szen t föld, nunden időben a világhódítók OTSzágútja, 
a csatázó népek ütköző pontja, Yolt. Sokszoros pusztu
lás érte az orRzágot és népét, 1nelyek mintlent alapos
tól :felforgatta.k, úgy hogy az á~ó, n régü: égtudmuány 

1 A: \ti ke Sy11a go g(' n in Ua liiroa YOH ll eÜn'irh K ohl m d Cr11l 
fl'at ::inger. Mit 18 TafPln m :d 306 Abbildurur<'n im T(•xl. Lti]>7.ig, 

J. C. Hinrichs 1srlw Rt~chhard:nl ~· HIH1. 
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Q varázsvesszeje is ritkán akad a hajdan létezett mű. 
alkotások nyomára. Ez antik zsinagógák díszítményei
nek világítása mellett revízió alá kell venni a meg. 
gyökeresedett nézeteket .n. zsidó nép ellenséges maga. 
tartásáról a. művészetekkel sze1nben~ Minthogy e 
zsinagógákon pogány motivumok nagy számban szere
pelnek, ami a vallástörvény szerint . minden időben 

tilos volt, azt kell igazságnak elismernünk, hogy az 
elmélet és gyakorlat között 1nély ür tátpngott, oly 
jelenség, melyre példák későbbi korokba.n is akadnak, 
még pedig a legkülönbözőbb körökb61. A talmud, 
általában a régi rabbinikus irodalo1n egyoldalú tájéko
zást ad a zsidó nép 1nultjáról, n1er t ebben az irodalom
ban tisztán a theológusok jutnak szóhoz, e,z az iroda
lom az ő nézeteiket tükrözteti, nem a sokfelé és sokféle
kép tagolt zsidó népét. \ Tolt nemcsak talmud előtti, 

hanem talmudon kívüli zsidóság is, melynek életmódjá
ról és vallásos felfogásáról nincsenek leírásaink, de 
egyes nyomokból visszakövetkeztethetünk rájuk. A szó
ban forgó zsinagógák romjai nyomoknál is többek, 
a kövek valósággal beszélnek. Felette tanulságos e· 
tekintetben az összefoglalás, melyet az összes zsinagógai 
romok leírása után a 172 - 178. oldalakon olvasunk és 
amely magyarul így hangzik : 

<<Ha ezzel az egyes építészeti tagozatok vizsgálódását 
befejezzük és az eredményeket, melyekre ~ megejtett 

. összehasonlltások . vezettek, áttekintjük, mindenek
előtte világos, hogy a zsinagóga-építészet formanyelve 
egészen a.zonos az egyidejű syriai pogány arcbitektur~é
val. Septimius Seven1s és Caracalla császárok ideJé
ben azon egyes alakzatok kiképzése volt gyakorlatba-n, 
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an1ely egyúttal a zsinagógák részére : jellegzetes. Habár 
némely helyt az utánzásnál helyi színez~ttel bír, mégis 
a stílus magában azonos az időszámításunk előtti 
Il. és III. évszázad fordulóján létezett pogány-római 
épíL1nényével. Vc.lcllllPly 111élyebbre nyu).ó, zsidó sajátos
sággal az építészeti tagok v'álasztásában és alakításában, 
melyek sajátságos z. idó építészeti forrnák önálló fej
lesztésére engednének következtetni, .-ehol sem találko
zunk. C ·ak kevés, általunk nem klasszikusnak jelölt 
különlcges. égeken lehet a zsidó és ne1n pogány szobrász 
vagy építőmester kezét felü;merni, melyek a görög
róinai fonnákat ugyan külsőleg átvették, de az antik 
építészet törvényeihez benső viszonyban ne1n állottak. 
És n1é~ ;.s c\ felépítmény egyszerű alakítása, az épít
mény tagozatainak egységes kompozíciója, a homlokza
tok világos tagozása teljesen az antik 1nűépítészet 

,•zelle1nében ala.kíttatt. :l<. Ezen elleninonelás legtermá
::;zetesebb 1uagyarázatáL abban leli, ha. az összes fel
építn1ény tervezeténPk P]készítésével syriai tnűépítész 
YOH megbízva, míg a végrehajtó kezek zsidó szárma
zásúak voltak. Egyes zsidó n1esterek munkálkodását 
a l{efer Bir,m·i és ed-Dsidsi inszkripciók is tanusítják, 
melyek csak egyes részek végrehajtására vonatkoznak, 
sohasem c"LZ egész építményre. 

Hogy ezen tervezet nemcsak görög-római építészi 
tradició, hanem az egyszeri megbízás alapján keletke
zett, a tulaj donképeni galiléai zsinagógák minden 
lényeges alapjukban való összeegyezéséből lehet követ
keztetni. Galiléa különböző pontjain egyidejűleg egy 
egyszerre megállapitott teTv szerint kezdették meg a 
zsinagógák építését; az építés egyik helyen rövidebb, 
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a 1ná:úkon bo.·."'za l> b idr ig tal'thatoLL !gy l) éldául .. 
k íl l . b az 

építé:i tagozata . t usa C 1orazm an hosszabb, talá 
t•gysz~r 1negszakított é~ azután újból felvett építé: 
tevékenységre mutat, anwly épen úgy, mint a Choxazin
boz köz0l álló építkezé. · f'l~Dikkében, mélyebbre nyult 
u. III. száza dba é Tell Hun1ban, az o zlopfők különböző 
fonnai kezelé e n1iatt, arra kell következtetni, hogy az 
előcsarnok csak a zsinagóga, felépítése u tán keletkezett . 
. \.zonban ezáltal az a tény Yáltozást nen1 szenved, 
hogy az építési tagozatok alapvető alakítása sehol 
sem terj e J túl , \\verus és CaracallR, időszak~ építészeti 
stílusának határain, hogy tehát ezen korszakban álla
pHtatot t meg. A III. záza d második negyedében nyil
ván a • 'everus és C aracalla korszaka syriai építészeti 
stílu ·á ,, k hanyatlása már megkezdődött ; me rt az 
éYszázad közepe táj án :\farinus és Philippus épí tmé
uyei 'uhbeban az építési tagozatok olyan ürességét (s 

józanságát mutatj ~ k, amely. zembctűnő'en elüt a f)everus 
időbeli díszítéslől és a tőlr leYezetett zsinagógákétóL 

. .:\. zsinagógák különleges építési stílusát a syriai 
határokon befül lalán Yalamivel szorosabba.n írhat.juk 
körül. Galiléától és a Tiberiás-tótól keletre, Batanea 
és Trachonitis terület én, létezte l\, a késő a.ntonini és 
i'Jevetu si korszak építményei, melyeknek ala.kj ai mindig 
újból a zsinagógákkal való összehasonlításra utaltak; 
f'Zen művészcti irány északon Galiléa határáig terjedt 
ki, mire nézve a zsinagógákhoz oly közel álló pogány 
h•mplon1 Kadesben fontos tanúkép szerepel és délen 
a sebastei scverusi építményeken is bátrahagyt~ 
nyomait. A Syria-Fönicia tartománynak, Galiléa észak~ 
és k (>leti határával szomszédos r észe tehát a zsinagóg~u 
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architekt.ura hazájának lekinthető és ezzel a Severus 
és Caracalla korszak azon görög-római n1{Í.építészé is, 
kinek a zsinagógák első új építmények· tervezetét 
köszönhetjük.>> 

A leghatalmasabb épület Tell Hum, az evangéliu
mokból ismert I{apernaum (N ahum falu) zsinagógája 
volt, melynek romjai a Tiberiás-tó partjától n1a 100 
1néterre fekszenek. Petrus Diaconus Itinerariumában 
azt mondja, hogy el'j a zsinagóga az, amelyben Jézus 
az ördögt{H n1egszállott embert kigyógyította. A fala.k 
nagy mész kockakövekből épi.il.tek és a homlokzat 
délről volt, háro1n bejárattal, a főajtó 1·77 méter, a 
két mellékajtó 1·20 méter széles volt. Karintiai oszlo
pok cüszítették az ajtókat és ablakokat. 
Legcélszerűbbnek tartottuk, hogy a szerzőket, a ki

váló szakembereket, juttassuk szóhoz és kérésünkre 
Herzog Odön nyúgalmazott n~ . államvasúti főfelügyelő 
úr volt szíves két zsinagógának leírását, rekonstrukció
ját lefordítani, melyek közi.il. az egyik alább következik. 
Az olvasót erre utaljuk és nem foglalkozunk tovább 
az egykori zsinagógák építészeti és művészeti ismerte
tésével és méltatásával, melyelue nézve különben sem 
vagyunk illetékesek. Tisztán zsidó Yallási és történeti 
szempontból foglalkozunk velük, mely tekintetekben 
némely pontot, úgy gondoljuk, jobban megvilágítha
tunk, mint az irodalmunkban természetszerűen kevésbbé 
járatos 1nás vallású laikus szerzők. Ez különben se1u 
volt főcéljuk és nem vesszük zokon azt sem, hogy itt-ott 
tévedtek. 

A már érintett gondolatot, hogy az elmélet és a gya
korlat közt nagy eltérések vannak, mutat.ja a zsinagógák 
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helye. Előírás szerint ·a zsinagógát a község legkimagas
ló bb helyén kell építeni. TörTény ez nem volt ugyan, 
nincs kod.ifikálva a misnában, a pa triarcha által 200 
körül szerkesztett kódexben, de ta~álható egykorú 
más műben és n1egfelel a tigzteletnek, mellyel a zsina
góga épületét köriilvették. Hatott is az előírás a későbbi 
korokra, a középkorban an:a törekedtek, hogy a zsina
góga legyen a legmagasabb épület, amely kiválik a 
többi közül. A kereszténység imah ázai az első száza
dokban zsinagógák voltak, a milánói türelmi rendelet
ben, melyet a római császár 311-ben a keresztények 
számára kiadott, a keresztény templomok a görög 
szövegben zsinagógáknak, a latin szövegben conventi
cula, vagyiq gyülekezéseknek neveztetnek . Xagy a 
valószínűség, hogy a talmudi (toszefta) előh·ás hatott 
a keresztény szokásra, hogy a templom dombon építtes
sék, természetesen nem a könyv, hanem a zsidók köz t 
mindinkáb b érvényesülő szokás, melyet aztán a keresz
tények is követtek. A középkorban gyakran talál~ozunk 
azzal az egyházi tilalommal, hogy a zsma.góga épülete 
nen1 lehet magasabb, mint a (keresztény) templon1. 
A legmagasabb helyre való építke~és azonban, mint 
\nondtuk, csak u tasítás, kívánság, tanács volt, nem 
pedig törvény. A zsinagógai romok csakugyan azt 
mutatják, hogy ll közill ez a szabály csak háromnál 
teljesíttetett. A többi szabad helyen épült, amely szép 
kilátást nywjtott (138. lap) . 

A csekély értesítésekből és maradványokból arxa is 
következtettek, hogy a zsidók zsinagógájukat viz mellé 
szerették építeni. Magam is figyelmeztettem már 
régebben arra, hogy a II. századból eredő megjegyzés 
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zerint )fózes, mikor :Fáraótól elment. a TlZhez ~zaladt 
imádkozni. Erre a szokásra az írá"tudó több példát 
hoz a szentírásból. Görög irodalmi é" pa pyrus-értesité
sekből is azt látjuk, hogy a zsinagóga YÍz mellett Yolt. 
'zerzőink helyesen mondják. hogy ezekbúl az adatokból 

nem lehet általános "'zoká"ra köYetkeztetni. k minden
félétól függött a zsinagóga helyének megYálasztása, 
attól is. hogy a Yáros megengedte-e. bo~· körülkerített 
t erületen idegen kultu"z zámára templomot emelje
nek. A régiek, nem épen a zsi~ók, banen1 inkább má ~ 
népek , az imát yaráz ~formulának nézték, amelyból 
valóban kifinomult a YÍZ pedig az ös"ze népek szemé
ben Yaráz törő Yolt . TáYol tartottt' ~' démonokat é"' 
egyéb hatásai Yoltak. _-\. ~zokások megnltU'iHlnak oly 
korban is, mikor hit- Ya~· eszmebeli alapjuk kiTeszett 
már a tudatból, érthető Yolna a YÍz mellett Yaló építke
zés ily általános felfogá maradYányakép i . Legalább 

oly Yalószinű feltevé , 1nint az, hogr '' YÍz '' rituális 
mosásokhoz kellett. 

Azonban sem a h egyre em a YÍz mellett, e1u n 
városon kívül \aló építkezés nem volt sein elfogadott, 
se1n valóban k övetett za bál y. )Jin t egyebe kben, ebben 
sem m·alkodott egyöntetű ég, 1nelyet 1un röYidlátás
ból oly könnyen feltesz'link. Az oriE?ntálá · kelet, illetve 
Jeruz. álem és a, szentély felé, an1el~r minttlgy töJTÉ'llJ'"
kép j elentkezett é. ll1ct Yalóban keresztül i" Y au YiYt\ 
(bár kivételek most is nlru1nk), szintén Y<U'iáH - nz 
élet erŐsebb YOlt, nriut az elmélet. rgyc1H07. lesz nz eset 
a <<női zsinagóga>> (\,~eiberschul) érdekes kérdésénél is. 
Ha csak a talmudot hallgatjuk meg, nzt gondoll1atjuk, 
hogy az asszonyok, lllint a keresztény t «?1nplon1okban, 

A l MIT gvkönyve. 1918. j 
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ki.üön ültek ugya.n, de ülőhelyeik szorosan a fértiakéi 
mellett voltak. A galiléai zsinagógákban a.zonban 
szerzőink szerint (140), a még látható emporun1ok a 
nők tartózkodó helyei voltak, mint a közép- és a jelen
kori zsinagógákban szokásos. Általános szokás, teljes 
egyöntetűség bizonyára ebben a pontban sem uralko
dott. Az ilyesmihez ~~·edek kellenek, ami az ókorban 
a zsidóknál sem volt U).ég meg, a talmud nevelte őket, 
tle az ő nevelésének egységét is IDegbontotta a XVI. 
században a kabbala és a XVIII. században a n10dern 
műveltség . Érdekes, hogy a középkori zsinagógákat 
tárgyaló mű azt 1nondja, hogy a női osztály a zsinagóga
épület alaprajzában nem volt meg és a,z mindig csak 
~oldásnak ~utatkozik. Ezt építész állítja, még pedig 
elég gazdag anyag alapján. Ha ez így van, akkor amel
lett bizonyítana, hogy · az ősi szokás nem isn1erte a 
<<Weiberschul»-t, az alaprajz megmaradt akkor is, 
rnikor a zsinagóga az új épületrésszel kibővült. Végle
ges ítélet a jelen ismeretek mellett nem mondható, 
hiszen a fennálló tényleges viszonyok sem is1ne1·etesek 
teljesen, kisebb helyeken (a fővárosban is !). 1nég mai 
napig megtört$nik, hogy az in1ahellyé átalakított szo
bát ketté osztják, férfi és női osztályra. 

A ga liléai zsinagóga belsej e oszlopok által három hajóra 
volt osztva. Az oldalfalak mentén ülőpadok voltak, me
lyeknek száma egy é~ három közt váltakozik. A kö
zépső hajóban ezenkívül a községek vénei. számára szé
kek voltak. Az alexandriai nagy zsinagógában a hagyo
mány szerint 71 aranyszék volt a presbyte1·ek számára. 
A székek iélkörben, a görög szigma (C) alakjában vol
tak elrendezve és ezért ezt a helyet görög szóval simma 
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névvel is j elölték (141). A tóraszekrény több zsinagógá
ban kőből volt építve és szépen kialakítva. Fenn
maradtak festett üvegek, melyeken ilyen tóraszelué
nyek láthatók. A rotulusok a fiókokban fekszenek, 
nem állanak, mint a mi tórapéldányaink zsinagógáink 
szekrényeiben. A könyvek (fiókok) száma vagy 6 vagy 9. 
Hogy miért épen ennyi, még nem kutatták, de egészen 
biztos, hogy 2, illetve 3 teljes hibliát n1utatnak. A szent
írás könyveit három csoportra osztották: "Jiózes öt 
könyve, próféták, hagiografák, oly felosztás, amely 
mai napig járja. Egy teljes bibliapéldány tehát három 
tekereset ölel fel, kettő hatot, három kilencet. 
.Az egyik aranyüvegen a könyvszekrény két oldalán 
egy-egy galamb, lent pedig a hétágú gyertyatartó, 
alapjának két oldalán egy-egy oroszlán van. Ezenkívül 
van még sófar és egyéb istentiszteleti tárgy (143.). 
A középhajó közepén volt az almemar (bima) a tóra
felolvasó számára, szintén architektonikusan kiépítve. 
:Mindig a középen van , mint nálunk a régi zsinagógák
ban. Előcsarnok is volt, még pedig többféle. Az exedra 
ülőhelyekkel tanítás céljaira szolgált (145). 

A zsinagógák méltatása építészettörténeti szem
pontból nagy téTt foglal el művünkben, melyből csak 
(:t!lít az egy tényt emeljük ki, hogy a bazilika bizonyos 
formájára a zsinagóga oly példa, amelyTe eddig csak 
egy volt . ismeretes és ez a pompej ü bazilika (179). 
Szerzőnk vizsgálódásai folyamán arra az eredményre 
jut, hogy az alexandriai bazilika, n1elyet a talmud 
említ és amelynek mivoltáról többféle nézet nyilvánítta
tott, zsinagóga volt, nem pe<lig vásárcsarnok, nrint 
többen hitték. Azt mondja a talmud, hogy a templom-

7* 
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feliigyelő kendővel (sudarium) intett az á1nen-1non
dásra, micsoda naivitással lehet vásárcsarnokra gon
dolni (180). Ez a bazilika hasonlított a ga.liléai zsina
gógákhoz belső · kiépítése tek~tetében. Szerzőink a 
183. lapon a következő eredményekhez jutnak : 

<<Annyit azonban a 1nonumentális és irodalmi hagyo
lllány vizsgálódásának eredményeül lehet elkönyvelni:, 
hogy a zsinagóga alaprajza a hellenisztikus korszaina 
vezetendő vissza. A hellenisztikus és koracsászári 
időbeli zsinagóga-építményeket P~lesztinában szintén 
ugyanezen építészeti t ípusban kell gondolni. E1nellett 
ugyan egyszer{-íbb alakokban se1n volt hiány, mint az, 
amelyet a delosi zsinagóga egy példánya véletlenül 
mutat.. Ezen megszorítással a galiléai zsinagógák 
tervét egyáltalában jellegzetesnek tekinthetjük· az 
antik zsinagógákra nézve. An1ennyiben a régi palesztinai 
zsinagógákból már n em léteznek 1naradványok és az 
ál talunk felkutatott romok között régibb építmények. 
nyomai kimutathatók nem voltak, a 1nonumentális 
hagyományokban létező ezen hézag ok.a abban kere
sendő, hogy ezen régibb zsinagógák vagy korán el
pusztíttattak, vagy hogy primitiv anyagból létesíttet
tek, mint : vályogból és fából, a kereszténység előtti 
időben Palesztinában rendesen használt építési anya
gokbóL Egyáltalában még a korai császár-korszak 
iskoláit Palesztinában ne képzeljük a galiléai zsinagógák 
monume~tális alakjában; sem a zsidóság politikai 
viszonyai, scm pedig általános helyzete a galiléai 
zsidóságnak és egyáltalában Palesztinában nem voltak 
olyanok, hogy a zsidók merészkedhettek volna a római 
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hatalmasok szemei alatt olyan feltűnő megjelenésű 

gyülekezeti és tanházakat l~tesíteni.>> 
A legfeltűnőbb azonban az ornamentális díszítés, 

amely a hagyományos közhitet a zsúlók kép- és szabot
iszonyatáról valósággal halorntta dönti . Ha a szerző azt 
1nondja, hogy künerítő tárgyalásra hiányos ~sidó 

ismeretei · mia t t nen1 képes, úgy nekem a. z t kell monda
nom, hogy hiányos művészeti isn1eretein1 rnia.tt vázla
tos ismertetésre sem vagyok képes . Kémi képet a 
zsinagógák ornamentikájáról ta.lán a következőkben 

mégis adhatok. Az en1blémák két csopoxtra oszlanak, 
ornamentális 1notivumokra és képekre a növényvilág
ból és élettelen tárgyakról, továbbá élő lényekről vett 
képekre, emberekről és állatokról, tehát figurális ké
pekre. Vannak rozetták és csillagok küiönféle kivitel- · 
ben. A legfeltiinőbb a pentagTamm, melyet Salamon 
pecsétjének és a hexagramn1, melyet Dávid pajzsának 
(l\!Iágén Dávid) neveznek. MÍ!ndkettőt találjuk .'már az 
ókorban. Az előbbit egy III. századbeli zsidó sírfelira
ton Tarentben, az utóbbi görög bűvész-papyn1f3okon 

szerep~ a zsidó istennévvel (Eloe, Szabaot.h) ka.pc.so
latban. <<A két jel használata, mint embléma, a zsinagógai 
dekorációban mindenesetre azt mutatja, hogy ezek a 
képzetek régibb időre nyulnak vissza., mint ahogy eddig 
gondolták és hogy nem a zsidó diaspórában léptek fel 
először. A <<Dávid pajzsa>> és <<Salamon pecsétje>> nevek 
is bizonyára régi, már a palesztinai zsidóságban já!·atos 
nevek voltak (185).>> Ha 1neggondoljuk, hogy a misztika 
rendszerint ősi elemeket őrzött meg, ezt a feltevést 
igen valószínűnek fogjuk tartani. Nincs tehát igazuk 
azoknak, kik a biblia és a. talmud hallgatásából a 
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<<Dávid pajzs>> fia,tal ~n'cle tére követ.lteztetnek és ugyan
ezél't khnéktlenül kiküszöbölendőnek t.ü.rLják. :Már az 
c.lngol zsidó Enoiklopédiába.n 1\!l agen Dm1id cikk a.latt 
uta.ltam egy XI. századból eredő kézirat.ra., hol ez a 
jel található, de ha fontolóra. vesszük azt, hogy a talmud 
Hz elterjedt balhit ellenére <<felvilágosodotb> mű, thealógu
sok és jogászok alkották, és azt., hogy a misztika arány
lag későn jutott irodalmi na.pfényre, ne1n fogjuk fel
tűnőnek találni , hogy a szóbanforgó emblémákról a 
történeti források hallgatnak. 

Találhatók granátahnák, ~zőlő, kalászok, virágok. 
A pálmaf<t különösen jelentős, a lulab is gyahori. Hely
telen az a felteYés, hogy a pálmP. t a pogány antik 
világból vették át. H~t keresztény sarkophagokon a 
pálma is megjelenik, úgy ez keresztény és nem pogány 
római ha.tásra vall, mondj~t helyesen a, szerző (187). 
A koszorú szintén el<Sfotdul zsina.góga ajtószemöldökén. 
<(Az ajtószemöldöknek koszorúval való díszítése Pa
lesztinában a zsidó házakból és zsinagógákból ment át 
a keresztény házakra és te1nplomokra (190). >> <<A pa
lesztinai keresztény ten1plomok karzatkorlátjai szintén 
előszeretettel díszíttetnek domborm{i.vű koszorúkka}, 
min t a zsinagógák (191) . >> ~ ' zerzőnk valószínűvé teszi, 
hogy a koszorú díszítő felhasználásánál a zsinagóga 
művészete épúgy hatott a korai keresztény művészetre, 
mint a pá.lmamotivum alkalmazásánáL Hogy a hétágú 
gyertyatartó sem hiányzik, nagyon érthető . Helytelen 
az a felfogás, hogy ez a motivum a római Titus-ivból 
terjedt volna el. A zsinagóga lámpája (191). Feltűnő 
azonban egy diszesen kiállitott kocsi, amely a zsinagóga 
képzékében (FriE's) látható, melyr6} a 199 - 94 . . la pon 
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van szó. Ez pogány 1notivum lehet. A zsinagógák 
figurális dekorációi között a sas játssza a főszerepet és 
többféle alakban jelenik meg, koszorút is t~rtva. A má
sodik állat. amelyet diszítésre használtak fel, az oroszlán, 
még pedig többféle alakban. Vannak csendesen álló 
keutaurok is. <<Az állatok és ff•lállatok mfülett feltŰilŐ 

széles tért foglalnak el az emberalakú képek: füzér
hordó er6táh, lebegő szárnyas alakok koszorúkkal 
kezükben. Még meglepőbbek a dionysiai tartalmú 
!(épek, a szüret és szőlőpréselés (200).)> Az összes zsina
gógai emblémák szerző nézete szerint a syrus-római 
dekorációművészetből, főkép a sirok művészetéből 
erednek. Általában azt gondolja, hogy ezeke~ a zsina
gógákat nen1 a zsidók építették, kik nem voltak elég 
gazdagok, ho5y ily monumentális épületeket meg
alkottassanak, legjobba.n mint a tómai császárok 
ajándékai a galiléai községeknek érthetők meg. lly 
ajándékozásokról <<istenfélő>> pogányok részéről az iroda
lom, valamint a feliratok is tanúskodnak. A római 
császárok ajándékait a galiléaiak kénytelen-kelletlen 
elfogadták, hogy a császár kegyét el ne veszítsék. Az 
irodalmi források beható vizsgálata alapján szerző 

arra az eredményre jut, hogy Septimius Severus háza 
kegyének köszönhették a zsidók Galiléa zsinagógáit
(218). Valószínűbbnek látszik az, hogy· a galiléaiak, 
kik tudatlanok voltak, - a galiléai am-háárec külön 
fogalom - ,. a judabeliektől eltérően nem voltak oly 
rigorozusak, kiilön fajta zsidóság, mint bevezetőleg 
megjegyez tük. 

rA 1nunka utolsó fejezete a történelmi források bő 
felhasználása. nl(lllett ne1n kisebb dolgot. bizonyít, mint 
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azt, hogy a keresztény templom (bazilika) n1ind épületé
ben, nlin l belső berendezésében Galiléa zsinagógáinak 
mintá.já.t vette át. Époly érdekes, 1nint meglepő ered
lnény. Egyéb tanulságok is vannal~ benne, hibák iK, 
1nelyeket 1náshol javítunk, de a f{ltanulság n01n egyes 
részletekben van, ha n1ég oly jelent()sek. is, hanem a 
lelet egészében, úgyszólvfL <?lvi jelentőségében. 

A tudósok vallás- és nyelvkülönbség nélkül abból az 
alapgondolatból indulnak ki, hogy zsidó csak ott volt, 
ahol léte mai napig kimutatható . Ezt az általános 
tételt átviszik a 7.Sidó nép kultnrájára is - csak a?. 
a kulturája volt, 1nelynck nyomai még észlelhetők . 

)fint a felfeder.ett ant.m papyrw:;ok oly szentély egykori 
létezését bizonyítják, amely az V. században idő

. zámitásunk előtt fenn4llot t, az c gyiptom-nub:ai zsidó 
batárőrök teriiletén, úgy a galiléai romok azt bizo
nyítják, hogy a II. és III. században művészi kivitelű 
pogány motivumokkal díszített zsinagógák léteztek a 
Rzentföldön. ~lindkettőnek semmi irodalmi nyoma., 
nincs róluk szó som a bibliában, sem a talmudban. 
~őt mindkettő ell~nkezik előírásaikkal, és mégis voltak. 
) legdől a tétel : quod non est in talmud e non est ·in mundo, 
de még az is : qtwd non est in actis non est in factis. 
A zsidó nép és t evékenységének számtalan nyomát 
fútta be az idők homokja, van remény még több 
ft'lfedezésrfl, nem kevésbbé meglepőkre . 

Bu<lap(lst.. Dr. Bloo Lajos . 
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ÉS LÉSZEN EGYKOR ... 

. . . Lészen egykor az idők teljessége 
És nem lesznek a földön sóhajok. 
Kardokból lészen emberek ekéje, 
Bús könnyek helyett ujjongó dalok 
Szállanak az egész föld kerekén, 

l És nem lesz majd több elhagyott szegen y 

És lészen, hogy mindnyájan visszatérnek, 
Kik sírva-sírta k t ávol vizeken. 
Beteljesűl a régi szent igéret, 
S Ci on hegyén zs i dó é3 idegen 
Da.Ilal köszöntik az Úr szent nevét! 
És sohsem hallott álmodó zenét 
Zeng a boldogság drága muzsikája , 
És a . világon nem lesz majd több árva . 

És lészen , hogy a farkas- a báránnyal 
Együtt lakik; s a bárány nem remeg. 
A gödölyét a büszke oroszlánnal 
E gyütt őrzi egy ártatlaú gyerek . 
Mert a földön s a nagy vizek felett 
Az Úr glóriás szellen1e ·lebeg. 
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Buda pest. N ernényi Endre. 

GRAETZ HENRIK. 
1817- 189l. 

A bibliában történeti könyveket is találunk: az 
Erkölcs mellett a Históriát. Örökszép s igaz gondolat 
ep ben a kapcsolat ban. A 1nult 1~ 1·6nikája is szentírás. 
e1nléke szinte vallásos érték. Nen1csak azért, 1nert. H 
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theodiceát érezteti, egy magasabb er() hitét, hane1n 
az emberben való hitet is. A vallás történetbölcseleté
ben az Isten leszáll a földre, mely a passziv ember 
világa; a történelem vallástanában pedig az ember 
az égig emelkedik küzdelmében s diadalában : abban 
is, amit teremt, abban is, amit szenved. Ez a vallás . . ' 
a 'História szentírása magát a népet szenteli kultusszá, 
hogy halhatatlan lehessen, 1nert megtanítja a multjá
hoz, önmagához való hűségre . A Történelem könyve 
is a .monotheizmus bibliája, erkölcsi törvényeket .s csodá
kat revelál a nép ek sorsában, de az igazán isteni, a leg
csodásabb elem magának a népnek megistenülése, mely 
a szellem héroszává s a~ erkölcs nwrtírjává lesz. Ez 
a zsidóság története, ezt írta meg Graetz Henrik. 

Hzent könyv a Graetz története, vallásos mű, ahogy 
szPnt a vértanúság ; vallásos, mint egy fohász : a zsidó 
érzésnek s tuuatosságna.k imája. ~ 'zent könyv a Graetz 
története, mint a hit, mely átesz~ényül az örökkévaló
ság sejtelmében: Izratl halhatatlanságának hite sugárzik 
bel6le, etikai fönségben s kultúrértékben való meg
dicsőülése . A zsoltárok panasza s a próféták haragja 
reszket benne. Vádol is az a kesergés ; igazságot s jó vá
tevést követol, Izraü világtörténeti hivatásának meg
értését, a tudomány s a becsület hódolatát Izraél lét
joga, a zsidó szellem áldásai iránt . Nem epitáfium a 
Gra~tz írása, hanem egy bistóriai er f.Snek és szüksé
grsségnek vallott nép nemesi levele. Vagy egy nagy 
trtcmrehivás, mely megidézi a gy!ilölet és t éboly 
szellemét a tetszhalott zsidóság vérz() sebeihez ; hiszen 
az európai zsidóság története nem más , mint egy tizen
nyolcszáz év('s .Tu.9tizmo1·d. 
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.. \z e1nbPril:;ég t.örtént'tl' is a lhaetz ZAidó történC' tP , 
a:~; em berjHég hűneinek világluónikája. Halálos (•rök 
nyomorékja , t orzalal<ja ld t, l"t zsidól'3ág, (h" ~1. halálnál 
ic; erősebb YoH az a ren1ényPkből H állnokból szőtt 
élet, melylwu a szenvedés s ~ct tanulás C'nergiái tartot. ták 
a lelket. <<_\. 1'zinájtól jött az Isten és HzéirbéH ragyogott 
rá.>> Ez u. zsidó történet tu.l'talma : <t Bzináj és Hzéir, 
a tóra és Edóm, az örök üldözöttség. Ez fénylott a 
zsidóságra : a tudomány világa és mártir-glória . A rl\tn 
szerelroP s fcl.jdalmakban való átsze1le1ni.Utség, a ku1túra 
ií~zó szenvf'ClélyP s a haladás erkölcsi ideáljaira való 
fölesküdöttség ; az a :fönséges rejtele1n, hogy ~t vallá
sos világnézC't az egyete1ues s racionális szE'llc1nnek 
hordozój::t : így bontakozik ki Graet.z m{ívéből a zsidó
ság történct.i egyéniségP s jelentősége . Megú·ta úgy, 
hogy szinto vallásos ihlet.rt áraszt ; biblikus könyv, 
1nely a vallás hűtlenjét is rajongóvá tesú a tört éne ti 
hangulatok s m0gisn1erések varázsában. 

~f.litáni alkotás s milyen környezCitből nőt,t hozzá 
<lraetz az em berfölötti frlad:1thoz. Hzülőföldj e, a Posen 
tartománybeli Xions s a, többi lakóhelye, Zerkow, 
Welstein, 1\.osten, a 1nűveleUenség s a fanatizmus 
fészkei. .MilyPn út a ghetto-szellem életformáitól a 
boroszlói rabbiképző tanárságáig (1854), 1najd az ottani 
(~gyetem tanszékeig (1869), ahol Graetz a zsidó törté
nelmet adja el(S. A modern zsidóság nagyjainak p álya
futásában tipikus vonás ez a szellemi self made man-ség. 
Jákob-sors az : küzdeni Istennel, emberrel s diadalmas
kodni. El6ítélet s a szegénység átka : vele birkózva, 
köszönti a <<Virradást>>. Boldogító s szörnyü érzés lehe
lett Graetz lángoló kultúrtörekvé. eiben az a horror 
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vocui nwly t'lfog(.l\. 11 K~t·llt' tlli ill'0~~0g körny-Pzt)tébt"n. 
'l\ldásvágyt\ JWH\ js t{í r n k11dt\lyt ; l' \'\ t'll/l' ::'lül, mint 
n z u. IC'nn6szpf i törv0ny, tH' 1H Hl!H'nd 1\it'h'glt<'lh'n. 
Oyonm n g, 11m pod ik Rr.l'lkmi kt'Rídt' f <' . l\ l('g f{Yl' t'HtPk· 

ifj ú H m{~r oln\:4~1' :t C1 '1'l n •in H nt'•nwt k ln:4R:t.i ln1so kn t ~ 
a lnt in iról\b~1n t'poly járnf.o:-l, mjnt l •~utli <h'Kg<'OliW(riújú
htn. l g1tr. h·~:t. 11 lt\.lnl\lcl l<'g<' tHl{l.ja, l10g_ 117. t'hd) t' lllhPt' 
t <'l'l)H'{ P n. Yilág t•g_ r j k v{,gt\(,{)1 11 Jll (t:4 i kjg t'rt. 1 •~7. 1\ 7.Ridú 
H:t.t'llPmi kalibPnwk. n~ nnnyim j('ll<'nlz(í nni<Hlitl ll"\iH
nitk t.<' t'lll ('l47.<' tn\.j 7.n, il.l1w t.n : v( gl·<' lt•n K P~O'<'f ·<'HH'~ : 

frlöl<' lt H. 1llind<1llKÓg<• (. ~!1. \'1 1 1'0:4, l'(' IH\::1~( d.t• i<'ll , dt' ll llljd

l1 Pn1 mindt'lÜ1H16. Un\<'f ~ K~w ll t' mi <•gy6ni:4('gP i~ t\ t fogj n 
:tz t>gt'H~ vi lágot. : olvn.~ott., f.tnntlt., n.l\lih t'i'l rHnl, ho7.7.Ú
f6r t. D<' már n. ]d\.OH~ ü~ H<•jLLt' t.i ~~ o(~l t., vltrjn t1 dt'lllillr· 
goszáf, hogy (lm<'l~ nwgt('n'ml i lwWIP n. 7.Hi<lo ti)l'f('l\tll· 

f.uclomány 1níh (,~~i (•g0H:t.t'l. Pri1n it.i ~~"f.~(~lwn j~ jPII1'll17.(i, 
hogy <' IH() dolgo:t.1Ü11. türf.t',lwl.i t.ít,rgy : <<C ilrflhón ll t'l.-it.t Í ll l>> 

· (.füdischr. u11d dt,ut,fwlw ~<' i l rc'ohnung), n~tt'ln n :t. 1 nnNt'' r· 
tókt'srhh tnnmt-{lt' f t'll.j~o1\ <<'l'ólclót, A búl>>. {gy iit l\ü7.il< hi 
j ü vő nlunk{~AKá,ga , '" (,()r{.(nwt,id\.K. l><' m i< 1 l () t. t. {rl.n , t'll t.t 1 

iH a kü~úpkort .. l :t.t•1H6 t. kn p hP W h' prÍl,gn i úlj{tn ( 18HH). 
XNn C'rt'H7.t i k át n.:t. os7. trú,l< ltH LÚ.l'O ll , lll< ' rt l\t'V<'~(I It {, l< 
vénzót 1t 1nu.gáL <'IL}trLú,Hm .. Prítgn. lwly< f,(. Old <~n b,trg, 
nwlync·k rn.hhija, llinwh H. It, 11 ll(~ ll lC'I ·Y.~ i dó orl.o· 
doxin, llWgt C' rC' tn U~jt• H~ Í V!'H , n l'ogn.<lfn tnn{tvúny lll 

(18~7 BH) . lli rHch <dg~<·rt•f. U:t.{dóll>>-jn, u. l'ü l t .t~ i pHoi-IV. 
H U.~ <\t.i~ít.\ó n•KÚllYl'HHÓg (,<•o\6giú.jlt m (l.t' r()g<,hlH'II tlH ig· 

rn.g1~dt.tL O nw t~ ~on elol ko~{t.H{d, H a uu•d d() cl in. l<, ld.i ldwn l 
(·ll P n t.út hC>H rí w i k~i u. h<HeHPI( f, i t.1d 111 u d Ln. n nl n 1ft. ny rn· 
llin~ch n.7. ourúpniHí"g H 11, t.iH7. t,ul t., 111 Úly ~Hid<'> tn(ívvll,· 
Htg ÜHH~hangjn volt H <• l>IH'Il ni'~ (ddott 0HH1.hll nglut l1 



l '1\1 

:lhnttHL kdltt':->~t'L t\ ("l\\HIIt\t\~' 1'\ H\ H\Htikti,IH• 1\ V. t•l'kolt• \ 
~i';l'P~~'~ im:\tln tn. ~l, • l t';J: H riv.n\\l~, uwly n.i.tun~ t ':{ ~ll': 
fnj:4Y!\'l't'h•tlwn ~v.nrnyn lo IH'Htt'~ ~v.nnokin ~~n~ . tm· l~· H t· 
t'l4V. ttll nyftl gom\o\ntu\,lH\11 öm\il\ t~ l n ~yn:-~v. l 'l'i n dh·~(
:-H\g kt th'bWl ihll1 Ct•~t.\ lt~l : nrtH'( V.Ht'k t'V. t\ ht\1\).tjn \lir~cht't ' 

l' lllh' l't'i'. t(' t, dt' ni n t'~ h t' I\\W f( ' ll t') l~Y.t'l4. \ kt'Üt' l~· n,, l, 
. ~ n ftuth\Ún tu'k {h lihn h-j u h' \ t\ nn·~ ln1' u ll wt l\• n v. ifju t. 

dt' \,(':4t hh. ho~y t\ lnnlt\t\1\: lwh'Hott H kritikt ha l'~ 
n prng11 ud iv. mnl4 hn, ,.u \hd Ut'tll' l v. ~~w\h ' t\\i llllt)l,l ' t• ,h,,l 
11 l't'gi, n n h l\ t\,•t.t•\,. t• \l,,,pY!t' lt•l4Pl, fn t n t\ \UI'~I\ 11njn. . l ~~ t

hidt•~ i\11 . l\\lv. t.i\1, t\. lml't\.l l'ltltJ:, tHt'~il'l I\ HII'111 ll \n \ntni H 

ll il':4d l IHII·t ·l41 ht)l. \ tll t\ tlli llll lo(\ ' r'lll {\ \' ( p \,1'14: t\Y. 1\ 1'4Y.t' l\L 

t'\.t:4V.t• llt' lll iilt lw tnnl,Y~tlg. ntt· l~· uhitnftul ~.Y \IIISth·kud tl, 

u~ t • rl,ok~ i l4~t plH'll ~ ltn JH ' III tnluljn. fuj llPhi . f\'lhubnrlt ,in 
~ IH ' llt i ~ hull~1tljn t• l 11 llllt :.; l,t\lnnht• n f.t i 'IIIHlinv.u~ t' tok 

ln. t. t 11 1'1\ :4t' , '"''~ ' · i'l td h'l ' h ''"· ul, u,. t'~l' lltt'll rt •!, l w n . • 
(lnu,tv. Oi-4tddlllttt t\.t' '"' '~l,Pv.dt <' ~~~ l'g,Vl'tt'lni ~· 1 \ ' t P I 

Hot'oHv. lúhu.tt ( l K· I ~). \ ll t•g,,\ Ulrh 'l1Plhtilt'l'4t•h1tl' Jul'tn. 
l ><' 1\V. (~ go t H iu l\,u~.n t-~ 111 :-~o h~'"" l'l, ld\tltt• tut•~ u p~~itltu \o 
giv.nUl t u • h (·~ l\l '!o(l4"~· Pln ttti-4tH iut 1:4ttg; t i~. ,, ttn·\l11ll'l 

lt'1t thu'11111 1, PK'<• It 'l t tt'M t-tV.l' III}HHdjni.IPnl•n,)''i IH' Il tllh tnl · 

l lill\ l4V.t'1 (, (l'tll\M~( (11\d l' ll( l\ li ~ I'Pt' ltl\t\1\ \, h 11. \ tt ln :-t ll ~\' l '~•l ' \,p 

Il ilill iH l u.j~o~l. t'o ltt ov. tt'l l.)'t 1l l•t ; tn indl'ni'lt t t•:o4Y. tnl•i lnnul 
H{\.gO\\, i' li ' IIJ V.(IH(\ k ~ Il V. o l Hll•:',i l ti \H'Hlllllt ( ii'IV. (tl, \' jJú . 
go ~!-lt't.g{dlt \· 11 IH'III ld~t i'I · I' I H ' I ' llt l' lllli~ilwi l údl ' ' IH •), , 
~lúd i'IV.C'I 'tl 1'1 ft ,lfoKilMII 11. hihltni 14Y.Ú : /1 i11 tt {t '•l flilll , 1\V! 

idt'H.; n wg{q·( t'•14<'. 11 l,o rnl, MV.t~ ll t'lllt'IH ' I ', tt v. t•Ht 'l lll'll\'PI I'I 
• 

ll f( •jWdt'1HI l'o t' lllltló t' l 'c~ l,ttc • l, ft~ llnt 'II MI\. l'llu 011 II'·Jállltlll . 
ll 1111pu l, l u. touu't ~ll: hrotdl,,d lt(tAt•g ~ prol't•llll uwg(' l'~(·~. 
1\l'it,lloti l.u. t·t.u lnttl M i111.uh i(', : t '~ Ut'I H • I i'~ l1Hll1H luto~ 
tutil't.l'l t~ M tliH vó~v.v t .< '. Húvll llnnttl, t•IM,) Pntdlu dPIHo~tdui 
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is: Ü ber die Heiligkeit der jüdischen Bc->grabnissplaL~o 
(Orient 1848) s kivált <<l )ie Septuaginta ün Tahnu<l», 
a. Frank l Zakariás folyóiratában (Zeitschrift fü1· die 
religiösen Interessen des Judentbums 1844) . I<iérzik 
legegyénibb ereje, a rendkívül éles s szellon1es kombináló 
tehetség. Talmudi logika, de a tudo1nányos talmudiz
IliUS <<chiddusai>>, új-at 1nondásai, melyek a hagymná- . 
uyos irodalmat, mint a z~idó élet s gondolkozás történeti 
anyagát is megvilágitják. A talmud, midras, egyház 
atyák, új testamentwn, apoltrifák egymást ellenőrző 
s kiegészítő párhuzamos h ely l it perdön L(} bizonyítékul 
hozza össze kronológiai, vagy egyéb megállapításaiban. 
~Jintegy Akibája a történettudo1nányi ku tatásnak : 
minden kis <<tövisre>> a haláchák tömegét aggatja ; egy 
betű- vagy szónyi szöveghelyesbítés a forrásokban, 
figyelembe nem vett, eldugott részletek csodás oxc
gézisre adnak neki alkalmat, kivált a kötetek végén 
felhalmozott Jegyzetekben, a tárgyismeretnek s a 
hajszálfinom elemzésnek e szédítően gazdag tárházai
ban. <<Tövisén csüggő haláchák>>, d.e a látszatra lúcsiség 
megbírja a pragmatikus eredmények súlyát . A talmudi 
kor egyik legb_ecsesebb kútfője a Megillat Táánit, m ely
ből Graetz nagyon érdekes tényeket igazol, például, 
hogy voltak anti-szaddukeus emléknapok (II r 4 567); 
aztán a római korból való örömteljes dátumok meg
ünneplése, mikor szintén nem volt szabad bőjtölni, igy 
a római adó beszüntetésének fordulójan : a a"'p.oquifval
publicani, a vámszedők eHizése. A · két púrim-nap 
megünneplésén~k általános érvénye az J. és II. Makk
könyv keletk~zése közti időben a . 100-p. 70, II. Mal\k. 
15. 36. alapján (576). A Septuaginta VI. Ptolomeus 
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I)hilou1etor kívánságára l< észült u I l . H~úzuu l\Üí'iU)1Ún 

(577) . A'll 1tpokrifa <4Sapiont,itt Halamonif.l)> sr,orz6jl 
C~tliguht C~ás~ár idPjébPll últ, l\Wl't t•lldÍt Í ll CKtÍHz{tr 

Jnn.ga-istcuitő (~rülrté fJ ; inkú.hl> l<<Htt~ vo lf,, nli11L fllo~ó[ur~ 

(618) . Ugy11ncsn.k l\tligulu. idojóh(Sl vu.lú n ll r. Mn l t, n!>.
könyv. A Makkabeusol< 1 V. könyV(\ polómilnt t-~ 611<•1 
Pál aposLol cllrn irányul (G l 7). A iari~(·1tKol< l H' l H tl y.Hidó 
Loyola-tanítványok, lH' lH J!j u. stoilnHwl< (G87) . C:rnc · t~ 

lwvNlOn tá1na<.ljn. G<•igor:nak B~11ó Cátlól<·(·lmNdóL a 
~zaddukcus párt t>redPLór{)}. Nagy <•llc·nfph• volt Gc•igt·r
nak. Graot?~, n1int l ~'nLnlwl mól'Hólu•H irányá111d< f< ·l
esltüdöttj <' , a fPjlődéH bülc:·wl<·ti j uH te 111i li <' u <'lll lwrv, 
idegenkedott a Goigo.r széiH(S rc•ícn·m c•rr;ógétt)l H c•z u~ 

ellenszenv is hozzájárulhatott. u z íroclldmi hu re <'l· 
mél'gosedéséhcz. Már 1JoroH7Jlói évf'iiH'll iR állu.ud6 
céltáblája Oeigc'r ; a <<Lc·hrln1ch zur Hpntelw dur MiHch
nah>>-t nagyon szigorúan H,óli meg (Oric·nt, 1844). 

Quod jnvenitur, fuH - amit, fülfedt>'lltWl<, nwgvolt : 
ez a régi mondás ráHlik G rac t~ leg t() Lb álHtár;ára. 
Nem hogy a nláRok jgazságu jt gyúrja, üs~~<·, lmnelll n, 

amit fcld <. rit, valóban tény volt. l•'ölfedílz fWlltW HI 

álmodott realitásokal. Törtónc•ti világn. lll<árltánynzor 
a <<majdnPin som1nin lógó föld >>, homályoH, ért"lnwflc•t1 
hieroglifák kibPi,íizésf' 1 art ja, nt6gis szilúnl, uwgmo:~.

díthatatlan. Így leRlí n tnlmud egyik lwly~n t>rnlítt•t.t, 
s órthott•tlen ~ 'itua-htn·cból Qui<•tua-harc. O nw t z nc·m 
gyüjtő, tl épszerüsítf5, harw1n terc•mtt5 munkái vPg<·z . 
Szinto földalatti réteg0k útvesztójébC'tt, R:t. 'Til lWln látta 
irodabni f'Hj(-'gyzésok dohos levogdjébcn halad hizio~ 

léptel\kf' l o. maga gyújtotta fény mellcU, hogy ÖHHZP

kotorja n sokszázév(•S emlék-törnleléket a láng(lszé· 



ll~ 

w·k 'll rt\~ 'l'rejétól jelentlwúk köztük u, kohézió, szer
' p-; Pgé ·s~é illt'szkNljk ·~ tömérdek Azét.hulló, heterogén
B t-k híf~~ó ptnány. V \g)wz v jttt' a lt~heLeileni is : Inarék
lwlmt'n· tt· ícl n nugy v i~t'kL•t, H arassza l n.~ Pg(;'t; szinto 
kor~6t tt•:z tl Yégt dt-n~égt't' 1'3 uegyedfl-tPzt•r esztendő 
gig<lntil<ns tPrjedd métwk s ta rtc:\;hnának t'} akt pon
to~ságú tuén•tt•it tt dj tt. l>P Uraetz 1n<ívL• a történet
tH•k lH'lH ~zán1- és mértuutuclouní.nya. l\1intázása nem 
Yonalnk s g(\onwtri<ti ábrák, hauen1 uwr() plasztika,, 
forró szÍnPzé:1, Hl<\;gf\, t\ z ( l0vt•n , lükt0t6 éloL, tnarkáns, 
{•h•::; nrculnt tt f-l lllbL• rPknPI\ ('s l<orolo1ld<. Rt bárzel, vas
toll, Yéső <t szerszáma, nwl:v.twk n lt>gnmkncsabb kőzet. 

:-;Plll tud ('llt>ntúllni ; c·gy{•ui fiúognónliát nyon1 az ŐH 

fonnútlclnságra iR, ann, allli tl~ Pgy<.>tt•nws vallQ,störté
twftwk i~ <-'gyik h•gkú:.;záJt ct hb fp j e~<'Í<', a gnósztikus 
n•tHl:o;?:PlT<'. H i het p ( kn u fdké. ?:ülb;ég, nl(' ly 1nár a 
doktori Ól'Lt>kezésh<'ll (.h •ncl l 845) tH•l<ivág llyt>n feladat· 
nak : Ono~tici:tnus n n <l .JndPn t hum. ( Et\ <'P il g l t.~ in ul: 
l>. ~ n ori .nte Pt Yi , tttt ' lll gnol" i~ in .J\lllct i ~nnun h :
lill ri )· .\ yallási :;ziukrPt izmus s tt nliKziikn. P szövP
, ·(·ny(•bl·n i~ c~npn n·ntl (•s átlátszó~ág . f\[pgkapó egyes 
talnnHli moudá~oknnk türt('uPti aláfPstésc, hogy az 
Prl\ ülCHÍ gnómákLól tnint, f<\jlik 1\i lt kortört.én('t.i n.k
f nul;tás . . \ki ba hfn·s tPtt'lr, hogy <<mindPnld n. csel<?kP
dPt t' SZt'l"Íllf Í él l' Í l\ l lll ~ >> i\ f tH ~ t j l\ U:--1 KZ(\ktákra 
cóloz, hog~' n g~'nkorlat a f{) H twnt t\ tPo:~.ófini nwg
i. lllPré~ . Ez a ~ZPH t t•nciu << Hu PgyPt len na p ig t• l hagyou 
(a 'l'ant), l) kt>ttŐÍg hagy Ph> H:l. ('~HZ<'\lKOk Pgypt
lt•n irodalnli tPt'lllúk~b()l, a ~lt~gi lln i l ,husziditn-ból 
VtLló. .\z .\tyák fPjt>•wtPiből iRnwrt <<.\ mi n~ Pnyétn, a 
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tied s a tied is a tied)> - az esszensok kommunizmusa 
(III. 699). 

A monografi.kus feldolgozások keretében lassanként 
megérlelődik a -r, egyetemes tervrajz: Die Konstruktion 
der jüd. Gfschicht e. (Frankel : Zeitschrift 1846) )ifilyen 
szívósság s ellentállóképesség, hogy nem tudja kedvét 
szegni a kicsinyes kenyérgond, viszonyok s emberek 
lelketlensége. Nincs maradása a nikolsburgi és lunden
burgi tanítóságban ; a tudományosság <<gyanuj a)> meg
bérutja működését . A politikai híriapirás se nagyon 
csábítja , mely Bécsben vár t volna rá. A megszabadu
lást és szellemi kibontakozást Berlinben köszönti 
(1852 - 53), ahol könyveket talál s olyan társakat , 
1nint Sacbs és Zunz, akikkel együtt zsidó történeti 
előadásokat tart. Ez is csak epizód volt. Csakhamar 
megtalálja érvényesülését s élethivatását . Frankel ke
gyeltje volt régtől fogva ; tőle kapott hattárát s az ő 
támogatása tette diadalmassá a létküzdelemben, hogy 
a boroszlói · szeminéxium tanára lett (1854), melynek 
Frankel volt a rektora . :BrankEl barátsága tudományos 
fellendülés s világnézet is volt Graetz számára ; iro
dalmi virágzás s t örténet i hatás ; nem elmélet iség, 
hanem tendencia ; nemcsak epikai gyönyörködtetés, 
hanen1 a zsidóság örök élet.formáinak filozófiája, a 
zsidóság problémájának megoldása, hogy Dániel könyvé
nek szavai szerin t <<az idők végén látomás jelentkezzék)>, 
vagy inkább tisztánlátás, a zsidóság f jlődésének 

igazságai, 1nelyek 1negszabnák a.z élete útját. Radikális 
törekvések járták akkor a zsidóságban . A braunschweigi 
s frankfurti ra.bbizsinatok (1844- 45) a kritikai vizsgáló
dás lúgjával akarták nH g ~ isz.i t~ni a zsidóság vallási 

Az DIJT ltvkön~"'(' , 1018. 8 
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s eszmei tartaln1át, ldsc,ü_,j tt-zni :fölösleges s el éktelenítő 
ólom-részeit. A szélső reformerség túladott volna a 
nemes fémnek egy-egy darabján is ; a tradició az idegen, 
káros képződményt se engedte. l!' rankel szakított a· 
kegyeletlen túlzókkaL O a tudományos konzerva. t~viz .. 
mus, melynek hűsége nem a mozdulatlanság, hanem 
a fejlődésben is érzi s éli a multnak értékeit. Az 6 becsü
letes, művelt hagyományassága sem nézt(;} a zsidóság 
történeti organizmusát csupa élettani jelenségnek, 
észre tudta venni a kórtünetet is, de azt vallotta, hogy 
maga a változás még nem betegség, hanem természetes 
fejlődés, · csak ne legyen elkorcsosulás és a fejlődés 

eredményeit nem a jelennek, hanem a multnak kell 
szankcionálnia. Ez vol t :B'rankl iskolája : a hagyomány
történet tanulságai szellemében megalapitani az új 
rendet. Ez az elv inspiráita Graetz történeti .felfogását. 
Kedvenc t~rgya, de a legfontosabb is a tradició kiala
kulása, a talmud kora. A Monatsschriftban is idevágó 
tanulmányok : Die talmudisebe .Qhronologfe und Topo
graphie, Die absetzbaren Hohepriester wahrend dts 
zweiten Tempels (1851-52) és korszakos művéből a 
negyedik kötet jelent meg először (1854), a zsidó állam 
pusztulásától a talmud befejezéseig terjedő korszakról. 
Tényleg ez a zsidó történelem súlypontja, eldöntötte 
a későbbi fejlődést véges-végig, ezernyolcszáz év belső 
életének mikr.okozmusza. Vagy nem is kicsiben mu· 
tatja, hanem teljességben ; hiszen a talmudnak nemcsak 
ó-, hanem középkora is volt s újkora is van : maga ·a . 
~sidóság az. Ezért veszi Graetz elsőnek a hagyomány 
trodalmát. Már a .sorrendben történetbölcseleti gondo
lat. Eltünik a fátyolszerüség, . melyben összefolyt tér 
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és idő . .\.. szóbeli t.an kidolgozóinak feje fölül tova
húzódik a naiv elképzelés penombrája, történeti folya
matot látunk, nem misztériumot. Embereket látunk, 
erkölcsi meggyőződések , vallásos világnézetek küzdő, 
akaró, szenvedélyes, haragvó embereit, a szabadság 
szerelmeseit , az egyéniség jogának fanatikusai t. Könyör
ü-10n bírálat, összecsapó ellentét : izzó, igazi élet. <S ime, 
emberi alak>> áll előttem - sőt több, egyéni jelenés. 
Ennek keresőj e volt Graetz - hamisitatlan, őseredeti 
zsidó szempont - korszakok szereplőinek s alkotásai
nak felbecsülésében. A fejlődés kritériuma az egyéni 
erő. A tradició mindenekfelett álló szükségesség s érték, 
de ne korcsosuljon lemásolt életté. Teremtő ész s a 
gondolkozás autonomiája : ez a talmudizmus s benne 
a zsidó szellem haladó képessége, mig egyoldalúsá.ga 
s ellaposodása 1negakasztja, eltorzitja a fejlődést . 
. TellElrr ... zően s dicsőségesen zsidó álláspont : a vallásos 
E:"rénynek s az erkölcsi szépségnek hódolat tal lll<-ga dj;l 
:t J11c; g áét de a tudománytalanságot felrója neki. Az 
elfajult, elsekélyesedet t vagy merev taln1udizmusra 
szeretné ráolvasni a régiek módszerét , hogy olyan 
legyen, mint azoké volt, a legtöbbé : az egyéni jussán 
való ; legyen benne, 1nint amazokéban, 1n0gértés, sza
badság és szellemi látókör. 

A bölcsek egyéniség<' , történeti jelent5sége nagy
szer{ien tömör szavakban. Hillél a talmudi zsidóság 
megalapíté.ja (IV.2 16). R . . Jócbananban együtt Jeremiás 

. próféta és Zerubbábel. B. Eliezer a tradició sérthetet
lensége a merész okoskodással szen1 ben ; e1Te értbet6 
o, rnondása : Tartsátok vissza gyermekeiteket az elmélke
aést61 (46) .. Összeférhetetlen kal·akter, aki ellentétbe 

8* 
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jut a kor áramlatával (47}. R.. Gamliél tekintély-elve 
nem a szellemi zsarnokság, hanem az egységet óvja (.34). 
Józsua b. Chananja az engesztelékeny alkalmazkodás; 
egyoldalúságtól, túlzástól ment, döntéseiben figyelem
mel van az életviszonyokra (51). Akiba iránya <<fel
forga tó eleme)> a hagyománynak ; J ismáel a természe
tes értelmezés, józan felfogás (60) . R. Gamliél rendbe 
szed, R. Eliezer konzervál, R. Józsua összeegyeztet, 
R. Akiba rendszerbe foglal, R. Jismáel a logikus gondol
kozó (62) : a talmudra emlékeztet e ~ a velős jellemzés, 
szűkszavúság. Bar-l{appára a tannaita kor egyetlen 
költője (215). R. zimláj a filozóf agailista (265) ; 
Különösen keresztény vitáiról nevezetes. A misna nem 
veszi mintának a római jogot (222) . Rideg törvény
karaktere a hellenizmus, a szaddukeusok és a gnósz
tikusok ellen irányul. Így historizálja Graetz a vallás
törvényi irodalmat ; kortörténeti vonatkozások s be
állítások. l{eresztény intézmények zsidó eredetér61 
tanulságos adatok, például episcopus=chazzan ha
kneszet=felügyelő. Az ebjóniták, a szegénység kul
tuszának zsidó-keresztényei Róma-ellenesek, a pogány 
keresztények Róma-barátok (86). Az apokrifa Judit 
könyv a hadrianusi harcok szenvedései közt akar 
vigasztalni; a zsidó Szibylla is a megmenekülést zengi 
e kornak veszedelmeiben (140). Bar-l(ochba félelmes 
volt Rómára, mint Brennus vagy Hannibal (149) . 
Ezen idő hangulata érzik ~fárk evangéliumán (lS. 6- 13) . 
Palesztina földrajzi helyzetéből következik, hogy az 
első támadás északról, a szyr és a főniciai határról 
~ör~ént .(159). A sokat emlegetett Quietus-hal'c Traján 
ideJebeli lázadás (440). Kissé homilétikus, de eredeti 
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feltevés, hogy az első két zsoltár úgy került a gyűjte
mény élére, melynek több helye a római időkre vall, 
mert bennük a zsidóság ala ptanai : a Tól' a és a messia
nizmus (III. 719). Emelkedett művelődéstörténeti 
méltatás, hogy a héber 1nagánhangzó-rendszer az er
kölcsi kultúra tényezőj e lett, 1nert a szavak biztos 
jelentésében a zsidóság iga.zai s az egyház vallási re
naissancea. Babylóniában az exilarcha a nesztoriánus 
katholikos-méltóság núntájára politikai s birói hatás
körrel bírt (V.3 113) s az első gáón a ka,lifától elismert 
szúrai iskolafő, R .. Izsák volt (396). Történeti alakulatok 
belső okainak bölcseleti megvilág.ítására klasszikusan 
szép példa, amit a kar·aizmusról mond (164 ... ) : Az 
ellentét, a történelemnek ez a sava, mely megakadá
lyozza a rothadást, áyszázadokig hiányzott a zsidóság 
történetében. Azért bizonyos eltompulás, megkövese
dés látszik a vallásos életen. A Pál-féle s az apostolok 
utáni kereszténység ilyen ellentét volt s mert meg
szüntette a Törvényt s a megismerés helyébe a hivést 
tette, n1agáva.l hozta a zsidóság fejlődésében a Törvény
hez való görcsös ragaszkodást, a vallástörvények el
szaporodását ... A talmud ennek az ellenmozgalom
nak terméke, mely egyeduralkodó tekintéllyé lett a 
zsidóságban s a nép tudatából kiszoritatta a szent
írást . . . Szeréné-... \ bu Isza-mozga.lom. . . karaizmus : 
talmudellenes áramlatok. A keleti zsidóság fejlődésé
nek Szádja a tetőpontja, de vallásrendszere éretlen 
(275). Pőjelentősége, hogy ta.lmudi tekintély létére is 
racionális, számol a bölcseleti világnézettel s meg· 
renditi a vakhitet. Uralkodó törekvéssé lett ez ; hatáaa 
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az újkorban is érezhető (276) . A t.almudi dialektika 
hiánya a karaiz1nust sekélyessé s fecsegővé teszi (284) . 
. A vallásos képzeteknek a történeti helyzettől való 
befolyásoltságát s a régi hagyományos művek histód ai 
hátterét csalhatatlan biztonsággal ismeri fel. A nép
vándorlás forgatagában revelálódik a bölcseknek IzTael 
örökkévalóságának eszméje. C~1idr. Tehill. 36.) Byzanc 
(Ézsau) zsidóüldözéseit panaszolja a 25. 104. 109.
-120. zsoltárok midrasa (V.35). Konstantinápoly zsidó-
ellenességát hirdeti a Pseudo-Jónatán targuma C~um. 
24.19). Rendkivül alapos kutatás a zsidóknak Európában 
való le településéről. Palermóban a ~.,. azasz (Kászi) 
rég i nemes zsidó család, talán a patria.rka nemzetség' 
ből (85) . A francia zsidók honi neveket használtak : 
Arm.entarius, Gczolas, Priscus, Siderius (44). Kölnben 

.-(Agrippa-gyarmatok) már a IV. században zsidó község 
(53) . öpanyolországba még a római köztársaság idején 
szabad zsidók telepedtek, de a talmud (.Jeb. 115 b) 
ernlitette város nem Kordova, hanem a Karduch 
hegységben levő Corduene s a másik név nem Hispánia, 
hanem a délbabylóniai Apa1nea (364) . Pál apostol 
is jelzi a spanyol zsidókhoz tervezett útját (Róm. 
15, 24, 28). Az olasz zsidók In{íveletlenségéró1 s el
nyomatásáról beszél a Tannu.d'bé Élijáhn nüchas c. 968 . 
.'zól a magyarak nyugateurópai betöréseü·ől, kik0L a 
keresztény kortársak s~kytháknak neveznek, szerzőnk 
pedig Góg-Mágógnak (295). Chaszdáj ibn Haprut 
a ::;panyol-zsidó állanúérn teljesen 1noclern : igazi 
«Europ(er>>; vele kezdődik az európai jellegű zsidó 
tört éne t. Halamon ibn Ga biro l, ki az <·isteni Bocratesrőh> 
bLszél, a középkori Európának első filozófusa ; Plato 
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tanítványa s a legjelesebb scholasztikusok merítenek 
belőle (VI. 3 33). 

Graetz nagyon behatóan tárgyalja a zsidó szelJem 
kultúrhistóriai megtermékenyülését az egyes bölcsel~ti 
iskol~k, vagy az egyetemes tudomány tanai által. 
A régi természet bölcselők kalandos elmélete volt . a 
!<Vis plastica>>, hogy egyes hegycsúcsokon látható csiga
szerű alakzatokat s más tengeri őslények megkövesült 
maradványait, melyeknek eredetét nem ismerték, a 
természet magából dolgozta ki s rögzítette oda. l\Iég 
nem tudták, hogy ~zokat a hegycsúcsokat valamikor 
tenger borította. Az ár elhuzódott, de rájuk tapadt, 
mintha szerves részük volna a tarka tömkeleg. A zsidó 
szellem képzódménye se mind a néplélek geniná b rázo
lása ; kultúrmagaslatait végigmosta a korszeUem, az 
uralkodó eszmeáramlat, idegen elem csapód~tt le a 
zsidó gondolkozásra s összenőtt vele : Pythagora§, _ a 
stoikusok, új -platonizmus, a mohammedán halám és 
mu'tazila, Aristoteles; Plato, a renaissance, klasszic~

mus, nemzeti irodalmak és modernség: a zsidó szellem 
világa sohasem volt exkluzív. A zsidóságnak művelőd~s
történeti elismertetése: ez Graetz egyik nagy történet
írói szempontja és törekvése. Apológiát is ír. I{öltögeti
az unottságot, rápirit az elfogultságra, százszor , ezersze1· 
bizonyítja, hogy az emberi haladás dinamikájának 
egyik leghatalmasabb tényezője volt a zsidó szellem 
munkája. I{ülönösen ez a szempont hiányzott elődj é
nek, Jostnak felfogásából, mert lélek nélkül való, 
száraz, szeretetlen, vallási viták unalmas, sivár tömegévé 
zsugorítja, törpiti a, zsidósá,g multját. A vértanú
küldetés, _a .szellemi és e~·)tölcsi <<Übermensch>>·példáktól 

. . . 
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való átszellemültség nem járja á t, mint Gra~tz művét. 
Graetz meggyőződése s lelkesedése bizonyít is a fonás
tanulmányok végtelen bőségével. Számtalan kútfő: 
kézirat és könyv ; egy sem marad rejtve; minden 
zúgban megtalálja a csak valamennyire fontos adatot 
is. A zsidó irodalmi művek végtelen sorát sem nagyolja 
el ; mindenütt alaposság, szinte monografikus befeje
zettség. A zsidó történet és irodalom részletkérdéseinek 
kutatója, a szaktudós sem lehet el nélküle, még ha 
akadn1k is óha.tc tl n hibák. ~~ Graetz nem másokat 
beszéltet, hanem magát adja a méltatásokban. )1int 
Ezekiel próféta, valósággal <<megeszi az irástekereset 
s mézédessé válik a szájában>>. Átérti, szellemi énjévé 
teszi s elragadtatással hódol, rajong a megismerés
ben. Juda Halévin minden íz dal és gondolat (VL3 

24). Jelentősége a vallásosan nemzeti motivumok ; 
külön lapot érdemel az emberiség történetében (121). 
Jellemző Graetznél az épen nem palástolt szubjekti
vitás . ~agyon Í8 érezteti, hogy a történeti alakok 
közül melyik a kedvére való s melyik nincs ínyére. 
Túláradó, hévvel teljes, ahogy magasztal és lesujt, 
vádol s térít ; minlegy propaganda-könyve a zsidóság
nak. ~cm szordinált a hangja. Indulat viharzik a sza
vaiban . .lteljajdul a brutalitások emlékétőL ű a mult
na.k nem leltározója, hanem egész drámaiaágát magára 
azállatja s éli ; évszázadok fájdalmát s szépségét akarja 
éreztetni a közönnyel és C'lhidegültséggel. ~em a ki
lnért tárgyilagosság < n1h n·, hanem megrendít és meg
ittasít, mint a próféták extázisa: a zAidóság szarelmé
nek mámora a Graetz leh·ása. 

Pár vonással a lényegbe markol s ruegegyénit. Bachja, 
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ha má"'ok a korviszonyok, -v-allási reformát<>r lett. volna, 
de a z"sidóságban sohasem \Olt szerzetesi hajlam (VII. 43). 
)fetafizikát kedvelő nemzedékben Chaszdaj Crescas a 
gondolkozás forradalmára lesz (VIII. 29). Abrahám ibn 
Ezra a t udományos bibliamagyarázat ; félig szabad
gondolkozó (VII. 180). )fajmúni a filozófiát talmudi
záita s a talmudot metafizikálta ; _\ristoteles _ a bölosek 
mellé helyezi (286 -87), mert a tudomány egyenrangú 
a talmud tanulással. :\faj múni eszméinek köszöni a zsidó
ság a szellemi megújhodást (317). Bár némely tana 
nem zsidó jelleg{í s a bibliával és talmuddal nincs 
összhangban, ellenségei <<Dunkelmanner>> k (37). )lajmuni 
zsidósága az ész-kultusz, Yachmánié az érzelem val· 
lása (43) . De azért rajta is spanyol-zsidó hatás : nem 
tud szakítani a bölcseletteL _\. német tószafistákon 
meglátszik a német alaposság és kutató szellem (VIII. 
209). Graetz jellemzéseiben olykoT hornilétilius a színe· 
zés ; szcreti a bibliai s miru·as-reminiszcenciákat. A közép
kor a zsidó-folt Yiselésével (III. Ince) kezdődik . A gyötre
lem képeiben könyfaka~ztó s poétikus elmélkedés 
például Jezs . 29. 4. 6., 7- 53. nyomán. _-\ziildözők ritkán 
szelidek, 1nint a gala1nb, de gyakran raYaszok, mint 
a kígyó (102) . Egyes né1uet családok a zsidó-égetésról 
kapták nevüket (Judenlreter=Judenbrater). Illiogyha
tatlan a szenvedések epizódjainak megörökítéséb~n, 

de nem száraz krónikaszerűség, vagy laposan érzelgő 
jeremiád . ..l <<fekete haláb> őrülete (1348 - 1350) adta 
első motiv\ltnát a kereszténygyűlölő Shylockna.k 
(VIII.3 2). A hírhedt spanyol-zsidó aposztata1 Geronimo 
de Santa Fé bÍlnadta először a Kol "Xidré üna tartal
mát (120.3 j.). Apróságokban is a rendsze1·, a fokozatos 
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lllfgn.Iázás : zsidó nem címezhet() <<Ún>-na.k. (Don. 109.) 
ne azért sok spanyol f6nemes ereiben zsidó Y ér pl. a 
Davila, Bibegorza, a de Luna-osaládok (819). _-\. kiüsó 
lwnyntlá:-.sa.l belső si.üyedés jár együtt . _-\séri a tudo
mánygyűlöló~ túlzott jámborság (234). Jákob b. Ast:>\' 
lrodex.e a, talmt1di terméketlenség, értéktelenedés fok
luér6je, hn ö szevL~tjük :Jiajmúniéval · emez a gondolat, 
A séri az önáUótlonság : a talmudi zsidóságbólrabbinikus 
zsidóságot. c-sinál. l~{uo József törvénykönyye is más, 
mint a Szináj s a prófét ák , vagy :Majmúni. de megfelelt 
az akkori gondolkozásnak ; legalább egységet teremt, 
ooakhogy tudománytalan s bensőség nélkül Yaló 
(IX.3 404). I\.ülön Yilág a XYI. században a lengyel 
zsidóság ; talmudizmusa révén az akkori LengyeloTszág a 
második Ba bylónia (429). Talmuclisták _-\l·istoteles
studiuma (Lszerlesz 1f6zes) . Lm·ja Salamon a XYI. 
záza d R. Tam ja . Olaszországban is a gondolkozás tal

mudi elmélyülése vi.rágoztatta ki a zsidó kulturát (\11. 
160). Lelkes, jogos büszkeséggel mutat rá a zsidóság kul
hh'érd(\m(\ire, hogy például a montp~lli ri egyetemen 
zffidó on·osok tanítanak. Jákób Tibbon (Profatins 
Judreus) az európai tudomány történetébe is tartozik 
(226). ·cgyi\llÍgy Gerzonid(\sz, ki maga az ~ló Logika 
(81 ) : aztán x. _-\lfonz spanyol kllc\ly zsidó os illagászai. 
tN·mffizet tudósai (406) s Élija t~el )Ietiigo böloselt?ti 
('16adás~'Ü Páduában (YIII. 245). Yagy a görög-arab 
tudomán,·t s irodalmat kön-etító fordítói munkásság . 
ll.. Frigyes nápolyi király udYtu·ában s. egyebütt· 
)lúv(\lódéstörléneti perspekti,-ába (\IDelke-dik a ki~iny
nek látszó ~pizód is. _\. talmud és ü z.~idó il-odalolll 
körüli. ha1.-e a SS l. században (ein Sobibbolet der Huma-
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nist~n und Dunk~lminn~r) közvéle1néttyt teremt, mely 
nélkül a reformáció nem sikerül; a Reuchlin-Pfefferkom 
vi*ában a talmud Yédelme s igazolása segíti diadah;a 
(IX. 179). 
_ lfézédes volt az a <<lllegevett ú:ástekel'CS>>., qe Qlykor 

keserli, mint az epe ; vád, gúny, kegyetlen kritika , 
röstelkedés, mikor a zsidó szellem megnyomorodása 
ke1·ül elébe: élettelen obszervanoiákba temetkező as?ké
zis, t udománytalanság s misztika, melynek legfőbb 

termékét, a Zóbart, eredetét s hamisításait fényesen 
analizálja (YII. -!24) . Zsidó a {raetz történetlátása, 
mert a szellemi arisztokrat-a szemével néz. Racionaliz
mus s kult\uérlék, érzelem- és eszmevilág előkelőség~ : 
csak ebben gyönyörködik, a hagyomány <.esztétikai 
szolu-a tizmusá ban>>, me l y ben van forma és bölcseség, 
az ősi zsidó gondolat és szépség. mely a legelső és örök. 
)1aró, ke erű is tudott. lenni a Graetz szaYa, Inikor a 
zsidó szellem tlltorzulá~a ötlik .. zem ' bo de akkor is, 
mikor a közszellen1 nyomorú .. ága hí. ja ki bírál~ tá t : 
előítélet, gyűlölködés. ~em a Hirsch kiitikája (.Jesfu:un 
II-III. évf.) háborítja fel, hanem a Treitschke táma
dása, mellyel elbánt méltón (1879). <<Írd fel a látoiQá t 

érthetően a táblákra, hogy bárki is könnyen oh ·a "hassa)>. 
-Ez a Graetz mŰ\e. I\:ézzelfogható tények s _intuiti' · 
oknyomozá , kristálytisztaságban, hogy megbű,öl\e 

err~zi az oh-asó. Ítéleteiben nem tartózkodó, inkább 
apodikti1."t1S s nyeh .. ének bája. Yarázsa, mely csupa szín, 
ötlet. ele\ en --ég. szárnyaló lendület s a leghalYányabb 
árnyalatot is kif~j~zó finomság, szuggeszth- erővel 

b~t. Kicsendül a mo_dern hang is. Tár~s~erű fordnlat<)k. 

például Ch~liÁ a_~ ~jhé~r}.ölté z~t Qyi~~~ (YJ:J~l). 
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Imiuánuel a középkor Heine-ja, a franciásan és zsidósan 
szellen1es ötletek embere (VII. 265). Kedveli a bizarr 
ellen tétet, szembeállítást : Spinoza és - Sabbataj 
Cevi (X.3 158). J\1indeniltt 1nélység s telj esség, de egyes 
részekkel külön is foglalkozik, például Die westgothische 
Gesetzgebung in Betr eff der Juden (1858) ; Frank 
und die Fra,nkisten (1868); Das I~önigreioh l\1esena tu1d 
seine jüdische Bevölkerung - bevezeté> tanulmányok 
a boroszlói szeminárium Értesítőiben. Se szeri, se 
száma a J\1onat sohriftbeli dolgozatokna,k , melynek 
sokáig szerkesztője volt (1869- 1887). Becsesnél becse
sebb bibliai s szentírásn1agyarázati, nyelvtudon1ányi 
ér tekezések. (Die E bjonit.en des o.lten Testan1ents. 
J er miás-studiun1ok 1888. A Példabeszédekről 1884) 
l{ohelet, az Énekek éneke és a Zsoltárok könyvének 
fordításában s kritikai kon1men tárj ában legsikerültebb 
a tör téneti háttér lnPghn.tározása,. -:\ szövegele1nzésben 
s értelmezésben tüláló, de önkényes konjekttU'ák is. 
I{ombináló tehetségéről s t'gyb0n t.úlzásairól, LéYedései
ről tanuskodik u. halá.ln. ut á.n Bttcher á.Hul kütdoU 
<tEmendat.iones in pl~rosq1w ~acrw öcrip tune Vet.eris 
Testamen ti li bros>> etc. (Bo1·o~zló 1892 - 1894.) 

Ha igaz a Paulsen sziVvü, hogy n. 1 H. század <~ooculutu 
· historicun1>>, a történetírás évszázü,da, a zsidóság szá

mára 1854 - 1876 tett.e azzá a, Graetz tizenkét kötet,e, 
a Geschich te der Juden von dPn altestt~n ~eitrn bis 
t\UÍ die Gegonwar t (Kr. e. 1500 - 1848). Az első keM·Ő 
készült u tóljá1·a •; paleszt.inai ú tján 1nerHet.t hozzá .. 
inspil'áci6t. Do n. többiben is valósággal ~r(\zzük uz 
autopsiát. A babylóni szá.1u1izöttokkel - igy regéli a 
miw:as - próféták is mentek haza, kik tanúságot tettek, 
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hol állott az elpusztult szentély s olt.ár. Graet.z ilyen 
visszafelé néz() próféta.. ~lintha nrindenütt ott lett 
volna, amiről ír. Historikus pillantása nem romok 
közt elluélázó s felkönyörgő tekintet, hanetn rekonstruál. 
Biztos ktizz0l vezet s 1ueg1nutat az exilitunból kisza ba
dult zsidóságnak tuinden t al pa lu ttnyi földet, ahol zsidó 
könny hullot t, z::~idó vér patakzott ; megtuu ta t ja a 
nl ~ rtir-hiYatásnak, az erkölcs szerelmének s a. tanulás 
szenvedélyénok száz 1nea száz templomát s olt árát. 
<<Fejezd be n. könyvet - ba.llja Dá.niel az isteni 
szót - s gynrapodni fog t\ m<'gisnl<'rés .>> Ez Graetz 
h;.l.lhn.ta t.la.nsága. Ünnepi forduló volt n, sz\.üetésének 
centenuriun1n, d(l \:inn<' pi bnngula,t, n1ikor egy-egy 
köt,etét olvassuk.l ~[<'rt tudós é'd n1iívé z. Apróz s ös~ze
fogla.I. RlenleZ s nlHkit, uulliónyi ré zlet b61 hnnnóniát 
teremt ; a koncepciónnk s szerkezetn0k is páratlan 
n1esterm1ive. 

T<irténelnwt. írt. és c..,ináU : zsidó önh.1datot. Ihldér<' 
gyEn apedik n 1negi meré" hogy R z .. idó ág nE'm hiában 
élt , hogy létjoga, s hivatása Ynn a történelen1ben . 
. \ hűségnEik s valauli Zf\nt dncunk, bü zkf\ségnek 
fogndahn~;\ 1(\SZ n, Graetz tanítása . Les ing nzt Yárja n 
történetírástól ... <<den Ye1-stand (lrleucb ten>>, hogy fel
világosítson . :ro~th0 z rint pedig : <<nns Best<' . was 

1 Bit' hogy hunadtá k is tt konzc rva t i vo k é, n •formt•n.• k e gya ránt. 

e lloná.Uha ta t la n volt. n z~idó~Hi~ történEo'ti 1\llá a le t t. Hm'O m kin dá. t 

ért meg, olyik kötete nt\g ye t. Né~zNÜ átdolgods i ' ké~znJt be lölt'. 
Franaiára fo rdította Hess M., a szooiálista tró, d öször a ha rmndik 

k:>te t e t ina j u. Golga thn ~ címen (Pari ·. l 6i.). Angolrn ~ oroszra 

is le fordítottá k. Hóbort'<" K tl p:n n és Rt' bbino wi o?.. ~fa gya ntl Sz.a · 
holo~i Mi k~"n a dtn ki. 
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wir von der Ges-chichte haben, ist der Enthusiasmus 
. ' 

den sie erregt.>> Graetznél 1negvan mind a kettő : az 
értelem s a sziv gazdagodása, pozitiv tudás s erkölcsi 
lelkesedés, hogy a zsidóság gyermeke magára eszmél 
s érezni, szeretni, becsülni t udja a zsidóságot. 

~lakó. Dr. Kecskeméti Armin. 

VERSEK. 

Verőfény. 

A no p körül ezer sugár 
táncol, szökell az égen, 
édes, gonosz kis démonok, 
reám nevetnek éppen. 

Kacagva kergetőznek igy 
a földön és az égen, 
élettől duzzad6n, vadul, 
és csókjuk ég a réten . 

Lelkem, fehér harangvirág, 
kelyhed forditsd az égnek, 
a szent, aranyl6 na p felé 
és idd a fényt, az éltet . 

E tiszt a végtelen tiéd; 
olvadj beléje vágyva l 
olvadj gyönyörrel át az ég 
aranyi 6 biborába l 

. . 
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És idd a s1.inek záporát, 
én lelkem, i elj be fénnyel! 
nevess, a,mig nevetni bh'Sz, 
mert hosszú lesz az éjjell 

Pianissimo. 

Csöndben ébredeznek 
fák, füvek, 
Sóhaj~k se hallja 
senki meg. 
Nincs egy folt a mélylő 
kék egen, 
tiszta, hiivös, fénylő, 

végtelen. 
Csendes édes percek 
árja foly, 

· mint az égnek arcán 
langy mosoly. 
Reggel, ébredésnek 
asszonya l 

.. - .. ~e~ne bár a holna p, 
mint a ma ! 
Csilla pi ts le n1inden 
hév t üzet 
s tedd szivemre lágyan 
hűs ·keie'd.. · · -

Csöndesen. 

& olykor-olykor · át viharzik; 
mint éji kisértet-zene, 
az álmokon az ágyúdörgés, 
hogy lelkem megremeg bele. 
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Ma'ltó. 

DCiml!JMiTI GYÖRGY 

De hagyjatok, ne költset ek fel, 
A fdben megpihenni jó, 
s nom tudni, hogy mi gyászt, mi vért föd 
az ég, o, szent azúr golyó. 

És én, ki számolám az égnek 
kékj én az ifjú perceket, 
az Éj felé fordulok olykor, 
mely éhesen felém mcred. 

De hagyjatok, ne költset ek fel. 
A véres képek árja közt 
felüdítőn és örökifjan 
n drága napfény megfüröszt, 

Attörve véren és halálon 
új éneket sugall nekem 
és rajta nyugszik, hogy felejtsen 
sóv(ir-bizón tekintetem. 

De hagyjatok ; no költsetek fel .. . 

Kecskeméti György. 

' BUS MUZSIKA 

A NAGY VlLi\OÉCÉS .BúS NAPJAI BOL. 

<( • •• Fél~lent szállja nwg lPlken1et, amikor megker.
d(-lm imádságon1at, an1ikor térdet haj tok előtted népe~ 
kü l detéséb(n. Oh, világíts nék(nl a : ötét ségben, aló 
nn. psugárral köszönt öttél Rí.ü l0tés( mkor : hadd lPgy<:'n 
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beszé d em kclle1nes, - ó h, ver.ess engem hűségedben ! 
Taníts meg, e:rősít~ n1eg : hogy rendben adjam elő 

imádságairnat, hogy hiba nélkül mondbassam el 
fobászaimat, tisztítsd meg ajkaimat és fogadd kegye
sen szívem, szám ajándokát . . . Úh, hadd álljak itt, 
előtted, szilárdan ! EI ne lankadjak, el ne · fáradjak. 
Tekintsd semmiségemet és jőjj segítségemre, kegyel
mezz t·ajtam gyarlandó sr.olgádon, amint igérted 
prófétádna.k : könyörülj a csemetén, amelyet te plán
táltál ... >> 

Nagy napok bánatos igézetében, bűnbánás és ve'?.ek
lés ünnepi időszakán, rád gondolok, bátor, erős hősöm, 

szegény trembovlai zsidók szegényes templomának 
szegény követér e. Aki néped követeként, fehél' halottas
ruhában . az oltár elé álltál és halkan felsírva elzokog
tad, miként a fé>pap hajdan, amikor a szentélybe lépett, 
a.z imádságot magadért, az imádságodért, hogy szi1ár
dan állhass az Úr előtt és meg ne tántorodjál ... 
T~stvér-eid kint a csatamezőn, szemben a zsarnok 

félelmetes erejével ; körülötted fegyverropogás, ágyú
dörej. Akik a jóságos I stenhez téged küldtek szeut.,. 
nagy napjukon, az engesztelés és bűnbocsánat bé>jti 
vezekiésén követükül, a te nyájad megdermedve gon
dol a következő percre. 

Vajjon befejezhetjük-e imánkat, amit kora hajnal
ban megkezdt ünk? 

Elsírhatjuk-e lelkünk nagy kese1·űségét , gyötrelmes 
életünk vajjon nem válik-e még -gyötrelmesebbé? 
. Horodenka, Dolzanka, Podbajce, Cortkov népe már 
menekül. Az újévet még ottbon lröszöntötték, de jött 
a mus~ka és kozákok kötötték be lovaikat a kis, fehén·e 

Az IMIT ~vkönyve. 1918. 9 
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llWl:l~Pll (plllploHtok pndsornibn .. A t.r01ubovla,i t.Pmpi01n 
i fMig ürPH uu\r. A köy.ség fin,talj l"l, katonu., ar. ö1·egek 
egy részét. rlv itt ~ k, ttRszonyoko.t., gy0rekoket els~állí-
1 ot t lik ntPsszirr , Pl tt cári szon1s~édságt ól n1essúbb 

' ,.t\df' tt <'bb nyugl1trn. 
Akik nt't h 0 11 várjó.k a?: 01kövoLl< t?Z <'ndőket. , lnin<.l

nnnyi t\11 h1dot t i ruhá ban, be rém. égc8 f'l~l lé l\t'Zt Pt (S, 

1nint hn, nt.olsó órájulU'n. k6szüln6n0k. Bünvn.ll01uá.H, 
VC'ZP\d~R , lutlot (l l'Uhtt : jOlnkiptU' l'PggPlén lt lll~ }yRég
b()ll\it\Jt, f p) n. uu\.gn.RRágbo, én véznn., ön 'g, btü.or hőRöm, 

, Zl'góny tr01nbovlni zRidók ün'g 0U)inu\ dko?.ój :1 : 
- . .. í{ h'l t""~ tn Rzálljl\ 1nog lelkrnwt., arnikor 1nrgl<0z· 

dPm Üut~ chu\g&Jnn t., mnilwr t órd0t. hnjt ok p]()UPd nép<' d 
ld't hlPt(\ L' lwn ... 

l{övt't (' népénPl<, n l< i n sz0nt. nn.pon n. 1<'gRzent Pb b 
\,ülc1Pt 0Ht vóHnlt n, nmi fö ldi l1<tln.ndónn.l' t' világ éup:; 
l\i nc~·wld nt n lnngnR~J t os ós j óHágos ü;t <'n jóvolt ából 
o~xt t\ lyrészü l jn t hn.t , nymuorú. ágl.H\n nwgN.lz()döt t h ·Pm

bov l1\ i t P~ t VÚl'l'int bM or l\ ÖV<' t•<' : t P nwgú.llt ál lwlyNku! 
El JWUl tú nt oroüt ál, várt ú<ln.t Hf' lll hngytu<.l PL 

M('g nr1n nwndt n. n z Íl.In<'nt. gyiil<'lH'zt->t t'd h:dk 
fohú~zodrn, vnd luh omlásHnl, dw·vtt s~óvnl ront l>t t be 
n z i~ t Pnlu\.zábn. tt kozál<Ol\ hordájn . 

.. \ z inH\ dl\O'l.Ó}\ lH''l.Ül<rt oz égnPl' C'nwltél,, n ~ t án, 
mint akik nr ólt't· nngy út,jánt. kó~w:ühwk, b{invn.llo

. ltu\Hb t\ kPzdt P le :ml'Pt.t é },, üt öt t nz ut ol~ó ón\juk. 
l ~nwrik itt a lH)zn\,ot, tudj{tl\ itf, nli n lw.ncsn\w. 

DP bt'h•orditot t n v. inu\dságbn r gy l't' szc>g rilu\
Cf\olá~. 

- Tnku.rotljnt ok in nr t ! Rz u l w ly n JniPnk 1\:t'zdő
dik n. bt•szá.llátmlás. 
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Szegény, tehet0tlen ünád.kozó zsidók könyörgésre 
fogták a dolgot. 

- I{aptol{ enni, inni. Kaptok pénzt., kaptok ruhát, 
hn.gyjn.t.ok 1na itt bennünket.· M1 rnn. bőjt.ölünl,, 1nn. 
vn.n a. legnagyobb ürmepünk ... 

A 1wzá1wsn.pn,t vezér<? r~\állt n.z n.lkun"\. 
- Mindrn ar. Pnyém ugyi~, a.mi nálatok van. MindEln 

n. 1nirnl<, muit. otthon találunk náh1tok. !\fért nen1 
lnPn<'küH öl\ ? Jobb, hn, lH<'nt c'k, n1níg 1nelwtt.0k. Estére 
l'r.l'Pn, sok P'/,Pl'C'n vagyuJlk üt . Nekem iH v11.n istene1n ... 
Ló.ton1, ti is ar;; I st0nt. krr<'RitC'k. Mondmn, jobb, ha az 
él<'t.etC'kC'i lnentit.elc Az1,áu meg nincs iR jtt a faluban 
l-'lt'gPnclő t~ l eség. PnR?.f uJj n. t ok, én nNn éh lnlN~ek ennyi 
e tn bt' rt . ... 

A közRég l0göreg<~bb 01nbereivt'l n kozákhPtnu\,n 
külön l\rr,dl'tt. t árgy1"\lni. 1\1<"'gmondtn, nü vár rájuk. 
Anlilwr <'íWk.mégis 1nn.radn.i aka.rt.al\:, n1int. n.l' i föl uen1 
tndjn. fogni Jl.<).gy állhn.t.n.tosságulw.t éH fl. V<'S?:Eldelelnnwl 
való R7.rntbN~r.á llú . ·tlln1 t, sr.örnyii dühvrl ráju l\ rivallt. 

- D<' nloHt nuh r lég volt <1 beszédből1 tnlw,rodjntok! 
ÉH oldwr egy őszsr.akállu, kis görny0dtht\lú enlbN' 

sr.Plícl S7.Óvc.tl 1nagyará~ni kozdett n kozákvezérnek~ 
- Hát jó, ellnegyünk De lásd, ott, az n z f'll1 b01·, 

ló.to<l, n.ld ott n.z oltá.r előt t . áll és rnrg 1){'111 fo1·dul, 
c .. n.k néz, néz k0ktr0, - ~vz oz t?lllb0r, a uti követünk 
I SÜ'U 0 lő t. t! Anuak nf\tn ~ zn ba a a hfllyé t elhagynia, 
u1níg ünád~t\gát E'ltwln 1nondh"L H'"tgyjátok őt a helyén 
és hngyjntok vele 1nég kil<?nc 0n1bert, hogy ők tL~en 
tovább ilnádkozzn1ulk. A t öbbifik oln1<?IU'l <'k, és hn. 
1w1n l<':-;~ é lC'len1 a vfu·o. bo u, hát nli Jnajd tovább 
l' lwzüuk yngy t ov t\ bb állunk, lllih(.}Iyt az esti c. illng 

9* 
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rá.nk köszönt. Csa.k addig hadd 1na.radjunk nú : iL:Jen. 
A ti l tdenetek is megfi~et ezért nektel\. 

A kozákokat mE-glepte a (renlbovlai tÍZíek nagy bátor
sága. És parancsnokuk kimondta a döntést.. 

- Jó, maradjatok tízen. De egy lélekkel se többen. 
A üzenegyedik embert., ha egy óra mulva itt találom, 
lelövöm, vagy felal\asztatom. Választhattok 

A trembovlai tízek követe pedig hátra se nézett. 
Ott állt a frigyszekrény előtt, álló helyé ből kt nem 
mozdult, de igaz hittel zokogta tovább lelkének igaz 
jmádságát. 

-. Miképpen tisztulhat n1eg a.z ember, amikvr az 
égj sereg se tiszta Sr.)emeidben! Te vagy az egyedüli 
bíró. Mi jogon zugolódhat a hal~ndó ember! Bftjra., 
munkára stzületeit, boldog, ha élete munkáját az igaz
ság tanának szentelhei i vala .. ~ 

A többiek, szegény, meggyötrött trombovlai l-sidók, 
elindultak éhezve, bőjtölve a nagy vándorútra. Öcegek, 
asszonyok, gyerekek, akjk még eddig nem menekülte~ 
kezükbe vették nyomprúságos semmijüket, cókmókju
kat és mentek nappal, ·mentek éjjel, Tarnapoion túlca, 
beljebb, beljebb szegény Galícia piszkos faluiba, onnét 
még messzibbre. Ki kocsin, ki gyalog, ki meg, a szeren
csésebbike, vasúton, távoli nagy városokba. 

Merre? Hát arra befelé, amerre a kujdancei, dol
zankai, podhijcei, borodenkai zsidók már elvitték a 
szörnyü pusztítás hírét. 

A trembovlai tízekkel vajjon mi történt? Jóságos, 
nagy istenünk, magasztos és erős, meghallgattad 
ugy:.. e bátor követük bátor szavát ? 

A góluszra termett, góluszba hajszolt nyáj kis 
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csapatával l\1otternich herceg rnilliókaL érő vadnR
kortjének fenyveserdejé bon 1 alálkoztam a háború máso
dik nyarán. A Marienbadból vezető csodás sétautnkon 
száguldott az autónk Sangcrberg f0lé. Néhány Kzáz 
családot ide telepíteitek A jószerencse úgy n.lu~rt a, 
hogy az autónk elakadt és megálltunk. Három szegény, 
sápadt zsidó, meg egy lány ment el épen melluttünk. 
Egy kis elemó1siát vittel<, amit a városban vásá.roUak, 
hogy megünnepeljék a sz01nbatot. 

A négy földönfutó kör.ül kett() Trmnbovláról v.aló. 
Az egyik, az öreg, elmondta az ő tavalyi jomkipuruk 
rémséges történetét. Megadással, nyugodtan mcséltc 
ol, mi történt velük a nagy napon, aztán m egkérd<'zto 
t()lem, nem hallottam-e, nem olvastam-o valamit az 
5 tíz emberükrfJl. Nagyon, nagyon szorotne tudni vala
mit róluk. 

És van még egy fájdalma. Amikor a kozákok ki
kergették fJket a templomból, Plho?Jtak magukkal Pgy 
tórát, néhány imakönyvet, meg a nagy, rettenetes, 
sorsdöntő sietségben még valamii., amit bizony n<.'m 
lett volna szabad elhozniolc 

- Én hoztam - mondja az öreg -a tórát. Ez itt 
is van velünk Sangerbergben, legalább Inegtart,jul< a~ 

istentiszteleteink et. De látod, uram, mily balgtt az em ber. 
Elhoztam magammal a Rófárt is. A Róiárt! És n~n1 
gondoltam arra, hogy a sófárra még jomk1pur ('Ste 
szükség van. Hjszen mPg kell fúni ~tz í'Hti csillag fc·l
jövetelekor, amikor az isten ráüti pecsétjét a nagy 
ít é leh'P. És ~t Ini trmp1omunld)an ot t hon, 'rrrnt hovlán, 
tavuJy jomkipnr (•st<' u1ár twtn YOlf ~ófár ... 

Bátor, erős hősön1, trentbovlai zsidók szcnt kövrt, ·, 
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aki meg Ut'lll tántorodva álltál meg helyeden, nem 
fúha ttnd meg hát a nagy ítélet pecsétszavas riadóját. 
~Iindenható I sten, aki egekbe építéd lakóhelyed, aki 
a hegyeket itatja magasságából, aki világosságba hur
kolod magad, aki mellé a szent.ek tízezr ei sora.h0znak 
felséges zentségben, aki n1egkegyelmez teremtményei
nek az ítélet napján; ó h, könyörülj a trembovlaj tízeken. 

És aki n1egbocsátod a bűnt az ítélet napján, ugy-e 
tudod, ugy-e látod, hogy a trembovlai gyűlekezet 

nem köszöntbette ~az ítéletna,p estéjén szent rianással 
ítéleted pecsét jé t .. . 

II. 

Előbb n1egmond01n a .mese tanulságát. Anü nem 
'alami komoly, súlyos sommázata egy mindenáron 
tanulságos célzattal fölépített történetnek, csak egy 
kis csöppje ennek il. vérözönös óceánnak, ami -a világot 
négy hosszú esztendeig elborítja vala. Ez a kis csöpp 
mégis egy zsidó milrrokozinosz : benne él régi emberek
nek változása, átformálódása. Visszasír benne az én 
gyerekéveim bús emléke, a harminc esztendő előttről 
való tuladunai hívő rendíthetetlen hittel teli életfel
fogása. Látom újnt a bonyhácli sárga, e1neletes házat, 
aminek a sz{ík udvarába szorult az ortodoxok temploma 
és j esivája. :És nézem-nézem magamat, a Dombovánól 
ideszaladt kisd.iákot, áki g~mnáziumba jár és félve, 
kíváncffiskodva pillant be a bóherok egyeten1ére. 
Ok a tudósok! Az isteni tan szerelmesei ! Én, meg 
a magamfajta gyerek, az eltévedt bárány. 

Latint tanulunk, az utcán magyarul beszélünk és 
tornára járunk. Ha csupán ennyi időt töltenénk a tóra 
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u1ellett, nlire vihetnénk! Mire? Megkaphatnánk talán 
a merénet is, a meater titulusát, ami címnek, rangnak 
egyaránt díszes és nagy, hátha még a bonyhádi saj
meredás.zok tudós, szent rabbija adja. Több ez az 
érettségi bizonyftványnál, több a doktorságnál, de 
több az egyetemi tanárságnál és akadémiai tagságnál is. 
Mert hiába választ a világ minden tudós akadémiája 
rendes tagjai sorába és lehetsz egyetemi rendes tanár 
akár minden fakultáson, - van-e mégis jussod példá
nak okáért ahho.r., hogy eirecitáld a rabonem-kadist? 
Ugy-e hogy nincs? Az öregebb bóher ek között viszont 
van nem egy, aki már ott áll a tudománynak e magas 
fokán és bizony mesternek címzik, ha. ~ tóra elé hív
ják és külön pa.sszust szúrnak be kedvéért az asztali 
áldásba. · · 

Régi-régi ·emlékeimet lopta a szívembe egy talál
kozásom - a multtal. 

Akit a télen viszontlátt ain Pesten, Adler Gedalja 
nevezetű bóher volt akkor - idestova harminc évvel 
ezelőtt - a bonyhádi je.·iván. A tanulságot , az élPt 
kegyetlenül vére· betűivel rótt 1nese tanul~ágát ő 

s~olgált atja . Amikor csordultig t ele a szívünk fájda
lommal, akkor a könnyeink beszélnek. És akkor öleli 
az em ber a legigaza b ban magához az em ber t. Ki t u d 
ilyenkor különbségekről, válaszfala król, olyanokról, 
hogy ő a tan igaz őrizője, én meg a hűtelen, a. ki c ·ak 
menjen abba a n1ásik t eruplon1ba, a n<:tgyba, a ré
gebbikbe, ahol azonban mo. t nem a középfn , de elől 

van az almemor? Sú·unk, kedves Gedalja, mind a 
ketten ... És könnyeink záporában rh, ne rágódjtulk 
tanulságon. Szivü.nket tépi, marja a jelen vértől pá-
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rolgó valósága - hadd muzsikáljon lelkünknek a 
n1ultnak e1nléke ... 

A bonyhádi gin1náziwnba vitt az apám harminc 
évvel ezelőtt. Én voltam a novicius, a bátyám a négy
osztályos algimnáziu1nnak ösmert, kitünő diákja. 
Büszke volt rá az iskola., de külön büszkélkedtek vele 
a. zsidók, per sze a neológusok. Nagyon dagasztotta az 
önérzetüket, hogy ezt a tisztaegyes fiút a zsidók ad
ták az evangelikus gimnáziumnak. 

Akkoriban ez vagy szó volt. Zsidófiú nc1n sok járt 
a günnázium ba és kö~öttük, de az egész iskolában is 
nagyon kimagaslott a bátyám. Az apám papnak 
szánta. Így hát a gimnázium mellett gPmóret is kellett 
tanulnia. Tanult is minclen nap egy-két órát Adler 
Gedaljánál. 

Ocla1nentünk estefelé Adlerékhoz, liRzte, · boltjuk volt 
a szo1nszédban és Gedalja elővett egy-egy nagy könyvet, . 
olvasott, zümmögött, 1ua.gyarázott nekünk. Egysr-er 
innét, egyszer ainonnét 1nerített s~ámunk1·a kincses 
extraktun1ot. De mi haszna, mégis megtörtént, hogy a 
bátyám, akinek pedig az érdeklődése minden irányban 
kié ler.ődötten finom és fogékony volt, bizony néha
néha. cls7>undikált ... És ilyenkor azon vettük Pszre 
magunkat, hogy Gedalja nPkPm ad elő. Nekem, aki 
pedig csak ráadás voltan1. Én csal' elk:sérte1n ~ bátyá
mat az esti kur~usra. 

Hát igen, akit az apá1n p<=lpnak s1ánt, a bátyám el
aludt néha. }fost nuh tudom is, hogy 1ni oko~ta a 
gt>m6rl>nél P?.t n~ iiíwm~u.vnrt. Korán, máH diál<n.ál 
sok lm l korábban \(PH ünli nü föl rrggPl('nkint. Mert 
uli az iskola előtt minden r eggel előbb t emplomba 
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mentünk - kadist mondani. És délután megint ott 
voltunk a templomban: csak ezután jött a gemóre. 
Előbb meg tanított is a bátyám kisebb diákokat, meg 
az osztálytársait - ugy-e nem csoda, hogy a gemére
nél néha lecsukódott a szen1e? Nem tehetett róla, se 
" , o, se a gemore. 

A karácsonyi vakáció előtt eljött értünk a Jegidő
sebb bátyám és l:mzavitt beiD?-ünket.. Tíz éves voltam, 
hát mentem nagy, büszke örömmel h:tza. Elhittem, 
hogy a.zért utazunk el egy héttel a rendes vakáció 
előtt, mert véletlenül épen erre jár a bátyám és úgy 
gondolja, jobb ha vele megyünk. Az igazgató elengeelte 

. nekünk a karácsony előtti hetet. 
Másnap aztán gyerekésszel is meg kellett látnom, 

hogy az édesanyánk halálos ágyához hozta.k haza 
bennünket. Kicsinyek, nagyok, mind együtt. voltunk 
és vagy tíz nap mulva ott álltunk hét t est vér ek, ámikor 
e desanyám a hívő lélek szent régiókban járó hitével 
mondta el az utolsó semát ... 

Hát most már a kaclismondás köteles égévd men-.... 

tünk vissza a vakáció után Bony há dra. A la Rsa n 
döcögő vonat alkonyatkor áll1neg Hidason, 01mét még 
egy félóra kocsin Bonyhád. 1\1ire beértünk, este voJt. 

Hideg, zimankós téli este. Did t:'rcgt.ünk, és c bben a 
fázásban mintha mo. t éreztem volna meg legsirahna
sabban, hogy n1eghalt a:t; édesanyán1. ~Iost, hogy így 
ketten, én meg a háron1 évvel idősebb bátyám, megint 
a.z idegenben Y olt unk, át nvilalott a szívenu?n az árva-

" 
Rág t udtüu .. 

- De 1ni lesz a. n1c1i ka dissal? 
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Hét órn fl'lé jár üz idő és bizony t élidőben négy 
ut úu van e:::~ ti üna. 

Mi le. z a ma e ti ka dissa l? 

Eit nen1 lehet, nen1 za bad elha.gyni. !~lit csinál
junk? 

Svarc bácsi, u. mi derék. l~osztadógazdánl\ tud egy 
111<:>goldást . I t. t van a mi házunkban a j esi va, n1enjünk 
föl oda, kérjü}{ meg tt bóherokat , ők ttnajd imádkoznak 
és Iuondhatunk kadist. Nem szabad oká gondolkozni, 
futunk is n1ár ~tz udvarra, föl az első em eletre, a bész 
han1edresbe. 

Néhány zegény fiú zon1orú lá1npavilágnál ül a 
szobában. Nincs mit vacsorázniok, hát tanulnak. 
Megmondjuk nekik, Inijáratban vagyunk. Nagyon 
·zeretnők, ha egy kis nünj fl t állítanának össze és imád
koznának , hogy aztán kndi. t ..1nondhassunk. 

J ámbo1·, csöndes legénykék mindannyian - 1ni az, 
mi lehet az oka, hogy mégis olyan haragosan néznek 
ránk?! 

Csak nem azon akadnak meg, hogy neolog a házi
gazdánk? 

Ez nem Ir het. 
Hiszen ösinernek bermünket, azt is t udjál~ , hogy az 

Adler Gedalj a tanít bennunket. Meg aztán egy kadü;sal 
ki kell segiteni mirÍdenkit, akárki is legyen. Végre is, 
a micve ar ő lelkük üdvössége. Dc hát a.kkor roér t 
n1érnek végig bennünket olyan haragosan mustráló 
tckintettPl 'J 

A legöregebb bóher 1neg~~ólal végre. 
- Meghalt az anyátok 'J Mikor halt meg? 
- Decein ber harmincadikán. 
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Eg~' lucsit gondolkodik Az ujjain t;záiuít valan1it. 
- Nt•nl jól van. Zetjiu tévés~kor halt uwg a;t; anyátok 

Értih•k : Zajin tévészl\or, így kell mondanotok. 

- I gen akkor. 
- Hát jó, mindjátt in1ádkozunk. De előbb a. kalapo-

tokról vegyétek le a.zt a fekt•t e szalagot. 
enl értettük a kíván.'3ágát. Hát ffi(-'gmagyarázta. 

~Iegmagyarázta. az ő km-tán éR szigorúan tartott 
1nagyarázataik 1nódján. 

- Ti ka.clist 1uondtolc A'h ű na.gy hatahnát és jósá~ 
gát Ina,ga.Hzt.aljátok. Nincs . •erumi szükség arra, hogy a 
knJapotokon fekrtP ~znlagot viseljetek. Ez hükeszegaj. 

(Így rnondta egy s~óban a chukasz hágajim, az ide
genből átvett szokás n1Pgjelölé ét ). 

Levettük a fPlu•te Hzalagot é.· 1negkezdődött a mclj-
rrv. Elmondtuk a lüldú;t. · 

Másnap AdleT Gedalj(L fplolvasta, t•lőllünk a zsidó
gyá.R!6 súgorú törvényPit. É s iga~zat adolL kollégájának, 

n ki lü fogásolta, hogy a gyász úlegen kult uszán.ak 
lü11Rő::;égei közül a doptált uk a f~ket <-- ~za la go t. 

Hükeszegaj : akkor h<:tllotta.nl elő:zör ezt a. szót. 

Ma 1nár látom: önér:l('Ülek, t~rőnrk é~ n1eggyőződésnek 

1nen.nyi rc:ndíthetetlenségr lllondatta velük ki a t.ilal
lna.t és a, tilalom nwgokolását. 

HanPnl azóta barnline t R~ t end ő n1ulot t Pl. A bátyáin

ból ne1u IPtt pap, csak ügyvéd. Én n1eg be sokszor 
1nelt>gsz~n1 a tnorzsák 111~ll~tt, amiket fölszed egett en1 
az Acllf'r Gl dalja. asztalánál. Kéhány ~zemet n misná
?ól,, néhány tUPRét a nlidrasból, · pgy-~gy nkko1·dot. 
~~et, Pgy-rgy súnt és tnPiódiát an101U1ét . • • A leg
Idősebb bátyá1n, aki az első karácsonyi vakációl·a 
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haza.vitt Bonyhádról, öt év mulva utána ment az édes
anyámnak. És itt hagyott bennünket még előbb két 
kis testvérem, nemrég az édesapám, azután meg a 
nővérem. Sebek, sebek és csapások a2J én évgyűrűim. 
A hét testvérből, aki az .édesanya szemének utolsó 
üzenetét vette át abban a gerendás szobában, Dombó
váron, a hé t testvér ből hárman vagyunk. 

:ffis Adler Gedalját sok-sok esztendeje nem láttam. 
Megyek az idén a templomba édesanyám halálának 
évfordulóján, lüt találok ott? - Adler Gedalját. Alig 
ismertem meg. BoTkereskedő Szlavoniában. Megörege
dett, őszbe játszik a haja. 

- Zajin té vész ! Emlékszem - mondja · - a doktor 
úr járcájtja. 

~ A'll imádság végen ő is mond kadist. Megtudakolom 
kiért. 
. - A kis unokám helyett. A fiam (- csa~ a hívő 
ember hangjában van annyi nyugalom, ahogyan ez 
az ősz ember beszél -) elesett Mitrovicánál. A kis
unokám két éves, hát az ő kadisát mondom el. 

Együtt megyünk az utcán. És elmeséli a fia sorsát. 
- Hős volt - büszkén mondja ezt. A csetneki 

református pap írta meg róla nekem, hogy milyen 
hős volt. Megmentette a századát. I gazi hős volt.. 
Itt a levél. 

És ·elővette a tárcájából a ·csetneki tiszteletes levelét. 
Fölolvasta. Szinte kivültől tudta már minden szavát. 
Sokszor olvashatta. 
• << ••• a fiával én moncHam el a haldoklók imádságát. 
~ én temettem el, dic~érve hősi sírja fölött. ~.z Pgyist PD 

nagyságát, hataJmá.t és jóságát~ .. >> 
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- DerP k r1n ber. Jó pa p - lllondont Adlt'l' C'Tt'd:\ lj~\ -

llt"tk. 

- Az az. Nagy jót tet t Yt>lenl. Ellllontltü t1 fi;ulun~\1 n 
viclet . .. 

A csetneki tiszteletes egy zsidó katonáYal f'hnon
datta a videt. É búcsúztatót. ta.rtott. tl sb'já.nál. 

Mondon:i: (ahogy el6bb szürke csúnya. szóYnl 
tanulságnak nevezten1 a barázdát, iunit Rz élet Yé
r es szántása mélyít emberi sorsu11kba) urnikor fájdu
lommal teli a sz.ívünk, akkor öleli át legigaznbbnn t\z 

ember em bert4rsát. A dl er Ge daljának csodás n, 11\(' · 

móriája.. Még az én dátumoinat is tudja. Zajin té vés~ : 
erre is emlékszik. Olyan jó ~s olyan szép és u. 1nnltnt. 
olyan kegyesen hidalja át a j0lennel, hogy Gt'dnljn 
a eset neki 1 isz t elet est dícséri - és a hükrs1wgnjl'a. 
amiről nekünk a ldwr bölcsen , olwsau, iga~ nwggy().z(). 
déssei magyarázott, n1ost ne111 gondol ... 

Dr. Hajdu l\1-ih·lós. 

IMÁDSÁG. 
(Verhaeron.) 

Ezüst kelyhét a.z éjjel égnek tárja . .. 
És fölemelern szivem én is félve, 
A szivemet , amelynek éjji mélye 
Sugártalan, s a hajnalt egyre várja. 

A szivem, Uram l tenéked kitárom 
A halvány, üras , nénlt\ végtelonbe. 
És tudom azt, hogy már .oly ho,loU benno 
Sötét urnáján· ulinden sápadt álon1. 
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Holo.tt szivemnek nincsen már reménye, 
Én jól tudom! s mégis hozzád remélek, 
Hitetlen bölcs én, mégis benned éle k. 
És téged keres aj karn rebbenése. 

Tudom, hogy kezed ridegen elzárod, 
Félek, hogy szemed megvet lágy si ralmat, 
És nem ha1lod meg, aki hoz~ád jajgat : 
É'j mégis, mégis -pitvarodban várok. 

Azt is tudom, hogy minden létezőbe 
c~ak álmom öntött szines hazugságot, 
Hogy vértelene k, tétlenek" az álmok 
É3 lássad! mégis itt állok én dőr~., . . ~ 

.. 

8 könyörgöm hozzád: könyörülj meg rajtam, 
A balgák között legbalgább merengőn, 
Kegyelmed hivo1n lihegőn-esengőn. · _.. · · ·· 
Oh lásd meg Uram! mint vonaglik fljkam. 

Bzívem bánatj;:ít hozzád hadd kiáltsn, ' 
Hadd öntsem könnyem na gy csöndességedbe. 
Tüzes fájdalmain hadd ·bi"zzan1 szivedre -
E·~ üst kelyhét az éjjel égnek. tárj a ... 

Buda pest. Kiss Arnold 
.... - ..:.:··:......--~ 

l • 
, ' . .. ' .. . 

,..,.. . . 
-

' . , . ' 
BAR()SAK MEGEGYSZER . . . ~ 

. . Erdőben jártam 
. . .. . 

. Vén fák alatt, 
Ruhám egy ·á:gban ·"-

r • ' 

l l\-Iegakadt, 



• 

. ·-- . 

BÁROSAK MÉGEGYSZER •.• 

Kuvik rikoltott, harkály nevetett, 
Ú gy nevetett, 
Hogy felvert rég, elmult éveket, 
Hovalett, régi éveket . 

Rohanó gyermek voltam megint, 
Ki felkel, s a napba frissen tekint, 
Este álmos, aludni kész, 
N é ki minden na p lez~h't, egész, · 
A holnapnak van új varázsa, 
S nem a na.pok nyűtt folytatása. 

Úh, szivem akkor tombolva lázadt, 
Odahagytam a sr.ülői házat, 
S karéj kenyérrel futva., szökelve 
Rohantam fel a szo1nszéd hegyekbe, 
Patak medrébe, ba.rlang odvá.ba, 
Jegenyék ormán varjak nyon1ába. 
lV!ogyorót tépni vad meredélyre, 
}[angya.boly titkát lesni a mélyhe. 
Majd hol az ormok felhőkig érnek, 
Sziklatorokba. ra blóvezérnek . 

. . Fütyülőm sípolt, az óriás holtok 
Ráfeleltek, mint rejtett koboldok. 
Körül zöld fenyvek kék égre festve ... 
Hajrá! Előre l S itt volt ·az este . 

És megszünt a kedv, a könnyű merészség, 
~1int mély folyam ára.dt, nőtt a sötétség. 
Merre kell mennem, mily útra térjek, 
H;~gy hazaérjek, jaj, hazaérjek? 
Itt ez a vágás út vagy ösvény~e~ 
Se út, se ösvény : kelő hold fénye. 

143 
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Hátha en1e> t-re? ••. li n7.? IG áll ott? 
I(orhndt Í<ltörzs ... ~lnst re{\ln kiáltott ! 
Nl' lll! Csak a s4él ... Ú h, gyerekség, sennni •. . 
S elkezdek vigan, l ll' Y l t y e 1nenni. 
~fajd fütyörészve ... gyorsnn, csak gyorsan. 
Szinte hallon1 a sziven1 hogy dobban. 
Hát ott? Ni! Négyen ! Állnak vagy járnak? 
niost oda~rek ... óh, csak fnúmyak. 
Denevér zúg el kószán felettem, 
Ka la pom n1élyeu ül a. fejemben. 
Mostan 1negfogta k ... j aj ! a ka bá t 0111! 

Nen1 .. . megakadt csnk egy száraz fnágon. 
És ez a yfz it t? Villog, szivárog . . . 
Se1nmi ... Holdfé1u1yel megcsalt az árok. 
~!erre kell vágnom? ... lihegen1 futvn, 
Hogy végre kiérjek az útrn .. . az útra? 
Száraz a torkom, n1egbotlik a lábnn1, 
Térdre hullok egy félzuhanásban . . 
Felvert madárka rebben riadtan, 
Rög, vagy varangy, nü 1uozdul alntLnm? 
Zúgó szél indák knrját bimbálja .. 
- - És messze feltünik végre egy lámpa. 
Egy lá1npa ... és há1.ak ... s az cutca .csendjében 
Vnd iran1lással koppan a lépte1n. 
A kapu nyitva s én fújva, zihálva 
Állok benn végre az ismert azobába . 
Anyám már vár ... Szeliden sz61 rá1n : 

·<<Te rossz · fiú, bo l jársz ily esti órán?,. 
S én rárogyok sirvH, megenyhült szivvel 
Od, bár cs~ k mégegyszer tévednék igy el. 

Pásztor Át·pád. 
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TELL-HUl\1 ZSINAGOGA ROMJANAK 
LEÍRÁSA. 

Fekvés és épitési alak. 

A go.liléfÜ zsinngógák 1najdn0n1 nrind tájképileg 
n<?vez~te._ hrlyek<'n fekü<ltek ; n. Lellhunu zsinngógi\, 
homlokold?:tlán lét ezet.t t errú~zról bizonyín it szo bnd 
kilátás volt o. gn.lilén.i t E'ngt"~r M.J tü.lo·ére ; szí\bnd 
kilátást. 11 völgybe vt~.gy . n kö1·nyék 111agaslnttü ft)l0t t 
nyújtott. ru~~jdn0n1 Vtl.litnlcnnyi t.öbbi zsinugógt1 is. 

Az egyet.l0n különl0ges tnbnudi ,szabály. lll<? ly szerint 
n. zsinagóga. a Yáros lPglnngnsabb pontján állitondó 
fel, csn.k n. fennnm.radt I\:efcr-Bir 'i-n i C'hirl;et-i, ~C'lll

lna.kR.-i és tt 1uú.r 0Hiuü. rd-l)sis-i fE'lső t emplon1oknúl 
Ln.r t.n.t.oLt be. Egyébként., úgy l ú. t szik; oly ~lhelyt"z~sn('k 

n.clt.n.k előnyt· , lU<'ly lrgnlább t'gy olda.lon zn.vn.rhÜA.n 
kilá.tó .... t engedett . A zsidó ha,gyom.ány szigorú t'hné1ot i 
követe11uényeknek tehát n. végrchn.j t á.snál gyakorlati 
körühuényeknek kellett 0ngedniök. An1u.z állítás, hogy 
zsinagógák épít.ésénél a városon kivül, folyó vn.gy 
t.~nger közelében lévő belyPt sz( rettEik vá.ln.sztani, 
nincsen megerősítve és ncn1 is tn.lál támnszt a ha.gyo· 
nlá.nybt'l.n. H o, n. Dt~losbt'l.n ujotul<:\11 t,o.}á.lt zsinagóga. a 
t·engerparthoz közel ft?kszik, o.nJH\,k bolyi olat.i .vn.nnt1k 
és egy kis szigrten - közel n, t.engerpn.l~t.hoz ópH<'t t 
városnál - RNn1niféle fclt.ü.nő jol<.'nt6ségg0l n01n bír. Nl~ha 

pedig a városon kivüli elhE~lyezésnrk az a m.ttgyt\rázn ta, 
hogy idegen ist.onok letelepít és o n. város fH.lain belül 
1niként B.óu1ába.n - t,ilt.vn. volt. . 

.<\z Tl\IIT lhkllnyvo. 191 ~. 10 
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.\ honliokzn.toknak a f(S bejárattal való tájékozódásá
ban valamennyi pa.! esztinai zsinagóga, világos és akart 
egybehangzást 1nutat. A galiléiak mincl dél felé állot 
tak ; egyetlen kivétel az Irbid-i zsinagóga ; bejáratá
nn,k kelet felé való elhelyezését a délfelé emelkedő 

terep emelkedése okozta, mely ·az ajtónak ezen az 
oldalon való elhelyezését gátolta és a zsinagóga belse
jének dél felé való irányítása által a szabályt igazolta. 

A keleLi Jordán földjén lrvő Ed-Dikkei és Umm el
Kanátir -i zsinagógák nyugat felé, a Chirbet 8emmaka-i 
keletnek van tájékozódvcL. Galiléában északon tehát a 
zsinagógák homlokzata.i délnek, keleten nyugatna,k és 
Jeruzsálemtől nyugatra kelet felé vannak elhelyezve ; 
közös tnindnyájuknál tehát fil zsidó vallás középpontja, 
a .Jeruzsálenl felé való tájékozó'dás, l11Ínek ~egfelelően 

n1a nálunk a zsidó templon1ok kelet felé vanp.ak ;rá
nyítva. A bornlokza t Jeruzsáleln felé való elhelyezése, 
nyilván azzal függ össze, hogy az imádkozó talmudi 
tradició szerint a.rcát ,Jeruzsáletn felé fordít ja és ekképen 
imáját a zsidó ten1plom láttára végezze ; oly szabály, 
amely tulajdonképen különösen a házi. ájta,tosságra 
Yonatkozik.l 

A galiléai imádkozó közönségnek tehát a:t;ccal a 
bejál'a ti fa l felé fordítva keHett állania, 1nely némileg 
1neglepő feltevés a frigyláda elhelyezés~ áltn,l igazol
tatik, 1nely a zsinagógában a szentély helyét elfoglalja 
és Tell-Hutn-ban (t,n.lán Keraze .. és ed-nsisben is) a 
tetnplmn belsejében közvetlen a bejárati fc1.l eWt.t. n.z 

1 V. ö. Ha.chc r, Hn RtingH Di ctionn ry 6::l0. olfl. , R lhogc n , Der 
j liditH·hc <JottN;dicuKt 454., 459. old. 



o~:~zlopsorozat legdéliebb.en álló két oszlop között állott. 
A palesztinai zsinagógákban tehát .a h01nlokzaton át 
belépő nem látta a frigyládát egyenesen magával 
szemben, hanern miután a templomba belépett, kény
telen volt a bejára.t.i fal felé fordulni, ha az előírt imád
kozó irányba akart elhelyezkedni. A homlokzat gazdag 
díszítése is és annak áttörése nagy ablak által, mely 
Jeruzsálem fel ~ volt fordítva, ezen feltevés által meg 
van magyarázva.1 A csak kelet felől 'megközelíthető 
Irbidnél fel kell tételezni, hogy a frigyláda nem a 
kelet felőli bejárati fal előtt , hanem a sziklafalhoz 
támaszkodó dél felőli oldalfalon volt felállítva. 

Ezt bizonyítják az ülőfokok, melyek nemcsak a 
keleti bejárati oldalon, hanem az északi oldalon is 
körülfutnak, a déli oldal~n azonban hiányzanak. Talán 
a többi zsinagógánál a három nagy ajtó nem v0lt foly· 
tonosan ·nyitva és a bejárás a templom bPlsejébe ren
desen egy oldalajtón át vagy egy - itt -ott az északi 
keskeny oldalon lévő ajtón át történt. Ha a tószefta 2 

szerint - az egyetlen helyen, hol a . zsinagóga tájé
kozódásáról szó van - a zsinagógába való bejárás kelet 
felé és a közönség ·arccal nyugat felé fordit va legyen, 
akkor a szerző nyilván olyan tájt tartott szem előtt, 
1nelytől Jeruzsálem vagy c1 ~zentföld nyugat felé fek
szik. Az előírás ·tehát . nincsen ellentétben a.zza.l, amit 
a ga1iléai zsinagógák taníta.nak. 

A háromajtós homlokzat, melynél a főkapu a. középső 
hajóba, az oldalajtók a:ti oldalhajókba vezettek, a sza-

1 V. ö. Kra uss, Synagogenruiuen 20. old. 
2 M('g. IV, 22 0d. Zuokermandel 227. old . 15. s kk. sorok. 

10* 
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bályt képezi, melytó1 ismeretlen okokból csak az En 
Nabraten-i és Ed-Dsis-i építményeknél tértek el, arni
dőn egy ajtóval elégedtek meg. A középső ajtót núnden
hol tehermentesítő ív boltozza át, mely felett, úgy mint 
az oldalajtók fölött, abhtkok voltak. Egy átfutó pár
kányza,t a földszint és az emelet elválasztását jelöli, 
a záradékot pedig kimutathatóan egy orom alkotja, 
1nelyben ív alkalmaztatott. De térjünk át a Tel-Hum-i 
ro1nok ismertetésére . 

• ~ Tel-H~lm-i romtelep 't felkutatása, utáni években 
a Ferenc-rendiek megszerezték; a zsinagóga marad
ványai földdel és kőtörmelékekkel voltak befedve, 
fákkal beültetve és kőfallal körülvéve. A zsinagóga 
4 heti ásatás által annyira szabaddá tétetett, ameny
nyire az alaprajz és a felépítmény megállapításához 
szükséges volt és a többi ro tn felvétrlére még fenn1nradt 
idő megengedte. Az első utazás eredménye, különösen 
azon meggyő~ődés, hogy a legjobb állapotban levő 

Tel-Hum-i zsinagóga. és környékének szabaddá tétele 
jó képet nyuj~ana ezen építmények jelentőségéről, 

arra birta a né1net keleti társalatot (D. 0 . G.), hogy 
1907 őszén Kohl és Watzinger urakat újból rövid.ebb 
utazásra küldje ki. Azonban a Tel-Humban megkez
dett munka folytntásához kellő engedély a Terra Santa 
őrétől nem volt megszerezhető, mert a Ferenc-rendiek 
a 1·omtelep ff\ltárását maguk akart~k végezni, roely 
szándékukat azóta az ut.olsó években végre is haj
tották. 



Tell-Hum (Kapernaum). 

A Tiberiási tó északnyugati oldalán, va,lamivel délre 
a \iVadi Keraze beömlésétől, vannak közvetlenül a tó 
1nellett Tell-Hum na~y kiterjedés-ű romjai, melyekben 
ma az újtestamentumbeli Kapernaumot fel lehet is
merni. A terep környöskörül az összeomlott házak 
bazalt-töTedékeivel van elborítva ; körülbelül l 00 lépés
nyn·e a t~tól, a, romok kellő közepén egy hófehér mász
kövekből létesült építmény terj edelmes romjai látha· 
tók. A helység fekvését és a romokat előszö1· Robinson, 
azután Renan írta le és a Wilson és Ande1·sen-féle 
1865/66-iki angol expeditió az épületet szabaddá tette. 
Az egyes építményrészek p0ntos leríását ábrákkal 
Kitchene1· jegyzetei és felvételei nyomán a Palestille 

,. 

Exploration Fund 1881-ben tette közzé a Survey· of 
Western Palestine-ban I. 414. old. Az építménynek 
Wilson által történt szabaddá tétele sajnosan további 
rombolásoknak volt az okozója, miként Guérim, ki a 
telepet 1870-ben és 1875-ben meglátogatta, a Descrip
tion de la Ga.lilée L 226. oldalán tanusítja. A vtrosnak 
l(apernaum-mal való elnevezéséhez, amelyhez a zsina
góga tartozott, Kohl és W atzingeT urak vizsgálódásainak 
eredménye szerint, kételkedni nem lehet. Ezen elneve
zésre nézve döntő, hogy az egyetlen tanu leh·ása, ki a 
kapernaumi zsinagógát említi, pontosan ráillik a neve
zett urak által feltárt épftményre. 

Ugyanis, Petrus Diaconus az ő liber de locis sanct~s 
(Geyel', ltiner~ Hierosolymitana 112. old.) Kapecnaum 
leh-ásában, a ten1plom em lít.ése után, mely állitólag 
Petrus házából építtetett, azt mondja: <<illuc est et 
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synagoga, in qua Dominus daemoniacum curavil, ad 
quam per gmdus ?nultos a cenditur; quae synagoga ex 
lapidib us qwu7ris e. t facta.l>1 A lépc8ők, mf'lyck a zsina
góga hon1lokzata előtti k C>skeny terraszra felvezeinek 

. 2s cundyeket [(oh l é· Wat.z inucr urak felfedeztek, 'l1cll
Hum külöulegl':l Scljálo ·ságü, amely más zsinagógáknál 
nem tcdálható . _-\zon adat is, mely szerint <lZ építn1ény 
faragott kőból épült, a.zt muta tja, hogy P etrus Diaco
nus itt régibb foná ·ból n1erít ett, 1nely világosan egy. 
::;zemtanúra YPzet vi:-;sza. 

Ebből következik, hogy u, zsinagóga,, nen1 miként 
némelyek gyanították, k ere:-;z tény t emplommá alakít
t atott át,, hc1nen1, hogy a Basilika, melyet Antonius 
c1e P iacenza (Gyer i. h. l~J7) nüui Petru.s házát, mint 
egyetlen építményt 1(apC'rnínunban említ, későbben 

miut kiilönálló építmény n1elléje sorc1.kozot.t. 
~\. Tell-H1wt-i zsinagógcL ro1njai n1a a tó parijától 

100 n1éterrc ft>kszl'nek, mely hajdan valószínilleg köze
lebb volt . ) lég fennállanak : egy négyszögű építmény 
külső falai és Lebejében egy oszlopsor alsó r észei (l. 4. 
ábra). Az építmény északról-délnek va.n tájékozódva, 

' úgy hogy cL déli keskeny oldalon a f()bejáratok Vannak, 
melyek egy terrászról hozzáférhetők, mely terrász léte
sítése a terep emelkedése folytán válL szükségessé. 
A nyugati oldal mentén egy bazaltkővel kikövezett 
3 m széles út volc, egyes házak küszöbj eivel, keiet felől 
egy kőlemezekkel gondosan kirakott udvar csatlakozoLt 

1 Ott van a. z a. zsinagóga is, amelyben a z úr a. z ördögtől meg
szá.Uott embert meggyógyította, -ehhez számos lépcsőn kell fel
menni ; ez a z:;inagóga. kocka köve kböl épült .t 
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oszlopos folyósóval és elkerítő :fallal, melyhen az 
északi és déli oldalon 3 - 3 ajtó volt. Ezen épületrészt 
a fölö tte :fekvő gazdasági épületek miat t nem lehetett 
beható bban megvizsgálni; annak lcú·ásától tehát el 
kell tekinteni. 

Egy bazaltalap felett fekszik a lábazat m szkőből 
(56 cm 111agas réteg) , amelyen a körülzáró falak, belől 
színelően, kívül csekély visszaugrással emelkednek. 

Ezek b6l csak kevés maradt helyén ; néhány réteg a 
nyugoti és északi fa.lból (5 . ábra), a, keleti fal első ré
tege és <-t déli fal első - rétegéből néhány faragott kő. 

Ezek uúnd mé zkőbó1 készült faragott köYek, melyek 
a belső oldalon alkalmazott pótdara bo kkal átlag 61 cm 
vastag és 40- 60 cm réteg magasságú falat képeztek. 
A belső oldalak durván megfaragva ·vakolva voltak ; 
a vakolatból nagyobb maradékok még megvannak, 
különösen az északi falon. A gondosan simított külső 
oldalon a faragott kövek egy falpillértagozás kezdetét 
mutatják ; a zárt nyugoti oldal a pilasterek által 
8 mezőbe volt osztva, az északi fal négy mezőbe (Fel
der), kis hozzáépítménnyel a nyugoti mezőben, a keleti 
fal 8 mezőb2, ebb61 az egyik az alsó részben mint ajtó 
kiképezve, a déli fal háro1n nagyobb mezőbe, melyek 
lllindegyike ajtó által át volt törve. Egy attikai alap 
fölött 1nagas oszlopszéktal p, a falpillérek 59 - 60 cm 
szélességben csak gyöngén (3 cm) ugranak ki és egy· 
sr.erűen alakzatozott oszlopfővel végződtek, mely pe
r~mből, horonyból és abakusból állot t, oly magasság bau, 
mf\ly a belső felépíhném1yPl összhangzásban volt . .Fel
tűnő, hogy a, falpillérek szélessége tekintet nélkül a 
köztük lévő mezők nagyságára ugyanaz marad, oly . 
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mártékbeli érzékhiány, mely gyakrun egyes alakulatok
ban megismétlő.dik és a klasszikus fol'mák külsőleges 
utánzására enged következtetni. 

_\z oszlopfej ek felett a fal pillérek, úgy látszik, csak egy 
LJima által ala.tta magas ha.rántolással voltak össze
foglal\a. A külső, dűlt helyzetben sok olyan szelvénykő 
tdlálta t ott, közöttük -egy sarokdarab, de az épitmény 
belsejében is találtattak majdnem ugyanolya.n faragott 
köYek, közöttük az egyik beszögellő sarokkal, minek 
jeléül ezen Sima valószinűleg beló1 is alkalmazva volt 
ugyanazon magasságban az oszlopok felett . Itten mutat
tak a kövek rész ben fu·egesen kidolgozott felfek·rő felü
letet, nyilván azért, mert az cpistyl gerendák teher
mentesítése 'égett, csak az oszlopok felett kellett fel
feküdniök. 

_\z ékíté nélküli szemölelök két csapággyal é. egy 
reteszlyukkal, mely még a roncsok között az észak
nyugoti sarokban feküdt, egy az északi fal nyugoti 
részében létezett ajtóhoz tartozik. Ezen ajtó egy kis 
négyszögű hozzáépítménybe \ezetett, mely más anyag
ból (bazalt) épít,e, kötés nélkül itt állott, de mégis már 
kezdettől fogva zándékba volt Yé\ e, mert a sarok
pilaster az északi falon hiányzik. A nyugoti fal közepe 
előtt feküdt egy törött ajtóküszöb v-agy inkább ablak
talp 1·35 m belső távolsággal, csapágyakkal ablak
keretek részére (a homlokzat egy oldalablakáról ?) 
és a hajó közepén az északi fal előtt a két kapcsolt 
oszlopoeskával ékitett ablakfél 1·02 m n1agas 4 lyuk
kal a. 42 cm. széles belső la.pon vasrács részére (8. ábra). 
Ezen ablak valószíniDeg az északi fal középső mezőjé
ben a második emelet magasságában volt és az oszlop-

• 
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dekoráció t az építmény belseje felé mutatta. _-\. kapcsolt 
oszlopocskák felett feküdt, úgy mint a déli ablaknál, 
egy kagyló töredéke, melynek jobb oldala. is korábban 
meg volt (5. ábra a Pu.lestine Exploration Fund fel
vétele után). A kagyló keretét egy fonatos szalag gyöngy
sor díszítménnyel képezte és a hornyon egyszerű hullám~ 

incla . A kagyló egy kettős réteg .magasságú faragott 
kövön van Tádolgoz,a , n1elyen jobbra beugrás \an, 
a felső réteg csatlakozó köve részére. Ezen· elrendezés
ből kitűnik, hogy a kagyló nem volt orommal körül~ 
Yéve, hanem hogy egyinagában az ablak betetőzését 
képezte. A keleti fal ablakairól nem találtattak biztos 
1naradékok : csak egy faragott kő, küszöb yagy szemöl
dök, mely ütköző nélkül két egymástól 83 cm tá\ol
ságban lévő csapágyat és előttük S rácslyukat mutat, 
melyek talán egy a keleti ajtó fölötti egyszerű ab.lak-

. uyílástól erednek. Ezen ajtó elfoblaHa a dé1fe1ól számí
tott 3-ik pilaster-mezőt . Itt vannak még eredeti helyü
kön a valaha kétszárnyú ajtó (1·76 m belső Yilágos
ság) részei: gerendák, melyek a homlokoldalon a fal
pillérek alakjában vannak kiképez·n:•, de gazdagabb 
oszlopfőket viseltEk, melyekb61 egy találtatott (12. ábra). 

A 60 cm magas lronLpozit-oszlopfőn va~ a lemezke 
és a perem fölött 3 akanthuslevél mélyen bevésett bor
dákkal durván dolgozott alap előtt, felső részében hosszú 
gyöngysor fölött két nagy mélyen beYágoU tojás ; ezek 
fölött nyujtózkod.ik a jóni sarokcsigák szalagja két kis 
csegely palmettával (Zwickelpalmette) és egy a sarok
csigák fölött leérő fogazott szalaggal. A ketté osztott 
ahakus elől két kis akanthuslevéllel van díszitve és 
a felületén látható egy scamillus, az ajtószemöldök 
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részér!?. ..:\ ba1oldalon n1ár csak két akanthuslevél 
létezik. Egy n1ásik, köz;el hozzá talált 50 cm magas 
oszlopfő (1 ~. ábr-a bal), megfelelő tagozással, de pillér
díszítéssol az akanthuslevelek mügött, későbben való
színűlL:~g más célra lett átdolgozva, 1ninthogy jobbl'a .és 
balra símán le van vágva. Ha a n1agassági különbség 
neu1 lenne oly nagy, a baloldali ajtópillér betetőzésének 
kellene tartani. A n1agassági különbség azonban talán 
az aj tópillérek nem egyforma 1na.gassága álta,l lett ki
egyenlítve (v. ö. a rekonstrukciót 11. ábra) . 

A szemöldök egyik nagyobb töredéke (10. ábra) 
közvetlenül az ablakfélfa előtt feküdt, a szegletekben 
egy-egy csaplyuk, a küszöb csapágyainak megfelelően, 

közepében két závárlyukkal (a küszöbben 3) ; a szemöl
elök csatlakozó bal vége itten a Palestine Exploration 
Fund felvétele ·után ábrázolta-tik. (13. ábra.) Egészen 
különleges a homlokzati oldal díszítése : 3 mező, 

lesbosz,ikyrna és széles fontsza,lag ál tal bekerítveJ egy-
• más mellett van elhelyezve. A mezők magukban nagyon 

egyszerű díszítést mutatnak ; az oldahnezők két nagy 
különös alakú kilenclevelű virággal és mindegyik ~ gy
fgy fél akanthuslevéllel, jobbról és balról ; a középső 
mező kis koszorúval, közepében gomb és 4 lelógó szalag
gal egy nagyobb köszorún belül, mely a befoglalásra át
nyúlik és az old~lak felé lelógó szalagokat is mutat. 
(Lásd 11. ábrát.) Az ajtó szemöldökét tehermentesítő 
műköve vízszintesen alávágva az ajtón belől feküdt. 
~fár az eddig leírtakból kivehető, hogy az épitrnény 
arehitektonikus díszítése nemcsak gazdag, hanem oly 
szép volt, hogy méltán felkelti csodálatunkat, de mi· 
ként a következőkből látni fogjuk, oly sokoldalú, hogy 
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az olasz r(•naissance re1nekműveire emlékeztE'L J{övcs
sük tehát szerzőket útjukban tovább is, mclycn 1nég 
sok érdekes és szép mesteri alkotással fogunk találkozni. 
A~ építmény homlokzata a rléli oldal volt, és itt az 

előtte lévő omlás helyén talált építészeti részek után 
ítélve, látszólag gazdagabb díszítést alkalmaztak. 

Az eredeti elhelyezésben ruég kevese bb találtatott, 
1ninli a többi falaknál; a lábazat felet 'L csak néhány fara
gott kő a7 első rétegbőL De a faltagozásnak mégis 
biztos képét nyujtják, legalább az a.lsó részre nézve. 
HaTokpillér és két oldalpillér egy nagy középmezőt 

képeztek, melyben a főbejárati ajtó el volt helyezve 
(1·77 m) és két oldaln1ezőt egy-egy kisebb 1·20 n1 szé
les mellékaj tóval. 

A nyugoti szen1öldök epistyl mezején (15. ábra) 
látható a középen egy krater-csiga fogantyúkkal és 
bordázott nya.kka.l és hassa], jobbra-balra tőle egy-egy 
pálmafa gyümölcsével. Távolabb baflelé egy bevésett 
négylábú állat nyomai látszanak, valószínűleg egy orosz
láné, világosan felismerhető előrehajlott fejjel. Jobb
felé következtek rövidebb hézagokkal pálmafák, me
lyek között ugyancsak most már levésett állatok, talán 
sasok voltak . A peremszegélyen (Wulstfries) 2 szőllő

inda fut végig. 
A keleti ajtószemöldök (16. ábra) egészében fellll

maradt, de szintén s,zándékosan 1negfosztva a figuráli~ 
díszítményektől, m.e1yek az epistylszalagon pálmafák 
között voltak elrendezve, Balfelől háron1 nagy állat 
volt, melyek, úgy látszik, a közepe felé ugrottak ; 
felső testük kie1nelkedése a felső szélig, inkább kentau
?'okat, mint párducokat vagy oxoszlánokat enged sej -



.. 

Ldni. Jobl>ról látszólag három s;~,s kiLc.·lj e's~LeLL l:izár
nyakka.l. A k özcpén is a kétszala,gos kis koszorú felett 

' úgy látszik, egy sas volt lelógó szárnyakkal. ~Iíg az epi-
s t~ylsávnak nincsPn hn,táro~oLt b~fej ezése, a felette lévő 
peremszegély a szegleteken na,gy akanthuslevéllel vég
ződik, melyből a közepr felé indák kelyhekkel fejlődnek. 

A főajtóból csl\k a lábaz~~tból kidolgozott küszöb két 
csctpággya.l és egy r eteszlyuk van meg eredeti helyén. 
Ellonben az on1ladék között megtaláltattak a ~ekon
strukcióhoz fontos részek: egy ablakfélfa 50 cm magas 
négy élköv0 az épen feinuna1·adt szomöldökkő (17. és l 8. 

ábra) és két hozzátartozó gyán1kő . . \. szemöldök sáYolyán 
6 lebegő kis E·tota (meztelen a,ngyalka) nyo1nai lát
s~anak, 1nolyeknek testét a szárnyakig lefaragták. 
Öt füzért ta,rtottak, 1nelyek fölött egy ki::: rozetta díszlile 
I~ót nagy gyán1kő a hon1okfal közepe előtt találta.tot t ; 
25 - SO cm-ig kiszökollnek, széles, végein betekert 
szu1agga1, háro1urészes csegelyvirággal 65 cm. magas
ságban. A szalag homlokoldal án a. szemöldök díszítése 
vissztttér, egy részben szaba.don álló páln1afa. _\. finon1an 
level(;'zett t~örzs lenL o.kanthuslevélre tán1a.szkodik és 
a koronában két lelógó gyürnölcsnyalábot visel pálma
legyezőveL .\ z építészf't és k5fara:gátl Yalóságos kis 
InestPralkot ása. (20. ~\ bra .) 

\ gyá1nkövdc köz öt t egy gazdtlgon dí~zítd t. a bh\k 
l'l'Szci felüicltek (21. n bra), egy ablaktalp, 1nely lllindkét 
oldal felé erős párlu\ny~zelYénnyrl ~lőszökell és a jól 
sitnit o t. t. fPlülPtén k~t. ho~v~úkás lyukn t. Yasrudnk i el
Yl'í<'lérc 1nutu t. .\ z n blakiélíák (0·50 m széles 1·09 Ill 
umgt\.S) shna bE'lső fl'lülotén 4 hosszúkás lyuk vnn. n 
heinlokoldalon két oszlopocska nttikai tüappal fe1·dén 
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hornyolt törzzsel és korinthi oszlopfővel, míg az ellen .. 
kező oldal gondosan símitva van, mint a homlokzati 
kockakövek. Az ablak féloszlop díszítését az omlási 
fekvés után itélve, a déli fal belső oldalára elhelyezett
nek - kell felvenni. lVIint ablakszemöldök azonban a. 
homlokoldalra egy orom tartozik, mely a kagylót 
foglal be. A horonyon, mely az orompárkányzatot 
(Giebelsima) helyettesíti és a szabadon megmunkált 
palmetta akroteriákat hordja, egy folyondár inda 
nyúlik n1agasra, míg vízszintes tagozatként és a kagyló 
körül erős tojássor egy gyöngyzsinór felett van alkal
mazva. Az ablak rekonstrukciója a 21. ábra szerint t el
jes biztonsággal állapítható meg, egyes hozzátartozó 
részleteket a 22. és 23. áprák szemléltetik. 

A főbejára.ti aj tót ta.rtalmazó középmező fölött két 
falpillér közöt.t feszült egy nagy boltív, melynek kocka
kövei legnagyobbrészt a. terrász előtt, kettő a középső 
bajóban 4- 5 méterre a homlok mögött találtatott . 
A 90 cm ma.gas kövek külső felülete 4 fasciába van 
ta.gozva, elválasztó tagokkal (kétszer domborléc, egy
szer lesbi kyma) perem1nel , horonnyal és lemezzel be
tetőzye (24. ábra), a hátulsó oldal és a !első oldal durva, 
míg az álló hézagok és az alsó felület gondosan simfh-a 
vannak. A zárókő homlokoldalán (25. ábra) a tagozás 
fölé kis akanthuslevelekbó1 álló koszorú van alkalmazva , 
1nely fönt. -virággal végződik, lent ·pedig két lazán Herak
lescsonlóba font szalaggal \égződik. _\.. koszorú belsejében 
kagyló van; az alsó fascián két háttal egymás ellen 
fordított, de leYésett madál' nyomait lehet észreYenni. 
lnelyek hátrafordított. csőrjeikben ('\. koszorúszalag Yé
geit. tartották. 
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A talált ívk6nek összhossza 7 n~, 1nelynek a rekon. 
·strukció 8 1n hosszc1l felelne n1eg. 

A homlokzat gazdag architekturájával ellentétben 
' a hosszfalak felépít1nénye külsőleg egészen dísz nélkül 

volt. Csak egy Sima tet6zte be a falat, valószínűleg az 
egyszerű Sima szelvény, 1nely hátul a s-zelemen részére 
ki volt munkálva . 

A külső ar~hitektura az alsó falpillér ta.gozása és az 
egyszerű felépítn1ény magassága az épít.1nény belsej éből 
adódott, melynek 1nagassági viszcnya.i a talált darabok
ból voltak 1negállapíthatók. Az építmény déli homlok
zata el6tt egy 3 ~30 m széles terrász volt, me ly a DJ11goti 

· sarokpillérnél kezdődött és kelet felé még körülbelül 
7 méterrel a ho1nlokzaton túl nyúlt. Ezen terrász köz
vetítette a hozzájárást az ajtókhoz, az egyenetlen, nyu
gottól kelet felé eső terepr6l, két lépcső segélyével. 
Nyugot felé (37. ábra) 4 lépcsőfok, ezekből az egyik 
szélesebb felhágólappal (55.2 cm), melyek észak felől 

a nyugoti fal felé átkönyököltek, dél felé széles pofához 
ütköztek. 

_\.keleti lépcső (38. ábra) sokkal mélyebbre vezetett. 
.Jelenleg felső réRz{ bfn el van ro1nbolva, de hajdan 
13 fokból (31/22 cm) állott, a 7. és 8. lépcső között 
78 cm széles pndka van. Észak felé a lépcs6fokok a . 
keleti udvar alépítményéhez, dél felé egyszerű, 27 cm 
széles, könnyen profilírozott lépcsőpofához ütköznek. 
Ezen pofa alakjában képzelni kell egy mellvédet az egész 
terrász hosszában, rninthogy 40 cm széles előélén, a 
különben gondosan simított lemezek durvább felületet 
mutatnak. A mellvéd alatt mutat a terrász egy kevéssé 
előugró bazalt alap felett 3 réteg simán dolgozott négy-



élkövet núnden tu.gozás nélkül . . \. terrász pa.dlójü ~'z 
épület h01nlokzata c:lőtt, nutjdut>nl t eljesen fenn van 
tartvtt ; 20 - -10 cn1 nM g tl S cl0réks~ögű roészkőlemezek, 

<lZ álló h ézagokb;;Ul va kolat nélk"Lü , gondos~:n1 0gyroásboz 
ill0. ztye és bazalt tönuelékalapra búsás mészha.bttrcsbft, 
fektetve . Kelet fc: lé, az udYar c: lőtt n l\ öve.: zet, ki van 
szaldtv<1, de n k1nrzek CS<1 thtkozásü n. toY á bb1nenő 
lábazati réteglw!l egy ktucvonalon felis1nerbető . Esze
rint úgy látszik, hogy a. t<_}rrá. z ~'1·edc t il<.' g az épületen 
túl annyint l('rj t>di kPlr·t ft\lé, hogy nz itt el<Hte fekYŐ 
oszlopsoros udvarbit i~ <t hozzájárást közvet.ített(' . 
. \. len1ezek közöH ('gy némih.~g Ina.gaf'abban fekvé> ~ t.ylo
bn,t, állapíttatoU nwg, nwly 3·60 nl fáYalságban a. keleti 
és nyugoti fal n1C'ntén 2·:30 n1 táYolsá.gban az észa.ki 
fal mentén YPgigfntott é::; üz épült'L~'t egy széles közép
hajóba és h {l rom oldalon köriilvPzető járdába osztotta. 

A köv(:)zet c.~a.thÜ{OZá.Ha <?ZC'n Rtylo hn t hoz 0 gy bevésett 
vonal ált al nwg van j c:lölvr. J\lindC'nhol 9 - 14 cm-el 
1nélyebben fpküdt , mint n .. 1 

1tylobat és ton1pán ütközött 
ennek kövezetlN1wze1hl'V. . Az észa.ki falhoz n, kövezet 
közvC' tlenül csatlakozott , nlig a keleti és nyugati fa.lak
nál egy falipctdsor alá nyúlt.. 

Ezen falipadok az egész nyugati és keleti fal ruentén 
voltak, hol nagyrészt 1nég megvannak, n1íg az észa.ki 
és déli falon <:'rcdetileg hiányoztak. I{ét egymás ft?lett 
elrendezett padsor létezett, 1niudegyik 45 cn1 magas 
és 55 cm széles (39. ábra), dől egyszerű szelvénnyel, 
1nely abakusból és harántból áll. A keleti ajtónál a felső 
pad ezen szeivénye az oldal körül húzódik, hol egy 
könyökvánkosszerű rész hozzátol ódik, mely a nyugati 
pad déli végén lapos domborművel van díszítve (40. 
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ábra). A padok feletti fa.lak durván dolgozott felületet 
1nutatna.k, ezek tehát nyilván n1űvakolattal (Stuck) 
voltak áthúzva. ~~ z északi falon ezen falburkolatnak 
nagy darabja n1ég fennma.radt, sok. zor 6 cm vastagság
ban, néha kődarabokkal, cseréppel és kagylókkal ke
verve, felületén nagyon finoman simítva és eredetileg ~ 
fehér színű . A műburkolat építészeti tagozásnak nyo
mai nem t.a.láltattak, beiestés sem találtatott ; ellen
ben az építmény belsejében a déli homlokfal előtt sok 
kis tagozatra akadtak vörös és fehér stukkból, tojás
sarok, kis szegélyek, melyeken kettős csigák és két 
folyondária p egymással váltakoznak (41. ábra). Vajjon 
a hosszfalak a padsorok felett valamilyen díszítéssei 
voltak-e ellátva, már nem lehet megállapíta.ni. A falak 
magassága és egy esetleges lezárás helye, - egy fejtag
nak az építmény belsejében, - az oszlopállás által 
határoztatik meg, me ly a Stylo ba. t :fölött kiegészítendő. 

Ezen oszlopok nem állottak közvetlenül a Stylobatou, 
hanem magas négyszögű, alacsony törzsű székeken 
(96 cm magas) alap- és fejtaggal és haránttaL A fej
tagra van 1nunkálva az attikai alap oszloptalppaL 
Ezen oszlopszékek legnagyobb része még eredeti he
lyén van, vagy kevéssé eltolva : öt a keleti, négy a 
nyugati·és kettő az északi Stylobat.on (42. ábra). Ered~ti
leg a keleti és nyugoti oldalon 6 - 6, az északi oldalon 
két sarokszék között ket tő . Különleges alakúak a sarok
székek. Egy négyszögű pillérmaghoz az oszlopsarok 
irányában félszékek csatlakoznak (43. ábra) és ennek 
m~gfelelően a felettf\ lévő alap mint féloszlopos- és 
pilléralap ki van képezve. :Míg az oszlopok székei Ininel 
~gy darabból valók, a sarokszékeken a fejharánt alatt 



TELL-HUM ZSINAGÓGA. ROMJÁNAK LEmÁSA., 161 

hézagosztás van. Az oszlopokból már egyetlen·· egy sin· 
csen eredeti helyén, köldökkötés nélkül nyugodtak az 
alapokon. Az oszlopok n~gyobb része elhurcoltatott, 
csak néhány fekszik még az eredeti omlás-helyzetben 
délnyugot felé, az összeomlás lényeges irányában; 
így az északnyugoti sarokoszlop két do hja, melyek 
3·74 m·nyi törzsmagasságot adnak ·és az északi oszlop
sor egy oszlopa, melynek monolytikus több részre eltö
rött törzse 3·70 m i:ninimális magasságot mutat . 

A váltakozó törzsmagasságok az oszlopfejek által 
ki lettek egyenlítve, ezek 70-81 cm magassággal talál
tattak. Korintusi oszlopfők két levélsorral, sarok
csigákkal, kis középcsigákkal, melyek közösen akanthus
kelyhekből előszöknek és egy 5 %-9 cm magas 
osztott abakusszal, scamilnsszal (61 - 66 cm átm.) és 
többnyire elroncsol t homlokvirággaL (44. ábra.) A szá
·mos szegélytömbök a hozzámunkált Geisonnal, melyek 
majdnem mind -a középső hajóban feküdtek, úgy lát
-szik, mind az oszlopfők rétege felett és ezen szegély 
-párkány sarkai (Kropfstücke), az oszlopfőkön feküdtek, 
~Feltűnő emellett a nagy különi hség a tegy szélessége 
és a támasztó féloszlop között. Míg ez utóbbi mindenhol 
43 - 44 om átmérővel bh, a l::egy felfekvési szélessége 
nem halad túl 221f2 cm-t ; sőt egyszer csak·18Y2 cm., 
a perem közepén·azonban mégis 39 cm. 

Az oszlopfő ugyan részben csak 32% cm-es felfek
. vést enged, mégis aránytalánság marad, mely klasszikus 
építményeknél lehetetlen, itt azonban lehetséges. 

A faragott kövek, melyek egy 3 cm magas, síma tag 
felett, sávolyt és gaisont egyesitenek, 70 - 72 cm 
magasak, az alsó oldalon egészen, a felső részen legalább 

M IMIT :Bvkönyvc. 1918. l J 
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a homlokon simítottak, a hátulsó oldalon durván mun. 
kálva és gyA.kran vakolatmaradékok tapa~ak hozz-á
juk, minthogy csak 29 - 40 cm-ig voltak a falba be
kötve, tehá;t a falnak csak belső kérgét képezték (54. 
ábra). Az egészben fönnmarad~ak - rendesen csa_l,r töre
_clékek - 1·86 - 2·06 m hosszúak; összesen 15m taiái· 
tatott, ezenfelül n1ég 5· párkánysarok. A díszítés igen 
gazdag, de nem egyfonnán ügyes .. Az erősen kihasaló 
sávoly vezéreszméje ugyanaz, mint a külső sávolynál : 
egy nagyon mintázott négylevelű akant.hus in'da, me
lyek nrindegyike magában durva 3-levelű kehelyQől 

illdul ki, itt azonban nem annyira széjjelhúzottak, mint 
ott, hanem körben egyforma éxtele:rnben faragva záród
nak. ~findegyik ~ következő akanthusgyűrű_ ellegk~zé) 

irányban fo1·og, miként a folytonos inda klasszikus llljn
-tájának megfele l, és az egyes g~űr{í.k qsszefüggése ~sak 
a közbenső kehely által épen csal~. hogy jelez-ye van. 
Felismerhető az a szándék, hogy a _felület ~g~szen 

• 
díszítményekkel átfonassék és az árnyékban l~vő hát; 
térnek szintén díszitmény hatása kölesönöztessék. :b"'igu
l~ális alakok majdnem teljésen hiányzanak. A homlok
sávoly állati előrészei helyett, a köralakú mezők az indán 
belül geometriai vagy növényi alakokkal, nagy válto
zatosságban ki vannak töltve.. A követke~9 _da~·abok 
sorban feküdtek észalu·ól dél felé. 55. ábl'a l :nél tátba
tók bahól jobb felé: l. rozetta, mely három szalag'ból 
·van fonva, közepén csésze gombbal ; 2. két gránátalma, 
levelezett szárakon, a szárak átmennek a köralakú fogw 
lalatba; 3. egy kis bemélyített tojásalakú csésze, me
lyet hét tojásalakú púp vesz köiül, az egész valószínűleg 
inkább stilizált virág ; 4. egy levélcsillag, , melJ:n~k 
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hegyei megint levelekkel vannak összekötve. 56. ábra 
2-nél, mely közel mellette találtatot t : bahól jobb felé_: 
l. hexagramm közepán hatszögű t árcsa és a csegelJ.ek 
pajzsszerű kitöltésével, azután következnek egy 5-levelit, 
egy 7 -levelű és 5-levelű virág. 57. ábra 3-nál a középső 
hajóban körülbelül 6 méten ·e a főbejárattól, 5 :t:neg
maradt rnezővel : 1 . öt ékes akanthuslevélből komp_o
nált virág; 2. hexagramm középgon1bbal é~ csegely 
ki töltéssel, kis kettős levelecske szán al; 3. levélcsill(!;g 
összekötött csúcsokkal ; 4. 5-li:lvelű virág ; 5. ugyan
ezen v~rág, kisebb és a gyűrűalakú foglalásorr belül, 
mely a többi rnezőkön itt hiányzik._ 58. ábl'a 4-nél ? 
mezővel : 3 gránátahna, 3 részes gyümölcság szőlő

fonnájú gyümölccsel , két akanthuslevél, melyek közös 
szára a gyűrűbe átmegy. 54. és 59. ábra 5-nél közel a 
középső ajt ó mögött : a balfelőli köralakú mező el van 
rongálva (szándékosán figurális ábrázolás miatt), azután 
lelógó 3 részes szőlő szárral és az utolsó mezőben penta
gra:rp.m a csegelyek . kitöltése gya.nánt . 61. ábra 6-nál 
a, délnyugoti saroknál fekszik egy 2 m hosszú darab, 
mely nagyon elmállot t, de eredetileg is kevésbé gondo-, 
san volt kidolgozva; mint a töl;lbi. Feltűnően rossz az 
inda vonalvezetése, rnelynek levelei is másképen van-

.. nak alkotva .. Hiányzik a mezők változatossága, mind 
az öt köralakú rnezőben majdnem ugyanazon rozetták 
vannak. Ugyaua.zon modorban, csakjobb vonal\ezetés
sel .az i.nda (60 ábra 7. sz.) ki van képezve, egy darabon, 
1Í1ely a nyugoti Stylobat közepében feküdt. A klasz
szi~us folytonos inda mintája, a kevésbé ügyesen áthaj
tott akanthuslevelekkel 1nég világosan felismerhető . 
Az egyik ~nda mezőjében gránátalma és egy ell'ontott 

11* 

• 
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kalász, a másikban vii·ág. -· 8. és 9. alatt még ké~ erő
sen elmállott darab van, részben új indakitöltéssel. , 
8-nál egy ha t küllős kerék, bevésett küllőkkel (hiány-
zik a 63. ábrában), három gömbölyű gyümölcs szára
kan, egy nagy, széles, sokágú levél, 5-levelű virág, hár
mas osztású fürt ; 62. ábra 9-nél egy 6-levelű csillag
alakú virág, rozetta kis · középvirággal, a harmaiik 
.tnezőn 3 gránátalma szárakon kis szalago kkal. Ezen 
sávolyhoz tartozó könyökdarabok, melyek a fal fél
oszlopain nyugodtak, többnyire nagyon elrontottak. 
Egyszer 64. ábra 1 O-nél, a l;E?gy homlokoldalán fellehet 
ismerni egy hexagrammot, megint a kicsiny pajzs- vagy 
gombszerű képződményekkel a csegélyekben . Az oldal
felületeken (54. ábra baJra), melyek 54 cm előszöknek, 

következik : 2 sípszerű barázda kis levélszárnyakkal, 
a perem domborza.tán . Egy másik l egyhomlokon fent 
és lent még egy-egy akanthuslevél felismerhető. Ama 
töredékdaraboknál, melyek egyébként még találtattak, 
a Legy kiugrása 27 és 28% cm, a felfekvés felülete 
18Y2 - 221/2 . cm között mozog. 

Talán figyelemr0méltónak látszik, hogy ezen gazdag 
gerendázat a karzat hátfalain volt. Azonban az alsó 
járdáról látni lehetett ; különösen azok látták, kik az 
istentisztelet alatt H, fali padokori ültek. Azok tekintete, 
ha felfelé irányult, a gazdag faltagozásokra esett, 
anélkül, hogy egyúttal a karfal n1ögött ülőket (asszo
nyok?) a felső kar~aton látták volna. Hogy a féloszlop
tagozás az északi karzat Pgész hátfalán létezett volna, 
nagyon kérdéses, ellenbPn valószínűleg átterjedt nérni
leg más alakban az északi falra. 

Ottan az északnyugati sarokszéknél találtatott egy 
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geison végrésze, mely máreteiben és tagozásában a 
fen te bb leírt geisonnak n1egfclel, '1o 1 'in1a díszítése 
által azonban feltűnik (65., 66. ábra). Egy fél palmetta 
mellett, mellyel a Sima végződik, ill két sas, melyek 
fejeit egymás felé fordítják és csőrükben négy gyöngy
sorból álló fűzért tartanak. Innen jobbra egy viziló 
felkanyarított halfarokkal, a kétféle állattest átmene
tán, gyűrűvel kis pikkelyszerű level ekből. a derék 
körül. Fején szarú, lelógó fül és az áll alatt kecske
szakáll. Egy patás láb előre van nyújtva. Tovább még 
egy akanthus-levél maradványa felismerhető, úgy, 
hogy itt az alakzatos ábrázolás végződött és a pal
mettából és a,kanthusból álló díszités következett, 
mint látszik, valamivel jobb kivitelben és más elrende
zésben, mint a többi sávoly geison-tömbökön. Ehhez 
illik, hogy egy töredék (67. ábra) gondosan munkált 
tojássorral és egyes akantbus-levelekkel egy palmetta 
mindkét oldalán hozzá közel feküdt és hogy az észak
keleti sarok felé még több olyan töredék találtatott. 
A Palestine Exploration Fund egyik fényképén (68. 
ábra), mely azon időből -származik, amikor a rom a 
ferencrendiek által n1ég nem volt eltemetve, való
színűséggel felismerhető egy sávoly értékes közép· 
része. Ez egy bosszú darab, mely akkor az északi 
sarokszéken feküdt , körülbelül az eredeti omlás hely
zetében. Balra látha,tók még: háron1 akanthus-levél 
két mezővel a levésett ugró állatok részére és azután, 
sajnosan, letörve egy építészeti alkotmány ábrázolása. 
Egy lábazaton, mely egy alul és felül kiugró szelvény
nyel el van látva, állanak oszlopok vagy féloszlopok 
attikai alapzatokkal és korinti oszlopf~kkel, melyek 
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<.'gy epistil ge1·endázatot hordanak, a kis alkotmány 
homlokoldalán, mely a lépcsők beugrása által nyih·á~ 
jelezve van, az epistil átmegy egy ívbe és körülvesz 
egy kagylót, me ly ala t t egy kétszárnyú aj tó bélés~k
kel ábrázolva Yan. _\ bordák, melyek az epistilből 
ferdén felfelé nyúlnak, nyilván a dobszerű fedélzet 
szaruit jelölik. A legalsóbb széle 1uellett világosan két 
kerék abroncsát több küllővel felismerhetui véljük. 
A másik oldalon még egyszer kettőt hozzá kell képzelni, 
melyek azonban láthatók nem Yoltak ; az egész házikó 
tehát négy keréken nyugodqtt. Hogy mit jelezhetett 
ezen kocsiszei-ű alkotmány, azt bizto an nem tudjuk.l 
_-\. karzatl·a való feljárat, 1nely három oldalon - az 
alsó járdának megfelelően volt elrendezve, az északi 
fal nyugati sarkában feküdt , a kis bazalttoldás felett. 
Ott volt egy szabad lépcső, délészaki jrányban fel
vezetve, mely a toldás másik két oldalán kieg ~· szítőleg 

képzelen dó és azután egy menet ben a toldás bolto
za ta fölött a karzatra vezetett. Ezen toldásról, mely 
csak későbben a ferencrendiek által szabaddá tétetett, · 
többet nem mondhatunk. A hajó déli részében, a 
homlok mögött mintegy 6 méterig, számos kis építé
szeti részek találtattak, n1elyek látszólag egy belső 
építményhez tartoztak. Elsősorban gerendázati pár
kányok (70 - 73. ábra), melyek az Elgyik oldalon mint 
epistil fasciával, tojássor lesbosi kymával, a másikon 
kis tojássor fölött mint sávoly vannak kiképezve. 
Egy szofita maradványai a 33 - 34 cm széles alsó 

1 Szerzó szarint dlszkoosit, carruzát, le het azonban, hogy kcl'C
keken szállitható ere klye vagy tórasze}qényt áhrá2.oJt. 
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oldalon szabad, lebegő helyzetre mutat talán tánlasz
tott helyzet felett és pedig egy darab tengelytáYolsága 
gyanánt körülbelül 1 ·40 m adódik. Egész ben csak 
há1·om darab· találtatott, mind töredékek, 91 cm, 
76 cm és 90 cm hosszban. A két első darab a törés 
felületeivel egyn1áshoz illik (70. ábra) és a szofitahossz 
alapján a támak fent kiszámított tengely hosszát 
adják meg. A sávoly nagyon hasonlit a nagy homlok
sávolyhoz csakhogy itt a magasság 35, ott 61 cm a 
lábtaggal együtt. Egy fél akanthus-koszorúból, egyszer 
magasan állitott egyes fél akanthus-levélből, a két 
egymáshoz tartozó darabnál szökik öt állat-előrész 

balfelől jobbra, a 3-ik darabnál három előrész jobbról 
balra. Epistil és sá\oly találtatnak egyforma alakban 
egy kagylódarabon (71. ábra) . ~-\. sávoly jobbról rövid 
v-ízszintes dara bból átmegy egy a kagylót átfoglal ó 
ÍYbe, az epistíl a kagyló hátulsó oldalán a betetőzés 
padkája fölött tovább halad (v. ö. 73. ábra kereszt
metszetét). A nyilás, melyet a kagyló alatt fel kell 
tételezni, a kagyló kőmetszete szerint 7 4 cm belső 
világossággal bírt. Az ivalakú sávollyal ellátott kagylóra, 
melynek hátulsó oldala az epistíl fölött dm·ván maradt, 

. nyilvánvalóan egy t-;üna nélküli geison két ívköve 
tartozik (72. ábra), az egyik 26% cm h. alsó húrral, 
a másik a vízszintes geisonhoz Yaló átmenetteL A gei~on 
19 cn1 magas, tagozása tojássorból, fogrovat ból, függő
lern~? z ből (bullámszalaggal és Yörös festék nyomni
val) és astragállal két ív kezelő dara bjári ismétlődik 

(70. ábra), mely a helyt·eállitásnál két egymás mellett 
levő kagylóra vezet (73. ábra) és végül még egy oron1-
dat·abop (70. ábra), mely az orom 1wránton (giebel-
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schrage) f'gy díszített • imát. a nagy bomloltsíma díszí
tése 1nintájá.ra. run ta t. 

_-\z on uot a kettős kagyló fölött kell felvenni (78. 
ábra), akkor szabványos arányoknál 4•70 m orom
hossz adódik. Minthogy emellett a szabadon lebegő 
bosszú epistílek a kettős kagyló oldalain helyet nem 
találnak, a sávoly és geison még az oromsarkokon túl 
nyúltak és a középhajó 8·38 m szélességgel az ekképen 
nyer t arcbitektura mindenesetre ki volt töltve. A rekon
strukcióban (73. ábra) a tároállás részére, mely hajdan 
ezen gerendázatot tartotta , teljoszlopocskák vannak 
felvéve, megfelelden azoknak, melyek a déli ablak 
külső oldalán voltak, minthogy nagyságuk arányával 
a felépítményhez illenek. Azonkívül tekintetbe jönnek 
a korinti oszlopf6k, melyekb61 egy 36 cm magasságú 
töredéket szerz6k, két teljesen épet pedig el6bb Wilson 
talál t . 

Úgy látszik, hogy a középhajó egész szélességében, 
az utolsó déli oszlopok között és közöttük és a déli 
fal közöt t az apró arcbitektm·a fel volt építve, mely 
egy szentély bizonyos nemét képezte : az orom alatt 
a közepén a tóra-szekrény, valószín{ileg kis emelvé
nyen előtte lépcs6kkel, a tovább menő gerendázat 
alat t mindkét oldalon nyilások, melyek az átjáníst 
a déli f6bejárattól és hozzá közvetítettek (73. ábra), 
mely nyilván csak különleges ünnepélyek alkalmával 
lett használva, mig a tulajdonképeni bejárás a zsinagó
gába az oldalajtókon át és az udvar fel61 történt. 
A gerendázat valószínüteg az oszlopsor két utolsó oszlo
pától a déli falig folytatódott és talán a nagyobb korinti 
oszlopok által hordatott ; az oszlopsorok közeia Stylo· 
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baton levő nyomok u tán legalább alsó részükben 
korJátpk által voltak elzárva, úgy, hogy az apró archi
tektura a tóra-szekrény mögött külön elválasztott 
helyet zárt körül. 

Az udvart illetőleg , Wilson és Kitebener korábbi 
kutatásai az északi oldalon három bejáratot, déli oldalon 
egyet állapítottak meg. Az északi oldalt, miként a 
ferencrendiek által történt szabaddátétel óta mutat
kozott, a 7 4. ábrabeli vázlatban van kimutatva, melyet 
Kohl későbbi rövid ott tartózkodása alatt 1912-ben 
felvett . Az északi falpillér-elrendezés eszerint még a 
nyugati oldalajtó és a főkapuzat közötti falpillérrel 
az udvar falára még átmegy. Az ajtók köz ül a középső 
pill érszerű ajtófelet, a két oldalajtó fascia-párkányzatot 
mutat, mely a keletinél még egy erős perem által át 
van törve. A déli ajtóból csak a küszöb maradt; fenn 
de talán hozzász 5mítandó, a terassz keleti lépcsőjén 

talált ablakfél betetőzési tagja (75. és 38. ábra is) . 
Egy felső bal ablakszélből áll peremiasciákka.l, két. 

horony ból és egy hozzá csatlakpzó rendkívüli alakú 
pillérfőb61. 

Egy sor legyezőszedi akanthus-levél lehajlott begy
gye!, el61 három (oldalt még egy) tojássort hordanak 
és fölötte akanthus-indát, mely a két végén csigákká 
csavarodik. Erre következik abakus egy neme, be
kanyarított homlokoldallal és E>gy kinyúló gombbal 
a közepén, hasonlóa.n ko1·inti oszlopU) virágához. 

A kertben a zsinagóga homlokától délre fekszik egy 
ajtószemöldök (76. ábra), 111€ly alakjánál és díszítésé
nél fogva, a zsinagógához t.artozha.t. Vajjon az udvar 
északi oldal nyugati ajtajához tartozik-e, meg nem 
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állapítható: Egy három fasciás aj tófélen bete(őzések
k C:\1, lesbos1 kymával, hotony- és lemezzel, van az elő
ugró domborzat közcpén egy kettős aj tó mélyített 
táblákkal és oromszerű bejefezéssel. Az ajtó feletti 
sze1nöldök 1nélyített gyűrűkkel, az orom két koszorú
val és egy fel nem isme1·hető tárggyal van díszítve. 
Az ajtótól jobbra van még egy kettős rozetta, balra 
egy erős domborzatú pálmaág alkalmazva. Az orom 
oldalain van a szemöldök betetőzése felett egy sávoly
szerű domborzat, mely ba.lfeló1 egyenes palmettákkal, 
jobbfel51 er6s domborzatú tojássorral van ellátva. 

Ha te kintet be vesszük, hogy ezen építmény fedett 
része, tehát a tulaj donképeni imaház csak 27 m hosszú 
és mintegy 17 m széles volt, tehát mindössze 460 
négyzetméter belső területtel bht, an·a kell következ
tetnünk, hogy aránylag csak kis község szükségleté· 
nek kielégítésére volt számítva. A többi ga.liléai zsina· 
góga romjai még sokkal kisebb területtel bírtak, kivi
teJük azonban nem kevésbé díszes volt, mint a Tell· 
Humié. Ha már Inostan olyan kis helyiségekben 
annyh·a fényes imaházakat emeltek Istenüknek, milyen 
lehetett alamon nagy jeruzsálenn ten1ploma, mely· 
hez <<cédrusfát Libanon ból, aranya t Ofh ból» hozattak. 

· Bizonyára hellén müvész0ket ~s m~st~rembf\reket is 
hozattak ezen építmények létesítésélwz és nund~n
e~E'h·e bennszülöttek is kivették részi.ll~E' t a nnmkából. 

.\ romhalmazokból kiásott kövek Yilágosan be~zél
n~k hozzánk : <csaxa loquuntun> i>::; f•zek a köYek mit 
mesélnek nekünk? Azt, hogy itt erő nép lakott, mely 
Istenét és hazáját sze-rett(\, melynek szerf\t(lte és fogé
konysága a képz6n1iivészet~k, a zene é" enek iráut 

1 

.. 
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nagyon élénk volt; egy nép, mely 1nezőgazdaságot, 
állattenyésztést űzött, szőlőt és gyümölcsöt termesz
tett, melynél ipar és kereskedelem virágzott, mely
nél tehát minden meg volt adva arra nézve, hogy 
megelégedetten élhessen és határain belül biztonság
ban érezhesse magát. 

Mivé fejlődött idővel az egyiptomi rabságból kisza
badult szolgahad, kedvező · éghajlat, jó vezetés alatt! 
Egy nép, melynek szülöttjei között a próféták, egy 
Salamon, egy Dávid király volt; nép, amelynek 
méhéből a · makkabeusok származtak, csak nagy nép
lehetett. Fájdalmasan emlékezhetünk a romok láttára 
arra, hogy mindezen. kultúra elpusztult, hogy ezen 
ádáz e ileuségekkel ~örülvett nép mindaddig, mfg össze
tartott, fennállhatott és virágzott ; . de mihelyt az 
egyes törzsek egyenetlenkedtek, ámbár csak hosszú 
és nagy b~torsággal vfvott harcok u tán, kultúrájukkal 
együtt elsöpörtetett - tönkre kellett mennie. Okul
hat nánk rajta ! 

Budapest. He1·zog Odön . 

, • 
ZBOROI 

A nagy háborúból mindenki~ek 1negvannak a maga 
emlékei. Van, aki aL imakönyvé ben őriz egy rózsa
színű levelezőlapot, néhány sebtében odavetett s1ót 
egy felejthetetlen kéztől. Van olyan, aki egy aranyos 
vállrajtot hord a szive felett. Némelyik · embernek 
papirnehezftője áll az ú·óasztalon abból a srapnell
hüv(~ly ből, lU(.\ ly ki t u elj a, hány test \ ér ünkre szórt a a 
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halci.lt.. .~ én h.ábo~·ú~ t-~ll~k(-~Üu nt-ln ~yen ,'í:wmorúak. 
Egy piCiny la s Jegyzokonyv az, p1ro,· bőrfedéllel 
néhány lapja van csak s alig néhány szó belejegye~ve: 
A könyvecske címe : Zborói emlék. 1916. Ra valaki 
ránéz, azt hihetné, kedves fürdőajándék, ikertesivére 
azoknak a hamutálcáknak és elefántcsontból való toll
s~áraknak, m elyeket nyaTalásuk emléke gyanánt szok
t ak n ekünk átnyujtani hazatérő rokonaink. És vala
mikor, ha az unokák ott fognak turkálni az íróasztalom 
fiókjának a mélyén, alig is fognak egyébre gondolni, 
mint arra, hogy ez is valami kedves emlék, melyet azért 
hagyunk az utókorra, hogy legyen a gyerekekne.k mivel 
játszani. <<Zborói emlék>>, - ki fogja húsz vagy negyven 
év mulva többre becsülni, mint azokat az apró bőr
tokok~t tartjuk, melyekből a nagyapa pápaszeme bull 
ki, vagy azt a műl{övekekkel ·kirakott gyufatartót, 
m elyre rá van vésve : Erinnerung an Schmecks. Senki .. 
sem fog különösebb m eghatottságot érezni a láttára. 
Senkinek sem lesznek élményei belefojtva, senkinek 
sem fogja jelenteni a Kárpátok zord telét, a magányos 
falut, a vért és nyomort, a puskagolyók süvöHését és 
a fenyvesek hódító illatát. Sárgult lapjainak, kopottas 
kötésének ·aligha. lesz romantikája. Csa.lr most., míg 

l l 

fri ss és benne reszket a személyes tapasztalatok erz~-
kenysége, addig élő és m eleg e~ az emlék. Olykor ~
ves~em és s~eretettel simogatom meg piros fedelet. 
Rálehelek, mjnt műértők szoktak régi porcellánon 
festett képecské kre, amitől azok a halványuló arc
vonások elkezdenek rózsaszínlibben mosolyogni. Egy 
világ kezd el nyüzsögni odabenn. Csöndes meló~iák 
szállnak ki a könyvblH, sírás és csuklás tapad hoz~áJuk, 

l 
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a hit és bizalom zsoltár hangjai kavarognak felettük. 
És a fenyőfák csodálatos morajlá.ssal zúgnak bele ebbe 
a néma. orcheszterbe. Mennyi muzsika száll belőled 

kicsiny zborói emlék. Fehér lapjaidon egy-egy szó 
kirobban, lángolva, füstölve és zokogva. A többi pedig 
halkan kiséri a melódiát. Az első lapra ez van ú·va : 

l. Salz berger. 

A kép, mely e név olvastára eszembe jut, egy ütött
kopott, sáros Landauer. Hátul ülünk mi, eUH egy öreg, 
bús tót kocsis és az ifjú Salzberger. A kocsi a zborói 
országúton gördül velünk és már messze a hát unk 
n1ögött van Bártfafürdő, a kicsiny, vidám tetejű 

házakkal, a svájcias botelekkel, a magyaros malacbandá
vaL A fürge és tar ka élet, a mulatás vidámsága messze 
mögöttünk marad és a történelem kö~elsége száll le 
ránk, a mellünkre ül. Az út kikanya.roclik egy térségre 
és alig két kilométerre a kiindulóponttól szemközi 
találkozunk az első katonasú·okkal. Tizenkét osztrák 
és öt német katona nyugszik egy domb aljában. Minden 
sír mellett egy fakereszt., rajta ceruzával írt név és egy 
évszám. Nincsen se1nmi megrendítő az ilyen temető
oázisokban. Nincs rajtuk az a zord fenség, mely a 
hegyoldalba, sziklák közé fúrt magányos síron borong 
és nem olyan ez, mint azoknak a galiciai temetőknek 
örök némasága, melyekben tízezer egyforma földdunyha 
van vetve, tízezer domb egymás mellett és ezredek 
alusznak odalent, de az álmukat egy madár rebbenése 
sem zavarja. Ezekhez képest - ha .•zabad azt mon
dani - derüs a zborói országút kis katonatemetője. 
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Olyan, m.inthc1 a 111ellette roskadozó tót. ktmyhó lakói 
ültettek volna oda egy ~öldségea-kertet. :És mintha 
a kis odat{ízöt.t zsinc}elyek is azt j eleznék, hogy .melyik 
táblába.n nő kapor, melyikben zeller - nem azt, 
hogy melji~ _ Vendeit és melyik l{ercsziélY,t váJ.'ja haza 
Örök_ös .. zív"zorongásscll a.z édt>sanyja:. N!eg~tt, enyhe 
kis kert ez itt, féh'evonulve:t a.z országúttól, melyet osRk 
másfél évvel ezelőtt tépett fel a nehéz ágyúgolyók 
er eje, úgy hogy házait lt?bo1·ot válü1,, a fenyé>fákat pedig 
széjjelhas.ogattu,_ lllinthet kócból volnána k .. 1\1ég i~~ s 
amott apró tavacskák va.nnak az 9r szágúton, kacsák 
úszkálnak bennük s e:líeknek tl. 1uedencéjét gránát tépte 
fel az a.nyaföld t övé ből, mint ba gonosz ördögfia.k 
kedvüket lelték volna abba.n, hogy mennydörgé>s · kövP
ket lövöldö?ízenek ide a tulsó oldalról a fák kaTonája 
felett _és vérezzen a. föld. Azóta eluémultak a pokoli 
kaTneválo li és c ak a sánta katoná k Ina.ra.dtak it t, 
akik m enekühu próbáltak, szegénykék, de elbotlottak 
és a föld eltemette őket. Oh, azóta már tavaszi záporok 
rohantak le a hegyoldalról é· szaporán dolgoztak, 
hogy elmossák innen a,z orosz betörés nyon1ait . Le
nyaldosták a.z erdei ösvényekről a vért, fplittá}.\ n 
nadrágcsattokat , a cipődarabokat, a konzer v dobazok 
maradványait - oh, csodálatos, jótevő örökkévalóság, 
n1ely májusi hajnalokon megc:irógatja. az öreg földet, 
miut a {ájó bomlokot és bimbókat fakaszt a sebzett 
ágak~n. Füveket hajt ki az öreg púpokon és a pörkölt
széld rudeg gödrökbe kis kacsákat ültet fekete tóba, 
melyek szelíden és sárgán úszkálnak itten. 

& mint ezek a kis kacsák itt a tóban, olyan s~elíden, 
olyan sárgán és olyan pelybesen , úszkált fenn a bakon 
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~1lzberg01·. Egy körü.lb0lüJ l izenháronl-tizennégy éves 
fiú, kiRSé bŐ l'Ub~ln, lUe}ynek oc ~O báRáról RZOllnal 

lát ható volt, hogy n . • z~tbó Pl ()iz ben n~ id6s0bb Salíi· 
bN'gNTO gondolt , mnil\or n. szövE't0t. 1nunkába. vette 
é, ő boz~á osu.k l'gy vibtwos 1nult után jntott E' nagy
kool\ájú 8árgü. n1onring-con.t. Ez t\ Z Hngo1os kén.yelmű 
ruha, n db" ü Z ör0g -,~" lz bN'gt'l'U.<'k nzl n hnnyH.g e1őkel6-
~éget, 1n0ly őt jE'lh.'n1.0ztt?, 111ikor <\ bárt.fni vttsútállo
llH~ ·on n. buda.pe. ti uln. okra várt , hogy Pgy f\nyhe 
vit rltlfjt öbbll\l t.t' l elvjgy{ dk t' L '" fürdé)b('. Húsz éven át 
v i t t E' fgy ~t budü.p0Ht.i 1üasoko.t n.z Ön' g St L lz bergN' a 
fürdői vfg élPt be, hú..;;z évl'u át. jóbn.n és ros ·z ban, hol 
kisPb~ hol nagyo bb többlPtekkel. És igazán semmi 
ross? .. rn se tn gondolt, 1nikor <'gy n'ggel t\ bud.ope ti 
gyors helyet t r·gy oro~z kozák g<'Iwrális röpült b€' f'gy 
e~rcd ka. t o ná val u bártfHi áll01uá.srn és cgyen('::lt:'U u. 
httjlongó Sn.lzber gC>I km·jai kö~é . E~út.t. a.l IWlll d vitt e 
a vc•ndégPkct , azok vitték ()L Pl : túsz lett. bdőll'. Annyi 
id<?jo volt csupán, hogy ü:G öi.·eg tót kocsi ::~nnk intsc11, 
valatnit odn.súgjon nPki é ezzel m egmentse u, család 
egy<' t len vaKyoná.t. : n, sárga Landauert é · ('\. két lov~t. 

Annn.k 111ost ponto .. an tizennyolc hón.n.pja, n1on.djtt 
odnfPnL n. ba.kon az ifjú Salzberg<.'r , hátrafordulva 
hozzánk, az a.pá.n1 t úsz h't t, én pedig fuvaros. Szegény 
papa, szegény ör eg t úsz, n ló soha., sohn. sem a\ln1odh1o 
Yoln~l, hogy őt a lWlnzet kö~i jogbiztonst\g kezeséül 
SZ<'lllPH c ki a sor~, lllORt Y~\ lnhol talán <'gy szibériai 
falu hich~g napfényé bPn várja a történeti idők 1núlását, 
nüalll.tt egy sz~gény ör(\g z~idó ttsszony pontosan 
háro1nóránként !{e]Pt. f<)lé fordulvn. itnádkozik érte és 
sír. Do élni csak kell vahuuiből, n1ondtu. hat hónappal 
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később az ifjú SC} lzberger és n1agá.ra véve a sárga 
morning-coat-ot, most n1ár ő bonyolította le a vasúti 
állomáson a tarifaügyeket. Pontosan tizenkét éves és 
és háromhónapos volt ekkor a fiatal Salzberger. Csak 
néhány hónap választotta el attól, hogy vallási fogal
mak szerint is nagykorúvá serdüljön, igazi izraelita 
férfiú legyen. 

Mióta ott ül a bakon, éjjel és nappal, a kocsis mel
lett, számol, spekulál, a töltőtollával egy j egyzőkönyvbe 

ír feljegyzéseket, ránk mosolyog és mialatt a baljával 
int, hogy ami ott a hegy tetején látszik, az a z borói 
vár, a jobbkezével megemeli a kártyacsomót és azután 
szépen, csendesen, halkan elkezd a kocsissal kártyázni. 
~ ehhez himbálja magát úgy, rnint a kis kacsák 
szokták a tó ban. Az öreg vár a hegy tetején, a Rákócziak 
büszke sasfészke, a kuruc idők mállott emléke érzik 
az augusztusi délután napfényé ben. Hasadt boltívei 
alatt, fent a hegytetőn, vajjon mil·ől álmodik a törté
neti idők szelleme? R emegnek-e még bordái az ágyú
-golyók ütésétől, melyeket a t ulsó hegy tetejéről az· 
oroszok lőttek bele, úgy hogy menten lecsúszott az 
egyik meredek fal, mint élettelen s:dnfal-kárpit? 
Sajog-e még a lelke a multak emlékén, mialatt lenéz 
a szegény katonák csöndes petrezselyem-kert.jére, vagy 
megvigasztalódik-e 6 és a sors kerekének monotoniá
ján, mialatt hallgatja az országúti landauer zörgését 
és nézi az ifjú Sa lz berge1't. Ezt a pirosa.rcú, üde és 
mozgékony férfiút, aki e percben elfeledkezett arról, 
hogy itt vérviharok dúltak másfél éve, hogy anyja 
imádkozik, apja túsz, ő maga nagyfuvaros és vállal-
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kozó, 1nindent elfeléjtett és csak ana göndol, hogy 
nála van a makk-király és a tök-király. 

2. A rabbinus. 

Furcsa és tarka hangulatok suhognak a zborói 
levegőben. Köröskörül a tizenhetedik század parfümje 
árad a vár ból, a nagy fejedelem, II. Rákóczi Ferenc 
mintha csak átrándult volna a francia királyho~ ven
dégségbe, vagy a Márvány-tenger partján sütkérezne 
és itt sz;olgálatkészen várnák a haj dúk összejöt tét. 
Kétszáz éve már, hogy elment. A kedves hársfái, a 
száz hársfa még ott állnak glédában a renaissance
kastély mallett a patk szélén. I t t szeretett sétálni 
nyári alkonyatokon, itt, ahol a gondolatok elcsittul
nak, a vágyak könnyűek és hűvösek, az esti levegőnek 
szárnyai vannak, mint a lepkének. Ide csak néha 
hallatszott fel a márványistállókból a paripák türel
metlensége, a gyönyörű velencei kristály-gyertya- · 
tartók ból, Aspremont Julia francia barok termeiből csak 
reszketve ért ide a .kétszáz gyertya lebbenése. A hat
szögletes szökőkútból a csobogó víz ritmusa csak úgy 
szűrődött át a hársfák édes illatán, mint egy menüett 
komoly léptei egy sötét, hideg színpadon át. Most már 
mind.enki tudja itt, hogy a fejedelem . sohasem jön 
többé vissza. A száz hársfa megroskadt, sebhelyes, 
a derekukat törte ketté az oroszok dühös szenvedélye. 
A legnagyobb daccal ezt pusztítottá}<, a kastélyt. 
A kővályuk az istállóból oda vannak dobva a parkba, 
a szökőkút még füstö::; a puskaportól, mely széh·epesz. 
tette és ahogy át hajtat unk a kastély mellett a csapó-

Az Ili.IT ltvkönyvc. 1918. 12 
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hi don, a gyönyörű, faragot t n 1 árváuy kapudís~ek tör~ 
melékeit még ott látjuk a fal tö\é ben. A történelem 
parfümje közöuséges, de egészséges cipó-illattal vegyül 
össze : a kastély büszke termeiben most építkező orosz 
munká oknak sütik a császári é~ királyi kenyeret . 
.Mert mindenütt az újraépítés ·erény kalapácsütése 
hallaLzik it t és nagyon szelíd, csaknem 1nosolygó 
orÖ z katonafoglyok nyüzsögnek mindenfelé, hogy 
jó,átegyék azt a történeti bűnt, amelyet a bajtársaik 
életen, vagyonon, mű,észi emlékeken elkövettek. Távo. 
labb már épül Új-Zboró, vagy más néven Debreczen
falva. Ezek a leégett, putriban tanyázó, ólakban 
fetrengő szegény tót asszonyok, gye1·ekek emberséges 
házakba, barátságos tűzhelyek mellé fognak beköltözni 
nem okára. Oh, az élet las an itt is kivirul a 1·omok • 
közül és az élet zsenge a·ejét nem lehet visszanyomni. 
Kis zsidó gyerekek szaladnak a kocsink felé és képes· 
lapokat árulnak : az oroszdúlta Zbo1·óról. Piszkosan, 
mosolyogva és a szemük csillogásával is elárulva, 
hogy az életnek mélységes ösztönével néznek szembe 
a mulandósággal - úgy árulják .lapjaikat, melyeken 
núnden ház kormos, omladozó, összelőtt. A valóság· 
ban azonban már minden mozogni, élni kezd, a szeke
rek köYeket cipelnek az országúton, a völgyből csáká
nyok ütése haJlat. zik. Az öreg korcsmáros, bár a házán 
még a tavaszi eső akadály nélkül sétál le a gyerekek 
fekvőhelyére, már kiírta a falra szénnel, hogy kis üveg 
sör tizenhat krajcár, nagy üveg hus7onkettő és ő maga 
már kinéz az ablakon, előrekönyökölve, Ún<ry hogy az 
útra kilóg a pipája és a kedves, f('bér szakálla. A pipa 
füstöl, szelel, oh, itt már megindult az élet. 
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Lent a park végében, ott, ahol a hársfasor kezdődik, 
megállunk a kocsival. Egy kis dudvás, gazos dom b 
emelkedik ott, sírhant. Egy orosz kereszt van felette, ha· 
taln1as, fenyődorongokból összerótt kereszt, név nélkül, 
jelzés nélkül, csak a kereszt tetején van egy ir om ba nagy 
kozák kucsma. Semmi sem beszél itt, sem szó, sem ma· 
gyarázat, csak ez a kucsma. Da ez mindennél réme· 
sebb. Nincs neve és nincsenek kifejezései. Csak szim· 
bolun1 ez, ahogy lóg a rúdon, a cafatait pedig borzolja 
a s~é], rothasztja az eső. A gazdája már lent porlik, 
a valahá erős, vérengző pa.rasztlegény, akit idehajtottak 
öreg z:sidókat, szegény, beteg ass~onyokat ölni, immár 
a multuak emléke, de egy darabja még itt maradt, 
mintha élne még, az újraTendezkedő kultura felett 
még ott leng, mint a romlás zászlaja, mint egy indián
sátor felett ~ leskalpolt emberfej. A'?i emberek fájdalma 
és apatiája úgy ring egy bölcsőben, mint két ikertestvér, 
akik közül az egyik jajveszékel, a másik alszik. És 
ahogy itt járnak közömbös, unott arccal az ezerszer 
látott kozák sír mellett, azt kell hinni, hogy az élő és 
marcangoló fájdalom az, mely előbb elesittul és magélt 
is aludni tér. 

A nap már vérvörös arccal né '6 a várra, mire a falu 
legnyomorúságosabb, h.·gpusztnltabb részébe érünk, 
oda, ahol a zsinagóga hever romokban. Egy nyakig 
sáros, beteges külsejű ember szegődik mellénk, ahogy 
megilletődve járunk a kőrakások és ócskavasak közt. 
Bemutatkozik, hogy őn~ki itt van a közelben a. há~a 
és azért jött ő ide, mE>rt a rabbi nem kalauzolhat ben· 
nünket, az azót.a bet<? g. A rabbi bocsánatot kér ő ál
tala, ő nem szelgálhat magyará·,atokkal, de talán be-

12* 
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érjük a helyett esnek szeTényebb felyjlágosíiásaival is. 
Ezek itt a frigyszekrény ma.rad.ványai, ezek a kőlépcsők 
voltak a templom szentélyé be. És amit itt látunk, 
e~ a nagy vaskazár~, a 'hitközség rituális fürdőjének 
alkatrésze volt., amelyet gőzzel f~Höttek és vilannyaJ 
világítottak. A hitközség egyszerű, szerény tagján a 
megilletődés halványsága látszik. Mit esznek? Szo
morúan mosolyog. Puliszkát egész héten, sz om ba ton 
ba bot. De-, mosolyog, az semmi. Csak a t emplomot 
felépíthet.nék. A háza? I t t van a szomszédba.n. Rom .. 
A gyerekek az udvaron báh1ak. Az semmi, csak leg
alább- az imaszéke m egmaradt volna a t emplon1ból. 
A mestersége? Üveges volt a háború előtt.. Vígasztaljuk, 
hogy a háború után Zborón .feltétlenül az üvegesnek 
lesz a legjobb dolga .. Többet fog keresni .ezen a háborún, 
n1int Rotschild. Az eszmény magasságából mosolyog 
le ránk és legyint a kezével. Bizonyosan arra gondol, 
hogy az miud semmi, csak azt. az egy szép nagy abla
kot tehetné ő még egyszer oda a frigyláda fölé, amelyi
k~n békésen és sárgán fut be a fehér falakra szombat 
délelőtt a napsugár . 

.A. rabbinus háza itt van a közelben és ba meg akarjuk 
neki adni a tiszteletet, csak lépjünk be. Az ajtóban 
nehéz feket e és tarka kendőkben asszonyok állnak. 
Fásultság van a szemeikben, éhesség és szenvedés a~ 
arcuk bőrén. A rabbi beteg, bent fekszik a szobában. 
Azóta beteg, mióta het ven évvel a vállán azon az 
-éjszakán gyalog kellett menekülnie az országúton, 
kezében a szentírás tekercsével, futva a hóban, az 
éjszakában, háta mögött a Irigyulladó zsinagógával, 
pernye-esővel és zokogással. Most itt fekszik az ágyá-
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ban és én még sohasem láttam fáradtabb, töpörödöt
tebb aggastyánt, min.t ez az öreg ember. Félig fel
öltözötten fekszik az ágyában. A kezében könyv, 
a~ ágyán könyvek, az asztala, a szekrénye rninden 
tele könyvekkel. Csak ezek menekültek 1neg, mást 
1nindent elpusztított a golyó, a tűz és a rablócsordn . 
Olva~, ahogy csak az tud olvasni, n,ki nen1 e földön é l, 
hanen1 olvas1nányai világá ban. A legyek ellepik homlo
kát, ráülnPk pápaszemére, beszélnek hozzá, alig felel, 
c~ak olvas. Csak régi, régi n1eseil1us~tráci6kban látni 
ilyen jóságos, fehérszakállú, bölcs és átszellemült öreg 
c·mbereket, roint a rabbinu.• . Két talmudista és egy 
távolabbi vidékről jött r<1bbitársa sürgölődnek körü
lötte. Elojnte egy kissé idegenkedvr néznel< ránk, do 
1nikor a pusztulá.~ról kezdünk beszélni, n1ogolclódik a 
nyelvük. Az asszonyok hátul egy padon i.Unrk, sorban 
egymás mellett és hallgatják 5ket. É '3 nem a maguk 
Rzenv:edéseiről, nyomoráról, éhességér51 beszé lnek, ha
n em a templom pusztulásáról. Mi n1egindultan hall
gatjuk őket és láthatatlan hárfákat pengetünk mi is 
fL nagy vizek partján. 

Tekintetünk 1nost egy nyurga, sápadt leányra esik. 
Ott szorong az asszonyok padján, o.~ egyik cirógatja 
és édesgetve magához öleli. A raLbinus logfiatalabb 
leánya, mondja az, aki őt magához ölelte. Tizenkét éves, 
az apja öröme. De 1nár nem soká lesz az. ~{enyasszony 
teszi hozzá a néni csac:o;ogva. A leány fásultan hall
gatja. Nagy fekE-te szemei egy-egy szóra felvillannak 
de a koravének fáradsága és talán az éhség il:{, a fülledt 
levegő, az augusr. tnsi délután tikkasztó m elege, a 
lE>gyek infámiája, nz idegenektől való félés - ennek 
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az egés~, egé. ·z világnak nyomorúsága gubbasztóan ül 
rá. Szegény, kicsiny, rongyos, maszatos, szOlnorú 
menyasszony. Valahol egy távoli jesivában a szalma
zsákon ül egy sárgaarcú fiú, akit ő még sohasem látott, 
akinek hangja még nem lopózott a fülé be, keze még 
nPm cirógatta a homlokát. Ezt kell gyermekálmaiba 
belelopnia. Játékot hem adnak n eki, ha . volt is, el
szedték t6le. De szargalmasan ke~l arra gondolnia, 
akinek testi képe ködös a~ ő elméjében és csak fogaloln
képen él benne. Gondolnia kell arra, hogy egy év mulva, 
vagy két hét mulva fel fog kelni-a szalmazsákról az a 
rejtelmes jövendóbeli és eljön érte. Akkor azután 
bőjtölnie kell és sírni fog11ak körülötte az asszonyok 
és az arcára fátyolt borítanak és a haját tőben levágják 
és meg fogja ízlelni a bort és ének meg csuklás meg 
sírás meg imádkozás lesz l{örülötte és a azobában 
iüst lesz meg nehéz fűszerek szaga és ő asszony lesz 
és elmegy egy más nyomorúságba, egy roasik leölt, le· 
égetett, kipusztítot t faluba. Szegény, szegény tizenkét
éves kis menyasszony . . . 

Elbúcsúzunk és valaki utánunk sompolyog a pitvarba. 
A rabbinus kér eti, ha az uraknak van egy kis befolyá
suk Pesten, csak azt az. egyet igazitsák el, hogy a tem
plom építését kezdjék el mihamarább. 

3. Báron úr. 

A kövPtkező lapra ezt a Hzót találtam ráírva : Bá
ron úr. 

Azon gondolkoztunk épen, hogy hová lett a férfi· 
nép~ég ebből a ronihaltnazból, putri-városból, Rákóc~i-
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glorioláhan sütkérező ZboróbóL Láttuk az aggokat, 
a betegeket, az a.·szonyokat, a kolduló gyermekeket 
és most a gondolatunk felkeresi azokat, akik elfutottak 
innen imáva.! az ajkukon, vagy hasoncsúszva, éjjel, 
vizesárl\okon· lába]Vl:i· á t., hinárba sülyedve, szfu·ós 
bokxoldól megsebzetten, perzselő szomjúsággal, egy ól 
eresze alá húzódva és sóhajtva és hazagondolva és 
megint csak vánszorogva, csúszva, eltipo1'tat v a, mint 
a varangyos békák. Azok ut án für ké, z a gondolatunk : 
vajjon hol vannak ők moRt '? Azok után, akik egynéme~ 

lyike most ül egy árokban, csukaszürkén és a. ~zemehéját 

szelíden lehúzva Kelet felé foxdul és hajlongva dícséri 
az Urat. És azok után, akik egy alomszagú istállóban 
beteg lovakat ápolnak ős"ülő fejjel és asztmától zjhál 
a tüdejük. És a~ok után, akik ülnek egy nagyvárosi 
kapubolt pislogó petróleumlámpája alatt és cipőfűző~ 
zsi:nóxt meg cérnagon1,bot árulnak. És azok után, akik 
egy g6zölgő, szennyes gyár kapujában 1neleg burgonyát 
kínálnak népfelkelő katonáltnak. Meg m.indazok után, 
alak itthonhagyva asszonyt és gyermeket, elmentek 
hordárnak, t eherhordó-lónak, igáskocsisnak, ordító , 
éneklő-, táncoló dervisnek, éjjeli mulatók asztaltologató
j ának, városligeti nótázónak, mo:ákikiáltónak, tar
goncásnak, operett~ bu.ffonak és csak a~ért ordítanak, 
énekelnek, táncolnak, veszekszenek, i~zadnak, r esz ket
nek, tűrik a lökést, a köpést, a rúgást, a fojtogatá-st, 
hogy otthon hagyma és r etek jusson a gyel'ekeknek 
és a jövő ürmepekre felépüljön a templom. 

MondoiiJ., őutánu szalad fürkészőn a gondolatunk, 
1nikor egyszerre csa halk, monnogó éneklést hallunk. 
Ar;, alkonyodó l~vegőn furcsa, szenvedélycs tnkt usok 
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~{l.rődnek át., néha halkabban. néha, erő::;ebben zúg, 
olykor ércesen cseng, má kor tmnpa., 1uint az ostor
suhogás. Felneszelünk a hüngra és érdeklődünk, hogy 

llll 3;7.. 

Az üYege .. c ak áll. nen1 ért i, hogy 1nit t.udakolnn.k. 
l(özelebb 1negyünk é .. 1uo~t olyan Pz t.t n1onoton 

~. iYüj, nüntha perpatvar Yolna egy :dl.k ~zobában. 
::\fi n tha rettentő rendet 1~11: égben gn bulyodot.t voh1a 
ös ze egy család. de azuh1n. n1indjárt ki i. békülnének 
é elkezdenének karban énekeh1i. 

Arra megyünk, ahonnan a hang jön és egy · téren, 
közel a. zsinagóga, helyéhez egy tyúkketrec-formájú 
de~zkabódét találunk. Onnét csapódik ki ez a furcsa 
hang. 

Az üveges odamegy és mosolyogva kinyitja, az ajtót. 
Tíz, húsz, harminc gyerek ül körben a fáskamra

formájú helyiségben : egy perc alatt tisztában vagyunk 
Y ele, ez a zsidó iskola. ~fo!' t az ének elesittul é .. a húsz, 
harmi.nc, vagy negyven gyerekfej felbuggyan, lUÍ!Jt eg~r 

kosár tetején az aln1a. Ott ülnek és állnak körben. 
Pgymá.smellé szodtva a tö1nzsi fejek, kereken, huncutul, 
tettetett kon1olysággal, de elfojtott pajkossággal, a 
legöregebb lehet tízéves, a legfiatalabb három. Középi.itt 
pedig egy öreg, komoly, kic it rongyos, de tekintélyt 
parancsoló férfiú áll és a tekintetévPI igazgatja őket. 

- Báron úr - mondja a kísérőnk -és ezek a hit· 
ágazatokat tanulják tőle . 

~on úr szem1nelláthatóan rgy ki~sé zavarban van 
az 1dege-ne}i láttára. Lát~zik, hogy a szen1ével ir.g<t
tottt\n rendreutasítja őkPt, egyszerre tnind a hnrnlinc· 
hatot, negyvenkPttőt, akik tno~t mind mo~olyognak 
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és sugdosnal\, ahelyett, hogy tiszteletről tanuskodó 
mozdulfl.ttal a földre néznén0k. 

- Hitágazatot tanulnak - mondja a kísérőnk -
és a tanító úr előmondja nekik, ők meg utána mondják. 

Báron úr pedig csak áll az iskola közepén, szemeit 
ös. zeráncolva, és különösen az ifjabb nen1zecléket látszjk 
korholni, a háronüól-ötéveseket, akil,nek még most i~ 
jár a szájuk é úgy nevetgélnek, tréfállwznak s csípik 
Pgyu-tást a p~'tcl alatt, mintha nern i. a tahnudi e löké zítő

tu.nfolyanl sz<?Iue.-·.zteré be iratkoztak vob1a be, haneln 
tánciskolába. Báron úr végignéú őket ·kétszer is, 
háromszor is, n, sa]_)kát t\ fején megigazítja é· a szőr-

. c. izmákkal akkorát dobbant a földre, amekkorát egy 
öregedő tanító egyáltalában dobbantani tud a szőr

csizmákkal. 
És mikor mindez nem használ, elkezcleti velük az 

éneklő-leckét, a sajátságos vontatott, l'itmikus, szó
tagoló szövegmondást. A fiúk énekelik és a pii·os po
fácskájuk szélesre nyílik és a gyenge napfény besuha.n 
a nyitott ajtón é ingerkedn.i kezd ezzel a kórus~al, 

1nelynél szebbet nem faragott a firenzei . zéke egyház 
karzatára a renai~sance sr.obrásza ·em. Oh, egy tyúk
ketreere ~aló kis zsidó gyerek, az ajkukon. a zsidó 
va11ás hitága?.íataival és a tekinteti1kben a gyenueki 
örömnek zúgásával, a huncutság megYillan.ó lángjaiYal. 
a lwlapáló . zivnek núnden hangos kiáltásáYal. 

Báron úr pedig ott áll a sze1nináriun1 közepén éí-' a 
taktust üti. Az ő nenw~ egys;terűségével, örege~ ko
luolyRágáYal á ll ott, n1int egy n1enn~·ei 1{~rmester ar. 
angyali kóru.~ban és üti a ritnn1sf a 1nelódiához. )lin"l 
üti? A nadrá~7Íjáv~1 L .~una k a vpg(ln Y<Hl Pgy csatt 
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és 1nikor e:l~ il:t. aszt.tülapjáho:;:i verődik, a,z a.zt jelenti, 
hogy ott <t. t.<:tkt u . É" n1ikor az egyik kis angyal meg
nígja a pad alatt a 1násikat, akkor Báron úr eltéveszt.i -
a taktust és nem az asztalra üt, hanem a betyárra. 

- Nos, tanító úr, hogy· van n1egelégedve a növendé
keivel - kérdezzük tőle nyájasan. 

Bár on úr hümmög egyet-kett6t., azután ránt egyet 
a vállán, Inint aki a.zt mondja, így, úgy. Vagy : no, no. 
Vagy : csa.k, csak. Vagy : hát hiszen ;n1ajd meglátjuk. 
De mindezt nem 1nondja. Csak gondolja . l\1ert fontos 
nevelési elv, hogy a tanuJók el ne bizakodjanak. 

- Nézze tanító úr, ba gondolja., hogy van, aki 
megérdemli, hagynánk itt egy párat ezekből a szép, 
fényes ezüstkoronákbóL Majd a tanító úr lesz szíves 
egy kis cukrot venni ... de csak a jó fiúknak, a szor
galmasaknak. 

Megigéri. Űsz, sápadt fejét m egrázza. Nem cukrot 
gondol ugyan, hanem inkább birsalmát nagybőjtre, 

amit az ember teletüzdel szegfűszeggel és úgy szaglássz a, 
várva, várva, míg feljön az esti csillag, - oh, ki gondol
hat cukorra, erre a paráz.na, v Hági élvezetre .... 

A tanitó úr közelebb lép és mialatt elveszi a pénzt, 
felveszi a nadrágszíjat is, odacsatolja, ahova való, 
ahova a sors rendelte és kiegyenesedik és úgy teszi azt 
vissza büszkén, mint ahogy egy generális csatolja fel 
a kardját, hogy egy mozdulattal elárulja, a jól végzett 
munk.a fejedelmi öntudatával zárjuk le a mai napot. 

A ~senge ifjúság már tudja, mit t esz az, mikor a 
karmesteri pálca visszakerül a helyére. Ez a~t jel~nti : 
most hazamehettek. & mjnt egy kosárból a kis csirkék, 
gurulva, vinnyogvil., röpdösve, süvítve, úgy Rzalaclnak 
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szanaszéjjel, h~tza, a dohos putriba, a földre hiui~tt 
vacokru, a l<•pörkölődött tűzhely n1ellé . 

* 
Becsuko1n c"ll könyvet, 1nelynek piros fedelére Zboró 

nevét frta.m fel. De rz a csodálatos kórus, ez a n1ennyei 
nJlegretto még soká utá.na.n1 zeng. Mily nagy és szép 
vagy a te nyomorult és örökkévaló életeddel te kopott, 
öreg Báron, te büszke koldus, aki ott állsz üszkös 
romol' és kukacos vjskók felett, a te penészes szakállad
dal és a te kannestori pálcáddal és nem hallasz sem 
lódobogást, sem ágyúviharzást, csak állsz keményen, 
egyenesen és igazgatod a te kicsiny n1uzsikál6 fiaidat, 
szegény öreg Bár on. Mily csöppek a 1ni se b eink a te 
zord keménységed mellett és a 1ni szenvedéseink 
örökkévaló hitednek. Nincs ház, nincs templom, nincs 
frigyláda, de van egy tyúkketrec és abban a bölcsesség 
1názsasúlyai férnek el. Nincsenek apák, nincsenek 
kalácsok, nincsenek karos gyertya.tartók és mi az 
1nind ... Gyermekek vannak, tömzsiek, pirosak, köpeö
sek és övék a holnap, az élet, az örökkévaló élet . . . 
És negyven kicsiny csőröcske énekli veled ennek a 
himnuszát, te jó öreg Báron ! 

Budapest. Nádai .Pál .. 
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FE LEKI SÁNDOR 

' ' A SZEGENY ZSIDO. 
I. 

S1.egény zsidó, a fal nkban 
Bolyongod Íl t oz esztendőL 
S kiáltozed fázva, éhen : 
V0gyrtd'- S7.t'p gyűrűt, k0nclőt ! 

IIogyha. nők közt, férfiak közt. 
P t. 't l l l l • l ' nsr. 1 vc.1 t u renles Jarvany, 
1\t[egveszed a holt rnháit , 
EzE.'r h alál s vész közt járvún . 

R.uháidat kutyá.k tépik, 
F t.,)nt a. fákon holló károg . 
}fóviharok Ű7.ne k egyre, 
Utadban csak göröngy s Í\rok . 

l l itfeleid közi.i.l nEnll egy 
Pd,lot ákat épít sorba . 
Előled mind rl van zárvü 
S üicleregsz a sárba ', porba • 

P tl pirokat vettek azok , 
Te meg veszel rossz knbú.tot , 
Da őket is, egész néped 
Üldözi a régi átok. 

II. 
Kereszthez ér. Erdőszélen 
Ot.t pihen n1eg fúradt test(_), 
O~t költi el rossz k enyerét .• 
TJ~tiín n nü p. j ő n z est e. 
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A SZEGÉNY ZSiDÓ. 

Bóbiskol, majd alszik végre . 
Vajjon mi is lehet álma? 
'1\üán az, hogy mi töl'ténnék, 
Jeruzsálem hogyha állna? 

Kutyájával hazafelé 
OLt egy vadász vígan halad 
S a kenyeret az alvótól 
Elkapja, az eb ezalatt. 

:l\Iajd egy p~uaszt tévE:d arra 
S rákiált a szunnyadóra : 
<<Hej, ébredj föl, mert llisz megfagysz, 
Ha itt lel a hajnalóra .>> 

<<Átok üldöz s ősz szakálla d 
Forró könnyel mért öntözöd? 
Szegény zsidó, jobb lesz amott 
J ézus rneleg nyája között . 

Zsidó, tér 1nár egy~zer észre ! 
A szent frigyből, n1ondd, 1ni maradt? 
Ki tart téged, nu véd téged? 
Batyudban e p~r rongydarab? 

Térj ki végre, úgy mint 1náso k, 
Ki ket visz ru ost pompás fakó, 
~fíg azelőtt, ép úgy mint te, 
Kiáltozták: Nincs eladó? 

Foga d j el m.j nt kereszt a pát, 
Te és éhes nagy családod 
S lesz majd bőven bor, pecsenye 
S megáld Isten, majd meglátod h> 

l 9 
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Sz ól a zsidó : <<Soha, soha . 
Át nen1 térek. Inkább vedd meg 
Ezt a kendőt leányodnak, 
Va gy, ha t etszik, cselédednek. 

Keresztj ét sok bátán hordja, 
A zsidó n1eg bent szivében, 
S ez nehezebb, ruint a ba~yu .. . 
Végy valamit, kérlek sz épen h> . 

De a parü'Szt tovább ballag, 
A zsidó meg rossz bugyorát 
Ö3szeköti s bú.san leü1 , 
Fáradtságtól se hall , se lát. 

Le cs ukóclna k szen1 pillái, 
Legyezgeti édes álma, 
Mintha le a magas égből 
Irgalon1 szent szava. szá,llna. : 

<<Tűrjete k csak, gyerme ke im h> 
Szól ~Iessiás közeleelve : 
S ráakad egy vándor Inásna p 
A keresztnél megrneredve . 

Budape~t. Feleki Sándo?-. 

' l • 

UMRATH SIMON ES A FAMILIAJA. 

Illavát nem kell dicsétni, de talán nem is lehet. 
Túlságosan hires; aztán n1Eg börtönnek nagy, falu
nak közepes. Szóval nem olyan hely, ahol nyujtózkodni 
lehet. Nem is szerette a fehérképű Umrí:\.th Simonné. 
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- Ez nekem nem falu - mérgelődötL 1ninden szont· 
baton, mikor látta, hogy a templomi közvélen1ény kö
zömbösen siklik el a kalapszenzá,ciója 1nollett. 

Az ura csiggasztotta : . 
- Elég jó falu ez az Illava. l{ét.szer mentünk benno 

tönkre és szépen meg::5zedtük ma.gunkat. Hát ez egy jó 
· falu. 

Az asszony belátta, hogy igaza vaii. 
Egyszer aztán megint tönkrementek. :Most 1nár 

harmadszor. 
- Most mit csináljunk? - kérdezte Umru.th a. 

feleségét. 
- Hát mit csináljunk? - Várunk és ha a zólyomiak 

kinyitják a ·holtunkat, új fn·ntát pingáltatsz. Voltál 
eddig Umrath Simon, leszel ezután Umrath Simonné. 
Névnek ez is szép. 

Umrathnak nem tetszett a dolog. Ha már Simon, 
hát inkább Simon az ember, mint Simonné. 

- Hallod-e, Cili, - szólt sok napok vajudása után, 
- a zólyomiak ki akarják nyitni a boltot~ de én nem ve-
sződök többet a bolttaL Az nekem nem üzlet . Kinyit
ják, becsukják, kinyitják, becsukj'ák. Ra én akarok 
valamit kinyitni meg becsukni, akkor veszek magamnak 
egy paraplét. · 

Urm·athné boldog volt ; a szívéből beszélt az ura, 
hiszen ő már régen únta lliavát. 

Sokféle tanakodás után ~lhatározták, h~gy Pestre 
hurcolkodnak. 

Pest-en a Klauzál-utca ölelte kőkeblére az . Umrath
familiát. Űk öten voltak és a lakás kicsinyke volt, de 
akkor még nem tudták, hogy vannak Pesten nagyobb 
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lakások is. Aztán Pesten úgyis az utcán lakna]r a,~ 
emberek. Haza csak aludni járnak. 

A lomhajárású ~~avai zsidócskából nemsokára fürge, 
pesti zsidó lett. Orökké csak lótott-futott, tárgyalt, 
alkudott, kalkulált, spekulál t. H úszezer koronát hozott 

.. magával és akkor még kevés embernek volt annyia. 
Ennyi pénzzel még a Dunát is rekeszteni lehet, ha el · 
nem viszik. Az Umrath Simoné elúszott. 

Balsorsa nem lepte meg, csak gondolkodóba ejtette. 
Bánta már, hogy nem maradt Illaván, ott jobban 
tudott tönkre menni. De nem sokat lamentált. Megint 
csak. munkához látott és megint csak gyarapodott. 

Ahogy szaporodtak U.rnrath fiókjában a koronák, 
azonképen nőtt-növekedett Umrathné. Sokatakaró, 
kevély asszony lett belőle. Örökösen vásárolt, hol ezt, 
hol azt. Eleinte 1nindent olcsón, később már drágán 
mindent, hadd pukkadjanak a szo:mszédasszonyok. Az 
ura nem sajnálta tőle a szomszédasszonyokat, hadd 
pukkadj anak. 

A lakás gyönyörű lett. De Unll'athnénak mégse volt 
elég tökéletes. A falak például meztelenek voltak, 
holott oda képek kellenek. Finom szép, képekre ásin
kózott, aminőket Kummeréknél és Sorgeréknál látott. 
Leginkább pedig ma.gáról óhajtott egy nagy olaj· 

. festményt. 
-- Tudod, Simi -- magyarázta az urának - ez 

nagyon előkelő. Képzeld csak el, milyen nagyszel'űen 
festenék egy arany rámában. 

Umrath nem volt rsztétikus, de ~L rámához neki is 
volt müérzékc. Igazán szép lenne, ha az asszonyt 
rámába tennék. Csak azt nem tudta, minek kell ola,j 
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is ahhoz. l)p nzért nem dlenkrze>tL .. \z üzll't, hál' ist~n
Jiek c~lbírja. . 

- H át 1H'111 bánom, Cili - adta tLz asszony szándé-
kához a bc•lec•gy<.·zést, 1w1n bánom, Cili, csináltasd 
nw g 1nagada t. 

Olajba.? ujjongott az asszony. 
Xen1 bánon1, c:-.;iuáltn.Hd n1eg ntagadat olajba'. 

l 'mrathné fölhajszolt (•gy f~stőt é~ nll-'gcsinálta.Ua 
tuagát olaj b ett L Ügy ült a. fc•stőnel', a. kár egy királyné . 
. \ z rlső üléskoi (]lnnt.t h Ü> ot t hon nli\rudt. A fp~iő 
gondolta főzni fogja a Í<•lt>ségét , az olaj nyil ván 
arravaló. ~zt Jnuszáj n1egnézni. A gyönyörü illuzió 
pt•rsze csakllilwa.r szétfm;zlot.t és csalódot tan az üzletbe 
sietPtt . 

.. \rnikor a kép c·lkészült, Umratbné kapacitálni k<:zdt0, 
hogy üljön ő is a fest5n<'k. 

Xen1, Cili, - hárította el mély 1úeggyőződéssel 
az ajánla.toi, ez neru n<'k~m való. Ha az Isten azt 
akarta voln(t., hogy üljek, akkor n1ár lllaván is ülhet
tPm volna. 

Az asszony ne1n Ol:ltroJnolta továbu, hiszen nyilván 
igaza van. Aztán nem is volt rá érkezése, készülni 
lwllütt az üunepséghez. l '1nrttthné tudniillik elhatározta, 
hogy vendégséget rendez, úgy akasztja falra az olaj
feshnényt. 

::\Iert, t u do d, Hími 1uagyarázta <.•zt úgy c~inál-
ják. És ezt lPlc)plezésnrk hivják. 

- És hogy csinálják azt a leleplezést? 
\'agyon finomul csinálják. Hát vPszek egy kendőt 

vagy egy lepPdőt és }Pi aka.rom a képemet. F..JS én le 

.\z l m'l' ~vkl\nyvn. 1{)18. 
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vagyok talmn·a. És az l án gyön BluwE'ngrtuld J ón ás ~:-; 
lerá.n tja a takarót. 

- Penét Blumgrund Jónásna.k a hasába - tiltako
zott U1ru·ath. __:.. .Mit a.lunj a az lerántani a takarót? 

Az asszony 1ninden elol\venciáju. csődöL mondoLt . 
lmrathot ndm tud ta nwggyőzni, hogy ez így szokás . 
• 'zokás ide, szokás oda, neki az nem kell. IG. fogja 
törni annak a Blumgrund Jónásnak a derekát, ha 
csak hozzá is mer ny\1lni ct takaróhoz . 

. -\ takarót ennélfogvi~ a,z ünnepségből kikapcsolták, 
de azért így is szépen sikerült . ~orgerné 8lájult az irigy
ségtől , hát ez az estély igazán szépen sikerült. Csak egy 
hiba történt. Umrath dicsekedni akart é· elmondta, 
hogy az édes a p ja Beszterczén liberer volt. Umrathné 
1najdhogy a föld alá sülyedt. 

- Legalább - dühösködött még 1násnap Ül - leg
alább nem mondtad volna, hogy liberer. Muszáj azt 
nündenkinek tudni, hogy holtakat öltöztetett. ~Mondtad 

volna, hogy ko nie kci ner . 
- 1· allod-e, Cili - bókolt neki Umrath dühös 

udvariassággal - nagyszerű a.sszony lesz belőled , 
ti nom asc;zony . Olyan finom asszony, hogy sokszor 
a~t hiszem, nem is vagy te az én feleség<>m. :Mióta olaj· 
ban vagy, egyszerűen fmo1n vagy. 

Umrathné mérges lett. 
Xen1 tudon1 kiáltott az urára - nú t bánt 

téged, hogy a falon lógok. · 
Umrath nem szer(-)t t r, ha a.z asszony duzzogott, bá t 

békéltette : 

- Csak lógjál, drágán1. Én úgy éljek, nem báno1n. 
l 11nrathné megbékélt és biztatásnak vette az udvarias-
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kodást.. ~Hndrn nap linonlltbb ÓH fiuoHln.bh l(•t t, ÓH 

nlindon na.p n1ás lcU. (~aiszoUttbb, ('lőkt'lőbb . Hoppttlt i 
tanulékony voU és vilutrsobca('n halu.dL pl{h·p a HoJn
bt~ch-utcaj fels(5-tizt'zrrk útja.in. N(l:rneokárn, twki volt 
<-L legvastagabb 6ralánca, n, logvttstu.gu.bb karkötőjo ÓH 

1:~ Jpgvastagabb dupla tokája, a1n i szintén imponál. 
A növekedő jóléLbPn uz igényei is rnegn{St.t ek. B •mmi~<.· 

volt neki elég szép éR Bfllnmi se volt .rwl<i C'lóg drágu,. 
A legnehezebb libát éH ~L lPgnehezebb 1-wlyt'lnruhát () 
votte. A közepességpt, uLáUa. A házu,l< közül iH a log· 
magasabb tetszett neki és az utcák l{özül a leghosszabb. 
A Laudon-utcából is azért hurcolkouot t a Dob-utcába, 
mert az hosszabb. 

A háború derekán már öt azohát lakto.l<. Umrath 
sokat keresett és jó volt, hogy sokat kr reset t , moti az 
asszony sokat költött. A pénz mámora clszéditct te és 
csak akkor volt igazán boldog, amikor Hokat költött. 
René, akit Illaván még Ré nek hívtak, kapott flgy 
tízezer koronás Bösendorfert és l )uci, al<.it Illaván 
DoHinak hívtak, kapott a sok lum1)0lást6l <·gy kélolchlli 
tüdőcsúcshurutot, amely szintén tizezC:>r ]{.oronáha került. 
Egyszóval előkelőek voltak. 

Csak Umrath maradt a régi közönséges zsidó. Gazdag 
volt, de közönséges . A'h asszony és Rrné Pllenben 
finomodtak. Rajongtak a Lipótvárotiért, a lipótvárosi 
szokásokér t, a milliomosokért, akik InPgkeresztelked
íek és azokért, akik még nem ken ·sztelkedtek meg. 
Olyanok is voltak, akik 6 érettük rajongtak, különösen 
Henéért, aki festeni, zongerázni és énekelni tudott. 
Ahol közcélokra énekPltflk, hát ott bizonyosan 6 is 
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énekelt. A közszereplés ismertté tette, a gazdagsága 
irigyeltté és megkívánttá. 

- Meglásd, Simi - kevélykedett U1nrathné 
báróné lesz belőle, még pedig ig~zi. De innen a Dob
utcából el kell költözködnünk. 'Ez nekem nem utca . 
Kiég a szemem, ha valamely zsúron azt kérdik tőlem: 

még 1uindig a Do b-utcában tetszik lakni? H át mit 
mondjak? .Azt n1ondom : igen, a Dob-utcában, Vajmá
siék mellett. 

l: ajmásiék volta.k az enyhítő körülmény. Igaz, hogy 
a. Dob-utca eg.yáltalán nem eiőkelő, de Hajmásiék 
mellett lehet lakni. Mert ők előkelő, úri népek. Ugyan 
ők is zsidók, de egy csöppet se közönsége s zsidók. A z 

egyik fiú, az Attila , már nem .zsidó. Ez majd bizonyosan 
ne1nességet is kap és a hetedik nemzedékben kamarások 
lesznek az unokái. A régi keresztények az őseikre büsz
kék, az új keresztények a leszármazólu-a. A Lipót
városban sok mama gondolt kevélyen Hajmási Attilá
nak majdan elkövetkező leszármazóira, akik 1nind· 
mind keresztények lesznek. I stenem, milyen előkelő 
familia lesz ez a H aj mási-familia. Az Andrássyak 
visszafelé ezerév esek, a R ajmásiak a jövőben lesznek 
ezerévesek. ~Ii itt a különbség. Semmi. Mert ezer esz
tendő az ezer esztendő, akár előre számítjuk, akár 
visszafelé. 

Hajmási Attiláról átsugárzott az előkelőség az rgé~z 
családra, még Géza öccsére i~, aki még ne1n keresztel· 
kedett meg, de a bátyja kedvéért csaknem olybá vet· 
ték, mintha ő is keresztény volna. 

Umrathnénak nagy tervei voltak ezzel a GézávaL 
Hené szép lány volt és gazdag. 
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- ~ézd - 1non.dta a.z urána,k ez egy passzend 
parti. Uéza 1najdnem keres~ tény, te meg n1ajdnem 
badimilliomos vagy, hát ez egy passzend parti. 

Umrath még él zsidóságon csüngött. Ez az asszony
beszéd ennélfogva megdöbbentette. De hiába ágált , 
az asszony az akarata n1ellett mn-radt : horogra kell 
Yenni azt a Hajmási Gézát. 

Valahogyan megtudták, hogy Géza nagy zenebarát. 
Umrathnénak több se kellett. Kapszámba énekeltette 
ezután a kisasszonyt. _-\ztán tárgyalni kezdett az öreg 
Hajmásinéval, akinek tetszett az ötlet, csa.k amiatt 
volt zavarban , hogy miko.x és hogyan hozza össze a 
fiatalokat. A nagy zenebarát ugyanis keveset volt 
otthon, leginkább az orfeumokban rnula.tott. 

- 'Iudja, lelkeln - mentegette a fiát - Géza 
imádja a muzsikát és mindig a muzsika után futkos. 
Éjjel-nappal furtonfurt . 

- De délelőtt, - mondta Umrathné, -délelőtt nem 
zenélnek. 

B ajmásiné kivágta magát : 
- ])élelőtt is zenélnek. A bazilikában. 
- Biszen ez nagyszerű - örvendezett rmrathné. -

.-\ bazilika szép hely, előkelő hely, a l1pótvárosi asszo
nyok n1ind oda járnak. 'Palálkozzanak a bazilikában. 

· ~ · en1 lehetett nüt tenni, a bazilikába tűzték ki a 
találkozást. Cnna th nem szerette a dolgot, de Ren é 
az öléb(' ült, 1negcirógatta a fejét, meghuzigálta a 
szakállát, a vállára borult, hízelgett neki és úgy kérte, 
engedje meg, hogy ők a bazilikában találkozhassanak. 
Umrath megpuhult. 
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:\l it cRinálja k - nyugtatta n1agát - az a bazililnl 
a SZÍYé ll f<• l<szik. l r át 1nit CSináljak. 

Renéul·k valóban ~L 1;1Ívén ft'küdt · a bal'ilika. Régen 
beléjP sóvárgott a gondolataival. :\1ikor há)'i kencerten 
énelu•H és a h8ngját rnegdicsérték, mindig a bazilikára 
gondolt . Xf•ki ot i kPllene énekelni, a ha talinas bolt
ivc'k alat,t . Ott aztán érvényesülne. Meg is :fogadta, 
privát helyen nrm énekel. :\fert a hangjához akusz
tika kell. 

- ~o ballod - kedveskE>dett az apja - mért nPnl 
szóltál ? Fa kell neked egy akusztika, veszek nek('d egy 
akusztikát. ....\z Umrath-cég megengedhet magának 
ilyen lapáliát. 

René azonban nem akarta, hogy az apja vegyen neki 
egy akusztikát. Vagy a bazilikában énrkel, vagy sehol. 

:Mit. csinált, mit nem, csak annyi bizonyos, hogy egy
szer hazajött és ujságolta, hogy ént>kelni fog a baziliká
ban. A karmestPr előtt próbát ént'keH és a karmester 
egé~zen oda V<:tn. Csütörtökön 1nise vagy litánia vagy 
ilyesféle• lesz a bazilikában é~ ő fogja énPkelni az Ave 
:\J áriát. ÉB Hajmási Géza odajöjj ön, ha látni ftkarja . 

Izgalmas napok kövPikezü·k <'zután. Az Uxnrathol-~ 
ugy jártak-kelt(•k, mint a részegek. A f(ljül<be szállt 
a bazilika. Hát hiszC'n nem is kis dolog ez. ·Umrathn ~ 
éjjel-nappal erre gondolt . 1df'g~s volt és balsejtehnel< 
gyötörték. At tól rettegett, hogy Hézike, már mínthogy 
HElné b('rckPd vagy más szPrencsétlenség éri . 

- llgyan, mama, t ür~lmetlenkedett. R ené -
micsoda szerencsé tlenség érhetne? 

Azt nem lehet tudni, gyt'rmekenl - proféciált búsa.n 
Umrathné. - Közben kihúzhatják a Bazilika.-sors· 
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jegyPkc-- t. Éf' -mit cRinálsz, ha a bazilikát a l'hE'Yra 
I~adisa nyéri n1Pg? .\ Cht->Yra J\acli~a bizonyosan be
csukná a ba7Ji1iká t .. 

R en é okosa bb volt : ettől nem kPll félni. )la j d épen 
a Chevra 1\:adisa fogja nwgnyerni a bazilikát . És 
jókedvvel készült a csütörtöki debüre . Egy nap tízszer 
1s elénekelte az _-\ VP )fáriát . 

- l'gy-e, szép, úgy-Et s~ép? - faggatta az apját. 
- Hát , szép, szép. - vélte az öreg en1 ber - de 

még szebb volna, ha a Lazarus énekeh1é. Rgy tréfa , 
hogy az mit hozna ki belőle . 

LnH'atbné leintette . ~e keverje bele Lazarust a 
bazilikába és H enének ne csináljon szívfájásokat. )fert 
rz a bazilika a szívr<' 111egy. Xe ki a szívére ment. 

Hát igaz is : nagy szh-dobogásokkal várta a nagy 
napot. ű ne1n mert ellnenni a bazilikába. Azt n10ndta : 
elájulna az izgalomtól. És mikor Ren é E'lment A ve 
:\Járiát énekelni a bazilikába , otthon 111aradt . Leü1t és 
összekulcsolta, a kE>zei t : 

- Istenen1 , csak most n e történjen ~-alami szeren
esétlenség. 

És kihúzta a kredenc fiól<já t és kotorászott benne. 
Lassan, bizonytalanul. Talán maga se tudta, nrit keres, 
vagy tudta , de félt tőle. Yégre egy köny\'re akadt, 
flgy örflg, sárga könyvrE>. Rt'szkető ujjai görcsösen 
:fogták a kopott táblájú ócska könyvet. ~ ézte, nézte . 
.Xézht'tte . Furcsa könyY volt bizony. :;('lU 1uagyar. 
11en1 is nén1et . ~si dó bf'ttík szo1norkodtak bennfl. 
Kopott, rongyos betiík és úgy dülöngészt€k, n:rint a 
megkergetett e1uberek. ~én1ely bet"Cin két köYér pont 
feketéllett, 1nint két emberszem és ezek a sötét szetuek 
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szennehányóan reán1rrediPk. "tgy-e, 1náskor lWln kel
lünk? Úgy-e, 1uost hozzánk 1nenekülsz? Hezzeg az 
édes anyád velünk panaszolta el a pauaszait . De te 
kevély let. tél. Te szégyenled a velünk való rokonságoda t . 
l\Iert mi rongyos zsidó betű vagyunk, te rueg finom, 
gazdag asszony lettél. 

Cnll'at.hné n1ég jobbon sáppadozott. • zent isten, ha 
épen n1ost húzzák ki a bazilikát! 

És kinyitotta a mállott levelű könyvet és imádkozott. 
Rézikéért imádkozott, a zsidó istenhez in1ádkozott, 

~sidóul imádkozott, hogy sikerüljön neki az A ve 
~I ária. 

Budapest. Ujvári Péter. 

' A JIDDIS ffiOD.A.LOMROL. 

(Új-zsidó elbeszélők.) 

A jiddis nyelv, melyet Morris Rosenfeld és Salom 
Asch neve vezetett be a világil'odalomba, hova-tovább 
elnyeri a teljes il'odalmi emancipációt. A jiddis iró
kat, még nem is olyan régen, a héber irodalom ro
vataiba sorozták be és a legkíválóbb zsidó novellista, 
Pe'rez, mint a héber irodalom dísze szerepelt. Ám a 
világháborúnak, ennek az óriási kataklizmának ki
számíthatatlan hatásai közé tartozik ez az emanci
pálás is, a jiddis nyelvé. Ezen a nyelven, az orosz
országi zsidóság kilenc~enhét százalékának anya
nyelvén sikongtak el a világháború legmeg1·endítőbb 



\ .TTD DIS IROD A r., o :\fJt6J,. 201 

jajkiáltásai és áz a politikat szerep, melyet a hódítók 
e szanvedöknek szántak, kedvezőleg hat vissza nyel
vükre, erre az idők folyamán jófo1·mán önállóvá lett 
középfelnémet idiómára és irodalmára is. 

Jiddis irodalom? Rosenfeld proletár-költészete és 
Asch gettó-drámái villannak fel e fogalom balla
t-ál·a az európai literátusok lelkében, de az epikus 
prózának; a novellán~k képviselői, Ab?Yt?novicz, 
S'ó'lern-Aléchem s legnagyobbikuk, Pm~ez, kiket a 
szeszélyes világ-hír nem kapott. fel szárnyára, csak 
a benfentesek előtt ismeretesek. És mindezek a ne-. . 
vek a már kivirágzott zsidó irodalmat jelzik, nem 
szólva arról, hogy a jiddis litel'atura magasabb szín
vonala már a XIX. század elején veszi kezdetét, a 
(( haszkála1> - korában, a zsidó felvilágosodás mozgal
mainak idején, és nem említve, hogy ennek az iro
dalomnak végső gyökérszálai, Süsskind von Trirn-

. be1"ggel, a középkori Minnesdngerek költészetébe 
bogozódnak._ Ám Süsskind után dédanyáink imádsá
gos könyvében, a «Techiná»-ban és a kedvelt, bib
liai legenda-könyvben, a << Ceenó-ureenó,> -ban, továbbá 
az itt-ott fellépő pqnyvairodalom termékeiben az ú. n. 
Maisze-b-icher mesekönyvekben pihen el a jiddis 
nyelv hosszú századokra, (Glückel von Ha·m,eln 
memoárjai egyedülálló jelenség csup~n, melynek se 
elődJe, se utódja nincs), még a haszkála korában is, 
a héber nyelv primátusa mellett, sze1·ény másod
szel·epet töltve be. Másodszerepet·, mert a jiddis a 
XVIII. században még egyszerű, pallérozatlan nép-
nyelv, mint példáu] e korban általában a balkáni 
nyelvek. A XVITI. század végén indul meg az új 

• 
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zsidó irodalom melynek nyelve A hagyomány alap
ján a héber lesz. A XIX. század közepén azután a 
népnyelv, a jiddis is irodalmi nyelvvé emelkedik. 

És ezen & nyelven zengenek a jiddis irodalomnak 
má1· életükben klasszikusokká vált eme halottai : 
Abta~nouicz, Sóle1n-Aléchem és Pere~. Az orosz
zsidó gettókról mesélnek, e gettók lakóiról, a nyo
morról, a szenvedésekröl, apró kicsinyességeikről és 
nagyszerű extázisaikról, hol lélekbe-markolóan, hol 
fölényes iróniával: de mindig európai értelemben 
vett irodalmi színvonalon. És mi úgy tekintjük il'á
saikat, mint üzeneteket, mi, nyugoteurópai zsidóság, 
mint üzeneteket, melyek kóvályogTa és szomorún 
emelkednek fel az orosz gettók levegőtlen zugaiból, 
hogy lélekszorító, bánatos híreket bozzanak szabad, 
modern társadalmak felé. 

S. J. ABRAMOVICZ. 

(Mendele Moohe1· Szefo1·im. 1836-191~ .) 

A XIX. század hatvanas éveinek irodalmában ha· 
talmas, addig ismeretlen máretekkel jelenik meg 
S. J. Abra1not,icz, pszeudonimján. Mendele ~1ochet 
Szeforim, írói alakja. Erős, mély egyenisége ezét
robbantotta az e kori jiddis irodalom nivójának kes
keny kereteit, és új hangot, új színeket vitt be, az 
élet meleg és sötét színeit, a tespedt levegőbe. 

A kései virágzásó orosz-zsidó haszklila bontogatta 
balkan ez időtájt szirmait. 1829-ben már megindi~ 
tották Varsóban az elsö jiddis ujságot, J. B. Lewen
sohn, az orosz Mendelssobn, nem törődve a jiddis 
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nyelv lenézett voUával, meg merte írni a ccH efkar-Wel t»-
c. regényét. De a jiddis irodalom tulajdonképen csak 
a M. Dick fellépésével kap életerőre. Dick tömén
telen német és francia szépirodalmi müvet fordít. 
Fordításai egyrészt a jiddis nyelv kifejező erejét fej- . 
lesztik, másrészt növelik az olvasók látókörét, új 
életformák perspektíváit tárván fel az elzárt zsidó 
nép előtt. Az élő it·odalom pedig, mely . e korban 
hódott - gyümölcseként a haszkála hideg racionalis
musának, me ly minden zsidó szociális hibát az abszolut 
helyesség szempontjából ostorozott - ez az irodalom 
szatirikus élű volt. Dick, Ettinger, A xenfeld s a töb
biek az álszenteskedőket és a képmutatókat, - a 
zsidó Tarlufie-öket - gúnyolták ki és a zsidó elöl
járók szívtelenségét s a cccaddik~-ok s a ccrebbék• 
ál csudáit áll í tották pellengérre. De a zsidó szellem 
kiválóbb termékei ez időben a haazkála kedvenc nyel
vén , hébett~il íródtak. És a közepes tehetségű jiddis 
irók és fordítók sorából mint egy erős fáklyafény 
lobogott ki a hatvanas években Abra,movicz igaz te
hetsége. 

Abramovicz, aki 1836-ban, egy kis litván faluban, 
Kopylban született, kezdetben természetszerűleg maga 
is belekerült a felvilágosodás áramlatába. Így már 
a nyelv tekintetében is n eh éz benső küzdelmei vol
tak. Első müvét (Apák és tiúk) még héberül írta, -
a jiddist, a haszkála szellemében, kötelességszerüleg 
lenézve. De ez a lenézés tényleg csak kötelesség
szerü · volt és az ifjú író kétségbeesve így töprengett 
magában : Ki másnak írok, ha nem népemnek? 
de nápem nagy tömegei viszont nem értik a tiszta 
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bibliás hóbort, c8upán n. j iddist! És megíl'ta első 
jiddis regényét. f~A fl fiatal írót ebbon a~ - az idő
tfÍjt rnerész - elhatározásában talán az az öntudat
lan érzés ia vezette, hogy egy nép életét leghívebben, 
a szavale tudatalatti utórezgéseivel s a másként ki
fejezhetetlen hangHúlybeli nuance-okkal az a nyelv 
fejezheti csal< ki, amelyen azt M~ életot éli. 

Ab1·amovicz minden müvének az a márhetetlen 
szocüílis és gazdasági nyomor a főmotivuma, mely 
ttz orosz-zsidó gettók lakói fölött lebeg. A'll a fölény, 
mellyet' a felvilágosodás zsidó irói, az európai J<ul
túrtt magaslatáról, népük minden szokását és intéz
ményét lenóúk, nála lassanként megértő mosollyá 
halkul. N~m idegen kultúrfÍk tükröződését akarja. 
elébe 1nutatni népénel<, 1nint ezt idősebb kortársai 
te~:.~zik, hanem n.zt tartja feladatának, hogy népe két
ségbeejtéS helyzetót irodalmi eazközökkel 1negrajzolja. 
llilsö müveiben (1t kis emúeTke és az ötfolvonásos 
dráma .. \ taksa /J U !J Y n jóltevó'k tcí·rsaslÍ y n) még az 
idősebb írói nemzorlék oHzme1<örében mozog és mint 
Dick, a Z$Í<ló ol ölj áról\ hatnlmnsl<odó és alantas jel
lomét gúnyolja l<i. Ez a vonús különben. nz elkese
t·od ós a bolyi potontátok ollen, Jdk n. népet kizsarol
jál<, az ogykorú orosz irodEttomban is megvolt (Go!JOI) 
óa feltehotö. hogy erre a tómakörre n figyelem orosz 
irodalmi hn.tli.H alatt ttn·elödött, tnint. A.bramoYicz 
tnár említett els(), még héber regényének (Apák él=i 
fiúk) eszméje is tninden bizonnyal Tu rge1~jewre megy 
vissza. Abramovic'll elöljarói a nép jóltevőinek tün
totik fol magukat, mint akik kizárólag a közjóra 
gondolnnic Do an1ollett ajt\.t olönyükTől sem feled-
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keznek meg. Egy gyűl ésen a jóltevők annak a száz
ezer rubeles adománynak az elosztásáról tanácskoz
nak, melyet a kormány a községnek juttatott. Javá
ban ünneplik az eseményt, Inikor híre jön, hogy a 
kormány ellenőrzö kiküldöttje nemsokára megérkezik. 
A azétosztással megbízott elöljárónak, Spodelenek a 
lába erre a hírre a földbe gyökerezik: «Ó, meddig 
leszünk még számüzetésben. - Ellenőrt küldenek 
reánk. - V étkeink miatt büntet minket Isten. ,, -
És szerényebb, de jellegzetes hangon folytatja: «Is
ten segít s még mindent elrendezhetünk Értitek?,, -
«Értjük, értjük11, felel az egész társaság és tényleg 
értik. Elvégre a megbízott is csak ember. Mindenki 
ki van téve a kísértésnek. - Sokkal mélyebben t·a
gadja meg a szenvedö gólusz-zsidóság problémáját 
egy másik regényében (A ló vagy az állatok vé
dence.) lszrolik, egy fiatal diák, éjjel-nappal vizsgá
jára készüL Roppant ideges és hallucinációi vannak. 
Egy napon, amint a mezőn sétál, borzalmas jelenet
nek válik szemtanújává. Egy agyonhajszolt lovat 
üldöznek és kövekkel hajigálnak. ~Iidőn az üldözök
től kérdi, hogy mit vétett ez a ló, egyesek nem is 
hederítenek rá és a hajszában nem tartják fel magu· 
kat, mások meg azt válaszolják, hogy ez a ló min
dig idegen mezökre kapott be, más lovak elöl a 
füvot lelegelte, ezért büntetik. Iszrolik ellenérveket 
hoz fel: va.nnak díszes paripák, melyek semmi hasz
nos munkát nem végeznek, csak legelnek, sőt ~eté
seket leta1)0snak és még sem bántják öket. Szomo
rúan keresi fel az agyonhajszolt gebét és rémülten 
veszi észre, hogy emberi tel\intete van és hogy be-
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szélni is tud. cMióta tart szenvedésed ?» - kérdi. << Ab 
, J 

oly rég, tnint a száműzés.1> Es elmondja, hogy her-
ceg volt egykoron. De már régóta bolyong elvará
zsolva, ütéseknek kitéve, bántva, üldözve, bolyongó 
gebe. <<Volt idő, midőn pillanatnyi nyugtot sem 
hagytak nekem. Mily jó, hogy most ebben a mocsár
ban eliekbetem és kipihenhetem öreg csontjaimat.)> 
Iszrolik, midőn hallja, hogy a ló nem szomorú ese.tén 
sóhajtozik, hanem azon, hogy nincs elegendő zabja, 
kétségbeesetten felkiált: «Hát ez a magatartás illik 
egy elvarázsolt herceghez ?» «Ah, ugyan jól beszélSZ l>, 

feleli magába roskadtan a gebe, .. <<ha más valaki 
ment volna át ily temérdek szenvedésen, mint 
o.mennyin én átmentem. . . értelmét és minden 
érzését és beszélőképességát is elvesztette volna és 
igazán l óvá változik . . . )) Iszrolik az állatvédő-egye

sülethez fordul, a gebe érdekében. Ennek a lónak 
az esete már többször foglalkoztatott minket, vála
szolják. De jó tulajdonai mellett sok panaszt is hoz
tak fel ellene. Kirúg a hámból, apró gyermekeket 
legyilk.ol, piszkos, ragadós betegségben szenved és 
veszélyessé válnék más lovak társaságában. Tisztes 
munkára sem használható. Mindenekelőtt le kell 
vágnia sörényét, hogy tisztább legyen s ki kell még 
nevelödnie, s ha mindezeket megteszi, az . egyesi~let 
védelmébe fogja venni öt. Mikor Iszrolik a feltéte
leket a lónak elöadja, az felsóhajt: «Ó, szavak, sza
vak, évszá.zadja a sóhajoknak, a tanoknak és a fe
csegésnek.• És mikor a gebe n~m is ügyel tovább 
bes~édére, elkeseredetten kiáU fel: «Igazuk van az 
embereknek, ez a. ló nem érdemtll johb sorsot . . · 
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Nem foglalkozam többé veled, egyedül megyek ez
után utamon, nem tartoEunk többé egymáshoz .. : » 

És ezzel a felkiáltással élénken jellemzi Abra.movicz 
a «haszkálan én-kultuszát és egyéniség hajhászását, 
mely az ősi 1alajtól különválik és idegen utakat 
keres. ·Emellett m~gyarázru sem kell, hogy az agyon
hajszolt ló képe nem más, mint a kétezer év óta 
bolygó Izraél szimboluma, Iszrolik alakja nem egyéb, 
mint a haszkála-kor ~ondolatmenetének megtestesü
lése, az állatvédö-egyesület maró szatirája alatt pe
dig Izraél elnyomóinak meg-megszólaló kultúrlelki
ismerete értendő. 

De bár Izra.él sorsának ilyetén szimbolikus fel
fogása mély és erős, Abramovicz jelentősége még 
sem ebben, hanem az orosz gettók nyomorának 
megrajzolásában rejlik. És ez a nyomor, mely azóta 
j ó részt csak annyiban változott, hogy mint maga 
a zsidós~g, a városokba helyeződött át, végtelen és 
beláthatatlan. A megszorítások, a szabad költözkö
dési jog megvonása, a zsidóság összezsúfolása meg
határozott területekre, a mi napjainkban (különösen 
a háború előtt) a lengyel bojkattot vonta maga után, 
körülbelül oly hatással járt, mint mikor szük helyen 
fölösszámú magvakat vetnek el s az így egymásra 
zsúfolt palánták, nem tudva szabadon kif~jlödni, el
satnyulnak. EzekTől a gazdaságilag elsatnyult, nyo
morgó és éhező zsidókról, kik szívükben minden 
nyomoruk mellett az isteni küldetés magasztos hítét 
hordozzák, ezekről a2ólanak Abra.movicz novellái. 
Rettenetes nyomorak annyira egymáshoz kovácsolta 
öket" hogy nem képesek idegen kultúrha.tások fel-
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vételér~, és csak az_ ősj k~ltúra ára~~ kering a nép 
lelkében. AbramovJCz, m1nt haszkahsta, mint aki 
egyr e a magasztos j de ál felé törekszik, lenézi, meg· 
veti a mélységben fetrengő testvéreit. Ez az a hatás 

' melyet idősebb kortársaitól nyert. De viszont, mint 
igazi müvész, ráeszmél, hogy az ő feladata nem az: 
magasabb igényekkel állani elő n épével szemben, 
hanem népe belső életének, belső forrongásainak köl
tői tükrözése. És e feli smerés segélyével kiszaba
dulva a haszkála hipnozisa alól, részvét, szánalom 
és szaretet áramlik lelkéből zsidó testvérei felé. Mind
ezekből az alaptényekből ered az Abramovicz írói 
arcképén észrevehető két ellentétes vonás : egyrészt 
a magasabbrendűnek a fölénye, gúnya és lenézése a 
nyomorultakkal szemben, más~észt az eláradó szere
tet, részvét és szánalom irányukban. 

Egyik - fölényes látással megírt - regénye 
( F'ischke, a béna) a keresésben és a nyomorban el
éktelenedett gettó-zsidó könyve. Abramovicz mélyre
ható pszichológiával jut el a gettó-zsidó lelki alka
tának életerejéig : ga.zd~ságilag bizonytalan helyzete, 
melynek kialakulásában a véletlennek mindig nagy 
szerepe van, s az a körülmény, hogy a véletlen se
gítő hatalmára úgy kell számítania, mint másoknak 
az előre kiszámított tények erejére: mindezekben 
gyökerezik ez embertömeg különös logikája, mely 
az apodiktikus ítéletet nem igen ismeri, hanem 
majdnem kizárólag c.sak a problématikusat. Ezek az 
emlíerek mindig üzletekkel vannak elfoglalva, egyre 
lótnak-futnak, mintha töméntelen dolguk volna, hol
lott mindannyi\\n koldusok és még ~kit n.agy gar· 
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ral gazdagnak tisztelnek maguk között, arról sem igen 
derül ki több egyszáz rubelnyi vagyonnáL Az író, 
ha rájuk gondol, egyre egy nagy koldustarisznya 
képzete merült fel elméjében. A koldusok városa 
11·abzansk, de lakói büszke önteltséggel, a világ kö
zopének gondolják városukat. Isten is csupán azért 
hullat esőt, hogy az ő legelőiket megáztassa, azért 
küld szép idót, hogy a kabzanski zsidó asszonyok a 
szombatra méltóan előkés.zü.lhessenek. Egyik elbeszé· 
lésében (Ha,· maclik B en:jámin) humoráYal önti köriil 
Abramovicz ez alakokat, kik a világból, városukon 
kívül, alig ösmernek -valamit, és mégis elindulnak, 
hogy a legendás Szambaljon folyót felkeressék. Mint 
Don Qu~jote, különböző kalandokon mennek keresz· 
tül, a falujoktól pár márföldre fekvő Teferit'ke 
(Be1·ditsev) városkát már Sztambulna.k v-élik, és sok 
humoros megpróbáltatás után visszafordulnak, haza· 
térnek. 

De szánja é. szereti is Abramovicz az ő népét, 
ás külsö bjányainak ellenére, mint jó anya a gyer
mekében, belső, jó tulajdonait is meglátja. Meghat'~ 
nézegeti az író a. játékszereket, melyekkel népe a gyo
mor korgását elhallgattatja, (A csodagy11rii), mély, 
naiv va.llásosságát, mellyel minden szociális nyomo
rúságát képzelt bűnei büntetésének veszi, és változ
hatatlannak hitt helyzetébe beletörődik, ahelyett 
hogy páriasorsából kifelé törekednék, (amint késöbb 
Bialik a «Harag dalai»-ban ugyanezt a feddést 
szórja népére), -meghatottan nézi népe messiás-várá
sát, a szombat fejedelmi megünneplését, ezt a gyö
nyörü, már H eine-meglátta vonását a. zsidó népélet-

Az UUT ~vkönyve. 1918. 
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nek, mikor az elvarázsolt, nyomorgó zsidó ernber 
herceggé változik vissza, - nézegeti azt a bánatos 8 
egyben fölemelő jelenséget, hogy emberek, egy egész 
nép, az üres ~yomor lázongásait egy oldal talmud 
hideg logikájával, egy midt·ás hely meleg érzésével 

' egy darab Zohár tüzes fantáziájával csillapítják le. 
Úgy tünnek ezek a novellák, mint korrajzok s mintha 
a szereplők csak a népsors és ar népnyomor előadá

sának élénkítésére szolgálnának. N em hiába nevezik 
a gettó Zolá_fá-nak Ab1·amoviczot . A detai~e-ok mü
vészete, finom megfigyelések jellemzik. 

És túl azon a tényen, hogy regényeinek és novel
láinak belső formája laza és szétesö, úgy hogy feje
zeteik feltünés nélkül megszaporíthatók, csökkent
hetök és felcserélhetők, és túl azon, hogy ez író 
e1·eje a megej tő részletszépségekben, a megfigyelés 
mé]ységében és színességében van, ami mindegyik 
oldaláról árad felénk, megállapíthatjuk Abramovicz
ról, a gondolkodóról, hogy ő volt az első, aki irá
saiban a zsidóság történetileg c• ki választott)) voltá
nak, de viszont a jelen lealázó, szomorú helyzetének 
mély, belső ellenmondágát észrevette és müveiben 
aláhúzta és hangsúlyozta. 

S. RABBINOVICZ. 

(Sólem-Aléchem 1859-Hllü.) 

Abramoviczot, az orosz gettó-nyomor könnyező 
lelkű megértöjét, az egyben fölényes szatirikust, már 
~letében a jiddis irodalom első klasszikusának t ekin
tették. Kézenfekvő tehát az a nagy hatás, melyet az 

\ 
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új qnnan fellépő írónemzedékre szelleme gyakorolt s 
érthető, hogy a nála huszonhárom évvel fiatalabb 
S. R ctbbinovicz, pszeudonimján Sólem-Aléchem, az 
ö varázsa alatt vette kezébe a tollat. · 

A baszkála-kor gúnya és fölénye, melyböl még 
Abramovicz kiindul, de mely már nála is a szaretet 
és a ~egértés mosolyává h alkul le, Sólem-Aléchem 
irataiban végkép elveszít minden kiélezett tendenciát 
és tiszta bumorrá olvad. Sólem-Aléchem pa?' excel
lence a zsidó humor költője. Az ot·osz gettó végtelen 
nyomora megkapta az ö érzésvilágát is, de lelke 
belső alkatánál fogva e nyomorultakban első sorban 
is a nevetségeset vette észre. 

Első novellakötetének alakjai, Kaszrilivke és Maze
povka szegény zsidói, erősen hasonlítanak mesterének, 
Abramovicznak alakj aihoz, Tunej adevka és Kabzansk 

, álmodozó naplopóihoz és koldusaihoz. Amilyen szegé
nyek és nyomorultak e semmittevők, ép oly önhittek 
és maguln·a tartók. Egy kaszrilivkei zsidó világkö
rüli útra indul és Párisban felkeresi Rotscbildot, 
300 rubelt kér tőle, cserébe viszont tanácsot ajánl 
fel neki az örökélet elnyerésére. Miután a pénzö~z
szeget eltette, ezt a tanácsot adja a multimil1iomos
nak : <~Hogy örökkön ól j en, uram, el kell önnek Pá
rist hagynia és velünk kell élnie Kaszrilivkében. 
Mert amióta KaszTilivke fennáll, még sohasem, hallja, 
még sohasem láttak gazdag embert ottan meghalni. • 
A kaszrilivkei zsidók, bár alig van meg a betevő 
falatjuk, mégis fölényesek, másoknál mindent jobban 
tudnak. Mikor a va,sutnak első hirét hallják, egy
bangulag leadják a véleményt, hogy az a hír hamis, 

14* 
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hogy olyanok találták csak ki, kiknek nincs más 
dolguk. De mikor valaki elmondj a nekik, hogy ö 
maga is utazott a -rasuton és r észlet eket mesél el 
róla, akkor már elhiszik ugyan, hogy létezik, ~ de 

nem sokáig fog tartani», mondják rejtélyesen egy
másra mosolyog-ra, és meg -rannak nagyon elégedve 
önmagukkaL 

De, bár Abramovicztól függ, ép e pontnál válik 
Sólem-Aléchem önállá'vá, mikor tudniillik arról van 
szó, hogy a nyomorgó, kis kaszrHivkai zsidó a mo
dern élet jelenségeivel jut éri!ltkezésbe. A XIX. szá
zad utolsó negyedében indul meg Oroszország gaz
dasági fellendülése, új, nagy ipari központok alalml
nak, és a kínálkozó új megélés-lehetőségek a mágnes
vas erejé-rel vonzzák a nyomorgó gettó·zsidót a 
nagyTárosok felé. A nagy "lárosok, mint Kiev és 
Odessza, hol Sólem-Aléchem maga is életének nagy 
részet leélte, az újkor bélyegét nyomják a kisváro
sokból beléjük tóduló zsidóság arculatára, a nagy 
kereskedelmi emporiumok csábereje elbódítja a gettó 
éhezőjét, az orosz környezet revolucionárius eszméi 
híveket találnak a zsidó intelligencia köreiben is. 
És a gettó-zsidó félszegségeit a modern környezet
ben Sólem-Aléchem látta meg és ő fejezte ki először. 
Kaszrilivke sztik látókörből fakadó fölénye Jechupec
ban (azaz Kievben) is ugyanaz a fölény marad. 
Menachem ~fendel, Sólem-Aléchem bíressé vált 
alakja, Jechupecbe megy, csábítja őt az az ezernyi 
lehetőség, amit a nagy város a meggazdagodáara 
nyújt. Feleségének levelekben számol be tapasztala
t~iról Tőzsdeüzletekkel foglalkozik, majd ház-, utóbb 



telekspekulációvaL de egyik ágban incs szereneséja 
és végül há.zasság-közvetítö'\""é lesz. Mindegyi.k fog
lalkozásába nagy ·önbizalommal vág bele, a milliónyi, 
esetleg a félmilliónyi jö\edelmen alul nem is akarja 
adni, míg a nszonyok kegyetlen ütései nyomorult 
lényét más térre nem kergetik, hol azután ép oly 
töretlen önbizalommal kezd forogni. Sólem-Aléchem
nek egy másik fi.noman megfigyelt új alakja az 
antiszemita zsidó. A kereskedelmi utazó, kinek arcá
ról lezokog zsidó \olta, zsidóságát titkolni akarja. 
A pályaudvari éttermekben feltünö bangosan sertés
húst rendel, a pályaudvari újságárúanál antiszemita 
újságot vásárol, a vasúti kocsiban az újság címlapját 
feltünöen kívülhajtja, míg végül nevetséges szituá
ciókba kerül. És amikor nem a lcisvá.rosi zsidóember 
botorkál bele a modern élet szövevényeibe, hanem 
az új élet keresi fel a zsidó falut, Sólem-Aléchemnek 
e vonatkozásról is van mély, megható mondanivalója: 
A tejkihordó Tóbiás (Mult és Jövő 1914. évf. 474.) 
szilárd alakja merül fel előttünk , az egyszerü, józan 
zsidó gondolkodás megtestesítöje, és látjuk, mint 
tükrözödnek át lelkén az új viszonyok, az ö lel
kén, aki ezeket nem átéli, hanem másokon : gyer
mekein át szenvedi el. Egyik leánya egy forradal
márhoz ment nöül, kit Szibériába deportáltak, a 
másik a keresztény jegyző feleségévé lett. Míg azt 
szánja, ennek nem tud megbocsátani, bar . kegyet
lensége alatt legjobban önmaga szenved. És az öreg 
tejbordó Tóbiás tragikumának leírásánál Sólem
Aléchem oly szívbemarkoló húrokat tud megütni, 
hogy a nagy humorista egyszerre mint nagy poéta 
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áll előttünk. · És hogy nagy poéta, azt látjuk, midön 
élettelen tárgyak szenvedéseit érzékíti meg, rnint 
A beteg ó1~a c. elbeszélésében (Remény, 1917. évf. 
1. szám.) 

Sólem-Aléchem írásaiban a zsidó n éphumor nyil
vánul meg hodalmi színvonalon. A << badcbonuok
nak, a zsidó lakodalmak tréfás élcelőinek szellemi 
leszármazottja ő. Nagy nyomorúságukban a gettó 
lakóinak mindig szükségük volt a fölényes látásra, 
hogy bajaikon felülemelkedhessenek, hogy minden 
szenvedésükben csupán átmeneti állapotot lássanak 
Isten eljövendő országa felé ; és ezt a fölényt hyper
kritikus értelmüeknek köszönhették, melyuek révén 
a viszonyok felett való felsőbbségük - a cselekvés 
és a változtatás lehetetlensége miatt - a humorban 
olv-aat fel. Ez a humor nyilvánul meg szellemében 
is, -részleteiben is Sólem-Aléchem írásaiban. Mert a 
humornak sokszor sírnivaló dolgokat kell eltakarnia. 
Így például a ((Százegy» címü elbeszélés (Mult és 
Jövő 1912. évfolyam -480. l.) politikai alapja nem 
más, mint az orosz kormány 1882 május 3-iki 
hírhedt rendelete, mellyel százegy városban zsidók 
megtelepedését eltiltja. Mulatságos fo1·dulatokkal 
éleszti fel ez a 1·endelet két kis, szüklátkörü get1ó
zsidónak, a holte-i Jeremiásnak és a hobopoljei 
Nachmen Léhnek régi viszályát. lviár most : a zsidók 
jognélkülisége, hányt-vetett élete tulajdonképen szo
morú tárgy. De a zsidó humol' géniusza nem esik 
kétségbe, hanem .fölényesen így szól: Tekintsünk el 
az ügy szomorú oldalaitól, és egyedül azt a mulat
ságos tényt nézzük, hogy mire J e1·emiá.s a jogot 
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nagy nebezen kiküzdi és ellensége kimondbatatrau 
mérgére, vároaltájába I-Ioltére viss.zatéthot, addig 
megjön az új rendelet, mely szerint zsidól<nak Hol
tén is szabad megtelepedniök s igy J e1·emiásnak 
mü1den fáradsága, ellensége óriási Jrárörömére, fölös
legesnek bizonyult.. És valóban, e fölényes humor 
nélkül ezek a szociális ldnzások és hányattatások ki 
sem lettek volna bírhatók. 

E vázolt fölény adja meg Sólem-Aléchem humo
rának belső szelle111ét. Alakjainak fonnailag j ellemző 

humoros tulajdona pedig a fecsegés. Elbeszéléseiben 
a nevetségességnek az az egyik főeleme, hogy alakjai 
az élet apró-cseprő bajairól szélcsen és részletesen 
beszélnek, mint valami nagyon fontos dologról. Egy 
zsidó az orvoshoz megy, hogy baját elpanaszolja ; 
de közben egész élettörténetét elfecsegi. És az író
nak egyben a célja ia ez volt. Mert az elbeszélés 
gondolatmenete csak látszólag azéteső és elkalandozó, 
az író csak kifejezési formául használja fel ezt a 
látszólagos pongyolaságot, míg valójában minden 
mondat a. maga helyén van. Ez az asszociációs 
gondolatmenet pedig egyúttal a zsidó pszic,hére is 
jellemző. 

De nemesak mulatságos : szomoní oldalai is van
nak Sólern-Aléchem elbeszéléseinek. Ö is meglátto. 
már a márhetetlen gettó-nyomort, a szociáJis insé- . 
get, épúgy mint Abramovicz. Az éh~zés nála önálló 
motivum. Megírja az öregedő, nyomorult gettó-zsidó 
életét, ki nem tud dolgozni, leányai gyárakba járnak, 
de ő, mert nem kereR, enni sem akar gyermekei 
keresetéből; vallásos böjtö~ ürügye alatt éhezik, míg 
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egy igazi böjtnapon végül a templomban csendesen 
elhúny. És mint Abramovicz, úgy Sólem-Aléchem is 
a vallásosságban, a családi élet melegében· látja népe 
kárpótlását mind a szenvedésekért. Egyik mono
lógjában (ezt a formát az író, mint Dosztojevszld és 
más o1·oszok, előszeretettel alkalkalmazza) egy öreg, 
geitó-zsidó dicsekvését hallgatjuk, örömének ecsete
lését, hogy a purim-estét egész családja, valamennyi 

• vej e az ö asztalánál ünnep eli. Amint sa j át szavaiból 
kiVl:lsszük, egyik veje állandóan beteg, a másik ~gyre 
csak (•tanul», a harmadiknak kezében semmi üzlet 
nem sikerül, s igy tovább. Mi úgy gondolnók, hogy 
ily körülmények között a szomorúság volna a helyén
való. De nem. Ö örül, örvend az ünnepnek és ör· 
vend családjának. Egy kis zsidó melamed pedig 
ezernyi veszélyek közt kel át a j égzaj ló Bug folyón 
és ezer haláltól sem retten vissza, csakhogy a Peszach
ünnepet családj a körében tölthesse el. 

Sólem-Aléchem ereje, bár regényeket is írt (Stem· 
penju), novelláiban van. Regényei is novellaszerűek. 
Humora egészséges és mély, és írásai a zsidó humor 
gyöngyei. A •zsidó Mark Twain»-nek is mondják öt. 
Ez az spitheon azonban eltekintve attól, hogy Mark 
Twain humora inkább száraz, míg Sólem-Aléchemé 
meleg, annyiban sem áll, mert Mark Twain a hu
morban az általánosan emberit kereste, Sólem
Aléchem humora viszont jellegzetesen zsidó humor, 
mely elsősorban is (és ennél a pontnál ragyog fel 
Sólem-Aléchem írói arcképében az újság, az eredeti
ség vonása) a gettó-zsidó léleknek a modern kül
világgal való érintkezésböl fakad. 
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J. L. PEREZ. 

(1H51-191ó.) 

Arbamovicz író arcképén két jellegzetes vonás 
tünt fel különösen: az iróniáé és a szereteté. Az 
első még a fölényeskedő l1aszkála csökevénye, az 
utóbbi már a költő lelkének végtelen megremegése 
népe végzetén és szenvedésein. Abramovicz iróniáját 
Sólem-Aléchem örökölte, kinél az tiszta, öncélú mü
vészi humorrá olvadt fel. Népénelt szerotete pedig 
Pe?"ez írásaiban a legirodalmibb értelemben vett 
szociál is költészetté nemesedett. 

A második háborús év (1915.) tavaszán az oetromra
készülödés izgalmai közt Varsóban elhúnyt Pe1'ez az 
első, igazi, európai veretű egyénisége a jiddis irodalom
nak. Míg a legidősebb jiddis írónemz-edéket nem any
nyira irodalmi, mint inkább a népszellemet pallérozó 
törekvések vezették s míg Abramovicz is telítve van 
a régi módi nemzeti ideológiával - mint a Perez
cel egykorúak közül is még P-rúg poézise - addig 
Perez az első, kivel szemben modern, európai jelzé
seket kell már alkalmaznunk, mint : kozmopolitaság, 
szimbolizmus, realizmus, proletárköltészet 1851-ben 
született, Zamoscban, a volt lublini kormányzóság 
egyik liberális, zsidó városkájában s így nem kellett 
neki, mint a többi jiddis írónak, a maradi környe
zettel való harcokban energiáit elpazarolnia s akadály
talanul szívbatta magába a modem irodalmi kultúra 
eredményeit. Míg az orosz föld egyéb jiddis íróinál 
az orosz kortársirodalom naturalistáit, /Jo"lojet•.';zkil, 



Tu 1·genjewet, Goyoll, C 'eh ovo t kell csak számon tar
tanunk, Perez no-relláiban · drámáiban már I bsen és 
Jlaelctlinck szimbolizmusa és misztikuma tükröződik 
VISSZa. 

Így Perez fellépÁsével a r égi módi jiddis irodalom 
keretei széttördelődnok és a roadernség szabad lég
árama tör be a fülledt levegőbe. Ámbár, rnint kor
társai, még ö is a haszkála-kor gondolatmenetéből 

indul ki, ez a hatás hamar elsimul egyéniségében. 
Első verseit még héberül írja, a haszkála << hivatalos• 
nyelven (Ha-ugáb). 1 Finomak és sejtelmesek ezek az 
első héber versek, egy érzékeny, fiatal, az élet misz
tikumát megérző költölélek megnyilvánulásai, antint 
ez << óhtlj' c. ve1·sében feltárul : 

Sóhaj. 

~1ért minden reményem 
Csak szárnyak snhogása, 
Csak suttogáSa. lombnak, 
Vagy - fények villanása 
Hajnalpirkadatban? 

Mért minden r eményem 
Csak illó lehe virágnak, 
Yagy sóhaja szellőnek 
A lantnak húrjain, 
Vagy gyöngye harmatnak 
Liliomlevélen ? 

t Az itt következi) versek ű tanulmány ir6jának forditásai. 
P erez verseiből többet le forditott dr. Patai J 6zsef : •Héber 
KöUök•. IlfiT kiadása, II. köt. 232 ~37. lap . . 
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Mért minden r eményem 
Csak színes szivárrány, 
Csak csilló délibáb, 
Csak suhanó álom -
Erőtelen, 

Súlytalan, 
Testtelen? 

219 

Kezdetben, mint Frúg, idegen'kedik még a jiddistől, 
melyre nagyon is rátapad a piacnak, a kofáknak, a 
dajkáknak, a legalsóbb néprétegeknek tónusa. De ezt 
a hibás korszellemből fakadó ellenkezést hamar le
győzi a költő egészséges érzéke. Szerelmi lirája. Heine 
szentimentálizmusának bély~gét viseli magán- rövid, 
kétstrófás, ·érzelmi kilengések e versek, minők heinei 
hatás alatt ez évtizedekben Európa minden irodalmá
ban divatosak voltak. Jellemző a cc V égtelenség cím ü: 

Y égtelenség. 

Csillagok és felhők titkait 
Fedezern fel, édes, szemedben ; 
S virágbeszédek titkát megértem, 
Ha ajkad hűs szele rebben. 

S ha csöpp kezed fejemen remeg, 
Feltárul a történet nekem ; 
S kék szemed fénye átvilágol 
V égtelen nemzedékeken. 

Mint Heine, az első sorokban megadja a vers han
gulatát s a költeményt az utolsó sorokban egy várat
Jan képpel lezárja: 
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Sejtele1n. 

Borús az ég, mint bús, sötét göröngy -
S elborúl a lelkem ; 
Ó, bús göröngy föd be már ma-holnap 
Engem is, engem ... 

Bánatom és fáj dalmam felett most 
Hűs eső szaka.d ; 
De hideg könnyel te áztatod majd, édes, 
Akko?' súomat. 

Más költeményeinek bangján Heine Cinizmusa és 
iróniája uralkodik. Annak a kornak a szelleme ez, 
mely már nem bisz az idealizmusban s a romantikus 
képeket egy gúnyos grimace-szal, a való élet rideg 
lehelletével e !fagyasztj a. Ez a tónus, me ly az ideális 
képnek realista visszáját érezteti meg, csap ki •Fo
lyam>) c. verséből: 

Folyam. 

Büszke volt s gőgös a folyam 
Csillármán vizének. 
<~Bennem)), mond, "csillag ég ; s bennem kékellnek 
Kárpitjai az égnek! » 

De hirtelen elborult az ég 
8 száz felhő előoson. 
S eltörtek kék ég, fények, csillagok 
A nyögő hullámokon. 

Különösen egyes balladái tükrözik ezt a fölényes, 
heinei tónust; egyiküknek ( ccJ.IJo 11isch))) egy fiatal 
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talmudista szerelme a tárgya, ki elé az ördög egy lányt 
hoz, hogy öt megrontsa. Perez nem sok verset írt, 
de ebben a kevésben is már inkább az az új hang a 
jellemző, mely a novellista Perez új gondolatkörének 
sugarait vetíti előre. Az «Éjjeli őrök>> ugyan, mely 
Chcunisso hasonló címü költeményének mintájára 
készült, még gúnyos kirohanás a cbasszidizmus ellen: 
az éjjeli őrök, - azaz a jáJmborok, a maradiak -
a tűztől (a tudástól) óvják a n épet ; << csak aludjatok ! l> 

énekli az éjjeli őrök kara, mi vigyázunk rá, hogy 
«ne gyúljon szikra agyatokban>>, «csak aludjatok csen
desen továb b ! » Ez a gúnyos hang még a haszká
lista Perez-é. De a <<Jochebecl« hangja már a proletár
költő lantjáról f~kad, aki a 1·égi, a történeti kereteket 
az új idők tónusával szétrobbantja. Jochebed, Mózes 
anyja, a király leányától rábízott gyermeke bölcsője 
felett dalol, de énekének motivumaiban nyoma sincs 
a régi ideológiának, mely I zraél dicsőségéről s a 
kiválasztottaágról sző áb1~ándokat ; ez az ének az el
nyomott nép proletárasszonyánák a dala, aki csecsemő
j ébe a bölcsőben önt már .örök gyűlöletet testvéreinek 
elnyomói ellen. És szociális hang szólal meg a költő 
prófétai átköltéseiben is. Érdekesen jelentkezik · e 
tekintetben Perez és az ugyancsak prófétákat átköltő 
F?·úg felfogásának különbsége : Perezet a próféták 
szociális igazságot pré.dikáló jgéi kapják meg, mig 
Frúg itt is a zsidó nép tö1"téneti szenvedéseinek köl
tője marad. 

A szociális versek Perez·éből virágzik ki azután a 
proletár-novellák Perez-e. A jiddis irodalom alap
tónusa1 A bramovicz óta napjainkig, a gettó-zsidóság 
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végtelen tömegnyomora. De míg Abramovicz szemei 
előtt a kisvárosi gettó ősnyomol'aP lázongott, me]y a 
XIX. század második felének gyökeres gazdaságj át
alakulásai következtében már inkább a múlté és mtg 
Sóle11z-Aléchem. első észrevevője azoknak a hatások
nak, melyeket a gazdasági átalakulások a zsidó nép 
életéhén okoztak - felruházva a müvészi humor 
fölényével -- nem jgen törekszik a viszonyok mé
lyebb felfogására, addig Perez novelláiban jelenik meg 
először a proletár-zsidó, mint a modern gazdasági 
viszonyok függvénye. A régieknél csak az ódonvágású, 
a hagyomány életét élő zsidóság típusát láttuk, Pe,·ez 
megmutatja ugya,ne zsidóságot, amint a modern gaz
dasági élet áramában kereng. A varsói zsidó szo
ciálistát, aki, még kaftánban ugyan, sztrájkokat ren
dez, ~ár a mi világunkból valónak érezzük. Ennek 
a zsidó szociálistának az alakja ((( Volt egyszer egy 
király . . · ') c. drámájában) nem eszmei elvontság, 
ez alak tónusa teljesen zsidó - s igy látjuk egyben 
a folyamatot, hogy mint olvad össze Perez kozmo
politasága népei érzésével : a szof'irí Lis vonatkozásban 
felvetett témák zsidó levegőben nyernek életet. 

De azért P erez érzékeny, finom tolla Abramovicz 
meglátásaira is szerez vat·iációkat. Az éhezés, a szo
ciális nyomor rémes árnya imbolyog egy helyen 
felénk. lfár napok óta alig evett a család. Az asszony 
lefekteti a törött.butorú, homályos, hideg szobában az 
éhes ·gyormokeket s nehezen várja, hogy férje valami 
kis pénzzel megérkezzék. A gyermekek elszunnyad
nak. Az ·em ber megjön, de üres kézzel. <(A gyerekek 
folriadnak é a félálomban nyöszörögnek : kenyér ! » 
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- Isten ments, · ki eszik máma?! - mondja. Men-
del, az apjuk, keserű tréfával 

Az álmos gyermekek zavarodottan tekintenek rá. 
- Hisz ma böjtnap van! - folytatja sötéten. 
- Micsoda böjtnap, apuska? - kérdik tágra nyilt 

szemekkel. 
- Hát tudjátok . . . olyan. . . úgy történt ... ma 

reggel leesett a tóra az almemorról. Hát ilyenkor . .. 
azért böjtöt hirdettek holnain·a ... még a csecsszopók 
is böjtölnek. 

A gyerekek előtt még homályos a dolog: ha hol
napra böjtöt hirdetnek, mért böjtölnek ők ?na. Az 
apa észreveszi magát és tovább magyaráz. 

- Ez olyan böjtt mint jom-kippur . .. már ma 
este veszi kezdetét. 

A gyerekek erre hirtelen fürgén leugranak az ágy
ról és virgonc örömmel táncra kerekednek. 

- 1\rli böjtölünk, mi böjtölünk ! újjonganak. 
Mendel háta mögé rejti a feleségét, hogy a gyer

mekek észTe ne vegyék kicso1·duló könnyeit. >> 1 

S így tovább. Ezek a zsidó · gettó-dalvak halott 
vároekák. Az egyenletes nyomor annyira uniformi
zálja lakóikat, hogy alig van különbség közöttük. Ha 
a balottak felkelnének síl'jaikból és besétálnának a 
városkákba, mi feltűnést sem keltenének. Nincs kere· 
set, tisztára csoda, hogy - úgy ahogy - eltengőd
nek. Emellett egyáltalán nincsenek tudatában nyo
morunk nagyságának, mert a sok nélkülözés elveszi 

1 Magyar Zsidó Könyvtár. Szerkeszti Patai József. 14. füz. 
Bolgár Mózes: Perecz elbeszélései. . 
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látókörüket Mikor _Honze az égbe kerül és földi szen
vedéseijrt bármi jutalmat kérhetne, fantáziája nem 
viszi magasabbra egy-egy reggeli, friss, :r:neleg, vajas 
zsemlyénél. 

A modm·n proletárkérdésnek egyik főága a nő 

gazdasági helyzete körül forog és Perez új meglátásai 
e téren is erősen érvényesülnek. A hivatalos zsidó
ság a vallásos életben a nőt teljesen otthonába szo
rítja vissza és Perez novelláiban i rodalmilag körvona
lozódik a zsidó nő helyzete. A leány, a család nyo
mora iniatt, a gazdag, vén kérőhöz megy nőül, 

hogy testvéreiért az iskoladíj at fizethess e és hogy 
gyógyíttathassa beteg atyját. A férj bajnaltól éjsza
káig a t almud fóliánsaj mellett ül, mig az üzlet 
ügyeit teljesen az asszony látja el; s emellett büszke 
rá, hogy imígy férje mellett neki is része lehet a 
túlvilági juta1om megszerzésében. Holott a zsidóság 
a nő lelkét vallásilag müveletlenül hagyja, --- s ezért 
Perez megértőleg viselkedik a gettó leányával szem
ben, aki, mert nem tanították meg 1·eá, a zsidóság 
magasztos történetéről és hagyományairól mit sem 
sejt és az idegen pompa fénykörébe szédül. De 
mindez ·még régi viszonyok rajza. Erős és merész 
hangokat üt meg azonban Perez, mikor a nagy ipari 
központok proletárleányairól novelláz, kik vagy sze
relemtelenül fonnyadnek el, vagy harminc rubelnyi 
összekuporgatott hozománnyal egy durva napszámos
hoz mennek nöül, aki mallett a nehéz munkában 

. tüdővészesekké lesznek, s ezért igen megérti őket, 
ha fiatal életüket, bár nem a társadalom-ezentesitette 
utakon és módokon, kiélvezik. Ugyanez a probléma, 
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mint drámai fesz ültségű üsszedtközések magva, tárgya 
· a (<JVővérek )) c. egyfelvonásosánalr is. 

Mind e mondottakból kiviláglik, Perez novellái
ban ~em a zsidóság, az elvont eszme, az összes
ség sorsa jelenik meg, hanem a ::..sidók, az egyesek 
küzdenek, szenvednek és bullanak el. Achad Haa m, 
akinek. irásaiban a zsidó j öv ő gondolata él, a zsidó
_ságot, az eszmét, fölibe helyezi a zsidóknak, az egyé
neknek. Perez azonban nem eszmékből indul ki, ba
nem érzésekbőL Az érzelmi vonás uralkodik írásai 
fölött s innen van, hogy novellái 1·övidek, egy gyor
san illanó érzelmi lülengés vetületei. És lelkének 
érzelmi jellegéből érthető meg, hogy oly lelkes tol
mácsolóra lelt benne a zsidóságnak az a mintegy 
kétszázesztendős irányzata, mely az élő érzés alapján 
épül fel : a cha ss ::idizn~u s. 

A chasszidizmus, e zsidó misztika nem más, mint 
a zsidó szellem reakciója a kozépkor merev talmudiz
musa ellen. Alapítója ez irányzatnak; a XVIII. szá
zad elején, egy szegény napszámosember volt, l zTael 
Baal- sen~, Miedzborzból, a galiciai Kárpátok tövében. 
Életének nagy Tészét . emberektől elYonulva, hegyek 
között, barlangokban elmélkedve tölti és eszméit be
szélgetésekben, tö1·edékes irásokban hagyja hátra. Irá
nyának fővonása a miszticiZIII'US. Isten mindenütt je
len van és érzésünk útján közvetlenül érintkezhetünk 
\ ele. Minrlen Istentől jön, tehát nincs rossz a vilá
gon. Innen ered a Baal-sem optimiz1nusa. Elloneége 
a túlzott aszketizmusnak ; a testnek is meg kell adni 
a jogait. Nem az agyé az elsőség, hanem a szívé, 
nem a tanulás a fő, hanem az érzés. - s nem az 

Az D riT 'tr;könyvt'. l 018. 15 
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ezernyi előírások betartása. Imákban és belső e:.dri zi8 -

sa l leb ot vén Istennel érintkezni, a ·legalsó muukás is 
méltóvá lehet minden égi jutalomra. A népnek új 
vezetöi támadnak : az igazak, a '' caddikim 11, a köz~ 
vetitök Isten és a nép között. 

De a chasszidismus, épen mert népmozgalom volt, 
nem maradt meg a kezdet filozófiai magaslatán. Egyik 
sa1·kalatos elve: a tudomány semmibevevése: a leg
nagyobbfokú tudatlanságnak válik forrásává. A rebbe
hez h ívei az élet legfontosabb dolgaiban (mint há
zasság, betegség, üzletek), pénzajándékkal közelednek 
tanácsé-rt. A cadik, mint közvetítö, megszakítja a köz
vetlen kapcsolatot Isten és az egyén között. 

Ez elkorcsosodás . alapján tisztán megérthető a ra
cionális baszkála mély idegenkedése a chasszidikus 
iránytól. Perez az <c Éjjeli öröku alakjaiban még szin
tén a sötétség, a tudatlanság tipusait látja meg
testesülve"" De nem sok idő telik bele és megérzi, 
nem nézve a leromlott külsőre, e zsidó misztika min
den belső szépségét és értékét. Egyik könnyekig meg
ható novellájában - és cbásszid novellái mintha köl
tői illuszh-ációi lennének ez irány mély tételeinek, -
a cadik (talán épen a Baal- senuöl lernintázva ?) 
parasztdarócba öltözve megy minden bajnalban az 
erdőre fát vágni, hogy egy szegény, beteg zsidó asz
szonyou segíthessen. Az isteni szférák misztikus 
zenéjét hallja felzengeni a haldokló kabbalista és 
lelke a csillagok közé repül. Az egyszerű, tudatlan 
chásszid a dal, a zene szárnyain jut érintkezésbe 
Istennel s az együgyti, jámbor munkás is !Rten elébe 
jut, ba igaz szivvel cselekszik. Mert a· tanul,a, 



29--- 1 

fl tudás : . egy hidegen csjJlogó palota csi1pán, hol 
a lélek melengetetlen 1narad. Az ezernyi s~abvá

nyok tömege: egy ·kőrakás csupán, melyet már ezer 
emb e1·öltö hány az érzés malegen ragyogó gyémántja 
fölé, hogy ez el ne sikkadjon ; és ép ezáltal sikkad el. 
És a chasszidizmus Per ezn él nemcsak novellatárgy, 
hanem tragjkus fejlemények magva is. Az •~A1·any

lánc>) . c. drámÁ,jának b őse egy csodarabbi, ki meg
ingott bitének fájdalmas tudatában ráeszmél, hogy 
benne megszakad a cRodat eYÖ ősök. láncolata, m ert ő 
maga n em hisz többé a csodában és a nyitott frigy
szekrény előtt lázadozik I sten ellen. 

De Perez, kinek pályája ép az antichasszidizmussal 
kezdődik, a cb asszidságnak szépségeibe sem merül el 
kritikát lanul. J ól látja ő a mai cadik-rendszer hát 
rányait, amint látja a haszkálti nak, a talmud-zsidó
ságnak, az új nemzeti mozgalomnak sötét oldalait 
épúgy, mint előnyeiket Mindez ellentétes irányokon 
felülemelkell ik P erez szociá Us ér zése és mint egy h a
talnip,s ív fogja egybe őket. Ez az érzés nyilvánul 
meg l\evésszámú szi?nbolikus novellájában és drámái
ba.n (mint ((Éjfél a piacon• c. ) m alyeken J[apterliuck 
misztikuma terjeng. 

Ab?''(tmo?,iczon, mint közös ősön át Sólem-Alécheill 
és Pe1·ez nyú)tják a mai orosz-lengyel gettóélet szin
tézisét. Mint e komor világ ne1 rető Deuwkritoso : 
Sólem-Aléchem - és PeJ·ez, mesterét measze t.úl- ~ 

szárnyalva, mint. sötéten és szomorún látó He11 rtklei
tosa ugyane. szenvedő világnak. 

Rndapost. D1·. Mobllír A1·u(r. 

15* 
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ES'l,ERHÁZYAK SZERZÖDÉSEI A TATAI 
ZSIDÓ HITKÖZAÉGGEL. 

l I. Bákócú .Fer~ n c idejéb<-'ll rPá.olvashatjuk a háLo
n1ra H z Írás szavaj L sz ó szflrin t , hogy az gyűlöl <-' tes az 
fRtl"n szernébfln, tnf•rt a Pélelabeszédek költője szerint 

<<VÍHzályokaL indit tf•stvérek között>> (6, 19). Gróf Ester
házy MiklóH nádornH.k unokája, Anta.! kurucgenerális 
~ttját öccsét, .J ózs0ft' t. vf'tt,(' ostrom alá, a, la ban c semptei 
kapitányt, a l<ér-d)bhi m·Hzágbírót 1707-b~n, akinek húsz 
évvPl a.zután, mint komárommegyei főispánnak akadha
tot.t. nwg ct R~wm<' az akkor a bécsi császári asztalnok és 
ausztriai korn1ányt~tnám~os Krapf li'. .1. Gáspár kezén 
l evő tatai birtokon és rnegvette azt 343,524 forintért. 
(l~sterházy János : Az lDsterházy-család, Bohrhacher 
Miklós : rrata törtónEl t0, :Mobl Adolf : Ta.ta plébánia 

• 
történe te). 

'Rogy u, háború gyiílöletes, arról talán senki sem tud 
lwsPrveseLb gyászdalt énekelni, 1nint a tatai zsidók. 
\ u1oháosi vész után Tata kétszer volt a Zápo1yáék 
birtokában, kilencszer pedig a törökök kezén, itt járt 
továbbá Bocskay István 1605-ben hadával és ugyan
csak Hethlon Gábor 1619-ben. Kilnondhatatlan az a 
szenv0dés, amely ezen hadjáratok idejében az összes 
lakosokra reázúdult, széjjelrebbentek a szélrózsa minden 
hányában az életb0n 1naradottak, 11)id6n máról-hol
napra nf\rn tudták n.lakósok, hogy mi lesz velük (1. Bohr
baeber i. 1n. 99 alt v .ll.) .. Volt idő, amidőn adót l 7 lakott 
ház után fizettek az eléggé népes (u. c. 1291.6000 lélek) 
helységben és nincs kizárva, hogy több adófiz€ tó Egyálta-
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lá ban nrm is volt akkor Ta tán (~Iohl i. 111. 461.). Ilye u kö
rülményPk között feltételezhPtjük, hogy zsidó elődeink 

rgyáUalában nem tartózkodtak ebben <t korbn.n abban a 
helységben, ahol már c\ Z ~rpádok idej ében is Rzép szám
mal él t0k egész Corvin Já.nos idejéig, akinek birtoklása 
ala tt 1190-ben kiűzetvP rövid idő mulva újból Yisszate
lf'piiltek . . \z azonban tény, hogy sennniféle adatainknin
csen Pk zsidó lakasságra vonatkozólag 1711-ig. Ha tehát 
luktak ntégis zsidók Tatán és környékén, akkor igen kis 
szám bn.n lehettek csak és a sok háború tüze minden erre 
vona t kor,ó okmányt felprrzselt. _-\ szatmári béke utáni 
csendfis id ő h ben azonban lassan-lassa.n újból Inegtele
pPdnf'k ősi fészkükb<-'n, 1nint a dermesztő tél zivatarjai 
után visszatérő vándo1·ma darak. 

~~Pnt tudjuk 1negállapítani, hogy Yajjon az eJőbbi 

földrRurak alatt kezdet t-e meggyarap0dni a zsidó lakos
$ág szán1a, va.gy csupán az Esterházyak alatt, akik 
elPinte valóságo~ lPtel('lpítési politikát. követtek Tata 
igen elhagyatot t Yirlél;;én. :\fikovinyi Hán1uel, akinek ter
vei szerint kezdték nwg 1749-ben a bud<Ü királyi Yár
palota építését, két évvel a.zelőtt le csa poltat ta a tatai
füzitői 1nocsaraka t gróf Es terház y .T ózsef rendelkezé
sérE' .. Jöttek települők a la kha tóvá tett területre Hanno
ver, Ve::;ztfália és Elzá~zból. Így keletkezett Tatán az 
ú. n. Xeustift. Vellik jöhettek, sőt bizonyára előbb is, 
né1net-, cseh- és 1norva-zsidók is . ~-\. legrégibb shkő, 

amelyet a tatai zsidó temetőben találtam, azt hirdeti, 
hogy alatta, nyugszik az 1743-ban elhúnyt Cirl asszony, 
akinek (vagy Áron édes a.tyjánctk) családi lWVE' Aus
spitz volt. és ~ikolsburg városbeliek valának. Így tehát 
a szahnári békekötés utáni ne1~edék 1nár zsidó teu1et6-
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vel rendelktúk. 2\fár jóval 17 49 előtt zsinagógájuk is 
Yolt. Abban az éY ben könyörögnek a tatarozási engPdély 
elnyerése végett az ura.dalon1hoz (Büchler : .Magya;.
Zsidó-Szemle XI. 501), sőt tervbdn van egy új zsina
góga felépítése, az előbbit Inár akkor <(C"l.lte Schull»-nak 
nevezi az okirat, sőt említést tesz róln., hogy van saját 
<<policey>> (Ordntmg)-juk.l 

Az alább leközlésn' kerülő, 1838-ban keletkezett 
okn:at, amely megemlíti · a ~sidóhitközség felvételét 
(Aufnahme der Juden-Gemeinde) bizonyára a XVIII. 
század első felére, nincs kizárva., hogy az első negyedére 
gondol. ~fegtudjuk belőle ar.t az eddig nem tudott tényt, 
hogy felvételük legelső na.pjaitól kezelve fizetett .minden 
házzal biró család az lli'achtlmi pénztárba évenkint 
védelmi díj (t'chutzgeld) ellenében J2 forint és néhány 
(az egyik adat szerint 8, a. másik szerjnt 6) krajcál't, 
a házza l nem biró család annak az összegnek a felét. 
1838-ban 123 zsidó család la.kott rratán és Tóvároson, 
akik közül csak mindPn hetediknek volt háza. Ipar és 
kereskedeleiB igen pangott .Pkkor elannyira , hogy maga 
az uradalom kénytelen volt követeléséből hatvan szá
zalékot engedni. A hitközség az előző években adós
ságba verte m~gát, aininek ~övetkez_tében a átuális 
bor után járó 130 forint helyében megelégszik az ura
dalonl 80 forinttal. _\ zsinagóga fennállási engedélyeliját 
is csökkenti. )iegtudjuk, hogy a tatai zsidó eklézsiának 
a zsinagógán kívül még kórháza (Krankenhaus), két 
fürdőháza és két másik házc-t volt az egyikben az· elő
imádkozó, a másikban a sírásó lH kott. )!indegyik birtoka 

1 L. közle ményemet a. .Mult éM Jövőbt:n (IV. év-f. 423-4-25.11.). 
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után l' gy aranyat fizetett, ötször annyi díj járt az urn
dalmi pénztárba évenkint a szo1ubati zsinór húzá::;áért 
való engedélyért, azonkívül két forint regáliát fizetett 
a 1nészárszékért. A fize tendő díjak összege 1838-ban 
490 forintot és 62 dénárt tett ki. l\1indezt kétszeri, 
félévi, előre fizetendő részletben kellett be~zolgáltaini 
akként,, hogy a közösség fdcl{)s az egyesért és az egyén 
az .összességél.'t (solidarische Haftung, alle für jeden, 
und j eder für alle). Hogy az összeg biztosa~ és pontoF;an 
beszolgálba.tó legyen, a zsidó hitközség jogában állott 
a jómóduü.kra többet és a szegényebbekrr. kevesebbeL 
kivetni. Ha azonban urasági engedély nélkül tt:}lepedno 
le jövevény zsidó, akkor a bíró ·~eti sajátjából a házzal 
rendelkezőnek védelmi díját, a hitközsóg szintén bün
-tetésként annak a felét. 

Minden év január havában urasági hivatalnok segéd
letévd összeírandók az összes zsidó egyénele Akiről 

kisült, hogy a már választott családi nevén kívül más 
családi nevet is használ, az testi fenyítékben részesül. 
Akik nem uradalmi házban lakva kereskednek vagy 
nyitott i.izlettel bú·na k, küiön megállapodást kötelesek 
keresni a fizetendő regália tekintet.ében az uradalom
null, valamint az is fennáll minden zsidóra, akár ura
rlaluri házban, akár másuti lakik, hogy az uradalmi 
törvényszék hatáskörébe tartozik. _ 

~\ szőll őbirtokos zsidók m~ghagyatnuk birtokaikban, . 
rituális bort készíthetn~k a maguk szií.kséglr tére és 
akója után négy krc:tjcárt fizetnek az uradalmi pénz
tárba. )fasunnan bor be nem hozható elózeü)s uradalmi 
engedély nélkül. Ha ez()n sza bál y ellPn vét a zsidó, 
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borát elkonfiskálják a.~ untdalolll ja. vára. A lá ne1n zsidó
nak árusít bort, az 12 forintot fi zet bün tPtésül. 
Rendőri szigorral ellenőri~tek minden t . Bőt n1ég az 

iskolaügyet is így óhaj tották t''lintézni. A zúgiskolák 
beszüntetendők. I(özös zsidó iskola (allgen1eine Schule) 
állítandó fel. A tervezet Ininél előbb benyuj tandó ura.da.l
mi j óváhagyás végett . l\fagán tanítót zsidó ember csak 
uradalmi engedéllyel tarthat gyennekeinél, aki azon
ban más család gyermekét nem taníthatja.; aki ez ellen 
vét, megbüntettetile S0n1 az alkalmazott tanító, sem 
a hitközség alkalmazottja nem bir igénnyel a bennlakási 
jogra (Incolat) és így ők, mint gyennekeik, valamint 
minden zc:;idó em ber zsidó szolgája vagy segédje idegen
nek (.f_uswartig) tPkintetik. 

A zsidó iparos köteles n1agát az j paros céhbe felvé
tetni , előzetesen azonban jól megtanulandó a mester
sége és a legmagasabb rendeletek szerint előbb a ~án
dorló éveken (Wanderungs-Jahre) át kell esnie. 

: z uradalom kötelezi 1nagát , hogy megvécü a zsidó 
hitközséget, hogy a zsidó ceremóniák bánta tlanul elvé
gezhe tők legyenek és ha valaki ezekben őket meg
za varná, támaszt tal álnak nála . 

A Pataky ]ferenc uradalmi felügyelő és a zsidó bíró, 
valamint a két esküdt által aláírt szerződés szószerinti 
sz öv ege e kk én t hangzik : 

A külzeten: 

A' Tatai 'Sidó kösséggel az urodalmi adórúl 's egyéb 
haszonvételeiről 888-i Januar 1-ő napjátúl, 846-i X-ber 
vé~é!g kötött · 
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Szerződés . 

1840 ~ . l. a' Szerződés Taksája 3 Évre 6 F . 50 d. 
és igy 9 Évekre tészen Ezüstben 19 F. 50 d. 

Pa.g. 103. J a.n. ll·én 841 fizetett tizenldlentz for. 
50 d. ezüstben. Tatában. 

A belzeten : 

An heute, zu Ende geset7Jten Jahr und Tag, ist von 
Seiten ejner hoch Graflich ~ioolaus Estrerházyschen 
Tottis, Herrscha.f t nlit der Tot.iser Juden Gemeinde, in 
Bet n ff des Schntzgeldes , wi e auch aUer übrigen Schuldig
keiten und Gaben auf derseiben bittliches Gesuch und . 
clarauf den 18. August 1838 erfolgten H errschaftlichen 
Bescheid vo1u l " Janer 1838. auf neun nacheinander . . 
folgende Jahre, das is t bis letzten n ecember 1846. 
folgender Contrackt Yerabredet und besebiossen 
word en. 

1. ·Qbwohlen nach alten , gleich bei ~~ ufnahme der 
Juden~Gemeinde eingefi:ihrten Ciebrauch (welcher auch 
für J.ie Zukunft allenfaUs nicht nur zur Bichtschnur 
der Gaben , sondern auch als althergebrauchtes Recht 
aas·Söliutzgetd soleher Gestalten einzufordetn ausdrück-. . 
lich vorbehalten wird) an Schutzgeld jede behauste 
Familie 12 f. 08 kr. jede unbeha.nste a.ber 6 f. 04 kr., 
folglich die gegenwartig laut Conscription volftudigen 
123 Fa.milien und zwar 

18 Behauste .... a 12 f 06 d 
105 Un beha us t(:) . a 6 << 04 << 

218f 40 d 
637 ({ - (( 

zu Summa . . . . . . . . 855 f 40 d 
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a lijahrlieb zu (jlllrichten batt~n , ~o wird j t·doch a us 

Hücksicht des gf'grn wartig t-ingeschdinktcn Handels 
und- Gewerbe, folglich gescbm.alertrn Nahrutig , : aus 
besonderer H errschaftlicbr n. Gnade dü-' dit·s-
fallige .A bga be fes tgesPtzt bloss -in . . . . . . . 345 f J 2 d 

Y on der I~oscher vVC>in-Hchank obwohl dü~ 
:(·r viel böher exan·ndiert werden könnt~, 

wird sdbe aus ebt>n der Rücksicht, und· c\uch, 
\Vf> il dif_, GE>mf'incl<· in Vf:'rflossenen Jahn .. n mit 
nahmhafU~n Hchulclc·n sich belast·etc, zu (•ut
ricbtPn ha ben, sht tt bisher gezahiten 130. 
f n ur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 f 

Y on der , 'ynagog(-l, stat t bisher U1H.l au ch 
in C\ lt C>n Zeiten gezabltrn 50f vier kaiserlichen 
Ducaten in natura a 4 f 30 d . . . . . . . . . . 18 f 

Von den 5 Gem eindPhausPrn, als Kranken-
haus, zwPi Dadhauscr, Schulsingers- und 
Todtengrabers Wohnung a 4 f 60 kr. HO wic· 
bishe1· . . .. ...................... . .. . .. . 

Von der ~1eischbank als Rrgal .. . .... . 
Von der ~1almudisch<·n Hchnur 5 kaisflr-

23f -
2 f -

lichPn Duc. in spPcÍ<· id est a, 4 f SO lu. . 22f 5 ------
ZUSafYUll('D ..•....•• 490f 62 d 

t>a.g(' vifjrbund{•rt. tH'unúg Gulden, sPchzig z wei l >en ar, 
wclch(· dif' (h-- nwinde in halbjabrigrn ~'ristc·n anticipato 
alijahrlich und zwar (ausgf'nomnwn für der HynagogP 
und talmudischP Schnur in natura zu Putrichtendtm 
nPuc·n kair;Prlich('tJ Dncaten) in convf'ntions- GeldP, 
dnJi ~ i lbN' ~wanzigrl' nuf einrn convont.ions GuldPn 
gt;n·chrwt, in das J l f•rr8chaftlich~j Hentarn t abzuführen 
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verpflichtet ist., uutl zwar in solidarischf?r lla ftuug, 
alle für j eden, und j eder für alle . . \ uch wird hier aus
drücklich rrklart, dass alle jene ::\Iit.glieder der Ge
tneinde, die ohne Genehmigung der Herrschaft in freinde 
Htadte und Dörfer sich ansassig ge1nacht, folglich ausser 
Uerichtsbarkeit der Heirschait sich befinden, natnent
lich : Herman Eisler, La.zar E isler, I Jazar Bay tum, 
.Jaco b Baytum, Lazar ~'riedrich, Joseph Pischer, Franz 
Lustig, Lébl S. Haytum, Filip Lébl Oblat, Naphtali 
Ganz von ge gen wartigem Contraete a.usgescblossen sind. 

2. Das Scbutzgeld samt den übrigen Lasten, wird 
die Gemeinde selbst so wie bic;her , zwischen den laut 
Conscription allhier befindlichen J 23 Fan1ilien nach 
.Billigkej t zu repartieren ha ben, so ll te si ch .ein . .1. us w at:.. 

tiger allhier sesshaft macben wollen~ so w:il·d dies die 
Gemein de alsogleich eine r bo ben H errschait an zeigen , 
widrigen Falls der Hichter j edes Mabl bei crwiesener 
Obertretung diese r Verordnung 12 f in conventions
~fünze , die Gemeinde aber dRs gewöhnliche Scbutzgeld 
mit 6 f 04 kr. für den EingeschlichE'nen , als in Strafé die 
Herrschaftlicbe l'asse zu en trichten ha ben wird, solebe 
ginschleicher, bingegen alsogleich weggewiesen werden, 
Ursa,ch dessen . 

3. Diejrnige allerhöchste Veronlnung kndt weleber 
jeder .Jude verpflichtf•t ist, sich einPn gewissen Nahmen 
zu wö.hlen und sich niP mit Pinern andern zu nennen , 
wird biPmit. auf do.s strf'ngst(' eingescbarft auch r.ugleich 
verordnet, <htsH sammtlichr .Tuden-Inilividuen alljabr
lich im ~ lortat he .Tan er unt Pr :\-fit wirkung ein es Herr
achaftlichen Beamtrn conRcribirt werdrn, die Gemeinde 
hat delnnach eines · genaues VerzeichniBs der wahreu 
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\" altnrl'n 'on dC' n (ti lll ic .. r wohncj1HlPll .J u dP n Pllc .. stc .. 11~ 
PÍní'-nrPiclwn, uud ol>ig<· Yt>rordnung g<'l1örig bt>kannt 
zu macht:> n, mi t dP n BP Ü; a t z. clasll wPnn <'Ín<.,r hetroff(:'n 
Wt> rdc·n solltP, siclt t•in<•n ctnd<•rt·n, nl~ d t-> n c_..itunétl gewahl
teu uud eingegc· bvnPn \a huwu beigc·Jt>gt zu habeu, er 1nii 
körperlicher 1 'trafe b(•straft. werden win!. J )ÍPjen1gPn, 
ohne Erlaubnis, srit ErnctH:·rung drs letzten Contractes 
l •:ing<~Kcb]iCh(•llf'D, lllÜSSElll bÜ.i nachst k\inftigen ~1ichaeli 

'J'ottis Y<'rlai):Wn, worauf zu wachc·n dic· Uerneinde
YorstPher schuldig sind. 

4. na c·inigP .JuclPn thf>il~ HPrrschaftliche Hauser, 
theih; Ue'tvölber Y<"rmög besondPnl Contractes in Pacht 
haben, .·o werdPn solclw nebst geg<•nwartigen, auch in 
ihren besondern Contracten enthaltene VPrpflichtun
gen gc~nau zu <·rfüllPn haben. 

5. Jene Juden u bP r, die in t>igen<·n Ha ul'>(' ein Uewölb 
haueu, oder in and~rf'n H ausern ihren lJ an del betrPiben, 
werd~n sich in Betrf:'ff dcjs, an ein<' holw BPlTHchaft ~u 
entrichtendPn HegalH, mit Hochdt->rsPlb<jn Jwsonclt>rs 
a b zu fm dr n ha bc•n. 

6. Ho wic• diejenigen, Wfllchf' H aUSflt bPsitzen in ungP
~törten , gesicherten Besit~ g(·scbützet wPrden, ebt->t1 :;o 
wircl es nicht. erlauLt, die ~ahl der Hamwr, ~Plb!-it auf 
freie n Gründen zu vennehr<?n, und diejenigf>n die n uf 
derlPi Gründen Haus('r kaufen wollep, müssen hie.zu 
dü· grlaubniss der HPrrschaft einhohlen, und sind vPr· 
hundf'n, der Hcrrschaft das Hchut~g<?ld, wie auch alle 
Ga ben zur {:íemeinde zu entrichten, an sonsten können 
sie sich der Rechte der übrigen nicht e1·freuen. Sie sind 
auch schuldig in allen Vorfallenheiten sich der Hen·· 
schaftlicheu Gerichtsearkeit und dem Herrschaftlichen 



GPrichte z11 nntPnvr rfPn, WPÍ] ~ i f· z u dPr SPlbPn (~p

Jll <' inde gf>hören. 
7. XachdPlll s0it Pinigf'n -lahrc->n manche hier wohu

haft E> Judf> n, \Yeingart< .. n, für au.sstPhPndP • 'cbulden 
Kraft l~xcecution übernonuHl'D, und auch c~inigP Pr

lHtuft babPn, :oll dit>sc:s zwar dahi.ngebf>n: P. wPrdc·u 
jPdoch derglPichPn \YPingartf~n-HrsitzPr allf>, mit :;ol
chem BP.·it~ YPr bundc•ne La.·tf>n , glPich and f>rn \\"pin
garts-Hesit~f>rn zu tragPn, sich streng nach den Berg
Artj ckeln zn ha1t <>n , folglich die \YeingartPn gu t zu 
pfiegPn hahPn nu<l nicht zu de-n mindPsten 1\lagPn .\n
lasH geben , aL~ auf welchf'n Fali Pine Hohe Hf>rrschaft. 
sich das Bf>cht dPrgleiclwn \Yeingarten la ut ~ch atzung 
an Chris t:en zu ülwrgP ben Yorbl\halt(.>t ; tUlYPrwahrt 
soll es auch <.leneu hier ansassigPn .Juden sein, in denen. 
in der H et-rschaft liegPnclE·n \\'ping<J birgen KoscheT
Wein zu ibre111 - GPbrauche zn 111achc·n , nach Yorher
gebenden AnlnPldung in df'nl Oheranlte . und gegen 
Entrichtung Y On 4 kr. con v . ~Iünze nach je elen Eimer. 
A u ch wird der Ur1n einde erla ub t sein z um Gemeinde
• 'chank, und zum <-'igenen Ha u. b€! darf, oder Speculation 
auswer tigen \Vein ohnr Abgabe jedoch, auch nach gf 
schehent=~r ~f('ldung einzufahrPn, sollte sich a ber jemand 
von der Gemeinele ohnf> YorgehPnde Anzeige ú·en1dPn 
\Vein t·inzuführPn o dP r lwscher \\7 ein zu macben unter
fangen , so finelet die Confiscation des f>Íngeführten 
\\

7 einrs zum Best<·n der hohen Hf"rrschaft sta.tt. :\.uch 
ist sanuntlichen .Juden hienlit ausd1·ücklich, und zwar 
b ei 12 f. con v. 1\:ünze und sons tiger, sc harfen t; tra ff" 
vcrbotEn, den ( hristf'n \Yei.n a u:zuschenkPn, Brand
weill o . Bier hE>imlicher Weise einzuführen, und zu 
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Y~rlautgeben, od0r a neh zun1 eigenen Gebrnuch zu· Yer. 
wende11. 

8, na E'í:i :30 wo hl di \ <:.~llerhöchsteu \Terordnullgen als 
<1 uch da eigene \Vo hl der contrnhirendPn Gemein de 
~rheischen, das::; allt' \i\-rinkelschukn, als welebe den 
gleichförniigen tu1d zwecktnassigen t ·nterricht zu wieder· 
laufen ru1d nebst.bei kost pielig sind, anfgehoben, da 
gegen n bt:> r ~in e öffentliche, allgeme]ne Hchule errichtet 
werd~, "'ird dies der UP nieinde hieuüt ~ur ~trengsten 
Pflicbt gemacht , SPlb~ wird demnach, den hierüber zu 
en t werfenden Plan, sa tn t .\ usführungsmitteln _ehestens 
in Yorschlag bringen tmd der hoch H errschaftlichen 
Genebnugung un terbrPiten. Es wird zwar erlaubt einen1 
jeden, einen privat-L0hn'r auf~unehtnen, aber mit vor
he1·gehender Erlaubnis · der HerrschaJt ; diesen priva't 
Leru·er a ber wird s trenge Yerbotben sein, andern Kin
der aucb zutn Cnterricht zu '"'ich geben zu lassen, und 
:;o privat-Hcbulen , denen AJlerhöchsten Verordnungen, 
Wld dr tn . in diesen Punete au gedruckten allgenwinen 
Zwecke zuwi<' der, zu errichten. ~ollten j edoch solebe 
privat-Lebn·r ledig oder Yerheira tet ohne El'la:ubniss 
der H errschaff aufgenoruuwn wPrden , so wird es dem 
Ri ch ter der Gemeindfl o bliegt>n, solcht>S der ho ben 
Herrschaft anzuzeigf'n, "-idrigenfclll~ wn·d der Richter 
12 f . in conv. \I. , und diP Uen1eindP das gewöhnlichcJ 
~chutzgeld für den Eingeschlichenen nüt 6 f. 04. kr. 
a bE-rnmls in con Y. ~r. n ls Htrafe in die H~rrscbnfthche 
C'asse zu entrichten ha ben, ~chlüsslich, so wie die privat
Lehrer, t\lso u.uch die .\ ufnahme deren Geiueinde-Die
Uf:'rn, aus wiP bisht.·r nlit Yorwissen und Bewilligung der 
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Herrschaft. gescheheu , ~Y.e lche· saultlich auf ·das lncota t 
k(~inen .. -\nspruch n1achen können. 

9. Um aUeu l\lissverstandniss auszuweichen, wird 
bier vorgep1érkt , dass C:l UCb die allhier geborenen Kin
der deren , al~ Gen1Pinde-Diener auf ztmehmenden 
l~'remdei1 , um so viel weniger solche, die bloss als Dienst
bothen oder Ha.ndelsgehilfen gebraucht werden , auf 
den hierortig0n Incola t keinen _j n.' pruch zu 1uachen 
befugt, sondt->rn werden inuner als _-\ u w artige zu be
trachten sein und immPr Pr.· t um das Incola t Elinschrei
ben müssen. Auswarts g0borene 1{inder von V\ritwen, 
die hieher heirathen, hH.ben auch keinen An. pruch 
auf das biesige Incolat. 

10. Was das Viehscblachten anbelangt, bleibt es bei 
der schon üblichen .A no1:d.nUf!g, daher sich kein Jude 
unterfangen soll heilnlicb, bei 12 L conv . ~L ~trafe , 

YOn .. -\nderwart s koseber F leisch einzuführen , , oder 
pfundwris feil zu biethen , und daclurch den Herrsebaft
lichen P achtern sowohl, als au ch der Gemeinde, n1it 
Hinterhalt d PS zu zablen schuldigen l 11leischkreuters 
eintrachtig zu sein. Kur in der , der Fes tung gegenüber 
liegenden , kleinen Fleischbank wil·d die Gemeinde, so 
lange diesel be diese Bank in besonderetu Pach t ha ben 
wird, Kalbernes, La1nernes, Hchöpfc1ws Fleisch sowohl 
an Judeu als Christen, la u t t ö hl. Con li ta ts Limita tion 
auszuhacken befugt sein, die dell) Scha chte1·vern1ög al ten 
He1·komn1en gebührenden accidenzen, so aus der .Zunge, 
~filz und einem Stück Rindfieisch bestehen, werden 
anselben durch die Fleischhackers verabreichet werde11. 

11. Jene 1\iit.glied~r der Gemeinde, welche sich einer 
11rofession widmen, sind yerpflichtet die Profession 
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ordentJich au,..:;zulPrnf>n . diP dtuch n ll<.-'rhöchs t~ Yr r
ordnungPn he~ timm (rn \Ynnderung: -.Tnhn"\ zu voll
bring~n, lUHl so sic h in d i~ betrfl ffPnde 7Junft cl ufne.hnwn 
zu lns t_-)JL 

1:2. Xa.chdenl tl c• r contrnhirenclen · u emPindP HllhiPr 
~:ine Hynngoge und Pin Frú)dhof ge ·taU et wtu·d~', wird 
l>Olche in die:en 1hrrn 7JPrrmonÜ··n Jh1 Ch ::\fosai.·clwn 
(Tp.etzen . so wü• p::; Yon dPn .~ 1le1·höchH t rn Lc1ndP stellPn 
bel:l timnlt wurdL•, auch fPruer frü und. ungehindPrt 
halten könnf'n. jedneh Wf>nlen eli<.' hiRherigt-•n · ~chran
kPn untPr StrHfP arich fPrner zu bPo hrl Chh•n nnd nicht 
7. U ülwrschrt> iten .'fl in , ~oll tr se l ben je doch in A usilbung 

ihrer ~rremoniPn durch jen1andrn nmthwilliger 'YeisP 
gestört werd.en , so wircl sPiben bei dPr hohen Grund
Herrschait wi der :-;ol chr n st ats ~chutr.d und .-\ssistrn~ 
n n den. 

13. In Herrl:lchAftliclw nicht gt>p<:lchtt->LP HegaliPn wa l:> 
itnmer \:ah1nens '3ich eÜ'lZUBlE'ngen , ist sowohl der Ge
nleinde, als auch j ed~n t_-)inzPlnen (+liPd derHPlben hiemit 
auf das strengste und unt er ~ch wer~:> r Htraf(' 1ultersagt, 
da her auch se l be sowohl in ganzen , als e:tuch in einzelnen, 
sowobl in persönlichen, als auch YPrmögens Hacben der 
R en. chaftlichen Gerichb;barkeit unterliegPn wird. 

Urkunde dessen gegenwartigen Contrackt, mit beider
seits vorbehaltener ga.nzjü.hriger Aufkündigtmg in zwei 
glPichla u tenden Exemplaren a usgefertigt, mi t bei der
seitiger rnterschriften und H errschaftlichfln :\mts, 
als auch Gemeindesiegels belu-aftigt wurdr . 

Tottis den 20-t December 1838. 
Sallomon Simger, Richter. 
Marktt.ts FischP.r, l\1orifz Gold. 

F'rant.z Pataky, 
- Tnspector. 
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A fenti okn1ányból látjuk, hogy az Esterházy urada
loln a tatai zsidó hitközséggel l 838-ban kilenc évre szóló 
szerződést kötött. Ilyen hosszú időre való viszony biz
tonságát azonban nem élvezték mindig elődeink. Azon 
kérvény alapján, amelynek koncepcióját az Egyenlő
ségben (1914 április 5-iki szám, Tata és Tóváros XVIII. 
évf. 12. sz.) leközölte1n, megálla.pítható, hogy 1787 -ben 
csak háro1n éves szerződés biz€osít.otta nyugodtaágra . 
tekinthettek elődeink Tatán. Feltétlenül a j o bb idők 
bekövetkezésének előjele volt, az, hogy 1838-ba.n há
romszor annyi időre látták a tatai zsidók magukat meg
erősítve az uradalmi védelemben. Az 1806-ban adott, 
általam a Ma.gyar-Zsidó-Szemlében (XXXIII. évf. 
19 - 2711.) leközölt, tatai zsidók szervezetéb61 nem világ
lik ki, hogy az ugyanazon évben kötött szerződés hány 
esztendőre szólt . 

1787 -ben 44 zsidó család lakott Tatán. Azon feltevé
seme t, hogy c z állandó szám volt, el kell ej tenem, mivel 

·lVfandl Bernát közlése szerint (Országos Levéltár Acta 
Judaeorum 142 - 143) 1774-ben Tatán 53 zsidó lakott, 
és amint a fent leközölt okmány bizonyítja, 1838-ban 

' 123-ra emelkedett .1 Lélekszámban ez kereken 600 lenne, 
ami viszont ellentmond Mohl Adolf (Tata plébánia 
története 181. L) azon adatána.k, hogy 1833-ban Tatán 
1007 zsjdó lélek lett volna. (Tóvároson 24). Az ottani 
adat már azért. is feltünő, mert ada.tai szerint 1824-ben 
a két szomszédos községben 400 lélek volt, kilenc év 

• 
alatt 600-zal való gyarapodás nehezen képzelhető el, 

1 Az 1809-ben tartott összei rás szerint 92 cr-a lá díő lak<) tt a ta hd 
járásban (1. közleményemet Tata és T6váro!) XVIU. óvf. 24. sz.). 

Az IMl1' lllvkönyve. Hná. 16 
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viszont 1851-ben ugyanazon Vis. kan. győri püsp. lvt. 
szerint Tatán és Tóvároson együttesen is csak 865. 
!VIegállapítjuk, hogy 1806-ban 700 forintot fizetett a 
zsidó hit község a földesúr pénztárá ba, l 838-ban 209 
forint 38 krajcárral kevesebbet, ámbár lélekszámban 
minden adatunk szerint gyarapodott. Viszont azt nem 
tudjuk, hogy fennállott-e még 1838-ben a 82 évvel 
előbb hozott azon határozat, hogy minden zsidó söntés 
és borivó egy forinto t volt köteles fizetni a zsidó hit
község pénztárába egy akó bor után és 18 krajcárt., 
ha valaki az m·adalo1n határából kóserbort lüszállított . 

A tatai zsidó iskola multjából című közleményemben 
(l\I. Zs. Szemle XXXIII. évf. 271 - 283 . ll.) azt tételez
tem fel, hogy a Peisner Adolf tanító által 1 835-től 

1847-ig fentartott iskola a hitközséggel benső kapcso
latban levő intézet lehetett, amely zugiskolának le
kicsinyelő ér telemben el ne1n nevezhető . Ezen feltevé
semet a fenti okmány által megerősítve látom, mivel 
a zugiskolák beszüntet ését az uradalom is kívánván, 
valamint rendszeresnek felállítását a hitközség köteles
ségévé tévén, a tizenkét esztendőn át fennállott Peisner
féle mFLgániskola mindkét fél megelégedését vívta ki. 
A tatai zsidó iskola azután is szépen n1egállta a helyét. 
Az ötvenes években itt kezdte meg magyarországi 
érdemes m{1ködését a zsidó tanítók egyik legkiválóbbja 
is, L( derer Ábrahán1, az izraelita tanítóképző intézet 
későbbi tanára és el ·ő igazgatója. 

~ata~ Dr. Goldberger l zidcr. 
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EGY ~IEGHIUSULT ZSIDÓADÓ A MULT 
l • • l 

SZAZAD KOZEPEN. . 
, 

~Iinden háború megtanította a badviselő feleket a 
~Ioniecuccolinak tulajdonított szavak igazságára, hogy 
a háborúhoz három dolog szükséges : pénz, meg pénz, 
meg újból csak pénz. Nem volt oly forrás, 1nelyot a 
hadakozó hatalmak -kiaknázatlanul hagytak~ ha csak 
valami pénzt sejtettek benne. Ily alkalmas forrásnak 
tekintették hosszú ideig a zsidókat, kiket foly ton 
újabb meg újabb jogcímen megadóztattak. 

1743-ban, az osztrák örökösödési háború idején 
Mária Terézia királynő <<rendkívüli hadisegély>> (sub
sidium) címén adóztatta meg a magyarországi zsidó
kat ; minden zsidó család hat forint hadisegélyt volt 
köteles fizetni. De már hat év mulva, 1749-ben a <<hadi
segély>> tetszetős nevet a nagyon is prózai «tüxelmi 
adó>> (taxa tolerantialis) név váltja fel. A zsidókra kény
szerített lealázó adót, mely eleinte 20 ezer forintban 
volt megállapítva, az udvar fokozatosán felemelte 
s 1813-ban már 160 ezer forintot tett ki. Egy teljes év
századon át nehezedett. a hazai zsidóságra a türehni 
adóvá vedlett <<rendkivüli hadisegély>> súlya, melyet 
csak József nádor közbenjárá::;ára törölt el V. Ferdinánd 
király 1846 június 24-én.l 

Pontosan két évtizeddel a türelmi adó eltörlése után, 
1866 július havában ismét kísértett <<rendkivüli hadi-

1 Bzrn~teitb : o·e Tol · rnnztaxc der Judcn in Ungarn. (A Ka uf
Dk'\nn Gc den kbuch ba n), Bn·sla u l 900. 

l ü* 



segély>> alakjában a zsidóadó réme. Zsidó e1nber nevé
hez fűződik a szon1orú dicsőség, hogy új életre akarta 
kelteni a már eltemetett rémet, mely után kapva
kapott a megszornlt bécsi konnány. Az osztrák-porosz 
háború idejében történt. A ·poroszokkal szövetkezett 
olaszok fölött Custozzánál 1866 június 24-én kivívott 
osztrák győzelem után Csehországban a poroszok felé 
fordult a hadiszerencse. Moltke seregei egyik csatát 
a másik után nyerték n1eg s a július 3-iki königgratzi 
győzelmük után Bécsnek büszke császárvárosa is 
veszélyben forgott . 

E háborúban a zsidók nemcsak katonai kötelezettsé
güknek tettek telj es mértékben eleget, nemcsak 25 ezer 
zsidó katona állott fegyverben a császári zászlók alatt 
és küzdött az olasz és cseh harctéren egyaránt , hanem 
önkéntes adományaikkal és a megsebesült katonák 
ápolásában kiállották a versenyt a birodalom máshitű 

fiaival is . A pest-budai császári-királyi katonai fő

parancsnokság köszönölevélben ismeri el a pesti zsidó 
hitközségnek a hazafias jótékonyság terén kifej tett 
buzgalmát.1 És mindezek dacára felmerült az eszme, 
hogy a zsidók saját költségükön önkéntes csaparot állitsa
nak fel és küldjék azt a harctérre. 

Egy N eumann Adolf nevű, a pesti Király-utcában 
lakó zsidó ernbetnek agyában· támadt a nem épen 
szerenesésnek mondható ötlet. Részletes tervezetet 
dolgozott ki, mely szerint négy ·zászlóaljból (Bataillon) 
álló önkéntes~sapat (Freicorps) lenne toborzandó és 

1 A peliti hitközség jegyzőkönyve 1866. év 280. szám és 290. 
szám. 
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felszerelendő . 1\Jinden zászlóaljhoz, mely egyenként 
hat századból (Compagnie) állana, 26 tiszt, 7 orvos, 
21 sebkötő (Banclist) és 1254 főnyi legénység - bele
értve az altiszteket is - tartoznék. Kiszolgált katonák 
sorából. lennének a legények t oborzandók és aki fel
csap katonának, 30- 50 forint felpénzt kap kezébe. 
A 104 tisztből, 28 orvosból, 84 sebkötőből, és 5016 
legénybéH, tehát összesen 5232 emberből álló csapat 
felszerelése 264,992 forintra, évi zsoldja pedig 960,47 4 
forintra volt előirányozva . A szükséges pénz a <<Kaiser
staat>> izraelitái közt rendezendő gyűjtés útján lenne 
e lő terem ten d ő .1 

Neumann Adolf. nem is sejtette, hogy tervezetenem 
más, mint a már két évtized előtt szerencsésen elteme
tett zsidóadónak halottaiból való feltámasztása. Ű csak 
lojális akart lenni és a megszorult kormánynak egy meg
lepő eszmével kedveskedni. Sietett is tervezetét a 
császári udvarnál. bemutatni. A porosz győzelmek 

láttára 1negret tent bécsi kormány a königgratzi vere
ség után núnden sz~lmaszálban mentőgerendát remélt 
találni és ezért örömmel fogadta a tervet, mely az ural
kodó elé te1jesztetvén, július 15-én a legfels6bb jóvá
hagyást· is elnyerte. A birodalmi minisztérium ennek 
folytán felszólította Bécs, Prága, Lemberg és július 
25-én a magyar királyi helytartóság útján Pest városá
nak izraelita hitközségát <<önkénytes csapatok állí-

1 A p )sti hitköLség le véltárának K t . caopórtja ; hitközségi 
jegyzőkönyv 1866. év 223. és 254. szám. - Wolf G.: Joseph 
Wertheimer, 152 s köv . J. Wien 1868. - Groszmann: A magy. 
zsidók a XIX. száz. köze pén, 40. l. Bpest 1917. 
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iil.sánt hitfeleke7Jetükbeli (\gyénckből küldöttségeket 
nlaldLani, mely küldöitségPk tt lDOndott célra országo
San pénzgyűjtést inditsanak és a befolyt összeg a ~. ~1. 
M. 1{. Holytartó 'CanáeH <\lnökségéhez bekülden<lé> 
lés zem>. 

A hatósági felszólítás nagy megütközést keltPLt 
nemcsak zRidó körökben, hanom általában mindenütt, 
hol érzőkkel birtak a jogogyenl~ség iránt. Az egész 
szabadolv{i. sajtó, m0ly épen akkor tartotta napirenden 
1t zsidók polgári 0gyenjogúRitásának elodázhatatlanná 
vált kérdését nálunk főleg a, <<Pester Lloyd>> -
<'rós támadást intéz0tt a kormánytendelet ellen. A bécsi 
<<li'l'emdenblatt>> <'gyáltalán kételkedott abban, hogy a 
zsidók önkénL vállaltak volna magukra ily adót és 
azon sejtelmének adott ldfejezést, hogy nem is annyira 
önkéntes, 1ninL inkább a zsidókra kényszeritett fel
njánlás lGnne keletkezőben. A felszólított négy zsidó 
hitközség pedig a kormánynál tiltakozott ezen újabb 
k0letii zsidóadó behozatala ellen. A bécsi hitközség 
hBadvánnyal fordnlt a helytartósághoz, valamint gróf 
Relcrec1i R·ikárd államminiszterhez, melyben kifej
tfltte, hogy a zsidók minL polgárok teljesítik minden 
kötelességüket,, de nem vállalhatnak külön zsidóadó 
j Pllf\gű terhet. A Lervez0tt intézkedés, mely ellenkezik 
a jogegy nlőség (:'lvével, egy már letünt szomorú id6t 
idéznt' csuk fel újra.. · 

A pf'st i zsidók nevében Lálnyi J ak.ab hitközségi elnö]{ 
Ptnt'lt. kifogást n. t.izenkilencedik századba semmikép 
Hen1 ill() zsidóadó 0llen. ~Augusztus első napján jelent 
n1eg a hit község elnöke br. Sennyey Pál fő tárnok· 
U1esternél, lllint n királyi helytartótanács elnökénél, 
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hogy tapintatosan hái·, de erélyesen tiltakozzék a le
alázó kormányrendelet ellen. _\ közYélemény felzúdu
lása és a zsidók önérzetes fellépé::;e célra Yezetet t . 
Hosszabb tanácskozás után a főtárnok1nester kijelen
tette <<miszerint elnök urat felhatalmazza az egész 
ügyet mint nem történt tekinteni és minden intézkedést 
félbenhagyni>>. Így jelentette Lányi elnök a hitközség 
választmányának augusztus 2-iki ülésén. A bécsi kor
nlány augusztus 19-én kelt rendeletével beszüntetett 
ez ügyre vonatkozó nunden to:vábbi lép~st. l{ét nap 
mulvn., augusztus 21-én, a főtárnokmester lnegbízásá
ból a következő l~irat é1-tesíti erről a pesti hitközséget : 
<<Felsőbb helyen elrendeltetett, hogy a Xeun1a1m Adolf 
által tervezett önkéntes csapat felállítása körül az idő
közben lényegesen változott Yiszonyoknál fogva min
den további lépések beszüntessenek és az eddig netalán 
~efolyt pénzösszegek azon bizott1nányok rendelkezése 
alá bocsáttassanak, melyek' az adománygyűjtéssel meg
bízva valának.)> A <<lényegesen változott viszonyok)> 
a fegyverszünetet jelentik s az a.ugusztus 23-án meg
kötött prágai béke véget vetett a csak néhány hétig 
tartott rövid háborúnak. 

Neurnann, a túllojális tervkovács jónak látta magát 
a pesti hitközséghez intézett levélben mentegetni. 
Mint a zsidóságnak hd tagja, nem érzi magát abban 
bűnösnek, hogy zsidó testvérei ellen valami helytelen· 
séget követett volna el. ű csak alkalmat akart nyuj ta ni 
a zsidók önkéntes áldozatkészségének megnyilatkozá.-

, sára ; ezt h angoztatta az uralkodó <'lé terjesztett be
adványában is, de a kö7Jvélemény félrPértette hn11afin~ 
szándékait. Így védekezik Neumann. A zsidók azon-
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ban, épen mert tuda iá bau voltak annak, hogy 1ninden 
polgári köt(•lességüket. csakúgy teljesíLik, 1nint a haza 
többi polgárai, nem vágyódtak honfrúi kötelességtudá
sukat n.z elnyo1nottság és t{htség letü.nt s~omorú kor
szakára emlékeztető külön zsidóadó ala.kjában is ki
fejezésre juttatni és ezért - a pesti hitközség j egyző

könyvének szavaival élvCl - <<ez ügynek megszünteté
sét és visszavonását örö1nmel vették tudomásul. >> 
A tizenkilencedik század második felében kísértett 
zsidóadó ezzel sze1·encsésen meghiusult . Ha a háború 
gyorsan be nen1 fejeződik, ki tudja, hogy mivé fajult 
voln<:t túlbuzgó hittestvérünk <<hazafias>> te1:ve! 

Hogy a 25 ezer fegyverben állt zsidó katona közül 
hányan voltak magyarországi születés{í.ek, azt kellő 

adatok híján nem tudjuk 1negállapitani. Do egy meg
bízható lajstrom 1negőrizte szá1nunkra az elesett és 
a háborúban eltünt rnagywr zsidó hősök egy töredéké
nek nevét. A háború kitörése után Bécsben alakult 
<<Hilfscomité fúr Soldatcn israelitischer Religion>> ugyanis 
1866 november 15-én a bécs belvárosi zsidó templom
ban emlékünnepet tartott az elesett zsidó katonák 
tiszteletére, kiknek névsorát a hadügyminisztérium 
által rendelkezésre bocsátott lajstromból állit0tták 
össze. E lajstro1n alapján a következő magyar zsidó 
hősök dicső emlékét újitjuk itt fel kegyelettel: 

Arvay Sámuel 60-ik ezredbeli káplár, szül. l{isszalon
t án, elesett Königgratznél július B·án. 

Becker Jakab 37-ik ezredbeli közlegény, szül. Köves
don, elesett Königgratznél július 3-án. 

Blum Albert 5-ik ezredbeli szabados, szül. Magos
lig(\tC'n, elesett Custozzánál június 24-én. 
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Brüll Ferenc 37 ·ik ezredbeli közlegény, szi.ü. :Jiar
gittán, eltünt június 29-én. 

Folkmann József 68-ik ez1·edbeli közlegény, szül. 
Papradnón, eltünt Dubnál július 15-én. 

Freuhaft Salanwn 66-ik ezredbeli közlegény, szül. 
Varanón, elesett Custozzánál június 24-én. 

Grosz Adolf 16-ik ezredbeli közlegény, szül. János
házán, meghalt a ve rónai kórház ban július 18-án. 

Grosz Sámuel 5-ik ezredbeli közlegény, szül. Nagy
károlyban, elesett Custozzánál június 24-én. 

G1·ünfeld Ábrahám 37 -ik ezredbeli közlegény, szül. 
Tasnádon, eltünt június 29-én. 

Herz 'Sámuel 68-ik ezredbeli közlegény, szül. Marko
tán, eltünt Dubnál július 15-én. 

Honig Mózes 44-ik ezredbeli közlegény, szül. Újfalun, 
elesett Lippanál július S-án. 

Horovitz Sárnuel 39-ik ezredbeli közlegény, szül. 
Csengeren, elesett Cusiozzánál június 24-én. 

Jünker Jónás 44-ik ezredbeli közlegény, szül. Görbőn, 
1844-ben, elesett Lippanál július 3-án. 

IGein Abrahám 39-ik ezredbeli közlegény, szül. 
Szinérváralján, elesett Custozzánál június 24-énr. 

Klein I gnác 37 -ik ezredbeli közlegény, szül. X agy
váradon, elesett Schweinschödlnél június 29-én. 

l(uhn Mór 37 -ik ezredbeli közlegény, szül. Kagy
váradon, megsebesült és valószínűleg meghalt Schwein
scbödlnél június 29-én. 

Lázár Sálndor 37-ik ezredbeli szabados, szül. Nagy
váradon, eltünt június 29-én. 

Löwimger Mózes 60-ik ezredbeli közlegény, szül. 
Vadnán, elesett Prowodownál június 27-én. 



1\lárton I ~ra él 37 -ik rzred beli közl(\gény, . zül. Almos
do n. f'le .. t ... t t l'hh1n1nál júliu~ 8-ún. 

Jl árlon l zraél 37 -ik ezr~dbeli közl<: gén y, sz ül. ~'e kete
Tót bon . el€' .. et t ~chwt'uY'chödln ' l június 29-én . 

Jlencur Farkas 37 -ik t'Zredbeli l zaba dos, szül. 
Tenkén, (;)Hünt júniu .. 29-én. 

Politzer I zajá 6 -ik ezredbPli l zaba do~ , szül. Puchón, 
~le"et t Dnbnál júlit1. 15-én. 

Richtet ~Jór 4-ik ezredbeli káplár, szül. Bohonczon, 
elesett \Y azlaYicenál júniu. 27 -én . 

Rose nberg Benjám in 5-ik rzredbeli közlegény, szül. 
Egriben eltünt Cu tozzánál június 24-én. 

~eycr ) ! árkus 6 .. ik ezred beli szabados, szül. Bátor
ke zin, ele .. ett Dubnál j úlius 15-én. 

inqer Lipót 17-ik ~zredbeli közlegény, szül. Pápán, 
elesett Genznél j úliu 19-én. 

lern á1nnel 37-ik tlzredbeli káplár, szül. Tenkén, 
eleset t Königgratznél július 3-án. 

St-ern Zsigmond 78-ik ezredbeli közlegény, szül. 
Baján, eltünt július 3-án. 

J chwarc Bernát 68-ik ezredbeli közlegény, szül. 
Xyirádon , ~lesett Königgratznél július S-án. 

Schwarc ~ i?non 68-ik ezredbeli közlegény, szül. Vág
újhelyen, eltünt Dubnál július 15-én. 

TVeiner Márkus 68-ik ezredbeli közlegény, ·szül. 
Vágfalun, f>ltünt Dubnál július 15-én . 

W eisz FarkiLs Jakab 5-ik ezredbeli közlegény, f!Zül. 
Gyulajon, Pltiint Custozzánál június 24-én . 

.\ névv~l Pmlitf'tt éH névtPlenül maradt 1nagyar 
z:üd6 hősök vérí-ntak hullását köv~tő évben, 1867-ben 
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a magyar haza egyenjogú polgárokul ismerte el zsidó 
fiait és ezzel örök időkre gátat vetett minden különleges 
zsidóadó lehetőségének. 

Budapest. D1\ Groszmann Zsigrnond. 

. . ,, .. 
SZUNIDOBEN. 

Hit etlenségtől, bűnös légtől távol, 
I-Iol csalfa. fény nem csábit, nem vakít ... 
Pihengetek a kis Latorcza táján, 
Hol ősi fényben ragyog még a bit. 

Hol minden ósdi, egyszerű, szegényes, 
De hittel, szeretettel van tele ... 
H ol féltő gonddal ápol, becéz most is 
Öreg szülőmnek reszkető keze . 

H ol boldogító bit fa kad szíven1ben, 
Mindent betölt ő hit, mint h ajdanán ..• 
H a látom, ballom mint imádkozik itt 
8 zentélet ű, váJlásos ősz atyám. 

Ha láton1: r égi, kopott templomunkbon 
Atnint görnyednek ma is emberek 
A talmudnál ~ Jnás szent könyvük mellett , 
S nem kérnek 1uást, csak száraz kenyeret. 

fia látom, mint vidul föl agg és gy(lnnck, 
Htt Isten nagy csodáiról beszél, 
lia látom, a ]rgtöhh.i<' t (ír és SZPnVNl , 

Dt' reuelületlen bí1.ik, his1., remél. 
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Oktatgatom kicsin y két gyermekemet : 
1.Iint élnek it t ... mutat gatom nekik, 
Mily gazdagok lehetnek a szegények, 
Ifa él szivükbcn sr.eretet és hit . 

Bud n pest. O sillag Lipót. 

ZSIGMOND MAGYAR KIR.ÁLY ÉS NÉMET 
' , ' ' 

CSASZAR ZSIDOADOI. 

A ~fagyar Tudományos Akadémiának évenkint nap· 
világot látó irodalmi kincsei között már rég nem akad
t!ffik valami zsidó tárgyú munkára . Az 1916. évi ki· 
adványai azonhan végre hoztak nekünk, zsidóknak is 
egy igen érdekf'f~ és értékes értekezést a zsidó történet 
köréből, mPlynE?k szerz6je Áldásy Antal egyetemi 
t~nár, és mely <<Zsigmon~ császár koronázása és a német 
zsidóc;ág megadóztatása)> címe alatt a :Magyar Tudo
mányos Akadémia II. osztályának rendPletéből meg
jPlPnt. 

Zsigmond magyar király és római császárnak zsidó 
alattvalóihoz való viszonyáról a mult század 80-as 
éveinek végéig vajmi keveset tudott a zsidó történeti 
tudon1ány. ~faga Gratz, híres nagy történészünk is 
csak néhány sorban Hzól ezen hatalmas császárnak 
z~idó kamaraszolgái iránti viselkedéséről. Valamivel 
többet, de még mindig nem kimeritőt olvashatunk 
(•rről hazánk nagy zsidó történészének, Kohn Sámuel
ne~ «<A zsidók Magyarországon» cimli alapvet{) mun
káJa I. kötPtében . 



Kerler Dietrich, a würzuurgi ~gyeteut tudós US
k önyvtárosa volt az első, ki 1889-ben Ludwig Geiger 
<<Zeitschrift für die Geschich te der Juden in Deu tscbland)> 
cím li folyóiratának III. kötetében Hohenlohe bereeg 
oebringeni házi levéltárában <<JudensachPm> címe alatt 
őrzött aktáknak és a hatvanas években IL Lajos bajor 
király bőkezűsége folytán megindult és még ezidőszarint 
sem befejezett <<Deutsche Reichstagsakien>> című monu
TIJ.tniális munkának alapján bosszabb dolgozatot írt a 
nérrwt zsidóknak Zsigmond király által történ t meg
adóztatásáróL Azóta a Deutsche Reichstagsakten folyta
tólagosan megjelent kötetei egyre ontják a n émet 
zsidók és itt-ott a n1agyar zsidók történetére is vonat
kozó újabb meg újabb adatokat. Az Il\1IT Évkönyve 
feladatának körébe tartozónak véljük, hogy olvasóit 
ezen tárggyal az említett művek alapján megismcr
tessük és a megismertetést néhány más, egyéb művek

ben elszórtan talált és az akkori magyarországi zsidókra 
vonatkozó részekkel kibővítsük . 

* • 

Közismcretes , hogy Zsigmond magyar lurály és rónmi 
császár Európának és korának nemcsak leghatalmasabb, 
hanem legkönnyelmübb és legpazarlóbb uralkodója is 
volt. 1 ~ agyarányú tervri és vállalkozásai, nagy, népes 
kísérrtt(ll járó gyakori utazásai eiyik birodalmából a 
tnásikba, háborúi és }{öltséges kedvtelései rengeteg 
összegeket emésztette!<, 1nelyeknek előteremtésében az 
örökös pénzzavarban szenvedő királynak financiális 
leleményessége szinte remekelt . A kiapadozó kincstárá
nak megtöltésére ó::; jövedehnének gyarapítására fel-
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kutatott. pénzforrások között nem voltak az utolsók 
a zsidó alattvalóitól különféle jogcímen követelt és 
szedett adók. Nem érto be azzal, hogy úgy, mint köz
vetlen· elődj e, Huprecht császár, ki szintén mindig 
siralmas pénz za varban leledzett, megelégedett volna 
a rendes zsi<ló adókkal : az arany áldozati fillérreJl 
(güldAner Opferpfennig) és az úgynevezett fél zsidó
adóva.P (halbe Judensteuer); hanem nagy pénzszorult
ságában felhasznált minclen lehető alkalmat arr~, 

hogy zsidaiból valan1ely kieszelt ürügy alatt új meg új 
pénzeket kipréselhessen. De nem követte Vencel bátyjá
nak és királyi elődjének rossz példáját sem, ki a levél
ölés b61 és a zsidóüldözés ből szinte rendszert csinált. 
Mint n1íivelt és felvilágosodott fejedélem - bisz hat 
nyelven tudott beszélni és írni - n em annyira kegyet
len és embertelen eszközökkel akarta zsidaiból a szük
séges ~ranyakat kisaj tolni, hanem inkább kedvező 

törvények és rendeletekkel iparkodott őket hajlandókká 
tenni arra, hogy forró pénzszomját némileg csillapítsák. 
Zsidó alattvalóival csak akkor éreztette uralkodói 
hatalmának egész súlyát, ha pénzhiánya már olyannyira 
szorította, hogy kénytelen volt némely birodalmi város 
zsidainak vagy?u·át vagy saját hitelezőinek vagy a 
zsidók adósainak kiszolgá~tatni.2 

1 Az arany áldozati fillér t mindcn 12 éven felüli zeidó után kel
lett fizetni, rendesen karácsonykor; a fél zsidóadót mil1den város
nak kollett a területén lakó zsidó és zRidónő utá.n a királynak be
szolgá.ltatni, még pedig a zsidaik utáni jövedelmük feJét. Dcutsche 
R eichstagsakten IV. kötet 516. 1. 20. sor és XV. k. 3. l. 25 sor. 
Áldásy: Zsigmond császár koronáztatása sib. 14. l. 

a Kohn S. A~sidók története Magyarorszagon I. 188.1. Salamon 



~lagyarországi zsidók számára általa kiállitott és eddig 
i~meretes okiratok mind azt tanusítják, hogy a hozzá 
forduló zsidók iránt rossz indulattal nem 'iselkedett. A. 
bécsi nagy zsidóüldözés (1421) kö-vetkeztében _-\ usztriá
ból l\1agyaroTszágba menekült eleink közül többeknek 
megengedte a magyar birodalom területén való le
telepedést és néhányuk.nak, nevezetesen a brucki 
Isserleinnak, a hainburgi Hanbelnek és a Budára költö
zött n{oselnek királyi rendeletekkel segítségükre YOlt, 
hogy :vragyarországon fekvő jaYakat birtokló ausztriai 
adósa.iktól kölcsön adott pénzeiket behajthassák.1 

Hogy a koronás felséges úr ezen behajtott zsidó követe-_ 
lések után önmaga részére hol felét, hol harmadát 
kötötte kimintegy közbenjárói díjnak, mitsem változta
tott azon tényen, hogy törvények és rendeletek által 
többször kedvezett zsidó kamaraszolgáinak és hogy 
sokkal humánusabban bánt zsidó alattvalóival, mint 
.Vencel bátyja, ki a zsidó-követelések megsemmisítése-
ért 15 %-ot ~ötött ki magának a keresztény adósoktól.2 

De mintha érezte volna, hogy csak úgy, véletlenül fel
merülő holmi zsidó üzletekből bugyogó százalék
proviziók 1négsem férnek jól össze királyi méltóságá
val, felséges voltához jobban illő ürügyet keresett 
arra, hogy zsidó kamaraszolgáiból nagyobb jövedelme
ket húzzon, és ilyen ürügyeket talált az ő önkénye és 
leleményessége eleget. Főképen hadjáratai és koronáz-

F., Buda pest története II. 451. l. és Bondy G. Zur Geschichte d. 
Juden in Böhmen I. 102. L 

1 Frisoh, Mónumenta Hungariae Judaica , 114:- 118. sz. 
2 Ben Chananja, V.-k. 9. l, 



tatá!-JttÍ voltak azolJ Hunaszpontok, welyek alapjáu 
tPtemes összegeket szerzett zsidaitóL 

J\1ikor 1405 nyarán Bosznia és Dalmácia ellen bá
borúra készült és a magyar városokra hadiadót vetett 
ki, a zsidókat sem kímélte ezen adótóL A soproni 
zsiclókra ez alkalomból 3000 arany és 500 kamara
forinto t rovatot t ki.1 Tekintettel arra, hogy Sopron 
városának akkor nem nagyszámú zsidó lakossága volt, 
és hogy Eperjes városa összesen csak 500 aranyat 
fizetett, a soproni zsidókra kivetett összeget horribilis
nek kell mondanunk, annál inkább, mivel a mai pén
zünk szerint (egy arany forint = 10 koronával) vagy 
30,000 koronát tesz. És mennyit követelhetett Zsig
mond király ezen címen a pozsonyi és budai zsidóktól! 

H us zita háborúinak költségéhez való hozzájárulására 
szintén kényszerítette zsidó alattvalóit; 1422-ben va
gyonuk 31/ 3 százalékával és 1427-ben a kivetett általárws 
birodalmi hadiadó fizetésének kötelezettségébe bele
vonta a csehországr zsidókat is. Fejenkint egy forintot 
kellett erré a célra fizetniök, jóval többet, mint a ke
resztényeknek.2 Mindamellett Zsigmondnak eljárása 
még emberségesebb volt, mint Vencel elődjeé, ·ki pénz
szorultságában a dolognak rövidebb végét fogta és 
zsidófosztogatások révén szokta a szükséges pénzeket 
megsz~rezni . Minthogy a huszita-háborúk egy része 
Magyarország északnyugati részében zajlott le, több 
mint valószínli, hogy Zsigmond kll·ály a magyarországi 

1 Pollák, A Z!$idók története Sopronban, 25. l. és Monum. Hung. 
Jud. 85. sz. 

2 Deutsche Rcichstagaakten XI. k. XXXI. l. 
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zsidókat sem kímélte ezen adótóL 14.30. és 14.31-b~ri, 
a straubingi és nürnbergi birodalmi gyűlések meg
t-artásakor roPgint magához idézte a zsidók képviselőit, 
hogy új adókkal szorítsa őket a huszita-háború költsé
geihez való hozzájárulásra , noha jól tudta, hogy épen 
Pzen háborúk folytán fokozódott szenvedések miatt 
a német zsidók már eddig is ·csak nagy ellenszenY-vel 
és Yonakodással fizették ezen adót. Zsigmond később, 
14.34-ben elismeréssel emlékszik a zsidók ezen pénzbeli 

' t ' l "ll . egt segero . 
Bendes zsidóadóját, mely 1420-ban 20,000 forintra 

rúgott, többnyire már előre is elzálogosítani szokta és 
pénztárának soha el nem múló apálya, elzálogo ított 
arany- és ezüstkincseinek 2 YisszaYáltási szükségessége 
rneg arra az önkényes és igazságtalan eljárásra hajtotta, 
hogy a konstanci zsinat költségeinek egy részét is 
zsidó alattvalóival fizettette magának. ~úlyos mpg
adózta tás volt ez a bii·odalmi zsidó ágnak : a királynak 
azonban nagy összegeket hozott. l 'sak ~ funberg váro. á
ból egymagából az ottani zsidók ré\ én 12:000 forint 
folyt be. 

1 Ye ue Beytrii.gc v. alteu u. ncuen ... Sacben ... 1754, 15. l 
«C)nrad v. W.ánliberg verkündt:"t dcs Kay~crl. Befehlsan dic Reich~
S t&d.te die Jude n zu duldeu und aufzunehmcn,a ls dieein nahmhaft(s 
zur Vert.reibung de r sogenanntcn Ketzcr (d(•r Husziten) in Böhmcn 
u. Puhlen geste ucrt haben. d. d. 1434an S. Catharioen Ta g. 

2 E !zálogodtotta. ó mindenféle ing6-bingó yagyonát é. néha 
ingatlanokat Í!i. Hisz ismeretes, hogy 141 2 nov. 8-kán 88000forintért 
elzálogosította a 16 sze pc i várost is . Rengctcgadó...~gai min<mii. 
Régét legjobban jellemzi azon adalék (1. :\!dá. y i. h. 8. L). ho~~
pgy E :LSéb. t ne vü al$-c;zo nyna k, kinek heringért é · t ökchaiért 292 
forinttal tar~ozott, zálog gyanánt 6 a ra ny !-(Om bot adott. 

Az HIIT ~'·könyve. 1918. li 
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Igen jól fizettette magának, de jogosabb alapon, 
összes országainak zsidóságával azon közbenjárását, 
mely ál tal V. ~Iárton pápánál kieszközölte, hogy őseink
nek az előbbi pápáktól nyert kiváltságait egy 1418 
február 12-én kiadott bullában megerősítet.te. Tetemes 
összegeket hozott neki ezen emberséges szószólása, 
mert <<Bullengeld>> címe ala,tt minden zsidótól vagyoná
nak 31/8 százalékát hajtották be- A n1agyar zsjdókat 
sem akarta ezen adótól megkímélni, meTt adóbeszedőit. 

(Siegfried Gosheimból, Peivel Giengenból és Ábra.ham 
l{onstanczból) megbízta azzal, hogy Magyarországon 
is próbálják szerencséjüket. Ezen cél~ól l lbrecht, 
ausztriai. herceg és Ga_ra nádor 1418 május 9-én, illetve 
141 8 május 30-án útilevelekkel látták őket el.1 Hogy 
e három férfiú magyarországi küldetése milyen ered
ménnyel járt, nem tudjuk, de a Deutsche Reichsta.gs
akten XI. ]\ötetének XXXIV. lapján olvashatjuk, 
hogy arra a gondolata·a, hogy Zsigmond a pápának 
ezen humánus hullájából n1agának tőkét kovácsoljon -
elég furcsa - három konstanci zsidó is vezette. 
~agy zsidó adófon·ást nyitott ma.gának Zsigmond 

1414-ben, német birodalmi királlyá való megkoronáz
tatása alkalmából is. Ekkor hivatkozással arra, hogy 
a birodalom és a kereszténység érdekében nagy ki
adásai vannak, és a zsidók, a birodalom kama.raszolgái, 
sem elődeinek, sen1 őneki sokáig adót nem fizettek, 
vagyonuk második vagy harmadik :fillérét követelte 
tőlük - amint 6 mondta - <<redliche Steuer>> gyanánt ; 
az igazságnak megfelPlőbben azonban inkább aurun~ 

l Kerler i. b. 9. 1. 
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corona.riun~-na.k, vagy koronázási adónak nevezték. 
N o ha már annyiszor kiszipolyozott né1net hitfeleink 
most nem igen siettek ezen önkényes adót lefizetni, 
1négis ez egyszer is szép sun1mát préselt ki belőlük ezen 
új adó révén. Hogy mily óriási megsarcolás-számba 
ment ezen koronázási adó, kitűnik a bból, hogy a kölni 
zsidók emiatti panaszukban azt adták elő, hogy ha 
nekik csak a harmadik fillért kellene fizetniök, akkor 
84,000 forint esik rájulc 1 És ez a mi pénzünk szerint 
840,000 korona! 

Új perspektiva nyilt előtte zsidóadóra, núdőn 1433 
május havában Rómában fejére tették a német biro
dalom császáTi koronáját. Alighogy onnan visszatért, 
már is intézkedett a zsidókat újból megsarcoló adó 
iránt. Némi jogcímet erre az adóra formált magának 
azon előbbi szokásból, melyszerint a zsidók királyok
nak és fejedelmelmek, sőt pápáknak is koronázási 
ajándékot szoktak átnyujtani azon kéréssel, hogy elód
jeik által nekik adott privilégiumot megerősítsék~ 

Ebből a benevolentire captatiéból akart magának a 
. pénzsó,·árgó császár egy jogilag köteles adót teremteni. 

:J ~ int az előbbi zsidóadók behajtásánál . - 1414 óta -
1nost is hű sáfárját, a zsidó adóügyekben igen tapasz-

_talt \Yeinsbergi l{onrádot, czidőszerint már birodaluli 
örökös íőkamarást tette fő-adóbeszedőjévé, ki Yiszont 
körülvette magát egy zsidó bizaluliférfiakból á.Uó adó
ügynök-sereggel vagy egyéb, gyalu·an a király által 
en·e a céh·a n1egbízott keresztény Yagy zsidó férfiakkal. 
Az 1434 április 23-án kelt császári 1negba tahnazás 

1 D. RTA, XI. k. XXXI. J. 

17* 
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megbízta \Veinsberget nemcsak ezen új adó behajtásá
val, hane1n zsidó birók (n:~,agister judooorum) és rabbik 
kinevezésével is, s6t arra is, hogy a fizetni nem akarókat 
átok alá is helyezhesse. ~-\z adó kivetésére nézve ázt az 
utasítást kapta, hogy 1niután Zsigmond királlyá való 
megválasztatásakor a zsidókna.k vagyonuk harmadik 
részét kellett tizetniök, méltányos, hogy ruost 1 ez aJka
lommal annak feléYel aclózzanak a, császárnak. De 
mintha Zsigmond nulr sejtette volna, hogy zsidó alatt
valóina.k nagy része a szünt.clen adó-érvágások folytán 
a fizetőképességnek 1nár kin1erülési pontjához jutha
tott, némi emberséges opportunizn1usból felhataltnazta. 
Weinsberget arra, hogy a inennyiben né1nely zsidó a 
második pfenniget . fizetni vonakodnék, megelégedhetik 
a harmadik, esetleg a negyedik fillérrel is. öőt · bizonyos 

kabnárésszel utasította arra is, hogy kivételes esetek
ben általány-összeget is elfogadhaL Lehetséges azon
ban, hogy <\ császárt ezen elnézésre azon tudat bírta, 
hogy sok Yáros, heTceg, gróf és báró rossz szeintnel 
nézte u területükön la.kó zsidók folytonos megsarcolta
tását Zsign10nd által és hogy nen1 volt ritka. azon eset, 
hogy a birodalmi r~nde k zsidaika t egyeneHPll felbátorí
tották a királyi és c:-:ászári a.dók 1negtaga.dásárct. 

És tényleg ezen új <ldó eredn1énye nem állott arány
ban 'Pnl a beszedésére alkalmazott nagy apparátussal, 
sem az előb lJ i adókból befolyt összeg<.\kkel. :\z ö:;szes 
bruttobe-yétel vagy 50,000 forintot tett : a költségek 
levonása után körülbelül 40,000 forint marctdt csak. 
Igaz, ezen ö~szeg a 1nai pénzérték szerint félmillió 
koronr.l -- Sl•tu 1negvetendő jövedt>lt>UJ, de tekintve az 
1-114. évi zsidóadónak erPdményét, nlid6n CS<\kis a 
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n~rnbergi zsidók 12,000 fo rin tot tizet tek~ pzen erősza lw 
SiUl láv~LeLt 1násodik aurun1 coronariun1-adóna.k er~:d
m ényét csak siralnJasnak kPll n1onuanuuk. 

Az 1435 január 1-én k<>lt lPszáino lási okmányokból 
tudjuk, hogy Zsigmond császár a számadás lezárása 
után még 1191 rhénes forinttal tartozott W(-'ÍDSbPrgi 
I{onrádnak. 8ok zsidó épenséggel nen1 fir.etPtt semmit, 
a sok adóhátralékot a császár -- ki már új zsidóadó 
tPrvén törte fejét - nejének, Borbála, magyar királynő

nek engedte át egy 1436 március 21-én kiállított ok
iratban.1 

De amilyen elégedetlen lehetett is Zsigmond császár, 
tekintve mindig üres kincstárát, a koronázási zsidóadó 
eredményével, époly elégedett lehet a zsidó történet
tudomány azon adó kezelési aktáinak mai napig va ló 

• fennmaradásávaL Ezek majdnem teljes eredeti terje
delmükben és épségükben megvannak a Hoh~:nlohP

hercegek Oehringenben őrzött csa ládi levéltárában, 
ahova ezen il'atok a Weins berg-családnak vagy 400 
évvel ezelőtt történt kihalása után kerültek. EzPn 
időkre nézve ritka telj ességű, 58 fasciculusból álló 
aktaanyag 2 és a bentfoglalt számadási iratok, vala
mint a DeutschP Rt"'ichstagsakten újabb kötetP.i gazdttg 
kútforrását képezik a XV. századbeli nétnPt zsidóknuli 
lakhelyi és vagyoni vi~zonyaira nézve. 

De ezen, csak az újabb időben ismeretessé lett 
adóügyekb61 gyarapodbatik a ma~yar zsidók középkori 

1 Kerlf:f i. b. 11 6. l. 
• Kerler, i. h. 2. l . 
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története is egy-két érdekes adat.tal, 1nelyeknek bemu
tatását Évkönyvünkben érdemes dolognak véljük. 

Minden mctgyar zsidó ~lőtt, aki Áldássy, budapesti 
egyetemi tanárna.}{ Zsigmond zsidó adóügyeiről irt, 
nem rég megjelent nagyértékű tanulmányát és az ennek 
alapjául szolgáló kiadványokat olvassa, mintegy magá
tól feltolakszik azon kérdés : van-e Zsigmond német 
császár adópraktik~jának valami vonatkozása magyar 
zsidó alattvalóira is? Azt a benyomást nyerjük az egész 
idevágó irodalomból, hogy Zsigmond maga, közvetle
nül nem vonta a magyarországi zsidókat német biro
dalmi ügyekből folyó zsidó adóköveteléseinek körébe. 
Talán szándékosan bánt· a magyar zsidókkal még 
enyhébben, mint egyebütt,1 hogy Nagy I.~ajos paran
csolta kiűzésük visszavonása u tán jobban előmozdítsa 
visszavándorlásukat és hazánkban is több és erősebb 

adóalanyt nyerjen bennük. Ez neki nagyrészt sike
rült is, de minden oly alkalommal, mely Magyarország 
ügyével kapcsolatban volt és neki némi üriigyet nyujtott 
magyar zsidó alattvaló~ak megadóztatására, el nem 
mulasztotta azt meg is tenni. Láttuk azt boszniai és 
dalmáciai hadjáratakor, valamint a Bullengeid be
hajtásakor (1. fent 258 l.) 

Hogy magyar alattvalóit is gyaln·an a kimerülésig 
1negadóztatta, azt következtethetjük abból a tényb61, 
hogy 1436 november 4-én Prága városában az elc5tte 
megjelent Jakab pozsonyi és Nikl vagy Nywel budai 
zsidók kérésére a IV. Béla adta zsidó privilégiumot 
egyebek közt még azz~l is megtoldottu., ntiszerint 

1 }(ohn, i. h . 180. J. 
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minden zsidó kölcsönadó, ha közte és a kölcsönvevő 
közt kalnatmegállapítás eleve nem történt, minden 
l 00 denár után hetenkint két denárt, vagyis l 04 százalé
kot szedhet.1 Ezzel a megfoghatatlan engedéllyel Zsig
mond csak fokozni akarta magyar zsidainak adóképes
ségét, valamint abban az időben Európában minden 
uralkodó, aki a zsidókban látta jövedelmeinek fdforrá
sát, magas kamatok szedési engedélyével mozditotta 
eld zsidainak uzsoraüzleteit és így fejds-tehén szere
pére kárhoztatta eleinket. 

Ha az eddig közzétett anyagból, amint már fent emlí
tettük, nem is találni nyomát annak, hogy német biro
dalmi ügyekb()l kifolyólag kivetett zsidóadót Zsigmond 
király alatt Magyarországon is szedtek volna, azt mégis 
látjuk, hogy az ily adó behajtására kiküldött férfiak közt 
magyar zsidó is szerepel. Ugyanis Borbála királyn(), 
kire férj e, Zsigmond, a császárkoronázási zsidóadó 

\ hátralékát ráruházta, ezen hátralék behajtására egy 
1436 március 28-án Budán kiállított általános felhatal
mazásban három férfiút: Nadler l\1ihály budai polgárt, 
Gottlieb Tamást és József, buda·i rabbit bízta n1eg és 
1·uházta fel teljhatalommal.3 Egy tnásik, ugyanazon 
napon kelt és Amadeus, savoyi hercf\g, a kés6bbi V. 
Félix pápához intézett nyilt levélben, 111elyben Borhála 
a hátralékos zsidóadó bf\szedésértl tátnogatását kéri, 

1 Kohn i. h. 307.1. Ortva.y, Pozsony vároR története, II. b. kötet 
305. l. - Ortva.y az ó forrása alapján tévesen 1431-böl kclter.i 
Zsigmond kirá.ly ezen okira tát. V. ö. Mon . Hung. Jud. 133 sr.. 

~ Rosenberg, Bei tr ige z. Gesoh. der Jude n in Steiermark 64. I· 
1 Ne ue Beytrö.ge •.. 1754 11.1. XLI.P7, V. ö.D. R. T.A. XI. k. 

325. 1. és K erJer i. h. 116. l. 
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~zintén egy ruagislt'r Jo ~phu: Judreus Yan m~gneYE'ZYe 
. ' 

ki Yalószú1űJ~g azono az dőbbi budai rabbiva l. 
I\ i Yolt fzen budai ra b Li, kit a n1;1-gyar zsidó történ~t

írás eddig nem ismE:'rt? ) fár nem E:'gészen i meretlen 
elóttünk ezen )Iagister Jo f phu azóta, hogy . az 
I. )L l. T. a :.\Io11umenta I-UI gariae Judaica I. köte
tét kiadta. Ott, az 165. la pon J 29. ~z. a . azt olva. 
suk, hogy Zsigmond k"rály Józset budai zs; dó 
lakosna k a maga és az összes m e gyar z~idók nevé
ben el6terje ztett kérésére átiratja és hely benhagyja 
Budán 1422 au~usztus 22.-én a 1égi zsidó pr:vilegi
umokat . És épen most, ezen cikkem megírásakor 
megjelent )!agyar Zsidó zemle 1916. évf. negyedik 
füzetének 320. lapján emHti őt \-Ver tner, híres genea
lógusunk és igen produktiv történetírónk is Altn1ann 
<tDie l:rkunden Kaiser Sigmun ds>> című munkajá.ban 
tdézet t két regesta nyomán, melyek azonosak az 
itt, 263. lapon emlitett~kkel. Talán sikerül idóv(ll, 
hogy a Zsigmond kora beli zsidóadózásnak feldolgo
zása az ismeretl~nség hcmályából feltűnő e XY. 
századOeli budai rabbi személyére még nagyobb vilá
gosságot derít, ami tekintettel arra, hogy a régi 
budai rabbik közill f ddjg vajmi kev~set ismerünk, 
háláda tlan munka épén nem lenne. 

Xem oly ismeretlen YOlt előttünk egy másik magyar 
zsidó, kinek neve az oehringeni levéltárban őrzött 
\Y ~insbergi számadásokból felmerül t. Ez egy ~o pron
ban lakó Kophel nevű zsidó, kit W~insbergi Konrád 
1488-ban, .-\lbrecht ausztriai herceg és magyar király 
német császárrá történt megv·álasztatása alkalmából 
egy Yachem, bécsi zsidó által tervezett zsidóadó-lista 
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. zerint 2000 forinttaluwgadóztatni akari . Ezen Kophel 
z jdó nem n1ás, nünt azon Eöphel, kit Pollák (<.-\ zsidók 
története Sopronbam> című művében és a ~Iagyar Zsidó 
, zemlP 1893. évf. 249. lajpán is en:lít és ki valószínűleg 

Y émetújhelyből származott Sopronba. ~Iiután azon 
század negyvenes éveinek elején Sopronban nagy bajba 
jutott, bebörtönözték és emberteleni:ü bántak vele és 
csak E1·zsébet magyar királynő közbenjárása folytán 
szabadult ki ; 1 később családostul visszatelepedett 
~ -émetújhelybe. 

Úgy látszik, hogy a bécsi Yachem, kinek adójavaslata 
szerint a német birodalom zsidainak Albr€cht császárrá 
Yaló megválasztatása alkalmából <<Em·ung>> címe alatt 
l 56,100 forintot kellett volna fizetniök és mely adó
fizetés kötelezettségébe a magyarországi zsidókat is 
3000 forinttal akarta belevonni, - talán épen emiatt -
nem Yalami persona gra ta volt sem a soproni zsidók, 
sen1 az ottani tanács előtt , mert 1456-ban elfogták 
)Ioschel nevű fiát és Frigyes császárnak, mint a város 
zálogbirtokosának többször kellett a tanácsot felszólí
tani, hogy bebörtönzött fiát szabadon bocsássák. Ezen 
Xachem valószínűleg azonos azza l a <<~Ienacbem )!ózes 
fiá)>-val, ki a )fit theilungen des historiseben Yereines 
für Hteiermark ll. kötetének 260. lapján közölt ~s 

Judenbm·gban 1427-ben kelt héber okiraton mint tanú 
előfordul. Azt a kérdést, vajjon ezen Yachem nem azo

nos-e azz al a «Rachem von Traiskirchen ~>-nel , ki 1414. és 
1417-ben _-\lbrecht hercegnek adószedője \ Olt,2 nem 
merjük most eldönteni. 

Budapest. Mandl Bemát • . 
1 Po11áki. h . 31. 
1 Schwar7., GeschichtE' d . Jud< n in Wi( 11 bi~ :~um Je hTt' 1626. 46.) 
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' SHAI{ESPEARE ES LESSING . . 
' ' l A ZSIDOSAGB,OL. 

- E~a.da.tott a széke&fehérvári Zsidó Ifjusági Egyesületben. _ 

A népek jellemzése, egymástól való megkülönbözte
tésük tehetségek és hajlamok. szerint, a legnehezebb 
problémák közé tartozik és az ítéletek, melyek e tekin
tetben létrejönnek, ha bármily elterjedtek, csak korlá
tolt mártékben lehetnek tárgyilagosak és megbízhatók. 
Csak annyi bizonyos, hogy a népeknek is van sajátos 
jelltmök, mint az egyedeknek, de meghatározása csak 
az igazság megközelítése lehet és gyakran még annyi 
sem. És ez nagyon természetes is és könnyen belátható. 

Különös nehézségekkel jár pedig egy egész nemzet
nek erkölcsi miileműségének megállapítása, mert ebbeli 
itéletünket a legtöbbször nagyon is befolyásolja szim
pátiánk vagy antipátiánk. 

Máskép áll persze a dolog, ha már rég eltünt népek
ról van szó, mint pl. az asszírok.l·ól, babiloniak.l·ól vagy 
a rómaiakról és régi görögökrőL Egészen különleges 
helyet pedig mi zsidók foglalunk el a népek által rólunk 
alkotott ítéletben. A rólunk való vélemények ugyanis 
a legellentétesebbek és ez már így volt az ókorban 
is, mert mi már korán felkeltettük az emberiség érdek
lődését vallásunk eredetiségénél és fajunk kiélezett 
jellegénél fogva. 

Elég, ha szembeállitjuk a görög föl<h·ajzíró Stra bo-t 
(66a. - 24 p.) a rómaiak leghiresebb hisztórikusával 
Tacitus-szal (54- 117) . .Az elóbbi a legnagyobb elis
meréssel szóf a zsidók istenhitéről és elismeri, hogy 
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\'fózes azért vezettEl ki népét Bgyiptomból, mert az 
ottani bálványimádást és erkölc. i ron1lási kárhoztatta . 
Tacitus azonban tnegengedi ugyn n, hogy a :GSidók 
halálmegvetéssel harcoina l<, hisz a rólnaiaknak erre 
nézve tapasztalataik voltak, de ff>h·ójja nekik, hogy 
az idegeneket általában gyffiölik és megvetik azokat, 
kik bálványokat készitenek és imádnak, mert ők, 

elég furcsán, egy látbatatlan Istent hisznek és tisztel
nek. Nagyon természetesnek találja tehát, hogy a 
gyűlölt zsidókat Egyiptomból kikergették és eUogadja 
azt a mesét is, hogy a szamár náluk bizonyos kegyelet 
tárgya azért, mert a pusztában egy vadszamár-falka 
vezette őket egykoron vízforrás nyomára . (Históriák 
V., 3. és köv.). Hogy az egész középkorban mint véle
kedtek rólunk, arról felesleges volna szólni, az újkorban 
pedig a legnagyobb figyelmet keltették Shakespeare 
<<A velencei kalmár>> c. szinmfivével és Lessing <<Bölcs 
~ áthá.ru> címfivel. 

A két szellemóriás látszólag ugyan a legellentéteseb
ben ítéli meg a zsidóságot , de vizsgálódásunk során 
meg fogunk győződni, hogy sokkal közelebb állanak 
egymáshoz, mint első pillanatra hinnök. Xézzük elő

ször a XVI. században vu·ágzott Shakespeare hírPs 
művét . 

* 
_-\. világkereskedelem egykorú híres metropoli~ban, 

Velencében élt egy .-\ntonio nev{í dúsgazdag keresz
tény kahnár és ugyanott a nem kevésbbé gazdag 
zsidó pénzkölcsönz6 Rhylock. Antoniót a legönzetlenebb 
barátság füzi Bassanióhoz, akinek nemesi származásá
nAl egyebe nincsen, de reménykedik, hogy elnyeri a 
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a zépséges és gazda g Poreia kezét, akinek kérői 
között hercPgt>k is Yannak. 

:Jiinden a vak ::>zerencsétől függ, mert Poreia csak 
azé akar lenni. aki három kazetta közill azt választja 
ki, 1nelybe az ó arcképét helyezte. De a háztűznézni 

induló Bassaniának szüksége yan 3000 aranyra, hogy 
méltóképen megjelenbessen az előkelő kérők sorában. 
Es ki máshoz fordulhatna a ~ölcsönért, mint meghitt 
barát.jához, _-\ntonióhoz. lfeg is van a készség utóbbi
ban, de készpénze ép akkor nincs, mert három árú
hajója még nem tért Yissza. tengeri útjáról s így csak 
jótállását ajánTha t ja föl. -~z igéret biTtokában Bassa
nia hylockhoz fordul, akinek k!3szségére jó kamatok 
mellett bízvást számí t. ~-em is csalódik. hylock 
hajlandó a 3000 arany kölcsönzésére három hónapnyi 
határidővel, _-\ntonio jótállása me ll ett . Hátra Yan 
_-\ntonio találkozása hylockkal, de a tárgyalás koránt
sem oly síma lefolyású, mint gondoltuk volna. 

Amint ugyanis Shylock megpillantja a feléje köze
led6 _l.ntoniót, fölébred benne a régóta táplált bosszú
vágya ezen ember ellen. Haragszik reá , mert kamat 
nélkül zakott kölcsönöket nyújtani és így rontja az 
ó kere etét, de főkép azért, mert zsidógyűlölőnek 
ismeri, aki őt nyih·áno an n~n1 egyszer szidta és uzso
rásnak nevezte. :Jiegesküszik tehát, hogy a kínálkozó 
alkalmat nem fogja elszalasztani és bosszút fog állni. 

~Iegkezdődik a tárgyalás. :\ntonio előadja jöYetelé
nek ~lját, de ~hylock elóbb csak példálózik .Jákob 
vagyonszerzéséról a raYasz I~ábiínnál, _-\ntonio sürge
tésére pedig keserű szernrehányásokkal illeti és emlé
kezteti, hogy akárhányszor gyalázta 6t, kutyának 
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nevezte és le is köpte. Végül így szól: )[it feleljek 
tehát most neked? tán azt, hogy az elszenvedett 
sérelmek tetejében kész vagyok a kívánt kölcsön meg
adására? 

An toniából erre kitör a büszkesége és kij elenti, 
hogy neki ' hylockról most sincs jobb véleménye és 
nem szívességet kér, hanem jó kamatok mellett köl
csönt kh·án tőle . Yá.ratlanul azonban • hylock kijelenti, 
hogy most ez egyszer lemond minden kamatról, de 
igenis ragaszkodik hozzá, hogy az adóslevélben akár 
tréfa kedvéért is foglaltassék azon kikötés, hogy három 
hónap leteltével , ha az adósság nem törlesztetnék a 
lejá1·at napján, úgy jogában álljon neki, mint hitelező

nek -egy font húst kimetszeni Antonio testéből. )li 
elszörnyüködünk Hhylock kegyetlenségén, de tudnunk 
kell, hogy a középkorban, mint Paulus Cassel figyel
meztet, ily kikötések az adóssal szemben Jilem tartoz
tak a ritkaságok közé és általában sokkal nagyobb 
szigorral jártak el a kölcsönt Yi. sza nem fizetőkkel 

zem ben. 
Azért _-\.ntonio, ha bizonyára sérelmet lát is az 

eléje szabott föltételbPn, mégis elfogadja azt. N>kkal 
jobban bántja Ba saniót, d~ nagylelkű barátja meg
nyugtatja. azzal, hogy hiszen hajói rövidesen visszil
térne.k é fiz~tésképes lt>sz jó,·a} a határidő előtt j:-;. 

_-\z adósleYél tehát kiállíttatik, az aranyak is átadat
nak, mirt:a ~hylock elfogadja .-\.ntonio meghlvását 
barátságos vacsorára, de Yesztért:a. ~Iert távollétében 
a keresztény Lorenzóval. aki szintén Bassa.nio barátja, 

• 
llil'gszökik .Tt:>ssáka leánya és 1uagáYal ' ·iszi atyja 
drágaságainak jelentékeny részét. 
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, 'by lock ezen csapás hatása alatt feltflszi n1agában 
hogy most n1ár annál inká bb ragaszkodni fog kegyet~ 
l~n feltétPl~hez, ha ~\u tonio fizeiéskép telenné válnék. 
K(ln1 is kell sokáig várnia és 1náris hírét veszi annak 

' hogy a~ t>gyik hajó odavf•szett . 

_\ntouio -=·zerenc. éth·nség~ folytatódik, többi hajói 
is tönkn• mennek és így az adó. ok börtönébe kerül 
é életén(•k megnwutése is Sh ylock kPgyrhnétől függ. 
1 )(l ez h e:tjtha.tatlan n1arad és így csak a bírósági tár
gyalás Vetn 1uég hátnl, ~unelyre Bassallio is megérke
zik , hogy f•lbá rítsa lPgmegbit ' ebb barátjáról a végső 

csapást . 
A döntő napon az elnöklő doge l elkére beszél Shylock

nak, irgalomra akarja őt indítani az előke] {) Antonio 
iránt, minthogy Ba~sc-1nio úgyis kész a tartozást meg
fizetni. De Hhylock akkor sen1 eng(:'d, nlid()n követelésé

nPk kétsz~sét kínálják nf:lki. 
l~kkor váratlan fordulat áll bt-> : Poreia jrlenik n1eg a 

tárgyaló·t <-'renlben ügyvédn(:'k öltözve, 1nint akit egy 
páduai hírneves jogtudós ajánl 1naga hPly~tt , hogy 
~\ntoniót a veszélyből kinu.•rlt:;e. Az új jövevény nwg· 
hallja a feleldől a tényállaclékot, nlirr úgy nyilatkozik, 
hogy ~hylock jogához ugyan kéL·ég nem fér, de bozzá
h,szi, hogy a ki-vágandó h'lumak pontos(c\n egy fontnak 
k<'ll lc~nnie, se több, :-;(-' k('YPSf'bb, de ~hylock erre sen1 
jön zavarba és kés~wn tartja a mérleget. 

Az idegfOn jogász ruoRt egy úja bb fogá:;::>al áll elő . 
.:\zt mondja, hogy az adóslevél csak egy font búsról 
szól, ha 1>edig akárcAak t>gy csPpp vér is kiöntetnék, 
akkor büntf'tésül u. hitelPző Pgész vugyona elkoboz· 
tatik. Ennek hallatára t;bylock már belátja, hogy 
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vesztett ügy P van és haj lan dó is követelésének három
szorosával megelégedni. 

De most már a tőkét is 1negtagadják tó1(', mert az 
idegen jogász hivatkozik Yelence ama tötTényére, mely 
kimondja, hogy az idegPn, aki egy polgárnak életére 
tört, vagyonának ·felét annak javára elveszti, a másik 
fele pedig a kiJ?._Cstá!-'t illeti meg, de még életét is csak 
a doge kegyPinléből tarthatja meg . 

.. \ dogP ily értelemben mondja ki az ítélet t>t, dP 
'hylock nen1 akar élni tovább, ha egész vagyonától 
megfosztják, m.ire ~-\ntonio n1egszánja és a következő 
nagylelkű javaslatot teszi a híróságnak: ~-\z állam 
eláll a vagyon felének elkobzásától ; a másik fele 
haszonélvezetre engedtessék át neki, Antonionak és 
ennek halála után szálljon a férfiúra, aki Shylock 
leányát megszöktette. Jijzen kegyelem pedig tétessék 
függővé a következő két föltételtől: először Shylock 
áttér a keresztény Yallásra , 1násodszor pedig kötelezze 
magát nyomban arra, hogy halála után egész vagyona 
,;ejéré és leányára szálljon. 

Shylook mindebbe beleegyezik. 

* 

\'égig kísértük a színdarab cselekményét f6bb, lénye
ges vonásaiban és most állapítsuk meg, uliként gondol-
kozott Shakespeare a zsidók felől. Első helyen kell 
leszögeznün-k, hogy a költő a zsidóság jellemét közvet
len tapasztalásból nem isn1erhette, m~rt a zsidók 
1290-ben hazájából kiűzettek és csak a XYII. század 
második felében kezdtek ismét ott letelepedni. 
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ne ~ hylock mégsem pusztán a költ() képzeletének 
alkotása. A n1ár e1nlitett Paulus Cassel egy beható 
tanulnlányban kimutatja, hogy a költ() egy mondáb61 
nwrített., amely több Vt"triációban a középkor végétől 
egészen a reformáciáig d vol t terj edve. ~rudjuk, hogy 
a· monda egyes verzióiban keresztény hitelező szabja 
adósának a kegyetlen föltételt . A gondolat tehát a nép 
felfogása szerint nem épen zsidó9ll en ·;)s jelleget hordo
zott Inagán, hanem ink ább annak köszöni keletkezését, 
hogy a középkorban, 1nint már e1nlítettük, a legkímé
letlenebb szigorúsággal j ártak el a hanyag adósokkal 
szemben és minthogy legtöbbször zsidók vol tak a hite
lezők, a szivteleneket köztük vélték feltalálni. Hogy 
pedig hakespeare mennyire nem osztotta korának 
sötét elfogultságát és mennyire igazságos tudott lenni 
a zsidósággal szemben is, azt a legvilágosabban mutat
ják a szavak, melyeket Hhylock-kal elmondat : 

<((Antonio) meggyalázott engem ; nyereségemet ki
gúnyolta ; n :"'Yemet leszólta ; kereskedésemben aka
dályokat gördített ; barátaimat elpártoltat.ta tőlem, 
f\llenségein1et felbujta.ttct . Í~s mi oka Yolt núndrrre? 
~Iert zsidó vagyole Do nincsenek-e cL zsidónn,k is kezei, 
végtagjai . . . nen1 táplálkozik-e ugyan~u~on étellt~l : 
nem sérül-e meg ugyanazon f~gyvPrPktől , nrint a 
keresztény? És ha sértenek bennünkPt , n r álljunk-e 
bosszút? Ha nrindenben hasonlók yagyunk hozzátok, 
úgy ebben is azok akarunk lenni. Ha zsidó egy keresz
tényt megbánt, nu akkor ennek aláZJatossága? Ne1nde a 
boRszú. KPresztény mintakép szeúnt fL zsidó t.ürelnlt-' SEI 

\Plwt tnáK, mint bosHzú. Hossúndulat uságrn tanítt.ol\ 
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engem és én is gyakorolni akarom és pedig felülmúlni 
akarom mestereimet .)> 

Mennyivel magasabban áll Shakespeare Voltaire 
felett, aki mint a XVIII. század felvilágosadottságá
nak vezérszelleme, gyűlölte és gyalázta a zsidókat és 
miért? 1\1ert 5000 franko t vesztett el egy londoni zsidó 
bankárnál, aki vagyonbukott lett és mivel pört veszí
tett. egy berlini ékszerésszel szemben , akinek igazságá
ról Nagy Frigyes is meggyőződött. Nem valószínű az 
sem, hogy Shakespeare a biblia azon parancsolatára 
gondolt volna, hogy <<Szemet szemért, fogat fogért stb.)> 
::\Iert· ezen törvény, mint Cassel helyesen megjegyzi, 
nem kegyetlenségre vall , hanem inkább kellő határokba 
akarta szorítani a féktelen és telhetetlen bosszúvágyat. 
~[egeinlítendő még az is, hogy a talmudi hagyomány 
szerint ezen törvény mindenkor pénzbírságra értelmez
tetett . Shakespeare tehát, akiben az e1nberi természet 
legtökéletesebb ismerőjét bámuljuk, nem tagadta meg 
n1agát velünk szem ben sem. Hisz világosan mondja, 
hogy a zsidó nem tanulhat béketűrést és ellenség
szeretetet a kereszténytől, bárha az eYangelium azt 
hirdeti. Nem teltinti ő a bosszúvágyat és hasonló 
vjsszn,tetsző tulaj donaágokat a zsidóság sajátos te1·mé
szetének, hanem létezésöket fel tételezve is, kimagya
rázza a keresztények nem keresztény bánásmódjáyal. 

X en1 kerülheti el figyebnünket az Reiu, hogy a hir
hedt Shylock visRznutn~ítjn kövctelésénPk kétszeresét 
és háron1szorosát , nwrt nwg n karja mutatni, hogy a 

7.siclónak is van brcsri.i10t<' és önérzet P, n1elyet úrnhn 
ne1n hajlandó bocsátani . 'fJs ldre nP gyntlwrolno Yisszn
taszító hatást, 1nidőn a törvényszék nomeso k nlgyoná-

Az BUT nvkönyve. 1018, 18 
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ból forgatja ki Shylockot, hanem m ég tetejében a 
ket eszténység felvételével is büntetik. Shakespeare 
ezek szerint koránt sincs elragadtatva kora keresztény
ségének erkölcsi felfogásától és a Velencei kahn ár 
épenséggel nem író do L t csa.l~ a zsidóság nwgvádolásárn. 
és n1eghurcolására . 

Tem a középkori szellen1 lüktet a dR.rabban, hanen1 
n.z elfogulatlan és részrehajlt1tlan iga.zság els(} sugarait. 
látjuk benne és a1nit a brit költ() kezdcluényoz<' it, 
ttzt 200 évvel utóbb kiegészítette és befejezt<' egy 1násik 
vezéralaltja az en1bcriség haladásának : Gotthold 
Efrájim J;essing ugy~1.ncsa.k <'gy színdaro bban, Rölcs 
N á tán-ban . 

* 

Miel6tt azonban ezen sokat megvitatott drán1át 
vizsgáljuk, szúkségesnek tartom vázolni a Die Juden c. 
v ígjátékot, ro()lyet, l;essing 1749-b0n írt, vagyis húsz 

éves korában . 
Egy gazdag földbirtokos, nén1et báró, egyetlen 

leányával útra kél és alkonyatban rablók által Jneg
táma d tn tik. ~ zerencsér <' egy arra utazó idegen figyel
llles l osz a vesze de lenne, 1nirc a. ra blókra, kik ket.ten 
voUak, elsüti pisztolyát és azok n1egfuta1no<lnak a 
közeli ~rd6be . A hálás báró ráveszi 1uegment6jét, 
hogy azolgájávol Pgy\itt elfogadja n1cghívását kastélyábn 
ahová nyotnban visszo,térnelc Itt az idegE?n a gnzdnság 
főtisztjétől tnegtudja, hogy gazdája zsidókn~tk hiszi a 
n1erényl6ket, 1nert. hosszú szakállt viseltek. Az idegen 
ellenben a.zon véletnényének ad kifejezést, hogy a rablók 
cso.k z~i<.l6 áln.rcot öltöttek, nwt·t a vidék p~tn\Rztny(•lYén 



hallotta őket beszélni. :-\z uradalmi iiRzl pedig azzal 
védi gc.lzdáj u. gyanúját:, nwrt szerínl0 n. zsidók ln.in<l
annyian cs~üóh, tolvajok, utonállók, ttkikt6l jobban 
kr11 őrizkedni, nünt a peHti. UH. A báró 1uaga is nyilat 
],o~ik a vendég<' előtt, hogy a ra hlók csakiR zRidók 
khrti c•k, Jnt'rt·, n bírótól hn.Uotta, hogy a.z u tol só napok
ban ilyen háron1 ala],ot látott az on~zágúton. Hozzá
tt>szi azt is, hogy neki ro:-;Rz. tapasztalatai voHak n1ég 
kütonaéletébPn a. zsidó pónzkölcsönzőkkPl. Az ideg011 
csa k <1nnyi t jegyez 1neg, hogy soha. ne1n voU btt· 
rá t ja ilyen áH.o,lánosftó, <'géRz nép E> kn· vonatkozó H~lr

t 0lul0k. 
"\. báró persze nem tudja, hogy zsidó 1nentettr rnrg 

n z ő és lánya. életét , .nünthogy ne1n ta.rtotta eddig illő
nr k, hogy az id0gent.<H n1egkérdezze kilét.ét.. Fordulat 
ttkkor áll b0, 1nidőn az idflgE'n jelenlétében az uradalnü 
ti~zt véletlenül kiejti zsrbéből a két szakállt, mclyet a 
rablók viselt d c Tiszta dolog mo ·t már, hogy a, t iszt 
és a bíró álarcbn,n t.örtek a bál'ó és lánya életére. A báró 
1nost vagyonát és lánya k<'zét aj ánlj a fel az idegennek, 
akinrk Iü·ist óí nevű szolgája, aki nu1ga sem tudta 
1nég rövid néhány hétnyi szolgálata alatt ga.zdája 
kjlét,ét., - azt hazudta, hogy az párbaj miatt volt 
kénytelen Hollandiából roPnekülni és így csak eidkelő 
nemes lehet . .\z idegen tovább netn őrizheti meg 
inkognitóját és n1egvallja, hogy zsidó voltánál fogva 
a báró vejévé DPin lehet , mikor pedig, az vagyonát fel
ajánlja, a.zt Íf-i viRszautasítja. Csak azt Jdvánja hála 
fej éb~n, hogy a báTó ezután igazságosabb legyen a 
zsidók iránt és tartózkodjék az általánosító itéletektőL 
Hozzáteszi 1nég azt is, hogy nen1 azért hallgaU.n el 

18* 
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~ddig kilétét, m~rt talán szégyelné, hogy zsidó, hanern 
mivel é zrevette, hogy szimpátiával van iránta és anti· 
pá.tiáYal nemzetsége iránt. De a dolgok ilyen kifejlésé· 
hez Kric;tófnak ic; van hozzászólása . ~ zemére veti gazdá· 
jánal,, hogy őt becsapta és zsidó létére keresztényt 
mert fogadni szolgálatába. Holott a biblia szerint , 
Ú8Y tudja, m~gfordítva k~ll hogy legyen . Felmondja 
tehát legott a zolgálatot és megfenyegeti urát , hogy 
a szenvedett sér~lemért bíróság útján fog elégtételt 
kérni. A zsidó gazda megbocsát a keresztény szolgá· 
nak, m~rt úgymond, nem várhatja tőle, hogy máskép 
gondolkozzék, mint. a többi keresztény csőcselék. 

És a báró? 
"Ctolsó szavai ezek : Oh 1nily tiszteletreméltók vol

nának a zsidók, ha mind az Ön tulajdonságaival bir
nának! ~Iire az idegen: Oh mily szeretetreméltók 
Yolnának a kere::;ztények, ha mind Önhöz hasonlítaná
nak! Így gondolkozott a fiatal L~ssing és hogy később 
sem változott meggyőződése , a legfényesebben bizo
nyítja Bölcs Nátán-ja, me ly et két évv~l halála előtt 
1779-ben megírt és vele a legnagyobb feltünést kel
tette és barátait is elid~genítette magától. 

Xátánban a költő egy olyan zsidót mutat b~, aki 
mindenben éles ellentéte Shylocknak. ű is kereskedc) 
fs rendelkezik nagy gazdagsággal, d~ ezt csak ember
Hzeretet gyakorlására használja és Pbben épen olyan 
nagy művész, m~t. a vagyonsze1·zésben . Egy ídeáliqta 
kPreskf>dő, fi<)t több, ké~z filozófus és kiválik különösen 
abban, hogy az Pmbf>rf>k(•t nfnn valláfiUk Hzerint bf-csüli, 
hanem érdemeik után . 

. JE·ruzsálem~n lakik, 1nég pPdig a XII. században 
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a keresztes hadjáratok idejében és alaposan ismeri 
úgy a muzulmánokat, mint a keresztényeket. 

Az utóbbiakra elég súlyos oka volna haragudni, 
bisz azok ölték meg feleségét és hét fiát, de ő annyira 
nem ismeri a bosszút, hogy felneveli egy keresztény 
barátjának kis lányát, aki azt halála előtt rábízta. 
És vaj jon minő méltatásban részesül a minden tekin
tetben nemes és nagylelkü zsidó, a nemzsidók részé
ró1? A pátriárka megtudj a, hogy keresztény gyermeket 
nevelt házában, anélkül hogy valaha tudatta volna 
vele származását és ezt égbekiáltó bfulül rójja fel 
neki, amelyért szerinte halált érdemel. Hiába mond
ják el neki, hogy Xátán a zsidó vallásban sem nevelte 
gyámoltját, a pátriarka haragja ezzel nem enyhül. 

~-\ szultán viszont kölcsönt vár tőle, de előbb gyötri 
azon kérdéssel, hogy mondaná meg, melyik vallást 
tartja a legigazabbnak? De ~átánt nem hagyja cl 
bölcsessége és szivének nemes jóságával szemben ho
mály borítja' azokat, kik a darabban a másik két 
vallást képviselik. )fég a templomos is, ki egy tűzvész 
alkalmával megmenti Xátán neveltjét, Bechát éti 
szerelemre lobban később iránta, nagyon meghökken, 
midőn a bigott Dája felfedi előtte a nagy titkot és siet 
felkeresni a patriárkát, hogy véleményét meghallja, 
noha lelkiismerete azt nem engedi, hogy meg is nevezze 
Xátánt, aki a nagy bünt elkö,~ette a kereszténység 
ellen. 

De azért még sem kell azt feltennünk, hogy Lessing 
a zsidóságot akarta magasztalni a másik két vallás 
rovására. Sőt mondhatni, hogy nagyon is mérsékelt 
a kritika, melyet a keresztények és mobammedánok 
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YiselkedésP feleLt a zsidókkal szemben gya,korol. 
_\nnak nwge1nlítését, hogy a keresztesek Gáth-ban az 
összes zsidókat len1észárolták Istennek nagyo bb dicső
ségére, nt>nl lehet a kereszténység n1egsértésének tekin
teni, 1uert hisz t'fféle eseu1ények ne1n ta,rtoznak a közép
korban a ritkaságokhoz. 

De akadtak 1ninden korban oly keTesztények is, 
kik a zsidókról ic3 igazságosan és emberiesen gondol
koztak és ha IJessing mégis egy zsidót tett meg a 
nemes tolerancia megtestesítőj ének, úgy erre két oka 
lehetett . 

_-\.z egyik az, hogy a zsidó legtöbbet szenvedett a 
Yallási fanatizmustól és így már szomorú tapasztalatai 
folytán könnyebben hajlik a t isztultabb és liberálisabb 

· felfogáshoz és nem egészen jogosulatlan azon anti
szemita állítás, hogy a liberálizmus inkább zsidónak, 
nunt lrereszténynek v-aló. Ehhez járul még, hogy 
Lessing kifejezésre akarta juttatni ~átánnal, hogy ·a 
zsidót a legpéldásabb viselkedés sem menti meg az 
iránta való bizalmatlanságtól és elfogultságtóL Azért 
is közmondássá lett a pat riárka szólama : Thut nichts, 
der Jude wird verbrannt , vagyis : a zsidó csak zsidó 
marad, ha akármilyen nemesek is cselekedetej. 

Még azon kérdést kell röviden érintenünk, vajjon 
helytállónak tekinthetjük azon sokak által táplált 
véleményt, hogy a X á tánban Mendelssohnra kell ismer
nünk és hogy a költőnek az is volt célja, hogy legbensőbb 
zsidó barátjának emléket állitson. Annyi kétségtelen, 
hogy ~átán alakjában vannak oly kidomborodó jellem
vonások, melyek ~Iendelssohnra emlékeztetnek, akit 
mindenkinek szeretni és tisztelni kellett valláskülönb-
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ség nélkiil. De másrészt nem lehet észre nem Yenni, 
hogy Xátánból hiányzik az a speciális, hagyományös 
zsidó vallásosság, me ly "Thiendel ssohnt minden felvilá
gosadottsága mellett is áthatotta és amelyet ő a leg
nc1gyobb nyiltsággal hirdetett is hittestvérei okulására 
Jerusalent c. művében. Ha ~átán valóban az ő kép
mására volna teremtve, akkor érthetetlen maradna, 
hogy Recha az ő házában zsidóvá nem válik, mert 
biszen sok mindent kellett volna látnia a zsidó vallás
ból. De ő a vallások egyikével sem ismerkedett meg és 
csak az emberi erkölcsösségben növekedett fel. De 
Recha kereszténnyé sem válhatott azér t, mert ~átán

nak el kellett t itkolnia származását, hogy édes gyer
mekének érezhesse magát . Így lett Recha Lessing böl
csészeti vallásának követője, míg ~á tánnal azt hirdet
teti, hogy azok, kik a kinyilatko~atott vallások egyiké
hez ragaszkodnak, akkor cselekszenek helyesen, ha 
ki-ki embertársainak szeretete által bebizonyítani törek
szik, hogy az ő hite a legigazabb és belőle fakad legtöpb 
áldás az emberiségre. Ez volt )lendel..sohnnak is meg
győz()dése, amelyet nekünk is elfogadni és követni kell. 
_ Székesfehérvár. Dr. Steinherz Jakab. 
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A harmadik háborúc; ec;ztendő különösen gazdag 
világtörténelmi j elentőségű eseményekben. Egyes népek 
és államok hihetetlennek tetsző átalakuláson mentek 
át. Némelyik ugl'ásszerűen tette meg az utat, melyet 



th'SZtlZn doko~1 á t fokonként 1nrgtenni ehnuhtsztot.t. 
:JI~\snak régi rrillényci teljesedtek vá.nttlanul, i;;n1ét 
nu1 ~ <'lh<lgyta az l 1lllelkedél:i pályáját és lejtőre tévedt . 

. \ Z"idóság ulinelezen i ö1'ténet.i változásokban érde
kt'lt fél és Ytt.gy nlint t énycző 1naga is kö.zrClnunkál
kodot t , yagy mint szenYeelő szereplő n1egérezte ha
tásu kelt. 

Ez Eh·brn n1egdőlt n legautokratább Ul'e:'tloln és rom
jain köztársaság készül emelkedni. ...\. függetlensége 
clYl~ ztén másfél száza d óta. kesergő nép visszanyerte 
::;za bad ágát. A legsza badelvűbbnek hit.t köztársaság 
a militariz1nus karjaiba rohant és a szabadságot kény
~ zcrintézkedé. ekkel önkényur<llommá változttdta. 

_-\.ngbán<lk, a politikit nt n1sz ágaibelll jára tos Ines ler
nek, k ze n1tíködöti közrc Oroszország fel ze:'tbadítá:á
bcln. Igaz, hogy nen1 így terYezte és ügyel:ikt>dő álle:tln
íértiai lná::;kép álmodták weg, 1nint ahogya.n va.lóra 
\'ált. .\.z elégületlen el('lneket forradalouu·a tüzelnie 
"ikerült, az állítól~g békebarát cárt is ledönthette, 
de már az erőszakosabb kényurat helyébe ültetni ne1n 
adatott meg neki . • -\. h(1bérre qzerződött , sza bad neul
zelek letiprására bérelt államban a szabadság, egyen
lőség és testvériség cszméi hódított téri. répek, nen1-
zeti égek, valások - köztiik a z~idó Í!-> - elnyerték 
<·l ~uli jogaikat .l 

Így YÍYta ki _\.ngliü, 1nely azelő t L Oro~zország belső 
ügyeibe uem akart beleavatkozni s a nagy pogromok 
idején szavát a zsidók érdekében nem merte felemelni, 
akarata ellerrére a 1.,sidók egyenjogúc:;ítását. 

A forradalom mutatta, hogy a cár a maga kényúri 
~zPmpont.Íá.ból eg~zt-n édhetően járt cl, ulikor a zsi-
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dókkal ha.xagját éreztette. Ezekn~k arál1ytalanul na
gyobb és j elentősebb szerep jutott a közszabadságok 
kivívásában, mint másolmak, l\fegint ők voltak az az 
élesztő, me ly ben nagy átalakulásoknak ereje szunnyadt. 
A zsidóság sza badságszeretete és szellemi fejlettsége 
ismét olyan szerepre jutott, melyre az ős i nép büszke 
lehet . Az angol <<Times>> az autokrata uralom elleni 
forradalmat egyenesen zsidó lázadásnak minősíti, ami 
csak hízelgő a zsidóságra nézve. 

Az év első felében még a régi kényuralo1n alatt nyö
gött az o1·osz zsidó is. A cári kormány ugyan szintén 
kezdeményezett némi javítást . 

A zsidók művelődésén is. akart főleg külön közép
iskolák felállítása által lendíteni s meg szándékozott 
könnyíteni felső tanulmányaikat. J ekaterinosla w ban 
tényleg kü.lön politechnikai intézetet nyitott számukra 
a,z állam, elektrotechnikai, mérnöki és gazdasági karral. 
A pétel'vári egye t em~n 1nár ll % % volt a zsidók száma, 
ct női főibkolákban 9 %· 

De ezek a törekvések neru·voltak mind őszinték s a 
cári ·uralo1n a jóindulatú rendeletek Yi szavonásával 
és a tényekkel mindig rácáfolt állítólagos ne1nes szán
dékaira. A konnány nyiltan 7.Sidóellene::: üzelmeket 
folytatott. Elrendelte, hogy a részvénybhsaságokban 
a zsidók nen1 lehetnek többségben, a részYények kisebb
sége leh et csak birtokukban . . A zsidó sajtót és az isko
lákat elnyomja. Zsargonba.n és németül tanítani tilos. 
Belügyminiszteri intézkedés a Yárosi hatóságoknál és a 
se1nstwo (kerületi) kötelékekben foglalkoztatott zsidó 
tisztviselőket, a:t: orvosok és ápolók kivét eléY~L elbo
csátja. 
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. \ konn~1.ny <' 16i t 61 eh' u.nnyira 1110nt., hogy még a 
1\ikt'rC'szh'lkrd t t. ~sidókról seu1 tétdezett fel semmi 
jót ~s kötek::;ségük volt a. bejelcntőlapon feltüntetni 
hon-y oro z, luteránus vngy n10hammedán vallás~ 
z idók. 

Titokbttn n;~, icWk kPn'kének küllőjénél is ott állt a 
z;;idó ~ csC'ndben ha:t;ája felliza budításán munkál
J,odot t. .\ z intelligens orosz zsidó 1nunkásság - a Bund
unk 1u~\r 1905-brn 2 tuillió tagja volL - és a diákság, 
lll('lyrk nuh az ~\u tokra tu. uralo nl ala t_t elisn1erést és 
tt.'kintélyt víYtnk ki n1c1gulu1ak bátor fellépésükkel, 
:lz oro z forrndnlon1ban sok helyiitt vezetőszerepet 

j tH~zoltn k , dP nlindenütt az els 5. sorban küzdöttek . 
. \. nu rciusi fornHlalo1u 170 nlillió e1nbe1nek, köztük 
t öbb nJ illi ó z~idónak hozot t szabadságot . .\. legsöté
h,bb é" l~girtóztntóbb ghettónak, 1nelyet a történelem 
i:' Ulf' r. dólt~k h' fa la i . Jfég pedig a zsidók tevőleges 
t·' .:zy~tdt?Y~l. A nagy' áro" okban a z"idó tanuló ifjúság 
i~ rt~ztYt1tt l\ háromnapos utcai harcokban és pl. Péter
várott l\ 300 halott közt 30 z<Jidó Yolt. Dorpatban, 
1\~t rvárott tl z~üdó t~gyetenli hnllgatók kiilön nemzet
ór~get szerveztek. _\. Péterl'árott tartott idegen nem
zeti-.;égií ~ zociúli "ták tanácskozásán is zer~peltek a zsidó 
--zoci~\li ~h\k . _\.. munká:s- és katonatanácsban a zsidó 
tanuló-bizott ácr és a négy -;zociálic;ta pártcsoport kép-

. lói ~ hdyt.1 t foglalnak . . \ vidéki -váro okban min~ 
denütt Z'Jidó kiküldöttek id szt?repelnek a forradainti 
választmányokban. .\ n1unkás- ~ katonatanács fel
ügyeló-bizott ágAbau 24 tag közill hat a z~idó. 

.. forradalmi kormány első teendói közé tartozott' 
hogy a zsidók állampolgári jogait elismerje. Kerensky 
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igR.zságügyi miniszter törvényjavaslatát, a zsidók és 
más idegen törzsek jogkorlátozásának megszünéséről, 
a. 1ninisziertanács egyhangulag elfogadja . Április 3-án 
ukáz jelent 1neg az egyenjogúsításróL Gutschkow ren
delete 1negszüntet minden vallási különbséget a had
seregben ti a tíqztirangot elérhetővé tec:;zi számukra. 
A kereskedelnri miniszter a tőle függő közép- és felső 

iskolák számára eltörli a felekezeti százalékarányt. 
A konnány, hogy a.z ~gyenjogusítás komoly voltát 
tettekkel is bizonyítsa, a szenátusba két zsidót nevez 
ki, a tartományi nagytanácsokba zsidókat ib _ küld 
ki, A törvényszékek számára eh endelik, hogy bár 
a hiYatalos nyelv az oros~, a bú·óknak mégis érte
niök kell a nemzetiségek nyelvét, köztük a jiddist is. 
_-\.. pétervári és kiewi rondórkapitányok hivatalos hirdet 
ményben teszik közhírré, hogy zsidók mindenütt korlá
tozás nélkül tartózkodhatnak. Az egyetemek és főisko
lák fekete tábláin is megjelenik a hirdetmény, hogy 
felekezeti ki.üönbség nélkül bárkit felYesznek hallgató-. 
nak. _-\. hadi főparancsnokság )loszkvában nagyobb· 
számú zsidó egyetemi hallgatót vesz fel a ti.sztképzőbe, 
2600 vitéz zsidó katonát tisztté léptetnek elő és tábori 
rabbikat neveznek ki. A finn országgyíilés az általános 
hangulat nyomása alatt szintén megerősíti a felszabadító 
törvényeket, holott a finn hatóságok épen a forradalo nl 
kitörése idején a fürdőhelyekről kiuta~ították az ott 
tartózkodó zsidóka t. 1 

.-\. zsidók kitörő örömmel · fogadják a kormány ... za
badelru intézkedéseit. Sok helyen a forradalom ro ellett 
tüntetéseket rendeznek. BerdicseYben pl. 15 eozer zsidó 
körmenet ben fejezi ki örö tn ét ~ a ,-áro · é3 az ukrán 



párt hivatulosttn köszönLik őket . Űdvöplő küldöttsé
gl'l~ tolmácsolják a korn1ány előtt hálájukat és fogad
j ák meg a legnll's"ze bbn1enő áldozatkészséget. W ina
\n'r, ar. o1·osz zsidóság egyik vezérférfiu., felszólítást 
intéz felckezetéhez, 1nelyről <<oly előkelő e~yC) zerűséggel 
hullottak l0 hirtelen a jogtalan') ág bilincsei>>, hogy <<a. 
·zolga ágból \aló felszabadulás enilékére alapítsa 1neg 

C:\ Z egyenlőség t <:'nlplotnát , egy nagyszerű világintéz
lllényt, z"'idó aküdémiát , nemzet.i problémák kutatá.
sá.ru , n10ly nilndrn jogáért küzdő nemzet szán1ára tlz 
l'l'Ő fon·ás<:t legyn1>>. Egy pétervári nagy zsidógyűlés 

d is hn tározza ezen intéz1nény megtereintését és oU 
c\ hely .. zíncn egy 1nillió rubel gy{llt azonnal össze erre 
a célra. 

TéYeclés Yolna nzonbc1n hinni, hogy egész Orosz
országo t, núndeu népeivel, nen1zetiségeiyel. felekezetPi
Yt•l Pgyütf l'gyszerre töltötte d a, szabc1dság szelleme ét) 
hu tot t(t át fl nagy ~szn1ék tüzE?. Itt is valónak bizonyult 
a próféta. zavt\ (.Tes. 66, 8.): ki hallott ilyet, ki látott 
hasonlókat? vajjonYilágra jön-e ország egyetlen napon, 
avagy születik-e netuzet egyszel're? 

_\. panPztok a t tól félnek, hogy az igért földosztásnál 
(\ zsiuók.n<lk i~ jut réclz . FaluhelyE?n ezért nem jó szemnwl 
nézik őkl' t s a YPzető>5égből kizárják. _\. fekete százak 
üköllE:'l · Íl'gyn .. •n (.-11 "Zándékoznak felfogá . .., ukat érYényP ·í
tt·tli . . \. fornulal01n fel --zínrP vetette n féktelen elemekc• t 
~a cári uml01u reudjéLez tartozott garázua huligáuok ctz 
új rendPt neu1 tudják uwg~zokni . Ode::; zábnn. K.i·ünew
ben 'T~res pogrmuok jáh;zódblk h.•, Chersonban 250 
1 .. ~idót öltek meg . . \ k.iewi, poltavai, podóliai kerületek 
több víno:;ábau szint~n pogromrel uszítot tak : Péter -
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várott kiáltvány jelent meg, mely a zsidóság~t állítja 
oda bűnbaknak a hadsereg kudarcáért és őt vádolja a 
forradalom szitásával. A hadC3ereg kiküldötteinek tanács
ko.zásán azt a hamis vádat hangoztatták, hogy Ropen 
hágában orosz zsidók titkos tanácskozást folytattak, 
melyen állítólag elhatározták, hogy hazatérnek s a 
hadseregben háborúellenes üzelmeket folytatnak. A nem
zeti sa j tó állításaira, hogy minden orosz zsidó anarkista, 
Gorkij adja meg a feleletet. Legnagyobb r észük mér-, 
sékelt szociálista és még csak nem is maximalis ta., írja. 
<<Osoclálkozásom1·a megállapítottam, hogy a zsidó faj sok
ka.l józanabb szeretetet táplál hazája iránt~ mint so l~ 

faj orosz.>> 
A n1unkás- és katonatanács is tiltakozik a gyűlöl

ködés ellen, n1ely n demokrata esz1néket veszélyezteti. 
A'?; ideiglenés korn1ány a zsidóellenes üzelmekkel zenl
ben igen erélyesen lép fel pl. a pogromfa uszítólw t 
fel?lősségre vonta . Az izgató lapokat betiltja, az állitóla
gos hadikémked é.~ mia t t a zsidók ellen indítot t pöröket 
beszünteti. :J1ég az oroszok által 1neg"zállt galiciai ' 
bukoYinai területeken lakó z ictók keserű sor án i. 
Zf;idó író pana~zos beadYányának hatá a a latt új kor
törekszik az ideiglenes kormány egíteni _-\z innen 
tjzibériába má~ o.co ·z tartományokba hurcolt tú~zok 

: más lakósok haza hoc.sátá~át is elrendelte (\ konnány. 
azzal a kedvezés~el. hog~· cl Y<lgyont::t l<lno 1, költc;PgPit 
n hatóságok ~i-.elilc 

_-\. kormány n hírhedt Beili:-;-pör oktnányalt i~ átviz:-.
gáltatta: ekkor kideriiH, hog~r a pogron1-apo~tolokat :\ 
rendőrség pénzeltr ~- a YérYád tud01nányos <cszitk
értője,>> Kos8orofow ta n ár n töl'YPllY{)..- 400 l'nhrl =--zn k-
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értői díjon felül n n·ndőrség titkos alapjaiból 4000 
ruu,,lt ka pot t. 

_-\z ébredő oroc;z zsidóság e:1zonban nP1ncsak mások 
kezére bízza sorRának alakulását, hanem maga ~· 
el'élyt:":)E'n hozzáfog ügyeinek rendezé ·éhez. ~faga sincs 
JllPg azonb~1n tisztában azza,l hogy n1int nemzetiség 
vagy 1nint felekezet kíván-e szPrepelni. 

_\ hágai zsidó sajtóiroda. ebben az ügyben a kor
nJcíny nézetét tudakolta . E 7. a zsidó népre bízta, ha tá
rozza t> l tetszése szerint , vajjon vallási közösség vagy
netnzeti"ég kíván-e lenni? <c\. korn1ány szerenesésnek 
fogj a. n1agát mondani, ha biztosíthatja magának a 
z-;idó:4ág közreműködé$ét az E>mberiség ne1nzetközi é:-; 
t ársaclalmi újjá ·zületésénél>>. 

Ez n kérdés abból a . zPmpontból volt fon.tos, hogy a 
z: idóság i::; küldhet-e ki képvis~I6ket a tervezett stock
bolmi t anácskozá ra. A nemzetközi szociálista-párt 
eleinte nem akarta. nemzetiségnek rlismerni, csak 

_ 1niután An1erika és az entente nyiltan a zsidó netnzet 
ft•h;za ba(lítását kezdték hangoztatni. Tényleg a moszk
vai <tnmnzetiség<!k, renelek és politikai szervezetek>> 
nu.gygyíí.lésén a zsidó szervezetek i,· képviselve voltak 
hel t tn.ggal. 

Érdf'kcs megemlíteni, hogy egyes testületek máris 
t--gyol<lalúan érteln1rzik a szabadság gondolatát és elő
kel{) z:;idók küldöttségP Lwow herceg akkori kormány
f·lnükt ől - Pgészrn egyezően a ka dettek pártjának 
határozatával - határzárt követel nyugat felé, az 
oHztrák ~ n~n1et ZHidók brvándorláRa ellen, mert fél, 
hogy nr. orol-\z köz~1.ahndság sokakat fog oclA.vonzani. 
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E lépés ellen tiltakozást jelentettek be a pétervári és 
moszkvaí z;:;ídó szervezetek. 

A cíoníc;ták csak a cári uralom letörése után tart
battak először nyilvános népgyűléseket . Pétervárott, 
.Jekaterinosla.wban, Odesszában sok ezer főnyi közön
ség elhatározza., h~gy az ideiglenes kormányt támo
gatja s kö,eteli, hogy Pale. ztina gyarmatosítá.:;át úr 
tűzzék a béketárgyalás napirendjére. Bár az orosz 
zsidók közt is inség w:alkoclik az orosz cicnis ták n1égis 
lf3 1nillió rubelt küldtek Palesztinába, ann a régi 
uralom alatt tiloq volt . Egyálta.lában új, mozgalmaq 
élet indul meg orosz hitfeleink közt. zárnos héber, 
zsargon és orosz nyelvű folyóirat, ifjúsági lap, cionista 
és nem cionis ta, tisztára felekezeti érdeket és a fel
világosodást is szolgáló lap támadt. A kormány jóvá
hagyásával 300 ezer rubel alaptőkével héber könyv
kiadó vállalatot alapítottak Techijja (feléledés, rene
szánSz) néven. Egy 8tiebel nevű hitfelünk egymaga a 
Hadór (A kor) c. héber hetilap kiadására százezer 
rubel t ado1nányozott . Orosz hitteRtvéreink eszn1ényi 
felfogásáról és áldozatkészségéTől tesz bizonyságot, 
hogy báró Günzburg Dávid híres könyvgy{íjtenlényét 
néhány előkelő család és a pétervári nagygyűlésen 
j elenvolt több cioni ta kiküldött egy millió rubelért 
együtte en megvásároita é a j eruzsáletui X en1zeti 
Könyvtárnak ajándékozta .. A héber nyelv barátainak 
társulata a Tarbuth (kult t'ua) nevet vette fel s 1110 t 
már az általános ismeretek terjesztését is célul tűzte 
ki. A <<Zsidó nevelési társula b> évi szá1nadása 11/ 3 tuillió 
rubel, · me ly összeg % részét ·az ,Hlan1 adja ; egyik 
kiküldötte állandó tagja ::\ közokhltcl i nliniszteriutui 
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nevelési bizottságának. lVlint a forradalom egy másik, 
igen érdekes hatását fel kell említenünk azt, hogy 
kitért zsidók na.gy !3Zámmal térnek vissza őseik hitére. 
A pétervári és moszkvai rabbik irodáiba tömegesen 
érkeznek folyamodványok, melyekben egyesek és egész 
családok kérik, hogy fogadják őket vissza vallásunk 
kötelékébe. Azzal mentegetik most megbánt hite
hagyásukat, hogy a régi kormányzat alatt a körühné
nyek kényszerűrsége vitte őket arra az elhatározásra, 
1nelyet most megbánnak és jóvá tesznek. Több ezren 
tértek eddig vissza. Van köztük sok akadémikus kép· 
zettség{í é m{ívelt em ber, két egyetemi tanár, több 
magasrangú állam hi vatalnolL · 

Hosszú idő után a nagyopbrészt Oroszországban a 
Krün-félszigeten és a I{a.ukázusban élő karaitákról is 
haJlunk hírt. Ez a VIII. $Zázadban a rabhanita ZRidó
ságtól különvált felekezet, mely egyedül a szentírást val
lotta magára nézve kötelezőnek, még pedig szószerinti 
értelmében és tagadta a talmudban 1negrögzített szó
beli hagyomány érvényét . Különleges helyet foglaltak 
el a cári kormányzat alatt ; a kivételes törvények és 
megszoritó rendelkezések rájuk nem vonatkoztak, 
pogromok aJkalmával őket nem üldözték. Értelmisé
gük most tiltakozik az ellen, hogy régi chachamjuk 
(rabbijuk), ki az orosz rekció szolgálatában állt, tovább 
is tnegmaradjon 1néltóságában. Sérele1nnek panaszol· 
ják fel, hogy E-lső bes:r.éclében, n1elyet Rupatóriában 
tartott, a km·n.ita ifjúságot, forradalminak és áruló· 
nak neveztf'. A hit.bu:r.gók eddig támogaUák őt és az 
udvarnál is összeköttetései voltak, a forradalom követ
keztében tr hát mrgingoH Uthai n ]att a i.í\.laj . Valatni 
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közeledés is vehető különben észre a rabhanita zsidó
ság felé. Egy karaita nagygyűlésen hangoztatták, hogy 
mióta az orosz forradalom a rabhanita zsídóságot 
egyenjogosította, semmi sem áll már az egyesülés 
útjában, hiszen ezentúl nem kell félniök attól, hogy a 

rabbaniták ellen hozott - most már érvénytelen -
zaklató intézkedéseket a karaiták ell~n is fogják alkal-. 
Inazni. 

Kevésbbé örvendetes eredménnyel járt a lengyel 
zsidók számára a központi hatalmak által meg
szállva tartott Lengyelország önállóságának megadása. 
Az oszt.rák-magyar és a német ko1·mányzat felszabad!
totta volt a lengyel zsidókat is az évszázadok óta 
rájuk nehezedő iga alól és kedvező fejlődési lehetősé

geket ·teremtett számukra. Sok jóakaratot tanúsított 
Yelük szemben és megvédte őket a lengyel hazafiak 
oktalan gyűlölsége ellen. ~fég közvetlenül a lengyel 
függetlenség kilriáltá:sa előtt, az emlékezet~s november 
5-ét megelőző napokban, a ~c1rsói kormányzó~ág a terü
letén lakó zsidók számára német rabbik és kiYáló bit
községi vezérférfiak <Segitségével kidolgozo t t hitközségi 
szervezeti sza.bályt ad ki. Ezzel új korszak kf'zdődik a 
lengyel zsidóság életében. ~yilváno~ jogú Yallási közös
ségnek jelenti ki az ottani zsidóságot. Háromféle testü
let~t szervez : községeket, község-kerül~teket s legfel
sőbb tanácsot. Ez utóbbi 14 világi és 7 rabbitagból 
áll. % .része választás útján, Y4,-e kineYezés útján kerül 
be. Minden hitközs.ég tartozik rabbit válacsztani, de 
csak azok közül, n.kik a nagytanács által yezetett 
név::,orban, mint rabbik szerepelnek. A rabbi Yéglege
sen alkalmazandó. Szemhatonként va.llási előadást kell 

Az DUl' Evkönyve. 1918. 19 
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tartania. BiYatalból tagja az előljáróságnak . . A bitköz
ségi tis~telet beli hivatalt elfogadni és ellátnia annak 

' akit hitrokonai erre 1negválasztanak, - kötcles~éa 
ó 

111ely alól büntetés terhe alatt nem Yonhatja ki lllagát 
senki. A hitközség keretén belül va.llás-társtuatok ala
kulhatnak, mely intézkedés a kisebbség lelkü ... nwrcti 
sza ba ds ágának megvédés ét célozza . 

Lengyelországbelll több mint 2 1uillió uwc;;t egyen
rangú, 8zabad, polgán·á válik. A régi uralolll alat t 
csak adóalanyok és kínzás tárgyai volta.k. ...\. zsi
dók tudják, hogy csak a lengyel álla1uesz1néhez Yaló 
csatlakozásban és hazájukhoz való ragaszk-odásuk
ban t alálhatják n1eg boldogulásukat, de az ország 
lakói és hatóságai ezen kötelesség teljesítését nagyou 
is megnehezítik számukra . A zsidó kereskedők ellen 
il:ányuló bojkott még háború előtt kezdődött s egyre 
tart . 

Varsóban a re11dőrség ellenséges érzületet. tanusít 
velük szemben bántalmazza, ok nélkül elfogn.tja őket, 
zsidó nőket s gyermekeket botbüntetésre ftél. 4\ ható
sági munkákból kizárják őket. ll ezer munkást foglal
koztat a város, közülük csak 300 a zsidó. Sok szá:6 
váro':li hivatalnok közt alig akad 2 - 3 zgidó. Rendsze
resen elnyomják és mellőzik őket . :Még valláBoc:; szer
tartások teljesítését is akadályozza a hatóság, anüt az 
orosz önkény sem mert 1negtenni. Sátoros ünnepkor pl. 
sátort az udvarokban csak folyamodás alapján lehetett 
felállítani. A bélyegdíj azonban 2 rubel , amiből itt egy 
egésZ" család megél egy hétig. Sok sátort a hatóság 
rendőri segédlettellebontatott A ra bbiság tiltakozására 
a tanács kijelenti, hogy az ünnep megzavarása a né1net. 
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p,uancsnoksú.g n'n{h'll' t ~n' történt. Ez ut óhbi t il to kn
zik a ráfogá , c llen . őt feloldj H a til~ hn,\t. 

~\. tanács havi félmilliót u ta l ki áltah\not: uépkony
lták fenntar tá ára és a felckezetr t : 111cly .\tuerikából 

11~1u ka phil t segélypénzt é"' pótlá ul htn i SO ezer ru bt:~ H 
két· népkonyháinak ellátá árn, rlutc.1 ítjü. _\ Y á ár
c ·urnokokban <l tauács r0nclelctére az árusokat felel\ t
ze tük szerint elkülönítve helvezik el. t ern1észetcBeu ü 

Ov 

lengyelek jutnak az el ő sorokba. :\. ·n\sárnopi munka-
.:zünet uliat t két na pon á t szünct elnek a z~icló ken ' ·
kcdők. 1\Iindezekért az össze<3 z'Sidó Yárosntyák nwcr
tngadták a költ, égvetés n1eg zaY~"lzir'át . Ennek ha tásn 
alatt a vá,ro"'i tc1,nács kénytelen Yolt eng<'dmények t 
tenn i és pl. a. népkonyhák köHségeih<'z pénzsegHlyd 
hozzájárulni. 

-~ lengyelek izgatása annyira fc1jul, hogy n z idók Illch 
nyiltan visszasírják a régi risuszt, nz oro"z kegyetl0n
séget s egy felekezeti író méla bllimn jPgyzi tneg hogy 
az orosz zsidógyűlölet csnk sport volt 1níg tt lengyell'k~ 

Illeggyőződés : ü, lé lElk ro sz indnla t ából fa lnHl t'S üzlt't i 
vetélkedéshdl táplálkozik. 

Az állaintanács l11A.g~t - 1nelyb<:'n 97 h1g kö1.l csH k 
kettő képviseli a felekezetet - előljár ri<l(\g, dl<'n~é

gesnek látszó felfogásával. A Yar<56i korluányzóiág
ban n1ég :nlindig az orosz zsidó törvény van érvénybNl. 

A fi:iggetlenségi kiáltvány Iuegjelf.'né ·<' ut án n z állanl
htnács rögtön saját kt'zeléséb0 akarta átvmu1i uz 
islwln,- é~ igazságügyet ~;::; csak a lih·án, rutén, fch(;l' 
orosz ~s n. német kisebb éget llktnln Plisnl<'rni, de 
nem o. zsidó ]Üqebbeéget, 1nely pedig n lakosság 
15%-n, és 1.-;idó i::; kolál~ alapítását 't'ln ~\ko.rhl enge-

19• 
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délyezni. ~\ lublini osztrák-magyar konnányzóság 
kérdé ére pedig, 1niképen Yéli az államtanácg a zsidó 
i .. kolaügyet n1egoldhatónak, a következő határoza. 
tot hozta feleletül : 1. .-\. zsidó tanulók számára, 
ha kellő számban kérik a szülők, ki:ilön osztályo· 
kat nyitnak a : zombat tekintetbevételéYel vasárnap 
c ak Yallá ta ni okta tás folyhat . 2. ~-\ ch~dereket (zúg
i~kolákat), talmud tórákat és egyéb felekezeti iskolákat 
1nagániskolákna.k tekintik , ha a lengyel nyelvet köte
le-ző tárgynak veszik fd , ha az elemi fokokon lengyel 
a taunyelv és ba az általános iskolai feliigyeletnck 
alá,etik magukat . 3. Az ideiglenes állHDltanács tan
iigyi szako ztálya intézkedéseket tesz kiilöu tanító
képző felállítására . 

~~z i:;kolaügynek ilyen módon tervezett rendezé~e a 
hit buzgó zsidósá~ körében nagy ellenkezés.t:e talál ; 
félnek attól, hogy a korn1ány ezzel a rendezéssei a 
felekezeti iskolákat Plz:;idótlanítja, azonkívül a német
ségtől is elidegeníti, hogyha egy csapással a lengyellel 
akarja helyettel:iíteni az eddig használatos nénletből 

eredt jiddis t , 1nely az ot t ani zsidóság túlnyon16 részé
nek nyelve s egyúttal összekötő kapocs volt a nyuga.t
tal. :\lilyen erős kapocs, mutatja az, hogy a némrt 
klasszikru:;okaL rég lefordították jiddis nyelvre és pl. 
GoethP, Schiller, Lessing művei ilyen nyelven köz
kézen forognak. A. n émetek nem is egyeztek bele a 

d" zsidóságnak ilyen megfojtásába és egy megszervezen o 
7JMidó Iskola-egye::;ületnek adták meg a jogot, hogy az 
általuk megszállt területPn az egész zsidó iskolaügyet 
és népm<ivelést szervezze. 

~\ lengyelek barátságtalan. bánásmódja dacára <t 
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~;;idók núndent elköYetnPk, hogy az illetéke:-- körökt-t 
hazafi. águkról meggy(}zzék. .\z orthodoxok i~ az 
álhtnltanácshoz feliratot intéztek, melyben azt Lengyel
ország fel támadásához iidYözlik. A var ·ói egyete1n 
összes izraelita hallgatói te tületileg jelentkeztek szol
gálatra a lengyel had eregben. ::\Iindhiába! 

:\ lengyel zsidók maguk jótékony~ági és mŰYe

lődési intézmények segít:·égéYel rnunkálkodnak anyagi 
és szellenn állapotuk jaYításán. Árvaházak, leány
nevelő-e5yesületek, ot.thonok az ifjúság számára ke
letkeznek szerte az országban. _\. 1ní1Yeltebb és 
gazdagabb nagyYáro '"'ok Yezetnek ebben. Yar óban 
16 cioni. ta héber iskolában 3000 · gyennek héberül 
tanulja a tudás elemeit. Vdnna k itt szegény házak, 
gyennekkórházak, női i ·kolák, toYábbá hitköz.,égi 
zálogház, beteg gyern1ekek konyhája~ koldus-gyer
n1ekek menháza és ü~kolája. Ezeket ulinel a német 
HiJfqverein támogatja, mely 440 Yáro ban 350 nép
konyhát, 75 i<:> kolá.t éf:1 gyermekkonyhát. 60 t~aházat .. 
1nás intézmények~t egélyez há.Yonta egy millióYtll. 
{;odzban egy talnnHltóra tuűködik még háború előtti 
időből, 1uely 900 tanulóját egyúttal kézn1Ű\·e~nek képezi 
ki . A talmudiskolák volt tanulói eddig Yagy iizletet 
nyit ot t.ak va.gy házalők Yc1gy tc1nítók lt:lt telL .\. kis
iparnak ezentúl fontoR szerepe lesz. F.zzel kell tnajd 
n szinte gyökerel' ti.il lü~zakított tömegt~ktwk új gazda
!-;ági ~~ erkölcsi (lrőt Adni . . \lcuniz:..:ntl it t <l lig ~egít. <\ 

~zPrYe7.é~, a jöYőn~ Yaló PWkéRzíté~ n1unkája ll lényegr . . 
R emélhet{), .hogy Pz az elc"enev~~zedett nép. me)~· 

h€1n Hnnyi RZP11Pl1ll ét't~k lnppAng R 1ll()}y durYH kül
HZÍll alat t nnnyt tWlHeR t,nhthnat rejt , n ~zn bnd~~íg 



napjának m~lE1gétől újra virágzá nak indul. Hogy 
milyen hamar nittotta ki sza bad on;zág a lE:ngyel 
zsidó lelkébe)! a jó lulajdon~ágokat s hogy milyen 
trniJ(•ranyag f'Z a z:-ídó, ~zt ~ddig főképen Araerika 
mutatta, aho) rnár ~gy nt-mzPd~k alat t t eljesen átvál
t<Jzott. 

Bz a mc.-nedék most el van zárva előle. _-erncsak 
]fngy('l hitfeleink kárára, hanem a szabadság mindf-n 

igaz barátjának kes~riiségére Amerika ellenségeink so
rába lé~tt &., a szabadság hazája, az elnyomott euró
paiak mf'nedékf• raost maga versenyez a zsarnokság 
l~gjc,bb míntaképeível. 

Az antPrik.ai zsidóknak alig lPhetett panaszuk. Az 
állam maga, a vezető államférfiak s a népes. ég széles 

körei nyiltan f:> őszintén megbecsülik őket. 'Yilc;on 
('lnök pl. az American Hebrew című lap számára, rós
haaónói lí)velc~t ír s hangoztatja hl.!nne: «Remélem a 

zsidók érzik, hogy -~merika igaz haza, m~lyben minden 
erő az igazság és a kifogástalan bánásmód érdeké~n 
munkálkodik f'gyütt és bizonyára n("m szükséges, hogy 
bárkit is híztosítc;a k igaz érdeklőd~emről hé~r szár
mazású polgártác.;airn iránt. Aki Amerika és a világ 
történetét isrn<•ri, annak okvetlenül cl kell ic;mernie 
kimagasló érdt-meiket az ipar, a jótékonyság, a szellemi 
fejWdés k a politikai szabadság terén". Taft volt 
állalnelnők pedig Washingtonban két előadást tartott 
s ~nnük azon nagy érdemekről szólt, melyeket a zsidók 
az európai modem államok és Amerika közgazdasági 
és szellemi emelkedésében ~;z~reztek, mindenütt, ahol 
a jogegyenlőség korlátlan fejlődést lehető,~é tett. Ki
jf·lt·nt i, hogy a zsidó kérd éH tn€-golclása mindkét háború.-; 
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fél kívánsága & követeli . hogy az Egyesült-Államok 
ko•·mánya érrény(-~ít e b€'folyá-á abban az irányban, 
ho[!V a béketárDTalá nál a z idókérd ' i... na pírend en e., o~ 

lCJgyf'n. · 
_-\ z idók f>lőkf>lő közhiYatalokat töltenek be és a 

katonai pálya minden rangfokát elérhPtik. _\z iclén i-
tl !ff Lauchheim~r nPYŰ ezt·edes zá-zlóaljparanc.~nok és o., 

a tengeré:.;zezredek felügyPlője lett . Amellett amerikai 
hítlPleink nyíltan Yallják z~idó nemzetiségüket é3 a 
hadüzf--net után má·fél millió z. idó neYében felirat 
nlE>nt '\'\""ilsonhoz, mE>lybPn kérik, hogy zöyetségesei
n ·--1 egyezményt létP · ít~en egy pale .. ztinai köztársa_ág 
ii~Yében. "~iL;;on a Pal{'.· ztinát érintő kérd~ek nzsgá-o... ...., 

latára kiilön zsidó bízot t ágo t jelöl ki és a cioni~ták 

kér~ére sajátkezű leYelet küld az orosz kormányhoz a 
. zentföld ~cryében. 

A6 arnarikai z~!dók kötelességtudása elnyomott 
testvéreik iránt egészen rendkívüli és jótékonyságuk 
c odálatos méreteket ölt. Egyetlen meetingen 3 millió 
dollárt jegyeztek. Ro enwald Gyula Chikágóban külön 
l millió dollárig emelkedő összeget ajánlott fel az 
izraelita hadiszegények számára, oly 10ódon, hogy min
den 1917-ben Amerikában ilyen célra gyűjtött millió 
után száezer dollárt fizet az alapnak. Sh-ausz Xátán 
az ala p rendelk(>zésére bocsátotta 1f8 millió értékű lak
házát. De a szegény munkás is elhozza a maga ál
flozatát. Külön népbizottság minden réteget beYon a 
szent munkába s az Eoaye ült-.illamok és Kanada 
munkásai nagyobb összegeket gyűjtött ek, n1int másutt 
a lanyhább érzésű milliomosok. Újabban a Jnunkás
ság részéről az az indíh·ány is hangzott el, hogy 
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mindrn anwrilwi ~:id ó f'érli és nc'5 t~gy nap1 J ővedel
lHét bocsás:;e:t a, segítő-bizottságok rendelkezésére . 

. \ J3né Brith PgyrLcmes ~sicló páholy újabban al·any
érPnlmPl tiint0b b azt. a férftút, aki a.~ rJőző évben a, 

legl ö hb érdcuwl. sz<•rezt,p a kelet.i zsidóHág l<örül. Az 
ül én Hl'm·y .J forgen t hu u vo H l<onstantinápolyi nagykö
Y<·tuek juto t l u z érrrn st~ j clfl ntés nwgemliti ) hogy eddig 
kr t t PJl részesÜlfl•k C'b be11 ;\, kitünt.clég})pn: rf1aft YOlt 
elnök és • ,trausz .\dolí Budapestrn. 

DP.\ merikánul< 11 háború bn, való t.énylrg<·H helNt,vatko-
7-Ósa új helyzet elé állítj u, M~ ottani zsidókat. Az érint
kc·zé:-; H k<'leti hitte~ t vérc• kkPl rögtön nwgHzalmdt, a 
scgélypénz(•k C'hnn~rnd l uk, av. l'Ul'Óp a i sPgíl {)-bizottságok 
ntUn káj,, rop)?'tnl nl lHt•gnt>hc·zc·dt•( t . . \ z anwrikai zsidók 
l <·s1 Yéri H~1·n ·t c· t P H~o11 ban nwgoldást t.alftlt ÚH A holl<tnd 
Jdrú lytd)hü~ l.:ülu i <l hiHlvÜw] Ő~slJlamok HZ<'llV<'dŐ ~sidói 

!-,ZÚ lliÍll'll v<t ló p{·uv.<•l<t•t . . \ holl<llHl konuány ~\. szení
folclrl· külüu k(·pviK<'l()l kiildöt t, hogy n, kiosz tás Jnun
l\ á j á t <' ll~t::ll)H . 

..\ Hwriku.i hit fplflink mu.guk iq szcn V(\dnt>k a. háború 
csupá.·,, alatt. ~t·w-York }{Plf' ti részén, n. szegény
tH·gyt•dbt•n nagy a nyomor . . \ z élelmiH~ert'k drágábbak, 
n munlotbél'<-'k n.lig Pnwllwdtc•k. A kiskPr<·sk~,dők tönkrr 
llJ f' lltl<'k. Vádak is <•nwll<NhH·k a zsidók <•ll<'n . Állitólag 
lléllwt barátok és uz óhségtöHwgnwzgalnmlntt is ők 
l'~>tH.ll ·zik. Hajnálatos t(·ny, hogy cnJwk köv(•t.lwztében 
a lmnguln t a z~idól< c• ll(' ll Í '"gn t ot ta bb l<' t t és rnár c1nnyiru. 
fokozódott, hogy u(•nt('ly sza h,l d iskol n. ús nénwly v.en~ 
uúg\{) t<•flll~Zt'(f'Ht•ll Ul'lH kó~PI' Vt'tH]ég}Ő HJtÓl 

hPZál'ultltk "l<Sttük . 
. \ há ború nu•gn kn':l:t tott u, v n ló~zín (ill'g Pg{·!-!~Nt Pl-
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odáz ta a r égóta tcrvezett nagy zsidókongre ·szust , 
melynek előkészítésére.) évek óta folytak az előkészü
letek . Az érdeklődf-H P bben az ügyben is óriási volt, 
a kiküldöttek választáC:lakor 800 ezer c;zavazatot adtak 
}(' . A nők külön szexvezkedtek, 103 városban alakultak 
flókszervezetek 200 ezer nőtagg al. ~ ... e w-York kongr·esz
szusi képviselői közt 16 női j elölt volt. )findenesetre 
öntudatos zsidó élet és nagyarányú jótékonyság jel
lemzik amerikai hitte.-tvéreinket. 

A'/.J anyaország, Anglia, mely felé az amerikai nép 
többségének szíve húz, a háború sikerének érdekében 
még mindig hajlandó szabadelvű törvényeket csor
bítani, évszázado. hagyományokat sutba dobni. Az 
itt lakó orosz zsidók, akik vagy 32 ezren Yannak. 
katonai szolgálatánaJc ál da tlan kérdéc:;e egész éYen át 
izgatta az ango] közvéleményt és még n1inclig nen1 ért 
nyugvóponthoz. Az ügyet eleinte úgy vélték m egolcl
hatón~tk, ha külön orosz-zsidó légiót alakítanak. Fel
llivásokat bocsátottak ki, külön felekezeti la po kat 
a,lapítottak, hogy kedvüket élec:;c:;zék . De a .Tewi, h 
'l'ribnne és a .Jewish Voice szavai o. pus?:tában hang
zotta.k Pl. Az oroR~ zc;idók kénysz()rbehívá a nriatt 
több mint l 00 fele k <?7íf\ l beli -;zer vezet 300 kiküldötte 
tartott tanácskozást. Valami n1egegyezésféle létesült 
a kormánnyal, hogy a behívandó orosz zsidók csak 
magában Angliában szolgáljanak. Itt é$ Egyiptomban 
<'lT<? az orogz köYei pnrancsot tesz közzé hoav 1ninclen 

' Ov 

orosz H.lat.tva ló ' jel ent Jw~ni tartozik az anaol sereabe 
~ o 

vn.ló brl~pésre . Az .\.l1wrikába ll10D('kiUő orosz fiata l-
On)berrket a hn.j ón elfogjnk ~ n1int katona ~7.ökev~nye-
1H't viE~zik vil'li-lZtt .Angliábn .. Az t1ngol eimliRta szerYe~et 
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elnöke, Cowen pedig kénytelen leköszönni mert a 
bP,Y.ándoroltak erőszakos ~~orozását helyeselte.' (Helyébe 
" eitztnann, manche~ ten egyetemi tanár került, a 
tcrvezett zsidó köztársaság elnökjelöltje .) Még azzal 
is csábították ::tz oroszokat, hogy az ő ezredüket kiildik 
Palesztina elioglalá8ára. Az angol kormány végre any
nyira ment engeclPkenységében, hogy cc;ak a legalább 
öt éY óta ott tartózkodókat kötelezi katonai szolgá
htfnL, anúért három hónap után már honpolgári jogot 
nyernek. Viszont ·záműzetésre ítéli az ellenszegülőket . 
Erre újabb és nemcsak zsidó meetingek tiltakoznak 
az angol tnenedékjog n1egsértése ellen, a kényszer
sorozás és eltoloncolás ellen. • 

Jtfaguk az angol híttestvérek előlj árnak hazafias 
feladataik teljesítésében. Csupán Franciaországban 
20,000 angol zsidó önkéntes van a csatasorban. Az 
idén nevezték ki a második izraelita tábornokot, Seelig
mannt. Aggodalommal állapították azonban meg, hogy 
a hadseregben térítgetési kísérletek folynak. A Jewish 
Vlorld erélyesen rámutatott erre a visszaélésre -
Angliában tehát szabad erről nyiltan beszélni - mire 
Lloyd George titkárávallevelet irat a lap szerkesztősé
gének, köszöni, hogy figyeiméi erre felhívták, biztosítja 
urról, hogy az ügy elintézését mári!3 kezébe vette és 
igéri a séTelem orvoslá~át . Tagadhatatlan azonban, 
hogy Angliában is elha.ra.pódzik a gyűlölet és már a 
közéletben mutatkoznak jelei. Iskolák kizárnak izraelita 
gyermekeket, mert a szombcttot nem akarják megszegni. 
A londoni East End sok élelmi~zerüzletén felirat dísz
lik : Zsidónak nem adunk el! A hatóságok ezt hallgatag 
Hhik. A zsidó zá~zlónapot., a cionista ifjúság ünnepét 
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lágboómerkor a pászkaünnep második napjától S2á

mitott 33. napon, a rendőrség az idén nem engedé
lyezte. Június 4-én Leedsben, ahol ezrével laknak 
különösen orosz származású zsidók, nagy tüntetések 
folytak ellenük. A tömeg rombolt, kegyetlenkedett, 
méc5 gyennekeket sem kímélt meg. ~-\.z angol sajtóban 
felhangzik a kíván'lág, hogy a zC3icló lapokat tilt ák be. 
A ~I orrung Post pedig szükségesnek tartja, hogy L-ord 
)1ontague miniC)zterré való kinevezése ellen felekezeti 
szempontból tiltakozzék. Egyébként a tudományo 
világ távol áll a felekezeti harctóL _-\.z Institute of 
British Poetry Brandes György dán írót alelnökévé 
választotta, amit a király helybenhagyott. _-\. cam
bridgei egyetem egy 1000 fontnyi (25 ezer K) alapít
ványt, melyet az a1·ab nyelY behatóbb tanulmányozá
sára ajánlottak fel, de élvezetéből izraelita pályázó 
ki lett volna zárTa, vis. zautasított. _-\. Jewish Chronicle 
erre mozgalmat indított, egybegyűjtötte az összeget 
s felajánlotta az egyetemnek, hogy n1aga a tudomány 
·a tanác · sza badelvű határozata folytán kárt ne szen
vedjen. 

Az ellenséges áramlat nen1 talál magáYal szemben 
egységes zsidóságot, ha csak a láthatáron feltűnő ve
szély nem egyesíti a pártoka t. Sőt épen az idén vált . 
teljessé a szakadás. Néhány előkelő szer,Tezet nevében 
ugyanis Claude )fontefiore és Alexander, a haladók 
vezérférfiai a Timesben a Palesztina-terv _ügyében 
nyilatkoztak és kijelentették, hogy a zsidóság ne1n nép, 
hanem vallási közösség és hogy ők ugyan a sze n tföldi 
telepítés hívei, de 1ninden zsidó nemzeti törekvéstől távol 
állnak. Érdekes, hogy erre Hertz chief-rabbi, továbbá 
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<l, f'zef«~·d ( pan?Tol ~z~rmazá~ú) :z;:::idók chachamja . 
Cru ' ter e" Lord ~ot~clnlcl ny1latkoznak é"' tagadják 
a n1a .. zerYezetek Joga.t, hogy az egé z angol zsidóság 
neYében szóljanak. Ez a két nyilatkozat sok belső meg
hasonlásnak lett oka, len1onclá ·ok, válságok jártak nyo
nlában, ami a j ótékonyságnak, a nagy helyi é keleti 
segítő munkának folytatá át i ., Ye..,zélyeztette. ~1. nagy 
illlgol munkásság szen ·ezetei különben a . za badsáa 

o 
n evében szintén köYetelik Palesztinát a zsidósáa 

o 
"Záiuára . 

Ebben a. kérdésben Franciaországban, szintén ·éles 
ellen tétek merültek fel. B einach József, a híre. tu
dó· egy cikkében kij elenti, hogy a cionizmu"' le van 
tárgyah·a é C" a k bolt n1úmia . ~-\ z::-idó. ágnak egészen 
1nás feladatai Yannak, rnint a régi hagyományok 
helyreállítá a yagy a pale~zt:inai t elepítés . Elszomorító 
P~en1én~r, hogy a fran cia. Alliance, )farokkóba.n, Tunisz
ban, )fa dagaszkál'ban fennálló iskoláit a francia kor
lllánynak adta át. A ftancia hivatalnokok természete
~en az ifjúságnak CS<lk francia, de netu Yallási n~Yelésé
l'ől gondo kodnak. 

_-\ francia zsidók ~gyenlő jogát minden tekintetben 
elüunerik. _\.z idén n1egint ezredes .. é lépett elő egy hit
feliink, Braun Lucien, alá 1·abbi unokája. A francia. 
zsidó~áO' é tudon1ánv nacn.~ Ye ztesé00'e Halévy .Tózsef 

J v w bJ ~ 

híre~ kelPt i n\eh·é~znek és fala. a- ( zerPcsen zsidó) 
kuhltónak hal~la . En1líté. re n1éltó, hogy az elhímyt 
tangeri rabbinak, Bengio )fordechájna k temetésén 
Ulf\gjelf\ut a 111arokkói ~zultán, toYábhá a francia é~ 
angol küYet . 

Az ola~z z idók a nmguk !:\ZOl'O~a bb B~f'l'Yflzé ére és 
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jogtalan külföldj testYéreik megYédésére fordították 
gondjukat. _-\. hitközségek rnár régebben szövetséggé 
tömörültek . A szövetség kidolgozta a tripoliszi hit
község alapsza bálya.it é igérte , hogy a. feldúlt görzi 
hitközséget helyreállítja. De ezt már csak jobban el
végzik majd az osztrákok maguk . _-\.z olasz rabbikar 
Í."' megteremtette a 111aga egyesületét é · célul tűzte 

ki a zsidó élet megujhodását, a t udo1nány, a hébeT 
~1yelv és irodalom terjesztését , a hitoktatás reformját. 
I gen érdekes tünet, hogy a nők is szerepet kérnek a 
hitkö~ségi életben . A siennai izraelita nőegylet a. hit 
községek szöYetségét átira t ban- arra kéri, hogy nők 
is lehessenek az előlj áró ág tagjai . ~Iegokolá~a jel
lemző : a férfiak túlkeYe"et törődnek a zsidóság érde
keivel , a nőkre hárul tehá t a kötelesség, hogy az elő

döktől örökölt jaYa ka.t toYább örökítsék a~ új nem
zedékre. Az olaBz z idó politikai szervezetek római 
nagy-gyűlése egy en ten le-országbeli kongresszus t kh-án 
Pári ba ö szehiYa tni a z idók polgári és társadalmi 
t:>gyen jogo ·ításának proklamálására Yahunennyi or
: zágban . Palesztinát tömegbevándorlás é. telepítés 
céljaira követeli ~s a kormányt felszólítja, hogy a 
z idókérdések 1negoldására. a. t én yleges unmkát kezdje 
lllt'g . 

Az eu tente-ban . zin te (? gyedül mtnadt Yissza Ro
mánia az ő intézményesPn biztosított zsidóelnyomatá
sáYal. )Jióta háborúba lépet t , ottani hitrokonaink hely
zete rosszabbodott, különösen a had eregben. Feltünő 

Yolt , hogy bál' aránylag a harctéren nen1 ·ebesiilt meg 
keYesebb zsidó, mint nemzsidó, a kórháza kba mégis 
érthetetlenül keYé:; zsi(ló került. J{iderült, hogy t ö- • 
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lllt'gl'St'll il~ d ::; ő ::;orokLa állítják őket é~ ~e Le~ülLjeikoL 
~wgítség nélkül hagyják, fel SE'lll szedik őket. Homán 
~tlidó fiatale nl bPrek önkéntes katonáknak jelentkeztok 
a párisi követségnél, de n.zt a felvilágosítást nyerték 
hogy csak u1int keresz tények u tazhatnak haztt. Amir~ 
tennészetesen lenlondtak a kétes dicsőségről. A httiár· 
viclékről Yaló eltoloneelás is tovább folyt, úgy hogy 
1nég az <c\deYentl>> is tiltakozik a bel- és hadügynüuisz
tcr rendelete ellen. Anglia és FranciaorRzág lépéseket 
tett a zsidók egyenjogosítása érdekében, de azt a 
feleletet 4apia, hogy ne avatkozzék Ro1nánia bel· 
ügyeibe ; csak az erdélyi és bukovínai zsidóknak volt 
hajlandó a jogokat megadni.. Miután Erdélyből csúfos 
Yereség után kitakaradni volt kénytelen, sőt Románia 
nagy része is győzehnes seregeink hatalmába korilit 
és 11ll szabadítottuk fel l"Omán földön az elnyomott 
ro1nánokat, a megmaradt területen csak annál súlyo· 
sabban nehezedett az iga román hittest,éreinkre. 
Bessarábiába 1neneküU ro1nánok Kisinevben pogro
Inot rendeztek, fosztogattak s húsznál több zsidót, 
megöltek. Csak kievi rendőrök érkezése vetett véget 
a garázdálkodásnak. Bratianu Jniniszterelnök tagadta 
ugyan a kihágásokat, de a ja.ssy-i Ol'08Z követség n1eg· 
erősíti őket. Románia Inindenképen 1negérdemcHe hát 

sorsát . 
Az entente államainak csoportja az idén 1nég az 

erőszakosan, királylemondatással harcba hajs~olt Gö
rögországgal ia megszapol'odott. A forradalo~m vezére, 
Venizelos a zsidóknak nem valami jó ba.rátja . - Hzalo
nikii bitrokonaink már a francia és angol setegek hosz
szas itt-tartózkodása folytán is solutt szenvedt0k és 
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tt'Y uyomurba. j uLuLL<Lk . Yel1ÍY.l'lo~ k~uy~zen·l'lllll'k-
n g, ' k ' l ' ' Lei 1nég jobbc.tn 1negnchezJteLték ~orsu ·at c~:J a uuw-
]otlen kaLon~á bchíváso k t.djeqen rlkeqerH.t' tLék éHcPt. 
Ehhez járult a nagy tűz , uwly az egé'-lz z ·idóncgyedPt 
t:lhamvnaztotta é8 70 - 80 ezer zsidót tet. t, ha.jlékLala.nná. 
Sok értéke~ héber könyv és kézírn t i · lett <\ lángok 

1111.Lrtalékliv(t. Utolján.t 1890-ben puc;zt.ított. itt ilyon 
batahuns Híz, 111ely <<n, héber ira.Lok legnagyobb c•llpn
sóg(1 .>> ÉrdekeH, hogy zsinn.~ógáikban régidők óta kü
lön in1áL mondana.k t{í.z és ragály clhárítá. án\ . ..\ Y. 
Alliance 50 ezer frankkal sieLett rögtön scgítqé5ükre . 
Néhány hétLel a csapá<j előtt a sza,lonilüi nagyn1 h hi 
s több előkrl6ség kezdeményezé!->ére nagygyűlé~ tar
tását határozták el, hogy 1nogállapítsák a zsidók l\ö
vetelményeit a béketárgyalásokon . • \ gy{llés hntáro
zataát cgyenE>sen a béketa.nács e]é szánclékoztak tC'l·
jeqzteni. Venizelos is megigért0 a nagyn\bbinn k t á-
1nogatáfját. J\1osL a vá1·os újjáépíLésérwk kérdése fog

lalkoztatja őket, sokun pedig a bel '3 Ő viszonyok i'. i
láltsága kövc tke~téb('ll kivándorlá n1. go.u<lolnu k. 

Az E'lltentc zsidóságánc.Ll\ 1l10Z5~tlnlaH történet<· ut áu 
a. négyPs szövetség zsidóságának sok t.ekintet ben C~L·n
desebb történetére tériink. JiJlsősorban a hazai álln
potokon ez évben esett változásoka t kPll feljegyez
nünk s a 1nagyar zqidó<3ág ez évi történet.ént'k f6bh 
tényeit n1egemlítcnünk. 1\fC'grendülve állot hmk tnE'g
dic~6ült királyun}{, I. Perencz József koporsója előt. f , 
akinek tu-alkodása alatt vált. törvétmyé a z'5idó~ág 
polgári és vallási egyenjogosítása. .. \. nu~gyur zsidók 
a nemzet többi fiu.ival együti 1negsiru.Uák az iguzsá
gos, törvényti~:~zf,p}() királyt , ntindc•n t(ln1plon1ábt\ll 



:w l 

gy{l:;zistf•ntj:;~ tt>ll'Le t tu.doLl , a Illegboldogult király 
1wv6t é~ unllkodását. t1-lapítványokkal örökítette 11160' 

. \ .:~~ o1·s~ágo~ ro bbiképző-intézct, n1ely u király c>lhat~~ 
rozásána k. kü"3zönhetLt' lHC'galapHását , ezt a t ény t 
14\•rencz .Tóz9t\f nevének frlvételévd külsőleg 1:; meg
ö r ö kíte L t t' . 

.\z új király, LV. 1\ároly, 1nár trónörökög korában 
t ü bb ·zör <'li ·mortt• a zsidóság hazailságát, és ál<lozat

ké::;z::;égét : «<l~\zailasságnk 1uiat.t hiUeh·ik az oro.~z 

urn lon1 ü.h1.t i ~okat szt•DvPdL~k . • \ zc:~idó lakosság igen 
ht\,udias . Mi ezt nr ki ROh cv;t' JU fogjuk elfeledni>> mondtn, 
C{'l'llOYitzlJnn 1915. áprili~ 20-án. ] 1rlekezetnli.k kül
düt t ·égeit Httjno ·, 1nég a hódoló t i-,zt lg é alkahnára 
~t' lll t>gyo"3ü] tr k n. párt.ok ar. új király biztosította 
jogaik ópségu('llÍ<:tl'bíöáról és jóinduhttáról. 

grrr pNlig 1nost soldutl inkább les:", szük~óg, 1nint 
bármikor (' ~C'lő t l volt. A háború nlindenüit dron
tot t\1 a~ Prkülcsüket, fdébrC':4ztrttr n. szUJ.uiyü.dó, nem
t <'lt•n iudulatolm.t. ... \ nyomában járó nólkülö~éH vakká 
1<'-;r.i <IZ 01nhrrd~Pt. 1\·r·nl mérnl'k PgyPnl5 n1ért ékkrl é~ 
J"l•:-;zrehnj lú íl61Pt t d lwiolyá ·olják n iümPgPkl\t. Nincs 
c~ u p1\ h()~ ~\ í'J (•gyik old<\ l on é~ C~j Uptt hn döerC'g.,liállító 
a 111ít ·ikou . 'L' ü bb kisP bl>-1mgyohb támt1.dáson felill két 
jdvnt ŐH<' blwi kPlkt.t a lt'folyt, évben kivédeniiuk. Ágoston 
Péh .. r : <<.\ zsidók útja>> cím{l. könyve Pgy(\ne~<.·n gy(í
löh·h·~ c~ ba t t nl iródott ~>t ~-;idők P lk n . \. különbrn 
bPc~ült t.ársatlnlotntu.dom{~nyi folyóirat, a XX. t)~áztHl 
Pgy kiilön l<.öt~ttl pedig a ~~idókérdé~t Yt'' ti ft)l 1\htgyttr
országun és több higgadt méltatáson ldviü sok olyn.n 
felcl~t.et i~ közöl zsidók és n~mzsidók t.ollából, nl(lly 
ní<,ggondolatlan és sértő, nzonkíviil t.érítgetési kisér-
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letnek is bátran beillik. :\. f(•kkczcti sajtóban erős 
barc indult meg a 1 ám adások <~ll <·n s a.z Bgy<•luősé~ 
hnsábjclin a zsidók véd~lmére kPlt l ~ultht~zár püspök 
is. ,\ bát.or szószóló iránt való tiszteletből Dr. Berényi 
SAndor lu•zdoményezésére a magyar zsidóság áldozat
készségéből a d<'brec~eni rcfonnátus theológia javára 
ala p í l ván y gyűl. 

.\ társ,1dalmi tünetrk t ehát tagadh<lintlünul aggasz
l ók . _\unál örvendPt<· t·bb h ogy más i<'kint Pt ben <1Z 

<·gyPnjogosíl ás hivn.taloS<l·ll i11 tt-'lj 0s érvényűnek bizu
nyuli, arn~nnyil><'n <'gy tt'hetségénél és 1nultjánál 
fogva arra érden1L'S fél'núra bízta a király az igaz
ságügyminisztori tárcát. \fagyarország első izraelita 
vallású n1inisztere - aki azonkívül hith{í és buzgó 
tagj ~:l felekezetének - Vázsonyi Vilmo'3. 

J(ét hatalmas aln.pítványról is kell beszámolnunk. 
Az egyik tisztán 0mborbaráti: Bródy József és neje 
féhnilliót adományozott egy tüdőbeteg-otthon meg
teremt és ér<', a pPsti izr. hitközség gondozása alatt. 
Ennél m ég sokkal j t•lent ő l bb feladat vár arra ~z egy 
milliónyi ala.pítvá.nyra., ln(;llyet özv. Gomperz Zsig
mondné hagyon1ányozot t, egy izrtt elita tanítónőképző
intézet n1egala.pításárn . Hég érzett hiányt van hivatva 
ily iskola pótolni, sok kárt jóvátenni a titkon buzgól
kodó térít ők mw1kAját is szűkPbb körrP szod tc"tni . 
. \ belső nH'gt'ré>södést fogj ll ez az int ézL•t lwzánkban 
szolgálni. 

A n1agyor zsidóság brlső állo po ta 1nég nundig zilált 
és szomorú. Áldtttla.n párt hnrcok akadályozzák az e()'ve-o .. 
sülés t vagy legalnbb a ]\özös szen·ez0t b(\n Ynló tömö-
t·ülést . Ebben az évbl'll rnég inkább szétforgácsolód-

Az IMIT ~Ykönyvo. 1018. 20 

·, 
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tak a:z; erők . Azok a hitközségek, 1nelyek 1868-ban n. 
kongresszusi szabályokat nem. fogadták el, de a.z ortho
doxokhoz sem csatlakoztak, hanem a <<Stat.us quo 
ante>>-ben, régi álla potukban megmaradva, hallgn.tólA.o· 
a kongresszusi zsidósággal tartottak, 1nost kü1ön szö~ 
Yetségbe tömörül tek. 

Az osztrák kormány már ta val y erélyeqen hozz:;á
látott a zsidó~ág országos szervezéséhez. A minden 
részleteiben kidolgozott tervet most a hitközségek 8 

az egyes tal'tományok zsidósága iq megvitatta. s n(>
hány pont módosítása után megvan a remény, hogy 
a javaslatból törvény lesz és a hitközségek kerületj , 
tartományi es birodalmi kötelékben tömörülnek. Or
thodoxok, chászidok (rajongó j ám borok) éq haladók 
békéqen megférnek majd egy szervezetben vallási 
ügyeik sérelme nélkül, erkölcsi és anyagi ügyeik vé
delmére. Utánzásram él tó példa ! Osztrák hittestvéreink 
különben általános nagygyűlést is terveznek, melyer: 
az ausztriai ~sidóság sok égető kérdé'3ét tárgyalnák, 
es~közt s uta t keresnének az elkövetkezend ő súlyos 
idők inségének enyhítésére. 

Calicz.ia és Bukovina felszaba.dulása. a leglelkesebb 
örömet váltotta ki hittestvéreinkbőL Az elpu~ztított t~rü
letek kiáltó nyomorának enyhítése, a kárvallottak segé
lyezése, új tnegélhetési lehető~égek teremtése rendkívüli 
feladatokat ró a kormányras a zsidó társadalomra. Gali
ciai hadiárvák n1egmentésére a helyt.artó támogatá.sávnl 
széleskörű segitő-munka indult n1eg. A teljesen el
árvult hadiárvák qzáma 12 ezer, ezek közül több 
mint 5000 a Dunajec é'l San-menti városokból való. 
Alig ·250 állt addig rendes gondozás ala.tt, 2500 menc-
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kilit-táborokban él, a többi elhanyagoltan tengeti 
életét : betegségnek, romlásnak, züllé::;nek kitéve. 
A hadiárvák gondo~ására alakult egyesület most már 
1 öbb árvaházat állított, műhellyel egybekötött inter
nátuc.;okat és napközi otthonokat. 

A menekültek ellátása és c.;egélyezése is sok gondot 
)koz. Csehországban 72 ezer, Morvaországban 35% e., 
-3ziléziában 13 e., Felső- ... -\.usztriában 10 e., Stájerben 
4 e., Salzburgban 2 e., Bécsben és Alsó-Ausztriában 
40 e., ~1agyarországon 20 ezer a menekültek száma. 
A bécsi Isr. Allianz az amerikai hitfelek segítségével 
6Y2 millió K-t osztott ki a menekültek, a hódított te
rületek és Galícia zsidói közt. lVIost is havi félrniHióra 
van szükség. 

A monarcbiához tartozó Boszniában, Szerajevo vá
rosában horvát nyelvfi felekezeti lap indult meg a 
bosnyák zsidók ügyeinek megbeszélésére. A szefard
hitközség országos főrabbit választott, aki az a.lkot
mányo~ó rendelet értelmében a tartománygyűlés tagja . 

Németországban még mindig :ne1n következett el 
a megértés és méltánylás ideje. Különösen az úgy
nevezett zsidószámlálás keltett sok keserűséget ben
nük és azok a félreé1·tések, melyeket a rendelet végre
bajtása folyamán véletlenül vagy szándékkal követ
tek el alárendelt közegek. A· parlamenti bizottság a 
kormány tiltakozá"a ellenére a nemzeti párt indít
ványára elhatározta, hogy a mögötteg üzemeknél 
foglalkoztatott hadköteles izraelitákat írják össze. 
Hivatalos helyről ugyan kijelentik, hogy ez az össze
íráll a zsidóság javát van hivatva. szolgálni és .tisz
tázni fogja a bujkálás vádja alól. A baloldali pári ok 

20* 
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és a zsidók azonban gyűlöletes célzatai látnak be 
A Yorwarts és vele más haladó lapok eleve tiltako~:~ 
a terv elit-n, nem minthas er('dményétől félnének, hanern 
- nlel't ''cheiden1ann <jzerint - <<szörnyű vétek minden 

!3Zép hagyomány ellen és a felekezetileg semleges állarn 
E>IlPn ir;>>. Követeli, hogy <<necsak a haditársasáaokban 

5 , 

hanem az önként jelentkezettek köz t és a lövészárkokban 
is számlálják n1eg őkeb> . :Jfások azt az ellenindítványt 
teszik, hogy ne csak a haditársaságoknál levő felmentett 
zsidókat, banen1 a hadüpar, vasút, posta üzemeiben és 
a tnezőgazdaf3ági foglalkozás címén felmentettek vallását 
is tartsák számon, akkor mindjári máskép alakul a 
c; ta tiszti ka ! 

A rendelet hatása alatt minden irodai alkalmazásban 
álló zsidó katonát, tekintet nélkül a.lkalmas vagy nem 
alkalmas voltára, tábori szelgálatra rendeltek . .Jiásutt 
egészen sértő módon zsidókérdést csináltak a dologból. 
... \.z elhangzott panaszok folytán a katonai felügyelő ég 
figyelmezteti a parancsnokokat az eljárás szabály
talanságára, a hadügyminiszteT pedig 1·endPlet ben ki
jelenti, hogy a számlálás nem magyarázható ellenséges 
éTtelemben és hogy a zsidó katonák me~sértése ellen
kezik a határozat ért(•lrnével. A keresztény Verein zur 
Abweln der Antisemiüsmus tjJtakozik a zsidószámlálás 
( ·ll{~n. A bajor hadügyminiszter azt a kijelen tést tettfl, 
hogy akarata ellC'n ére történt a számlálás elrend elése. 850 
porosz ~R 400 bajor zsidónak tisztté va.ló kinPvezésr 
tanuskodik róla., hogy legalább i" arányszámuk szerint 
küzdenek a zsidók a harcvoualban. 

A It·gérdekest'bb a dologban az, hogy a zsidószámlálás 
eredrnényét nem tették közzé, ami világos bizonyftékA. 
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ak hoay adatai nem a zsidók hátrányára szóltak. ann.'"L , o · . 
Radettiskolába nem léphet be a zsidó, tényleges tiszt 
annál ke-vés bé le het, 

:\ katonaság és hivatali kar elzárkozásán kívül a 
hatóságok s a pártok ellenszenve is egyre érezhetőbbé 
válik. Az oppelni kerületből pl. az évtizedek óta ott 
lakó izraelita osztrák állampolgárokat kiutasítják. 
Egyik-másik pályázatban a felekezetet kérdik, \Yürz
burgba.a az egyetemen hangzott el a gyűlöletes nyilat
kozat : az olasz háborúnak, Amerika hadüzenetének is 
a zsidók az okai. Y em is sejtettük, 1nilyen hatalmasak 
vagyunk! 

l\1ág a komoly bölcsészek társaságába is bevonult a 
gyűlölködés szelleme. A Kant-társulat folyóiratának 
(Kant-Studien) szerkesztője, Bauch, többször tett sértő 
megjegyzéseket és szólt <<a német éC) zsidó szellem el
választó vonaláról» <a német gondolkodó Kani s a 
zsidó gondolkodó Cohenről>>. A társulat több tagja 
azonban nemtetszését fejezte ki, mire a szerkesztő le
mondott., <<me1-t nem akar zsidó főcenzurai hatóságot 
elismernü>. 

Társadalmi téren is aggodalmas timetek mutatkoz- . 
nak. Hadihivatalokban, a vöröskeresztnél s más szer
vezetekben felekezeti megkülönböztetést venni észre. 
Schmoller Gusztáv,_ híres nemzetgazdasági Ú'ó, kikel 
a zsidók - állítólagos - térfoglalása ellen az egye
temeken. A hirhedt Staat~bürge1· Zeitung feltámasz
tása ~rclekében- egész sereg előkelő féTfiú ·buzgólkodott. 
Önkén~es segédszolgálatra jelentkezett, mezőgazda
sági munkára kirendelt izr. ifjút a bn-tokosnő feleke
zeti okból kiutasít jószágáróL Egy a Kownói Ujsághoz 
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kirendf?lt nj ágú·ó nf?m akar zl:)idóellene ízű bú·álat , . . . . , ot 
uru, annert a c;zmten német katonai yezf?tő tűz,onalba 
küldf?t i . 

Ezzf?l zemben a korn1ányok jóindulattal ke2elik a 
zsidó ügyeket és sok régi előítélet alól felszabadították 
magukat. Középiskolai tanárt pl., aki nöYendékeit 
fel~kezeti türelmetlen égre oktatta, nyugd.íjaztak. _\ z 
igazságügynliniszter 1uegdorgál egy bírót, ellenséges 
megj egyzés rniatt . _\ porosz közoktatási miniszter 
f?lrendelte, hogy az izraeliták Yallástani osztályzata 
ezentúl az érettségi bizonyítYányba beú·andó, an1i 
azelőtt nen1 történt meg. Egyes tartonlányokban a 
középiskola felső osztályaiban az izr. hittan , mely
nek látogatása eddig az illető tanuJók tetszésérf? Yolt 
bízYa, a j öYŐbt:>n kötelező lesz. - Felső-KPie t parancs
noka z idó ügyek intézéséTe külön o<3ztályt létesített, 
vezetője . 'truck híres n1űvész lett . 

_-\ zsidókérdések állá áról, a sérelmek hivatalos orvos
Iása érdeké~n tett lépéseiről a ~ntralverein df?r deut
schen Rürger jüdischen Glaubens állandóan tájékoz
tatja a német zsidókat . Yémet hittestvéreink egyáHa-

. lában érzik, hogy a ' édfllPm C'lmaradhatatlan nlun
kájára készülniök, szervezkt>dniök és összeíogniok kell. 

A jótékonyság minden ágában már régóta mintaszerű 
n1unkásságot fejtenek ki német testvéreink. A Hilfs
verein dPr deu tschen JudPn 100 1nunkatársat foglal
koztatott csupán a ]Nl!!YC·l-oro z zsidók cunerikai le, él-r". 

és pt-uzkiil«lPnlényeitwk (-'}intézésére: aminPk csak po. ta-
költ sége néha nupi 1000 márkára rúgott. A IliUsverein 
~gy()dül kPleti iskoláina k fenntartására félmillió t fo1·dit · 

A jótékonyságban buzgólkodó er6k azétforgácsolása 
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ellen Berlinben nagysza bá ú tervet pendítettek 1neg, 
melyet hamarosan \ a lóra i \áltottak. z .. i dó köz
ponti jóléti szö\etséget alapítottak a jótékon~·--ág egy
ségessé és célirányossá tételére és hogy jóte,ők számára 
mint tanácsadó működjék . 

. \. német zsidó ág belső álla potáról is sok szó e ik. 
_\. kitérések 'egyes házasságok száma rendkí\Ül nő, 
mindl\ettőt a háboní,al hozzák összefüggésbe. A háza"
ságok egy harmada Yegyes. ~ statisztika kimutatta, 
hogy a zsidó-keresztény házasságok 35~~ gyermektelen. 
_\ z idó ág számára a többi is nagyrészt kárbaYeszett. 

:\. négyesszö,etség harmadik tagjáról, Bul.gáriá
ról cs::tk azt a hírt kapjuk, hogy ElE-na királvnót a zsidók 
is mély gyásszal siratták. Jóindulatot tanusított min
dig irányukban, jótékonysági ügyeiket felkarolta, ül
dözött s nyomorgó hitfeleink érdekében az országos 
főrabbival gyakran tanácskozott. 

.\.negyedik szövetsége , Török.Qrszág, csak a Szentföld 
réYén szolgáltatott az idén adatokat. Ezek azonban 
nagyon szomorúak. A háború első két éYében lendület
nek indult Palec;ztinü. .\ Yasutak mentén mindeniitt 
hacltáptelepek, sőt új városok keletkeztek, okszor régi~k 
romjain. Hebron pl. 18 ezE;\r lakója dacára félig romokban 
bE-ver t. 1110 t hadtápparancsnokság székhelye lett, sok 
gyárral és m{ihE;\llyel. Ti ztek. csa patok, n1unkások szá.
mánt új ,-árosnegy~d épi.üt, melynek élénk a. keres
k~d~hni forgalma. Bér-:;ebáb,lll négy beduin"'á.tor állt 
össze f'n. )!ost újjáépiilt , a pusztai Yilsutak é., gépkocsik 
tnűhely(li é raktárai itt vannak, a. n1egtisztított ~ hely
reállított kutak tuellett üdiilőtel~p lét~sült , a ket·esztül
vonuló csapatok szánlál"t\ pt-dig tábor .. \ Vtl'$Utak men-
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tén számos kutat ástak, a telkek áta is megnövekedett. 
A puszta első oázisai n1ellet t El~Avgá.nál újra meg
roívelik a földet, elég víz is fakad és az évszázados 
homolu éteg ahttt dús termőtalajra akadta k. De nt•n l 

csa.k a földnek, hanE'nl az embereknek 1negrnűvelése is 
eredményesen folyt . A Hilfsveré'in fenntartotta iskoláit. 
Európából segélypénzek s élelmiszerek érkeztek . 

De a r égiPknél kegyetlenebb baj szakadt testvéreinkn:" . 
Gólusz, szán1űzetés , magában a Bzeniföldön, a háborús 
viszonyok követelte tömegvándorlás. Jfárcius végén a 
ha dihelyzet a töl'ökök hátrányára vá1tozott és l )zsemal 
pasa kénytelen volt Jaffának s vidékének kiül'Ítését el
rendelni, csak a t elepek és ültetvények mívelői és gaz
dálkodói n1aradhattak ott. .Jaffából 7000 zsidó ván
dorolt ki, a kik (:l}einte a 18 km. távol fekvő P etbach 
rrikva h kolóniában találtak felvételre, innen lassan to
vább indultak. Egy részük _ Galileában, más J\farsza
bában, Szamáriában s más városokban oszlott el. A ki
lakoltatás itt sem folyt le símán. ~em igen volt, aki a 
menekül6k elszállításával és ·élelm(lzésével törődjék. 
Egyes er5szakoskodágok is fordultak elő. Kocsik híjján 
keveset vihettek vagyonukból magukkal. Gyalog in
dultak ú tna k, szabadban háltak, kimerülés, járvány és 
S'~erencsétlenségek folytán öregek és gyermekek út
közben pusztulta.k el. .-\. segítőbizottságoknak csak a 
menekülők ellátására napi 12 ezer frankra van szükségük, 
az ültetvények őrzése és gondozása Y4 milliót követel. 
Sok qzáz menekülő egé<:;zen elha.gyta az or<:;zágot é~ 
Törökor8zágon, monarchiánkon s a Svájcon át Ameri
kába indult. 

A kiköltözés elrendelését nemsokára igazolta az ango-
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l ok előnyomulása Jaffa felé s a váro elfoglalása. Gázát 
rommá lőtt ék, Ránlléb ben légi t ámadá~okban félszáz 
nőt és gyer1ueket nwgöltek. 

_\z angol kormány pártolá áYal azután nagy segély
mozgalom indult meg s a lapok felhívásáTa hama1·osan 
félmillió frank gyült egybe. Wilson kérésére ~\Iorgenthau 
volt nagykövet és Frankimie1· Felix harYardi egyetemi 
tanár Egyptom ba utaztak, hogy innen segítsenek a 
szentföldi zsidókon. Havi 100,000 dollár áll rendelke
zésü1n·e . . \merika azonkívül megkere te a S\ éd kormányt, 
indítson vizsgála tot annak kiderí tésére : igaz-e, hogy a 
zsidókat bántalmazták menekülésük közben, őt hogy 
1nészárlások is folytak? .-\ megejtett vizsgálat a \ádak 
túlzott voltát bizonyította. 

Az angolok t érfoglalása a 1 zentföldön felszínre vetette 
az önálló z~idóország kérdését is . . \ vélemények zsidó 
és nemzsidó körökben egyaránt megosz.lanak, az eszmé
nek hívei és ellenzői is szép számmal akadnak. _\ngol
ország a palesztinai köztársasággal hitegeti az entente 
z~idóit. Brit lobogó alatt a Szentföld .-\nglia Yiláguralmi 
politikájának egyik o~zlopa lenne. Thomas francia 
miniszter szerint a zsidó állam alapítása az egész zsidó 
kérdés megoldását rejtené magában. " Til on is híYe 
a palesztinai külön államnak. A pápa ')elll talál kivetni 
valót a t erv ellen, c~ak a ~zent helyek miatt aggódik. 
melyeket külön rendelkezé ekkel kellene Yédeni. -
Huy')mans, a nemzetközi szocia.lista iroda titkára kin~
natosnak és lehetségesnek tartja, sőt magától Török
országtól kérn é. X én1et zsidóellenes körök is török 
uralom alatt kívánnak zsidóországot. «4\ zsidó szület.ett 
telepes. Az önálló állam a nyugtalan népnek új össae-
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ttu·tá t ~s tev6leges, alkotó, nem többé bontó erőt. 
adna~. 

}~ndr~ .. ezred e.. . Törökország kiY<lló is1uerője tnuá
C"oljn, hogy Xé1uetország er élyesen ba son közre a 
pt\ lesztinai zsidó telepíté" ügyében. mely utóbbi időben 
lt'\hetetlenné vált, ntert ~" t örök konnáuy a cionista törek
Ye"ek ellen "'úlvozásárl"\ tuég a föld,~ételt i" megtiltotta . 
(\C,ok zsidó gytnmnto" Yirágozta thatj tl fel PHle~ztiná.t. 
Csodáhlto ... t.ln röYidlátó politika az: 1uely a cionist<l 
HlOzgahllt\t veszélyesnek tartja l). 

E zzel zemben nelllCS~lk a központi hct talmak or::izá
~tliban túlnyonló azok .. zan1a, akik a telTról ne1u aktn
nak tudni .., lneg,-aloo ítá --ának még lehet6ségét is két
~egbe Yonják. IUt1~ré~zt J?(ldig sokkal inkább nenJZetük 
tc.\gjaiua k érzik 1naguktl t, semhogy tn ég dnyoma tás 
Y ;_\gy ke .. E'rtíség közepette i .. 1ná~ban, 1lli.nt a hitvallás
ban tudnának ~ülönbséget n1aguk és honfitárs~ik közt 
és a zsidós~<'rOt ft?lek~zetneok es ne1u nNnzeti .égnek ,an
ják. :\ lengyel orthodox körök pl. nyiltan állást foglal
ua k a z~idóbirodal lm e-llen. ~Iérht't~tlen károkat okoz
ha.t az önálló Pal sz t inc1 sü.rg(;\t~~ il béké~n élő sok 
~zt\zezer tórök zsidónak . . \ zonkíYiH tört~n€' ti lullátlanság 
,·ob1<1 Törökország iránt . me l~- P\ su1zadok E-lott kitárta 
ka ptut ,,z üldözött zsidók dótt · .. Yend~lliln•t"ágg<ll 
bánt Vt'lük . . \ némPt orthodoxia i:' (l'llt·nzi n tervet. 
Szabaci ~,·ándorhi-:t é ~ ,, korlátleln e~y~ni nnmkálkodás 
meg ng d~~t ko,·ctp}i. Palt~ztina önkormán.\""zata az . . , 
ottotnán államkötPlékt n bP l ül CSc'lk <lZ <ll't\ boka t JUttatna. 
idlSvel unllotnrn. ~lá~ t>ll~nzói <1 JOndohlhltlk fE>jtegetik, 
bof;(y zsid6<n Zft!l' CSt\ k vnllási v~~y n u1z~f i :1l•1 pon t á

.Juadbn t. ~findk(· t t 6 káros volnt\ . . \z t-'ls6 a Yc\lhl. i e~ lt'lki· 
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ismereti szabadságot korlátozná. a má~ik minden zsidó 
mozgató erő hijján szükölködnék és élő cáfolata lenne 
a zsidó eszmék s ren1énye k 1negujhodá.c;ának. ~ 

ilyen tilta kozások ellenére a:6onba.n a cicnisták fárad· 
ha.tatlanul buzgólkodnak kedvenc e zméjük terje zté
sé ben és ten ·ük lnegYalósítá ában. 

_-\. cionizmus híveinek száma és öntudata hatal
masüTI megnőtt azáltal hogy az angol zsidóság nagyjai 
és , ezetói n~riltan pártjára léptek, hogy _\.nglia hivata
losan tá~·gyal Yelük és _\merika is elismeri őket . \Yilson 
eay h-iüön követségének hatása alatt az orosz cionista 
~. ~ 

nagygyűlé~en a külügyrniniszter egy képviselője bint-
talból résztvett . \\il$on állásfoglalása olyan batábsal 
Yolt cl lengyel zsidókl·a, hogy a messiási idők közeledésé
ben hisznek és Wilson t új felszabadító Cyrusnak te
kintik. 

_-\. cionista ifjúság Yilágszerte úgyne, ezett hecháluc 
(úttörő) csapatokat szervez a ,_zentföld kulti,álá ára. 
Abból a mindenesetre helyes felfogásból indul ki, hogy 
csak kellően képzett és err(:l a céh"il D(:l\elt úttörő csapa
tok által lehetséges allllak idején Palesztina megmŰ\e
lÉ'Séhez! kultura uwgteremtéBébez hozzáfogni. Az ifjúsá$.! 
Hollandiáb<"lll, .\nwrikában és I~elf>t -EurópAban indi
tott ilyen becháJuc-mozgalmat: n1elynek háron1 köre 
\an : l. mezógazdasági, a földmíYelés~n Yaló szak..~ElrÚ 
kiképzésre; 2. pénzügyi. R költs~k fedezés~re; 3. pro
paganda . az e~ZlllP te1jeszt~~J.~ - )fájusban a londoni 
cioui. t~ nngygyiilé."f>u ...-etf'tték fel :. népszayazá~. refe
rendum, gondolatá t. _\ zsidók su.YaZ<\tn döntse el : 
kívánjak-e a palesztinai zsidóors~<rot ngy nttnJ? .\z 
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eszmét elfogadták, Lengyelországban már le Í!3 fol t a 
Zel vazás és igt>nnt•l döntött. y 

.\ cioniz1nus réYén olyan tartományok zsidóságáról 
~ jut hír, Inelyckről különbt>n aJ:~t se tudnók, laluk-e 
ott Pgyáltalában hitfl'lünk. l gy mrgtudjuk, hogy tur
kesztán turton1ányban, • 'zamurkandban cionista tanács
kozú folyt, mdyen .. .\subud, Buchara, !{okandn, Tas
kend s 1uás Yárosokból 88 kiküldött jelPnt meg, még 
p dig as kenáz és ·zrfárd (ne1net és. panyol) származású. 

Exotikus országokból cgyébként alig érkezik hír. 
Indiában, Bombayban Sir ,Jakob Elijahu Sassoon 66 
~Z('l' font sterlinget (l n1illió 600 e~er I\.) hagyotnányo
zott e!gy tudon1ányos intézet alapítására, továbbá zsidó 
jótékony és . ~c>ntföl<li célokra. 

Még c ak az t.>urópai '3emlegeB álla tnok ~~idó ágáról 
kell néhány adatttll hPs-~ánlOlnunk. Hollandiában Treub 
1uinisztE.-r kijelenti: <<'"ál unk nincs zsidókérdés. Rokon
~Zl·nYe ·nek \-agy (.l llt>n~z(•JlVPsnek találnak Pgye!:i zsidó
knt, dE> i~azi z idóPllPnf•!j n10zgalnhlkut ·hála l : tennek 
11 •Ju i. Ill(·rünk. XyitYa Plőtt ük nlinden pálya. :\Iester
'3t,ge~ n kadályok é· korlat ozások ninc ·c·nt'l\, sflm vallási, 
s ·rn fHji okokból. '1\•hc•tség az C>gyediili igazolvány. 
Büszkék vagyunk a sza badHág hngyon•ányairn>>. Enne l\ 
dacára a lí-> lJOntásra kc•rül{) amst(~r<ltLnlÍ zHidónegycdb(•n 
- bána tos bú~ ú kPpc·n július 4-én <ln haj <·l<·Inek t?f!.Y 
kis fosztogn t ás t n·udi'Znf' k. Hollandia. VC'n dPgszeJ·ete
tének és Mségének i>rv,·ndr> t t több üdülő izr. gyprroek
csapat. ~éhány vállalkozó szrllen1\i hollund zsidóifjú 
németalföldi Indiába utazott c•gy .Jáván alapítandó 
ZHidó gyarmat kérd~énf•k tanulmányo~ására. A skan
dináv országokban számosorosz zsidó talált n1enedéket. 
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Stockholmba 2000 jutott el , Kopenhágában és Krisztiá
niában is sok volL a menekült, aki azután az orosz folTa
dalom és az amnesztia következiében haz::tiért. .\segély
rnnnka itt is folyt. StocJrholmban a skandináv országok 
segítő-bizottságai tanácljkoznak a, jövő feladatairól. 

A Svájcban az idén is új jótékonysági mozgalmak 
indultak meg, pl. Pro Saloniki, melyeket a sa j tó is 
támog::tt. _\. kelet -európai ezervezetek bizottsága is itt 
1nűködik, ugyane. ak nagy tevékenységet fej t ki a zsidó 
tüdőbetegeket táxnogató egyesület a rá"zoruló lengyPlek 
érdekél>en. A ne1nl!jsidó tár~adalom is pártolja. adolná
nyaival e~eket az egytr-Jület0ket. P ellenberg lelkész pl. 
egy berni zsinaton gyüjtöti számukra .Vi'3zont a b t->lügy
mini'>zter az élelmiszerhiány uliatt nen1 tartja lúvána toti
nak sc nyvedő izr. gyPrnwkek nagyobb számban való 
ide\ telepít é~H~t . 

Spa.nyolorszáyban 400 év után először 1 artottak újra 
chaunka-ünn<)pet. 1

1okan vannak mo~t ot t a Francin
országból 1nenekült külfölcliek, köztük 1nagyarok i. 
núnt a híres cionis ta ~orda u :\J ik a. ű 1néltat ta a spanyol 
földön tartott ünnep j<'1Pnté5ségét. Ekkor határozták el 
a 1nadridi hitköz$ég ujjáalakítá át is . Újból feléled itt 
a ~sidó élet több sz1:1~m dos szlÍillüzetéR ut án. )fár kis 
ZRina.gógát i ' ava.thtk é:1 tt.nnyi idő után nwgvolt az 
Pls{} bár-micvn, ünnt'})?>ly is. Yuhuda 1nudridi z~idó tlgyP
t ctni h1nár közb('njlirá~ára a konnány a jnff tti zsidó 
günnázinn1 érPttségi bi'lonyítv{lnyát oz <'gy<'tetnrC' Yilló 
frlvPt <'l n ln p j ául p}fog·tdtn. Hpa nyol n t~ p ~~ kormány 
<'gyttr~. nt visl:!zat éré~n' SZ<'retnék hírni n kiiizöttek utó
dait, n R Z<' fárd zsülólw t , és Zanwcoi:;; i ~PtHtyol író egy 
cikk~ben, kiiuutntja, hogy kf'n 'skcdl'lNu, tudomány 
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és rolivészet megszenvedték azt az időt, melyben 
Spanyolország meg volt fosztva a zsidók közremi1kö
désétől az ország kulturájának fejlesztésében. 

Ilyen ellentétekból szövódik a zsidóság vi<Jzontag
ságainak története. Ország, mely n10stohán bánt az 
6 zsidóival, visszasírja óket, boldog országokban meg, 
ahol a zsidók szemmelláthatóan a 1nlivelődé::; é jólét 
bajnokai, ellenszenv, sőt gyűlölség kél és kíséri őket . 
Ahol nincsenek, ott kellenek, - ahol vannak, ott agyar
kodnak ellenük. A háború a ro~szindulatot ismét életre 
kel tette, az elsó idők nagy testvérisülése után a régi 
szenvedélyek csak annál nyersebben nyilvánulnak . . \ z 
egész világ zsidósága érzi a védelemre való készülódás 
szükségét. l\fár nemcsak a külső békéért imádkozunk 
és küzdünk, a belső békéért is imádkoznunk és küz
denünk kell. Vajha győzne a jobb megismerés ne1nzet 
és nemzet, felekezet és fele kezet kö~t! <<Hát örökre 
emés~zen a ka.rd, nem eszmélnek-e rá, hogy csak kese
rűség támad belőle a végén 'b> (II. Sám. 2, 26.) 

A fegyverek győzelmét, az erkölcsi igazság diadalát 
a mi országainkban a bölcs belátás, a türelmesség és 
a nemes indulatok győzelme is kövesse. Xe cqak a fegy
vörek cqatt.ogását váltsa majd fel <<a béke híradójának 
hangja>>, hanem az elkövetkezendó béke nagy, f:iZÍve
ket m~goldó örömének közepette lássa újra 1nind~nki 
t estvérét a testvérbE'n és feladatát ne romboló gyúlölet 
ak.nan1unkájában, hanetn a megértés, az épités szent 
feladatában, az egytnással s egymásért való vállvetett 
buzgólkodásában találja! 

Budapt'sten. · D·r. Edelstein Bertalan. 



II. 

rrÁI~S l~A1,I 1\ÖZLEMÉNYEI\.. 





I. 

Bánóczi József titkári jelentése. 

Ti~ztelt Közgyűlés! 

Midőn Társ ulatunk utolsó évér61 ezennel beszámolo k, 
nincs jogom dicsekv~re, de kisbit\i égre sinc3 okom. 
Hogy a köz- É\s helyijótékonyságon, községi ügye k 
intézé'3én felül is van a magyar zsidóságnak saját maga 
iránt köteleasége, hogy u kultura s ennek leghatásasa bb, 
legközvetlenebb ~szköze és orgánuma : az irodalom és 
t udomány is els6rend ű köz ügy, arra felekezetünk csak 
lassú haladással eszmél. De kétségtelen, hogy Társola
tunk megléte és működése élő bizonysága anna k , hogy 
e h aladás állandó és folytonos. A magunk részérlSl 
igyekszünk az ebből ránk háramló kötelességnek meg
felelni. Bát sikerülne magunkat nélkülözhetetlenné 
tenn1in k! 

Ki ad ván y unk a lefolyt esztendőben c.sa k egy jelent 
meg: az Évkönyv, melyről annyit bótrnn állithatni, 
hogy tart.alom, nyel v és kiállitás dolgában irodalm Wlk 
CJzin vonalán áll. De n1egind ul tak újra, a közgy dlés 
ha tározatáb61, három évig szünetelf. frlol vasásaink s u 
közönség rés:tvéte igazolta a határozatot . A legels6 
felolvasást .Ágai Adolf emlékéne k szenteltük, a ki munkás 
részvétével, szerető odaadásával diszt és t(\kintélyt 
adott ez est éknek. December 27-én tartott második 
felolvas ó esténket az emancipációötvenedik évfordulójá-
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nRk szentelt tik. E jelen tés irója e 7. ~d kfllomma 1 Eöt vös 
József szellem ének hódolt. ; Mezei Mór felekezetünk 
vezér!ér~n , el6~dta.,~~ékezései t n z cmanci pációrn, Lenkei 
Hen1'L~ :1n.ne p1 .. ódaJat sza valta el , Venetianer Lajos az 
emnnCipaciÓ torténetét olvasta fel. Egészben méltó 
megün11e 'Plése volt egy letünt liberális kor nagy alkotásá
nak, mely a nemzet ja vára százezrek munkásságát 
felsza haditotta és százezre k lelkes honfiérzés st bizto
sította . A k0ro k lelke változik, az urnlkodó eclzmék 
hullámzása majd begynek tör, · majd völgybe dűl -
de 8 ITiagyar zsidóság hnzaszeretete állandó és VU}toza tlnn 
és meginga tha ta tlan . És n e1n fogna k bennün ket som 
az államt ól elidegeniteni, sem a magyarságtól elsza kita nj. 

Itthon vagyunk, ittbon maradunk. 
Tisztelt Közgyűlés ! A felol vasása k közvetlen hatása 

mallett nagy szükségünk van arra az erőre , mely nyom
ta tványok t erjesz-t ésében és pálya kérdések kitiizésében 
rejlik. Munkásokban és elmetermékekben nincs hiány 
&3 hálá va.} gondolunk azokra , kik anyagi erőnket gy~na

pít váu, a szellemieknek adnak szárnyat. Négy új pár
toló tagról számolhatok be : Dr. Berényi Sándor ügy
véd, Gábor Ignác magánintézeti igazgató, dr. Gellért 
Áron ügyvéd és d'f. Goldberger Izidor tat ni rabbi egyen
kint 200 koronát ad tn k . Egy n évtelenne k 5000, a szé
kesfehérvári izr. vnllás községne k 50, dr. Barsi Józsefnek 
ugyn u csa k 50 K adományt köszönünk. Lede1·er Ábra
hám a magyar zsidó tanltók nesztora végrendeletileg 
1000 koronát , Jónás Bernát pályadljakra va gy irodalmi 
m4vek dljazására v~arendeletileg 2425 koronát hagyott. 

Me leg köszönettel tartozunk dr. Berényi Sándornak 
aki a maga volamint tea t. vérei : Berényi Ignác buda pesti 
épit6mester ée Berényi V1lmos vegyész, n spo nyol szesz· 
unió vezérigazgatója .madridi lakos, nevében és meg .. 
bizás6 ból - hogy boldogult sz Wei k iránti hálás kegyele .. 
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tüknek örök időkre maradandó kifejezést adjanak -
5000 korona. névért ék{i 4 % korona járadékkötvényt 
tett l o pénztárunknál oly célból, hogy ez érték pa piro
kat mint <tBerényi Jaka b és neje sz ületett Kuttner 
Leona• emlékére létes itett irodalmi a.Iapitványt vegyük 
kezelésbe s k amataiból kétévenként dijat irjunk ki 
oly pályamunkák jutalmazására, melyek a magyar 
kult ura terén nagyobb sikerrel működött iró, tud~, 
múvész, államférfi, biró va gy más ki váló szakember 
életét, és m ű vei t esetleg egy egész szakcsoport befolyá
sát jsmertet.nék annak kidomboritásávnl, hogy az illető 
egyén vagy csoport itthon vagy a külföldön rnilyen 
azoigálato ka.t tett és ITiilyen dicsőséget szerzett a magyar 
névnek. Dr. Berényi Sándcn· tovább egy 5000 koronás 
életbiztosítási szerződést kötött társulatunk javára. 
Az ala pítvány <cDr. Berényi Sándor és n eje született 
Gon da Anna ala pitványn t nevét fogj a viselni s ugyan
arra a célra szolgálni mint az első, úgy hogy fel vált va 
lesz a két pályázat ki írandó. 

Az igazgatóság benső hálával fogadta a kétreudb~li 
nemeslelkű ala pít ványt s lesz szerenesém a mai köz
gyűlés folyamán az új BP rényi féle pálya kérdésről ja 
vaslatunkat előterjeszteni. 

Utolsó közgyűl~ünkön dr. Hajdu ll1iklós tngtársw1k 
n követk~ző indít,ványt tette : <<Mondja ki nz lmit. 
kör.gyűlé.se hogy a zeidó irodalmi termelés gy<lrn pitásánt, 

· tlnnek az irodalmi termelésnek nvilvánossácrra való 
.. t> 

hor.atnla végett hat hc\tósabb munkát óhnjt kif~jteni és 
felszólitja az igazga H>Ságot hogy ll 111 un kR anyagi 
megn la poz ás át legs ürgősobb teendői közé soroz va kn p
csoljn pro d ukti va bban n zsidó il'odalrutlt Hz Imi t hez 
és f{izze bensőbben az Intitet a zsidó irodalomhoz.• 
Az igazgatóság behntón tárgyalta az indftványt, mE~Jy 
Az ő állandóan szem el6tt tartott céljával mindtmben 

JI* 



3~4 T.ÁJlSULl\TI KÖZLEMÉNYEK. 

?gyezik s a társulati titkár az igazgatóság megb1zá$áb6l 
JÓformán évről-évre bangs úlyozza jelentésében az anyagj 
orők gyara pitás~nfl k szükségét, különöson a végből is, 
hogy a 1uár kész és ezentúl rendelkezés re álló szellemj 
ton nolést nyilvánosságra adhassu k . Az a tervünk 
hogy egy. l mit könyvtár eim ű vállalatot ind it unk, köny: 
nyen terJeszthető kisebb kötetek sorozat.át, n1ely egy· 
ben zsidó Pl ut n re b és a legtágabb értelcn1beu vett 
zsidó kulturtörténct legyen, nemesen népszedi nyelven 
Rzóljon és 11lindenki részére hozzáférhető legyen, ki t 
f~1junk és fele kezet ünklelke és mivolta, múltja. és j ~len e 
érde kel. Azt hiszem, igy meglesz az az eloven ka pcsolat 
TlÍrs ulatunk és a zsidó irodalom kö7.öti, ahogy dr. Hajdu 
l\Ii klós inditványa és a közgyűlés h at ározata elgondolta. 
Ami pedig az anyagi megala pozáqt illeti, munkánk 
belső értékén kivül a legnagyobb eredményt tagjaink 
propugandájától k ell v árnunk, de nagy hasznunkra le
het választ1nányun k egy kitünő tagjáno k, Lövy M 6r 
iglói igazgatónu k ja vnslu t a js H elyi Bizottságok s~er· 
vezésére . Lesz-e és 1nilyen sikere? Tisztelt uraim ! 
.Mióta megvagyunk, 24 év óta k eressük a közönséget 
éa csa k kis részben találtuk n1eg,és ker(lss ük..a mecénást 
s uen1 találtuk seh ol. Uraim, segitsenek keresni ! 

Be kell még szán1olnom n s úlyos veszteségekről , 
n10lyek utolsó közgyűlésünk óta. benn ünket értek. 
Elköltözött dr. Stiller Mó,·, társ ulatunkna k a.}apításn 
óta egyik vezérlő férfia s az eredetileg fennállott gazda
gági bizottság alelnöke, majd az igazgatóság tagja. 
Elhunyt dr. Sehiichter 1\liksa választmányunk tagja, 
ki itt tartott felolva~:uísni V<ll valamint Évkönyvünkben 
megjelent tanulmányni-.al egyaránt lekötötte a közön· 
ség figyelm ét. . Elhaltuk Büchler P. móri rabbi választ
mányi és mucsínyi TVohl Rumi Ado1.f választmányi és 
p.~rto16 ~agunk, kik állandó érdeklődésükkel kisérték 
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mdködésünket. Elköltözött várhelyi dr. Rózsa I zsó, a 
köznek és felekezetünknek tehetségénél és m unkás
ságánál fogva értékes és nagyrabecs ült férfia . Kegyelettel 
udóz un k Behill Balamon tanár eml ékének, aki.t igazgató
ságunkban folytatott m űködéséből csak hosszú s úlyos 
betegsége szólitott el. Végül megilletődéssel gon elolunk 
n. B3rlin ben elhalt fi.lo z6fuc:; ra , Cohen Iienna nnra, ki 
pár évvel ezelőtt meghí vác:; un lua egy egéc:;7. estét betöltő 
felol vas ásba.n t ündököltette na gy tudását és mély 
rrondolkodását. o 

Tisztelt Közgyülés! Súlyos időket élü nk . E zer veszély 
és viszontagság künn és benn próbára teszik erőnket·, 

hitünket . De bizalmunk haz~nkhoz és zsidóságunkhoz 
egyaránt rendíthetetlen. mert egyazon forrásból táplál
kozik: hdségből és szetetetbőL Nem féltjük ősi nemze
tünket, sem ősi vallásunkat . De dolgoz unk mindkettőért 
e1szántságga.l és kitar tássaL E zért his sz ük, tudj uk, hogy 
feltündöklik a sötétségben világosságunk és a homály 
körülöMünk olyan lesz mint a dél. 

II. 

Pályakérdé.sek. 

1. 

Az Országos Iroda pályadíja. 
(Nyilt pályázat.) 

Kívántatik zsidó közigazgatási kézikönyv. 
Határidő 1919 szeptember 30. 
Pályadíj az Országos Iroda adományából 1600 korona. 
Megkivántatik, hogy az izraelita felekezet a.Ikalmazásá-

ban állóknak és egyáltalán a jogkereső közönségnek for 
rásui és tanácsadóul szolglí.Jó eme kézikönyv : a) a magyar 
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izraelita vallásfelekezet közjogi állását és egyáltalán a.z 
államhoz \alÓ jogviszonyát ismertesse ; b J hogy az izr. 
hitfelekezet összes testületeire és . intézményeikre vonat
kozó ezidőszarint érvényben levő jogszabályokat és az ezek 
alapján kifejlődött gyakorlatot feltüntesse; c) hogy tartal
mazza mindama törvényeket és rendeleteket, melyek az 
izr. hitfelekezet és testületei adminisztrációjával bármely 
tekintetben összefüggnek; d) hogy magában foglalja a 
fennálló hitközségak területköreinek, közérdekü intézmé
nyeik és szarvezeteik jegyzékét. A kellő beosztású és köny
nyen áttekinthető mű 25 ívre terjedhet. 

A pályadijat nyert munka a Társulat tulajdona. Az esetre 
ha a Társulat a munkát változatlanul kiadná, minden ki
adás után a. tiszta haszonnak egyharmada, ha pedig át
dolgozva adja ki, a tiszta ha-szonnak egynegyede a szerzőt 

illeti meg. 
Pályázni kiv.ánók fclhivatnak, hogy a vázolt tervezet

nek legalább egyik részét lehetőleg pontosan kidolgozva 
a megszabott határidőre küldjék be a Társulat titká1·ához, 
vm., József-u. 53. sz. 

Névtelenül vagy jeligés levéllel pályázni nem lehet. 

2. 

K unewalder-jutalomdíj. 

Kíváutatik elbeszélés a kár prózában, a kár versben , 
mely a tört énetből vagy a társadalmi életből meriti 
tárgyát s úgy van megirva, hogy a fiatalabb mindkét 
nemtiizraelitáknakolvasmányul a zolgálhasson s alkalmas 
legyen arra, hogy a zsidóérzést ébressze s hat ványozza. 

Tt!rjedelmc legfölebb 6 iv lehet. 
Hnt~ridő 1919 szeptPmbf.\r SO. 
A pályacHj a Kuuewuldcr-a ln pítvÁnyból 600 korona 
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{ötven arany) s a végrendelkező akaratához képest, 
csak zsidó szerzőnek adati k ki . A nyertes mű a Társulaté, 
mely ezt kiadványai sorában teszi közzé. 

A jeligés levéllel ellátott, idegen kézzel írott pályarn ű 
a Társulat titkárához, VIII., József-utca 53. sz. küldendő. 

ill. 

Jelentés a Halmos Izor-féle pályadíjróL 

t. 

A Halmos-féle szépirodalmi pályadíjra beérkEzett 
két pálya m ű. Az egyik az <<Abigail>> cím ű elbeszél és, 
nyilván gyakorlatla.n kezdőnek munkája, rnely alig ér
clemPs a behat ó taglalás ra. 

Cselekvényét a zsidó monda -körből merítette és e 
mondák egyik legszebbjét, a Reb Meir és Berúria két 
fiának halálár ól szólót, bele is szőtte elbeszélésébe, noha 
a mesével semmi összefüggése nincs. Tulajdonképen 
két cselekvény folyik a m unkában, de anélkül, hogy 
valami belső kapocs fűzné őket együvé. Az elbeszélés 
hangja diákosan kezdetleges, az alakok teljesen színtele
nek. A szerző stilusa többnyire az úgynevezett pa piros
stilus, merő ellentéte a természetességne k és elevenség
nek. telides teli a rossz h·ásm live k közhelyei vel, cl iché-i Y e]. 
N éh a virágos nyf>l ven a ka r írni, ele akkor zagyva vagy 
érthetetlen lesz . ~Ekor pl. egy daloló leányról szóJ, 
ilyeneket mond <<<<A bold világ la pos pislogással magához 
vonta a banghulJárno k végtelenedő körei h. Ha pedig 
egy-egy uj képp.:>l próbál kozik, ilyen grotesz kül jellemez · 
egy kesergő a pát : <<Úgy állott ott hal do kl ó gyerme ke 
ágyánál, mint egy nőstény oroszlán, ki kölykeit Jótja n 
lát h~ ta tlan halálln l vivódill és ő nem t ud ordita ni fáj
dalmában•. 
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Ami pedig n 1cgnngyobl.> baj , magyarsága oly fogyat é
ko, hogy művo a Jrgtöbb helyen. úgy hat az e1nberr ' 

. l' 
lllilli egy n énlrtl.>ől való, nehézkes , gyarló ford ítás . 
.1\iég kirivó nyelvtnni hibák jg nk<1clnak, pl. jlyes111i : 
<<Enuékczheted gyerlll c.\ kkor u n ka t h> 

TernH~szetes, hogy ezek uf án legfeJ je bb arra buzdit_ 
hatom a pályázót , hogy mindene kcl őtt jgyekezzék 
jobban 1negtun ulni ozt n nyL•l vet, n1elyen irói babérokrn 
vngyódik. 

A nuísik pály oruli egy Ben M óse cimíí <<Kárpáti 1e
grJ1dA >>. lYl eféje, h ogy egy rutén falub H n betörnek egy 
zsidó ember házába s ott mindenkit lemésY'árolnak, ki
vév ... tgy kis fiut, n ki észrevétlPnül el tud mene
kü1ni. A gazda h•1zajövén, a szörnyű pusr.1itás láttára el
bujdosik arról a vidékrő l. A kis fiú jó emberek házába 
ketiil, j eles fé1 fiúv<Í nevelődik, ill( gházasodik és ekkor 
összenkod opjával. E ,gymásra ismernek és ettől fogva. 
boldogo n élnE-k egymás olda.lán. Sajnos ezt a mesét il) 
teljesen járatlan kéz dolgozt n ki. A verS('k a leglaposa bb 
próza benyomását t e~zik. Sf r. usa jellemzésü~ ime csak 
egyetlen s trófa : tKin10ndá szigoru törvényben, l Hogy 
irgalmation lakol nlind, l Ki t~épei közt a jövőben l Lel
ketlen rágalmak at hint. l Ki zsidógyülöle tre uszit, l L e
gyen az pór vagy ősnemcs, l H i á ba vár kegyelmet t őJe l 
Súlyos nngy büntetése leszt. Ilyen köznnpi nyelven, ilyen 
siJány ver~eléssel folyik mindvégig ez a h osszu 1-örténet ; 
<·hol egy kiemelkedő 1nor.r.~ nat, sehol egy zeJ, g7.ete~ebb 

st ró fu, se hol egy n1egka p 6 kép vagy gon d ola t. Semrm, d t.! 
sen1mi dic~éretet nem tudok róla mondani, SLerzője qzá · 
mára ninc~ egyetlen buzdit6 :::zavmn. 

Radó A ntal. 
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2. 

A"' <<Abigail>> elbeszélés nen1 egységes ; vékony cselek
v6uye több szálra bomlik, amelyek kö,zött nincs kellő 
óss'L.cfüg'gés. Egyetlen a.]a.kot sem tudott plasztikusan 
kiforrnálni ; sem Abigail, sen1 Beruria, sem · az öreg 
rabbi, sem a fiatal római nem élnek, mind csak beszélő 
vázak. Stílje egyenetlen . Néha úgy ir, mint egy író, 
színosen , melegen, lendülettel , csak kissé túlterhelt 
po1npával. Másko r megjnt lapos, jelentéktelen, teljesen 
dil ettáns. 

Az e1 benyomásom, hogy ezt a lris elbeszél ést nem 
tehetségielen ember irta ; de m unkájára nem forditott 
kellő műgoridot ; sem szerkesztésben, sen1 a cselek
vény kifejlesztésében, sem a. jellemek egyénítő rajzában 
nem m utat kozi k a szerző odaadása, tulajdon ügyeire 
való lel kesedése, hanem ellenkezőleg: bánt 6 hamarság, 
lom poss ág, a simít ó kéz hiánya. 

Nincs irodalmi sz in vonalon. 
Nem ajánlom jutalomra. 

A Ben Móse szerzőj énnek van költői érzéke, de költői 
alnkitó képessége, fantáziája, nyelve nincs. Az elbeszélés 
vékony szálára rengeteg sok reflexió Vcl n fö1fdzve : a1.t 
ez a szál nem birja. meg. A mese egészt:n sn b Ionos, Ben 
Móse és Barbaudia története csaknem azonos ; Bnrbnudb 
niyjánnk elvonulása hijjúval van mü1den vnl ószinűségnek. 
Ha egy tekintélyes zs1dó azt észleli, hogy a háza népe 
elárulj<l, kigunyolja ideáljait, akkor nom fog clbujdosni, 
hanem rendet csjnálni. A szerzőben dicséreire érdem(\s 
a buzgóság, az érzés tisztasága és heve. De mdvének 
még relnt1v irodalmi ért~ke sincs. 

Sebestyén Károly. 
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IV. 

A Helyi Bizottságok ügyrendje. 

l.§. l\Iindenütt a vid éken, ahol a Társ ulatnak tagjai 
varmak, alakulhat !-Ielyi Bizot tság. • 

2. §. E bizottság föladata: propaganda a Társ ulat 
szellemi és anyagi érdekeinek elómozditása céljából 
tagok gy űjt ése, a társ ulati kiadványo kna k a ta go k közt 
v.116 azétosztása stb . által. 

3.§. A lielyi Bizottság elnökét az igazgatóság választja ; 
egye be kben minden helyi bizottság a körülményekhez 
képe st sa ját belátása szerint szervezkedi k. 

4. §. Az elnök gondoskodik róla, hogy a bizOltság 
működ éséről a társula ti titkár útján az igazgatóság 
l e he tőleg minden évben egyszer értesítést nyerjen. 

5. §. A beérkezett jelentések a helyi bizottságok 
1nűköd éséről , elnökük és tagjainak nevei a társulati 
Évkönyvben rendfse n köz)endők. 

v. 
Jelentés a Magyar Zsidó Muzeum 1917. évi gyara

podásáról. 

Beterjeszti: Dt·. Fabó B ertalan a muzeum lSre. 

A JJ JU7.PUD1 nz 1917. évben is rends~orcsen gyn rapo
dot1 ; a gya ra pod ás száz leltári tételszám alatt körtil
belül 200 da rabot tesz ki , amelyben er.üs tb61, bronzból 
val6 tárgyak, szövotek, terítők, továbbá képe k és met
sz(•t('k sora koznak. A hely szűke és a nyon1tatási költ
ség ntintt minden ajándékot nem sorolhatun k fel rész
legPsPn, dc egynéhányat nzért mégis kiemPlünk. 

Gyönyörű, ntindC'nképcn értékes cRoportinl sz•J. po
rfJUOU '' 1nuze wu gyüjtc1uénye özveyy Leiner Sárnuelné 
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újpesti gyártulajdon·osné adományával , a ki nemes sziv
vel és gondolkozássa l néh. férje emlékére, zsid6 vonat
kozás ú, nagyérték {i ezüsttárgyait és aranyhímzéseit ne
künk adományozta ; közte van többek közt egy nagy 
eztiSt men6ra, egy ezüsthe kötött jomkipuri imádságos 
könyv, egy nagy megilla nagy ezüst t okban, aranybim
zésas terítők és talisz- meg tefillin-zacs kó, szinesen di
szitett két szefárd pergament-házasságlevél és egyik 
ősének száz év előttről való művészi viaszplakettje ; 
úgy hogy ezen aj~nd ékozási a.ktusról csa k a legnagyo bb 
báláva,l emlékezhetünk meg. 

Ugyanezen időben ve1·ebi Végh Gyula őméltósága , 
az Orsz. lVIagyar Ipa nnűvészeti Muzeum igazgatója egy 
ezüs ttel kivert rézből való n1űvészi eszrogta rtót (jeru
salemi <<Becalel>> mun ka) ajánd ékozott a muzeumnak; 
jól esik az ilyen előkelő és szakértő helyről jövő mél
tánylás, pláne a felekezet en kivül álló körből. 

Hollós Oszkár kir . tanácsos, vasútigAzgató ez évben 
is állandóan pártolta az intézetet, khlönösen grafikai 
gyüjt ései vel ; viszont a gyöngyösi statusquo hitközség egy 
a mult század közepéről (1840 kör üli) faragott és ara 
nyozott művészi uagy facsillárt aj ándékozott a régi sza
bályozás folyt án lebontás alá kerülő zsinagógából; 
bárcsak minden hit község hasonló alkalma kkor igy 
csP1e kcdnék, 1nint ·a gyöngyösi és nnnak tudós főrnhhijn 
Feigl J. H. Néh:ü Winter Fülöp hagyatéká ból Löwy J. ltl. 
úr származtatta. át a 1nagyar zsidók Bach-korszakbeli 
tört énet ére fontos okirato kat, a melyeket. már a nagykö
zönség is ösmer, minthogy dr. Weisz Miksa szemináriumi 
tanár azo kat alH posan feldolgozvn, a~ Egyenlőség-ben 

ösmert ett e . Dr. Leszlényi Imre buclapesti ügyvéd csa 
ládi iro.ta iból SO drb él'd<' kes t art.almú okimtot l\ muJt. 
s~ázn cl elej éről és köze pél' ől, Dr. Mezey Sándor, n z ismt'rL 
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ir ó és ügyvéd nyolc nagy na pila pna k teljes há bor ús 
évfolyamát, Dr. Berényi 1 ándor fővelrOsi ücryvéd E:' O'" 

o 'i::>J 

régi olasz képet, Gánlonyi Illés főhadnagy egy érde-
kes ón puri ultálat ajándékozott ; csa k ennyit a többi" 
köz ül. 

A muze unt anyagi gya ra podá a som esett visszn, 
ámbár sz ép és nagy céljainkhoz képest az, a miről be
számolhat unk, csak egy csö pp a tüzes vasra: a szük
sóglet gyorsan elpárologtatja. Pedig kellene, hogy ezen 
intézményünkért az egész magya r zsidóság önérzete fel
buzduljon és 1uéltó módon csele kedj ék is; adja l esten l 

A Magyar Zsidó M úz eum 191 7. évi zá1·számadása.. 

Bevétel. 

Kaszab Aladár adománya ~~ -- _ K ~oo· 

Mande! Dezső « - - --
Boni gyártelep « - - - - -
Deutsch J aka b « - -- -- - -

« 

Fisch Emánuel • - - - - ·- - - « 
N age l Marcel • - - - - - - « 
Breitner L. Zsigmond adománya - ,_ c 

Urbán S. L. c c 
Szalkai gyártelep • c 
Ha.y M6r Abony « ' 
Dr. Berger Miksa (( - 11 

ll BerO'er Izidor c 
Deutsch Vilmos ·• 
Tkats I zrael « 

(( 

.. 
IC M. 11 

Deutsch Géza ., 
J un greisz Márton (< 

Steiner Hug6 .: 
Erdély Zsigmond ( 
Weisz Emil • 
Sa.lzer Joachim • 

- -- -- • - ..- - -
c 

• « 

N eufelcl J en ö « 
Siieiner Ármin • 

- - - -- - « 

Löwenstein Ignác • -- - -

.zoo· -
200· 

10· 
200·
~oo· 
200' 
50· -
20• 
~o· 
20·-
20· 
20· 
10· 
30· 
<:20• 
tO· 
10·
to· 
t0·-
10"
iO· ·-
15• 
10• 



JELENTÉS A MAGYAR ZSIDÓ MÚZEUHRÓL. 333 

Neumann Samu adománya 
B. Obrenstein IIet1l'ik i( 

_ -. _ _ _ K 10·
---- . 200·-

Kellner Zsigmond « 
Vix Dávid (( 
Bác Emil « 
Bálint Zoltán adománya 
Hetés Mór galgóczi c 
Hetés Antal ga.lgóozi « 
Országos Iroda snbvenoiójn. 
z ergényi Ge.ist J en ő adomány n 
Herzfeld Zs1gmoud « 
Urbán S. L. « 
N eumann Soma. « 
Leopold Lajos Szilfumajor 
Vidor Jenő (( 
Berger Izidor « 
Dr. Be1·ger Miksa. « 
Geszti György « 
Fisobi Ignác « 
Drucker G é za « 
VVerner Samu « 
Kellner Zsigmond (( 
Gál Ignác « 
Bátori Mór « 
Freund Izsó « 
Neumann Bóbert • 
JMIT subvenció 191 G-.-!1 ü J ?·1·e 
Kamat -~ 

- _ _ ...... _ (( 1 o·-
- ..",.._ - - • 100·-

- - - - - « 20·-
-- - - - « 50·-

- - - - - « 300·-
- - - - (( 300·-

- - - -~ (( 1000·-
- - f( 200· -

« 20·-- .. _ - • 70·-
-· - - - - • 20·-

- -- - - -- (( 4.()·-
- ·- - - ~- « 30·-

.... - - - -- (( 20·
- - - - -- (( 20·-

.- -- - - - (( 20·-
-- - - - - ( 20·-

- - - - - c 20·-
------ ' 20·-

- - - - - • 10·-
~ - - - -- « 10·-

-- - - - -·· « 1 O·-- - - « 10· 
- - - - ~·- « 1 O·-

(( 2000·
(( 120·-
K 6175·--

VI. 

Zárszámadás és költségvetés. 

Az Izraeli ta Magyar Irodalmi Társula t zárszámadatsa. 

Kiadások: 
1. Titkári t iszteletdíj _ _ _ _ _ __ K 2000.-
2. Irói dijak c 2395.40 
3. Kezelés és postaköltség-_- __ -_-·-- _· c 2379. tO 
4. Nyomdai kiadás • 6576.40 
5. Magyar-Zs~dó Szemle s~bv~ntiója - _- _- _ • 800.-
6. Orsz. rabbi-egyesület subventiója _ _ _ • 300.-
7. Egyenleg _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ c 1931.-

.K 16381.90 
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Bevételek: 

1. F olyó évi tagdíj - _ _ ·- _ . K 8218.-
2. 1916. évi bátralákos tagdíj _ _ .... __ c 301.~8 
3. Pártoló tagsági díj .. ___ _ __ 

4
_.. _ __ ,, 800.-

4. Adomány -~ _ _ _ _ .... _ _ ... __ • 100.-
5. Eladott könyvek és k ötések díja _ _ _ ~~: 1150.50 
n. Izr.-Magyar Közalap subventiója _ _ __ _ • 1000.-
7. P esti Izr. Hitközség subventiója _ __ _ • 1000.
c • Folyószámla kamat _ . , _ _ _ _ _ • 1349.02 
9. Értékpapír kamat ~- _ ·- _ __ _ _ • 2463.!'>0 

Budapest, HH 7 december 31-én. 

fl eck Dénes s. k. 
ellenőr. 

K 16382.90 

Székely Fe1·enc s. k. 
pénztáros. 

Megvizsgáltuk és r endben találtuk: 

B1·eitner L. Zsigmond s. k. A dl er Lajos s. k. Szirmai Oszkár s. k. 
Wilheim Ar thur s. k. 

számvizegá.lók. 

Az Izraelita Magyar Irodalmi Tirsulat vagyonkimutatása . 
• 

Vagyon: 
Folyószámlabetét : 

Belvárosi Takarékpénztárnhllevő követelés _ K 34070.-

1-'r tékpapir-állomány ·-· . _ _ _ _ _ • 41682.-

K 31900· - ·P /2 o/o Bel v. takarékpénztár zlyl._ _ K 287 to·-
• !1200· 4% ~· kor. járadék _ _ ~- _ • 16960. -
c 6000·- 6oto Hadi kölcsön . _ _ _ • 5740·-
Betétkönyvek --· _ _ _ _ _ _ .L _ • 9314·04 
Alapitvány bátralék _ _ _ _ ___ ·- __ • 500·-

K 9529r>.04 
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Teher: 

1'ö?·zsvagyon _ _ _ _ _ _ _ _ __ K 18950·46 
F'ranklin- Társutat követelése _ _ _ _ . 1 17429·31 
Alapitó tagsági díjak .... _ ·- ~ .... -· c 1400·-
Eötvös Károly-alap -- -- - - -- ·- ~ c 3750·-
Dr. Freund István alapitvány& _ _ _ __ _ c 20000·-
Herzmann Bertalan és neje alapítvány __ _ __ c 1800·
Bacher Vilmosné _ ··- _ .. __ _ - _ ·- « 6000·
,J on ás Bernát hagyatéka _ _ - _ - _ _ « 24!8·
Halmos I zsó pályadija _ _ _ _ _ _ - c 500·-
0rsz. izraelita iroda pályadija .... _ - _ • 160ü--
Kunewalder M. Fülöp-féle hagyaték • 8000·-
Árfolyamtartalék .... ·-- -~ . __ _ .... « 3728·-
Adnkozás -~ _ _ .... ·- _ .... .... _ __ ~r 5000· 
Átmeneti számla __ _ _ _ __ _ _ ~. ~ « 1000·-
Magyar-Zsidó Muzeum követelése ·- • !7 O· 
Egyenleg mind jövedelmi többlet _ _ __ _ c 1932· 

K 95294·04 
Budapest, 1917 december 31 én. 

B eck Dénes s. k. 
ellenőr. 

Székely Ferenr e. k . 
pénztáros. 

Megvizsgáltuk és rendben találtuk: · 

Breitner L. Zsigmond s. k. Adler Lajos s. k . Szirmai Oszkár s. k 

Az Izr. magy. irodalmi társulat 1918. évi költségvetése. 

Szükségle{: 

1. Titkári tiszteletdíj _ _ _ _ _ _ _ _ K 
2. Kezelés és postaköltség_ _ _ _ ·- _ • 
3. !rói dijak _ _ _ _ _ _ _ _ _ • 
4. Budapesti felolvasások _ _ _ _ _ _ • 
ö. Országos iroda pályadíja _ ·- ~ _ • 
ü. Nyomdai kiadások és expediti<S _ _ 1 

7. Magyar-Zsidó rviuzeum subventiója_ _ _ • 
. Orsz. Rabbi-egyesület subventiója • 

n. Magyar-Zsidó Szemle subventiója - _ • 

!OOO.
i700.-
2600.-
1200·-
1600·-
553::"!·-
1000.-
300.
soo:-

K 17i3!·-
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F edezet: 

1. 1918. évi tagdijak _ _ _ _ _ _ _ K 
2. H átralékos tagdijak _ _ _ _ _ _ i 

3. Tár sulati kiadványok _ _ _ _ _ _ !' 
4. Értékpapir és folyószámla kamat _ _ _ « 
5. Orsz. iJ~oda pályadíja _ _ _ _ _ _ c 
6. I zr. Magyar Közalap subventiója _ _ _ « 
7. Pesti izr. , hitközség subventiój a _ _ _ « 
8. Léde1·er Abrahám hagyománya - · ·- ·- « 
9. Befolyt adomány _ _ _ _ _ _ _ __ i 

10. Pénztá~·készlet mint egyenleg az 1917-ből __ « 

7000.-
200.-
500.-

3400.-
1600.-
1000.-
1000.-
1000·-
100·-

1932·-- --- -
K 17732·-

Budapesten, 1917 december hó 31-én. 

Székely Ferenc s. k 
pénztár os. 

VII . 
. 

A Társulat képviselete. 

Az évszám A. megválasztás évét mutatja. 

1. IGAZGATÓSÁG. 
Tisztviselök : 

Elnök : Dr. VADÁSZ LIPÓT, ny. államtitkár. 1914. 
Társelnök: Dr. FISCHER GYuLA, rabbi. 1914. 
Titkár: Dr. BÁNÓCZI JózsEF, tanítóképzői igazgató. 
Pénztáros : SzÉKELY FERENC, bankigazgató. 
Ellenőr : BEcK DÉNES, bankigazgató, 
Ügyész: Dr. FELEKI BÉLA, ügyvéd. 

Az igazg. többi tagjai : 

Dr. ALEXANDER BERNÁT, egyetemi tanár. 
Dr. BLAU L.uos, rabbiképzői igazgató. 
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Dr. HEVEsi IMON, rabbi. 
10 KISS JÓZSEF, író. 

Dr. Bár ó KoRNER ADoLF, nagybirtokos. 
Dr. MARozALI HENRIK, egyetemi tanár . 
Dr. MEZEY FERENC, az orsz. iroda alelnöke. 
Dr. RÉTHY :M:óB, műegyetemi tanár. 
STEINER JózsEF, tözsdetanácsos. 

' 

~ VÁLASZTMÁNY. 

A) Fövá-r·osi tagok: 

D r. An LER I LLÉS, ra b b i. 1915. 
Dr. ALEXANDER BERNÁT, egyetemi tanár. 1915. 
Dr. BAKONYI S.uro, országgy. képviselő. 1915. 
Dr. BaLASSA JózsEF, gimn. tanár. 1915. 

IS Dr. BiNóozi J ÓZBEF, tanítóképzöi igazgató. 1915. 
BEoK DÉNEs, bankigazgató. 1915. 
Dr. BLAU LaJos, rabbiképzői tanár. 1918. 
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CsUKÁSI F ür,öP, or sz. izr. tanítóegyes. elnöke. 191 . 
Dr. DEzső SÁMUEL, ügyvéd. 1918. 

to Dr. EDELSTEIN BERTALAN, rabbi. 1915. 
Dr. FELEKI BÉLA. ügyvéd. 1915. 
Dr. FELEKI SÁNDOR, tiszti orvos. t 915. 
FLErsom. SÁNDOR, főkonzul. 1915. 
Dr. Fmscn ÁRMIN, hittanár. 1915. 

Jn G.\-son IoN.\c int. tulajdonos. J!H8. 
GoLDSCIIMIDT LIPóT. kereskedő. 19 J 5. 
Dr. GRAUER VILMos, gyáros. 1918. 
Dr. GuTTMANN MIHÁLY, rabbiképzőj tanár. 1918. 
Dr. HALÁsz FRIGYES, ügyvéd. 1915. 

to Dr. HAJDU MrKLós, szerkesztő. 1915. · 
Dr. HELLER BERNÁT, reálisk. tanár. 19 J 5. 

Az IMIT ~vkönyve. 1918. i! 
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Dr. HEVESI SIMON, rabbi. 1918. 
Dr. Krss ARNOLD, rabbi. 1918. 
Kiss J ózsEF, iró. 1915. 

! 5 Dr. KoHLBAOH BERTALAN, tanár. 1915. 
Dr. Báró KoHNEB ADOLF, nagybirtokos. 1915. 
Dr. KUNoss IaNl.o, keleti akad. igazgató. 1918. 
LAJTA BÉLA, műépítész. 1915. 
Dr. LAsz SAMU, gimn. taná1·. 1915. 

so LENKEI HENRIK, reálisk. tanár. 1918. 
Dr. MAHLER EDE, egyetemi tanár. 1915. 
Dr. MiLNAI Mml.LY, tanitóképzői tanár. 1915. 
MANDL BERNÁT, polgári isk . . tanár. 1918. 

s5 Dr. MAnozA.Lr HENRIK, egyetemi tanár. 1915. 
Dr. M:mz:my FERENC, az orsz. iroda alelnöke. 1915. 
Dr. MEzEr Món, ügyvéd. 1918. 
Dl'. MEZEY SÁNDOR, ügyvéd. 1915. 
ll'IoLNÁR F ERENCZ, i ró. 1915. 

~oo Dr. MUNticsr BERNÁT, hitk. tanfelügyelő. 1918. 
Dr. PAP Divm, ügyvéd. 1915. 
Dr. PATAI JózsEF, tanár, szerkesztő. 1915. 
Dr. Rmó ANTAL, író. 1915. 
RADó VILMos, tanítóképzői igazgató. 1918. 

•5 Dr. RÉTHY Món, roliegyetemi tanár. 1915. 
SÁNDOR P ÁL, országgy. képviselő. 1918. 
Dr. ScHILLER ZsiGMOND, szerkesztő. 1915. 
Dr. SoHWABZ VILMOS, ügyvéd. 1915. 
Dr. SEBESTYÉN KÁROLY, színmliv. akad. tanár. 1918. 

l'IO Dr. BTAMBERGER FERENC, kir. közjegyző. 1918. 
STEINED Józs:mF, tőzsdetanácsos. 1915. 
BTBBN ÁBRAHÁM, hitk. iskolaigazgató. 1915. 
Dr. BTILLIIB BEBTALAN, egyetemi tanár. 1915. 
Dr. BzAB~r.csr LAJOS, ezerkesztő. 1915. 

&15 V ADJisz EDE ny. bankfőhi va taln ok. 1918. 
VÉBZI Józsu, fl>szerkesztö. 1915. 
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Dr. WALDAPFEL JiNos, gimn. tanár. 1918. 
Csepeli WEisz MA.NFRÉD, gyáros. 191 . 
Dr. WErsz MmsA, hittanár. 1915. 

ao Dr. WEIBZBURG GYULA, hitk. főtitkár. 1918. 

B) Vidéki tagok: 

ADLER EMIL, cégvezető, Nagykikinda. 1918. 
Dr. ADORJÁN ÁRMIN, ügyvéd, Nag)"á.rad. 1918. 
Dr. BALtiN~r MIKLós, ügyvéd, Debrecen. 1915. 
Dr. BERNSTEIN BÉLa, rabbi, Nyíregyháza. 1915. 

5 Dr. BücHLER SÁNDOR, rabbi, Keszthely. 19lc. 
DEUTSCH ÁRMIN, bankfőnök, Brassó 1915. 
Dr. ErsLER MÁTYÁS, rabbi, Kolozsvár. 1915. 
Jánosi ENGEL JózsEF, földbirtokos, Pécs. 1918. 
D1·. JÁNosr ENGEL RóBERT, ügyvéd, Pécs. 1915. 

to FEIGL L. H., rabbi, Gyöngyös. 1918. 
Dr. FrscHER MmÁLY, rabbi, Zombor. 1915. 
Dr. FLEBCH ÁRMIN, rabbi, Mohács. 1915. 
FREUND J ózsEF, földbirtokos, Óbecse. 191 c . 

Dr. FüHRER SIMON, ügyvéd, Ujpest. 1915. 
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15 Dr . FüRST ALADÁR, reálisk. tanár, Székesfehérvár. 1915. 
Dr. GoLDBERGER lzrnon, Tabbi, Tata. 1918. 
GoLDS<lHMIED JózsEF, gyári főhivatalnok, Sárvár. 1918. 
Dr. GuTH JENÖ, városi ügyvéd, Érsekújvár. 1915. 
Dr. HELLER JAKAB, orvos, M.-Sziget. 1915. 

20 Dr. HERzon MANó, rabbi, Kaposvát. 1918. 
Dr. HEvEs KoRNÉL, rabbi, Szolnok. 1918. 
Dr. HoRovrTz J ózsEF, rabbi, Szombathely. 1915. 
Dr. JuszTH ÁRMIN, ügyvéd, Nagyszombat. 1U15. 
Dr. KATz SÁNDOR, ügyvéd, Munkács. 1915. 

t5 Dr. KEcsKEMÉTI ÁRMIN, rabbi, Makó. 1918. 
Dr. KEcsKEMÉTI LIPóT, rabbi, Nagyvárad. 1915. 
Dr. KERTÉSZ EnE, tszki biró, Beregszász. 1915. 

2!* 
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KuUBEB FRIGYEs, reálisk tanár, Eger. 191 5. 
KLEIN VILMOs, takarékpénztári igazgató, Szatmá1· 1915. 

so KoHLBAOH SrMON, alezredes, BTassó. 1918. 
KÚN LAJos, tanár, Baja. 1918. 
LÁSZLó ADoLF, könyvkereskedő, Miskolc. 1915. 
LEOPOLD KoRNÉL, földbirtokos, Szekszárd. 1915. 
LIPPE VILMOS, kir. táblai biró, Szolnok. 1915. 

ss Dr. Löw IMMÁNUEL, rabbi, Szeged. 1915. 
· Dr. LöVY FERENo, rabbi, Marosvásárhely. 1918. 

LóvY MóR, iskolaigazgató, Igló. 1915. 
MEsTrTz Món, kereskedő, Marosvásárhely. 1918. 
Dr. NEUMANN ED:s, rabbi, N a.gykanizsa. 1915. 

' o PINTÉR GYULA, földbirtokos, Abony. 1918. 
Dr. PoLLÁK MIKBA, rabbi, Sopron. 1915. 
Dr. PROPPER JózsEB, Eperjes. 1918. 
RmsNEB EDE, kereskedő, Gyula. 1918. 
ScHBEIBER IGNÁC, magánzó, (Győr) Bécs. 1915. 

' l> Dr. Souw ABZ Món, rab b i, Győr. 1915. 
BELTMANN L.uos, rabbi, Hódmezővásárhely. 191 8. 
Dr. SrNGEB JAKAB, rabbi, Temesvár-Gyárvá1·os. 1915. 
SINGER L.uos, földbirtokos, Poroszka. 1915. 
Dr. STEINHERZ J., rabbi, Székesfehérvár. 1915. 

5u NAGYPÉLI STERNTHAL 8. földbirtokos, Temesvár. J !J 15. 
Dr. SzÉKELY ALBERT, ügyvéd, Sátoraljaujhely. 1918. 
SztLL MIHÁLY, földbirtokos, Kisvárd~. 191 5. 
Dr. VÁGVÖLGYI LA1os, rabbi, Arad. 1918. 
Dr. V AIDA BÉLA, rabbi, Losonc. 191 8. 

&& Dr. V ÁMos GYULA, ügyvéd, Szolnok. 1915. 
Dr. V:mtBTIANBB L.uos, rabbi, Ujpest. 1015. 
\VEINEB K!noLY, kereskedő, &om hathel y. 1915. 
Dr. WB18z KÁROLY, orvos, Szatmár. 191R. 
ENn~m W ERTHEIM ÁRMIN, föiab., Székesfehérvár. HH 8. 
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C) Tagok alapító tagsági jogon : 

Dr. BACBER VILMOSNÉ. 
Dr. BERÉNYI SlNDOR. 
Báró DIRSZTAY BÉLA. 
DEuTscH ZsrGMOND. 
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6 Dr. FREUND IsTVÁN. 
Báró GuTMANN VILMos, N agykánizsa. 
N éha.i HATVANI DEUTSCH BERNÁT alapítvány képviselője. 
Néhai Báró fuTVANY·DEUTSCR JózsEF alap. képviselője. 
Báró HATVANY-DEUTSCH JózSEFNÉ. 

10 Néhai HEnzMAN BERTALAN alapítvány képviselője. 

• 

Néhai KoBNER ZsiGMOND alapítvány képviselője. 

Néhai MEGYERI KRAusz LAJOS alap. képviselője. 
N AGYKANIZAAI IZR. HITKÖZSÉG képviselőj e . 
NAGYVÁRADI IZR. HITKÖZSÉG képviselője. 

\6 PEsTI IZR. HITKözsÉG képviselője : ADLEB LAJos, előlj. tag. 
PESTI CHEVBA-KA.DISA képviselője. 

Néhai BeHWEIGER MÁRTON alapítv. képviselőj e. 
Néhai Svln KÁROLY alapíh~ány képviselője. 

Néhai BviB SÁNDOR alapítvány képvisel5je. 
2o SzABADKAI rzn. HITKÖZBÉG képvisel5je. 

SzÉKELY FERENc, bankigazgató. 
Néhai TAUB SAL.wON alap. képviselője. 
Néhai Dr. WEINMANN Ftn.öP alap. képvisel5je. 
w INTEBBERG GYULA.. 

3. BZÁ.MVIZBGÁLÓK. 

AnLEB LAJos, na.gykereskedlS. 
BnEITNER ZsiGMOND L., nagykereskedő. 
KaszAB ALADÁR, gyáros. 
NAGYBÁBOBI BzmllAI Oszili, bankigazgató. 
W u .urnm ARTHUR, cégvezet6. 

' 
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A társulat kiadványai. 

Ahol a könyv á1·a nincs kitéve, azt tagoknak a posta
költ3éget bele ne nt értve, 5 K- ért szállítj uk. Husz koroná6 
megrendelés esetén a p ostaköltséget is a Tá1·sulat viseli. 

1. Évkönyv. Szerkesztik Dr. BACHER VILMOS és Dr. MEZEY 

FEB&~ p. 1895. (Elfogyott.) 
2. Evkönyv. Szerkesztik Dr. BAcHEB VILMOS és Dr. MEZEY 

FlmENc. 1896. (Elfogyott.) 
3. Talmudi életszabályok és erkölcsi tanítások. Héberből 

fordította és bevezetéssel s jegyzetekkel ellátta Dr. KRAusz 
SÁMUEL~ 1896. (Elfogyott.) 

4. Alexandriai Philo jelentése a Cajus Caliguiánál járt 
küldöttségröl. Legatio ad Cajum. Görögből fordította SoHILL 
SAL.UioN. 1896. (Elfogyott.) 

5. Évkönyv. Szerkesztik BACBEB VILMOS és BÁNÓCZI JózsEF 
l 897. (Elfogyott.) 

6. A zsidók története Sopronban a legrégibb időktől a 
mai napig. Az Izr. Magyar Irod. Társulat által jutalmazott 
pályamű. Irla: Dr. PoLLÁK ?rhsu soproni rabbi. Huszonöt 
kiadatlan okirati melléklettel. 1897. (Elfogyott.) 

7. Évkönyv. Bzerkesztik B.&cmm VILMOS és BiNócZIJózsEF 
1898. (Csak pár kötött példány van még.) 

8. Szentírás. Első kötet. - A tóra. Mózes öt könyve. 
t 898. (Elfogyott.) 

9. Évkönyv. Szerkesztik B.&cHEB VILMOS és Bl.NócZI JózsEF 
1899. (Elfogyott.) 

10. Az 1848/49-iki magyar szabadságharcz és a zsidók. 
Jrta dr. BEnNsTEIN BÉLA szombathelyi rabbi. J ó KAI Món elő
szavával. 1899. (Elfogyott). 

11. Évkönyv. Szer~eszti BÁ.NóCZI JózsEF 1900. 
1 !. 8zentirás. Második kötet. - Az első próféták. 1900. 
13. Évkönyv. Szerkesztí B1Nóczr JózsEF 1901. . . , 
14. A zsidók töt"Unete Bndapesten. A legrégibb Id~k

től 1867-ig. Az Izr. Magy. hod. Társ. által a Tencer-dÍJJal 
jutal.m1)zott pályamű.Irla Dr. BO'cBLEB 8!NDOB. 1901. - 6 K. 

15. ~könyv. Szerkeszti B1NÓCZI J ózSEJ'. 1902. (Elfogyott. ) 
16. A zsidóság ezervezete az európai államokban. Az 
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Izr. :Magyar ll·od. Társ. által jutalmazott pályamű. Irt.u. 
Dr. VENETIANER LAJOS 1902. - 6 K. 

17. É vkönyv. Sze1·ke<ozti BÁNóozr J ózsEF. 1903. 
18. Szentfrás....--Harmadik kötet. - Az utolsó próféták 1903. 
19. Évkönyv. Szerkeszti BÁNÓCZI JózsEF. 1904. 
20. Évkönyv. Szerkeszti BlNóozi JózSEF. 1905. 
21. Évkönyv. Szerkeszti BiNóczr .JózsEF. 1906. 
22. Basi élete és működése. Irta Dr. WELLESZ GYULA. 1906. 
23. É vkönyv. Szerkeszti BÁNóczr J ózsEF. 1907. 
24. Szentírás. Negyedik kötet. - A szent iratok. 1907. 
25. Évkönyv. Szerkeszti BÁNóczr JózsEF. 1908. 
26. A zsidó irodalom története. Az Izr. Magyar Irod. 

Társ. által jutalmazott pályamű. Irta Dr. KEcsKEMÉTI 
ÁRMIN. I, k 1908. - 6 K. 
· 27. Magyar Zsidó Oklevéltár. I. k. 1092- 1539. Dr. WEISZ 

MóR köz1·eműködésével szerkesztette Dr. FruscH AlW.IN. 
l k. 1903. - 1 o K. 

28. Évkönyv. Szerkeszti BÁNóczr JózSEF. 1909. 
29. A zsidó irodalom története. Az Izr. Magyar Irod. 

Társ. által jutalmazott pályamű. Irto. Dr. KEcsKEMÉTI 
ÁRMIN. n. k. 1909. - G K. 

30. A négy fiú. Elbeszélés serdültebb zsidó ifjúság 
számára. Az Izr. Magyar Irodalmi Társulat által jutal
mazott pályamű. Irta MÉszÁBos ZsiGMOND tanító. Előszó
val ÁGAI ADOLF-tól. 1909. (1911.) 

31. Évkönyv. Szerkeszti BiNóozi JózsEF. 1910. 
32. PATAI JózsEF. Héber költők. I. k. 1910. - 6 K. 
33. Évkönyv. Szerkeszti B.iNóczr J ózsEF. 1911. 
34. Évkönyv. Szerkeszti BÁNóozr JózsEF. 1912. 
35. PATAI JóZSEF. Héber költők. n. k. 1912. - 6 K. 
36. Évk~nyv. Szerkeszti BiNócZI JózSEF. 1913. 
37. Tompa és a Biblia. Irto. PoLLÁK MmsA. 1913. 
38. Évkönyv. Szerkeszti BÁNóazr JózsEF. t 914. 
3~. Péc hi Simon Szom ba tos imádságos könyve. Közzé

teszik dr. GuTTMANN MIHÁLY és dr. fuRMos S!NDoR. Néhai 
bárÓ fu TV ANY J Ó Z SEJ!' és nej e bárÓ fu TV ANY J ÓZSBFNÉ V ÁG· 

UJHELn LATzxó FANNY adományából kiadja az Izr. Magyar 
Irodalmi Társulat. 1914. 

40. Évkönyv. Bzerkeszti BÁNÓOZI Józsu. 1915. 
41. Évkönyv. Szerkeszti B.\Nóozx Józau. 1916. 
42. Évkönyv. Bzerkeszti BÁNÓOZI J ózso. 19 t 7. 
43. Évkönyv. Szerkeszti B.\Nóozt Józsu. 1918. 



, 

344· TÁRS U.LA 1'1 XÖZLlllli1ÉNYllllt. 

IX. 

A társulat . alapi tó, pártfogó és pártoló tagjai. 

1. ALAPÍTÓ TAGOK. 

D1·. Eaeher Vilmosné 
Dr. Be1·éuyj Sándor 
Báró Dirsztay Bóla. 
Deutsch Zsigmond és nej e 

Stauber Borbála. 
r. N éh. özv. Hatv~ni Deutsch 

Bernátné. 
Néhai vágujhelyi Latzkó 

A n taln é nevére báró 
Hatvany·Deutscb Jó· 
zsefné. 

Néhai báró Hatvany· 
Deutsch J ó zs ef. 

Dr. Freund István. 
Báró Gutmann Vilmos, 

Nagykanizsa. 
to N éba i Herzman Bertalan. 

Néhai Kohner Zsigmond. 

Néh. Magyeri Krausz Ln.jos 
Néh. Machlup Adolf. 
Nagykanizsai izr. hitközs. 

, r, Nagyváradi ün·. hitközaóg. 
Pesti chevr1t kadüm. 
Pesti izr. hitközség. 
Néhai Schweiger Mtírton. 
Néhai gr:wosdiai Sváb 

Károly. 
!O Nóhai Sváb Sándor. 

Szabadkai izr. hitközség. 
Székely Ferenc. 
N óha i Tau b Salamon. 
Dr. Vadákz Lipót 

t6 Néhai dr. W einmann 
Fülöp. 

Winterherg Gyula. 

~. PÁRTFOGÓ TAGOK. 

Néhai Bródy Zsigmond. Néhai Steinfeld Antal, 
Dr. Chorin Ferenc. Debrecen. 
Néhai Deutsch Sámuel és Néhai Steinfeld Mihály, 

neJe. Debrecen. 
Néhai Löwy Mór. Néh. Sternthal Adolf. 

& Néhai báró Schossberger to Sterntbal Sal., Temesvár. 
Henrik. Dr. Stiller Bertalan. 

Schreiber Ignác, Bécs Schwarz Ferenc. 
(Györ). Néhai Weiss Berthold. 
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Acllor l JrtjoH. 
Aro.di iv.moli t.1t lait.lcHv.HÓI(. 
H1toll or l•~m i l. 
Dr. 131\So lt UyultL, 

" Hoolr J)óJl OA. 

Ih. Hol'(lnyi ~,t lldot·. 

Nóh. BoAohn,n .f1LlmlJ. 
Hm·ogH~Ii.sz i i~r. ua ~y l ut. 

Nóhn,i llrt\lln W. A nw ld , 
Mor1t11. 

'" Broitnol' %A i~m. L. 
Budai izr. h i tlrö~Hóg. 
Nóhn.i JJoutHolt ~ttn1n nl. 

J•}Jok J-.~ ivót~ , N íLgylmn iv.tm. 
Nóll•Li l•1ln·Jioh Mó~oA. 

~ ~ Nóh. l•'rn.n lc A ni~tl. 
'116szogi Ji'routiCl F nrOttó. 
'fószogi l•' ro u n d f'3tt lltntCm. 
'Jl6a~ogi Fr o tm cl V i J moff. 
M11róthj J•'(h:Ht 1-Jál1v.l6. 

w (Jfi.bol' Jgruto. 
N éh. Garai J{(u·oly. 
l )r. Ooll6t·t Á !'Ort. 

Dr. CJoJd !Jorge,~ ,. híd tn·. 
Chtttrnu,o n Vilmos, 

'l' o ron M lvlial'l.rhcJy. 
tn lJorvtith ~~~igmond. 

KocHkornótí j~r. hitkih~Hóg. 
jfj , KatRor lJonrik, 

TronoHón, 
Klein J ózHof. 
Kohnor Ágo11t,. 

1111 Nólt. ll. l{orufulcl ~Hi~ut , 

Mof{yori dt·. Muijy ry J. 
N (1l11d l JOU polcl t;,tuclc11·, 

f:hwlcHVJii.rd, 
t.Ulhn i ) JiJldouLrLIIItl Mór. 
LJinv.or Blllta,. 

111'1 l JOHO II Ui ÍV. r . hithih~H6g. 

M rLro1~ll i~ r, l li tk ~r."~ u, 
N ólu~i Mr~r·ltbroi t Adolf. 
])r. M ÍHllllr I;.p.uto. 
Nomo~tvidl izr. fMlc hit. 

lc()~HÓ~. 

•u Ifj. NotJ III U,IItl Adolf, A md. 
U(WCHlrli h.tró OltrfUJHtrthl 

JJ onrik. 
ÖJmrl iv.1mi Í !t, r. h if,Jwv.Ht'K· 
Póó"j i ~ r . ldikör."t'U· 
N {,h ni d r. Pill ii:t Hu u (~, 

V ottv. pr(mJ. 
'"Vr. Pjlli tr. PfLJ, VoHv.próru. 

l'ovpor fHiv(~u. 

Nólml Hoioh Mf~rwm , 

Ktt,)OCI!fl .. 

N ó h. dr. ltt;~trHJ horg Oyul~~o. 
J)r. Hng Mu.ntS. 

tu1 NM111i dr. Rímorr J6~11of. 

NMmi ijteiner lJ'MkfLtt. 

Stoínor Jór.•of. 
fld,r6 tornyai Moho••lwr· 

gt;r J J&jOII. 

JJr. Bohu•clwy Honrik. 
N Nóhaí Hobweígor Adolf. 
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Néhai Stern Ignác. 
Néhai dr. Stiller ?\fór. 
Szekszárdi izr. h itközség. 
Temesvár-belvárosi i~rael. 

hitközség. 
60 Tolnatamási iz1·aelit<t hit

község. 
N éh ai lovag W echseimann 

Ignác. 

\Y ei ner Károly, Szom
bathely 

N éh ai dr. W einmann 
Fülöp. 

Csepeli Weisz Manf1·éd. 
sö Néhai Weisz :Manó J. 

W ellisch Sándor és Gyula. 
Mucsinyi Wohl-Rumi 

Adolf, Losonc. 
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AZ 1918. POLGABI EV SZAMARA. 

Januá1~. 

1. ó 678 Tébéth 17. 
5. Sz. Semóth. 

12. Sz. Váéra. Újhold kihird. 
14. Sebát újholdja. 
19. Sz. Bó. 
26. Sz. Besallách. 
28. Scbát 15. 

Februá1·. 
2. Sz. Jithró. 
9. Sz. Mispá.tim. Újhold ki-

hirdetése Sekálim. 
12. Adár újholdja. 
13. Újhold 2. napja. 
16. Sz. Terúma. 
19. Adár 7. napja.. 
23. Sz. Teoawe. Zákhór. 
25. Eszter bőjtje. 

26. Purim. 
27. Súsá.n Púrim. 

Mát•cius. 

2. Sz. Ki-thisszá.. Pára. 
ü. Sz. Va.jjakhél-Pekúdé. 

Újhold kihird. Haohódes. 
14. Niszán újholdja. 
16. Sz. V ajjikra. 
~3. Sz. Cá v. Sabba.th-Hagádól. 
27. Pészach el6estéje. 
28. P.Suaoh 1. napja.. 

29. Pészach 2. napja. 
30. Sz. Chól Hammóed. 

Április. 
3. Pészaoh i. napja. 
4. Pészaoh 8. napja. Mázkir. 
6. Sz. Sem ini. Újhold kihird. 

12. ljjár újholdja. 
13. Sz. Tázria-Mecóra. Új-

hold 2. napja. 
20. Sz. Ácharé-Kedósim. 
26. Peszab séni. 
27. Sz. Emór. 
30. Ómer 33. napja. 

},fáj us. 
4. Sz. Behá.r -Beohukk6thá.j. 
11. Sz. ~emidbá.r. Újhold ki-

hirdetése. 
12. Sziván újholdja. 
16. Sá.buóth előestéje. 
L 7. Báb46th l. napja. 
18. Sz. Sábuóth ! . . napja. 

Má.zkir. 
25. Sz. Nászó. 

J unius. 
1. Sz. Behéa.lóteka. 

. Sz. Selách. Újhold kihird. 
1 O. Tammú uj holdja. 
11. Újhold t . napja. 
15. Sz. Xóraoh. 
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22. Sz. Chukkath-Bálák. 
27. Tammúz 17. bőjtje. 

29. Sz. Pinchász. 
Julius. 

6. Sz. Mattóth-Maszeé. 
Újbold kihird. 

1 O. Á b újboldj a. 
13. Sz. Debárim. Cházón. 
18. Áb 9. bőjtje. 
20. Sz. Váethchánnan. 
24. Áb 15. 
27. Sz. Ékeb. 

Augusztus. 
3. Sz. Reé. Újhold 

de tése. 
ki hir-

8. Elúl újholdja. 
9. Újbold 2. napja. 

1 O. Sz. Sófetim. 
17. Sz. Ki-thécé. 
24. Sz: Ki-tháb6. 

, 

31. Sz. Niccábim-Vájjélekh. 
Szeptember. 

l. Szelich6th 1. napja. 
6. Rós-Hassána előestéje. 
7. Rós-Bassána 1. napja. 

5670 Tisri 1. 
8. Rós-Bassána 2. napja. 
n. Gedalja bőjtje. 

14. Sz. Háazinu. Súba. 
15. Jóm Kippúr ellSestéje. 
16. Jóm Kippúr. Mázkir. 
to. Bzukkót ellSestéje. 
21. Sz. 8zukk6th t. napja 

. . . 
22. Szukkóth 2. napja. 
27. H ósána Rábba. 
28. Sz. Semini Acéreth. 

Máz kir . 
29. Szimchath tóra. 

Október. 
5. Sz. Ber ésith. Újbold 

kihirdetése. 
6. Marchasván újholdja. 
7. Újhold !. napja. 

12. Sz. Nóacb. 
19. Sz. Lek -lek á. 
26. Sz. Vajjárá 

November. 
2. Sz. Chajjé-Szára. Újhold 

kihirdetése. 
5. Kiszlév újholdja. 
9. Sz. Tóledótb. 

16. Sz. V ajj é cé. 
23. Sz. Vajjislácb. 
29. Chanukka 1. napja. 
30. Sz. Vajjéseb. Újhold ki

hirdetése. 
Decembm·. 

4. Tébéth njholdja. 
6. Chanukka 8. napja. 
7. Sz. Mikkéc. 

13. Tébéth 10 bőjtje. 

14. Sz. V ajjigás. 
2l. Sz. Vájchi. 
28. Sz. Semóth. Újhold 

kihirdetése 



TARTALOM. 

IRODALMI MUNKÁLATOK. 
Lap 

Az emancipáció megünneplése : 
Bánóczi József, Eötvös és az emancipáció _ _ 7 
Mezei Jf&r, Viaszemlékezés az emancipáció idejére_ 11 
Venet1'aner Lajos, Az emancipáció története _ _ _ 32 

Gm·6 Ödön, Ágai Adolf_ -- - - ·- - - _ - 52 
Radó Antal, .Ábrahám ligete - -- -- - - - - - 66 
Kohlbach B e1·talan, Az országos rabbiképzö~intézet első 

dekászából - - - - - - - - - - - 66 
Lenkei Henrik) N o é fiai - - - _ - - - - _ 89 
Blau Lajos, Ókori zsinagógák Galiléában _ _ _ _ 91 
Ne1nényi End1·e, És lészen egykor _ _ _ _ .- 105 
Kecskémeti Ármin, Graetz Henrik _ _ _ _ _ 105 
Kecskeméti Gyö·rgy, Ver sek_ _ _ _ _ _ _ _ 126 
Hajdu },l[ikl6s, Bús muzsika __ _ _ _ _ _ _ ~ l ~8 
Kús A1·nold, Imádság _ _ _ _ _ _ _ _ _ 141 
Pászto?· Arpácl, Bárcsak m ég egyszer _ _ _ _ ~ 14~ 
He1•czog Ödön, Tell-Hum zsinagóga romjának leü·ása._ 14,5 
Nádai Pál, Zborói emlék__ _ _ _ _ _ _ _ _ l i 1 
Feleki Sándor, A szegény zsidó _ _ _ _ _ _ 18 
Ujl'ári Péle?·, Umra.th Simon és familiája _ _ _ _ 190 
Motná'r Etn6, A jiddis irodalomról _ _ _ 200 
Golclbe1·ger Izidor, Eszterházyak szerződései a tatai zsidó 

hj tközséggel_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 228 

G?·oszmann Zsigmond, Egy meghiusuJt zsidóadó a mult 
század közepén _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ ~4:J 

Csillag LaJos, Szünidőben _ _ _ _ _ _ _ _ 25J 
Mandl B e1·nát, Zsigmond magyar király és a. német csá- · 

szá1· zsidóadói_ _ _ _ ·- _ _ _ __ _ 252 

Ste1:nhe1·z Jakab, Shakespeare és Le$sing a zsidós&gról !66 
l elelstein Bttrtctlan, Az 5677 év _ _ _ _ ~ _ - 2i!J 
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II. 
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.&. 

Lap 
I. Dr. Bánóczi József titkári j elentése _ _ _ 321 

II. Pályakérdések . - - - _ ~- - - _ _ 325 
ID. J elentés a Halmos-féle pályadíjról _ _ __ 327 
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Vili. A Társulat kiadványai - - - - - - - - 342 
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