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F 
F á b i á n L'éla, ügyvéd és politikus, szül. 

Tállyán (Zemplén vm.) 1889 aug. 13. A budapesti 
egyetemen tanult, ahol jogi doktorátust és 
ügyvédi diplomát nyert, majd Vázsonyi Vilmos 
mellett működött. A világháborúban orosz hadi
fogságba esett és Szibériába került, ahol Krasz-
nája Recskán a «Fogoly Vasárnap* és «Pria-
murje» c. lapokat szerkesztette magyar hadi
foglyok részére. Később a fogságból megszökött 
és 1918. törvényszéki bíró lett, de a forradalom 
alatt lemondott s miután röpiratokat írt a bolse
vizmus elten, melynek veszedelmessógét ideje
korán felismerte, a bolsevista-kormány letartóz
tatta. 1922-ben a pestvidéki kerületben nemzet
gyűlési képviselőnek választották meg ós azóta 
az országgyűlésen is ezt a kerületet képviseli. 
Demokrata szellemben fejt ki jelentékeny műkö
dést úgy á parlamentben, mint a fővárosi kép
viselőtestületben. Különösen a kispolgárság és 
a kereskedők érdekeiért szállott síkra számos 
alkalommal igen nagy hatással. Leginkább adó
politikai kérdésekben tartott parlamenti szónok
latait nagy rokonszenvvel fogadta a közvélemény. 
1928-ban résztvett a Kossuth zarándokútban 
s az amerikai polgárság szóles rétegeit segítette 
megnyerni a magyarság ügyének. Irodalmi téren 
is működik, nemcsak mint hírlapíró, hanem 
önállóan megjelent munkáival is. Utóbbiak: 
Oroszország pusztulása; Orosz pokol: Péter
vár; Orosz minta; Abolsevikivilágpropaganda 
módszerei és eszközei. s. R. 

F a b ó Bertalan (családi nevén Frankéi), zene
történész, szül. Taktakenézen, 1868., megh. Buda
pesten 1923. A budapesti egyetemen elvégezte 
jogi tanulmányait, megszerezte az ügyvédi diplo
mát, azután zenetörténeti tanulmányokat folyta
tott. Fáradhatatlan volt a régi magyar zenetör
ténet ismeretlen adatainak felkutatásában és 
szakszerű feldolgozásában. Súlyt vetett ma
gyar s zsidó muzsikusok és zeneszerzők fele
désbe ment munkásságának felelevenítésére és 
méltánylására is. Foglalkozott a keleti népek zenei 
folklorejával. Igen sok tanulmányt írt napi
lapokba és folyóiratokba (Budapesti Hírlap, Az 
Újság, Századok, Keleti Szemle, Magyar Könyv
szemle, Magyar Zenetudomány stb.). Nagyobb 
önálló müvei: A magyar népdal zenei fejlő-
clé.?e(alapvető zenetörténeti munka, 1908); Erkel-
Emlékkönyv (1900); Rhythmusund Melodie den 
tiirkischeii Volkslieder; Hayd.n in (ingám 
(1909); Igen nagy érdemei vannak a Magyar 
Zsidó Múzeum (1. o.) megalapítása és fejlesztése 
körül. F., aki a múzeum őre volt, a magyar zsidók 
múltjának szempontjából igen sok fontos kincset 
mentett meg a pusztulástól és sok mecénást szer
zett a múzeumnak. Mandl Bernáttal, Weisz Mik
sával és Kohlbaüh Bertalannal szerkesztett mú
zeumi katalógusa az Imit 1915-iki és 1916-iki 
évkönyvében jelent meg. H?.. G. 

F a c i a i n H u n g á r i á i n c a p t i r a m , postea 
i n e n d i c a u i , d e i n d e c a t b o l i c a m . «Magyar-
országot előbb fogollyá, aztán koldussá, végttl 
katolikussá fogom tenni.» Kollonits esztergomi 
érsek tette állítólag ezt a kijelentést, történelmi 
bizonyíték azonban nincs róla. Annyi azonban 
tény, hogy I. Lipót Kollonits tanácsára katolici-
zálni akarta az országot és a zsidókat kiűzte a 
királyi városokból. (L. Antiszemitizmus.) u, i,. 

F á i I. Béla, hírlapíró és műfordító, szül. 
Nagyváradon 1853., megh. Budapesten 1904. 
Középiskoláit Nagyváradon végezte. Egyetemi 
tanulmányainak befejezése után 1873. hírlap
író lett. Pályáját az Egyetértésnél kezdte meg, 
később a Hazánknak ós a Budapesti Naplónak 
szerkesztőségi kötelékében mőködött. A Magyar 
Színháznak, majd 1899—1901-ig a Népszínház
nak, 1901 — 1904-ig pedig az Operaháznak tit
kára volt, A nyugati irodalmakból sok novellát, 
regényt és színművet fordított magyarra. Sz. G. 

F a j e l m é l e t . Az antropológia fattyúhajtása 
és arra törekszik, hogy a nem-árjaszárrnazásu né
peket alacsonyrendüeknek bélyegezze. Módszerei 
nem a tudomány, hanem a demagógia célkitűzé
seit követik és a legnagyobb mértékben ineg-
bízhatlanok. A F. francia produktum, de a franciák 
között csak kevés művelőre talált. Az egész elmé
letet a németek sajátították ki, kimélyítették, 
ráépítették az antiszemitizmust ós tovább adták. 
Magyarországba is a németek importálták, hogy 
ittélő elvbarátaik a zsidók ellen fordíthassák. A 
komoly tudomány körében természetesen nem 
sok érdeklődést keltett ós csak a szenvedélyes 
túlzók gyarapították belőle a magyar zsidóság 
ellen irányuló elfogultságaikat. Pedig első ki
bontakozásában a F. nem is a zsidók ellen, hanem 
azok ellen a franciák ellen fordult, akik fölidéz
ték a forradalmat. A teória alapelemeit gróf 
Gobineau konstruálta meg. 1848-ban írt művé
ben azt igyekszik kimutatni, hogy a forradal
mat a germán eredetű fajnemesség ellen érzett 
fajgyűlölet robbantotta ki az alacsonyrendű ós 
kelta származású néprótegből; a forradalomban 
tehát nem a történelem kényszerűsége, hanem 
a faji antagonizmus érvényesült. A német L. 
Woltmann tovább fejlesztette ezt a gondolatot 
és a zsidókra alkalmazta, csak azért, hogy ösztö
nösnek és természetesnek látszó faji ellentétek
kel igazolhassa az antiszemitizmust. Az eugesz-
telhetlenség végokát magában a zsidó nép szár
mazásában kereste és megállapította, hogy már 
keletkezésében is nemtelen a zsidó faj, mert olyan 
vérkeresztezésnek a sarjadása, amely már önma
gában is nemtelen. Jóllehet, hogy a zsidó nép ere
detére vonatkozó kutatásait még nem zárta le a 
tudomány és véglegesen azt sem tisztázta még : » 
Földközi tenger keleti partjairól elágazott heti-
ták, föniciaiak, assyrok, babilóniaiak, niédek, 
perzsák ázsiai, vagy pedig a Földközi tenger déli 
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partjain megtelepedett arabok, egyiptomiak, kabi-
lok és abessziniaiak afrikai népcsoportjához tar
toznak-e a zsidók, Woltmana mégis azt állítja, 
hogy faji bélyegüket Palesztina sokféle alacBony-
rendü népétől kapták, amelyekkel a hosszúkopo-
nyájú, szőke hódítók összekeveredtek. Ha ko
molyabban veszi a hipotézisét, akkor azt a követ
keztetést is levonhatta volna belőle, hogy faji 
bélyegüket a hosszúkoponyájó, szőke, felsőrendű 
hódítóktól nyerték a zsidók. De céljának jobban 
megfelelt a másik következtetés. Hidegvérűen 
építette rá azt a tantételót, hogy a zsidó nép az 
intelligenciának és a morális hajlamoknak olyan 
keveréke, amelyben az alaesonyrendű népek által 
belefertőzött hatások elnyomták azt az örökséget, 
amelyet a felsőbbrendű szőke faj kevert a zsidó
vérbe. Innen van, hogy a zsidó nép intelligenciája 
ép olyan szembetűnő, mint erkölcsi fogyatékos
sága, amelyet származásának köszönhet. Wolt-
mann nyomán dogmatizálta az antiszemitizmus 
azt a felfogását, hogy a zsidó nép alacsonyrendű és 
ártalmas, mert a származásában gyökerező hibák 
kiirthatlanok. Ha igaz lenne is, hogy a zsidók 
abból a vérkeveredésből származnak, amelyet 
"Woltmann szupponál (ami nem is igaz), az ebből 
levont következtetés mégis helytelen, mert nincs 
nép a világon, amelyben a négyezer vagy ötezer 
év előtt kapott vérségi hatások még ma is rezo
nálnak. Ellenben igaz, hogy az eredet káros 
hatásai már kétszáz-háromszáz év alatt is elmo
sódnak és a rossz típusból egy egészen jó típus 
származhat, amit bizonyítani lehet a mai ausz
tráliaiakkal, akik deportált fegyencektől és az 
amerikaiakkal, akik nagyrészt kalandoroktól 
származnak. És még a beléjejutott sok színes 
vér sem tudta megrontani ezt a nagyszerű ember
típust, pedig nem négyezer, hanem csak kétszáz 
vagy háromszáz év előtt indult meg a veszedel
messé válható vérkeresztezés. Woltmann taní
tásai eléggé termékeny talajra találtak, a F. 
mégis csak 1899. érte el teljes 'kivirágzását, még 
pedig az angol származású Houston Stewart 
Chamberlain német tudósnak Die Gnmdlagen 
(les lí). Jalirhunderts c. munkájában. Megvesz
tegető dialektikájának kapuzataiban a könyv 
bolső hibái könnyen rejtőzhettek el a laikus ol
vasó előtt és ennek köszönhette óriási sikerét. 
A tudományos kritika azonban elég korán vette 
észre, hogy Chamberlain okfejtései ós megállapí
tásai tudománytalanok. Még alapvető tételeit is 
olyan feltevésekből konstruálta meg, amelyek 
tudományosan nem is igazolhatók. így megálla-
Phja, még pedig nagyon önkényesen, hogy a 
zsidó nép az arab fensíkon élt izraelita törzsek 
esa Palesztinában talált rövidkoponyájú szíriaiak 
^szokeveredéséből származik. Ez a megállapítás 
^'ikülozi a történelmi szankciót, mert hiszen 
a ''hötitákkal és amoritákkal való vérrokonság 
jókkal valószínűbbnek látszik, de megbízható 
^maszpontok hiányában még ezt a feltevést sem 
Jüanja el a tudomány és még máig sem tisztázta 

egiogesen a zsidó nép származását. A bontakozó 
ho-rüem t o r < 3 d ö t t üyan kicsinységekkel. Arra, 
ff>!~-7 a z f i d o" f aJ t alacsonyrendűnek, az árja-fajt 
íiA?fen e k t ü n t e s s o feI> minden eszközt jónak 

még azt a módszert is, amely a zsidótalált 

történelem küszöbén kezdi meg a hamisítást. Az 
ősi rossz keveredésből származtatni az alacsony
rendűnek bélyegzett mai zsidót: rendszerré erő
södött a P.-ben, de Chamberlain hipotézise mel
lett mások is keletkeztek. 0 . Hauser 1922. még 
ijesztőbb kéjiiával keveri ki a zsidószármazást. 
1922-ben írt zsidó történetében túljónak tartja a 
Chamberlain által feltételezett szír keveredést 
és azt állítja, hogy a zsidó nép nemes árja és. 
nemtelen fekete meg sárga fajoktól származik. 
A felerészben fehér, felerészben színes származás 
két csoportra bontja a zsidóságot. Az egyik 
magasabbrendű (de még mindig nem olyan ma
gasrendű, mint az árja), a másik alaesonyrendű. 
A próféták (Hauser szerint) a világos és hosszú-
koponya jú faj ivadékai (a jó Isten tudja, honnan 
veszi, hogy minden próféta szőke ós hosszúkopo-
nyájú volt), míg a papirendbe tartozó kohaniták 
a kerekkoponyájú sötét, alacsonyrendű fajt kép
viselik a zsidóságban. (Nem ide tartozik, de IL 
tudományos komolytalanságának illusztrálására 
megemlítjük, hogy a ccrövid koponyájú, fekete
hajú, lapos arcú» katolikus papságot is kizárja 
az árja-közösségből és külön típusnak stigmati-
zálja a nemes germánságban, mintha szőke és 
kékszemű embert föl sem szentelne a katholikus 
egyház, vagy mintha minden szőke és kékszemű 
árja nyomban megbarnulna, amint pappá szente
lik.) Következtetéseiben éppen olyan tudomány
talan a F., mint kiindulópontjain. A zsidóság 
célzatos lekicsinyítésén kívül az a legfőbb célja, 
hogy az emberiség koronájának az árja-germánt 
tegye meg. Dogmatikusan állítja: «Kultúrképes 
faj csak egy van és ez a germán faj.» «A magas-
növésű, szőke, kékszemű germán az egyetlen 
típus, amely alkotni és teremteni tud.» Cham
berlain még a szumir, akkád, assyr, babilóniai, 
görög, római kultúrát is bevándorolt germánok
nak tulajdonítja. Woltmann nemcsak a faj kivá
lóságát köti a germánszármazáshoz, de az egyén 
kiválóságát is és igazolás nélkül állítja, hogy 
az emberiség zsenijei kivétel nélkül germán-
származásúak. Nagy Sándor, Caesar és Napó
leon tehát germánok voltak. És az a mongol, 
aki Kínában korábban találta fel a puskaport, 
mint a német Schwarz, nem kínai, hanem ger
mán volt a woltmanni felfogás szerint. Hogy 
mennyit ér ez az egész elmélet, abból derül ki, 
hogy a germánság faji bélyegét a test magas, 
növésében, a koponya hosszú formájában és a 
haj szőkeségében látja. Holott bebizonyított tény, 
hogy ezek a sajátságok nem kizárólagos germán 
vonások, de nincs is olyan emberfaj a világon, 
amelyről azt mondhatjuk, hogy csak őt magát 
jellemzik ezek a «faji» stigmák. A test növése 
első sorban a klímától függ, az életkörülmények
től és a gazdasági viszonyoktól (1. Antropológia). 
Amióta a zsidók kikerültek gettóikból, de különö
sen azóta, amióta sporttal is foglalkoznak, a testi 
fejlődéstik is kedvezőbb és biztató regenerálódást 
mutat. Az a feltevés tehát, amely a test növés
formáját a fajok bélyegóvó teszi meg, alaposan 
kétségbe vonható. Nem bizonyult elfogadhatónak 
a koponyamérés, és az erre támaszkodó koponya
forma-elmélet sem, mert kiderült, hogy minden 
népben és népcsoportban keverten fordulnak elő 
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a koponyaformák, tekintet nélkül arra, hogy mi
lyen fokú kultúrában él az illető népcsoport. Az 
a feltevés pedig, hogy a hosszú koponya a fel
sőbbrendűség jele, már azért sem igaz, mert az 
alacsonyrendűnek tartott négerek, ausztráliaiak 
és eszkimók között is bőségesen találunk hosszú-
koponyájúakat; a kerek és széles koponya pedig 
azért nem jellemezheti az alacsonyrendűséget, 
mert a legújabb mérések azt mutatják, hogy a 
németek legnagyobb része kerek és széles kopo
nyájú. Mint a test növése, a koponyaforma is 
külső körülmények eredménye és az az állítás, 
hogy a megnyúlt koponya nemesebb és több 
intelligenciát fogadhat be, mint a rövid vagy 
középkoponya, már régen elavult. A legnagyobb 
tudósok, írók, művészek, hadvezérek, államférfiak 
és feltalálók között, bármely nemzethez tartoz
zanak is, olyan gyakori a kerek koponya, hogy a 
hosszú koponyaformáról alkotott hipotézis ön
magától elesik. F. v. Luschan a berlini antro
pológiai intézet igazgatója, kertelés nélkül ab
szurdumnak mondja ezt a hipotézist, mert azt 
állítani, hogy valamely típusnak hosszú vagy 
rövid koponya a karaktere, éppen olyan értelmet
len, mint 'az, ha hosszúkoponyájú idióináról be
szélne valaki. Mindaz, amit 0. Ammon, B. Fischer, 
F. Lenz, H. Günther, Driesmann és mások a ger
mánság felmagasztalására összeírtak, inkább 
kompromitálja a F.et, semhogy megerősítené. A 
koponyaforma kialakulása az egyszármazásúnak 
vallott embercsoportok között is annyira inga
dozó, hogy faji jellegnek még ott sem vehető, 
ahol egységesebb jelenségnek mutatkozik. Fried-
rich Hertz méréseken és adatokon alapuló tanul
mányainak eredményét a következőkben foglalja 
össze: 1. A koponyaforma nem a származás 
adottságának az eredménye, hanem a fejlődésé. 
A történelem kezdetén inkább hosszúkoponyájúak 
voltak az emberek, de a fejlődés során a kerek 
koponya mindenütt háttérbe szorítja a hosszú 
koponyát. 2. A hegyilakók rendszerint kerek-
koponyájúak. 3. Sok országban a városlakók 
koponyája valamivel elnyúltabb, mint a vidéken 
lakóké. Éppen így nem vehető faji jellegnek a 
haj, az arc ós a szem színe sem, mert mikrosz
kopikus vizsgálatok kiderítették, hogy már az a 
teória is, amely fehér és színes fajokra osztja 
az emberiséget, tévedésen alapul. A fajok általá
ban «színesek», a fehér faj is színes faj és csak 
árnyalatokban különbözik a fekete vagy sárga 
fajtól. A sötétebb vagy világosabb színárnyalat 
az úgynevezett szerves pigmentumtól származik, 
amelyet a természet a tropikus vidékeken lakók 
bőre alatt bőségesebben helyezett el. A szőke 
hajban még annyi bizonyító erő sincs a faj ala
csony- vagy magasrendűsége! mellett, mint a 
színes arcbőrben, mert egyedül-uralkodó formá
ban seholsem található a szőkeség. Ha pedig a 
zsidóság ellen használjuk bizonyítékul a haj 
színét, akkor inkább a magasrendűségét lehetne 
bizonyítani azzal, mint az alacsonyrendűséget, 
mert elég sok közte a szőke és vörös hajú 
(1. Antropológia) és nemcsak az északi orszá
gokban, hanem délen, Észak-Afrikában és Pa
lesztinában is. A modern antropológia a F.-tel 
Bzemben azt vallja, hogy az ember fejlődésében 

erősebb tényező a környezet, mint a származás. 
A koponyaforma, a haj, szem és arc színe, végűi 
a test növése sem jellemezheti a típust, mert ez 
a klima, a miliő és az életkörülmények prodnk-
tuma. Nem a külső jelek határozzák meg a faji, 
ságot, hanem az a karakter, amely valamely 
néptörzsben a geográfiai viszonyok és történel
mének nevelő hatásai alatt bontakozott ki. A 
típus alacsony- vagy magasrendűsége pedig 
nem a vérségtől függ, hanem a művelődési lehe-
tőségektől és az alacsonyrendűnek tartott nép
csoportok könnyen válhatnak magasrendűekké 
ha művelődési lehetőségeik kedvezőbbre alakul
nak. A F.-nek az a törekvése tehát, hogy «faji» 
stigmákat költsön rá a zsidóságra és fajiságá-
nak adottságával bizonyítsa a reáköltött inferio-
ritást, a komoly tudomány fóruma előtt kudar
cot vallott. A zsidó és általában a sémita kultúra 
évezredekkel előzte meg az európai kultúrát, ha 
tehát a faji típust a származás szabja meg, akkor 
a zsidó nép nem lehet alacsonyabbrendű a nem-
sémita népeknél, mert ezek olyan törzsektől 
származnak, amelyek még a kultúra küszöbóig 
sem jutottak el, mikor a sémita népek már a 
kultúra magas fokán állottak. De nem lehet ebből 
kiváltságot sem statuálni a zsidók számára, 
mert kultúraivójuk igen sokszor változott meg 
az életkörülmények hatása alatt és volt idő. 
mikor elég alacsonyan álltak a népek között. 
De egy fokon a történelemnek egyetlen periódu
sában, sem állt az egyetemes zsidóság, mert 
szétszórtságánál fogva sokféle hatások alatt 
nevelődött. Ha a F. nem akar mégsem engedni 
abból a felfogásából, hogy a verség határozza 
meg a fajiságot, akkor számba kell venni a 
keveredést is és a zsidóság csak annyira számít
hat fajnak, mint a germán, amely sokféle 
vért kevert el a mai német vérbe. Ha a vér
keresztezés nemesítőleg hatott a germán népre, 
nemesítőleg hatott akkor a zsidó népre is. 
A tudomány meggyőző bizonyítókai mellett a F. 
nem tarthatja fenn álláspontját és a zsidósággal 
szemben is csak azt vallhatja, hogy nem a ko
ponya formája, sem hajának és arcának színe 
dönti el a fajiságát, hanem lelki életének összes
sége, mert a jó vagy rossz típust ez adja meg. 
Minthogy pedig a lelkiélet összesége a művelő
dési lehetőségek és a gazdasági viszonyok pro
duktuma, tudomásul kell venni, hogy a zsidóság 
sem vonhatja ki magát a fejlődés törvényei alól 
és ugyanazok a törvények, amelyek érvényesül
nek a magyar, francia, angolszász, szláv vagy 
arab nép fejlődésében, érvényesülnek a magyar, 
francia, angolszász, szláv vagy arab nép között 
lakó zsidóban is. Kisebb eltérések persze csakúgy 
lehetségesek, mint ahogy nem egységes az őslakók 
típusa som és ahogy a leghomogénobb nép is 
kitermel olyan egyéniségeket, amelyek nélkü
lözvén a közös vonásokat, külső és belső eltéré
seket mutatnak. Mindebből nyilvánvaló, hogy a 
zsidóság jó és rossz vonásai nem a «faj» meg
határozott természetéből, hanem olyan hatások
ból erednek, amelyekből egységes etnográfiai, 
kulturális és gazdasági területen kialakul a nem-
zsidó-típus is. Különösen áll ez a magyar zsidó
ságra, amelyet évezredes együttélés kapcsol a 
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magyarsághoz. Nyelvben, érzésben és gondol
kodásban a magyarságba forrt a magyar zsidó 
és öntudatosan magyarnak vallja magát. Ebben 
9 szemléletében annyira következetes, hogy túl
nyomó többsége sértésnek veszi a faji elosztá-
ivozását ós tiltakozik minden törekvés ellen, 
amely közte és a magyar nép között mesterséges 
válaszfalakat emel ós illuzóriussá akarja tenni 
a törvényt is, amely emancipálta és nem nem
zetiségnek, hanem a magyar nép egyeteméhez 
tartozó felekezetnek deklarálta. Mindenesetre 
igaz, hogy a zsidóságnak a magyarsághoz való 
viszonyát logikusabban határozza meg a poli
tikai és kulturális egybeforrottság és a közös 
fejlődés egyéb adottsága, mint a biológiai szár
mazás egyformasága, vagy különfélesége, amely 
minden ma élő népben úgyis túlontúl problema
tikus. A P. persze még a politikai és kulturális 
összeforrottságot is tagadja és erre vonatkozó 
bizonyítékait nem a háborúból veszi, mikor a 
közös szenvedés nem tett különbséget zsidó és 
nomzsidó magyar között, hanem a forradalom
ból ós a proletárdiktatúrából, amelynek minöen 
ódiumát a zsidóságra hárítja azon az alapon, 
hogy zsidók is szerepeltek a súlyos következ
ményű felfordulásban. Két ténykörülmény szól 
AZ ellen az igazságtalan általánosítás ellen. Az 
egyik az, hogy csak zsidó-kezdeményezésből nem 
robbanhatott volna ki a forradalom. A nemzet 
sorsát akkor a nemzsidó tömegek döntötték el. 
Azok a zsidók pedig, akik csatlakoztak a prole
tárdiktatúrához, nagyrészt olyan egyénekből áll
tak, akik a zsidóságtól egészen, vagy majdnem 
f'iíészen elszakadtak. A másik ténykörülmény 
I>»H% az, hogy az ellenforradalmat zsidók is tá
mogatták, az első kezdeményezői a szegedi zsidó 
tisztek voltak és nélkülök éppen úgy nem lehe
tett volna megszervezni az ellenforradalmat, 
mint ahogy nem lehetett volna megszervezni a 
nemzsidó tömegek nélkül a forradalmat sem. 
Ha a F. nem veszi a zsidóság mellett szóló tanu-
ságtételnek az ellenforradalmat, mért akar akkor 
•*Uene bizonyítani a forradalommal ? Ez az ellent
mondás olyan kézenfekvő, hogy a józan kritika 
--••m fogadhatja el a F. erőszakos tantételeit, 
;innál kovésbbó, mert nem csak a gyakorlati élet 
t-M'ftsztalataival ellenkeznek, hanem a tudomány 
tapasztalataival is. A háborút követő izgalmak 
•-ózott azonban, sajnos, ritkán juthatott szóhoz 
* K'zan kritika ós itt is történtek kísérletek arra, 
h'-'iry a F. kétséges érvényű szelekciója idegen
nek bélyegezze a zsidóságot. Gyökeret ereszteni 
**• megterebélyesedni mégsem tudott itt a F. és 
** yv Méhely Lajos zoológuson kívül alig akadt 
^í>yar tudós, aki irodalmi megművelésre is 
' ^ ' " ^ í t e t t e volna. De ellenirodalma sem tá-
- aut cs ez bizonyítja legjobban, hogy itt nem 

:*>rtál SP"'kÍSe k o m o l y a n a Németországból im-
•'"'' < t p.-et. L. Antropológia, Asszimiláció, 
^^temitizmus. u. P. 
a i - i f - í y é d e I e m - A z a politikai mozgalom, amely 
Hmftl t n g b e n l ö V A f a j t á k k i s z o r í t a s a v a l a f a 3 -
kod-- f • °"-1 a l a PJ a n a többségben levő és ural-
'ŝ -ek- • l

e a z d a s a g i Ó8 k u l turái is hegemóniáját 
yí j &VZ I k biztosítani. Miután a fajelmélet nem l a tudományo8 kritikát, a F. tulajdonkép

pen nem egyéb politikai jelszónál és módot nyújt 
arra, hogy a jogosság látszatával kétesórtékű 
származási előjogok alapján a társadalom egyes 
rétegeit elnyomja ós az egyéni érvényesülést 
megakadályozza. A F. címében is megnyilatkozó 
védekezési törekvés csak alkalmaB takarója a 
valóságos célnak, amely nem más, mint az anti
szemita mozgalmak ébrentartása és megerősí
tése. Nómetorszában a horogkeresztesek, Magyar
országon a fajvédőpárt, Romániában az ú. n. 
Ouza-párt működik a fajvédőiéin programmja 
alapján. A magyar fajvódőpártot a proletár
diktatúra bukása után alakították, először a 
keresztény nemzeti és kisgazdapárt keretén be
lül, majd onnan kiváltak ós külön szervezkedtek. 
Utóbb egy részük beolvadt Bethlen István kor
mánypártjába. Wolf Károly és a keresztény 
nemzeti párt egyik szárnya is a F. eszméjét 
vallja és működésük széleskörű antiszemita po
litikában nyilvánul. Jellemző tünet, hogy ugyan
akkor, mikor a fajvédelmi pártok Magyarorszá
gon a magyar faj érvényrejuttatásának prog-
rammját vallják, vezetőik nagyrósze nem ma
gyar fajtájú, hanem bevándorolt lengyelek, né
metek, de legjobb esetben is hazai szlávok és 
németek leszármazottjai. 

FalJk, 1. Géza, zeneszerző, szül. Budapesten 
1899 jan. 16. 1922-ben végezte a Zeneművészeti 
Főiskolát. Négy évig volt a budapesti Zsidó gim
názium zenei vezetője. Elméleti könyvei: Alía-
lános zeneelmélet; Zenei formatan. Kompozíciói: 
Furulyás; Kinyilatkoztatás (oratóriumok); vo
nósnégyes, fuvó8trió, dalok. F. azok közé a ma
gyar zenészek közé tartozik, akik a zsidó népi 
zene alapjain komponálnak. K. K. 

2. F. Miksa*, publicista és politikus, szül. 
Pesten 1828 okt. 27., megh. u. o. 1908 szept. 10. 
Tizennégyéves korban kezdte az újságírást, 
mint színházi tudósító és fordító, az Ungar c. 
lapnál, melynek rövidesen segédszerkesztője lett 
és maradt 1847-ig. Ez évben bölcsészdoktorrá 
avatták a pesti egyetemen ós F. Bécsbe ment 
továbbtanulni a Polytechnikumra. Bécsben sok 
lapnak volt a munkatársa, többek közt az Oesterr. 
Zeitung és a Wanderer politikai vezércikkírója 
és magyar tudósítója. Emellett a Pesti Napló ós 
a bécsi Magyar Sajtó-nak is munkatársa volt. 
1858-ban szoros viszonyba került Széchenyi Ist
vánnal, aki nagyon megkedvelte őt és reábízta 
névtelen iratainak kiadását. 1861-ben F.-ot Deák 
Ferenc ajánlatára a M. Tud. Akadémia tagjává 
választotta, de ugyanakkor Schmerling sajtó-
pört indított ellene, mert a magyar alkotmány 
helyreállítását sürgette. Ekkor hathavi börtönre 
ítélték. 1866—67-ben Erzsébet királyné társal
gója lett. A kiegyezés után iskolatársa, Wahr-
mann Mór ajánlatára őt hívták meg a Pester 
Lloyd főszerkesztőjének és húszóvi távollét után 
hazajött s átvette lapjának szellemi vezetését. 
Igen nagy része volt az Ausztriával való ki
egyezésben ós a kölcsönös megértés előmoz
dításában. 1896-tól kedve 1905-ig képviselőnek 
választották meg, mindig a vidéken, szabadelvű 
programmal. F.-ot számos kitüntetéssel halmoz
ták el. Elnöke volt a Hírlapírók Nyugdíjintéze
tének, tb. elnöke az Otthon írók Körének, tb. 
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doktora a budapesti és kolozsvári egyetemek
nek. Jóllehet igen sok könyvet írt, fő munkás
sága mégis az a ragyogó publicisztikai munkás
ság volt, amellyel saját személyét országszerte 
népszerűvé, Pk.-val jelzett cikkeit pedig szipor
kázó szellemességük miatt közkedveltté tették. 
Franciából németre lefordította az ú. n. Dumas-
Memoireokat 28 kötetben, emellett Jókai több 
regényét és Eötvösnek a nemzetiségi kérdésről 
írt müvét németre ültette át, írt történelmi és 
földrajzi tankönyveket, kiadta több politikai be
szédét. Ezenkívül írt művei: A menedékjog a 
nemzetközi jog alapelveiből származtatva (Aka
démiai székfoglaló 1864); Széchenyi István gróf 
és kora (németül is, 1867); Koronázási emlék
könyv (1867). s. E. 

3. F. Richárd*, hírlapíró és író, szül. Debre
cenben 1878., megh. Budapesten 1920. A buda
pesti és kolozsvári egyetemeken gyógyszerészeti 
tanulmányokat végzett, de amellett hírlapírással 
is foglalkozott. Hosszabb ideig a Magyar Szó, a 
Magyar Hirlap, az Egyetértés, majd a Budapest 
belső munkatársa volt. Sok dalszöveget, operett
librettót (Pryne) és apróbb színmüvet írt. Művei : 
Énekes tankönyv (öt kötet, Heidelberg-Hetényi 
Albert zeneszerzővel együtt); Öreg nász és egyéb 
elbeszélések (1901); Özvegy kisasszony (regény, 
1911); Figurák (elbeszélések, 1912). sz. G. 

4. F. Zsigmond*, F. Miksa öccse, nyomda
iparos, szül. Pesten 1831 ápr. 27., megh. u. o. 
1913 márc. 11. A szabadságharcban nemzetőr 
volt. Nyomdászinasból küzdötte fel magát 
nyomdaigazgatóvá és 1868. a Pesti Könyvnyomda 
Rt. igazgatója lett. Mint ilyen, rendkívül sokat 
tett a hazai nyomdaipar fejlesztése terén s emel
lett nevét ismertté tette, mint filantróp. Alelnöke 
volt az Orsz. Iparegyesületnek és lovagi rangot, 
majd udv. tanácsosságot kapott. 

F a l u d i , 1. Gáoor, színigazgató, szül. Téten 
1846 máj. 1. Ő alapította meg 1896. a Vígszín
házát, amelynek igazgatója és Keglevich István 
gróf és Szécsi Ferenc társaságában bérlője, majd 
egyedüli tulajdonosa volt 1921-ig, amikor a szín
ház vezetésétől visszavonult. 

2. F. Jenő, színigazgató, F. G. fia, szül. Deve-
cseren 1873 nov. 22. Eleinte a Vígszínház drama
turgja volt, de a Vígszínház eladásakor ettől az 
állásától megvált és 1924. átvette az Unió szín
házüzem rt. vezetését, 1925. pedig a Magyar 
Színház művészeti igazgatója lett. 

3. F. Miklós, színigazgató, F. Gr. fia, szül. 
Devecseren 1870 febr. 3. Külföldi tanulmányai 
után atyja mellett a Vígszínház vezetője lett, 
1921. azonban az igazgatástól visszavonult. 

F a l u s 1. Elek*, grafikus ós iparművész, szül. 
Orosházán 1883. Budapesten a mintára jziskolá-
ban, Nagybányán és Münchenben tanult, majd 
Londonba ment, hol hosszabb ideig működött, 
mint iparművész-tervező ós illusztrátor. Azután 
Berlinben lakásberendezéseket is tervezett. Itthon 
művészi könyvborítékaival, plakátjaival keltett 
feltűnést. Ilynemű tervezéseiben magyar népies 
motívumokat alkalmazott sikerrel. Iványi-Grün-
wald Béla és Kada Elek kecskeméti polgármes
terrel megalapította a kecskeméti művésztelepet 
1912 — 18), hol az iparművészeti osztály vezetője 

volt. Később belső építkezéssel ós enteriőrök ter
vezésével (Belvárosi Színház nézőtere), majd színi 
padi díszlettervezéssel, kerámiák és szőnyegek 
tervezésével is foglalkozott. p -̂  

2. F. Ferenc, iró és hírlapíró, szül. Egerben 
1896 ápr. 15. A gimnáziumot Miskolcon végezte 
majd jogot hallgatott Sárospatakon és a budapesti 
egyetemen. Eleinte a Miskolci Napló, majd a 
Pesti Napló, a Világ és az Est-lapok munkatársa 
volt. Színes és eleven riportjaival tette nevét 
népszerűvé. 1927-ben megalapította a Heti Újsá
got, amelynek azóta szerkesztője. Megjelent no
velláskötete : Almok fejedelme. s. B. 

F a n a t i z m u s , a vad szenvedély megjelölésére 
szolgál, rendszerint vallási tartalommal. F.-sal 
találkozunk a zsidó történelem folyamán: az 
ál-messiási mozgalmakban és a chásszideua 
irányzatban, amely Lengyelországból szivárgott 
be a keleti megyék magyar zsidóságába. 
(L. Ghásszidizmus ós Csodarabbi). 

F a r a g ó , 1. Géza*, festő és grafikus, szül. Bu
dapesten 1877., megh. u. o. 1928. Előbb segéd 
volt egy konfekciós üzletben, azután egy kar
tongyárban, míg végre húszéves korában Pa
risbament, hol az iparművészeti iskolában ta
nult. Négy évi párisi tartózkodás után két nyá
ron át Szolnokon, aztán a kecskeméti művész-
telepen dolgozott. Főleg grafikai munkáival, öt
letes plakátjaival keltett föltűnést és e téren ná
lunk a modern plakát egyik úttörője volt. Nagy 
sikerei voltak mint színházi díszlet- és kosztüm
tervezőnek is. A Műcsarnok 1905-iki tavaszi kiál
lításán szatirikus gouache-képeket állított ki, 
melyek egyikével (Vasárnap délután) a Har
kányi díjat nyerte el. Az utóbbi években a Király-, 
Városi- ós Fővárosi Operett Színház operettjei
hez és revüjeihez ő készítette a díszleteket és 
kosztümterveket. A legutóbbi kiállításokon fan
tasztikus kompozíciókkal is szerepelt. F.B. 

2. I. Gyula, gyermekorvos és szakíró, szül. 
Esztergomban 1861. Bécsben avatták doktorrá E 
külföldi gyermekklinikai gyakorlat után Buda
pesten telepedett meg, ahol az orvostudományt 
népszeresítő nagy munkásságot fejtett ki. Cikkei 
a Gyógyászat, Egészség, Archiv für Kinderheil-
kunde, Wiener med. Wochenschrif t és a magyar 
lapok hasábjain jelentek meg. Művei: A világ 
árvái (1888),- A beteg baba (1889); Az egészséges^ 
baba; Miként óvjuk gyermekeink egészségét', 
Az egészséges és beteg ember; A gyermek testi 
épsége. Szerkesztette az Orvosi Zsebnaptárt és a 
Jó Egészség c. folyóiratot. T. Zs 

3. F. Jenő*, író és hírlapíró, szül. Budapesten 
1872. a Magyar Hirlap munkatársa lett. Jelenleg 
a 8 Órai Újság helyettes szerkesztője, színházi 
rovatvezetője és színikritikusa. Művei: Vasúti 
baleset (vígj. Magyar Színház); A lóV.-sei fehér 
asszony (népszínmű, Népszínház); A szerelem 
óvodája (vígj., Magyar Színház). Több népszerű 
operett szöveget is írt : Casanova; Katinka 
grófnő; Egy finom család ; Kőrist alany .' Of-
fenbach. Bi-G' 

4. F. József*, festő és rajzoló, szül. Esztergom
ban 1866., megh. Berlinben 1906. A múlt század 
90-es éveinek népszerű élclaprajzolója. 1889. Pa
risban tartózkodott, majd (1892—94) New-Yorkba-
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a Puck élclaphoz szerződött rajzolónak. 1894-
ben került a Borsszem Jankóhoz, majd a Kakas 
Mártonhoz. Későbh Münchenbe, azután (1903) 
Berlinbe ment ahol önmagával meghasonlott és 
öngyilkos lett. Először az 1889—91-iki téli tárla
ton a Műcsarnokban állította ki Nehéz lecke c. 
olajfestményét. F.B. 

5. F- Lipót, min. oszt. tan., főmérnök, szül. 
Budapesten 1855., megh. 1908. Vezette az országos 
vizépítési igazgatóság kultúrmérnöki osztályát 
/.g 1898. miniszteri osztálytanácsosi rangot ka
pott. Résztvett az öntözőtörvény, Béga-csatorna 
rendezéséről szóló és a Rábaszabályozásról szóló 
törvények előkészítésén. Cikkei a szaksajtóban 
jelentek meg. Főbb müvei: Olaszország lecsa
polását ; A belvizek levezetése (ez utóbhi a mér
nökegyesület nagy aranyérmét s pénzjutalmát 
nyerte el); Az ártérfejlesztés és osztályozás 
legcélszerűbb módozatainak megfejtése (1898). 

'íj. F. Miklós, újságíró, szül. Csongrádon 1884. 
Középiskolai tanulmányait Szolnokon és Szege
diül végezte, majd néhány évig a budapesti egye
tem hallgatója volt, 1905-ben pedig újságírói 
píílyára lépett. Sorban egymásután munkatársa 
lett az Aradon akkor megjelenő napilapoknak, 
majd a Szeged és Vidéke szerkesztőségébe került. 
1907 óta budapesti lapoknál dolgozott, 1910-től 
a forradalmak végéig Az Est munkatársa volt. Ki
emelkedő újságírói működése erre az időre esik. 
A világháború alatt harctéri tudósításokat írt. 
V. 1920-ban Kolozsvárra költözött, ahol meg
alapította a Pallas Könyv- és Lapterjesztő válla
latot, amelyet jelentős méretekre fejlesztett ki. 
K. jelenleg Budapesten él, ahol lap- és könyv
kiadással..foglalkozik. U. L. 

7. F. Ödön, iparművész, szül. Zalaegerszegen 
1M9. Eleinte mint asztalos dolgozott, azután 
mint tervező Budapesten, Bécsben, Parisban és 
Németországban. Az 1896-iki millenáris kiállításon 
nagy sikerei voltak történeti stílusokban terve
zett finom bútoraival. Egyes bútorain magyar 
díszítő motívumokat is sikerrel alkalmazott. 
lW9-ben a budapesti állami felsőipariskola ta
narává nevezték ki. Tevékeny részt vett az 1900. 
i-arisi világkiállítás magyar osztályának mun
kálataiban. Számos kitüntetést kapott: Állami 
-•%ry aranyérem az Iparművészeti Társulat ki
ti l tásán (1902); aranyérem a turini (1902) és 
st-louisi (1904); nemzetközi kiállításokon; grand 
l;r-x a milanói (1906) kiállításon. Bútorterveit 

^„•Lákásművészet c. munkájában. P. B. 
. 8

) F. Rezső, közgazdász. Pályáját mint újság-
p Kezdte és 1896-tól kezdve az aradi napilapok 
fe lékében dolgozott. Napszámban c. verskö-
-"•evel jelentős sikert aratott. Megalapította az 

,. . -, - „---gatója. Jelentős szerepet 
Cn A r a d k ö z S a z d a s á g i és kereskedelmi életé
v e ' • a Zfld0 k u l t u r á l i s mozgalomban is inteuzi-
**-n tevékfii-vkorüv o._ L •'ékenykedik. 
18<w i ^andor, író és újságíró, szül. Budapesten 
HÍ n ', / ' esyik íövárosi színházi lapnál kezdte 
^ Pályáját. 1921-ben rósztvettaz Új Színház ala-
hmT ' m a j d k ü l f öWre vándorolt. 1922-ben 

u°ro8 írásaival tűnt fel egy pozsonyi napi-
Zsidó Lexikon. 

lapnál, később pedig Kassán lett lapszerkesztő. 
1926 óta ismét Budapesten él, ahol számos ka
barédarabja került előadásra. Bérkaszárnya c. 
tragikomédiája az Új Színházban került színre. 
Új lány a kasszában c. drámája a Magyar Szín
házban várja a bemutatót. Főbb elbeszélő művei: 
Kannibál prof éta (regény, Pozsony 1924); Jó-
szagú Kelemen császár (szatirikus regény, Kassa 
1926); Széplábú Anna (regény, 1928). u. L. 

F a r i z e u s o k {héb.perusim, gör. pharizaioi), 
a vallásos éle, et, gyakorlatot és reményt, a tanú-? 
lást és törvénymagyarázatot rendszeresítő párt 
a második Templom fennállása idején, mely néze
teiben ellentótben állott a szadduceusok pártjával 
(1. o.), főképen azonban az esszénusokkal (1. o.}. A 
tudatlanság miatt sokáig igaztalanul megítélt F. 
voltak a zsidóság tanításának letéteményesei. 
Szigorúan ügyeltek a vallás parancsaira s a Tóra 
előírásait megtartották annak szóbeli hagyomá
nyon alapuló magyarázata értelmében. Josephus 
filozófus szektának nevezi a F.-kat, de megíté
lésükben tárgyilagosságra törekszik. Eóluk írván, 
ezt állapítja meg: «A zsidóknál már régibb idő 
óta a törvényt illetően három szellemű irányt 
találunk (ezek közül): a F. szigorúan élnek és meg
tagadnak maguktól minden kényelmet. Ami az ő 
bölcs belátásuk szerint jó, azt művelik és szent 
kötelességnek tartják, hogy az ész szabályait be
tartsák. Tisztelik az öregeket és sohasem olyan 
merészek, hogy rendeleteiknek ellentmondja na'k. 
Ha állítják is, hogy mindent az előre meghatá
rozott sors intéz, mégsem tagadják meg az emberi 
akaratnak azt akópességét, hogy saját élete fölött 
határozzon. Azt is hiszik, hogy a lelkek halhatat
lan életet élnek és azok, aszerint, ahogy valaki 
erényes vagy bűnös volt, a föld alatt (a halálon 
túl) jutalomban vagy büntetésben részesülnek. 
Tanításuk szerint ahünösökörökösfogs"ágban ma
radnak, az erényesek ellenben visszaszerzik sza
badságukat, hogy az életbe visszatérjenek. Mind
ezek folytán a népnél olyan nagy tekintélyük 
van, hogy minden istentiszteleti szolgálatot: ál
dozatot, imádságot csakis az ő rendeleteik szerint 
szabad végrehajtania (8. k. 1). Az Új-Testamen
tum azonban valamennyi kitételében és allú
ziójában teljesen elfogult a F.-kal szemben, jóllehet 
tanításaikat szószerint átveszi. ccMózes székében 
ülnek a F. és írástudók . . ., azért tehát, amit én 
(Jézus) megparancsolok nektek, tartsátok meg, de 
az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek, mert 
ők maguk is csak mondják, de nem tartják meg». 
Afarizeu8 BZÓ sem héber, sem görög, hanem tulaj
donképen arameus eredetű s a perisó-ból lett s 
jelentése eszerint «aki magát elkülöníti», vagyis 
tisztátlan dolgoktól s személyektől távol tartja 
magát azon célból, hogy a saját tisztaságát 
minél inkább megőrizze. A F. pártja egymá
son belül szorosabb közösséget alkotott s csu
pán olyanokat vett fel ebbe a testvéri közösségbe, 
akik kötelezték magukat a törvény szigorú betar
tására, a tiszta életre, a tudatlanoktól való távol
tartásra, a papi tized skrupulus nélküli megfize
tésére, úgyszintén a levitáknak és szegényekcek 
járó tizedére is, továbbá a fogadalmak és mások 
vagyonának feltétlen tiszteletbentartására. Tag
jaik magukat testvéreknek, ohavórim-nak ne-
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vezték, de az egész szektát perusim-nak. Ré
gebbi alakulatukat chászidim-nek hívták. Csu
pán lassú és hosszas küzdelem és kitartás után 
jutottak a F. vezetőszerephez a vallási törvény
kezés és Írásmagyarázat terén, mert a papokból 
álló szadduceus pártnak a Hasmoneus uralkodók 
jobban kedveztek, mint a velük szemben kevésbbé 
engedékeny F -nak. Aszadduceusok a papi privi
légiumok tudatában s azt megőrzendő, féltéke
nyen ragaszkodtak az írás betűszerinti magya
rázatához s főpapi elődjeikre, így Cádokra hivat
koztak, míg a P. Mózesre s az írás szóbeli magya
rázatát fogadták el s tették ezen az alapon lehe
tővé a tanulást és művelődóst, egyszersmind pedig 
a vallási demokrácia és haladás princípiumának 
alapját vetették meg. Ők az Exod. 19. 6. alapján 
hirdették, hogy cclsten minden népnek örökségül 
adta a királyságot, a papságot ós a szentséget)) 
(II. Makkab. 2. 17). A F. ily felfogása teljesen 
megegyezett a bibliai felfogással, mert aszerint 
az egész Izrael népe papi nép volt s az eredeti
leg papoknak szánt tisztasági törvények vala
mennyije ki lett az egész népre terjesztve. A F.-
nak köszönhető, hogy az áldozás helye, a templom 
zsinagóga lett (1. Zsinagóga), ahol a nép összes
sége az imát a tanulással egyesíthette s amely leg
főbb tanintézet lett, mert a F. magyarázata sze
rint a Tóra ccjákob gyülekezetének öröksége» 
(Deuter. 33. 3). Iskolákat ós zsinagógákat ala
pítottak mindenütt, a F. tették a Tórát nevelési 
tényezővé ós hatalommá az egész világon a zsidó 
nép részére, de a valóságban az egész emberiség 
részére. Rendkívül ügyeltek a tisztasági törvé
nyekre s a szertartásokra, különösen a szombat 
szentségére s a Kiddusra; a papoknak előírt 
összes tisztasági törvényeket magukra vállalták. 
A F.-nak minden palesztinai, sőt azon kívüli köz
ségben megvoltak a maguk közösségei, ligái, 
amelyek az istentiszteletre s a tanításra ügyel
tek. Tőlük ered mindaz, ami a későbbi zsidóság
ban máig meglévő szokás, így a rendszeres ós 
rendszeresített istentisztelettartás időhöz kötve, 
meghatározott imákkal. Általában véve rendkívül 
érdekes a papokkal való ellentétük. Míg egyfelől 
elismerik az örökletes törzspapságot s önként 
ragaszkodnak a tized fentartásához, másrészt 
demokratizálni igyekeznek a kasztpapságot s úgy 
tekintik a kohanitákat, mint Izrael népének ki
küldötteit, de mellettük az áldozásnál a népnek is 
képviselve kellett lennie, mint azt a F.-tól létesített 
«maamódó8z» intézmény tanúsítja. A főpapot a 
Szanhedrin egyik szervének tekintették, akinek 
velük egy úton kellett járni. Számos régebbi zsidó 
népszokást is bevittek a zsinagógai életbe s las
sankint a szadduceusok fölé kerekedtek, miután 
a tradíciók respektálásával a nép szeretetét vívták 
ki (Josephus Antiqiátates 13, 10, § 6, 16, § 2. 
18.1, § 3—4; Lo'jna-traktátus 19b). Emellett azon
ban a haladás eszméjét is szolgálták különösen a 
törvénykezésben ós kevésbbé voltak rigorózusak, 
mint a bibliai szöveget szószerint értelmező szad-
duceus-papok az ítélet kimondásánál és végrehaj
tásánál (Josephus Antiau.itates 13.10, § 6.); ami
kor pedig a szadduceus kódexet eltörölték, az a 
nap a Talmud szerint népünnepély volt (Meg. 
Taánit 4). A F. voltak azok, akik mint a Szan

hedrin bírái a mózesi hadijogban leiktatott, de 
csupán rövid életű és elavult «szemet-szemért» 
intézkedést nem szószerint magyarázták, hanem 
pénzváltságra alakították azt át (Mechilta, Mis-
pótim 8.; Bába Káma 84b; innen Máté 5.38). A 
megtorlást a jogban a szadduceusok akarták al
kalmazni főbenjáró bűnöknél, de a F. csupán akkor 
alkalmazták, ha hamis tanuzás alapján valakit 
kivégeztek. Azonban majd minden esetben oly szi
gorú jogi rendszabályokkal vették körül a halál
büntetést, hogy azt a gyakorlatban alig hajtották 
végre (Szanhedrin 6. 1; 6. 1., 3. Makkab. 10). 
Ugyanígy szabadabb magyarázatot engedélyeztek 
alevirátusi házasságnál, melyet szintén nem betű-
szerint értelmeztek, valamint magánjogi esetek
ben, mint pl. kártalanításnál. Leginkább külön
bözött felfogásuk a szadduceusokétól a szombat 
megszentelésére vonatkozólag. A F. a nép munka
szüneti ünnepnapjának, a család és otthon ünne
pének tekintették azt, míg a szadduceusok csupán 
templomi cerimoniának, mely által az egész ünnep
napnak rigorózus jelleget adtak. Egyik legmagasz
tosabb cselekedetük volt az a nehezen elérhető 
dolog, hogy a főpap kezeiből kivették az Engesz
telő Nap főfmikcióját, mely abban állott, hogy ő 
vezekelte le a nép bűnét; a F. ezt a lelki cselek
ményt magára az Engesztelő Napra ruházták úgy, 
hogy a vezeklés áldozás és papság nélkül történt 
s mindenki maga vezekelt, ha bűnbánata őszinte 
volt (Jóma 8. 9; Szifra, Acháré Mót 8). Ők 
valósították meg, hogy a jeruzsálemi zarán
doklást a nép egybekötötte valamely kiválóbb 
iskolafő tanításának és prédikációjának meghall
gatásával. Legnagyobb változást a Sevuósz ünnep 
alkalmával létesítettek s ők adták meg ennek az 
ünnepnek történelmi jellegét s alakították át a 
túlnyomóan agrárjellegű ünnepet a Tízparancso
lat felolvasásának ünnepévé. A nők méltóságá
nak emelésére is rendkívül sokat tettek a F. s Sa-
lómé Alexandra királynő idején a keszubó in
tézményt, a házassági szerződést intézményessé 
tették, hogy ezáltal a nőket a férfiak szeszélyétől 
megóvják s a családi életet emeljék. A törvényes 
és formális válást a szadduceusokkal szemben 
szintén ők tették lehetővé s e tekintetben Hillel s 
különösen R. Akiba voltak a kezdeményezők. Míg 
a szadduceusok születésüket illetőleg méltán tar
tották magukat arisztokratáknak, addig a F. a 
tudomány arisztokratáinak tekintették magukat 
s tőlük ered az a mondás, hogy egy fattyú, aki 
ismeri a törvényt, magasabb nívón áll, mint egy 
tudatlan főpap (Horájót 13a). Az általuk hozott 
döntések kötelező törvényerejét el kellett ismerni, 
úgyszintén a máig meglévő naptárt, mely külön
bözött a papi naptártól. A fajtisztaságot illetőleg 
még fokozták a mózesi törvények szigorát. A F. két
ségkívül számos újabb törvénnyel bástyázták kö
rül a Tórát, de ennek oka abbeli princípiumuk volt, 
hogy az ember tudatában minél jobban beideg
ződjön az Isten előtt való teljes felelősség min
den ténykedéséért s az élet megszentolése a szá
mos kötelesség gyakorlása által. Az előbbit 01 
Malchusz Somájim-nak (Isten királysága igájá
nak), az utóbbit Öl ha-Micvósz-nak(Isten parancsai 
igájának) nevezték. Minden zsidó mindkettőt ma
gára vállalja, midőn reggel ós este a Semá-t 
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itálja (Beráchót II. 2). ccVedd magadra Isten 
l ralyságának igáját, Istenfélelem legyen a bírád 
ti bánj mindenkivel a szeretet parancsai szerint» 
T<zitré Deutoronomütm 32. 3), vagy mint azt 
'insepaus látta, «mert a zsidó törvényhozásban 
minden erény a vallás egy rósze» (Contra Apio-

m ii, § 17, 19; Philo, De opifieio mundi § 52. 
-ni Isten királyságának elfogadása Isten paran-
^ -i nak elfogadását is jelenti s mindkettőt az em-
l>-ri ész és lelkiismeret kívánja. Ezáltal lesz el-
k.TÜlhetö a bíanek gondolata is (Szifra, Kedo-
snn ü),il bűn kerülése Isten szeretete miatt (u. o. 
l'l i <Tezáltal válik könnyűvé a parancsteljesítés 
rája, melyért nem kérünk jutalmat (AvődaZárá 
yja);a tisztátlan gondolatok elkerülése 8 ennek 
•ii-'elvnek a következménye (u. o. 20b). A F. taní
tási szerint tehát Isten királyságának elismerése 
---apában foglalja a megnyugvást az 6 akaratá
ban^ az emberekkel való bánásában s éppen így 
a szerencsétlenségben is. Ez az ccisteni királysága 
H !•'. messiási hite, mely a zsidó liturgia minden 
lapján feltalálható. Rendkívüli érdeme a F. taní
tásának, hogy a népet a babonákról leszoktatták 
-..Minek helyébe a tanulást tették, de főleg, hogy 
ii Biblia szavainak spirituális magyarázatot adtak 
s a démon- ós angyalhitet majdnem teljesen eli-
tninálfák a zsidóságból. Etikájuk ezen a tételen 
.ibijis/.ik: «Légy szent, mert az Úr, a te Istened 
-Í szent)) (Mózes III. 19. 2), azaz, mint Isten 

ki--)inására teremtett lény, igyekezz Teremtődhöz 
basoniatoslenni (Kedósiml., Mechilta Sir ha-Sir 
S;-ifrt' Deuter. 49, innen Matériái átvéve 5. 48). 
ró térvényüknek hirdették: «Szeresd felebará-
:•)!, mint sajátmagada,t» (Sab. 30a), amely min-
<l<-n ('íólényre vonatkozik s nincs a nemzetiséggel 
'•lliatárolva: «Ahogyan Isten a napot hagyja vi-
biifitani jó és rossz felett,.úgy terjeszti ki atyai 
"•zí-n-ttitét mindenkire (Sir ha-Sirim Zuta 1.; 
>:-í/r«' Numeri 134, u. a. Deuter. 31. 4a). «A po-
~'«nyság azért gyűlöletes, mert erkölcsi romlott-
•--'ra vezot» (Szifré Numeri 157), de az idolatra, 
'ki a Töményt tanítja, felette áll a főpapnak 
' >-'</><• Arltáfé Mósz 13). Merő ráfogás, hogy a F. 
k'-ífelo morált vallottak. Éppen az az igazság, 
!" '-'y tanításaik és cselekedeteik mindenütt jóaka-
-_--t"t, erényt, őszinteséget, igazságosságot és sze-
-"-'••^t tükröztetnek vissza. Egyetlen olyan adat 
j-'-m maradt meg, amiből a legcsekélyebb kópmuta-
l-^rn lehetno következtetni, sőt annak elítélői 

tudósai: «Bármi jót tesz is az ember, 
bőségére tegye» (Ábót 2. 13, Berách. 

"raktátus 66b elbeszéli, hogy Nico-
>bik megrótták, mert a szegénynek 

• -. ()tt- Alexander Jannaeus király halá-
n.,.,af y,;ul f,>1,>«'Rét és utódát, Salómé Alexandrát 
jV'' u '••-t,»l, hanem a «kaméleon-természetűek-
] '• ' "vta, «akik hipokriták módjára Zimrihez 

LÍ1" (
/ '?/1 ';l íed!^k ' d(1 l'iiK'hász jutalmáraszá-

' '" ' )• Mégis valószínű, hogy a 

F a r k a s 

•".•-uk a 
»n Ist»-n di 
**»>- Kduhót-t 
"̂ •niu.-t H mi 
! . Q ! . - t . ' , l , 1 L r ; , , 

"l'üiry, mint minden más, fölei? hata-
^ a « ; - ^ « (Szóta 22b). m. 
*-nsrn 

í ! sJ*Ar 
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Jutott közületbe 
J" He m telén szintén kerültek érdem

es számító emberek s ilyen tí-
" ,1^ll'J:ük a tahnudszerzőkis említést tesz-
> K- -fosua ben Chananja a II. század elején 

K (,.í i ( ' ' s a I , á H n ^ tekinti őket, de ekkor már 
1 P " o s e k voltak s több évszázados műkö

dés után leélték magukat. Ilyen tipus lehetett az, 
amelyiket Jézus korholt, de viszont ugyanazt a 
panaszt magában a Midrásban is megtaláljuk 
(Pesz. B. XXII, ed. Friedmann 111), hogy t. i. 
talliszt hordanak 8 alatta bűnt takarnak szíveik
ben. Másrészt, Máté evangélista súlyos kitételei
vel szemben, éppen egy másik evangélistától azt 
tudjuk, hogy Jézus barátjai voltak a F. (Lukács 
VII. 37, XIII. 31), akik a korai keresztónvség-
gel is szimpatizáltak (Apostolok Cselek. 5. 
38; 23. 9), Joseph. Antiquitates XX. 9 § 1). 
Csupán a tisztátlanokkal és tudatlanokkal való 
bánásmódjával különbözött Jézus a F.-tól, akik
nek tanításait elfogadta és megismételte Hillel 
korábbi ethikáját, de a korabeliek közül éppen 
a szerencsétlenek és kitaszítottak s a tudatlanok 
felkeresésével fölötte állt a F. erkölestanítóknak. 
A F., mint a hipokratiság tipusai valószínűen úgy 
kerültek be az evangéliumokba, hogy a Hadrian 
korabeli zsidó szabadságharc idején a pauliánusok 
(Pál követői) már nyilt állást foglaltak el a zsidó
sággal szemben és ahol az eredeti szövegben fő
pap, Herodiánusok és szadduceusok szerepelnek, 
mint akik Jézust üldözték, ott azt a F.-kal helyet
tesítették. Politikailag a F. szerepe a makkaheu-
sok alatt kezdődik s Jochanan Hyrkanos alatt jut
nak hatalomra (időszám. el. 135), de az azután kö
vet kezőHasmoneus-dinasztiaalattellenzék lettek, 
míg (78—69) Salómé Alexandra alatt ismét hata
lomra jutnak s a Szanhedrin teljesen az ő befo
lyásuk alá kerül. Ez volt az egész zsidó állami 
élet legvirágzóbb korszaka, de 69. a szadduceusok 
újból felülkerekedtek, amiért a F. Pompeiushoz 
fordultak, csakhogy a kasztpapság nyomasztó be
folyásától szabaduljanak. Heródes tűrte a F.-kat, 
akiknek teljes érvényesülést adottá Szanhedrin-
ben, de a Beotiosok főpapsága Heródes szim
pátiáját ismét a szadduceusok felé fordította, bár 
a Szanhedrinben a F. tekintélye megvolt s jól
lehet a hűségesküt megtagadták Herodestől, még
sem történt bajuk. Az állami önállóság megszűn
tével a szadduceusok teljesen elenyésztek s a zsidó 
tudomány, iskola, vallás fentartói a F. maradtak. 
A kellőkép nem ismert és félremagyarázott F.-
nak újabban Herford angol protestáns teológus 
szolgáltatott igazat. L. Szadduceusok, Ghászi-
deusok ós Esszétvasok. s. R. 
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m . k. ; Tayior, Sayings of the Jewish Kathers (1897); 
Bchürer, Geschichte des iüdischen VolkeB II. k. ; Well-
hausen, Die Pharisiier und Badducáer (1874); Ismar Elbo-
göii, Die Religionsanschauung der Pharisiier (1904); Herford, 
The Pharisees (németre fordította F. Perles königsberjjt 
föraDhi, Das pharisaeische Judentnmc, 2. kiad. 1927); Graetü, 
Koheieth (1871) ; Paul Hanpt, Koheleth (1905) ; A. Geiger, 
Gesammelte Schriften III. ; H. R. Ryle and M. R. Jamea, 
Psa'ms of the Pharisees, commonly called «Psalma Of 
Balomon)- (1891)., 

F a r k a s . Árpádkorabeli tősgyökeres magyar 
zsidó családnév. 1263-ból való hivatalos okira
tokhói ismerjük e név viselőjót, aki Vasvárban 
élt. Erről a Farkasról feljegyezte a történelem, 
hogy nála helyezte el zálogba 70 márkáért a 
csatári kolostor Bibliáját a Grutkeled-esaládból 
való Wid mester, a kolostor patrónusa. A Biblia 
elveszett a zálogban, de Béla zsidótörvényének 
(1. Béla zsidótörvénye) idevonatkozó 7. cikke ér
telmében nem Farkast, hanem Widet vonták fe-

17* 
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lelősségre és kártérítésre ítélték. Két jószágot 
kellett adnia kárpótlás fejében a kolostornak az 
elveszett bibliáért. u. L. 

F a r k a s , budai lakos volt V. László uralko
dása idején. Mint a magyar zsidóság képviselője, 
egy Major nevű (1. Major) másik zsidó népkép
viselővel együtt okiratot szerzett Pozsonyban 
1453. a királytól IV. Béla zsidótörvényének meg
erősítésére. (L. Béla zsidótörvénye.) v. L. 

F a r k a s , 1. Albert, publicista, szül. Szilágy
somlyón 1842 aug. 1. Régi magyar orthodox zsidó 
családból származott, atyja Bszterházy gróf gyalui 
uradalmának bérlője volt. Kolozsváron járt gim
náziumba és Budapesten végezte el a jogot, de 
minthogy a Bach-korszak nem kedvezett a zsidók
nak a jogi pályán, ezután ment el P. Pozsonyba a 
jesivára Talmudot tanulni, hogy rabbi legyen. 
Egyideig Bécsben tanult ismét jogot, de 1865. 
visszajött Pestre. Korán munkatársaletta Magyar 
Sajtónak, a Honnak, a Vasárnapi Újságnak, ahová 
hazafias verseket írt. így Sámson és Delila c. 
versében a nemzeti aspirációk bukását siratja. 
Lefordította Gervinus Hamlet-tanulmányát ós 
Teleki László grófnak Az orosz intervencióról 
szóló müvét, továbbá Racine Fedra-j&t ós Wie-
land Abderiten-jét. Nagyrésze volt a zsidó eman
cipációs mozgalomban, organizálta országszerte 
az orthodox zsidóságot s az ő munkásságának ered
ménye, hogy az országgyűlés törvénybe iktatta, 
hogy a kongresszusi szabályok az orthodoxokra 
nem kötelezők s ezek külön szervezetet képeznek. 
A szervezeti szabályzatokat P. dolgozta ki az or-
thodoxia részére s az országos bizottságot is ő ala
kította meg. Pőtónyező volt annak a kivitelébon, 
hogy az orthodox-iroda a magyar nyelv haszná
latát a hivatalos érintkezésben keresztül vitte. 
P. létesítette a budapesti orthodox hitközséget is, 
melynek titkára lett. P. egyszersmind a főváros
nál is alkalmazva volt 1873—1886-ig, amikor 
nyugalomba ment. Irodalmi működése igen nagy. 
x\lár az emancipációs mozgalom idején megala
pította és szerkesztette a Magyar Zsidó (1867—68) 
c. hetilapot. Egyéb müvei: Nemzeti hárfa. Ma
gyar költőnők müveiből összeállítva (1862); Or
szággyűlési Emlékkönyv 1866-ra (1866—67, Haj-
nik'Károllyal együtt); Deák adomák (1870). 
Ezenkívül 1871. rövid ideig az Omnibus c. poli
tikai napilapot is szerkesztette. s. R 

2. F. Ignác, orvos, szül. Edelónyben (Borsod 
vm.) 1875 ápr. 29. Az egyetemet Budapesten ós 
Bécsben végezte, ahol egyetemi pályadíjat nyert, 
majd az orvosi diploma elnyerése után asszisz
tens volt előbb Mihalkovics, majd Lenhossék ana
tómiai professzorok, később Dollinger és Illyés 
sebéezprofesszorok mellett. 1922-ben a Szeretet
kórház urológiai-sebészeti osztályának főorvo
sává nevezték ki. 1910 óta a budapesti kir. tor
vényszók sebészeti orvosszakértője, a Magyar 
Urológiai Társaságnak pedig főtitkára alapítása 
óta. Ez utóbbinak irodalmi kiadványait ó szer
keszti. Munkatársa a Zeitschrift ftir Urologienak 
a Zeitschrift für urologisohe Chirurgienek, a The 
Urologic and Cortaneous Reviewnak. Tanulmá
nyai főkép az urológiai sebészetre, a vesetuber
kulózisra ós a prostatatúltengós gyógykezelésére 
vonatkoznak. 

3. F. István, gyógyszerész, szül. Szt.-Mihályoa 
(Temes vm.) 1874. Tanulmányai befejezése utáa 
Nagyváradon telepedett meg, ahol élénk levfr. 
kenységet fejtett ki a közéletben. Megalapította 
az Erdélyi és Bánáti Gyógyárukereskedők Szö
vetségét, amely elnökéül választotta, ugyancsak 
elnöke a Kereskedelmi Csarnoknak is, amely 
működése alatt a kereskedelmi élet fontos ténye
zője lett. D. 6 

4. F. István, festő, szül. Budapesten 1887. Pa
risban tanult s kubisztikus szellemben festett ké
peivel első képviselője volt Magyarországon a ki
alakuló festői i ránynak. 1924-ben az Ernst-mü-
zeumban rendezett kiáll í tásán szereplő művei 
közelebbállónak muta t ják a természethez, színei
nek szeDZualítása, aktjainak szinte monumentá
lis torzításai fogják meg e képeiben a nézőt 
Újabban állandóan Parisban él s i t t főkép a freskó-
festészettel foglalkozik s ezen a téren, technikai 
kérdésekben is, olyan eredményeket ér t el, ame
lyeket Par is művészi körei is nagy figyelemre 
méltatnak. K—R. A. 

5. F. József, rabbi, szül. Munkácson 1866 nov. 
16.1886—97. volta budapesti Rabbiképző növen
déke. 1896-ban avatták bölcsészdoktorrá Buda
pesten, 1898. pedig rabbivá. 1899-ben F'iumóban 
hittanár, 1900-tól két évig Szabadkán működött, 
1902-ben lett a Pesti izraelita hitközség vallás-
tanára, 1920 óta pedig a IX. templomkörzetnek 
rabbija. Művei: É. Aser b. Jechiél élete és mű
ködése responsumai alapján (Budapest 1896); 
Esz liszchok (Husiatyn 1914). Cikkei az Imit év
könyveiben, a Magyar Zsidó Szemlében, a Haco-
fehban, az Egyenlőségben, a Múlt és Jövőben és 
a Blau emlékkönyvben jelentek meg. F.D. 

6. F.László,ívó és újságíró, szül. Erdődön 1900. 
Szatmáron, Kolozsvárott, Pozsonyban és Kaesán 
újságiró8kodott. Jelenleg Pesten ól és irodalmi 
írásai a Nyugatban és a különböző napilapokban je
lennek meg. Kötete: Forrás mentén szomjazom 
(1920). 

7. F. Mózes, nagyiparos, szül. Ungváron 1882. 
Jogi tanulmányait Kolozsváron végezte, ahol 
ügyvédi irodát nyitott. 1913—14-ben átvette a 
kolozsvári Renner bőrgyár adminisztrációját. Ve
zetése alatt a gyár óriási arányokban növekedett, 
annyira, hogy ma Románia legnagyobb bőr- ée 
cipőgyára lett. Megszervezte az erdélyi munka
adók szövetségét, amelynek elnöke. Az Országos 
Román Gyárszövétségnek alelnöke. D- a 

6. F. Ödön, zeneszerző, szül. Kolozsvárott 
1805., megh. Budapesten 1917 szept. 11. Népszerű, 
zeneszerző volt, főleg operákat és kamarazene 
müveket irt. Művei: A bajadér; A vezeklök', 
Balassa Bálint; Tetemrehívás (operák). Zon
goradarabokat, dalokat, vegyes karokat, vonós
négyeseket is komponált. K- K 

9. F. Pál*, író, szül. Budapesten 1878., megh. 
u. o. 1921 ápr. 23. Egyetemi tanulmányait a buda-
posti egyetemen végezte, itt az Egyetemi Kor 
elnöke s az Egyetemi Lapok szerkesztője, ma1j[ 
az Ügyvédjelöltek Orsz. Egyesületének első 
elnöke lett. Egyik megalapítója volt a Magyar 
Társadalomtudományi Egyesületnek, melynek 
főtitkára volt. Igen termékeny író volt, aki a szép
irodalom mellett történelmi és szociológiai tanul-
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Hiányokkal is foglalkozott. 19 1fr ben a Petőfi Tár
saság tagja és országgyűlési képviselője lett. Mü
vei : Az imrefalvi leány (19(M); Meddő küzde-
^-7?,(1905); A renegát (1907); Doktor Hartmann 
(1911); Az utolsó menüetté (1912); Az önkéntes 
naplója (1912); Olga (1903); Bálványok (1907); 
A varsányi csata (1912). Az utóbbi három színmű. 
Továbbá: A konventbiztos dráma, előadták a 
Nemzeti Színházban (1913); Egy körorvos föl
jegyzései (1913); Egy tanár jegyzetei (1917); 
Kuthy Etelka (1917); Strigonius (1918); Az es-
nádi rézbánya (1918); A zanzibári leány (1919); 
Mithridates kincse (1920); El az igazság (1921); 
A láthatatlan imám keze (1923); Egy magyar 
fiú Napóleon hadseregében; Laci Törökország
ban, ifjúsági regények. Útleírása: Keleti úti ke
fék Palesztináról és Egyptomról Népszerű tu
dományos müve Adorján A. és Seress L. közre
működésével Irt Forradalom és császárság c 
8 kötetes munka. Tudományos munkái: A szo-
cialismus története és tanításai (1901); Osztály
harcok a tizenh lencedik században (1904); Fáz-
latok a szabadelvűség történetéből (1905); Az 
amerikai kivándorlás (1908); A francia forra
dalom (I---II. 1912); Staatsstreich und Qegen-
revolution in der Türkéi (1909). s. R. 

7. F. Sándor, operaénekes, szül. Keselymezőn 
(Máramaros vm.) 1889 jún. 25. A budapesti Zene
akadémián tanult és 1911- 17-ig a kolozsvári 
Nemzeti Színház baritonistája volt, 1917-től 
kezdve pedig a m. kir. Operaház tagja. Legfőbb 
ezerepei: Bolygó hollandi, Jago, Scarpia, Wol
fram, Tel ramund, Pedro (Hegyek alján) stb. 

F a r k a s h á z i Miklós, festő és grafikus, szül. 
Budapesten 1895. Nemes Marcell ösztönzésére 
Münchenbe került, hol grafikai munkákkal fog
lalkozott. 1924-ben grafikáival szerepelt a Nem
zeti Szalonban, majd kisebb grafikai gyüjtemény-
nyel a Mentor kiállítási helyiségében. 1926-ban 
gyűjteményes kiállítást rendezett a Nemzeti Sza
lonban erősen stilizált, a dekoráció felé hajló raj
zaiból és pasztelljeiból (tájképek, csendéletek, 
figurális kompoziciók) és japános finomságú réz
karcaiból, p. B. 

F a r k a s h á z i - F i s c h e r , 1. Móric, porcellán-
KVáros, szül. 1800., megh. Tatán 1880-ban. 1839. 
alapította a herendi porcellángyárat. Előzőleg Pá
pán jól jövedelmező keménycserópgyár bérlője 
volt. Egy óv alatt felépítette a herendi gyár épü
leteit és a gyártáshoz szükséges legfontosabb be
rendezéseket, a tüzelőszert ós a szükséges nyers
anyag nagy részét pedig Herend vidéke szolgál
tatta. Az 1842. évi első magyar iparműkiállításon 
a gyár már a nyilvánosság elé lépett, mely sze
replését Kossuth Lajos is megdicsérte a kiállítás
u l irt ismertetésében. A régi cseh gyárak gyárt
mányai azonban rövid idó alatt elnyomták a kis 
Qerendi gyárat. Ekkor F. felhagyott az akkori 
^vatú használati edények gyártásával és a régi 
t-nai és a korai XVIII. sz.-i európai porcellánok 
mentorában készült edényekre tért át. Az irány
változás az összes európai (1845. évi bécsi mü-
4-ari) és amerikai kiállításokon nagy sikereket 

ózott a gyárnak, mely még a magyar szabad-
pgnarc alatt is dolgozott, amiben F. fiai mint ka
nnák vettek részt. 1851-ben a gyár a londoni, 

1855. a párisi világkiállításon, 1862. a londoni, 
1867. a párisi egyetemes kiállításon, majd 1873. a 
bécsi világkiállításon szerepelt.F.PárisbanabeC8tí 
le trend tisztikeresztjét kapta, 1867. pedig a magyar 
nemességet «irchai» előnévvel. I. Ferenc József 
fejedelmi vendégeinek a gyárból szerezte be aján
dékai!. Megrendelői voltak: Rothschild báró, 
Debouchére brüsszeli műgyűjtő stb. F. jobb mű
vész volt, mint kereskedő ós mikor a gyár jöve
delmezősége nem volt elég családja fentartására, 
1876. fiainak adta át a gyárat. 1884-ben a gyár 
részvénytársasággá alakult. Rövid 13 év alatt 
három tulajdonost is változtatott, míg végre 1897. 
az alapító unokája Farkasházy Jenő (1. o.) vásá
rolta vissza. F. B. 

2. F. Vilmos, porcellángyáros, szül. Tatán 
1839., megh. 1921 ápr. 30. Fia volt farkasházi 
F. Móricnak, a herendi porcellángyár világhírű 
megalapítójának. Ifjúkora óta rósztvett e gyár 
vezetésében ós különösen a porcéilánműfestószet 
terén vannak nagy érdemei. 1867-ben a párisi 
világkiállításon eddig soha el nem ért sikert 
arattak. Nemsokára működése terét Erdélybe 
tette át s Kolozsváron a herendi gyár minta-
fiókját alapította meg, egyszersmind az erdélyi 
ipar mÍDden ágának vezető egyénisége lett. 
0 képviselte a milleniumi kiállításon az erdélyi 
ipart, ő alapította a kolozsvári izraelita (neológ) 
hitközséget, melynek elnöke volt s vezetésével 
épült a hitközség temploma. Ezenkívül nejével 
együtt minden jótékonysági és kulturális mozga
lomban állandóan rósztvett. F. B. 

F a r k a s h á z y , 1. Jenő,keramikus ós művészet-
történetíró, szül. Székesfehérváron 1863., megh. 
Herenden 1926. Fischer Móric unokája. Tanul
mányait az École des Beaux-Arts-ban végezte, 
ahol nyolc év alatt a porcellángyártás minden 
technikáját elsajátította. Miután ismereteit még 
Angliában ós Németországban kibővítette, az ung
vári porcellángyárnál működött. 1897-től kezdve 
azonban kiváló tudását és munkaerejét a herendi 
gyárnak szentelte. Ott folytatta, ahol nagyatyja 
abbahagyta, a régi kínai, japán, meisseni, bécsi ÓB 
sevrósi mintákra támaszkodó herendi zsanért mű
velte és e téren oly eredményeket értei, melyek
ben a gyár régi tradíciói újraéledtek. Az 1900. 
évi párisi világkiállítás idejében modern formák 
és technikák ihlették meg. Nagy sikere volt a 
coulé és páte-sur-páte díszítésű porcellánjaival, 
melyeket ő tervezett és festett. Irodalmi téren is 
működött, két nagyobb monográfiát í r t ; Palissy 
élete és művei (1885), A Della Robbia család 
(1896). Mint a herendi porcellángyár részvény
társaság vezérigazgatója halt meg. F. B. 

2. F. Zsigmond*, politikus és ügyvéd, szül. 
Marosújváron 1874., megh. Budapesten 1928 
jún. 15. A budapesti egyetemen tanult s a jogi 
doktorátus ós ügyvédi oklevél elnyerése után 
egyik vezetője lett a családjától alapított Herendi 
Porcellángyár Rt.-nak, majd a politikai életben 
vitt jelentős szerepet és mint újságíró is kivált 
Előbb szerkesztője volt a kolozsvári Erdélyi Hír
adónak, majd főmunkatársa a Magyar Hírlapnak 
és Pesti Hírlapnak. 1910—14 közt mint az ólesdi 
kerület függetlenségi programmal megválasz
tott képviselője, megalapította a Függetlenségi 
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.•••o-os érzületüek nyomorúságosan tengetik éle
tüket, némelyek szintén az asztrológiai F.-ban 
kerestek választ. Azt azonban a fatalisták is 
konredálták, hogy imádsággal, alázatossággal és 
erkölcsös élettel az ember képes sorsán változ
tatni. (V. ö. J. Broydé, Jew. Enc. 1904.). L. Gond-
risrlés, Predestinatio, Akaratszabadság. s. R 

V á t j o l k ö t é s , német és jiddis nyelven Be-
,],«-l;en, szertartás, amely megelőzi az esketést. 
Magyarországon, de Európa és a Kelet minden 
ni ás országában ie fátyollal, vagy e célra készült 
díszes kendővel letakarják a hajadon meny
asszony fejét és így viszik a baldachin (chuppa) 
alá. Némely helyen komlót, vagy búzamagot 
szórnak a fátyolra, a termékenység szimbólu
mául. A szokásnak ez a része szláv eredetre vall. 
A F. eredetét kétféleképpen magyarázzák. A zsi
dók erkölcsi felfogása nagyra értékeli az asszonyi 
szemérmességet ós súlyt vetett rá, hogy ez a fel
szabaduló nemi élet küszöbén szimbolikus kifeje
zést találjon. A menyasszony fátyolozottan lép 
a vőlegénye elé, anélkül, hogy idegen tekintet 
ostromolja leányos tisztaságát. A romantikusabb 
magyarázat szerint a F. szokása az ősi időkben 
dívott menyasszony-rablás emlékét őrzi, mivel
hogy az elrablott nőket rendszerint fátyol alá 
rojtették. Ez a magyarázat túlságosan erőlte
tett, az első természetesebb és elfogadhatóbb. 
A Bzokás midenesetre nagyon régi és talán a 
Szentírásra támaszkodik, amely elmondja (Gen. 
2i, 15), hogy Rebeka lefátyolozta magát, mi
kor megpillantotta a férjéül kiszemelt Izsákot. 
Krro utal a menyasszonynak kívánt áldásmon
dás is: ccachoszénu at haji lealfe revóvó», nővé
rünk, ezrek ezerére szaporodjál. (Gen. 24. 60.) 
Vannak vidékek, ahol a háztűznózés alkalmával, 
ha a kérőt elfogadják, a leány fejét egy szem
pillantásra letakarják, rendszerint köpenyeggel; 
"írnek az elmaradása elutasítást jelent. Ez a nép
szokás nyilvánvalóan a F. szokásából bonta
kozott ki. u. P. 

*'"_Ay Szeréna*, színművésznő, szül. Erdőhegyen 
INtiíi. A színiakadémia elvégzése után a Nemzeti 
Színház szerződtette. Jászai Mari mellett a szin-
!-áz legkiválóbb tragikája volt, aki felfogásának 
jüL-iységével és nemes pátoszával a közönség 
komolyabb részének kedveltjei közé emelkedett. 
•Init Eva Az ember tragédia]á-ban, Goneril a 
yar király-bem, Adél a Báró és bankár-bari 
'•*^y sikert aratott. A komika szerepkörében is 
Kiváló alakítást nyújtott. 

*"»yl György, orgonista és énektanár, szül. 
j^nyhadon 1801 febr. 15., megh. Budapesten 
^ 'O szept. 15. A pozsonyi császári zeneiskola 
";"• "ndcko és Klein Henrik tanítványa volt, 1822. 
w ' ^ " e v a n g - hitvallású egyház orgonistája lett 
-•-^íape.sten, ahol ötven évig működött. Az ortho-
^"•^ zsidó zsinagógákban ó hozta be először a 
-' -̂ ues karéneklést. K. K. 
^ l• a y e r László, a 1% Híresebb magyar büntető-
•̂ K'-tsz, egyetemi tanár, szül. Kecskeméten 1842, 
Linu'-/.-udapestGn 1 9 0 6 nov- 9-> Egyetemi-
mi ̂ iimanyait a budapesti egyetemen végezte s 

uian eleinte eleinte országgyűlési gyorsíró volt, 1873. 
;-«=-JJi magántanár, 1895. rk. tanár, 1901, 
g a büntetőjog tudományának nyilvános ren

des tanára lett. F. egyik alapítója volt a Magyar 
Jogászegyletnek, melynek később alelnöke is lett. 
1870—80-ig szerkesztette a Magyar Themisz c. 
jogi szaklapot, majd a Jogtudományi Közlönyt, 
ahol a bírósági ítéleteket és a Btk.-et nem egy
szer szigorú, de nagy tudásra valló kritikában 
részesítette. Rendkívül nagyszámú és értékes 
tanulmányain kívül, melyek jogi szaklapokban 
jelentek meg, könyvalakban megjelent alko
tásai : Bűnvádi eljárásunk reformjához (1884) 
Bűnvádieljárasunk a törvényszékekeloít(1885) 
A magyar bűnvádi eljárás mai érvényben (1887) 
Bűnügyi esetek szemináriumi használatra (2, 
kiad. 1893); A Pribál-esethez (1888); Büntetési 
rendszerünk reformja (3 köt. 1889—93); Tanul
mányok a büntetőjog- és eljárás köréből (1894); 
Az otthon védelme a magyar büntetőjogban 
(1895); A magyar büntetőjog kézikönyve (2 köt. 
2 kiad. 1905); Az 1843-iki büntetőjogi javaslatok 
anyag gyűjteménye (1896—98); A magyar bűn
vádi perrendtartás vezérfonala (1899). s. K, 

Fa-ecltasj, 1. Imre, író ós színműíró, szül. Buda
pesten 1887. A gimnáziumot és az egyetemet 
Budapesten végezte. Már tizenhatéves korában 
érdekes hangú versei jelentek meg a Pesti Hír
lapban Advena Novus álnévvel. Több esztendőt 
töltött külföldön, különösen Berlinben, ahonnan 
cikkeket irt a Pesti Hírlapnak. Budapestre vissza
térve, a Nyugatban és más lapokban jelentek 
meg versei. Nevét ismertebbé színműveivel 
tette, amelyek tartalmas, izmos, a hatáskeltés 
minden eszközével rendelkező tehetségről tesz
nek tanúságot. Szereti a rikító témákat, ame
lyeknek markáns feldolgozásával megfogja a 
közönséget. Egész estét betöltő első darabját, 
a háborús tárgyú Silviő kapitányt a Magyar 
Színház adta elő. Ezt követték gyors egymás
utánban: Altona (Magyar Szinbáz); Madonna 
(Vígszínház); Trojka (Magyar Színház). Nagy si
kert arattak egyf elvonásosai: Szerelmesek; Elza 
asszony; Cirkusz; Aljas gazember; Füqgöny; 
Ringlispíl; Pera-Palace. 1922. rövid időre Ber
linbe költözött, ahol filmeket irt. 1925-ben az 
amerikai Paramount-filmgyár filmírásra szer
ződtette Holywoodba. 1926 óta ismét Budapesten 
él, mint az Est-lapok főmunkatársa, színházrovat
vezetője és szinikritikusa. Sz. G. 

2. F. István, orvos, szül. Esztergomban 1895. 
Jelentékeny tudományos munkásságot fejt ki 
magyar és külföldi szaklapokban. Gyermekorvosa 
az Izr. Siketnémák Orsz. Intézetének, a Magyar 
Izr. Kézműves, a Földmíveskópző Egyesületnek 
és az Ingyentej intézménynek. K. D. 

3. F. Sámuel, lapszerkesztő, szül. Göncön 
(Abaúj vm.) 1887. Egész fiatalon újságíró lett. Vi
déki lapoknál dolgozott, majd az Est munkatársa 
lett. 1918-ban alapította meg Miskolcon a Reg
geli Hírlapot, amelyet nagyszerű hozzáértésével 
az ország legjobb és legnívósabb vidéki lapjává 
fejlesztett. v. A. 

F e d e t l e n fő , 1. Fejviselet és hajlevágás. 
F e g y v e r n e k , nagyk. Jász-Nagy-Kun-Szol

nok vm. Lélekszáma 5752. A meglevő iratok 
alapján megállapítható, hogy már a XVIII. sz. 
végén is laktak zsidó családok F.-en, akik való
színűleg hitközségi életet éltek előbb a török-
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szentmiklósi kerületi rabbinátus alatt, majd 
— hogy mikortól, nem tudjuk — önálló hitköz
ségbe tömörülve. Körülbelül a 40-es években épí
tett a hitközség templomot, melyet 1901. restau
ráltak. Sem az alapítókra, sem az első elöljárókra 
nézve nincsenek feljegyzések, de mint az 1851 óta 
rendszeresen vezetett anyakönyvekből kitűnik, a 
P.-en letelepedett zsidók kivétel nélkül magyar
országi származásúak voltak. A kongresszus al
kalmával a hitközség statusqu o-nak nyilvání
totta magát, majd 1925. az Orsz. Orth. Irodához 
csatlakozott. A 70-es években annyira meggyara
podott a hitközség tagjainak létszáma, hogy kót-
tanerős népiskolát tarthatott fenn, melynek más-
vallású gyermekek is nagy számban voltak a 
növendékei. A világháború előtti évtizedben ós az 
azt követő évek alatt annyira megcsappant a hit
község létszáma, hogy az iskolát fel kellett osz
latni, nem lévén meg a törvényben előírt tan
köteles létszám. Meg kell emlékezni itt Roth 
Bernát tanítóról, aki több mint három évtizeden 
át vallásos és hazafias szellemben egész generáció
kat nevelt az azóta már megszűnt iskolában. A 
hitközség tagjai közül többen vittek számottevő 
szerepet F.-en. így néhai Kun Farkas, a puritán 
közhivatalnok mintaképe, aki 31 évig volt F. fő
jegyzője és évtizedekig a hitközség elnöke, továbbá 
Ehrlich Adolf dr. községi orvos, aki hosszú ideig 
volt iskolaszéki elnök. A Tisza Kálmán-féle 
szabadelvű éra alatt politikai szereplésével ki
magaslott Ehrlich Mózes hitközségi tag, aki F.-en 
levő birtokának legnagyobb részét a Pesti Izr. 
Hitközségre hagyta alapítványként. A hitközség 
évi 3400 pengős költségvetéssel dolgozik s körül
belül ugyanennyit fordít szociális célokra. A hit
községnek a hozzátartozó Kuncsorba községgel 
együtt 100 a lélekszáma, 25 családja van és 33 
adófizetője. 4 gazdálkodó, 12 kereskedő, 1 orvos, 
4 magántisztviselő, 5 iparos, 1 mérnök és 4 ma
gánzó van a hitközség tagjai között. A világ
háborúban 37-en vettek részt, közülök öten estek 
el. Az ellenforradalom áldozata Klein Zsigmond 
dr. községi orvos, aki miután a fronton vógig-
küzdötte a világháborút s érdemei elismeréséül 
a Ferenc József rend lovagja lett, 1920. vértanú
halált halt. A hitközség mai vezetősége: Reisinger 
József elnök, Korányi Sándor alelnök, Rónai Ist
ván jegyző, Speizer Miksa pénztárnok, Szabolcs 
Miksa ellenőr ós Liebermann Adolf előimádkozó. 

F e h é r , 1. Artúr, szsvulómüvész, szül. Buda
pesten 1887 jan. 22. Énekesnek készült, majd vi
déken színészkedett sokáig, azután a Vígszín
házhoz került, ahol öt évig működött. 1919-ben a 
színpadot kényszerűségből felcserélte a pódium
mal s rövidesen ismert és népszerű előadó- és 
szavalóművész lett. Bécsben, Berlinben, Parisban 
és más külföldi nagy városokban magyar- és 
németnyelvű előadóestéket rendezett. Évek óta 
minden fontosabb zsidó kulturális előadáson és 
hang versenyen szerepel. Magyarországon első
nek szólaltatta meg a héber költészetet. v. A. 

2. F. Dezső, író éa publicista, szül. Disznós-
don (Borsod vm.) 1869 dee. 24. Középiskoláit 
Miskolcon, egyetemi tanulmányait Budapesten 
végezte. Munkatársa volt a Pesti Naplónak, szer
kesztője a Bolond Istóknak. Később a Nagyváradé. 

lap felelős szerkesztője lett. 1889-ben került szinre 
első színdarabja Budapesten, A félmilliós terntí 
címen. Számosnovellás kötete közül legtöbb sikert 
a Hölgyek és urak c. ért el. 1918-ban adta Ü 
Ady Endre a zsidóságról e. munkáját. 1926-ban 
jelentek meg Ady Endre váradi publicisztikai 
írásai, amiket ő rendezett sajtó alá. 1900-ban ala
pította meg a Nagyváradi Naplót, amelynek azóta 
is felelős szerkesztője. 1928-ban LZa hív az acél-
hegyű ördög c. könyve az Erdélyben megindult 
antiszemita áramlat ellen küzd. B*. L 

3. E. Géza*, egyetemi tanár, filológus, szül. 
Kunszentmiklóson 1890 aug. L Magyar nyelvé
szettel foglalkozott s egyetemi tanulmányai végez
tével Szabadkán lett gimnáziumi tanár, majd 
Bulgáriába ment tanulmányútra, mely oly nagy 
eredménnyel járt, hogy annak feldolgozása utón 
a szófiai Bolgár Archeológiai Intézet tagjává 
választotta, 1924 pedig a debreceni egyetem 
tanára lett. Résztvett a Sumen-környéki ásatások
ban. Főbb müvei: Bulgarisch-ungarische Be-
ziehungenin den V—XL Jahrhunderten (1923); 
A bolgár-török kultúra emlékei (bolgár nyelven, 
1925); Az első bolgár-török khánok névlajstroma 
(bolgár nyelven, 1926); A madarai szikla-relief 
felirata (bolgárul és németül, 1926). 8. RÍ 

4. F. Gyula, színművész, szül. Kecskeméten 
1879 márc. 11. A Színiakadémia elvégzése után 
vidéken működött,majd Kolozsvárról a budapesti 
Nemzeti Színházhoz szerződtették. Főbb szerepei: 
Petur bán, Claudius (Hamlet), Göre Gábor, Men
delssohn (Tanner John) és több jelentékeny ala
kítás Shakespeare és Schiller drámáiban. 

5. F. Lipót, hegedűművész ós cigányprímás, 
szül. Hódmezővásárhelyen 1847., megh. Szegeden 
1915. Kiváló hegedűművész volt. Ó tanította 
Frigyes és Lipót Szalvátor főherceg gyermekeit 
hegedülni s József főherceg részéről magas ki
tüntetésben részesült. Amerikában is járt, Lon
donban pedig professzori címmel tüntették ki, 
míg a párisi világkiállításon a nagy aranyérmet 
nyerte el. T. ZS. 

6. F. Márton, publicista, szül. Nagyorosziban 
1878. A Magyar Párt nagyváradi titkára és a 
kongresszusi hitközség gazdasági elnöke. Meg
jelent művei: A nő vagyonjoga; Parlamenti 
reformok; Olvasókönyv felnőttek számára; A 
harmincharmadik népfelkelő gyalogezred tör
ténete; A zsidók és zsidóság. Cikkeiben az utód
államok zsidóságának a magyar kisebbséggel 
való politikai és kulturális együtthaladást köve
teli. .. s*. L 

7. E. Ödön, lapszerkesztő, szül. Miskolcon 1880. 
Tanulmányai elvégzése után az újságírói pályára 
lépett. Több budapesti napilapnak volt belső 
munkatársa s folyóiratokban számos finomhangú 
novellája jelent meg. 1916 óta a Miskolci Napló 
szerkesztője volt, majd 1927. a legnagyobb vidéki 
napilapnak,a miskolci Reggeli Hírlapnak a felelős 
szerkesztője lett. v. A. 

8. F. Sándor, író, szül. Londonban 1882. Fő
iskolai tanulmányait a budapesti egyetem böl
csészeti karán végezte, majd tanári oklevelet is 
szerzett. Bgyideig hírlapíró is volt. Több napi
lapban, valamint A Hét és az Új Idők c. hetila
pokban számos novellája jelent meg. Jelenleg 

.4 
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középiskolai tanár. Elbeszéléseinek önálló gyüj 
toniényo : A mester (1912). Bz. G. 

FeHérvári k a p u , 1. Zsidó kapu. 
f-'eilts, 1. Al/réá*, festő, szül. Bródon(Szlavonia] 

5880. Münchenben, Parisban és Londonban tanult 
tílőször a Könyves Kálmán Szalon kiállításain 
(1908,1909,1910) szerepelt Jenő bátyjával együtt 
impresszionisztikus,színes foltokban, széles ecset
kezeléssel odavetett tájképekkel. Később a Mű
csarnokban állította ki tájképeit és apró alaKos 
tomegkompozicióit. Május c. képét a fővárost vete 
meíí.1910 ben a berlini Secession rendkívüli tag
jává választotta. Képzőművészeti cikkeket ós 
művészeti kritikákat is írt magyar folyóiratokba 
és napilapokba. F. B. 

2. F Jenő*, festő ós grafikus, szül. Kaposváron 
1878. F. Alfréd bátyja. Tanulmányait Parisban, 
azután Münchenben Hollósyuál végezte. Humo
ros karikatúráival, melyek külföldi és magyar 
filclapokban jelentek meg, nagy sikereket ara
tott. Ilyen karikatúrákat állított ki a Műcsarnok 
kiállításain (1902—5)is. Ké3öbb impresszioniszti-
kusan festett, olajfestményeivel ós arcképeivel 
(liródy Sándor) szerepelt a Könyves Kálmán 
Szalonjának kiállításain. F. B. 

Fei te l Mór, író ós orvos, szül. Lakompakon 
(Sopron vm.) 1811. Csehországban tanult, majd 
Pápán tisztiorvos lett. Munkatársa volt az AlIgé
méi no Zeitung des Judentums (Leipzig), Orient 
(Loipzig), Jsraelit, Ben Chanauja (Szeged) c. la
poknak. Önálló művei: Mesivasz Nefes (Wien 
1842); Zulassigkeit u. Dringlichkeit der Syna-
gngenreformen (Wien 1845); Gotteswort und 
(jottesseqen. Költemény Ferenc J óz se f dicsőít e-
srre (Pápa 1855): Die Cholera in Pápa (1866); 
Reminisxenzen aus mernem Umgange m. Leo-
pold Löio (Pápa 1875); Fin Beitrag zur Gultur-
geschichte von Pápa (Pápa 1885). 

F e j é r , 1. Gyula, szemorvos, szül. Sarkadon 
1868 jún. 17. Bécsben tanult 8 ott szerezte orvosi 
képesítését, majd 1891 óta a Pesti Izr. Hitközség 
kórházának volt orvosa 1898-ig, azután a Margit
kórház szemésze, 1924. a Zsidó-kórház főorvosa 
iftt. Több, mint ötven tanulmánya jelent meg 
magyar, német ós angol szakfolyóiratokban. 
-Munkatársa az American Journal of Ophthalm-
-ogy-nak is. v. A. 

2- F. Gyula, hírlapíró, szül. Nagyszalontán 
l»/o. Vogel tábornoknak (1. o.), E. M. Stern heb-
faistának (1. o.) unokaöccse. Fiatalkorában mun
katársa lett a Giesswein prelátus szerkesztésében 
-lejelent Népnek, majd a Magyarországnak és 
a Magyar Nemzetnek. Ezeken kívül a Hétbe, Kiss 
József folyóiratába novellákat ée regényt írt Sza-
ontay Gyula írói néven. A Petőti-irodalom egyik 
^t<? feS6bb g y u - t e m é n y e van birtokában. 

1 8 ^ E Fajos, építész, szül. Máramarosszigeten 
A ' ' Júl. 28. A budapesti műegyetemen szerzett 
;1'-K«zmérnöki diplomát. A kaposvári városháza 
-^p pályázatán első díjat nyert. Eleinte Möller 
*\*n möegyetemi tanár irodájában dolgozott, 

HU • önállósította magát s késóbb meg-
* apitotta a Fejér és Dános céget, mely egyike 
vid-J"8 g l e ? n a g y ° b b építési vállalatainak s 
t*n\ ' D e b r e c e nben, Sopronban ós Szaloniki-
^ tannak fiókjai. Vállalata több budapesti köz-

és magánépületet, számos vidéki törvényszéki pa
lotát és gyárat épített. F. volt egyik megindítója 
a budapesti kislakásépítkezésnek, mely érdemei 
elismeréséül 1927. korinányfőtanáesossá nevezték 
ki. Alapította és szerkesztette a Magyar Pályá
zatok c. illusztrált építészeti folyóiratot. Több 
szakkönyv szerkesztésében részt vett. Több szak
egyesület vezetőségi tagja. A felekezeti életben 
is tevékeny részt vesz. v. A. 

4. F. László, (mátészalkai), államtitkár, szül. 
Nagykárolyban 1874. Jogi tanulmányait a buda
pesti s berlini egyetemen végezte. Berlinben köz
gazdasági tanulmányokkal is foglalkozott. A 
budapesti egyetemen szerezte meg jogi doktori 
oklevelét. 1896-ban báró Bánffy Dezső miniszter
elnöksége alatta miniszterelnökségen mint segéd
fogalmazó lépett állami szolgálatba és előbb a 
nemzetiségi ügyosztályban, majd a sajtóosztály
ban töltött rövid átmenet után egészen hivatali 
pályájának befejezéséig a közjogi osztályban 
teljesített szolgálatot, az első években mint elő
adó, később mint ennek az ügyosztálynak veze
tője. A szorosan vett és hazai vonatkozású 
közjogi ügyeken kivül a miniszterelnökség köz
jogi osztályának ügykörébe tartozott az Ausztriá
val való közös érdekű ügyek és a nemzetközi 
ügyek tárgyalása is. Ez ügyek ellátása körül 
szerzett érdemeinek elismeréséül az akkori elő
meneteli viszonyokhoz képest gyorsan jutott 
előre a hivatalnoki rangsorban és gróf Tisza 
István miniszterelnöksége alatt 1913. miniszteri 
tanácsossá nevezték ki. A világháború alatt saját 
ügyosztályának vezetése mellett különleges meg
bízásokat kapott egyes bonyolultabb és nehezebb 
háborús vonatkozású ügyeknek intézésére is. 
Ilyenek voltak a többi között a háborús károk 
kérdése, a megszállott területek közigazgatásá
nak ügyei, a hadsereg- főparancsnoksággal tár
gyalandó ügyek, főképen pedig a rokkantkérdós 
megoldására tervezett különböző szociális intéz
mények előkészítése. 1917-ben magyar nemes
séget nyert «inátészalkai» előnévvel, 1918. 
helyettes államtitkárrá nevezték ki, 1922. tör
tént nyugalombavonulása alkalmával pedig az 
államtitkári cimet kapta. A forradalmi időkben 
hivatali állásában hasznos szolgálatokat tett a 
magyarországi zsidóságnak. Több közjogi és köz
igazgatási jogi tanulmánya jelent meg. Bz. G. 

5. F. Lipót, matematikus, egyetemi tanár, 
szül. Pécsen 1880 febr. 9. A budapesti, ber
lini, göttingeni ós párisi egyetemeken tanult. 
1905-ben magántanár, 1911. nyilvános rendes 
tanár lett a kolozsvári, majd még u. a. évben a 
pesti egyetemen. Tagja az Orsz. Középiskolai 
Tanárvizsgáló Bizottságnak és a M. T. Akad., ahol 
1911. a Marcibányi-jutalmat nyerte el. Igaz
gatósági tagja a Circolo Matematico di Palermo-
nak és annak folyóirata szerkesztőségének, ál
landó munkatársa a Mathematische Annalen-nek. 
1912-ben alelnöke volt a cambridgei matema
tikai kongresszusnak. Tagja a Göttingeni Tudo
mányos Társaságnak. 1918-ban elnyerte a Magy. 
Tud. Akadémia nagydíját Legfontosabb művei: 
Untecsuchungen über Fouriersche Reihen 
(1904); Das Ostwaldsche Prinzip in der Me-
chanik (1906); ZToer Stabilitat u. LabiUtát eines 
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maieriellen Punktes im widerstrebenden Miitel 
(1.906); Über die Fouriersche Reihe (1907); 
XJber die Wurzel vom kleinsten absoluten 
Betrage einer algebraijaién Gleichung (1908) ; 
A sympiotikus ériékek meghatározásáról (1908. 
Akadémiai székfoglaló); Über die Laplace'sche 
Reihe (1909); Sur les smgularité de la série 
de Founer des fonctions continues (1911). s. R. 

6. E. Sándor, festő, szül. Budapesten 1876., 
elesett 1915. a világháborúban. A Képzőművé
szeti Főiskolán, Parisban és Münchenben tanult. 
Főleg figurális kompozíciók érdekelték, de sok 
arcképet és tájképet is festett, eleinte sötét tónu
sokban, élete vége fele derültebb, plein-air törek
vésekkel. A Műcsarnok 1909. évi kiállításán 
szerepelt először. Nevezetesebb kompozíciói: Az 
irgalmas Szamaritánus ; Mátyás király kiveri 
a törököt Jajce várából; Éjjeli menedékhely. 
A galíciai harcokban Uscije mellett hősi halált 
halt. F. B. 

F e j é r v á r y , 1. Erzsi*, festő, szül. Budapesten 
1890. Körmendi Frim Jenő (1. o.) szobrász felesége. 
Budapesten, Nagybányán és végül Parisban ta
nult. Arcképeket, aktos kompozíciókat, csend
életeket és tájképeket fest sok szín- és dekoratív 
érzékre valló fölfogással. Kiállított a Kéve kiál
lításain (Öixarckép ; Álarcos akt stb.), a Műcsar
nokban (Táncosnő ; Ádám és Éva) és Parisban 
a Sálon d'Autornneban. Nagy sikere volt a Kör-
mendi-Frim Jenővel együtt tervezett porcellán
szobrocskáival (1913), nemkülönben bábszínház-
figuráival. F. B. 

2. F. Frigyes*, hírlapíró, szül. 18-48., megh., 
Budapesten 1910. Jogi tannlmányokat folytatott 
a budapesti, majd több külföldi egyetemen. 1868. 
a Századunk c. hírlap munkatársa, 1870. a Buda
pesti Közlöny segédszerkesztője volt. Később 
hadbíró lett és mikor mint századoshadbíró nyug
díjaztatta magát, ismét hírlapírói tevékenységet 
folytatott. Előbb az Országgyűlési Értesítő és az 
Ungarische Post c. kőnyomatos lapokat szerkesz
tette, majd 1891. megalapította a Magyar Táv
irati Értesítőt (német kiadásban Ungarische Cor-
respondenz a). Ezek a kőnyomatos újságok hosszú 
ideig hírforrásul szolgáltak a külföldi sajtónak 
Magyarország eseményeiről. 8z. G. 

Fej v i s e l e t é s h a j l e v á g á s . A zsidók F. 
szokása nem bibliai parancson alapszik. A fejnek 
föveggel való eltakarása szertartás vagy imád
kozás vagy tiszteletnyilvánítás alkalmával két
ségtelenül ókori eredetű s az megvolt a zsidó 
államban is. A nők hajlevágási szokása azonban, 
mely Kelet-Európában s Magyarországon is az 
orthodoxia körében rendkívül elterjedt, a leg
csekélyebb mértékben sem vezethető vissza sem 
a bibliai, sem a talmudi vagy gáoni korra, sőt a 
középkor első felére sem. A férjezett asszony 
hajlevágása a zsidóélet számos kutatója szerint 
kimutathatóan szláv eredetű szokás, melyhez a 
zsidó múltnak egyáltalán semmi vonatkozása 
nincs, éppoly kevéssé, mint a kaftánnak, tincsnek 
és más hasonló dolgoknak, melyek szintén kelet-
európai szláv eredetűek. A fej fedése tisztelet-
nyilvánítást fejez ki a zsidó felfogásban s így az 
Isten iránt való alázatos tisztelet kifejezésére is 
használják. A zsidók tehát fedett fejjel imád- I 

koznak. Ez a szokás kétségtelenül bibliai kor** 
megy vissza, de ekkor s később is csupán mint a 
keleti művelt népek szokása terjedt el. Ezzel 
szemben a nők hajlevágását csak büntetésnek 
alkalmazták az ősi zsidók olyan esetekben, mikor 
a nő házasságtörést vagy erkölcstelenséget kö
vetett el. (Móz. IV. 5.18, Móz. III. 21. 10.) Minden 
más kategória azonban kibontott és megnövesz
tett hajjal járhatott, férfi és nő egyaránt s azt 
a_ legszebb testi i ísznek tekintették. Az Énekek 
Éneke csodálat és magasztalás hangján említi 
Sulamith hosszú, leomló hajviseletét. (4. 1; 4, 5. 
7. 5 és Ezékiel 16. 7). Hajadonoknál általános 
szokás volt úgy az ókori zsidóságnál, mint a 
középkorban is a keresztes hadjáratokig, sőt 
Nyugat-Európában megszakítás nélkül, a haja
donok hosszú hajviselete. De a házas asszonyok
nak már a Misna keletkezése korában nem volt 
ildomos dolog kibontott hajjal, illetőleg fedetlen 
fejjel az utcára menniök és vendégeik előtt 
inutatkozniok. Arról is van feljegyzés, hogy 
ha férjes asszony kibontott hajjal ment végig 
az utcán, az válóokul szolgált. (Ketubót tract. 
7. 6, Jer. Szóta 1, 16b). Más adat szerint (Bamid-
bor Rabba 18. 20) pedig tisztes férfiú nem lép
hetett be olyan házba, ahol az asszony kibon
tott hajjal mutatkozott, mert ezt a nők részé
ről illetlenségnek tekintették s a meztelenség 
(ervó) egy nemének fogta fel az ókori zsidó 
erkölcsi felfogás. A diaszpórában a környezet 
szokásai terjedtek el és legtöbbnyire nemcsak 
leányoknak, hanem férjes asszonyoknak is meg
engedték a kibontott hajviseletet. Ez főképp a 
román államok zsidóságánál volt általánosan el
terjedve s a szefárd és francia rabbik semmi ki
fogást sem emeltek ellene, sőt a Sulchan-Árucb, 
a XVI. században kodifikált zsidó jog sem (Orach 
Ghájim 75. 2). A hajlevágás alkalmazása férjhez 
menetelkor, mely a hazai orthodoxia körébea 
máig elterjedt, kizárólagosan szláv szokás, ám
bár van vélemény, amely szerint a Rajna-vidéki 
zsidók a keresztes hadak pogromjaínak nó-
gyalázásai ellen foganatosították ezt az intézke
dést. A hajlevágás ebben az esetben is a közép
kori német ghettók szokása s így semmiféle val
lási összefüggés nem lévén benne, ehhez képest 
kötelező erővel sohasem bírt, de mint szokás, 
hihetetlen szívóssággal fenmaradt napjainkig. 
A pontosan kimutatható bizonyítékok szerint 
azonban nem is Rajna-vidéki, hanem egyenesen 
lengyelországi szláv eredetű ez a szokás. Itt 
ugyanis a szlávok a hajadonokat formálisan el
adták s ezzel egyidejűleg hajukat tövig levágták. 
A zsidók azután a XVI. században átvették ezt a 
szokást Lengyelországban, ahonnan az üldözések 
nyomán járó állandó vándorlás következtében 
a szokás az egész Kelet- és Délkelet-Európára 
elterjedt, de p. 0. a művelt német orthodoxia 
vagy akár a régebbi olasz, holland és szefárd 
zsidóság sohasem követte, míg Magyarországon 
az orthodox zsidóság az esküvői szertartások egy 
fontos és ünnepélyes aktusának tekinti máig azt* 
valószínűleg azért, mert súlyt helyezvén a há
zasélet tisztaságára, ezzel is megcsökkenteni 
kívánja a megkísértések lehetőségét. Ha tehát 
nem is szép a szokás, az erkölcsi tartalmat nem 
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lehet elvitatni tőle és a lelkiismeret, ha a modern 
gzempontokat elveti, nehezen döntheti e l : hasz
nos-e, vagy káros az ellene való agitáció. Igen 
jellemző, hogy éppen a zsidók iránt rendkívül 
szigorú í. Miklós cár már 1845. rendeletileg meg 
akarta szüntetni ezt a szokásmaradványt, de 
eredménytelenül. A szefárd zsidóknál a zsidó val
lásosság ós tudományosság virágzása idején is 
kiváló rabbik adtak kifejezést a női fejelfedést 
korlátozó intézkedések és szokások iránt való 
ellenszenvüknek. így Mózes Alaskar responzu-
raaiban az egész fejlefedést puszta szokásnak 
tartja, amelynek semmiféle kötelező ereje nincs. 
Nem kevósbbé jellemző, hogy a középkorban a 
zsidó tudományosság centrumában, a Provence-
han a zsidók előtt ismeretlen volt a fejlefedés, 
mellyel vallásos megnyilvánuláskor sem éltek 
ők, akik a héber nyelvű tudományos irodalom, a 
bibliaexegézis ós filológia megalapítói voltak. 
Krro vall a XIII. századbeli Izsák de Vienne 
Őr Zorua c. műve (2. 43), mely szerint a francia 
rabbik fedetlen fővel imádkoztak ós náluk a 
•/yormekek Szimchász-Tóra ünnepén ugyanúgy 
járultak a. Tóra elé. Mégis, ez csupán Dél-Fran
ciaországban volt meg, mert a fedetlen fővel 
való imádkozást sem Spanyolországban, sem 
sehol nem engedték meg, aminthogy ez — mint 
jeleztük — a bibliai korban is el volt tiltva, 
a kohanitáknak pedig előírt diadóm, a «Kóhen 
sródól»-nak, (a főpapnak) aranyozott szegélyű 
diadóm-viselet volt kötelezően előírva szertartá
soknál. A fedetlen fővel való imádkozást elítélik 
a középkor legkiválóbb rabbijai is, így Maimo-
nideaz, Alfaszi és mások, sőt szintén szefárd 
részről a Jóre Dea, a Sulchan-Áruch egyik 
része is. Csupán Franciaországban voltak ez 
«llon, R. Ábrahám ben Nathaniel de Lunel, a 
fut-Mánkig szerzője, csodálkozik azon, hogy 
a spanyol zsidók ima közben befedik fejüket. 
Másrészt mindenkor csupán szokásnak nyilvá
nítják az egészet éppen a legkiválóbb és leg
vallásosabb rabbik ós egyházi tudósok, így a 
X VIII. 6z. leghíresebb zsidó tudósa, R. Élija Vilna 
is. Viszont, mint szokás a jelzett provenceit ki-
vfvu, mindenütt függetlenül, tehát bibliai korra 
visszamenőleg megvolt s el is volt terjedve, 
mint azt a XVI. századi József del Medigo krétai 
*zul., sokat utazott padovai rabbi müveiből tudjuk. 
Minthogy pedig a fej elfedése vallásos alkalmak
kor általános szokás volt, ennek az ú. n. zsidó-
«künól is meglehetős lényeges ezerepe volt az 
££&az újkor folyamán. Annál érdekesebb, hogy 
K-miitathatólag éppen Magyarország volt az első 
Állam, amely törvényesen gondoskodott arról, 
"°<íy az eekületótelnél a fej fedve maradhasson, 
miután a zsidók saját Bibliájukra tesznek esküt 
* íróságok előtt. Ez az 1517-ből való törvény 
j e n e s e n megköveteli, hogy «püeum judai-

mm eapite habens» tegyenek esküt. (A «püeua» 
á adóktól viselt sapka v. 
u . - .-—. .. a cappa volt.) E helyt 
^ lenét említés nélkül hagyni, hogy ugyan-
tvvt? aZ l d ó b e a Európa nyugati részén a zsidó 
in,: „ l a n n e m lehetett a bíróságok előtt tanú, 
voit • r t l j u k a D a s e l i zsinat idevonatkozott döntése 

M irányadó, mely szerint nem tanúskodhattak. 
-°agyar törvényhozás tehát az akkori viszo

nyokhoz mérten ismét humánus volt. A fövegben 
való eskületételre a XVI.—XIX. század elsó felé
ben számos német állam intézkedett törvényes 
úton sorjában, míg az egészet el nem törölték, 
mint korszerűtlent. A fejviselet, ill. a kalap hasz
nálata ellen a XIX. század elejétől, a belső zsidó
reformmozgalmaktól kezdve magának a zsidó
ságnak egy része foglalt állást Németországban, 
Ausztriában, Magyarországon, majd Amerikában, 
ahol reformhitközsógek alakultak. Magyarorszá
gon a mozgalom vezetője Chorin Áron (1. o.) 
aradi hírneves főrabbi volt, aki idevonatkozó 
támadó müvét az orthodoxia ellen irta ily cím
mel : ígéret Elószof oder Sendschreiben eines 
afrikanischen Mabbis an seine Kollegen in 
Európa (Prag 1826), melyre természetesen a 
válasz orthodox részről nem maradt el s jogosult 
is volt, mert Chorin ebben a kérdésben is mint va
lamennyiben, túlment a helyes és korszerű célon 
s a vallás komoly tradícióit támadta meg. s. R. 

Irodalom. Löw Lipót, Gesammelte Sohriften II. köt., 
Élne Vorlesung über Barhauptigkeit címmel és Zunz, 
Gesammelte Schriften II. kőt. ; a Buscn-féle Jahrbuch 82. k., 
továbbá Jew. Encycl. 

F e k e t e . Ősi magyar zsidó családnév a Nagy 
Lajost követő időkben. (L. Családnevek.) 

F e l t é t é , 1. Andor, ügyvéd és publicista, szüL 
Marosvásárhelyen 1883. Egyetemi tanulmányait 
Budapesten végezte és hírlapíró volt a Független 
Magyarországnál, majd a Pesti Naplónál. Maros
vásárhelyen telepett le és vezetőszerepet visz 
úgy a városi, mint az országos politikai életben. 
Alapította a Székely Napló c. lapot, amely a szé
kelységnek máig is fennálló legnépszerűbb or
gánuma. Sz. L 

2. F. Ignác, publicista és ügyvéd, szül. Nagy-
kállón 1858-ban Jogi tanulmányait a budapesti 
egyetemen végezte, majd ügyvédi oklevelet szer
zett. Korán kezdte a hírlapírást az Ellenőr o. 
napilap szerkesztőségében. Amikor utóbb ez a lap 
egyesült a Honnal, majd beleolvadt a Nemzet c. 
félhivatalos napilapba, ennek segédszerkesztője 
voit. Széleskörű ügyvédi joggyakorlatot is foly
tatott és a Magyar Fővárosi Malom egyesület 
titkára volt. A Magyarországi Hírlapírók Nyug
díjintézetében, melynek alapításában nagy része 
volt, tizenegy évig mint titkár, majd mint alel
nök működött. Szakfolyóiratokban megjelent 
közgazdasági tanulmányai mellett főbb önálló 
munkái: Szabadalmi jogunk reformja: Az 
őrlési forgalom; A szabadkőművesség törté
nete. Emberbaráti téren is sokat szeropelt ós 
jelentős érdemei vannak több jótékony intéz
mény alapítása és fölvirágoztatása körül. sz. G. 

3. F József*, író, szül. Kecskeméten 1854 nov. 
19., megh. Budapesten 1928 márc. 8. Lipcsében 
járt egyetemre s egyik alapítója volt a lipcsei 
Magyar Egyletnek. 1874-ben kiadta a Deutsche 
Reichslaterne c. folyóiratot, majd hazatért s a 
Kecskeméti Lapokat szerkesztette. 1884-ben meg
alapította a Magyar Szalon és az Otthon c. folyó
iratokat s szerkesztőjük volt 1893-ig. F. egyik 
alapítója az Otthon írók Körének, a Vígszínház
nak és a Nemzeti Szalonnak. Önállóan megjelent 
művei: Az esküdtszéki intézményről (1884); A 
magyar nemzet gazdasági története (1887); Há
rom vígjáték (1889); A vallástalanságról (1890); 
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Halandó Istenek (1890); Magyar festők műter
meiben (1894); A nőkérdés (1895); Az erkölcs 
élettana (1902); Az élet bölcselete (1903); A 
világ egységes élettörvényei (1905). Sz. G. 

4. F. Mendel, a zsidó prefektus megbízottja 
volt Pozsonyban. 1511-ben kapta megbízatását 
Mendel Jakab zsidó prefektustól (1. o.), hogy 
a zsidók sérelmeit rendezze. Az ellentétek a zsi
dók és a város között azonban oly nagyok voltak, 
hogy közbenjárása eredménytelen maradt (1. Po
zsonyi zsidók). F. egyébként állandóan Budán 
lakott és minden valószínűség szerint rokona volt 
a zsidó prefektusnak. Jelentős vagyona volt és 
pénzüzletekkel foglalkozott. Többek között adósai 
voltak Brandenburgi György, II. Lajos gyámja, 
Gyarmati Balassa Ferenc és Csetneky János. ü. h. 

5. F. Mihály, matematikus, egyetemi magán
tanár, szül. Zentán 1886 júl. 19. A budapesti és 
göttingeni egyetemeken tanult s miután bölcsé
szeti és középiskolai tanári oklevelet nyert, a 
főváros középiskoláiban működött, egyszersmind 
egyetemi tanársegéd, majd 1914—1920 közt a 
matematikai analysis magántanára lett az egye
temen. 1920-ban állásait elvesztve, a Pesti Izr. 
Hitközség főgimnáziumának lett tanára. 1928-ban 
meghívást kapott a jeruzsálemi egyetemre, ahol 
az előadásait már megkezdte. Számos tanul
mányt írt hazai ós külföldi szakfolyóiratokba. 
Főbb önállóan megjelent művei: Két szám
elméleti probléma (1909); Séries de Dirichlet 
(1910); Széttartó végtelen sorok (1911); La-
guerre egy problémája (1912); Bacines des 
moyennes arühmetiques (1913); Absolut sum
mabilis sorok (1914); Lne limité infinite de 
chang. de signe d'une fonet (Paris 1914); Isme
retlen első együtthatókkal bíró egyenletek gyökei 
(1918); Wurzeln gew. Minimumpolynome (1922); 
Null- u. Einsstellen alg. Funktionen (1922); 
Faktorenfolgen (1923); Wurzeln gew. alig. 
Gleichungen (1923); Zum Koebeschen Verzer-
rungssatz (1925); Nullstellen-Verteilung bei 
Polynomen{1926); The Zeros of Riemanns Zeta 
Function (1926). s. R. 

6. F. Soma, akadémiai tisztviselő. A Magy. 
Tud. Akadémia korrektora ós tisztviselője volt 
1844-től haláláig. Igen sok német, francia angolt 
regényt, novellát, tudományos munkát fordított 
magyarra, amelyek az Athenaeum, Pesti Divat
lap, Nemzetőr, Pesti Napló, Hölgyfutár, Családi 
Lapok, Budapesti Hírlap hasábjain jelentek meg. 
Főbb fordításai: Bulwer müvei (1841); A spa
nyol költészet története (1843); líz év a francia 
irodalomból; Az orosz irodalom története a 
XIX. században; Svéd irodalom (1843); Az 
olasz költészet; A kereskedelem története. 
A Nemzeti Színház részére több mint 30 színmű
vet fordított, köztük Shakespeare, Moliére, Du
mas s Kotzebue müveit. Szerkesztette a Hecke-
nast-féle Nemzeti Színházi Zsebkönyvtárt. T. ZS. 

7. F. Tivadar, író, hírlapíró, szül. Pécsett 1894 
nov. 2. A pécsi főreáliskola elvégzése után tanul
mányait a budapesti egyetem filozófiai fakultásán 
folytatta. Újságírói működésót a Pécsi Naplónál 
kezdte, majd Szegeden, Nagyváradon és Aradon 
dolgozott. Művei: Éniek két halotti maszkról 
(verseskönyv); Szerelmes kert (román költők an-
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tológiája); Genovéva hercegnő bőre (novellát 
Színdarabja: Miss Montecarló (operett). TenJesI 
várott él. g , . 

F e l t é t é h a l á l , 1. Kútmérgezés. 
F e l b e r m a n n , 1. Henry, angol publicista p 

Louis (1. o.) testvére, szül. Mándokon 1850., megk 
Frankfurtban 1927. Pozsonyban, majd a prágaf$« 
berlini egyetemeken tanult s főképen filológiává 
foglalkozott, majd doktorátust tett. 1873-baa 
Parisba ment, ahol«Bábel tornya» néven nyelvé. 
szeti intézetet alapított s munkatársa lett u 
«Evénement» ós ccRepublique Francaise» folyóir*. 
toknak, de George Sandnak ós Judith Gauthlei*» 
nek is dolgozótársa volt. Hosszabb utazás ut$e "* 
1877. Londonban telepedett le s 1879. társala* 
pítója lett a « United Service Gazette»-nak, 1880. 
pedig tulajdonosa ós főszerkesztője az «Exami-
ner» és «Life» c. folyóiratoknak. Később az 
ccEnglish Mail» folyóiratot adta ki Frankfurtban. 
Önállóan megjelent művei: Die Ethik Spinozas ; 
Geschichte der Mauren; Uber Maimonides; 
Das Land der Sagas; Früher und spüter; 
Gastle Nemes; Mein Traum; Der Turm von 
Bábel; Wie ich meinen Beruf verfehlte; Ein 
soziales Erdbeben ; Nur ein Weib stb. & B. 

F. 2. Louis, angol író, szül. Magyarországon 
1861., megh. Frankfurtban 1927. Már 1881. Ang-
liába költözött, ahol testvére a Life c. társa
dalmi folyóiratot szerkesztette, melynek ó is 
munkatársa, majd tulajdonosa lett. Számos magas 
angol ós magyar rendjel tulajdonosa, tagja volt 
a Magy. Földrajzi Társulatnak, a párisi világki
állítás magyar bizottságának is. Főbb művei: 
Hungary and its people; The Puszta; Ancstors 
of ourFuture Queen (a Teck-család magyar ősei
ről) ; Gipsys Czinkas Poophery, stb. Jókai több 
művét is F. fordította le angolra. & & 

F é l d , 1. Irén, színésznő, F. Zsigmond leánya, 
szül. Budapesten 1883 márc. 26. A Színiakadémia 
elvégzése után fellépett a Nemzeti Színházban, 
a Vígszínházban, majd a Magyar Színház tagja 
lett. 1910-ben önálló színtársulatot alapított 
Karaara játék néven, melyen Ibsent ós más kiasz-
szikusokat hozott színre, többeket közülük nálunk 
először. Főkép Ibsen női alakjainak kreálásában 
kiváló. 

2. Pl Mátyás, színigazgató és szíműíró, F. 
Zsigmond fia, szül. Budapesten 1873. Fiatal kora 
óta a színi pályán működött ós számos szórakoí-
tató bohózatot írt a nyári színházak számára. 

3. F. Zsigmond, színigazgató, szül. Spácan 
(Pozsony vm.) 1849. Bécsben végezte a színt 
iskolát s számos német színpadon működött. 
1875-ben a Városligeti Nyári Színházban műkö
dött, eleinte mint színész és rendező, később min* 
igazgató. 1890 óta addig németnyelvű színházá
ban magyar vígjátékokat hozott színre s teljesen 
megmagyarosította ós újból felépítette azt. 

F e l d m a n n , 1. Artúr, rabbi, szül. Galán-
tán (Pozsony vm.) 1884 jan. 19. 1904-19-ig volt 
a budapesti rabbikópző növendéke. 1910-ben avat
ták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1912. peo-S 
rabbivá. Ekkor lett pancsovai főrabbi, 1913 óta a 
pesti izraelita hitközség vallástanára. 1923-ban a 
pittsburgi zsidó hitközség meghívására Ameri
kába költözött. 1924-ben fölcserélte a pittsburgi. 
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ahbiszóket a jelentékenyebb hamiltoni rabbiállá-
'-ival. Főműve: A Mózes II. könyvéhez való 
UechiUák összehasonlítása, mint adalék a tan-
naitikus midráj történetéhez (Budapest, 1910). 

o F: József, rabbi, szül. Szamosszegen (Szat-
niíCr vm.) 1858 okt. 1. 1877—87-ig volt a budapesti 
Rabbiképző növendéke, 1886. avatták bölcsész
doktorrá Budapesten, 1888. pedig rabbivá. Azóta 
cogléii főrabbi. A forradalmakat követő időkben 
.aok zik látást szenvedett, úgyhogy állásából is 
visszavonult ós csak tanulmányainak élt. A kon
szolidáció után visszatért állásába, amelyben most 
is működik. Műve: R. Qutnánél élete és mű
ködése (Budapest, 1886.) F. D. 

3. F. Mózes, rabbi, szül. Pazdieson (Zemplén 
vm.) 1860 jan. 10., megh. Budapesten 1927 aug. 
11. A szikszói és nagymartom jesivákon tanult. 
1882-bon Galántára kerül apósa házába. 1891-ben 
mnok halála után megválasztották gálántairabbi
nak 8 egyúttal átvette az ottani jesiva vezetését. 
iDOl-bon a Pesti Izraelita Hitközség meghívta 
Brill Sámuel Löw örökébe és így a pesti rabbi-
iwtu.s elnöke lett. 1921-ben átvette a Rabbiképző 
fi'lsú tanfolyamán a szertartástan és decizori iro-
ilalotn tanítását, mely állását 1926 ig töltötte be. 
Irodalmi munkássága a rabbinikus irodalomba 
tartozik, melynek kiváló ismerője volt. Vala-
mtmnyi dolgozatát héber nyelven írta, jórészt 
köziratban maradtak reánk. Nevezetes a hadiözve
gyek eskethetőségéről szóló értekezése (Budapest, 
1916). F. D. 

4. F. Sámuel, rabbi, szül. Nagyváradon 1885. 
Hf'bor tanulmányait a nagyváradi és frankfurti 
joí-ivúkon végezte. 1920 óta mint katonai lelkész 
működött aromán hadseregben, majd hittanár 
i«-tt. 1928-ban a nagyszentmiklósi zsidó hitközség 
fúiabbijává választották. Jelentős műve: Fallás 
™ szocializmus (1918). F. D. 

ÍJ. F. Sándor, pszichoanalitikus, ideggyógyász, 
r._ Mózes pesti rabbi fia, szül. Galántán 1890. 
A budapesti tudomány-egyetemen szerzett orvosi 
diplomát. A pszichózis gyógyításának egyik ma
gyarországi úttörője. Kutatásait és egész mun-
-^súgát a praktikusság jellemzi. Első sorban 
^•vvitani akar s éppen ezért felfogásában nem 
^-'u.szkodik szigorúan Freudhoz, de a másik hí-
.,"? -,sZI(,1-°analitikusnak, Alfréd Adlernek azered-
:i**nyuit is elfogadja ós alkalmazza, amennyiben 

foknak praktikus hasznuk van. A Független 
^^anal i t ikusok Egyesületének elnöke és szó-
-»> *>* írásban értökes tevékenységet fejt ki a 

^icboanahzis népszerűsítése érdekében. Buda-
*?wa «•-* vidéki városokban állandóan tart elő-
^ o k a t , külföldi és magyar tudományos folyó-

•ÍI-T' a U é s e v k ö nyvekben, valamint napilapok
k á i V 6 l e n n e k m e g cikkei és tanulmányai. 
. . faiakban megjelent nagyobb munkái: A 
tá>\ llí'}l0i.encidja és annak analitikus gyógyí-
^fonií'r í\° °Áztonéltie ; Idegesség és ösztönélet. 
kJ-ovvöí0 V a n d e v e l d e : Tökéletes házassága. 
,^Zln**lXr&ti 8 z e r e t e t . A biblia nyelve nem 
vetvén t , Ö S y a tyá t ( , )l vagy anyától született 
iá-* hiMv t l ÓS n e v e z i testvérnek, hanem szá-
*~*«z rr ° n a Z eSószen távoli rokonságot s az 

-orzset szintén annak nevezi. (Lev. 25. 

48., Zsolt. 49; Gen. 13. 8 ; 14. 14,- 39. 15 ; Lev. 
21. 10; DeMt. 18. 7; II. Sám. 19. 13; Ex. 2. 11 
4. 18; Num. 32. 6; Beüt. 10. 9 ; 17. 20; 23. 19 
24. 7; jer. 34. 14; Num. 20.14; Beüt- 2. 4,8. 
23. 7; Amosz 1. 11). Úgyszintén a barátságra is 
előfordul a testvér kifejezés (Sám. II. 1.26; Ámosz 
1. 9;Jech. 11. 14), amely esetben már magasabb 
jelentése van, mert a testvéri érzést akarja ezzel 
kifejezni: ccNyisd meg kezedet testvéred, a sze
gény előtt» {Beüt. 15. 11); «Féljedl8tent, hogy 
testvéred élhessen veled» {Lev. 25. 36). A test
vér egy Atyának a gyermekeit jelenti: ccNem-e 
valamennyiünknek egy Atyánk van ? Nem-e egy 
Isten teremtett mindannyiunkat? Miért cselek
szik egy ember testvére ellen áruló módjára ?» 
(Malachius 2. 14); «Nem szabad testvéredet 
gyűlölnöd szivedben» (Levit. 19. 17); «Mily jó 
ós mily kellemes testvéreknek egyetértésben ól-
niök» (Zsolt. 133.), míg a zsidó mindennapi 
liturgia ezt tartalmazza: «Az, aki házatokban, 
lakozik, tenyésszen köztetek testvériséget és sze
retetet, békét ós boldogságot)) (Jer. Berachót 1. 
3 b.). A P.-et, mint fő erkölcsi princípiumot a 
biblia papi kódexe (Levit. 19. 18) emeli ki és 
parancsolja meg: «Szeresd felebarátodat, mint 
saját magadat» s az ezt megelőző vers előrebo
csátja, bogy «nem szabad gyűlölnöd testvéredet 
szívedben». Az ugyanilyen értelmű másik paran
csot : «sem bosszút állnod, sem neheztelned nem 
szabad néped gyermekei eílen», a keresztény 
tudósok egyrésze szívesen vonatkoztatja csupán 
zsidókra, de ugyanazon bibliai fejezet további, 
34-ik verse már ezt parancsolja: ccaz idegent, aki 
veled lakik, szintén szeretned kel l , . . . mint saját 
magadate, mely parancs különböző formákban 
még több helyt előfordul (1. Szeretet alatt). Az 
apokrif zsidó irat, a Bölcseség Könyve ezt 
mondja: «a bölcseség emberszeretet, az igaz
ságosnak emberszeretőnek kell lennie» (1 b., 7. 
23). A F. elvéből és parancsaiból következik, hogy 
felebarátaink, azaz embertársaink megalázása 
Isten hasonlatosságának ócsárlása (Tanchuma-
Midrás, Gen. R. 24. 5). Hillel a P. törvényé
nek gyakorlásában foglalta össze a zsidó vallás 
egész tanítását: ccAmi rosszul esik neked, azt 
ne tedd felebarátoddal; ez az egész Törvény, 
a többi csupán magyarázat)) (Sábbát 31a). Ezt 
az elterjedt zsidó erkölcsparancsot vették át 
Jézus ós az evangélisták (Jakab 2. 8; Márk 
12. 28-34 ; Lukács 10. 25 -28 ; Máté 7. 12 ; 
19. 19 ; 22. 3 4 - 4 0 ; Bóm. lev. 13. 9 ; Gal. 
5. 14; mely utóbbiban Hillel talmudi mondása 
szószerint idéztetik. A többi teremtmények (be-
riósz) kötelező szeretete szintén talmudi szárma
zású (Ábót 1. 12),míg agyűlölségről ezt tanítja: 
«A rokonteremtmények gyűlölete egyike ama 
három dolognak, amelyek miatt az ember kiűzetik 
erről a világról (Ábót 2. 11). A P. törvénybe
iktatása ós gyakorlása a zsidó géniusz teremt
ménye ós a zsidó vallás alapja a mózesi korszak
tól a mai napig. (L. még Szeretel, Arany szabály, 
Hillel, Abót, Judaizmus ós Etika címszavakat 
s azok irodalmát.) s. R. 

F e l e k e z e t , egy ugyanazon vallást követők
nek összesége. Van az állam szempontjából be
vett és nem bevett felekezet. Az előbbibe nem. 
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csupán születni, de belépni is lenét, az utóbbiba 
csupán születni. A zsidó vallást az 1895: 42. t.-c. 
nyilvánította bevett vallásnak. 

F e l e k e z e t e n k i v ü l i s é g , az az állapot, mi
kor valakinek nincsen vallása. Ilyen helyzetbe 
való lépését természetszerűleg nem az egyházi, 
hanem a polgári hatóságnál köteles bejelenteni. 
Nyilvántartása is a polgári hatóságra tartozik. 

F e l e k e z e t i v á l a s z t o t t b í r ó s á g o k , a 
magyarországi izraelita hitfelekezet három külön
böző szervezetén belül létesített külön bíróságok. 
Tágabb értelemben idetartoznak a kongresszusi 
szervezetben működő községkerületi bíróságok 
(1. o.\Í8. A községkerületi bíróság azonban nem a 
felek kijelölése alapján alakul meg és így tulaj-
donkópen választottbíróságnak nem tekinthető. 
Szűkebb értelemben tehát az izr. hitfelekezet 
választottbíróságai kétfélék: az orthodox szerve
zet ós a statusquo-ante szervezet választottbíró
ságai, a) Az orthodox szervezetben működő válasz
tottbíróságok hatáskörébe a hitközségek kebelé
ben, vagy a hitközségek között felmerülő viszá
lyok eldöntése tartozik. Oly hitközségi viszályok
nál, melyek kizárólag közigazgatási vagy pénz
ügyi természetűek, mindegyik fél két-két világi 
tagot választ bíróvá, akik azután együtt egy rab
bit választanak elnökké. Ettől a választottbíró-
ságtól felebbezni lehet a felebbezósi választott
bírósághoz, ahova mindegyik fél egy-egy rabbit 
és világi tagot választ, akik azután együtt egy 
rabbit választanak elnökül. Vallási kérdésekben 
felmerülő jogvitákat oly választottbíróságok dön
tik el, amelyek a fenti felebbezési választott
bíróságmintájára alakulnak s ily ügyekben feleb-
bezésnek helye nincsen, b) A statusquo-ante szer
vezet keretében létező választottbíróságok tagjait 
a aszövetségi tanácsa tagjai alkotják (1. Status
quo-ante szervezet). A statusquo-ante szervezet 
választottbíróságainak hatáskörébe tartoznak: a 
rabbik és a hitközségek, a hitközségek és tiszt
viselőik vagy ezek özvegyei közt szolgálatuk 
vagy javadalmazásuk tekintetében felmerült vitás 
ügyek és a hitközségek igazgatása keretében fel
merülő panaszok. Ezek a választottbíróságok a 
következőképen alakulnak meg: ha vitás vallási 
kérdésről van szó, úgy mindegyik fél a szövet
ségi tanács egy-egy rabbi tagját választja bíróul, 
a két rabbi pedig egy rabbielnököt választ. Ha 
vallási kérdéseken kívül anyagi vagy igazgatási 
kérdés is vitás, úgy mindegyik fél egy-egy világi 
és egy-egy rabbi tagot választ a szövetségi tanács 
köréből ós ezek egy rabbi tagot választanak elnö
kül. Ha pedig kizárólag anyagi vagy igazgatási 
ügy képezi a vita tárgyát, úgy mindegyik fél a 
szövetségi tanács egy-egy világi tagját választja 
bíróul s a két bíró választ egy harmadikat elnök
nek. Ez a választottbíróság ítéletét indokolni és 
írásban kiadni tartozik. M. E. 

Jmdnlom. Hajnóczi, A magyar zsidók közjoga ; Lőcse 1909; 
Munkácsi E., Az izraelita hitközségek alkalmazottainak 
szolgálati jogviszonya, (Budapest 1927.) 

F e l e k i , 1. Béla, ügyvéd, törvényhatósági bi
zottsági tag, a Pesti Izr. Hitközv. alelnöke, "szül. 
Lovasberényben 1862 okt. 3., megh. 1923 mára 1. 
Gimnáziumi tanulmányai után a budapesti egye
tem jogi fakultását végezte. A 90-es évek egy-
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házpolitikai mozgalmaiban és a recepciós javas
lat előkészítő munkálataiban tevékenyen mű-
ködött közre. 1890-ben tagja lett a főváros tör
vényhatóságának. Főleg a pénzügyi és szociál
politikai kérdések felé irányult figyelme. 
Emlékezetes sikert aratott a fővárosi kölcsön 
ügyében és nagy érdemei vannak a szociálpoli
tikai ügyosztály létesítése körül (1912). Radoczai 
János mellett jelentékeny buzgalmat fejtett M 
a terézvárosi polgárság megszervezésében, szá-
mottevő tagja volt a demokrata pártnak. 1919-ben 
a Pesti Izr. Hitközség oktatásügyének lett a 
vezetője, majd a hitközség alelnöke. Nevéhez 
fűződik a hitközség fiú- és leánygimnáziumának 
óletrehívása. Az évtizedeken át vajúdó zsidó 
középiskolai kérdést megoldotta: megnyitotta 
az első magyarországi zsidó gimnáziumok kapuit. 

2. F. Mór, orvos, szül. Sárospatakon 1834. 
Mint 14 éves gyermek részt vett a magyar sza
badságharcban a Pálkövy tanár által alakított 
guerilla-csapatban. Az olasz-francia háborúban 
(1859) tábori orvos volt. Sok tanulmánya jelent 
meg a szaksajtóban. Önálló művei: Emlékirat 
a magyar zsidók egyenjogosítása ügyében 
(Budapest 1868); Az elet és egészség rendszere 
(Beregszász 1879); A pálinka ital kártékony 
hatása (1883). 

3. F. Sándor, orvos, szül. Lovasberényben 
1865 okt. 31. Budapesten tanult s u. o. 1910. 
tisztiorvos lett. Irodalmilag főleg közegészség
üggyel foglalkozott. E tárgyú munkája : Buda-
pest egészségügye érdekében alkotott rendeletek 
és határozatok (3. k. 1904—9). , Szépirodalmi 
munkái: Vándor felhők (1898); Árnyak és su
garak (1904); Az én mezőm (1912). Műfordításai: 
Lenau versei és Német balladák (Magy. kvtár). 

F e l e k y , 1. Géza (magyarfeleki) író, P. Hugó 
fia, szül. Budapesten 1890 nov. 4. Egyetemi tanul
mányait u. o. és Berlinben végezte. Eleinte a 
Nyugat-ba írt művészettörténeti cikkeket, majd 
a Pesti Napló és Világ munkatársa s ez utóbbi 
lapnak 1920—26. szerkesztője volt. Önállóan meg
jelent értekezései : Tanulmányok (1912); Sziny-
nyei Merse Pál (1912); Képek, könyvek,, évek 
(1912); India és a világháború (1915); Észak-
Amerika benépesülése (1917). s. R 

2. F. Hugó (magyarfeleki), orvostanár, szül. 
Lovasberényben 1861. A budapesti egyetemen 
tanult és 1898. u. o. az urológiából magántanári 
kópesícóst nyert, majd a Poliklinika urológiai 
osztályának lett a főorvosa. Az ő kezdeményezé
sére létesült a Teleia egyesület, melynek szintén 
főorvosa. 1903-ban az Orvosszövetség urológiai 
szakosztályának elnöke, 1905. az Orsz. Közegész
ségi Tanács rk. tagja lett, 1910. pedig nemes
séget kapott. Nagyobb munkái: Az ivar- és húgy
szervek Uenorrheás megbetegedései (2. k. 1890); 
Klinik der Blasenkrankheüen{l896); A gonorr-
heás húqycsögyidladás abortiv orvoslásáról 
(1912); A húgycső betegségeinek mikroszkópia* 
karjelzése és orvoslása (1917). 

F e l e l ő s s é g . A talmudi jogrendszer sohasem 
szünetelőnek fogja fel az ember P.-ót. A tetteiért 
minden körülmények között helyt kell állania, 
még ha olyan állapotban követte is el őket, 
amelyben az öntudat lecsökken. Különösen áll 
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ez azokra az állapotokra, amelyeket az ember 
saját akaratából maga idéz elő, tehát az alvás 
vagy a részegség állapota. Az erre vonatkozó 
szentencia így szól: Ódom muod léólom, az em
ber minden körülmények között felelős (Bába 
KámaSb). F.M. 

F e l f e d e z é s e k , 1. Földrajz és Közgazdaság
tan. F e l l e b b e z é s , héb. bitül hadin, hachzőrasz 
hadin. A zsidó jog eredetileg nem isnerte a 
bírói Ítélet elleni fellebbezést egy magasabb fó
rumhoz, mórt felfogása szerint a törvényhozásban 
nem lehetnek alacsonyabb és magasabb fokoza
tok. A zsidó jog szerint ugyanis a törvénykezés
nél Isten is jelen van s a bíró tulajdonképpen 
Iston helyett s az ő nevében ítélkezik. Mégis vol
tak esetek, mikor bizonyos ügyekben egy ma
gasabb fórum döntött. így, ha a törvényszéknek 
valamely Tóra-törvény vagy jogszabály értelme
zését illetőleg kétségei támadtak, a 71-ek taná
csához a «Bész din hagódól»-hoz fordult s annak 
utasításai szerint ítélkezett. Büntető ügyekben 
semmiféle R-nek nem volt helye, már csak azért 
som, mert az ilyen ügyekben az ítéletet azonnal 
végrehajtották. Polgári ügyekben már a Misna 
időjében voltak olyan határozatok érvényben, 
amelyek a R-hez hasonló hatás elérését céloz
ták. Általában a F. a mai értelemben vett F.-től 
abban különbözött, hogy a felsőbb fórum nem 
ítélt, csak utasításokat adott, melyeknek alapján 
a torvényszék már egyszer meghozott ítéletét 
r.'vizió a iá vette és esetleg módosította. A F.-t te
hát tulajdonképpen a felülvizsgálat pótolta, 
t-z azonban csupán valamely jogi alapszabály 
helyességére vonatkozhatott, de semmi esetre 
-fem magának a bírónak az ítéletére, mert arról 
Henki sem kezeskedhetett, hogy a magasabb tör
vényszék ítélete igazságosabb lesz, mint volt a 
bíróé. Az ilyen F.-en kívül helye volt még a pör 
i-jrafelvételének, ha az elítélt olyan új bizonyító-
kokat szorzott be, melyek esetleg ártatlanságát 
igazolhatták. Ezt az újrafelvételi mindig az a 
t'Tvéuyszék intézte, mely előbb az ítéletet meg-
'-"zm. Hogy a tömeges újrafelvételeknek gátat 
\--suik-k, a vádlottól nyilatkozatot kívántak 
•" lift "z lemondott a további bizonyításról, akkor 
-' rovizió lehetősége végérvényesen megszűnt. 
•H,-nlí-ga palesztinai egyesült askenáz-szefárd 
^rabbinátus tölti be a felebbviteli bíróság szere-
!H-- 1 .ilesztinában, de természetesen csak ha-
•••K'bikus kérdésekben. F.M. 
, - ^ ' " n e r , 1. Dénes Pál, író és filmgyáros, 

•;'-y- l-udapesten 1888., megh. Berlinben 1928. 
, •>-t-,,"t"mi tanulmányai után a Pester Lloyd nmn-
n ) : a r s i -•'", majd berlini lapoknak dolgozott. 
. . .! 'I ' ,U1 " ^ í r t a Eötvös József Karthauzi c. 
•„:,' -:,"n, n-«-*z«máriumát, A háború után 
,S'\l ';: ' r ! lDt^n telepedett le, mint fihndramaturg 

~'b. megalapította Somló Józseffel (1. o.) a 
»y ('\Mmx](> berlini nlmg 

Bar. 
R. I. 

egyetemi ta-
,-, . „. ríyari céget. 
t ngyes* (németvölgyi), 

11 u „ • ! ? a z d a s z- szül. Budapesten 1871 júl. 
& M A ,; J '0So t s o l ö b b ügyvéd volt, majd 
^ ó i ^ i n " * 6 S K J f a d 6 k b a n k igazgatója lett, 
Poiitlk,, « , a b u d aPesti egyetomen az agrár-a maí?ántanára, 1914. uy. rk. tanár, 1920. 

a közgazdaságtani-kar rendes nemzetgazdaság
tan tanára, majd dékánja lett. Tagja a M. Tud. 
Akadémiának és több külföldi előkelő tudomá
nyos társulatnak. Rendkívül termékeny közgaz
dasági író s mint ilyennek nevét külföldön is 
igen előnyösen ismerik. Nagyobb művei: A nem
zeti vagyon becslése (1893. egyetemi pályadíjjal 
jutalmazva); A kiegészítő vagyonadó és szerepe 
a magyar adórendszerben (1895); A tőzsde meg
adóztatása (Hegedűs L.-tal közösen, 1895); Ada
lék mezőgazdasági hitelpolitikánkhoz (1897); 
A járadékbirtokok rendszere és alkalmazása 
Magyarországon (1900, nómetül.1905); L'évolu-
tion de la richesse nationale (1901, magyarul 
is); Die Schátzung des Volkseinkommens (ma
gyarul is, 1903); A nemzetközi fizetési mérleg 
és alakulása Magyarországon (németül is, 1908); 
La dette hypothecaire et les charges publiques 
des immeubles en Hongrie (1909); A valuta 
rendezése Magyarországon, különös tekintettel 
a készfizetések megkezdésére (2 k. 1911, néme
tül is); Ausztria és Magyarország nemzett va
gyona (németül is, 1913); Ausztria és Magyar
ország nemzeti jövedelme (németül is, 1913); 
Magyarország mezőgazdasága és a gazdasági 
közlekedés Németországhoz (németül is, 1915); 
Az egyenes adók reformja Magyarországon 
(németül is, 1916); Az átmeneti gazdaság kér- -
déseiröl (németül is, 1917); Csonka-Magyaror
szág nemzetközi fizetési mérlege és a jóvátétel 
problémája (1927, ném. 1923); A magyar szt. 
korona országai nemzeti vagyonának és jöve
delmének megoszlása a mai Magyarország és 
az utódállamok közt (németül is, 1923); A mai 
Magyarországnemzetközi fizetési mérlege (fran
ciául is, 1924); A pénzrendszer reformja Ma
gyarországon (franciául is, 1925); La situation 
financiére de VÉtat Hongrois (angolul is, 1924). 

3. F. Henrik*, nagyiparos, felsőházi tag, szül. 
Újvidéken 1859. Iskolai tanulmányait a kereske
delmi Akadémián végezte és 1882. a Pesti Magyar 
Kereskedelmi Bank kötelékébe lépett. Itt műkö
dött 1911-ig mint ügyvezető igazgató. Ekkor át
vette a tulajdonát képező Leipziger Vilmos-féle 
szesz- és cukorgyár vezetését s ezóta tevékeny
ségét a gyáriparnak szentelte, melynek európai 
hírű reprezentánsa. A Gyosz-nak egyik vezetője, 
majd Chorin Ferenc (1. o.) utódjaként elnöke lett, 
közben a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank is 
alenökóvé választotta meg. Számos ipari és keres
kedelmi részvénytársaság elnökségének és igaz
gatóságának tagja. A kereskedelmi ós iparkama
rák 1927. felsőházi tagnak választották. 

4. F. Jóéi, rabbi, szül. Sopronban 1862., megh. 
Sátoraljaújhelyen 1926. Pozsonyban tanult és u. 
o. sokáig még apósa házában is folytatta tanul
mányait. Csak 1902. vállalt rabbiállást, mint 
atyja utóda a sopronmegyei Beleden, hol 1922-ig 
működött. Ekkor választották meg rabbinak Sá
toraljaújhelyen, ahol haláláig működött. F. D. 

5. F. Sándor* (toronyi), építész, szül. Buda
pesten 1857. A budapesti műegyetemen ós a 
bécsi képzőművészeti akadémián tanult. Azután 
(1876—79) Parisban dolgozott Garnier, a pá
risi nagy opera építésze mellett. A magyar fő
városban ós vidéken számos magánópületet, kas-

file:///--suik-k


Felsőházi képviselet — 2 7 2 — f^ltAmadég 

télyt és palotát épített. Legjelentékenyebb alko
tása a késői csúcsíves formákban épített pénz
ügyminisztérium palotája a Várban. F.B. 

F e l s ő h á z i k é p v i s e l e t . Az országgyűlés 
felsőházáról szóló 1926: XXII. t.-c. 4. §-ának 
B) 6. pontja rendelkezik az izraelita vallásfele
kezet felsőházi képviseletéről. A törvény alapján 
maguk a hitközségek választják a két felsőházi 
képviselőt, még pedig életfogytiglan. A felsőház 
képviselőit a lelkészek közül kell választani. Az 
izraelita vallásfelekezet felsőházi képviseleté
nek ügye az 1921. évben került szőnyegre. Az 
1922. készült törvényjavaslat azonban az izraelita 
hitfelekezetet teljesen mellőzte. A Magyarországi 
Izraeliták Országos Irodája és az Orthodox Izrae
lita Központi Iroda e javaslat ellen együttes fel
terjesztéssel éltek, mire a kultuszminiszter a 
megbeszélés alapján hozzájárult a két iroda ál
láspontjához, nevezetesen ahhoz, hogy az izrae
lita vallásfelekezet a képviseletre két tagot igé
nyel. A beterjesztett 751. számú törvényjavaslat 
az izraelita vallásfelekezet képviseletére az izrae
lita hitközségek kiküldöttei által választott egy 
tagot jelöl ki. Az irodák erre a két tag küldés
jogát intézményesen biztosítani kérik. Ezek után 
az 1926 : XXII. t.-c. ezt törvénybe iktatja, a 
vallás- és közoktatásügyi miniszternek 88,206/11. 
1926. számú rendelete pedig a választás módo
zatait szabályozza. A választási jog gyakorlására 
jogosultak a hazai önálló izraelita hitközségek, 
amelyek a választójogot 2—2 kiküldött által 
gyakorolják, ezek egyike a hitközség elnöke, 
esetleg alelnöke, másika a hitközség szabály
szerűen megválasztott lelkésze. A pesti kongresz-
szusi hitközség a 2 kiküldöttön felül további 18, 
tehát összesen 20 kiküldött útján vesz részt a vá
lasztásban. Az izraelita vallásfelekezetet a fel
sőházban képviselő lelkész választása kijelölés 
alapján történik. A kijelölő bizottság tagjai a 
kongresszusi alapon álló szervezetű ékre nézve a 
működő 8 izraelita községkerület elnökei, illető
leg alelnökei, továbbá az Országos Rabbi egye
sület elnöke és alelnöke és a pesti izraelita hit
község rabbinátusa által e célból választott két 
lelkész. A kijelölő bizottság elnöke az Országos 
Izraelita Iroda elnöke vagy alelnöke. A kijelölő 
bizottság 3 lelkészt hoz javaslatba ; ezek közül az 
egyiknek a Pesti Izraelita Hitközség egyik lelké
szének, a másiknak a vidéki kongresszusi hit
községek egyik lelkészének és harmadiknak a 
statusquo-ante hitközségek egy rabbijának kell 
lennie. B választási szabályzat alapján a kijelölő 
bizottság kongresszusi részről Lőw Immánuel dr. 
szegedi, Fischer Gyula dr. pesti és Bemstein 
Béla dr. nyíregyházai, főrabbit, orthodox részről 
pedig Roich Koppéi budapesti, Rosenbaum Áron 
kisvárdai és Strasszer Salamon debreceni főrabbit 
jelölte, akik közül a hitközségek kiküldöttei 1927 
jan. 6. Lőw Immánuel szegedi főrabbit választot
ták meg a kongresszusi, Reich Koppéi budapesti 
főrabbit pedig az orthodox zsidóság felsőházi kép
viselőjéül. F. D. 

Fe l sőv i só CVinéul de sus) R. Máramaros vm. 
9249 lak. A hegyvidék egyik legnagyobb, a hagyo
mányokhoz leghívebben ragaszkodó hitközsége. 
Aránylag üatal hitközség a F.-i, mindössze 1877.1 

alakult meg. Előzőleg csak pár zsidó család 
lakott a hitközség területén, de a 80-as évek! 
ben erőteljesen megindult különböző vidékekről 
a zsidó családok beözönlése. Az alapítók Gottlieb 
Ábrahám, Fried Juda és Pollák Saul Lób voltat 
Első főrabbija a hitközségnek Güntzler Sámnri 
volt (BZÜI. Sátoraljaújhelyen 1835., megh. F..tt 
1911.), aki a maga idejében nagy talmudtuióg 
hirében állott. A hitközség hatalmas arányú és 
gyors tempójú fejlődésót mi sem mutatja jobban, 
minthogy 1859-től kezdve néhány évtized alatt 
négy templomot épített. A templomok építkezési 
költségeit a hitközségi tagok adták össze olyké-
pen, hogy előre lefizették a templomi ülőhelyek 
árát. A vallásos nevelés minél szélesebb körökben 
való elterjesztése céljából a hitközség első rabbija 
jesivát alapított, majd nemsokára megnyílt aTal-
mud Tóra is. E két iskola valóságos bástyája a 
felvidéki orthodoxiahagyományainak s növendé
keinek száma — akik messze vidékekről özön
lenek ide — eléri a 600-at. A hitközség kulturá
lis igényeinek kielégítését célozza a Degel Ha
tóra c. héber nyelvű havi lap. A Chevra Kadisa 
1895. létesült (elnökei Steinmetz Mózes és Pollák 
Pinkász). Van ezenkívül még egy Bikur Cholim-
egylet, melynek vezetői Lax Ábrahám,Gauer 
Osiás és Háger Naftáli, egy Kézmüsególyző-egy-
let a nagy számban lévő iparosok támogatására, 
továbbá egy nő- és egy leányegylet. A hitközség 
több tagja értékes gazdasági tevékenységet fejt 
ki. Kiválik közülök Elefánt Sándor vármegyei 
bizottsági tag, akinek fűrésztelepe 150 embernek 
ad kenyeret. Steinmetz Mózes és Kratz Mechel 
malma 80 embert foglalkoztat. If j . Fruchter Lá
zár fűrésztelepén 60, Léb Wolf malmában 70 
munkás dolgozik. A hitközség körülbelül 600,000 
leies évi költségvetéssel dolgozik. Anyakönyvi 
területéhez Középvisó, Alsóvisó, Leordina, Pet-
rova, Bisztra, Majszin, Szacsal, Jend, Szelistye, 
Dragomérfalva, Konyha és Kisbocskó községek 
tartoznak. Lélekszáma kb. 5000, a családok száma 
900. Érdekes, hogy adókivetés nincs a hitközség
ben, úgyhogy a tagok önkéntes adományaiból fe
dezik a hitközség adminisztrációjának költségeit 
A hitközség tagjai nagy számban vettek részt a 
világháborúban s közülök 16-an haltak hősi ha
lált. A hitközség jelenlegi vezetősége : Léb Wolf, 
Elefánt Sándor és Fogel Fischel elnökök, Silber-
herc Ferdinánd pénztárnok, Teszler Sámuel és 
Illovits Eizik számvizsgálók, Brettler Littman 
Talmud Tóra felügyelő, Fliegelmann Sámuel hit
községi tanácsos, Kora Iczik Mojse gazdasági fel
ügyelő, Kann Adolf jótékonysági felügy elő, Stein
metz Mózes, Mármor Mózes, Fruchter Hers, Fisch-
ler Lázár, Krátz Mechel Hers, Grünbaum Ferenc, 
"Weinberger Ábrahám, Salamon Meilieh, Niszel 
Emánuel és Stein Lázár elöljárók, Háger Mendel 
főrabbi, Weisz Dávid alrabbi, Horovitz Bernát, 
Pollák Hers kántorok és Fogel Izidor jegyző. 

F e l t á m a d á s (héb.: techijasz haviészim)- •"-
halottak feltámadásáról szóló hit aránylag ké
sőn fejlődött ki a zsidóságban, még pedig párszi 
és görög hatás alatt, de aztán oly mély gyökere
ket eresztett, hogy ma már megbolygatni sem 
lehet az egész vallásrendszer megrendülésének 
veszedelme nélkül. A F.-ról szóló hit belekerült a 
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liturgiába is, még pedig a tizennyolc benedikcióba 
(sémone eszré:) ((Dicsértessél Isten, aki megele
veníted a halottakat». Maimonidesz fölvette a 
tizenhárom hitvallomásba és a zsidóság vallásá
nak alapvető dogmájául fogadta el. A tizenhárom 
bitágazatról való vallomástótel (selős eszré ik-
kórim) a mindennapra eső vallásos observanciák 
közé tartozik és így minden vallásos zsidó a F.-ban 
való hitét is megerősíti minden reggel az isten
tisztelet keretében. 

A F. után való vágy először Jób könyvében 
jut kifejezésre (14. 1B—15), sőt a masszoretikus 
szövegben (19, 25—26) az abban való hit is. Az 
ó-héber mentalitásra jellemző, hogy a nemzeti egy
ség szenvedélyes várakozásában nem a halott em
ber, hanem a nemzet F, ára gondoltak s Jeremiásnál 
(31. 29) s Bzókielnél (18) is az egyetemesség sze
repel, sőt Jób reménységeinél is. A Zsoltárok fel
fogása szerint (99. 73) csupán a gonoszok lelke 
jut a Seólba, az igazságosaké egyenesen Istenhez. 
Jeremiás és Ezékiel szintén hasonló felfogásúak. 
A F. nacionalizmusa új kifejezésre jut a mes
sianizmusban, melyet Jesája (26. 19) fejez ki 330 
körül Kr. e. Dániel próféta is a közös P.-ban re
ménykedik (12. 1—4), az ő könyve pedig az idő-
szám, el. 165 körül keletkezett. Az eredeti zsidó 
fölfogás és bölcsesség tehát nem zárt ki a F.-ból 
senkit sem. Az apokrifák tovább fejlesztik a F. 
elméletét. Az (etióp) Enoch könyveli, kidolgozza 
a Seólt, az alvilágot, amelynek négy osztálya 
közül három feltámad. AII. Makkábeusok szerint 
az egész zsidóság részesedik a F.-ban (6. 26.; 7. 
9 — 36.; 14—46), viszont Enoch jelenései szerint 
csupán az igazságos érzületű izraeliták támad
nak fel az égi királyságban. Némely Zsoltár azon
ban ellentmond ennek a koncepciónak s a F.-t lehe
tetlennek tartja (v. ö. 88. 10.; 115. 17). A szláv 
Enoch könyve a testi F.-t kizárja s csupán a lel
kit ismeri el.Ugyanez a felfogásuk a Jubileumok 
könyvének (23. 31) ós az Assumptio Mosisnak 
10,9). A 49. és 73. Zsoltárok, az alexandriai zsidó 
írók, a Salamon Bölcsessége (3. 1—4.; 4. 7. 10), 
a 2 V. Makkábeusok ugyanezt vallják, Baruch 
Apokalypsise (49—51. 4) és II Ezra (7. 32—37) 
P«dig kiterjesztik a F.-t az egész emberiségre. 
Mindezek az apokrif iratok a F. hitét a fari
zeusokra vezetik vissza (II. Makkal- 7. 9 - 3 6 ; 
12. 43 — 44), ahol érvek vannak felhozva a szad-
duceusok ellen. A rabbinikus irodalomban a lélek 
halhatatlanságának hite fontosabb, mint a testi 
r., de hisznek a test F.-ában is (Szanhedrin 90b— 
y2b) a Bibliában előforduló, halottaknak tett ígéret 
alapj&n (Exod. 10. 4; Beüt. 11. 9; Num. 18. 
-* ; Deut. 4. 4; 31, 16 ; 32. 39) és a jövő életre 
yonatkozó hasonló kijelentések miattfEíCoaMö. 1 ; 
"eut 33. 6; Jós. 8. 30; Zsolt. 84. 5 ; Jesája 70, 
*; (--hullin 142a; Deut. 5. 16; 22. 17). A szad-
duet-usok tagadtak a F.-t (JOBephus, Antiquitates 
-)N UI- 1, § 4; u. a. De Bello Judaico II. 8. § 14. 

n^'J^61 2 3 ' 8 ; Szanhedrin 90b; Ábot á" 
-.-V 5J, annál inkább vallották azt azonban a 

.anzeusok, akik ezt a hitet bevitték a liturgiába 
•». atiol máig változatlanul megmaradt, miután a 

rueus teológusok alapvető hite volt. (Szan-
J £ < " H 10 1; v. ö. Abót 4, 22; Szőta 9, 15;. Az 

z e n u s o k - a farizeusokbol kiválva, szintén ugyan-
Znidó Lexikon. 

így hittek a F.-ban. A rabbik szerint Jób és Ézsau 
nem hittek benne (B. Botra 16a, b). «Aki nem 
hisz benne, az nem is fog részesedni abban», 
mondja a Talmud (Szanhedrin 90b). Igen elter
jedt hit volt az is, hogy Elija és a Messiás fogják a 
halottakat feltámasztani s számos vita van a Tal-
mudban akörül, hogy ki fog abban részesedni; 
legtöbbnyire az igazságos érzületűeket és éle-
tüeket részeltetik abban (Taánit 7aJ, mások csak 
a zsidókat, R. Jonathan szerint (Pirké B. Eliezer 
34;, az egész emberiség részesül a F.-ban, de az 
utolsó ítélet után a gonosz másodsz >r és örökre meg 
fog halni. Ugyanezt vallja az Új-Testamentum is 
(Luk. 14 14; 20. 35;. A F. a zsidó messianiz
musnak egy része (1. Messiás) s különösen a zsi
dóság mártírjai, akik a Törvényért haltak meg, 
részesednek abban (11. Makkal. 7.-6, 9, 23 ; Jal-
kut Jesája 26. 9; Midras Tehülim 17. 14; 
Sibyllinák 2. 85). Az ((országot örökölni» bibliai 
és talmudi kifejezés egyértelmű a «jövö élet» 
fogalmával, minélfogva sokan a F.-t csupán a 
Szentföldre értelmezték. Az utolsó ítélet, melyet 
«második halál»-nak is neveznek a Targumok és 
próféták, a gonosztevőket végleg kipusztítja. 
(Toszefta Szanhedrin 13; Midras Tehülim 6.1 ; 
9. 15;. Az egész zsidó F-i hit megegyezik abban, 
hogy csupán Isten műve a F. s ettől visszhangzik 
a zsidók naponkénti liturgiája is. Maimonides 
az egyébként nem dogmatizált Hitágazataiban 
(1. o.) az utolsót így szövegezte: ((Szilárdan hiszem, 
hogy bekövetkezik a halottak F.-a akkor, amikor 
a Teremtőnek az tetszik, dicsértessék az Ő Neve». 
Szaádja gáon szintén fődoktrinának tartotta a F.-t 
«Emunot we-Deóth» c. vallásfilozófiái művében 
s véleményét a Szanhedrin 10. l-re alapította. 
Chaszdai Crescas nem tartotta annak, sem Albo 
(XIV. és XV. sz.), bár hittek benne s úgy ők, mint 
Bachja, Künehi, Isaac Aboab csak az erényes éle
tűeket részeltetik benne.míg Ábra vanel és Menasse 
b. Izrael minden embert. Juda ha-Lóvi a Cuzari-ban 
tisztán képletesnek fogja fel az egész F.-t. s. R. 

Irodalom, K. Kohler, Jew. Enoyel. ; Hamburger, Eeal-
encyclopedle f. Bíbel u. Talmud ; Schürer, Qesch. d. jü-
disohen Volkea U.; Volz, Jüdische Eschatologie; Weber, 
Jüdiscbe Tbeologie. 

F é l ü n n e p e l i . Peszach harmadik, negyedik, 
ötödik és hatodik napja, szukkosz harmadik, ne
gyedik, ötödik, hatodik és hetedik napja csak fél-
ünnepnek számít. A munkaszünetre vonatkozó 
törvények nem vonatkoznak a félünnepre és csu
pán az ünnepi liturgia különbözteti meg e napo
kat a köznapoktól. Félünnep még a roschódes (a 
hónap első napja), a chanuka,a purim és a chamisó 
ószor bisvát. Peszach és szukkosz félünnepein 
hallelt is, muszafot is mondanak, a többin egyiket 
sem, a félünnep jellege egyéb szertartásokban 
jut kifejezésre (1. az illető clmszókat). F. D. 

F e l v e t t v a l l á s . A pogány korokr megtérí
tettjei vettek fel különböző vallásokat. így vették 
fel a zsidó vallást akozárok (1. o.) is még ősi hazá
jukban. A magyar honfoglalás után az üj hazában 
megtelepedett kozárok F.-a még mindig igen sok 
tekintetben különbözött a született zsidók örök
lött vallási szokásaitól. A vándor, harcos és nyug
talan vérű kozár zsidók vallási szokásai csak a kül
sőségekre szorítkoztak. A megkötött ós szigora 
vallásos gyakorlatokat már életkörülményeik 
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miatt sem végezhették, Így nem ünnepelték meg a 
szombatot sem és a mindennapos munkát akkor 
is változatlanul folytatták. 1050 körül még ezek 
a szokások éltek. A zsidó tudomány is teljesen is
meretlen maradt előttük. Ez a vallásos közöny 
több esetben váltott ki rendkívüli intézkedéseket 
a külföldön élő teológiai tekintélyek részéről, de 
mindig eredmény nélkül. u. L. 

Fé l - z s idók . Hitüktől, vagy népi karakterük
től eltávolodott zs dókat értettek alatta. Ezt a ki
fejezést legelőször Verböczy István használta az 
1524 szept. 8-iki országyülésen, amikor vehemens 
támadást intézett a kormány ellen, hogy a «log-
ragadozóbb ós legkegyetlenebb emberek, sőt fél-
zsidók sincsenek már a közhivatalokból kizárva, 
kikhez, mivel a kincstárt gonoszságuk már ki
merítő, a legkisebb szükség esetén kénytelenek 
vagyunk folyamodni, hogy nagy uzsorára pénzt 
kölcsönözzenek)). Verböczy Szerencsés Imrére 
(1 o.) célzott, mivel az megkeresztelkedése elle
nére sem tudott teljesen elszakadni a zsidó
ságtól, vagy pedig azért, mert még megkeresz
telkedése után sem tudták neki megbocsájtani a 
zsidóságát. u. L. 

F é m e s László, újságíró, szül. Nagyváradon 
1893. Több szépirodalmi műve jelent meg. Jelen
tősebb Regény figurák c. könyve. A nagyváradi 
színház 1928.'bemutatta a Tűzijáték c. három-
felvonásos vígjátékát. 

F é m e s - B e c k Vilmos'*, szobrász, szül. Buda
pesten 1885., megh. u. o. 1918. Beck Ö. Fülöp (1. o.) 
testvéröccse. A háborúban szerzett betegsége 
folytán korán, 33 éves korában halt meg, de így 
is legkitűnőbb plakettművészeink közé emelke
dett. Első arcképmellszobrait a Müvészházban 
állította ki (1910), nevét azonban a Nyolcak 1911. 
és 1912. évi kiállításán szereplő kis plasztikai 
müvei és vésett érmei tették széles körben is
mertté. F. B. 

Fen ic l i e l Sámuel, ornitológus és utazó, szül. 
Nagyenyeden, megh. Új-Guineában 1893. Szülő
városának ref. kollégiumában tanult s Herepey 
Károly és Csató János vezették be a természet
tudományokba. Dacára gyenge szervezetének és 
tüdőbetegségének, előbb a Dobrudzsa mocsarait 
kutatta fel zoológiai szempontból, majd Új-Gui
neába ment rendkívül nehéz viszonyok között. 
Itt tizennégy hónap alatt 206, részben ismeretlen 
madárfajt gyűjtött és preparált, ezenkívül több, 
mint tízezer pillangót és bogarat. Kutatásainak 
csak korai halála vetett véget. Hermán Ottó az 
Aquila c. folyóiratban emlékezett meg róla s azt 
állítja, hogy Kőrösi-Csoma S. óta nem volt ma
gyar tudós, aki oly nehéz viszonyok közt annyit 
el tudott volna érni tudományos céljaiból, mint F. 

F e n y é r i Mór, színész és drámaíró, szül. 
Budapesten 1857., megh. u. o. 1927. A középis
kolák elvégzése után színész lett. Előbb Szatmári 
Károly, majd Krecsányi Ignác társulatánál mű
ködött, főleg klasszikus drámai szerepekben. 
1894-ben egy társadalmi drámájával elnyerte az 
Akadémia 100 aranyas pályadíját. Budapesten a 
Magyar Színház szerződtette, ahol Bánk bán 
Peturjával és Shakespeare szerepekkel nevét 
hamarosan elismertté tette. 1912-ben nyugalomba 
vonult. 

F é n y e s , 1. Adolf, festő, szül. Kecskeméten 
1867. A múlt század 90-es éveiben a nagybányai 
festőkkel csaknem egyidejűleg feltűnt modern 
művésznemzedék egyik nagyjelentőségű képvi
selője. 1901 óta nyaranként Szolnokon fest és 
mint a szolnoki művésztelep egyik alapító tagja 
ma annak vezető mestere. Középiskoláit szülő
városában végezte, majd Budapesten jogásznak 
készült, de csakhamar a Mintarajziskolába irat
kozott, hol Székely Bertalan alatt tanult (1884-7), 
utána három évig Weimarban Max Thedy alatt 
(1894-ig), közben 1891. Parisban a Julien-akadé-
mián Bougereau és Ferrier alatt. Először a Mű
csarnok 1894-iki tavaszi kiállításán szerepelt 
(Nagyapó; ThüHngiai paraszt). 1894-ben haza
jött ós a Benczúr-iskola tagja lett (1897-ig). 1895-
ben Pletyka c. képével (Szépműv. Múz ) a Tár
sulati díjat, 1897. Civódás c. képével a Rudics-
díjat, 1901. pedig Öreg ember c. képével (Szép
műv. Múz.) a Lipótvárosi Kaszinó díját nyerte 
el a Műcsarnokban. 1905-ben nagy gyűjte
ményes kiállítás keretében a Nemzeti Szalon
ban mutatta be addigi munkásságát. 1907-ben 
résztvett a Miénk (Magyar Impresszionisták és 
Naturalisták Köre) megalapításában és annak 
1908-iki kiállításán nagyobb gyűjteménnyel. A 
Szinyei Merse Társaság egyik alapító tagja és 
részt vesz annak kiállításain. Művészetének egész 
fejlődését az Ernst Múzeumban rendezett gyűj
teményes kiállításain (1912, 1918, 1923, 1927) le
hetett nyomról nyomra követni. Szolnoki termé
sének néhány válogatott képét állította ki a szol
noki festők csoportjában a Műcsarnok 1927—28. 
évi kiállításán. Szerepelt mindenütt a külföldi 
reprezentatív magyar kiállításokon. Több mint 
30 évre visszanyúló művészete tárgyilag, mint 
előadási módjában a fejlődés rendkívül gazdag 
és folyton emelkedő vonalát mutatja. Legelső 
képein (Thüringiai paraszt) a naturalizmus min
den eszközét megragadja, majd a Benczúr-isko
lába kerülve «nagy kompoziciók»-at (Pletyka; 
Civódás) fest, ezeken belül érvényesítve natura
lista hajlamait. Az 1898. óv jelzi az iskolától 
való szabadulást. Munkásokat és szegény em
berek életéből vett képeket fest szóles impresszio-
nisztikus előadásban, sötét színekkel. (Család, 
mely az 1900-iki párisi kiállításon díjat nyert; Az 
özvegy; Öreg ember, valamennyi a Szépműv. 
Múz.-ban; Anya és gyermeke; Napszámos: 
Anyaság). 1903-tól kezdve színei megvilágosod
nak, melyeket nagy felületekben rak egymás 
mellé (Csöndes boldogság; Egy legény és egy 
leány). Ez a világosodás még inkább megnyil
vánul már erősen stilizált kisvárosi utcaképein 
(Kisvárosi délelőtt Vácott: Kisvárosi csönd; 
Szent Endrei utca). Ettől kezdve folytonosan 
egyszerűsödik: ez jut kifejezésre 1907 körül 
festett néhány kevés eszközzel kifejező arc
képén (Kohier Adolf báró; Jakab Dezső; Sarbo 
Leó), világos színekben stilizált egyszerű csend
életein (Falusi virágok ; Paraszt csendélet) és 
templom-enteriőrjein (Szolnoki nagytemplom: 
Falusi templom; Budai szerb templom). A szí-
nességre és stilizálásra való törekvés bírja gaz
dag enteriőrök (Madame de Maintenon szalonja 
Fontainebleauban; A firenzei gobelin-múzeum-
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bari), színes, formákban gazdag csendéletek 
(Porcellánóra; Boribonniere) festésére. Ez a 
stilizálásra való törekvés vezeti a háború alatt 
és azt közvetlenül követő években alkotott kisebb 
méretű bibliai képeihez (Noé bárkája; A zsidók 
megverik Amálek seregét; Ábrahám és az 
angyalok; Mózes vizet fakaszt a sziklából) to
vábbá mesehangulatú, alakokkal élénkített táj
képeihez (Régi város; Romantika ; Indulás 
vadászatra), melyek szimmetrikus felépítésük-
kői, primitív formákra való törekvésükkel szinte 
víziókként hatnak. Legutóbbi (1927) kiállításai] 
bemutatott szolnoki és egyéb tájképein (Áldott 
nyár; Leszáll a nap, [a Szépműv. Múz. tulaj
dona] ; Hidegkúti hegyek) mesterségesen ható 
régi stílusa a természet hanguiatát monumentá
lisra felfokozó előadássá alakult. Aki P. stílusá
nak ilyen fejlődését kezdettől fogva követi, a 
tárgyak és az előadás nyelvének eme változásá
ban egy folyton előrebontakozó, öntudatos mű
vészi egyéniség céltudatos kialakulását láthatja, 
mely a művészt fejlődésének minden fokozatán 
egyik legjelentékenyebb festőnkké emelte, F. B. 

2. F. Mór, rabbi és teológiai író, szül. Erdőbé-
nyén 1866 márc. 26. 1882—1892-ig volt a buda
pesti Rabbiképző növendéke. 1891-ben avatták 
bölcsészdoktorrá Budapesten, 1893. pedig rabbivá. 
1S93 óta a Pesti Izraelita Hitközség vallástanára, 
majd szakfelügyelője, közben segédrabbija. Jeles 
tankönyvíró és a rabbinikus irodalom egyik leg
kiválóbb ismerője. Az anyag szigorú elrendezése, 
bef olyásol ha tlan tárgyiasság és a felfogás erede
tisége jollemzi tanulmányait. Művei: A gram
matikai genus a héberben (Budapest 1891), A 
Biblia könyvei (tankönyv), Rendszeres vallás
tan (tankönyv). Cikkei különböző folyóiratokban 
jolontok meg. A Frenkel-féle családi Bibliának 
jelentékeny részét F. fordította. E lexikon mun
katársa. 

3. F. Gyula, bőrgyógyász, szül. Miskolcon 1896 
jan. 5. Egyetemi tanulmányait Budapesten vé
gezte. 1924 óta az Apponyi poliklinikán működik. 
A bőrtuberkolózis és a szifilisz újabb kezelési 
módjairól különböző szaklapokba számos cik
ket írt. v. A.. 

4- F. Samu, író, ügyvéd, szül. Tállyán 1863 
A budapesti egyetemen tanult s miután ügyvédi 
oklevelet szerzett, Kassán telepedett le. 1907-ben 
mint már országosan ismert író költözött fel a 
fővárosba, ahol 1908. az Úttörő c. modern irányú 
hetilapot alapította ós szerkesztette, majd u. e. 
néven egy társaságot is alapított, mely társada
lomtudományi előadások tartását tűzte ki célul, 
kz a kísérlet eredményesnek bizonyult és több 
m i í l t e z e r felvilágosító és ismeretterjesztő elő
adást tartott az általa létesített Úttörő-Társaság. 
lJ maga úgy előadásaiban, mint filozófiai órtekezó-
^•ben a monizmust igyekezett népszerűsíteni 
Később a szocializmus felé hajlott, jóllehet ő m*ura Bohasem volt pártember. A forradalmak 
utón Bécsbe költözött s azóta ott ól. F. nem mint 

^ociológus, hanem mint színműíró vált ismere-
^ ^ e l s ő színmüvével, a Kurucz Feja Dávid-

melyet követtek a kevésbé sikerült d a l (1912), 
í T S T ( 1 9 0 3 ) ; Messiási*, a.); Gsebi Tatár 
\iyu4)- Csöp^ég(1905); Pereszlényi jussam); 

Ártatlanok (1907); Álmodozók (1909); Mátyás 
(tört. dráma 1919). Szociológiai művei: jog
fejlődés (1892); Morbus socialis (1893). Ezen
kívül Nietzsche Zarathustrá-]tá ő fordította le 
először magyarra (1907). Egyéb müvei: A bál
vány (Rapszódiák 1909) és Jidli változásai (re
gény 1922). B. R. 

F e n y ő , 1. Á. Endre, festő, szül. Baján 1904. 
Előbb az Iparrajziskolában, majd a Képzőművé
szeti Főiskolán Vaszarynál tanult. Az Új Művé
szek Egyesületének tagja. Először a Műcsarnok 
1926-iki kiállításán állított ki (Halvány arcú 
leány), majd az UME 1928-iki kiállításán a Nem
zeti Szalonban (Dunai tájképek; Akt). Rószt-
vett a lengyelországi magyar reprezentatív ki
állításon (1927), az UME bécsi (1928) és a velen
cei kiállítás magyar csoportjában (1928). P. B. 

2. F. Emil, filmszínész, szül. Miskolcon 1891. 
A színművészeti akadémia elvégzése után vidéki 
színész, majd Budapesten a Vígszínház tagja 
lett. A legrégibb magyar filmszínészek közül 
való. 1923-ban a müncheni Emelka-gyár szer
ződtette. 

3. F. László, költő és kritikus, szül 1902. Vers
kötetei : Építés orgonája, Elvesztett évek, Foj
tott virágzás. Jelentékeny egyénisége az Ady 
után következő fiatal magyar költőgenerációnak. 
Versei és kritikai írásai főként a Nyugat-ban 
jelentek meg. Kritikáit találó ós elfogulatlan ítélet 
jellemzi. K. A. 

4. F. Miksa*, író és közgazdász, szül. Mély-
kúton 1877 dec. 8. A budapesti egyetemen tanult 
és ügyvédi oklevelet szerzett. 1904 óta a Magyar
országi Gyáriparosok Orsz. Szövetségének tit
kára, majd 1917. igazgatója, 1912 óta a Magyar 
Vámpolitikai Központ igazgatója ós a Magyar 
Gyáripar c. szaklap szerkesztője. 1918-ban a 
Hadik-kormány dezignálása alkalmából F. keres
kedelmi miniszternek volt kiszemelve. Közgazda
sági munkái: A vámszövetség formái (1915); 
Mi lesz a pénzzel (1920). Közgazdasági tevékeny
sége mellett az irodalmi életben is jelentékeny 
részt vesz. 1908-ban egyik megalapítója ós szer
kesztője volt a Nyugat c. szépirodalmi folyóirat
nak. Ady költészetének egyik legelső megértője 
ós propagálója volt. Tanulmányai a Nyugat-ban 
jelennek meg. s. B. 

F e n y v e s , 1. Ferenc, szerkesztő és publicista, 
szül. Szabadkán 1885. Ú. o. és a kolozsvári egye
temen tanult ós jogi doktorátust, majd ügyvédi 
diplomát szerzett. Ekkor már régebben szerkesz
tője volt a Bácsmegyei Napló-nak, melyet ő'fej-
lesztett napilappá. E lapnak 1911 óta szerkesztője, 
majd főszerkesztője és tulajdonosa s a vele kap
csolatban álló Literária könyvkiadóvállalatnak 
és a Bácska legnagyobb nyomdájának is igaz
gatója. Publicisztikai tevékenysége mellett több 
tanulmányt ós regényt is írt. Mint a S. H. S. 
királyság legnagyobb magyar napilapjának szer
kesztője fontos szerepet visz a magyar közéletben 
ós a kisebbségi politika irányításában. 

2. F. Gábor, zongoraművész, szül. Cegléden 
1898. Feldmann József ceglédi főrabbi fia. 1920 ban 
báró Rotschildné sz. Wertheimstein Rózsi véd
nöksége alatt hangversenyt adott Londonban, 
amellyel jelentékeny sikert aratott. Állandóan 

18* 
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Amerikában él, ahol a minneapolisi zeneaka
démia vezetője. 

F é n y vessi Emil*, színművész, szül. Ternyén 
1859 máj. 31., megh. Budapesten 1924 márc. 31. 
Hosszabb vidéki színészkedés után 1895. a Nem
zeti Színházhoz, 1896. pedig az akkor megnyilt 
Vígszínházhoz hívták meg. Főkép bonvivant- és 
jelleinszerepekben volt kiváló. Főbb szerepei 
Svengali (Trilby), Ocskay brigadéros, Tarján 
főhadnagy, stb. 

F e n y v e s s y , 1. Adolf (zalai), gyorsíró, szül. 
Zalaegerszegen 1837 dec. 23., megh. Budapesten 
1920 jan. 18. Egyike a legrégibb magyar gyors
íróknak. Ő ültette át a Stolze-íéle rendszert 
magyar nyelvre már 1860. Ez alapon meg is írta 
1863. A magyar gyorsírás kimerítő tankönyvét, 
amely számos kiadást ért el egészen a legújabb 
időkig. Másik szakmunkája: Az országgyűlési 
gyorsíró kézikönyve (1869, újabb kiad. 19Ú6). F. 
alapítója és szerkesztője volt a Magyar Gyorsíró 
e. szaklapnak. 1865—1911-ig az országgyűlési 
gyorsíró-iroda vezetője volt. 1910-ben rendsze
rének ötvenéves fennállását jubilálták s ez al
kalommal udvari tanácsosi címet kapott, miután 
már előbb nemességet kapott. F. több nemzetgaz
daságiam tanulmányt is írt folyóiratokba 8. K. 

2. F. Béla* (zalai), orvostanár, F. Adolf fia, 
szül. Budapesten 1873. Orvosi diplomáját u. o. 
nyerte el és 1905. a gyógyszertan magántanárává 
képesítették. 1918-ban a pozsonyi, majd a pécsi 
egyetem ny. r. tanára lett gyógyszerészetből és 
közegészségtanból. Az egyetemnek dékánja és 
rektora is volt. Szakmájában élénk irodalmi tevé
kenységet fejt ki. 

3. F. József* (zalai), közgazdasági író, F. 
Adolf fia, szül. 1870. Tanulmányai végeztével 
előbb az Orsz. Statisztikai Hivatalban, majd a 
kereskedelmi minisztériumban teljesített szolgá
latot s az utóbbiban min. tanácsos lett. Vezetője 
az ipari közigazgatási szakosztálynak. Művei: 
Az Egyesült Budapesti Fővárosi Takrékpénz-
tár ötvenéves örténete (1896); Les offices du 
travail (1899). 

Fei-enczi , 1. Frigyes, a Magyar Kir. Opera
ház h. főrendezője, szül. Budapesten 1869. Anyai 
ágon Goldmark Károlynak, a nagy komponistá
nak unokaöccse. 1917-ben Bánffy Miklós gróf a 
M. K. Operaház tagjául neveztette ki s azóta F. 
mint rendező és h. főrendező ott fejt ki eredmé
nyes művészi munkásságot. Több alkalommal 
külföldi tanulmányútra küldték ki, négyszer 
pedig ösztöndíjat nyert, köztük a bayreuthi Siegf. 
Wagner-félét is. Irodalmilag is jelentékeny szak-
munkásságot fejtett ki két kitűnő szakművóvel : 
A színház és rendezés (1912) és A színészet tör
ténele (1916) című műveivel, mely utóbbiban 
külön rész foglalkozik a magyar színészet tör
ténetével. K K- \ 

2. F. Imre*, szociálpolitikai író, egyetemi 
magántanár, szül. Budapesten 1884. Jogi tanul
mányait u. o. végezte s a főváros szociálpoliti
kai ügyosztályára került, ahol szakelőadó és 
tanácsjegyző, 1916. pedig egyszersmind az egye
temen u. a. tárgykör magántanára lett. 1920 óta 
szakreferense a genfi Nemzetközi Munkaügyi 
Hivatalnak. Számos szaktanulmánya közül fon-

tosabbak: Sztrájk és szociálpolitika; Munká
sok szervezkedése; Lakáskérdés; A háború 
rokkantjai; A rokkantak visszavezetése az 
iparba és kereskedelembe; Az ipari és mező
gazdasági hatósági munkaközvetítés viszonya, 

3. F. Károly, könyvkereskedő, szül Miskolcon 
1877. A Miskolci Kereskedők és Gazdák Körének 
elnöke, a miskolci Kereskedelmi Testület társ
elnöke és az Országos Magyar Könyvkereskedők 
Egyesülete vidéki szakosztályának az elnöke. Iro
dalmi tevékenysége közgazdasági, szociálpoliti
kai és közművelődési hírlapi cikkekre terjed ki. 
Az 1926-ikiképviselőválasztáson a miskolci keres--
kedők és iparosok egységes pártjának képviselő
jelöltje volt. v. A. 

4. E. Sándor*, idegorvos és író, szül. Miskolcon 
1873. A budapesti ós bécsi egyetemeken tanult, 
Budapesten ideggyógyászati praxist folytatott, 
egyszersmind nagyarányú pszichoanalitikai iro
dalmi és gyakorlati tevékenységet fejtett ki. 
A bécsi Freud professzor egyik legjelentékenyebb 
munkatársa volt kezdettől fogva s a Freudtól 
szerkesztett Int. Zeitschrift für Psychoanalyser 
az Imago c. szakfolyóirat, valamint a Schriften 
zur angewandten Seelenkunde több jelentékeny 
tanulmányt tartalmaz F.-től. Freud számos müvét 
magyarra fordította és ismertette. 1919-ben egye
temi tanárrá nevezték ki, de ez állása megszűnt. 
1927-ben felolvasó körúton az Egyesült-Államok
ban tartózkodott. F. és elnöke a Magyarországi 
Pszichoanalitikus Egyesületnek, melyet 1913. ő 
alapított meg. Fontosabb, könyvalakban meg
jelent munkái: Ideges tünetek keletkezése és 
eltűnése (1914); Lélekelemzés (3. kiad. 1918); 
Lelki vroblémák a pszicho analízis megvilágítá
sában (u. a.); A hisztéria és pathoneuróz-isok 
(1920); A pszichoanalízis haladása Versuch 
einer Genitaltheorie (1924). s. R. 

F e r l c a i Jenő*, festő, szül. Budapesten 1877. 
Tanulmányait a Mintarajziskolában kezdte, majd 
Münchenben, Parisban, Weimarban és Nagybá
nyán dolgozott. 1912-ben a kecskeméti művész
telep tagja lett. Kiállított a Műcsarnokban és a 
Művész-telep házban. F. B. 

F e r r a r i s Artw*, festő, szül. Gallowitzon (Ausz
tria) 1867. 1894-ben megszerezte a magyar állam
polgárságot és azóta mint magyar művész sze
repelt. Iskoláit Bécsben végezte! 1887-ben Parisba 
ment, hol Gérőuie és Lefevre alatt tanult. így 
csakhamar feltűnt arcképeivel (Gassagnac fele
sége ; Lesseps Ferdinánd és felesége). A Lesseps 
család révén jutott Egyptoinba és Szudánba, hol 
keleti tárgyú zsánerképeket festett. Először a Mű
csarnok Í892—93-ki téli kiállításán szerepelt. 
1893-ban azután Budapesten telepedett le és a 
múlt század 90-es éveiben igen keresett arckép
festő volt. Ameykötött alku c. képét a király vette 
meg. 1895-ben Bécsbe költözött, ahol most is él. 
A Künstlerhaus 1894-iki nemzetközi kiállításán 
kis aranyérmet, az antwerpeni nemzetközi tárla
ton elsőrendű érmet, Berlinben aranyérmet nyert. 
Az 1926. évi tavaszi kiállításon szerepelt hosszú 
szünet után ismét Budapesten kisebb arckép-
gyüjtemónnyel. F-B-

F e u c h t w a n g Jíéir, rabbi, szül. Pappenheirn-
ban 1814., megh, Nikolsburgban 1888. jan. 19. 
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Tanítványa volt Ettlinger Jákob és Hamburg 
Wolf német rabbiknak, majd egyetemi tanulmá
nyokat végzett ós filozófiai doktorátust szerzett, 
j-flőbb a németországi Öettingenben, 1858—1861. 
pedig Nyitrán működött, ahonnan meghívták 
nikolsburgi főrabbinak. Fia F. jelenlegi bécsi 
rabbi, kiváló hitszónok ós teológiai író. s. R. 

Fe'uer Natániel orvos és orvostudományi író, 
szül. Szobotiszton 1844., megh. Budapesten 1902. 
Orvosi tanulmányait Bécsben végezte, ahol 1872. 
orvossebószdoktori és szemészmesteri okleve
let szerzett. Már ekkor a szemészetet válasz
totta szakjává és két esztendőn át a bécsi egye
temi szemészeti klinikán Arit tanár oldalán mű-
k.'klutt. 1872—1875-ben a kolozsvári egyetemen 
S-'hulek Vilmos tanárnak, akivel Bécsben ismer
kedett meg, tanársegéde volt. 1874-ben a kolozs
vári egyetem magántanára lett, 1875. visszatért 
Becsbe, ahol az ottani orvosegyetemen szintén 
magántanárrá képesítették. Élete főcéljául ezen
túl a legveszedelmesebb és legpusztítóbb szem
betegségek egyikének, a trachomáuak tanul
mányozását ós leküzdését tűzte ki és ezen a téren 
szerzett a Magyarország határain messze túl
terjedő hírességet. 1886-ban a belügyminiszté
riumban királyi közegészségügyi felügyelővé 
nevezték ki és ebben az állásában az egész 
ország trachomaügyének ellenőrzését vezette. 
lS!Jl-bon a budapesti egyetemen a szemészet 
magántanára, majd 1895. rendkívüli tanára lett. 
1893 óta ő állott a budapesti Szt. István-kórház 
tniehomaosztályának élén. Az orvosi szaklapok
ban sok értekezése jelent meg a szemészet köré
ből. Főműve a három kiadásban megjelent 
Tra-homa-útmutató. Sz. G. 

Figdor-Ki t t seer , hírneves magyar-zsidó 
család, amely a Pozsony melletti Köpcsényből 
tuém. Kittsee) származik, a Figdor név pedig 
Ariydortól, aki a XVIII. sz. kezdetén ólt Köp-
e-enyben. Avigdor fia Jakab zsidó-bíró volt az 
akkor tekintélyes köpcsónyi hitközségben. Ennek 
í1-* hsak (1768—850) Bécsben megalapította a 
1. Figdor & Solm céget. Izsák fia, Wühelm, részt 
vett a bécsi zsidók hitközségi és jótékonysági éle-
Mmn. Fia, Gusztáv, már kikeresztelkedett, iro
dalmi és művészeti törekvéseket támogatott, 
•mllparzer barátja volt és mint Bécs városi ta-
n.v.'sosa is szerepet játszott. Leánya, Emilia, 
H.-tinisch Mihálynak az osztrák köztársaság el-
n-.k<-nek felesége. Rendkívül müveit és nemes
ül kn asszony, aki zsidó származását nem tit-
tolja el. Zsidó őseinek képei még most is díszí-

K ^ o n j á t . Avigdor második fia Sámuel volt. 
-̂-tK-k fia pedig Mihály (Michel Kittseer), nagy 
-a-mud-tudós és kiváló jótevő volt és Pozsony-

í?y tiszteletben állott. 
sony 

1845-ben kiadta 
**lme nedovó o. müvét. 6 és apósa, Theben Meu-
^'_ njra kiadták a Széfet hajósor lerábcnu Tám 
n, aVv^: F i a Vlktor Pedig az Akedosz Jicchok 
lí-vit P i k i a d a s Á n a k a költségét viselte. Figdor 
-*- , ; . . . / m as°dik unokája a világhírű művészeti 
\n\. 17U) hl9Ü°r Albert volt, a «Figdor-kollekció» 
* £ , i " ? S a ; Flgdor Wi^elm unokája Wittgen-
v0i t ^aroly, az osztrák fémipar megalapítója 
/ „ ' e a n e ?ál n e v u fia h í r e s zongoraművész. 

J's nevű fia bölcsészeti író. A Wittgensteinek 

már keresztények. (V. ö. Mayer, «Die Wiener Ju-
den»; «Jewish forum» (New-York 1925); Wach-
stein: «Statuten für das Bethaus»). B. s. 

F i l m g y á r t á s . Mint a mozi ós a fllmkeres-
kedelem, ügy a F. is elsősorban zsidó kezdemé
nyezés volt Magyarországon. Az első filmfelvéte
leket Magyarországon Sziklai Arnold koszi-
tette, aki az első magyar moziengedélyt kapta 
(1. Mozi). Ez a filmfelvétel Ferenc Józsefnek az 
ezredéves kiállításon tett látogatását örökítette 
meg 1896. Két évvel később Neumann József, 
aki már ekkor filmlaboratóriumot állított fel, 
filmet készít a Budapesten tartózkodó Vilmos csá
szárról és Alfonz spanyol királyról. Ugyancsak 
Neumann József és Ungerleider Mór készítik a 
legelső magyar nagy filmfelvótelt, a Márta c. 
Fedák-filmet, valamint később Janovics Jenő 
dr.-ral megalapítják a Proja-gyárat Kolozsvá
rott ós a Phönix-filmgyárat Budapesten. A ma
gyar filmgyártás a háború alatt virágzott fel 
teljes erővel. Ekkor alakult a Corvin-filmgyár, 
amelyet ugyan nem zsidó alapított, de csak
hamar átvette Strasser Richárd, majd később 
BarnaKároly ésEngel Fülöp. Ugyancsak a háború 
alatt, 1915. alapította meg Rákosi Tibor fővárosi 
kereskedelmi iskolai tanár a Star-filmgyárat, 
amelynek első filmje Petőfi János vitéze és 
Eötvös József báró Karthauzija volt. Ez a vál
lalkozás került át 1916. Geiger' Richárd veze
tésébe. 1916-ban alakult meg Lázár Lajos dr. 
filmgyára, a Lux filmgyár is, amely a Bob herceg, 
a Tájfun,, a Drótostőt megfilmesítésével szerzett 
népszerűséget. A magyar F. munkájába újabban 
Feldmann Izsó kapcsolódott be, aki számos ma
gyar filmet és filmszkeecset készített. Igen nagy 
szerepet játszanak a F. terén a magyar zsidók 
Amerikában (1. Zukor Adolf, Fox William). 

Filmirodalom. Magyar részről a filmiroda
lomban és a filmszerzők között külföldön több
nyire zsidó származású írók nevei' ismeretesek. 
Amerikában élt és állandó szerződéssel bírt Biró 
Lajos és Vajda Ernő, ezenkívül eddig a magyar 
írók közül Lengyel Menyhért, Heltai Jenő, Mol
nár Ferenc és Fazekas Imre filmscenáriumait 
fogadták el külföldi gyárak. Megfilmesítették 
még Bródy Sándor néhány darabját is. 

Filmrendezés terén ezideig csak két zsidó- . 
származású magyar ember vitte világhírnévre. 
Az egyik Korda Sándor, a másik Kertész Mihály. 
Németországban működik Illés Jenő és Garas 
Márton, Magyarországon pedig Gaál Béla, György 
István, Mihály István és Major Dezső. R. i. 

F i l o s z e m i t i z m u s , szószerintsemitabarátsá-
got, a közhasználatban pedigszembeszállást jelent 
ama tényezőkkel, melyek a zsidóság háttérbeszo
rítását célozzák. A filoszemita nem előjogokat 
akar a zsidóknak, hanem csupán azt követeli, 
hogy a zsidókat is részesítsék az emberi jogokban. 

Fi lozó f ia , p s z i c h o l ó g i a és p e d a g ó g i a . 
Ezen tudományok speciális zsidó vonatkozásait a 
vallástörténelem és etika különböző címszavai 
alatt tárgyaljuk (1. Zsidó irodalom, Etika, Szi-
rach, Philo, Gáónok, Biblia exegézis címszó
kat). A zsidók nagy szerepót a F.-ban ezen tudo
mányok kimerítő története tárgyalja. Az első 
zsidó filozófus, aki a zsidó és korabeli görög filozó-
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fiát összeegyeztetni próbálta, az Bcclesiasticusnak 
nevezett Jézus SzLrach volt, majd az első század
ban Philo (1. o.), akinek hatása a későbbi száza
iokban is érezhető volt. A középkorban Szaádja 
gaón az első jelentékeny vallásbölcsész (IX. 
3z.). Rendkívül fontos szerepet töltöttek be a 
zsidó filozófusok Keleten a VI.—XII. sz.-ban, 
mert ők voltak azok, akik a görög filozófia 
számos értókét arabra átültették, míg a későbbi 
századokban a spanyol arab és dólolasz területen 
ált zsidó filozófusok az arabról latinra közvetí
tették azt. Különösen Renan az, aki a zsidó tudó
soknak ezt a maradandó munkásságát kiemeli. 
Szaádja után Maimonides és Gabiről voltak azok, 
ikik nem csupán a középkor vezető filozófusai 
iözó tartoztak, hanem a keresztény tudósokra 
így Maimonides Aquinoi Tamásra) is elvitatha
tatlan hatással voltak, míg Juda ha-Lóvi, Abra-
lam ibn Ezra, Juda ibn Tibbon, Dávid Kimehi, 
továbbá Bachja csupán a zsidóságon belül hatot
jak. Az utóbbit a világirodalomban egyik legnép
szerűbb fllozófiiai elgondolása tette maradandóvá. 
xChovósz halvóvósz» (A szív kötelessége) c. mű
dében ez a XII. sz.-i tudós valóságos etikai rend-
ízért alkotott ugyanakkor, amikor a gettók falain 
uvül a legszörnyűbb türelmetlenség a gondolat
szabadságot ós vélemónnyilvánítást máglyával 
fezdte büntetni. A XIII. és XIV. sz.-ban Chaszdai 
Drescas és Albo József toledoi rabbik voltad ne
vezetes vallásfilozófusok s bebizonyíthatóan Spi-
loza elődei, csakúgy, mint az említettek leg-
:öbbje, akiket — Szaádját kivéve — igen jól 
smert, különösen a két utóbbit ós Ibn Ezrát. 
Spinozát mégsem lehet már kizárólagos zsidó filo
zófusnak tekinteni, mert módszere egyaránt adó
lik a középkori zsidó és keresztény skolasztiká-
3ól, főleg pedig a modern filozófia kedernényező-
iének, Descartesnak módszeréből. Spinozával kez-
lődik az újkori modern filozófiában való résztvé-
;elük a zsidóknak is. Ezt a nagyarányú részessé
get, mely kívül esik a zsidó történelem és iro-
lalom területén, a következő névsor mutatja : 

Külföldiek : 
Baseli Victor (1. o.), a Sorbonne tanára, filozófus 

?-s esztétikus. 
Bergson Henry, a Sorbonne tanára, korunk 

igyik legkiválóbb filozófusa, a Nobel-díj nyertese. 
Bernheirn Hypp., naneyi orvostanár. 
Brunschwigk Léon, a Sorbonne tan., a Fr. ak. 

agja. 
Cassirer Ernst, hamburgi egyet, tanár, kiváló 

(sztetikus és filozófus. 
Cohen Hermáim v. marburgi egyet, tanár és 

•ec-tor hírneves kantista és etikus. 
Cohn Jonas, freiburgi egyet, tanár. 
Dessoir Max*, esztétikus, filozófus, v. berlini 

igyet. tanár. 
Durckheim Emil, kiváló francia szociológus és 

llozófus, a Sorbonne v. tanára. 
Eisler Rudolf, v. bécsi egyet, tanár, kiválólilozó-

us ós szociológus. 
Franck Adolphe, a Sorbonne v. filozófia tanára, 

egyszersmind a kabbala-filozófia első modern 
3inertetője és hebraista. 

Freud Sigmund, bécsi prof., a psziehoanalitika 

Freudenthal Jacob, v. breslaui egyet, ta 
híres Spinoza-búvár ós az alexandriai görög-2 
filozófia kitűnő ismertetője. 

Georges-LeVy Raphael, a Sorbonne tan 
kiváló vallá8bölcsész. 

Guttmann Jacob, v. breslaui egyetemi és rs 
szemináriumi tanár, vallásfilozófus. 

Jerusalem Wilhelm, v. bécsi egyet, ta 
kiváló filozófus ós pedagógus. 

Joel Kari, baseli egyet, tanár. 
Joel Manuel, v. breslaui főrabbi, vallás 

csesz. 
Lazarus Moritz, v. berni egyet, tanár, ön 

etikaszei ző (1. Nyelvészet), egyszersmind a : 
pszichológia megalapítója. 

Levy-Bruhl G., kiváló francia szociológu 
filozófus, a Sorbonne tanára. 

Maimon Salamon, Kant tanítványa és h. 
pretálója. 

Mautner Fritz*, a Philosophisches Wörterb 
I—III. szerzője. 

Mendelssohn Mózes. 
Münsterbeig Hugó, a bostoni Harward eg 

v. tanára. 
Nelson Leonard*, v. göttingeni egyet, ta: 

jelentékeny német filozófus, megh. 1928. 
Reik Theodor (1. o.), angol esztétikus. 
Schreiner Márton (1. o.), berlini vallásbölci 

és a Hochschnle tanára. 
Schwarcz Adolf (1. o.), a bécsi rabbiszeminár 

rektora. 
Simmel Georg, v. strassburgi egyet, tai 

filozófus és önálló szociológiai rendszer szerz 
Spinoza Baruch. 
Stammler Rud., berlini egyet, tanár, jog 

csesz és szociológus. 
Stein Ludwig, v. berni egyet, tanár (eredet 

rabbi, 1. o.), a Magy. Tud. Akadémia tagja. 
Steinmetz Rudolf, amsterdami egyet, ta: 

szociológus és nép pszichológus. 
Steinthal Chaim, v. berlini egyet, tanár, ön 

etika szerzője (1. Nyelvészet) egyszersmind a i 
pszichológia megalapítója. 

Stern William, hamburgi egyet, tanár, kn 
kísérleti pszichológus és pedagógus. 

Wonns René, a Sorbonne tanára, világi 
szociológus. 

Weininger Ottó*, filozófiai író. 
Mat/yarországiak l. részletesen az ü 

neveknél: 
Alexander Bernát, Bánóczi József, Don 

Gyula, Erdős Lajos, Frimm Jakab, Goldzihei 
nác, Hochinuth Ábrahám, Jónás, János*, Kari 
Mór, Kaufmann Dávid, Léderer Ábrahám, Leo] 
Lajos, Palágyi Menyhért*, Pikler Gyula*, Ram 
burg Pál*, Révész Géza*, Salgó Jakab, Sebest 
Károly, Silberstein-Ötvös Adolf, Somló Bóc 
Szemére Samu, Waldapfel János. 

F i n á l y , 1. Henrik Lajos (kerüli)*, klassz. 1 
lógus, egyetemi tanár, F. Zsigmond (1. o.) uno 
öccse, szül. Óbudán 1825 jan 16., megh. Koh 
várott 1898 febr. 13. Előbb mérnöknek kés; 
és elvégezte a bécsi Polytechnikumot s mellé 
sen az egyetemen a matematika-természettu 
mányi fakultást,sőtcsillagászatban isspecializí 
M ^ o . r ^ f m a l H m i n f H i ' z ó r t i Ű 7 1 í r o t t T - á Q 7 t a Q7í"Lh 
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gág harcban, azután a kolozsvári gymnáziumban, 
1872. az ottani egyetemen a történelmi segéd
tudományok, főleg a class. archaeológia rendes 
tanára lett. Tagja volt a M. Tud. Akadémiának, 
nemességet kapott és a római Archeológiai Intézet 
i3 tagjává választotta. Rendkívül sokat írt szá
mos folyóiratba és cikkei az ókori ós hazai törté
nelemre, a latin és magyar filológiára vonat
koznak. Legfontosabb munkája a Latin nyelv 
szótára (1884), mely tartalma és terjedelme 
miatt is a legkitűnőbb munka szakirodalmunk
ban. Ezenkívül: Latin-magyar iskolai szótár 
(1858. és több kiadás, máig a legjobb szótár ; 
A magyar ige idő formáiról (1860); A polgár 
es kereskedő számvetése (1853), mely az első 
magyarnyelvű iámertetése a méterrendszernek; 
A régi magyar súlymérték (1868); Adalékok 
a magyar rokonértelmű szók értelmezéséhez 
(1869);'Emlékbeszéd Szabó József felett (1873); 
Emlékbeszéd Engel József felett (1873); Római 
súlymérték és pénzrendszer (1881); Jus gen-
tnnn,jus civile és rabszolgaság (1880) ; A zsi
dók időszámítása (1881); Der Altrömische Ka-
le »der (1882); Hogy is mondják ezt magyarul? 
(1888); A besztercei szóeredet (1892). P. számos 
hazai és külföldi folyóirat munkatársa volt és 
szerkesztette az Erdélyi Gazdasági Egylet Év-
lapjait, Havi füzeteit, a Magyar Futárt ós az Er
délyi Múzeumot. 8. E. 

F. Zsigmond, orvos, szül. Óbudán. A budai 
orvosegyetemen tanult ós PeBten volt gyakorló 
orvos és emellett már 1847. az Orvosi Tár munka
társa. Később is sókat írt orvosi lapokba magyar 
es német nyelven. Munkái: Be Salubritate 
fehnum in morbis stb. (1837); Studien über 
H echselfieber-Recidiven (1864); A ragály azo
nosság tana a bujakórban (1866); Über die 
icahre Bedeutung des Aussatzes in der Bíbel. 
Sendschreiben an Se. Rochwürden Herrn Leo-
i'old Löiv, Oberrabbiner in Szeged (1866. Kü
lönlenyomat a Ben-Chananjából). s. R. 

F i sch , 1. Géza, szemész főorvos, szül. Rózsa
hegyen 1885 nov. 20. Orvosi tanulmányait a 
budapesti egyetemen végezte. 1910-ben Szily 
profasszor mellett volt alorvos, majd 1919. azsidó-
kúrház .szemészeti osztályának vezető-főorvosa 
l'-tt. Később az orthodox hitközség ambulatoriu-
uianak szemészeti osztályát vezette. 1923-ban 
Pozsonyba költözött, ahol az építendő zsidókórház 
-zemészeti osztályának vezetésére ő van kijelölve. 
i-.usmert kiváló specialista, akinek magyar és 
t-ülf-.hli lapokban számos értékes szakcikke ós 
1 -uulmánya jelent meg. 

.-• F. Ignác, hírlaníró. 
V. A. 

u. 

Ignác, hírlapíró, szül. Nagykárolyban 
-*> 1. Beutazta Afrikát, Észak-és Délamerikát. 
^zajuvetji Magyar Távirati iroda szolgálatába 

*"!>•-•» Í1879). Munkatársa volt az Aesádi szer-
*-'-w.u-seben megjelenő Kézi Lexikonnak. 

t i N c h e r , 1. Akiba, rabbi, szül. 1818. Lovas-
v*r--Uyen, megh. 1894. Téten, ahol 1846 óta mü-
\Z / ü b u d a é 3 Pozsony jesiváin tanult. Egy-
. „ ' ' v e z e t to a győri hitközség kettészakadása 
'-i?-11 Uf o n h o d o x község ügyeit. Kora kiválóbb 
U niJdtudosaival tudományos levelezésben -ál-
•*st"i ' ? K V ° l t a k F- C e v i dévaványai, P. Benjámin 
* " n U j b l a tyja és P. Amram gyönki rabbi. R R. 

2. F. Aladár, orvostanár, sebész, szül. Süme
gen 1874 júl. 26. A budapesti egyetemen tanult s 
u. o. nyerte a diplomáját, majd a Rókus-kórüáz-
ban működött, 1911. pedig a Bródy Adél-gyermek
kórház sebész-főorvosának Mvták meg. 1916 óta 
egyetemi magántanár. Kiterjedt orvostudományi 
szakmunkássága hazai ós külföldi szakfolyóira
tokban jelent meg százon felüli számban. Magya
rul megjelent nagyobb munkája Az oesophagus 
sebészetéről (1924. A Magy. Sebősztársaság mun
kálatai sorozatban). s. B. 

3. F. A. Mór (nem azonos Fischer Móriccal, 
a herendi gyár alapítójával,habár ez is tatai volt), 
tatai majolikagyáros. A tatai majolikagyárat 
Schlögl János György, kinek özvegye 1820-ig 
birta a XVIII. sz. 80-as éveiben alapított gyárat, 
örökösétől, Pasteiner Józseftől Fischer Wolfgang 
vette meg. Tőle szállott át a gyár egyik roko
nára, F. A. Mórra, ettől pedig fiára, F. Károlyra, 
aki később társat vett maga mellé ós «Fischer 
és Nobel» cég alatt vezette tovább az üzletet, 
mely most már végkép megfeneklett. Az olcsó 
cseh porcellán teljesen kiszorította a kőedényeket 
a piacról. F.-ók azután fel is hagytak a gyárral, 
eladták Hardtmuth kályhagyáros cégnek. A XX. 
sz. első tizedében ez is megszűnt, a kemencét 
1913. lebontották. F. A. Mór jele két sorban: 
F. M. A. — TATA; F. Károly jele pedig ugyan
csak két sorban: TATA - C. FISCHER. F. B. 

4. E. Árpád, orvos, szül. Nagybecskereken 
1896 máj. 22. Az egyetemet Kolozsvárott, Buda
pesten és Pécsett végezte. Számos cikke jelent 
meg a lapokban, belső munkatársa volt a Novisa-
don (Újvidék) megjelenő Jüdisches Volksblatt-
nak ós a Zsidó Szemlének. Könyvei: Mária dalok, 
Vulkán dalok (Versek), A befejezetlen szobor, 
Ervin herceg halála (egyfelvonásosok) és Kiált
vány a zsidósághoz. Ez utóbbi propagandairat, 
melyben a szerző a Krisztushivésnek akarja meg
nyerni a zsidóságot. v. A. 

5. E. Dávid, pöstyéni rabbi, szül. Vágújhelyen 
1820, megh. Pöstyénben 1880. Előbb Brezován 
működött, majd amidőn a pöstyéni hitközség a 
verbói rabbiságtól önállósította magát, ő lett 
az első rabbi. Utódául vejét, Ungár Józsefet vá
lasztották meg. Fia, F. Baruch Noa, eperjesi 
ortli. rabbi. 

6. E. Enoch, rabbi, Makai Emil atyja, szül. 
Izsákon 1826. Tanulmányait Nyitrán, Pozsony
ban és Prágában végezte. 1852—1864 közt Duna
földváron működött, attól kezdve pedig élete vé
géig makói főrabbi volt. Kitűnő magyar ós német 
hitszónok volt. Egyik hitszónoklata, amelyet Löw 
Lipót felett tartott annak temetése alkalmából, 
megjelent a Löw Lipót végtisztessége c. munká
ban. Idősebb fia, F. Jakab pozsonyi kórházi fő
orvos és kiváló pszichiáter volt. B. K. 

7. F. Gyula, főrabbi, szül. a fejérmegyei Sár-
kereszturon 1861 márc. 15. 1877—1886. volt a 
budapesti Rabbiképző növendéke. A bölcsészdok
tori oklevelet 1885. szerezte a budapesti egye
temen, 1887. avatták rabbivá. 1887-ben Győrött 
választották meg főrabbinak, innen került 1898. 
Prágába, majd 1905. a Pesti Izr. Hitközséghez 
rabbinak, 1920 óta főrabbi ugyanitt. Lelkészi mű
ködését zajtalan buzgóság jellemzi, zsinagógai 
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beszédeiben nemes egyszerűségre törekszik. A Fe
renc József Országos Rabbiképző Intézet vezérlő
bizottságának 1905 óta tagja, tanulmányi bizott
ságának elnöke ós felső tanfolyamának óraadó 
tanára. 1918 óta a német nyelvet és a Midrás 
irodalmát adja elő (régebben az exegetikus iro
dalmat is). Egyházi elnöke az Izraelita Magyar 
Irodalmi Társulatnak. A Magyar Zsidók Pro 
Palesztina szövetsége elnöki tanácsának tagja. 
A görög-zsidó irodalom számos művét fordította 
magyar nyelvre. Müvei: Juda ibn Tibbon 
(Budapest, 1885), Mózes élete (Budapest, 1925). 
Cikkei a Magyar Zsidó Szemlében, a Haoofeban, 
az Országos Egyetértésben, a Múlt és Jövőben, 
aBlau-Emlékkönyvben,azEgyenlősógben,aZsidó 
Plutarchosban, az Imit évkönyveiben, a Neu-
zeitban, a Pester Lloydban, az Újságban, az 
Oesterr. Wochenschriftben jelennek meg. F. D. 

8. E. Gyula* (tóvárosi), mérnök, szül. Budapes
ten 1873. A műegyetemen gépészmérnöki okleve
let szerzett, majd a Ganz villamos-gyár szolgá
latába lépve, számos hazai és külföldi villamos 
vasút építését ő vezette. Később a budapesti helyi
érdekű vasutak villamos szakosztálya vezetőjé
nek hívták meg. Mint a villamos közlekedés el
ismert szakembere, számos enemű tanulmányt írt 
hazai és külföldi szaklapokba. Találmányait hazai 
ós külföldi vasutak alkalmazzák. 

9. E. Ignác (tóvárosi), majolikagyáros, szül. 
Tatatóvároson 1840., megh. Budapesten 1906. Aty
jának Tatató városban kőedény gyára volt. Ő 1877. 
porcelánfestő intézetet nyitott Budapesten, me : 

lyet csakhamar híres majclikagyárrá fejlesztett. 
Eleinte japán, kínai és más keleti, az 1880. évektől 
fogva pedig magyar motívumok felhasználásával 
is készültek a majolikák. Ugyancsak ő honosí-
sította meg nálunk a majolika burkolatlemezek 
gyártását is. F. majolikái úgy hazai, mint számos 
külföldi kiállításon kitüntetésben részesültek. A 
majolikaipar terén szerzett érdemeiért magyar 
nemességet kapott. 1892-ben a gyár részvénytár
sasággá alakult, de a gyárat tovább is F. mint 
vezérigazgató vezette. Halála után a gyár az ala
pító fia, F. Emil birtokába ment át. F. B. 

10. F. Jedidja Gottlieb, rabbi, szül. Felpécen 
(Győr vm.) 1810. A Chaszam Bzófernak (1. o.) 
tanítványa volt. Székesfehérvárott eiős harcot 
folytatott az újítók ellen, könyvet is írt e tárgy
ról. Az 1868-iki kongresszusnak tagja volt. Ké
sőbb a székesfehérvári orthodox község rabbi
állását vállalta el, 1893. nyugalomba vonult. 
Kismartonban halt meg 1895 Polemikus iratá
nak címe: Deloszájim uvoriach lemé hasoliach. 

11. F. Imre, sebész-főorvos, a nagyváradi zsidó
kórház főorvosa, szül. Nagyszombaton 1878. Szá
mos chirurgiai cikke jelent meg főleg német tu
dományos folyóiratokban; 

12. F. Jakab, orvos, szül. Dunaföldváron 1861. 
1891-ben a pozsonyi kórház főorvosa lett. Cikkei 
a Gyógyászat, Közegészségügyi Szemle, Klinikai 
Füzetek, továbbá a Fővárosi Lapok, Nemzet, Pesti 
Napló s Nyugatmagyarországi Hiradó hasábjain 
jelennek meg. Fordította Krafft-Ebing munkáját. 

13. F.József, publicista és ügyvéd, szül. Tisza-
újhelyen 1887 dec. 15. Jogi tanulmányait a buda
pesti egy etemen végez te ós egyideig szerkesztette 

Balog Arnold-dal a Jogtudományi Közlönyt 
1912-ben ügyvédi irodátnyitott Kolozsváron, ahoi 
egyúttal az Estilap c. napilapot is szerkesztette 
1919-ben zsidó közügyekkel kezdett foglalkozni* 
amikor a kolozsvári kongresszusi hitközBég ^ 
nőkévé választották. A hitközséget a mai napig 
is ő vezeti. 1920-ban az Erdélyi Zsidó Nemzet 
Szövetség elnökóvó, 1821. a Tarbut országos zsidó 
iskolaegyesület elnökóvó, majd 1923. az Erdélyi 
Zsidó Nemzeti Szövetség elnökóvó választották 
és azóta annak elnöke. 1919—1921-ig főszerkesz
tője volt az Uj Kelet c. kolozsvári zsidó napi
lapnak. Jelenleg, mint zsidópárti képviselő a 
bukaresti parlament tagja. Bt. i 

14. F. József, közgazdász, szül. Érkisfaluban 
1873. A tasnádi takarékpénztárnak 21 év óta igaz
gatója, volt megyei bizottsági tag, a független
ségi pártnak vezető embere. Tasnadon 15 évig 
hitközségi elnök volt és számos hitközségi intéz
mény megteremtése fűződik nevéhez. D. S. 

15. F. Lajos, ügyvéd, szül. Kecskeméten 1832., 
megh. Kolozsváron 1910 aug. 15. A szabadság
harcban Percei Mór seregében szolgált, mint 16 
éves ifjú, majd mint ügyvéd rósztvett az alkot
mány helyreállítása előtt a magyarosítást moz
galomban, később a politikai és megyei élet küz
delmeiben. Emellett nagy irodalmi munkásságot 
fejtett ki s dolgozatai részint önállóan, részint 
folyóiratokban láttak napvilágot. Fiatal korában 
ő fordította le és adta ki Maculay híres beszédét 
a zsidók egyenjogúsítása érdekében. s. R. 

16. F. Lipót, főrabbi, szül. Gáloson (Mosón vm.) 
1884. Budapesten végzett rabbiszeminárituuot, 
az egyetemen avatták bölcsészdoktorrá. Jelenleg 
verseci főrabbi. Számos kisebb tudományos mun
kát bocsátott közre. Sok kritikát és könyvismer
tetést írt. Különösen a babiloni talmud körébe 
vágó kutatásaival tűnt fel. Szerkesztője a Jev-
rejski Almanach c. zsidó évkönyvnek, mely szerb 
és horvát nyelven jelenik meg. 

17. F. Mór, gépészmérnök, a nemzetközi sport
szövetség alelnöke, szül. Verbón 1875. Műegye
temi tanulmányait Budapesten végezte. Korán 
külföldre került és főleg az angol vasutak jó
léti intézményeit tanulmányozta. Felismerte, 
hogy a szociális tevékenység területén a sport 
milyen hatalmas tényező. Budapesten a Törek
vés Sport Egylet élére állt és annak huszonöt 
éven át elnöke volt. Szociális szempontok vitték a 
vasutasok sportszövetségének, később a vasuta
sok világszövetségének megalapozására is. A ma
gyar futballszövetségnek a nemzetközi ügyeit 
intézi és nyelvkészsége segíti a nemzetközi kap
csolatok kiépítésében. A nemzetközi futballszö
vetségnek (FIP\A), a világ legnagyobb sportszö
veteégének 1927. elnöke lett. Szociális és béke-
kereső tevékenységéért a francia köztársaság 
1928. becsületrenddel tüntette ki. ?• p-

18. F. Sámuel, héber költő, szül. Zádorfalván 
(Borsod vm.) 1846., megh. Miskolcon 1917. A ta
nítóképző elvégzése után több évtizeden át volt 
a miskolci hitközség iskolájának tanítója. Mint 
kitűnő hebraista állandó munkatársa volt a var
sói Hacefira c. lapnak, melyben számos cikke ós 
verse jelent meg. Munkái: Roemesz (Ódák); 
Mivchar siré Hogor (Magyar költők, Petőfi, 
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Arany stb. versei héber fordításban) és Mxdósz 
Jiszróel, mely füzetében az Ó8i zsidó mértéket 
számította át magyar mértékre. v. A. 

19. F- Sámuel, német könyvkiadó, szül. Liptó-
gzentmikló8on 1859 deo. 24. Korán külföldre ke
rült ós 1886. megalapította az 8. Fischer Ver-
lag-ot Berlinben, mely 1922. részvénytársasággá 
alakalt át. Az irodalomtörténet elismeri, hogy 
F. cége a modern irodalmak fejlődési lehe
tőségénél kiváló szerepet tölt be. F. kiadója a 
legjobb németnyelvű Ibsen, Tolstoj, Shaw kiadá
soknak ós ugyancsak ö nála jelentek meg: 
GerhardHauptmann, A. Schnitzler, Thomas Mann, 
Richárd Dehmel, H. Hesse, Jákob Wassermann, 
Kellermann és más nagy írók müvei. 8. R. 

20. F. Sándor, rabbi, szül. Eegölyön (Győr 
vm.) 1852. Talmudi tanulmányait Kismarton
ban, Pozsonyban és Würtzburgban végezte. A 
lipcsei és zürichi egyetemeken bölcsészeti tanul
mányokatfolytatott. Münchenben az Israelitische 
Frommengeselischaft rabbija volt. 1892 óta a 
gyulafehérvári hitközség főrabbija. Erdély legte
kintélyesebb zsidó tudósainak egyike. Halachikus 
müvei több folyóiratban jelentek meg. sz. L 

21. F. S.' Gyula, "főrabbi, szül. Gyönkön (Tolna 
vm.) 1892. A pozsonyi rabbiképzőt végezte, 
lít^i—23-ig a chicagói aAhavasz Achim» hit
község rabbija volt. 1924 óta a dévai orthodox 
hitközség főrabbija. Felekezeti lapokban cikke
ket ír. Megjelent munkája: A világháború er
kölcsi hatásai (Pozsony 1915). 

22. F. livadar, ügyvéd, szül. Münchenben 
1SH i. Jogi tanulmányokat végzett ós Kolozsváron 
ügyvéd lett. Az erdélyi zsidó országos politikában 
irányító munkát végez. Az Austerlitz-családból 
származik, amely a kismartoni hitközség alapítója 
volt. F. alapította az Erdélyi Zsidó Nemzeti 
Szövetséget, melynek örökös díszelnökóvé válasz
tották. Az 1928-iki román országgyűlési választá
suknál zsidópárti programmal szenátorrá válasz
tották. 

23. F. Tóbia ha-Kohén, németújvári rabbi. 
-Mtftfjelent Maásze Tóbia c. műve, kommentár a 
Zsoltárok könyvéhez. Meghalt 1869. Bz. L 

Fischliof, 1. Adolf, publicista és politikus, 
"ü l . Óbudán 1816 dec. 8., megh. Emmersdorf-
t^u 1893 márc. 23. Orvostudományt tanult a 
t-w-n egyetemen ós egy ideig orvosi gyakor
í to t t folytatott. Az 184-8. bécsi forradalomban 
o szervezte meg az egyetemi ifjúságot s elnöke 
y'it a Közbiztonsági Bizottságnak. Az Alkot
ó n yo/.o Nemzetgyűlésen Bécs egyik kerületét 
^••pviselte és a Doblhof-fóle liberális kabinetben 

.fiu-yminiszter tanácsosának nevezték ki. A 
un-a-iilom le veretése után letartóztatták és 

( r
iyn<: hónapra elítélték. Ezután 1875-ig ismét 

i ' v í n g y a k o r l a t o t folytatott. F. Unger tanárral 
^.-j l r t a a Lösunq der ungarischen Frage c. 
^ l ™ ( 1 8 61), amelyben a Birodalom két önálló 
,f -nj osztása mellett száll síkra. A porosz-osztrák 
• T S U ^ U í r t EinBlickaufOesterreichsLage 
s^j. ,, t é b e n a Németországgal való szövet
e i , * k ü z d ; Oesterreich und die Bürg-
*"ion K Sflnes Bestand-es (1869) müvében 
IÍSJS-J lu™ a í k o t m á n y t kivan Ausztria részére. 

""" n me^r akarta alapítani a német-osztrák 

néppártot, amelynek célja lett volna koncessziókat 
adni a nemzetiségeknek s a Birodalom valamennyi 
liberális elemét egyesíteni. Egyéb munkái: Zur 
Reduktion der kontinentalen Heere (1875); Die 
Sprachenrechte in den Staaten gemischter Natio-
nalitat (1886); Der öesterreichische Sprachen-
ztvist (l888). 8. E. 

2. F. Ignác Vilmos, orvos, F. Adolf (1. o.) test
vérbátyja, szül. Óbudán 1814 szept 7., megh. a 
század végén Budapesten. Pesten és Becsben 
tanult s az utóbbi egyetemén kapta diplomáját. 
A negyvenes években Priessnitz mellett, Gráfen-
bergben, majd Bécsben lett kórházi orvos. 1856. 
Pestre költözött és sajáttelkón, a Hermina-kápolna 
közelében hidegvízgyógyintózetet rendezett be s 
azt 1888-ig ó maga vezette, míg 1892. azt a kor
mány megvásárolta. Helyére az Orsz. Vakok 
Intézetét létesítették. F. Szliács egyik első pro
pagálója volt. Munkai: Szliács, der Pyrmont 
Ungarns, Wie es wirkt u. tvie es angewendet 
werden soll, stb. (1847); Bericht über das hyd-
ratische Verfahrenin d. Kaltwasserheüanstalt 
zu Lukány (1855). s. R. 

F i s c b m a o n Ezékiel Mózes Lipsitz, miskolci 
rabbi, Lipsitz Ábrahám rabbi fia, megh. Miskolcon 
1874. ElőbbSchaffán (Morvaország), majd 1836-tól 
haláláig Miskolcon működött. Minthogy községé
ben több újítást foganatosított, ezért több rabbi 
lépett fel ellene. F. ezért Divré Sólom Véemesz 
c. szellemes röpiratot bocsátott ki 1864. rehabili
tálására. Negyven éven át töltötte be hivatalát. 
Fiai: F. Feis hírneves pozsonyi rabbi és hitszónok 
és F. Simon kecskeméti rabbi, Fényes Adolf 
festőművész atyja voltak, veje pedig Rirsch 
Márkusz (1. o.) óbudai, majd hamburgi főrabbi 
volt. s. K. 

F i s c u s J u d a i c u s , a jeruzsálemi nagy temp
lom fennállása idején, sőt még később is a tibe-
riási patriarchátus idején, az egész görög-római 
világon diasporában élő zsidóság önként fizetett 
adója, mely a bibliai törvényeken alapult (Exod. 
30. 13, v. ö. Sekálim 1. 1). A F.-t ércpénzben, 
mely legalább fél sekelt tett ki, évente fizették, 
ül. küldték Jeruzsálembe, de a második templom 
lerombolása után Vespasianus császár a Jupiter 
Capitolinus javára Rómába irányította azt s az 
összeget két drachmában állapította meg (Jose-
phus, De Bello Judaico VII. 6. § 6; Dio Cassius 
66. 7), és ezzel a zsidóság vaUási érzületét 
támadta meg. A rabbik ugyanakkor elrendelték, 
hogy a fél sekelt nem kell űzetni, miután a temp
lom megszűnt (Sekálim 8. 8), de a császárok 
könyörtelenül beszedték azt 8 még a titkos zsidó
kat is fizetésre kónyszerítette Domitianus (Sve-
tonius «Domüianits» § 12). Martialis szatíráiban 
szól arról, hogy némely zsidó hogyan leplezte 
nemzetiségét (7. 35 és 82). Már a Plaviusok 
idején volt külön hivatal a F. összeállítására 
(Procurator ad Gapitularia Judaeorum). Nerva 
alatt az adóbehajtás szigora csökkent s ő a 
molesztálásokból eredő peres eljárások meg
szüntetésének emlékére érmet veretett ily felirat
ta l : «Fisci Judaici Calumnia Sublata», azonban 
a F. maga továbbra is megmaradt az egész csá
szárság alatt (Origenes, Epistula ad Africanum 
§ 14, Teríullian Apologet. § 18). Hogy formailag 
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mikor szűnt meg a F., azt nem tudjuk, de a közép
korban újra feléledt a Német-Római Birodalom 
területén, mint Opferpfennings s általában véve 
mindenütt a különböző speciális zsidó türelmi ós 
fejadók alapját képezte. A F.-t, midőn már Rómá
nak fizették, a diaspora zsidósága önként fizette 
a legtávolabbi vidékekről is a tiberiasi patriar
chátusnak. 8. E. 

F l e g m a u n Miksa, orvos, szül. 1827., megh. 
Nyíregyházán 1887 márc. 4. Orvosi oklevelét 
1850. nyerte el Bécsben. Tanulmányai befejezése 
után Nyíregyházán telepedett le, ahol kir. tör
vényszéki orvos volt. Cikkei az Ung. Med. Chirurg. 
Presseben (1866. Über Diabetes inspidus) és az 
Orvosi Hetilapban jelentek meg. K. K. 

F l a v i u s J o s e p h n s , 1. Josephus Flavius. 
Fle i sc l i er , 1. Antal., vegyész, egyetemi ta

nár, szül. Kecskeméten 1845., megh. Kolozsvárott 
1877. Gyógyszerésznek készült, de mert abban az 
időben még zsidó nem kapott gyógyszerész okleve
let, végy oszétet tanult s Than Károly segéd tanára 
lett. Kutatásairól a Magyar Tudományos Akadé
miában s külföldi szaklapokban számolt be. 
1872-ben kinevezték kolozsvári egyetemi tanár
nak, ó dolgozta ki a gyógyszerésznövendékek 
alaposabb kiképzésére irányuló tanügyi javasla
tot. Több szakmunkát írt. T. zs. 

2. F. Antal* a M. Kir. Operaház karnagya, 
szül. Szegeden 1891 máj. 30. A zeneművészeti 
főiskolán tanult és 1915 óta az Operaház kar
mestere s mint ilyen főleg olasz és francia ope
rákat vezényel. s. R. 

3. F. Siegfried, író, szül. Kapuváron 1856 
márc: 18. Gimnáziumi és egyetemi tanulmányait 
Bécsben végezte. 1889-90. a Zeitschrift für 
dramatische Kunst und Literatur kiadója, majd 
a troppaui Schlesisches Tagblatt főszerkesztője 
lett. Innen a Wiener Allgemeine Zeitunghoz, a 
Volksstimmehez és a Morgenposthoz szerződött. 
Az Österr. Israelit. Union jogvédő irodájának első 
titkára ós vezetője. Művei: Gedichte; Gamillus 
(dráma); Aus der Burschenzeit. K. K. 

Fle i schI Sándor, dán királyi főkonzul, szül. 
Neuernben (Csehország) 1867 márc. 27. Négyéves 
korában került Magyarországra s tanulmányait 
Budapesten végezte. Itt belépett atyja F. Samu 
gabonaüzletébe, melynek 1906 óta főnöke. 1901. 
dán királyi konzullá nevezték ki, 1905. főkonzul 
lett. Ilyen minőségben jelentős közgazdasági te
vékenységet fejtett ki, melynek elismeréséül több 
magyar és külföldi kitüntetésben részesült. így 
megkapta a Danebrog és a svéd Vasa-rend nagy 
keresztjét, a kínai Aranykalász-rend nagykereszt
jét a csillaggal, a német polgári vaskeresztet stb. 
— Felesége kemenesmifiályfai Deutsch Olga & 
Pesti Izr. Hitközség leányegyletének elnöknője és 
jótékonysági téren érdemes munkát végez. v. A. 

F l e i s c h m a n n Sándor, publicista, szül. Ara
nyoson 1862. megh. Budapesten 1916. Jogi tanul
mányait a bécsi egyetemen végezte, majd Buda
pesten letette az ügyvédi vizsgát és szélesköni 
gyakorlatot folytatott. 1896-ban a Neues Poli-
tisches Volksblatt főszerkesztője lett. A jogi iro
dalom terén főképpen azokkal a tanulmányaival 
keltett Ügyeimet, amelyekben a kereskedelmi tör
vény reviziójáórt kardoskodott. Értékesek a köz

igazgatási jog körébe vágó értekezései is. i» 
Egyenlőségben a magyar zsidóságot érintő aktu
ális politikai és társadalmi kérdésekkel foglal! 
kozott. B!!< Q* 

F l e i s s i g Jakab, galgóci, majd bécsi rabbi 
Veje volt Jungreisz Sámuel (1. o.) csecsei rabbi
nak. Előbb Nádudvaron, majd az ötvenes óvek ele
jétől kezdve Galgócon volt rabbi egészen 1872-ig 
amikor az orsz. kongresszus által felidézett harc 
arra késztette, hogy rabbiállásáról leköszönjön. 
Még u. a. évben a bécsi hitközség rabbiülnökké 
választotta meg és haláláig Bécsben működött. 
Általánosan jelentékeny Talmud-tudósnak ismer
ték el. a E. 

F l e s c h , 1. Ármin, főrabbi, szül. 1865 ápr. 
11. Bácsalmáson. A budapesti rabbikópző és az 
egyetem bölcsészeti fakultásának elvégzése után 
1887. Ó-Kanizsán, két év múlva Mohácson válasz
tották főrabbivá. Azóta ott működik. Élénk részt 
vesz a mohácsi közéletben főleg felolvasásokkal 
és a nemzeti ünnepeken tartott beszédekkel. Az 
egyházi irodalom terén jelentékeny munkásságot 
fejt ki. Rengeteg cikke és tanulmánya jelent meg 
különböző felekezeti lapokban és évkönyvekben. 
Hitszónoklatai, ünnepi beszédei és felolvasásai 
külön füzetekben nyomtatásban is megjelentek. 
Fontcsabb művei: Jákob Anatoli filozófiája 
(Budapest 1887), Gondolatok a Talmudból (Zenta 
1898), A mohácsi Ghevra Kadisa 50 éves tör
ténete (Mohács 1902), A Zsidó (Mohács, két kiadás 
1908 és 1911), Az élet meghosszabbítása bibliai 
és talmudi alapon (Mohács 1910), Peszachi 
Bagada (Galánta 1914). v. A. 

2. F. Ármin, orvostanár, gyermekorvos, szül. 
Aszalón 1878 máj. 17. A budapesti egyetemen 
tanult s miután diplomát nyert, gyermekorvosi 
praxist folytatott. 1913 óta egyetemi magántanár 
a csecsemők betegségeinek kórtanából. Művei: 
Anámien in Kindesalter (1909); A gyermek
orvoslás tankönyve (4. kiad. 1925). Számos érte
kezést írt hazai ós külföldi folyóiratokba. S-B-

3. F. Károly, hegedűművész, szül. Mosonban 
1873. okt. 9. Bécsben Grün, Párizsban Sauzay és 
Marsick tanítványa volt. 1895-ben debütált Bécs
ben. 1897—902-ig a bukaresti Konzervatórium 
tanára volt. Tagja a román királyné házi vonós
négyesének. Érdemeinek elismeréséül a román 
kir. kamaraművész címet kapta. 1903—8-ig Am
sterdamban volt tanár, 1908. Berlinbe költözött, 
1921. tanára lett a berlini Musikhochschulenak. 
1924-ben a philadelphiai Curtis Institute hegedű-
tanfolyamának vezetője lett. F. csodálatos tech
nikájú hegedűművész és kitűnő interpretátor. 
Külföldön mindenütt propagálja a magyar mű
vészetet. Müvei: Die Kunst des Yiolinspiels} 
24 Etüden von Paganini; Mozart átiratok. K-^ 

4. F. Nándor*, orvos, szül. Budapesten 1861. 
A bonctani tanszéken tanársegéd és évekig az 

Orvosszövetsóg főtitkára volt. Megjelent Vív*' 
section am Hunde c. műve (Stuttgart 1884). A* 
Országos Orvos Szövetség c. szaklap szerkesztője 
és kiadója volt. T i ^ 

F l i g l József, zeneszerző, szül. Budapesten 186» 
márc. 7. A Zeneakadémián tanult. Kitűnő Baoű-
ós Beethoven-játékos híióben állt és így nagy 
sikerrel hangversenyezett itthon, majd külfi>1* 
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dőu. F. zeneesztétikái és szépirodalmi munkás
sága is jelentékeny. Dalokat is komponált. K. K. 

Focl»s yltttal,nlantróp,megh. Budapesten 1874 
máj. 31- í>é,r évvel halála előtt névtelen levélben 
43 000 forintot küldött a Pesti Izr. Hitközség
nek árvaház alapítása céljából. Minthogy sokan 
őbenne sejtették az adományozót, a hírt nyil
vánosan az újságokban megcáfolta. Végren
deletéből azonban kitűnt, hogy ő az adományozó, 
inert meghagyta, hogy szülei nevéről nevezzék 
el az ktézmónyt. Vógrendeletileg még egy millió 
forintot hagyományozott különböző jótékonysági 
intézmények részére felekezetre való tekintet 
n/'lkül ós külön 60,000 forintot az árvagyerme
kek közti szótosztásra, hogy tovább tanulhassa
nak tudományos pályákon. 300,000 forintot pedig 
országszerte felállítandó, mindkét nemnek hozzá
férhető süket-néma intézetek alapítására hagyo
mányozott. F. melegszívű, de világtól elvonult, 
lemondó életű, takarékos agglegény volt, aki 
senkivel sem tartott fenn barátságot. 8. K. 

Fodor, 1. Ármin, kúriai tanácselnök, jog
tudós, szül. Nagymihályon 1862 jan. 17. A buda
pesti egyetemen tanult és eleinte ügyvéd, majd 
1890-től kezdve bíró volt. Mint kiváló jogászt az 
igaz.ságügyminisztériumba osztották be kodifikáló 
munkálatra. 1911-ben kúriai bíró, 1924. kúriai 
tanácselnök lett. F. a Magyar Jogászegylet al
elnöke is. A hágai 1910—12-i nemzetközi váltó
jogi konferencián ő volt a kormány kiküldöttje ; 
választmányi tagja az International Law Asso-
emtionnek. Jelentékeny része van a polgári 
porrendtartás elkészítésében. Főbb művei: A 
fizetésképtelen adós jogcselekményeinek meg
támadása a csődön kívül (1889); A polgári 
törvénykezési rendtartás kézikönyve (Márkus 
lJezsövel, 3 k. 1894—5); Az osztrák perrend
tartás (1896); Magyar magánjog (5 k. 1897— 
19<M)); A jogügyletek értelmezése a felülvizsgá
lati eljárásban (1899); Polgári perrendtartás 
,1-,11). s.R. 

-_• F. Ernő*, zongoraművész, tanár, szül. Csabdin 
1H<8. A Nemzeti Zenede, majd a Zeneakadémia 
'"•vendeké volt. 1902-ben tanári oklevelet kapott 
*- megnyerte a Volkmann-ösztöndíjat. 1903-ban 
•'t-ropai turnéja után zeneiskolát alapított Buda
pesten, F . elismert zenepedagógus. K. K. 

j"5- E Gyula, zeneíró, szül. Budapesten 1890. 
A i'iuiapesti egyetemen jogi tanulmányokat vég-
'*".. ugyanakkor pedig a Nemzeti Zenedének 
""Vendeké volt. 1908 óta budapesti napilapokba 
*•» folyóiratokba, valamint külföldi szaklapokba 
•^tuulis zenekritikákat, zenetörténeti és zene-
'w-tetikai tanulmányokat írt. Amellett sok el-
•>*>zr-hwe is megjelent. Hosszabb ideig a Függet-
"n -Magyarország c. napilap és A Hót munka-

^- - ; | volt. Jelenleg az Esti Kurir o. napilap zene-
t"tnlnusa é s a z UJ I d ö k helyettes szerkesztője. 

*'':', " inkája : Schumann. 8*. G. 
, ,„ . J'- lzsó> hegedűművész, tanár, szül. Buda-
vJ, 1Ö78- á p r 6- Tanulmányait Budapesten 
HÜI ,fU-' 1 8 9 8 ó t a a z °P e r a ház első brácsása, 

'•víg volt a Filharmóniai Társaság igazgat ó i ^ .« <;s az Operaház zenekari főnöke. Tagja 
t*n|n teld-vonósnégy esnek is. 1912 óta a £ 
•t Zenede tanára. ~ 

volt 
Nem-

5. F. Josephine, operaénekesnő, szül. Parisban 
1793. F. József (1. o.) leánya. Tizenegy éves korá
ban lépett fel mint zongoraművész, 1810. azonban 
már mint énekesnő szerepelt. 1814-ben a párisi 
Opera Comique szerződtette. 1816—18-ban Lon
donban énekelt, 1819. Parisban, 1822-től Nápoly
ban élt. 1833-ban még fellépett Bordeauxban. Ez
után semmi hírt nem tud róla a zenetörténet. 
Hagyatékából megjelent a Réflexions et conseils 
sur Fart du chant (Paris 1857) c. kötet. Leánya 
Enrichetta 1846—49. Berlinben énekelt. s. R. 

6. F. József, hegedűművész, szül. Venlovon 
1752., megh. Szentpétervárott 1828 okt. 3. 
Franz Benda tanítványa volt Berlinben. Sokat 
turnézott és 1787. Parisban, 1794. Szentpéter
várott telepedett le. Kilenc hegedűversenyt, több 
hegedűdarabot, duettet és vonósnégyest irt. K. K. 

7. F. László*, elbeszélő ós színműíró, szül. Buda
pesten 1898. Orvosnak készült, de hírlapíró lett. 
Eleinte no vellákkal s hangulatos regényekkel'.Fw-
volás férji; A zugligetivarázsló) keltett érdeklő
dést. Első színpadi kísérlete a Navarrai Margit, 
amely utóbb külföldre is eljutott. Kisebb sikere 
volt A jószívű asszony c. enyhén szatirikus da
rabjának, míg aztán a Dr. Szabó Juci vígjáté
kával meghódította a közönséget, vígjátéka pedig 
a külföldi színházak állandó műsordarabja lett. 
Díszelőadás c. darabja a Don Jüan-problémát 
tárgyalja újszerű megvilágításban. Legújabb víg
játékai : A templom egere; Bölcsődal ; regénye: 
A pesti éjszaka. Sz. G. 

8. F. ^Nándor, újságíró, szül. Beregszászon 
1895. 1913-ban a Budapesti Tudósító munkatársa 
lett. 1917-ben jogtudományi doktorrá avatták. 
A legjelesebb magyar gyorsírók egyike. 1921-ben 
kivándorolt Amerikába és hét évet töltött az 
Amerikai Magyar Népszava kötelékében. Mint 
az Est-lapok new-yorki tudósítója ismert nevet 
szerzett. Nagy propagandát fejtett ki a trianoni 
békeszerződés revíziójának érdekében. Megnyerte 
Borah szenátort, a szenátus külügyi bizottságá
nak elnökét a magyar ügynek és Lord Rother-
mere külön misszióval bízta meg. Azóta F. Lon
donban él, ahol szóleskörű tevékenységet fejt 
ki a revízió érdekében. Két könyve jelent meg 
A dakotai kísértetirtó és egyéb riporterkalan
dok Amerikában és Kalandok a Sing-Singben 
és más amerikai riporterviszontagságok (1927) 
címen. Sz. G. 

9. F. Oszkár, orvos, szül. Székesfehérvárott 
1876. Orvostudományi tanulmányait a budapesti 
egyetemen végezte, 1904 óta a Dunántúli Köz
művelődési Egyesület főtitkára. Főképpen a gyer
mekgyógyászat ós a balneológia terén működött 
és éveken keresztül a magyar fürdők ügyét 
propag-álta Fürdők és nyaralóhelyek c. alma
nachjában. Behatóan foglalkozott a gyermek
védelem problémáival. Az Országos Gyermek
szanatórium-Egyesület 1910. ügyvezető igazga
tójának választotta. Nagy része van a Balaton
almádiban létesített Zsófia-gyermekszanatóriu
mok alapítása ós fölvirágoztatása körül. A sza
natóriumnak kezdettől fogva adminisztratív veze
tője. Egészségügyi íőtanácsos. 8z. G. 

10. F. Oszkár, hírlapíró és közgazdasági író, 
szül. Budapesten 1886. Tanulmányainak elvég-
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zése után hírlapíró lett és főképpen közgazda
sági kérdésekkel foglalkozott. 1911-ben Pénz
világ c. új típusú gazdasági hetilapot alapított. 
Jelenleg az Esti Kurir c. napilap közgazdasági 
szerkesztője. sa. ö. 

F o g a d a l o m . A Talmud elítéli a hiábavaló 
fogadkozást. Az ember másnapjai olyan bizony
talanok, hogy nem lehet kötelezettséget vállalni 
olyan szándók mellett, amely csak később ese
dékes és a változott körülmények között talán 
meg sem valósitható. A jó elvégzésére nem kell 
fogadalmat tenni, mert azt F. nélkül is el kell 
végezni. A hiábavaló fogadkozásról való fel
fogását legjellemzőbben ebben a szentenciában 
fejezi ki a Talmud: Hanődér kéilu bónó bomo', 
véhamék ajmó, kéilu makriv olehó korbon. Ha 
valaki fogadalmat tesz, mintha bálványoltárt 
építene és aki teljesíti, (de csak azért, mert meg
fogadta és nem szívbeli szüksógérzésből) mintha 
áldozna rajta. F. M. 

F o g a r a s , a hasonnevű megyeszékhelye 1920. 
6852 lak., ebből 457 zsidó. A hitközséghez, amely 
kongresszusi alapon áll, hozzátartozik a megye 
zsidósága is, 103 lélekszámmal. Régebben több 
volt a zsidó lakosság F.-ban: 1856. a városban 
283, a megyében 272, 1891. 485 és 381,1910. 514 
ós 390. 1916-ban sokan elköltöztek ós nem tértek 
többé vissza. A zsidók első megjelenése F.-on a 
XVIII. századvégére esik. 1827-ben Chevra Kadi-
sát alapítanak és temetőt létesítenek, melyet 
1861. kibővítenék. 1840 körül létesül az elemi 
iskola, amely tanulók hiányában ma szünetel. A 
hitközség első rabbija Löb Silbermann (megh. 
1864. jan. 3.), aki 1855 - 1863. kéziratban maradt 
naplót vezetett Tagebuch címen. Ez az ú. n. F.-i 
diárium, amely érdekes és a maga nemében 
ritka kortörténeti emlék. írója idejében (1858) 
épült a zsinagóga. Silbermann hivatali utóda volt 
Cohné (Kondor) József (1864-74), aki 1895. egy 
reform-hitközség alapítására tett kísérletet Buda
pesten. Hosszabb szünet után 1890—1903. a kiváló 
Jordán Sándor működött itt mint rabbi, aki innen 
Szatmárra távozott. Tisztségét 1904. Kelemen 
Adolf vette át, aki 1916. mint tábori rabbi hunyt el. 
Nebel Ábrahám következett utána, de ez rövid hi-
vatalosko dás u tán Nagyszalontára kö ltözött. A hit
község intézményei: a Chevra Kadisa, melynek 
Schönberger Adolf az elnöke, a jótékonysági egy
let, mely Schul Henrik vezetése alatt működik és 
a nőegylet, mely özv. Fleissig Lipótnó elnöklete 
alatt áll. A hitközség tagjai közül többen játszottak 
és játszanak ma is vezető szerepet a társadalmi 
életben. Ezek: néhai Speiser Áron őrnagy, nébai 
Hochmann Nándor ezredorvos, néhai Lessmann 
Henrik vármegyei főorvos, Tachauer Adolf megyei 
főállatorvos és Haber Márton vasúti főmérnök. A 
hitközség 270,000 lei-es évi költségvetéssel dolgo
zik, melynek egy részét szociális és fllantropikus 
célokra fordítja. A világháborúban résztvett F.-i 
zsidó katonák közül 22 hősi halált halt a harctere
ken. A hitközség mai vezetősége: Löwy Ignác 
rabbi. Thierfeld Mór elnök, Deutsch Vilmos alel
nök, Mendel Oszkár pénztárnok, Grllnfeld Jakab 
titkár, Halbreich Izidor ellenőr, Neumann Henrik 
gazda, Berko Adolf ós Cick Emil gondnokok, 
Tachauer Adolf iskolaszóki elnök. 

F o g a r a s i Béla*, tanár, szül. Budapesten 1891 
Az egyetemet u. o. és külföldön végezte, matt 
oklevelének elnyerésekor a főváros egyik fel$A 
kereskedelmi iskolájának lett tanára. A konunn. 
nizmus alatt a közoktatásügyi népbiztossagnai 
volt csoportvezető s alája tartoztak a főiskolák, 
A diktatúra. bukása után külföldre menekült 
később Cseh-Szlovákiában lett tanár. Főbb érte
kezései : Konzervatív és progresszív idealizmus 
(1918); A tanácsköztársaság (1919); Marx fik. 
zofiája (1919). Ezeken kívül lefordított több kül
földi munkát magyarra. B. R. 

F ö l d e s , nagyközség Hajdú vármegyében 
5425 lakossal. A F.-i (orthodox) hitközség — mint 
a régi iratokból kitűnik — az 1800-as évek 
elején a'akult. Már 1820. volt a hitközségnek 
egy imaháza és rituális fürdője. A hitközség 
fejlődése következtében az imaház szöknek 
bizonyult s 1845. a tagok önkéntes adományai
ból új templomot építettek, amelyet azóta meg
nagyobbítottak. A hitközség mindjárt kezdet
ben Talmud Tórát és jesivát alapított, ame
lyek ma is működnek. Elemi iskolája 1876. 
létesült, ez 1913. modern és higiénikus új épületbe 
költözött. Az iskolának jelenleg 35 növendéke 
van. A Chevra Kadisának — most Farkas 
Albert az elnöke — alapszabályait 1898. hagyta 
jóvá a belügyminisztérium. Van még a hitközség
ben egy szegényeket gyámolító egylet, amelyet 
Grosz Sámuel vezet. A hitközség 11,000 pengős 
évi költségvetéssel dolgozik, melyből 1000 pen
gőt fordít szociális ós fllantropikus célokra. 
Anyakönyvi területéhez Tetőtlen és Sáp közsé
gek tartoznak. A hitközség létszáma 253, a csa
ládok száma 60, adót 55-en fizetnek. Foglalkozás 
szerint: 1 tanító, 34 kereskedő, 15 iparos, 1 vál
lalkozó. A hitközségnek 50 tagja vett részt a 
világháborúban, akik közül hatan estek el. A 
hitközség két hires talmudtudós rabbija: Csil
lag Mihály (szül. Nagykállóban 1765., megh. 
1851.) és a fia, Csillag Emmánuel, aki ma is nagy 
hozzáértéssel ós tudással végzi a rabbi-teendőket. 
A hitközség mai vezetősége : Grosz Sámuel el
nök, Berger Zoltán ós Weinberger Lipót alelnö
kök, Hollánder Mózes ós Róth Bernát gondnokok, 
Fried Zsigmond pénztárnok, Klein Emil jegyző, 
Feldmann Ede, Feldheim Emmánuel, Schwarc 
Dezső, Tabák Mór és Ungár Ignác előljárósagi 
tagok. 

F ö l d e s , 1. Béla* nemzetgazdász, egyetemi 
tanár, v. miniszter, szül. Lúgoson 1848 szept. 25. 
Eredetileg Weisznak hivták s első munkáit még 
e néven írta. Budapesten és több külföldi egye
temen tanult, majd 1872. a fővárosi statisztikai 
hivatal helyettesigazgatója és a kereskedelmi 
akadémia tanára lett. 1874-ben egyetemi magán
tanár, 1882. a statisztika rk. tanára, 1889- a 
nemzetgazdaságtan ós statisztika ny. r. tanai* 
lett a budapesti egyetemen, melynek többször 
jogikari dékánja ós rektora is volt. A Magy. Tud. 
Akadémiának 1893 ótalev. tagja, 1901.rendes tag ja 
lett, de azoDkivül igen sok külföldi akadémiának 
is tagja. 1902-ben udvari tanácsos, 1905. kép
viselő lett Justh-párti programmal, több 6zesszión 
át, 1917—18. pedig tárca nélküli, majd keres
kedelmi miniszter volt. F. Kautz Gyula ós Horn 
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Ede (1. o.) mellett a legkiválóbb ós külföldön is 
általánosan elismert tudósa a nemzetgazdaság-
kinnak. Irodalmi munkássága rendkívül nagy. 
Főbb müvei: A szociális kérdésről (1870); A 
munkásmozgalom legújabb iránya (németül is, 
1873); Bevezetés a gazdaság történetébe (néme
tül is, 1878); Takarékpénztáraink reformja 
ipályadíjjal kitüntetve, 1879); A nemzetgazda
ságtan és pénzügytan vezér fonala (több kiadás); 
'papírpénz és agió (a M. Tud. Akadémia által 
pályadíjjal kitüntetve, 1883); Nemzetgazdasági 
,w statisztikai évkönyv (1883—85); Magyar-
urszáq statisztikája (1885); A társadalmi gaz
daságtan ; A társadalmi gazdaságtan elemei ; 
,1 társadalmi gazdaságtan alkalmazott és killö-
H'is tanai (mind a három sok kiadást ért el); 
(huita-tanulmányok (1899); Az államháztartás-
tan (lí)OO); A szocializmus fejlődése napjainkig 
(l!H)3); A szocializmus (2 köt., 1910., németül 
isi; A nemzetközi kereskedelem elméletéhez 
(líHó); Társadalmi gazdaságtan (2 k., hatodik 
átdolgozott kiad., 1917); Ricardo, különös tekin-
t'tlel u háborús közgazdaság kérdéseire (1919); 
Fuuwzivissenschaft (1920); Bodio L. emléke-
:,Ae (Akad. emlékbeszéd, 1925). Munkatársa volt 
tobbniökolő külföldi tudományos folyóiratnak ós 
ii H.-uulwörterbuch der Staatswissenschaften-
nok is. s. R. 

2. F. Imre, színműíró, szül. Kaposvárott 1881. 
S/.inmflírói pályája elején főleg verses vígjáté-
k.iilun és történelmi darabjaiban (A király 
urája ; Dacos lelkek: Hadik-huszár ok), ame
lyük közül több akadémiai pályadíjat is nyert, 
-i francia neoromantika, különösen Ro3tand 
tliryos ÓH nagy formakószségü tanítványának 
mutatkozott. Majd aktuális kérdésekhez hatáso-
-un hozzászóló társadalmi színmüvekkel tette is
mertté íuivétfGViszár katonái;Hivatalnokurak; 
kuruzslók ; Nincs tovább). Utóbb vígjátékokat 
irt, amelyek mulattató keresztmetszetek a fövá-
r< >«i polgárság hétköznapi életéből (Halló; Griin 
{< ! ' Í ; A leányom ; Künn a bárány, benn a far-
;•<'-•>•'. Filmre is átdolgozták Teriké e. vidéki élet-
*"l»-t. Irt szatirikus kabaréjeleneteket és operett-
-^r-ntokat is (Két Hippolit; Ezüst sirály). 
r-K^te ország c. munkája a liberalizmus eszméit 
i'r»pttiTáló ir&nyregény. Griin Lili, a főváros bi-
í'-nyos zsidó köreinek színes fotográfiája. 1928-
•wn került színre Tüzek az éjszakában c. drá-

i „ Sz. G. 
\UA ^ m r e ' f e s t ő é s patikus. Tanulmányait 
'-^apeeton, -Münchenben, Berlinben és Parisban 
AÍJH^ 'W ^ I Ö C 8 a r n o k n a k l 9 0 5 - t í iki téli tárlata 
£n\. 7Í J a éR v í z f e s tményekkel, azonkívül re-
Ü**L-Í»• g r a ö k a i munkákkal szerepelt. Főleg 
^ J!1 r é v é n v a l t ismertté. F. B. 

to^J^.^™1*' gordonkamüvésZ, szül. 
•kadíJnu \ Popper tanítványa volt a Zene-
^ e n i é w i w 1 R, m a ^ ' a r muzsika egyik leg-
ura\u J b b müvesze. Művészetét a lényeget 
t-44 a i 7S S t í i U S J° I lemzí és az a törekvés, 
k*tö-»« 6 í í í T , b b z e n é t a m a i e m b e r felfogásához 
^ z v i t ? *» ó m ó d ™ adja elő. Bejárta az 
•B»*lvb«n • megérdemli azt az elismerést, 
Bikám -J\ r f>SZe v a n - Fölényes tónusa van, tech-J ^ i g a legnagyobb fokot éri el. 

F ö l d i Mihály, regény- és drámaíró, szül. 
Budapesten 1894. Orvosnak készült, de iró és 
újságíró lett. írásai Dosztojevszkij életlátásá
nak és a modern metafizikának hatását mutat
ják. Pesszimista világnézetű író, állandó problé
mája a megváltást kereső és nem találó ember. 
Legnagyobb szabású regénye a Szahara, amely
nek nyers naturalizmusába szimbolisztikus és 
filozofikus hangok vegyülnek. Sándor és Sándor 
és Az élet tolvaja c. regényeiben arra a kedvenc 
kérdésére keres feleletet, sikerülhet-e az ember
nek új életet kezdenie, ha új nevet vesz fel s új 
életformák közé lép. A Halasi-Hirsch fiú c. 
regényének izgalmas keretében a zsidókérdés 
komplexumának igen sok kérdését is érinti; a 
hagyományhű apák ós a modern szellemű fiúk 
ellentétének, a kikeresztelkedésnek stb. kérdését. 
Egyéb regényei még: Sötétség; Mámorosak; 
A csábító. Tanulmányait Hamlet királykis
asszony c. kötetében gyűjtötte össze. Vígjátékai 
(Engem szeress; Btcbi) kevésbbé sikerültek. 
A Pesti Napló szerkesztője. Sz. 6. 

F ö l d r a j z . Ez a tudomány főképen a topo
gráfia formájában ősi idők óta ismeretes volt a 
zsidóságban. Legrégibb irata, a Genesis, és a Bib
lia többi könyve a földrajzi adatoknak csodála
tosan gazdag és a bebizonyított tényekkel feltű
nően megegyező gyűjteményét adják. A középkor 
zsidósága a P.-tudomány müvelésében elvitat
hatatlan érdemeket szerzett. Nem csak nagyszerű 
tudományos utazók voltak a zsidók között, mint 
Benjámin de Tudelaa XI. és Regensburgi Petach-
jah a XII. sz.-ban, akik Mezopotámia legkeletibb 
részéig eljutottak s az összes bejárt országokat 
kitűnően megfigyelték, hanem a nyugati út fel
fedezésében egyenesen döntő részük is volt. En
nek teoretikus alapját a zsidók széleskörű karto
gráfiai ismeretein építették ki. A föld gömbalakú-
ságát a Zóhár már kifejezésre juttatja (1. Zóhár) 
s a gömbalakúságban való hit oly időkben, ami
dőn az a keresztény egyház tanításaival ellen
kezett, a zsidó tudás szabadságáról tesz tanú
bizonyságot. Az ú. n. « Katalán portulano» v. ten
gerészmappa korszakalkotó a kartográfia törté
netében 8 ez tisztán zsidók müve. Ez főkép a 
Földközi-tenger hajósai számára készült, a hajó
zásra alkalmas útirányok megjelölésével. A mappa 
1280 körül készült Majorca szigetén, ahol zsidó 
kartográfiai iskola volt. 1339-ben AngelicoDulcert 
készített egy portulanót, amely máig is meg
maradt. Ezt 1375-ben korrigálta Chrescas lo Ju-
heu, aki Marco Polo észrevételeit is csatolta a 
mappához 8 így közvetve hozzájárult Columbus 
vállalkozásához, amely nyugat felől kereste a 
Keletre vezető utat. Chrescas mappáját, az ú. n. 
Katalán portulanót, az aragoniai király a francia 
királyhoz küldte s máig meg van a Louvreban. 
A híres mappa a későbbiek alapját képezte, bele
értve azt is, amelynek nyomán Columbus haladt. 
Ez a legnagyobb valószínűség szerint Ábrahám 
Jacuto salamancai egyetemi tanár gömbvetülete 
volt. (A felfedezéseket 1. Közgazdaságtan) Golum-
bus vállalkozásán kívül, mint önálló felfedező 
kitűnt a XV. sz.-ban Gaspard da Gama, egy po-
seni születésű zsidó tengerész, akit a hírneves por
tugál Vasco de Gama már Indiában, Goaban talált 
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s aki a portugál felfedezőt támogatta az alkirály-
nál. Csupán, amikor szívességtételei után Vasco 
de Gaina torturáztatta, tért át a kereszténységre 
e vette fel a felfedező nevet. Gaspard da Gama 
az elsők egyike volt, aki Kokinkínában és Brazi
liában is megfordult. Ugyanakkor, amikor Colum-
bus a zsidó tőkével és közbenjárással megszer
vezte éa vezette expedícióját, Indiát kelet felől 
kereste fel két portugál zsidó, Ábrahám de Beja 
és Joseph Zapateiro, akik útjukról be is számoltak. 
A zsidók előszeretettel tanulmányozták a Szent
földet is. Idevonatkozó régebbi geográfiai művek 
Meir Aldabi Sebilé Emrnuna-}&, Ábrahám Faris-
sol és Davi Gans, továbbá a frankfurti Joseph 
Schwarz művei a XIX. sz. első felében. (Utóbbit 
M. Luncz adta ki héberül újból 1900.). 

Jelentékenyebb modern zsidó geográfusok ós 
etnográfusok (az etnológiát és néppszichológiát 
1. Filozófia és Szociológia): 

I. Külföldiek: 
Ibn Kordadbah (IX. sz.) a Spanyolország ós Kína 

közti utat írta le. 
Jacob ibn Tarik, Ceylonban járt a IX. sz.-ban. 
Ábrahám ibn Ezra, a XII. sz.-ban ólt kitűnő 

exegeta, az egész Nyugatot és Előázsiát beutazta. 
Joseph «a spanyob) néven ismert zsidó utazó 

hozta Keletről Nyugatra az arab számok hasz
nálatát. 

Eldad Ha Dani, a Babilónia és Spanyolország 
közti részt ; 

a francia Estori Farchi a XIV. sz. legelején 
Spanyolországot és a Keletet hét éven át járta 
geográfiai kutatás céljából. 

Mecia, kartográfus, az említett Chrescas lo 
Juheu kortársa. 

Dávid Reubeni (1. Álmessiások), óriási terüle
ten utazott. 

A marokkói Jahonadab, 24 nyelven beszólt, 
Észak-Afrika utazó volt a XVI. sz.-ban. 

Antonio de Montesinos,Dél-Amerika belsejében 
utazott a XVII. sz. közepén. 

J. Rinmann, a XIX. sz.-ban Indiát beutazta 
etnográfiai szempontból. 

Moses Pereira de Pavia, XVII. sz. kokinkínai 
utazó. 

Teixeira, délázsiai és kínai kutató. 
Sámuel Roinanelli, XVIII. sz. marokkói kutató. 
Július Loewenberg, Peschel életírója ós barátja, 

a Geschichte der Geographie kiváló szerzője. 
G. S. Pollack, új-zeelaudi kutató. 
N. Isaacs, zulu földi kutató. 
W. G. Palgrave*, Nejd első felkutatója. 
Jos. Wolf, Bokhara első felkutatója. 
Jos F. Stern és Jos Halóvy (1. Nyelvészet) 

Abeszszinia. 
Angelo Heilprin (1. o.), kiváló geológus ós sark

utazó. 
Binger kapitány, Niger-vidék kutatója. 
Fou kapitány, Dól-afrika kutatója. 
Bessels, egyik első északsarki kutató. 
Szamojlovits orosz mérnök, északsarki kutató. 
AldoPontremolijOlaszílzikuSjészaksarki kutató. 
Alfréd Philippson, bonni egyet, tanár, geográ

fus ós geológus. 
Jacob Saphir, jemeni kutató. 
Emin pasa*, Belső-Afrika. 

Louis Lucas, Belső-Afrika. 
Chorny, kaukázusi kutató. 
Elkan Adlor, a «Jews of Many Lands» szerzője 
II Hazaiak; (életrajzaikat l.az illető neveknél); 
Ballagi Károly*, tanfelügyelő. 
Déchy Mór*, kaukázusi utazó, a Földrajzi Társ. 

alelnöke. 
Hatschek Ignác, az első magyar kartográfus. 
Klein Sámuel, Palesztina. 
Lasz Samu, földrajzi író, 
Prinz Gyula*, pécsi egyet, tanár, geológus, 

közópáziai utazó. 
Roheim Géza, etnológus és földrajzi iró. 
Stoin Aurél', Sir, világhírű archeológus és ku

tató (Gobi-sivatag és Közép-Ázsia területe). 
Vadász Elemér*, geológus. 
Vámbóry Ármin*, ázsiai kutató, etnográfus. 

L. Nyelvészet. s. R. 
Irodalom. M. Kayserling, Chrigtoph Columbus und der 

Anteil der Juden an den spanischen und portugiesigchen 
Entdecknngen (1894); Correa, The three voyages of Vaeoo 
da Gama (London 1869) ; Leiéivel, Geographie du Moyen 
Ag-e IV. (Carmoly et Lelewel, Notioe Hiatorlqne sur Ben
jámin de Tudele) (Brüssel 1852) ; R. Luria, Suli' Itinerario 
di Benjámin da Tudela (Veasilo Israelitico XXXVI.); ZUM, 
Gesammelte Schriften I. (Tudelai B. útleírásainak számon 
fordítása közül legjobb Asher angol ford. [London 1841], 
héber új kiadása Grünhuttól [Jerusalem 1902) ; E. Adier. 
Travels of B. Tudela; Sombart, Die Juden u. daa Wirt-
schaftleben (igen gazdag forrásmegnevezéssel a F.-ra vonat
kozóan is) ; Jacobs, Story of Geographical D scovery (New-
York 1904) ; Pollack, Kesídence in New-Zeeland (2 vol. 
London 1831—37) ; E. Adler, Jews of Many Lands (Philadel
phia 1905) ; Zunz, Literatur der Juden (Gesam. Schriften 
1.): Weissentorn, Zur Geschichte der jetzigen Zíffern 
(1892), 

F o l y ó i r a t o k . A zsidó F. irodalma ós jegyzéke 
oly óriási mértékű, hogy e helyt csupán a XIX. 
és XX. sz. azon tudományos vezető orgánumait 
sorolhatjuk fel, amelyek a zsidó tudományokkal 
(történelem, archeológia, exegézis, talmud, egy
házjog, héber irodalom stb.) való foglalkozásnál 
a legnélkülözhetetlenebbek s legszámottevőbbek. 
Sem a zsidó közéleti orgánumokat, sem pedig a 
politikai és társadalmi heti és havilapokat nem 
említhetjük. Csupán azt szögezzük le, hogy 1678. 
Amsterdamban, röviddel később német területen 
jelent meg az első zsidó folyóirat, egyik héberül, 
másik németül. A XIX. sz.-ban fontos hivatást 
töltöttek be a következő tudományos folyóiratok: 
Bikuré ha-Ittim (Wien 1820—31), héber; Ha-
Meaasszéf(Berlin 1784—1811), héber; A. Geiger, 
Wissenschaf tliche Zeitschrif t f. j Udi sche Theologie 
(Frankfurt 1835—47); Jóst, Israelitische Annalen 
(Frankfurt 1839—41); J.Fürst, Der Orient(Leipzig 
1840-51);Litteraturblatt(1840-től máig); Kérem 
Chemed (Wien 1833—42), héber; Revue Őrientale 
(BrUssel 1841—46); Jewish Chroniole (1841-tól 
máig, egyszersmind heti társad, lap s minf ilyen, 
ma az egész világ zsidóságának vezető orgánuma 
[1920—1928. Magyarországról kitiltva] London); 
Frankels Zeitschrift f. religiöse Interessen des 
Judentums (1844-46); Monatsschrift f. d. Ge
schichte u. Wissenschaft d. Judentums (1851-tól 
máig, Breslau [a német zsidóság vezető tudo
mányos revüje]); Rivista Israelitica, (később 
1874-től máig következő címen): II Vessillo 
Israelitico (Vercelli); L'ünivers Jsraélite (Paris 
1844-től); Archives Israélites (Paris 1838-tól); 
Die Neuzeit (Wien 1861—1904); Jeschurum (Lem-
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h*.r"É, majd Bamberg 1856—78 ; Ha-Sáchár (Smo-
linsz'ky szerk. Wien 1869—84), héber (korszak-
Hlkotó jelentőségű, tartalma és a héber nyelv fej
lődése miatt egyaránt); Ha-Cefirah (1862-tőlmáig), 
h,-.her (Varsó); Jüdisches Literaturblatt (1873-tól 
p/jjrr); Berliner's Magazin f. d. Wissenschaft d. 
juIe7itums(Bevlm 1874—93); Brüll's Jahrbücher 
f jüdische Gesch. u. Litteratur (hetvenes évek, 
Wien); Revue des Etudes Juives (1880-tól máig 
Paris); Ócar ha-Szifrut (Lemberg 1887—1902); 
Ha-Aszif (Wien, hetvenes évektől) héber; Zeit-
schrift f. hebráische Bibliographie (Berlin 1896-
tél) - Zeitschrift f. d. Geschichte der Juden in 
ixni'tschland (1887—1892); Beth-Talmud (Wien 
IK80—86); Jewish Quarterly Review (London 
iss.s-tól kezdve), a zsidó tudományosság egyik 
legkiválóbb orgánuma. Különösen angol nyelv
területen, főkép Amerikában a nemszigorúan 
tudományos, de a zsidó hitélettel foglalkozó heti 
és napilapok száma több százat tesz ki ma már, 
a lengyel- és hébernyelvűek száma Lengyel
országban szintén igen nagy. Nagyszámúak a 
spanyol nyelvű zsidó lapok is úgy Hollandiában, 
mint a Keleten, főképen pedig Dél-Amerikában. 
Mindenütt, ahol zsidók élnek, legalább is fele
kezeti hetilapjaik jelennek meg ; igy már a nyolc
vanas években volt egy spanyol nyelvű Mexikó
ién és Gibraltárban, egy portugál és egy héber 
nyelvű Braziliában, angol nyelvűek Ausztráliá
dul és Dél-Afrikában stb. A Jewish Encyclopedia 
19<)£. a világ minden részéről kb. ezer kiválóbb 
heti és havi folyóiratot sorol fel. E számban ter
mészetesen nem szerepelnek cionista politikai 
napilapok. A F. száma azóta még emelkedett. 
Nyelvük a héber, angol, francia, német, lengyel, 
orosz, ukrán, magyar, spanyol, ladino, portugál, 
holland, olasz, török, arab, román és bulgár. 8. R. 

F ó u a g y Béla, művészeti író, szül. Szabad
am 1875. Művészettörténeti, arehaeológiai és 
történelmi tanulmányokat folytatott a berlini, 
'treuzei, római, budapesti és bécsi egyetemeken. 
1 ítnulmányútat tett Olasz-, Németországban, Bel
giumban, Hollandiában és Parisban. A Társa-
••----•ini Múzeum (ma Népegészségügyi Múzeum) 
könyvtárosa volt (1910—1921), anyagának gyüj-
u-aevel, feldolgozásával és rendezésével foglal
kozott, rendezte a múzeum külföldi ós vidéki 
-ve.szsegugyi kiállításait, többi között az Ország-
["---ít'ítn 1915. rendezett Had- és Népegészségügyi 
j u t á s t is. Az 1926-iki Embervédelmi kiállítás 
'-Honianyos részének főrendezője és a Belvedere 
-navf-szeti szalon vezetője és művészeti igazga-
(1"J« volt. 1921—24. mintegy 30 kiállítást ren-
^ '''-t új törekvésű, addig jobbára ismeretlen 
-•-yszek munkáiból. Művészeti cikkeket írt a 
- ; incze-fóle Magyar Művészeti Almanachba, a 

C- ' rTi1 ' N y u ? a t ' K u t - Magyar Művészet és Mű-
T- -«t folyóiratokba. Művészeti munkatársa volt a 
^•rmi Világlexikonal. kiadásának (görög-római 
v'úv" ,Ze t? s z o b r a s z a t . iparművészet), az Éber-féle 
íí-st-'^f1 lexi-^onnak (idegen régi és modern 

y^zet) es a jelen lexikonnak (képzőművészet). 
*a»ú f a p ' h é b ' Kóhen gádól, az Egyptomból 
•xuotói V 0 n u l á 8 t ó 1 k e z d v e a zsidó állam meg-
«*i.» -ti a Bar-Kochba-fóle felkelés leveré-

^ ' legmagasabb egyházi móltóság. Jogköre 

nem csupán a szigorúan vett egyházra terjedt ki, 
melynek legfőbb dignitáriusa volt, hanem a tör
vénykezésre ós politikára is. A P.-ot a Biblia más
kép «Kóhen ha-Mosiach»-nak, ccfelkent pap»-nak 
(Levit. 4. 3) és «Kóhen ha-ros»-nak, főpapnak 
(Krőn. II. 19. 11 és 24. 6) is nevezi. P. csak 
a kohanita törzsből való lehetett és ilyen is 
akkor csupán, ha a huszonnégy legelőkelőbb 
kohanita családból, az ú. n. Áronidáktól szárma
zott, mint azt Josephus is tanúsítja. Eredetileg, az 
első templom lerombolásáig sem kinevezés, sem 
választás nem volt, hanem kizárólag egyenes 
ágon való öröklési jog. Az öröklés Áron két fiára 
megy vissza úgy a bibliai ós talmudi adatok, 
mint Josephus, Philo ós más írók szerint. Josephus 
Antiquitates c. műve külön fejezetben foglalko
zik a P.-sággal s a P.-ok neveit az ő koráig, tehát 
a templom lerombolása koráig közli. Adatai 
nagyjából megegyeznek a bibliai és apokryph 
irodalom közléseivel. Az első templom lerombo
lásáig előbb változatlanul Áronnak a Bibliában 
említett utódja, Eleazár P. leszármazottjai örö
költék egyenes ágon a F.-i méltóságot egészen a 
bírák koráig, mikor Élitől kezdve az Itámár-ág, 
Áron másik fiának leszármazottjai töltik be a 
P.-i tisztséget Ebjátárig, akit Salamon király 
detronizált. Ekkor újból az Eleazár-ágból kerül
tek ki jóidéig a F.-ok. Az első volt ezek közül 
Cadok, akit tehát a világi beavatkozás emelt 
a F.-i székbe. Később a macedón uralom, a Has-
moneusok ós a római prokurátorok alatt a poli
tikai hatóságok nagy mértékben befolytak a P.-i 
szék betöltésénél anélkül, hogy annak rendkívül 
magas és respektált méltóságán csorbát ejtettek 
volna, bár kétségtelen, hogy mint politikai té
nyező, a F. összekötő kapocs volt a Szinhedrion 
ós az államfő közt a Hasmoneusok korától 
kezdve. Hogy mily magas volt a F.-i méltóság, 
azt mutatja, hogy az egyik legelőkelőbb koha
nita törzsből való Makkabeus-Hasmoneus ural
kodók családtagjai több esetben maguk töltötték 
be a F.-i tisztet, sőt Simon Makkabeus óta maga az 
uralkodó volt a F., míg a F.-ok lányai több esetben 
az uralkodó családjával kötöttek házasságot. A 
zsidó uralkodók közül legfőképpen Heródes avat
kozott a F.-i szók betöltésébe s ennek, valamint a 
római prokurátoroknak tulajdonítható az egyéb
ként kohanita vezetőcsaládból származó alexand
riai Boethos-ok favorizálása. Heródes alatt jófor
mán évente változott a P., jóllehet a móltóság 
életfogytiglanra szólt a tradició szerint, s csak az 
elaggast tekintették akadálynak a funkciók be
töltésénél. A Bibliához való szigorú ragaszkodás 
azonban nem engedte meg az erőszakos úton való 
eltávolítást, mert eredetileg élethossziglan mű
ködött a felkent P. (Deuter. 35. 25—28). A F. 
korhatára nem volt szabályozva s a tradició sze
rint húszéves kortól betölthette a méltóságot a 
jogutód, de előfordult két esetben, hogy még 
fiatalabb kohanita lett a F. Minden esetben azon
ban feltétlenül ragaszkodni kellett ahhoz, hogy 
a jelzett 24 kohanita családból kerüljön ki a 
kiszemelt F., aki születhetett Palesztinán kí
vül is. Ellenben rendkívül szigorúan ügyeltek 
mindenkor a következőkre: származásra anyai 
ágon is, p. o. rabszolganőtől született kohanita 
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sohasem lehetett F . ; a legitim házasságból való 
születésre, tekintetbevéve azt is, hogy minden 
rendű kohanita kizárólag csak hajadont vehetett 
nőül, de özvegyet és elváltat nem a Levit. 20. 
1, 13—14szerint; a feltétlen tiszta életre; a testi 
épségre, melynek következtében bármiféle testi 
defektus alkalmatlanná tette az illetőt funkciók 
gyakorlására; a F.-nak külsőleg is imponáló, 
szép férfiúnak kellett lennie, szellemiekben pe
dig ügyeltek bölcsességére. A F. részére előírt 
kötelességek és jogok a következők voltak: 
hivatalbalépését megelőzte a felszentelés, amely 
egy hétig tartó cerimóniákból állott, melyeket az 
Exodus 28. és Leviticus 8. tartalmaz. A felke
nés a Szentélyben őrzött olajjal történt s a funk
ciókat a kohaniták teljesítették; fejére arany 
diadémot illesztettek, mely fehér szalaggal volt 
ellátva «Szeut az Örökkévalónak)) felirattal. Eb 
bői az arany diadómbői kiemelkedett egy tiara, 
melyet «micnefesz»-nek neveztek. (Ez utóbbi fej
viselet szolgál mintául a későbbi pápai viseletnek, 
mely igen sokban a zsidó F. ornátusából fejlődött). 
A kohanitáknak előírt rendes viselet felett volt 
a «Méil», mely ujj talán bíborszínű köpeny volt, 
aranygombokkal ellátva. A többi rész veres, 
viola, bíbor és skarlát színekben váltakozó koc
kákból állott. A vállon az Efód volt elhelyezve 
két onyx-kővel, melyre Izrael tizenkét törzsének 
neve volt felírva, jeléül annak, hogy a F. az 
egész népért vezekel. A mellen a «Chosen» ékes
kedett tizenkét drágakővel kirakva, azonkívül 
az egész ornátushoz hozzájárult az Úrim és 
Tumim. Az ornátust összefogó öv ékesebb volt 
a többi papokénál. Ebben a főpapi ornátusban 
avatták, ül. szentelték fel. A Biblia szerint az 
előírt módon való első felszentelést Mózes gya
korolta, Áron utódát, Eleazárt pedig atyja orná-
tusában iktatta be. Ez a szokás később is köte
lező volt s az utódot elődje ornátusába öltöztet
ték be felszentelése alkalmával. A F. magas 
rangját a Biblia azzal jelképezi, hogy bűne a nép 
bűnével azonos volt {Levit. 4. 3, 22). A F. csupán 
jom-kippurkor, de egyedül mehetett be a Szen
tek Szentélyébe. Az egész évnek ezt a legünne
pélyesebb mozzanatát hosszas testi és lelki tisz
tulás és vezeklés előzte meg. Ha ez nem volt 
a legteljesebb mértékben kielégítő, akkor a F. 
adlátusa látta el az engesztelő napi magas 
funkciót. A F. az egész kohanita törzsért és az 
egész népért könyörgött és vezekelt a Szentek 
Szentélyében és mikor onnan kijött, ovációban 
részesítette az egész nép. (Ennek a funkciónak a le
írását aJórna-misna alapján a jom-kippuri mach-
zor is tartalmazza teljes részletességében.) A F. 
ezen fontos funkciója alkalmával nem díszes orná-
tust, hanem csupán fehér halotti lepelt viselt 
porig való megalázkodása szimbólumául (1. Alá
zatosság). Egyéb előírt funkciói voltak : az áldo
zás minden reggel és este, saját magáért és a 
papságért; résztvett a szombati és ünnepi, vala
mint a hónap első napjának szertartásain; joga 
volt bárhol funkciót teljesíteni az egész állam
ban ; az egész kohanita törzs s a leviták alája 
voltak rendelve és a többi kohaniták felkenésekor 
csakő funkcionált. Jobb- és baloldalán állandóan 
a két utána következő legmagasabb rangú áldo-

zár segédkezett; ezek közül az első, a Szee*» 
maga is nagy méltóság s a F.-i funkdélW 
való akadályoztatása esetén helyettese v o l t a 
nöke volt a Szanhedrinnek (1. o.), s hivafcilí 
helyisége a Nagy Templom oltárának közelébe* 
volt berendezve; idejének legnagyobb l-éteS 
itt tartozott tölteni, a többit családja köi-ébm 
Jeruzsálem falain belül épített lakásában. AP 
a kohanitákra vonatkozó előírás értelmében Q&BI 
pán nős férfiú lehetett. Jogában állott a taoa-
vallomást megtagadni, ellenben a Szanhediia 
melynek fejedelem-elnöke (nászi) volt, ill. annak 
háromtagú bizottsága felette is ítélkezhetett 
— elvileg — súlyos esetekben. Ez utóbbinál 
gyakorlására azonban sohasem volt szükség, 
A F. a kohaniták törvényeire fokozottabb ií|l 
gorral tartozott ügyeim s koporsó után vagy 
halottal egy fedél alatt nem mutatkozhatott még 
az esetben sem, ha közvetlen családtagját gy4» 
szólta is ; ruháit ellentétben Izrael népének vala
mennyi tagjával, nem felül, hanem csupán aló} 
szaggatta be gyásza jeléül. Ez alkalommal ttt 
egész nép képviselete elébe járult vigasznynj-
tásra s a fogadás szigorú etikett szerint ment 
végbe. A F. trónján ül Ve, nem pedig a többi gyá
szolók módján zsámolyon, fogadta a küldöttséget 
s jobbján helyettese, a Szegan, baloldalán az Av 
besz-din, a legfőbb bíróság feje állott míg a rész
vétnyilvánításra előírt formasággal válaszolt. 
A népküldöttség ezalatt a földön ült, a F. gyásza 
jeléül. A fentemlített források alapján összesen 
82 F. működött Árontól Pinchászig, az utolsó 
— ós nép által választott — F.-ig, aki a Hadriátt 
császár alatti Bar-Kochba-felkeléskor működött. 
Az önálló zsidó állam végleges bukása után a 
jeruzsálemi Templom végkép leromboltatott 8 az 
áldozás megszűnt, vele együtt a törzspapság is, 
melynek helyét a rabbik töltötték be, miután 
R. Akiba tanítása értelmében az iskola és tör
vénytanulás lépett az áldozás helyébe, a tudósok 
pedig a papság helyére. A kohaniták tisztasági 
parancsai azonban máig érvényesek. 8 B -

IrOíVdo m. A Talmud Szanhedrin és Jóma t raktá t iuai : 
Maimo-rndes, Jad Ha-Chazáka; Hanber-?, Die religitee* 
Altertümer der Bibel (1869); W. Gráf von Baudissin.üe-
schichte des al t testamentl ichen Priestertums (1889); *• 
Büchler, Das Svnhedrium in Jerusalem und das £">*** 
Beth-Din in der Quader-Kammer des jerusalemisebea 
Tempels (1902, a bécsi rabbiszeminárinm értesítőjének VM-
léklete) : Gráetz, Gesehichte der Juden 111. ; Schürer, ue-
sehiehte des jüdisehen Volkes (3. kiad. 1898); J. Derea-
bourg1. Essai sur l 'Histoire et Géographie 
(1868); Jelski, Die innere Einrichtung d 
hedrins ; Jew. Encycl. 190-í. _. 

F o r b á t l i , l.Imre*, mérnök, és szakíró, »u». 
Érsekújváron 1875. Műegyetemi tanulmánya" 
Bécsben, Zürichben és Berlinben végezte. ISA* 
óta a budapesti József-műegyetem n i a g á n t S n 7 ^ 
Specialitása városi közművek létesítése, önalio 
munkái: Die Kanalisation von Mniland; Arfífi^" 
heimi kikötők: Der Bau der Stadte an i<í*f 
sen • Öntözés városi szennyvizekkel: A laKf^" 
kérdés és Budapest jövője; Kleinicohnungr 
fürsorge in englischen Stadten; A budapes* 
gázkérdés; Stádtebauliche Studien. . 

2. F. Imre, szlovenszkói költő, szül. 190U".* 
«avantgarde» egyik tehetséges magyar k é P ^ * 
lője. Kollektivista tendencia és a képzelet rn»-
sesége jellemzi. 

de la Pale*ti»* 
des Grossen 6*8-
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3. F- Sándor (írói nevén Forbáth), Ír6 ós or
vos, szU-- Székesfehérváron 1890. A budapesti 
eg-vetomon tanult s u. o. lett gyakorló orvos. Ó 
alapította 1920. a Magyar Orvos c. orvosi szak
lapot, melynek főszerkesztője. Számos orvosi 
«znkmüve közül önállóan megjelent: A serolőgia 
alapvonalai és a védő- és gyógyoltások (1916); 
,4 (jy a kor lati therápia kompendiuma (19-0); 
Továbbképző előadások az orvosgyakorlatból 
(1923 éri 1926). Orvosi tevékenysége mellett F. 
mint költő és novellaíró is jó nevet szerzett ma-
srának. Munkatársa az Uj Időknek és Nyugatnak. 
wn ál ló verses kötetei: Játékhajó (1921, Babits 
Mihály előszavával); A hold árnyéka (1922); 
'Vidéiá örökség (1924). s. R. 

Főrent l i l iá í - i t a g o k , 1. Törvényhozás. 
F o r g á c s , 1. Leő, sakkmester, szili. Budapes

ten 1881. Huszonegyéves korában Hannoverben 
nln yorte a német sakkszövetségmesterének címét. 
t!iOf)-ben Barmenban a junior-mesterverseny-
tM>n az első díjat, 1909. Szentpótervárott a leg
szebb játszmára kitűzött külön díjat nyerte. 
HU l-l)on visszavonult a nyilvános versenyzéstől 
•>s csak a. sakkirodalomterén működik. A Pesti 
Napin sakkrovatának vezetője. Szerkesztette a 
Sakkjáték gyöngyei c partigyüjtemónyt. 

2. F. Rózsi, színművésznő, szül. 1886. A Thá-
l in-szín házban tűnt fel klasszikus darabokban. 
Kő koppén Ibsen-drámákban voltak jelentékenyebb 
alakításai. Egyideiga Nemzeti Színháznak is tagja 
volt, majd Forgács Rózsi Kamara-színháza né-
von saját társulatot alapított a fővárosban. 

Forgó Pál, építész, író, szül. 1897. A Korunk 
'•. folyóirat főmunkatársa. A korszerű építészet
ről szóló szakcikkei a Korunkban, Dokumentum
ban es a Népszavában jelentek meg. 

For i s Lajos, ügyvéd, közgazdasági író, szül. 
Marjdttán 1886. A jogot Budapestenvégezte, ügy
védi vizsgát Marosvásárhelyen tett. AVálasztójogi 
--'K:i propaganda munkájában jelentős szerepe 
f« a Károlyi-kormány idején az Országos Lakás-
hivatal kodifikátora volt. Most Kolozsvárott él 
*"-- a Romániai Hitelező Védőegylet ügyvezető-
'tía^jííitója. Miivei: Gazdasági Lexikon,magyar 
*» román nyelven (1927); 'Erdély és Bánság 
'píra t-s gazdasági kincsei (1928). Sz. 1. 

F o r r a d a l o m 1 9 1 8 - 1 9 . A világháború kö-
|-t-íkez!eben beállott gazdasági válság és a nagy 
-"-borús veszteségek indították meg azt a defe-
t'^ta propagandát, amely a központi hatalmak or-
^ r a i b a n pacifista népmozgalommá erősödött. 
;^ryarországon az osztrák szoldateszka elleni 
•'1-^'Klmngulat annyira támogatta a körülmó-
•;,;-;*-t-*t. hogy a 48-ae függetlenségi párt tagjai, 
^Mnonarchista-ollenes álláspontjuk miatt eddig 
--•v'^netosfeii távol állottak az állampolitika irá-
;:;''f^Ato1- m o s t alkalmasnak vélték a helyzetet a 
^ y, " nemzeti aspirációk érvényre juttatására 
N*n

 nl a maguk soraiból megalakították a 
w f r j ! D á c s o t Károlyi Mihály vezetésével. A 
wiat v , , c s h ű s z ta^Ja k ö z u l zsidószármazá-
U*rí-anv f -: D l n e r-Déne8 József*, Biró Lajos, 
tAn .7, > J0S*' S á l ldor Pál, a szociáldemokrata 
L n d * « » e i - k ö z ü l : B ö h m Vilmos*, Kunfl Zsi; 

i - . i - . , , ^ _ 

iborús események hozták előtérbe, 

szociáldemokrata 
«"una» ^, > • •-mos*, Kunfl Zsig-
^ a i é i ; 5 t , l m m e r R<-za,Weltner Jakab. Károlyi 

> e * a h a b O r Ú S ftaMYlAnVAk hnitáh- olAtár-ho 
Ztí^ Lexikon 

mert a sorozatos veszteségek elodázhatlanná tet
ték a különbéke kérdését s mert Károlyi mind
végig ennek a híve volt ós az ántánt felé való kap
csolatai kedvezőbb eredményeket ígértek más 
államférfiak kísérletezéseivel szemben, a Nemzeti 
Tanács egyedül őbenne lótta, azt a politikust, aki 
az országot megmentheti legválságosabb helyze
tében. Károlyi okt. 26. Bécsbe utazott kormány
alakítás céljából, 27. azonban már vissza is ér
kezett a kormány átvételére való felhatalmazás 
nélkül. Ez a sikertelen kísérlet teljesen felkavarta 
a néphangulatot és mozgásba hozta a tömeget, 
amely demonstrációs felvonulásra indult. De a 
Láncaidnál fegyveres erő állta az útját és az el
dördült sortűznél a tömegből két ember vesztette 
életét. Az egyik, a forradalom első zsidó áldo
zata: Fisch Jenő kiskunfélegyházai származású 
egyetemi hallgató. A forradalmi megmozdulást 
többé megállítani nem lehetett. Okt. 30. a for
radalmi szervezetek hatalmukba kerítették a tér
parancsnokságot, a pályaudvarokat, a postát és 
a telefonközpontokat. Okt. 31. már az egész 
főváros a Nemzeti Tanács kezében volt, mire a 
király a kényszer hatása alatt, Schönbrunnból 
Károlyit nevezte ki miniszterelnöknek. Az új kor
mánynak mindössze csak két zsidó tagja volt, 
Szende Pál* pénzügyminiszteri államtitkár és 
Kunfl Zsigmond* a közoktatásügyi tárca minisz
tere. A demokratikus politikai irányzat megszóla
láshoz engedte a bolseviki agitációt is, mire Kun 
Béla nov. 18. hazatért Moszkvából ós dec. 10. már 
megjelent a "Vörös Újság. Ekkor már az állam
politika köztársasági tendenciája kétségtelenné 
vált, mire 1919 jan. 11. Károlyi Mihály lemon
dott a kormányelnöksógről ós a Nemzeti Tanács 
a magyar népköztársaság elnökévé tette meg. Az 
új Berinkey-kabinetben megmaradt Kunfl, had
ügyi államtitkár lett Böhm Vilmos, külügyi állam
titkár Diner-Dénes József* és a pénzügyek élére 
Szende Pál* került. Márc. 19. a végzetes Vix jegy
zék következtében Károlyi átadta a hatalmat a 
szocialistáknak, akiknek nevében Kunfl az előre
törő kommunistákkal megegyezést kötött. Márc. 
21. megalakult a Tanácsköztársaság. 

A Tanácsköztársaság a kommunista gazdasági 
berendezkedést a proletariátus diktatúrájának 
alapján az orosz bolsevizmus szisztémája szerint 
kívánta kiépíteni. Ennek első feltétele a magán
tulajdon megszüntetése volt; a kapitalista beren
dezkedés, a bankokrácia, a magánkézben lévő ke
reskedelem letörése ésiparüzemek teljes kommu-
nizálása. A magyar zsidóság, amelynek legna
gyobb része a kapitalista termelés különféle ága
zataiban, de főleg a kereskedelem munkaterü
letén építette ki gazdasági bázisát, legelsőnek 
érezte meg a kommunizáló államberendezkedés 
ránézve súlyos jelentőségű gazdasági politikáját. 
A felekezetében élő és a kapitalista berendezke
déshez ragaszkodó magyar zsidóság helyzetét 
megnehezítette az a körülmény, hogy a tanács
kormányban számos olyan nemzetközi világszem
léletet valló zsidószármazású népbiztos kapott 
helyet, akik már rég megtagadták felekezetüket 
és élesen szembehelyezkedtek bolsevizáló törek
véseikkel a régi államberendezkedés visszaállí
tásáért küzdő zsidósággal. A népbiztosok kormá-

19 



Forrai 290 

nyának az előbbi kormányok taglétszámát sok
szorosan felülmúló keretében hitehagyott zsidó-
származásúak voltak a keresztény népbiztosokon 
kívül Kun Béla* (külügy), Böhm Vilmos* (szociali
zálás), Künn" Zsigmond* (közoktatásügy), Pogány 
József* (hadügy), Rónai Zoltán* (igazságügy), 
Landler Jenő* (belügy), Varga Jenő* (pénzügy), 
Erdélyi Mór* (közéleímezés) és ugyancsak tagjai 
voltak még a kormánynak Lukács Gvörgy*, Sza
bados Sándor*, Szántó Béla*, Kelen* és Vágó Béla* 
1919 márc 22. Szaumelly Tibort* kinevezték dik
tátornak, a munkássághoz ós a vörös hadsereghez 
nem tartozó osztályok ellenőrzésére. Szamuelly 
szereplése és apolitikai nyomozó élén álló Korvin-
Klein Ottó* működése következtében a legsúlyo
sabb időket élte át a magyar zsidó polgárság is, 
mert a gazdasági szorongattatáson felül napiren
den volt a túszok szedése, hogy így fojtsák el az 
ellenforradalmi mozgalmakat. Ellenforradalmi 
tevékenysége miatt 44 zsidót végeztetett ki a for
radalmi törvényszék, amelynek elnöke László 
Jenő* volt. 1919 júl. 25. a Szentes, Mezőtúr, kis
újszállási vonalon sikerült román támadás követ
keztében, 30. a vörös hadsereg feladta a Tisza
vonalat, mire Kun Béla átadta a. hatalmat a szo
cialistáknak. (L. Ellenforradalom.) 

Forra i , 1. Miklós, zeneszerző, szül. Nádudva
ron 1869. Népszerű operetteket írt, amelyek a kü
lönböző magyar színpadokon nagy sikert arattak: 
A libapásztor; Az istennő; Egyiptom gyöngye. 

2. F. Soma (Wodianer), gyorsíró, szül. Hód
mezővásárhelyen 1861., megh. Budapesten 1918. 
Tizenkilenceves korában már a Fővárosi Gyors
író szaklapot szerkesztette és igen nagy érdeme
ket szerzett a Gabelsberger Markovits gyorsírási 
rendszernek népszerűsítése körül. Kiváló gyors
író-pedagógus. Markovits Ivánnak, a Gabels-
berger-rendszer magyarrá átülte tőjének híveihez 
tartozott ós az ő szellemében szerkesztette 1902-
től kezdve a Magyar Gyorsírási Újságot. Egyik 
alapítója és elnöke volt a Gyorsírástudományi 
Társulatnak. Főbb munkái: Magyar Gyorsírók 
Evkönyve: A levelező gyorsírás tankönyve; 
A vitaírás tankönyve: Fokozatos gyorsírási 
olvasókönyv; Szépirodalmi munkák gyorsírási 
mezben ; Kritika Szilágyi Aurél absolut gyors
írásáról; Ehnéletitanulmányok a Gabelsberger-
Markovits-gyorsírás köréből; Markovits-mo-
zaik; Adatok Markovits élet- és jellemrajzához. 

Forró Pál, regényíró, szül. Budapesten 1884. 
A budapesti egyetemen jogtudományi doktorátust 
és ügyvédi oklevelet szerzett, néhány éven át 
pedig mint kereskedelmi iskolai tanár működött. 
Számos regényt írt, amelyekben jórészt erotikus 
problémákkal foglalkozott. Munkái közül ismer
tebbek: Egy diákkor története (1917); Huszon
hatévesek Ü918); Kurtizán (1920); Bíborhullám 
(1920); Különös tüzek (1921); Az elátkozott 
asszony (1921); A gyönyörváros (1921); Megölt 
szerelem (1922); Szenvedély (1922); Abrándker-
getök (1923); Az erkölcstelen Omár (1923); 
Halkuló vágyak (1923); Ginliánó megkísértetése 
(1923); Királyi szeretök (1924); Kegyetlen asszo
nyok (1925). Békeffy Lászlóval írt A város c. 
színműve 1920. a Várszínházban, Villányi Andor
ral irt Legénykérés c vígjátéka 1921. a Bel-

városi Színházban került színre. írt több fl]m 
szcenáriumot is. ^S 

F o r t u n a t u s , 1. Szerencsés Imre. 
F ó t h y János*, író ós kritikus, szül. I893 

Iskolái elvégzése után újságíró lett. A Nyugatba* 
Múlt és Jövőbe és más lapokba számos vertset 
írt. Fejlett formaművészetről tanúskodó vers
kötete Üvegház címen jelent meg. Igazgyönay 
c. vígjátékát 1921. a Nemzeti Színház Kamara
színháza hozta színre. Jelenleg a Pesti Hírlap 
színikritikusa. 

F ó t i József Ijajos, irodalomtörténetíró, szül. 
Budapesten 1882. Középiskoláinak elvégzése után 
Münchenben, Strassburgban.majd Parisban a Sor
bonneon filológiát és irodalomtörténetet hallga-
tott, 1906. pedig Budapesten megszerezte a filo
zófiai doktorátust. Néhány évvel utóbb visszatért 
Parisba, ahol irodalomtörténeti kutatásokat vég
zett. Jelenleg Budapesten a Librairie Francaise 
könyvszalon tulajdonosa. Önálló munkái: A 
Toldi monda két idegen eredetű epizódja'A 
római Attila-legenda; Gog und Magog; Der 
anonyme Noiar König Bélas; Az elbeszélő 
irodalom egyetemes története; A tudományos 
kutatás rendszere. B». G. 

Fox William, amerikai fllmgyáros, szül, 
Tolcsván 1877. Tizennégyéves korában Ameri
kába ment, ahol egy mosodában volt inas. Korán 
f elismerte amozi jelentőségét és 1908. megnyitotta 
a Broadwayn moziját. A mozivarieté népszerűvé 
tette F.-t is és csakhamar tekintélyes vagyont 
szerzett. 1915-ben megalapította a Fox-fümgyá-
rat. Hatalmas színháztrösztökbe kapcsolódott 
bele, majd intenzív gyártási munkát kezdett Ber
linben és Budapesten. Nálunk a Magyar Film-
alap támogatásával készült el Heltai Jenő Naftá
im c. vígjátékának filmváltozata 1928. F. mun
kásságának legnagyobb értéke, hogy állandóan 
új és új tehetségeket fedezett fel. R i-

F r a k n ó i Vilmos*, c. arbei püspök, történet
író, szül. Ürményben 1843 febr. 27., megh. Buda
pesten 1924 nov. 20. Teológiai tanulmányai el-
végeztóvel filozófiát is végzett s korán kezdett 
el a magyar történelemben búvárkodni. 1864-ben 
a nagyszombati gimnázium, 1870. az esztergomi 
papnevelő intézet tanára, majd az Akadémia tit
kára, 1879. főtitkára, 1889. alelnöke, 1892. c. 
arbei püspök ós az Akadémia igazgatótanácsosa, 
1897. a Múzeumok és Könyvtárak orsz. főfel
ügyelője, 1900. szentjobbi főapát lett. Mint a tu
domány és művészetek pártfogója a római Tör
ténelmi Intézet alapításával tűnt ki. Egész va
gyonát erre és a Szt. István Társulatra ha
gyományozta. Nagyszámú forrástanulmányai 
és történelmi feldolgozásai közül fontosabbak-
A magyar nemzeti műveltség állásának vas-
lata (Akad. díjat nyert 1861); A nádori és or
szágbírói hivatal fejlődése (1862); Pázmány 
Péter és kora (3 köt. 1868-69); Vitéz János 
esztergomi érsek élete (1879); MartinovicsJf 
társainak összeesküvése (1880); Tómon Pf 
élete és levelei (1882); Hunyadi Mátyás kir^l 
élete (1890); Mátyás király kegyúri joga (1892^ 
A magyar királyi kegyúri jog Szt. Istvanto* 
Mária Teréziáig (1895); Mátyás király levele 
(1895); A Hunyadiak és Jagellók kora (18-W: 
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garai László budai prépost (1898); Oklevéltár 
a magyar királyi kegyúri jog történetéhez (1899); 
Werbőczy István életrajza U899); Prolegomena 
ad Monumenta Romána Episcopatus Vespri-
miensis (2. k., 1899) Magyarország egyházi és 
diplomáciai összeköttetése a római Szentszék 
kel (1900—03); Petrarca és Nagy Lajos U900); 
Qr. Széchenyi Ferenc (1903); Lnnocenz XI u. 
die Befreiung Ungarns (1902); János király és 
a római Szentszék (1902); Egy jezsuita diplo
mata Magyarországban (1902); Ifjabb Vitéz Já 
nos Pontificaleja (1903); II. Rákóczi Ferenc 
vallásos élete és munkái (1906); Mátyás törek
vései a császári trónra (1914); Mátyás és a 
Hohenzollernek (1914); Egyháznagyok a ma
gyarközépkorból (1916); Beckensloer magyar 
prímás 111 Frigyes szolgálatában (1917); A 
Habsburg ház első érintkezései Magyarország
gal^).!) ; A Hármas-Szövetség agóniája (1917, 
németül is); A magyar országgyűlések befolyása 
a k iilpolüikára{iy)-8); Amagyar királyválasztá
sok története (1921); Martinovics élete (2. kiad. 
1921); A Habsburg-ház trónöröklési joga{1922); 
A bécsi Pazmanaeum megalapítása (1923). s. R. 

F r a n k , 1. Frigyes, festő, szül. Budapesten 
1890. Arckép, táj és figurális képeket fest. A Mű
csarnok 1915-iki tárlatán egy női arcképével a 
Harkányi-díjat nyerte el, 1916. pedig a Halmos-
ilijatós 1920. kitüntető elismerést kapott. Az Ernst 
Múzeumban rendezett gyűjteményes kiállítást. 
.Münchenben és Parisban is kiállított 1925. és itt 
kitüntették. F. B. 

2. F. Ignác, zeneszerző, szül. Pápán 1825 dec. 
14.. megh. 1876. Korának népszerű zeneszerzője 
volt. Főképpen magyar népdalokat, csárdás-zenét 
cimbalom-darabokat komponált. 

3. F. Kati ( Katharina Franki), osztrák drámai 
«inművésznő, szül. Bazinbanl852 okt. 11. Előbb 
Hcrlinbon és Brémában működött, 1872. a bécsi 
siadtthoater, 1875. pedig a Burgtheater, majd 
-smetaStadttheater tagja volt. A nyolcvanas és 
kilencvenes években Németország valamennyi 
nagyobb színpadán sokat lépett fel nagy sikerrel, 
uc Moszkvában, Szt-Péterváron ós New-York-
-Jfl<- 13, ahol később letelepedett. Legfőbb szere-
j>-i voltak : Maria Stuart, Judith (Uriel Acosta), 
-T.oansi Szűz, Lady Macbeth, Iphigenia, Sappho, 

1 -"boruh stb. s. R. 
•*• F. Ödön, orvos író, közegészségügyi fő 

T-lügyclö, szül. Nádudvaron 1855. A budapesti 
^--T'-u-men tanult s miután orvosdoktori okle-
^••t nyert, a közegészségügy terén fejtett ki 

';---!-i"n munkásságot. Előbb Fodor tanár asszisz-
•̂-••-c. m-ijd 1888-tól kezdve egyetemi magán-
T^irn v n l t H közegészségtannak, 1894 óta pedig 
'^ >--.£»-rsaiind a belügyminisztóriumban teljesít 
^--'•Nib!) szolgálatot, mint közegészségügyi fő-

T i , 
ki 

es 
ő 

,'.'!"•'- Kiterjedt irodalmi szakmunkásságot fejt 
^uiunboző folyóiratokban. 8. R. 

°ikk Samu' o r v o s é s író, szül. Pápán 1839. 
e w í̂-1* m a £yar és német szaksajtóban jelentek 
"ntm i ' ) r d í t o t t eSy imakönyvet is a következő 

101: Az ájtatos izraelita hölgy (Pest 1861). 

F r a n k é i (Frankig 1. Gyula, festő, szül. 
Csacán (Trencsén vm.) 1840., hol atyja orvos 
volt. A müncheni akadémián, majd Parisban vé
gezte tanulmányait. Részt vett a pesti Műegylet 
1865-iki kiállításain Zaboj tót szerelmi dalnok és 
Vak Béla magyar király Árva vári fogságá
ban c. festményével. F. B. 

2. F. Ignác, festő, 1. Ingomár Ferenc. 
3. E. Leó, szocialista politikus, szül. Óbudán 

Í844., niegh. Parisban 1896. Aranyműves iparc3 
volt s mint munkás került Parisba, ahol a mun
kásmozgalmakban tevékeny részt vett. Az 1871. 
kommunista felkelés egyik legjelentékenyebb 
szereplője volt és szervező képességeivel tűnt 
fel. Fegyveres csapatot szervezett és azzal végig
harcolta a felkelést, amiért in contumaciam ha
lálra ítélték. F. Angliába menekült, majd Hol
landiába, onnan Svájcba és Németországba uta
zott. Hazajött, de itt is üldözésben volt része 
és egy évig vizsgálati fogságban ült, míg végül 
szabadon bocsátották. Ekkor a magyarországi 
mérsékelt, parlamentáris szocializmus egyik első 
útlörője lett és szerkesztette a Munkás Heti Króni
kát (1876—77) és az Arbeiter Wochen-Kronikot 
1881-ig, amikor sajtóvétség miatt letartóztatták 
és a váci fegyházba került. Kiszabadulása után 
ismét Parisba ment, ahol a szocialista munkás
pártban nagy tekintélynek és megbecsülésnek 
örvendett. A Pere Lachaise-i temetőben levő sír
jára a francia szocialisták, a magyarországi szo
cialista párt anyagi hozzájárulásával, 1902. obe-
liszket állítottak. s. R. 

4. F. Mózes, rabbi, megh. 1845. Kiváló tal-
mudtudós, jeles hebraista volt. Sebesen, ahol mint 
rabbi működött, megírta héberül a sárosmegyei 
zsidók szervezkedésének történetét. Kéziratát az 
eperjesi hitközség levéltára őrzi. 

F r a n k é i Élijóhu, leveleki rabbi. Megjelent 
müvei: Avne Élijóhu homile,tikus magyaráza
tok ; Orosz Élim és Áteresz Élijahu, glosszák a 
Talmud egyes részeihez. T. L 

2. F. Sámuel, hajdudorogi rabbi, megh. 1886. 
Megjelent lmré Sefer c. homiletikus magyaráza
tokat tartalmazó műve. 

F r a n k f u r t e r , 1. Arje Júda Léb, nagymar
tom rabbi a XVIII. sz.-ban, szül. Krakkóban, ahol 
atyja, F. Joszef Sámuel, a későbbi híres frank
furti rabbi, a rabbiság egyik kiváló tagja volt. 
F. Frankfurtban tevékenykedett. 1741-ben meg
kezdte a Talmud kiadását Amszterdamban. Ez a 
jelentékeny edició felülmulta az addigiakat, mert 
kiváló tudósok gondosan átnézett glosszáit csa
tolta hozzá. A Talmudszöveget ő és atyja nézték 
át. A vállalkozást nem tudta azonban Amszter
damban befejezni, mert Gottschall Miehael ber
lini kiadó hatóságilag betiltatta egy császári ok
irat alapján, melyet még 1710. szerzett meg. 
Azonban két befolyásos közbenjárója, Werthei-
mer Sámson és Halberstatt Berman révén sike
rült kieszközölni, hogy F. a Talmud kiadását 
nem Amszterdamban, de Frankfurtban befejez
hesse. Az óriási munkát két óv alatt 1720—22 
közt F. elvégezte. 1730-ban Magyarországba köl
tözött s elfoglalta a régi tekintélyes'Nagymarton. 
hitközségének főrabbi-székét. U.o.halt meg 1736. 
Ő a Frankfurter-család őse, így F. Salamon (1. o.) 
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bécsi egyetemi tanárnak, az Egyetemi Könyvtár 
volt igazgatójának is. 8. R. 

2. F. Moritz, rabbi, szül. Szobotistban, ahol atyja 
rabbi volt, 18<5 máj. 15. A pozsonyi jesiván és 
a berlini rabbiszemináriumon és egyetemen tanult. 
Előbb Banjalukában, majd Daruváron lett rabbi 
és egyszersmind tábori rabbi a honvédségnél. 
Művei: Mose b. Maimons Mischna-Eommentar 
z. Traktat Kethubot. Mit arab. lext u- verb. 
hebr. Übersetzung. Továbbá: Die Religions-
Dispute zu Tortosa és Dér Zionismus in 
Kroatíen. Testvérei: F. Arnold, rabbi, szül. 
Szobotistban 1881 dec. 18., szintén a pozsonyi és 
berlini rabbiiskolákban tanult és szintén tábori 
rabbi, egyszersmind a bécsi 19 ker. község hit
szónoka és vallástanár. F. másik testvére F. 
Salomon rabbi, szül. Szobotistban 1876 máj. 
17., a pozsonyi és a Hildersheimer féle szeminá
riumok tanítványa. 1905-ben a sémi kelet törté
netének docense volt Kölnben, 1913 óta pedig a 
königebergi «Adasz Iszrael» hitközség rabbija és 
iskolájának igazgatója. e. R 

3. F. Náthán, nagymartom rabbi, megh. u. o. 
1768. 1736-tól kezdve működött hitközségé
ben s állítólag 13 éves volt, amikor megválasz
tották. Kabalista hírében állott s Sztasov Arje 
rohonci rabbitól nyerte kiképzését, Atyja és elődje 
F. Arje Juda rabbi volt. 

4. F. Salamon, osztrák archeológus é3 filoló
gus, szül. Pozsonyban 1856 nov. 9. A bécsi és 
berlini egyetemen tanult klasszika filológiát, 
amelyből doktorátust tett, de a Hildesheimer 
rabbiszemináriumnak is hallgatója volt. 1894-től 
kezdve a bécsi Egyetemi Könyvtár szolgálatában 
állott s előbb könyvtárőr, majd udvari tanácsosi 
ós egyetemi professzori címmel annak igazgatója 
volt 1920-ig, amikor nyugalomba vonult. Számos 
archeológiai és bibliográfiai szaktanulmányán 
kívül főbb művei: Führer durch Garnuntum 
(Kubitschekkel együtt, 1891, 4. kiad. 1894); Die 
Berliner Schulreform-Gonferenz (1891); Die 
preussische Mütelschulreform und das oester-
reichische Mittelschulwesen (1892); Gráf Leo 
Thun-Hohenstein, Franz Exner und Hermann 
Bonitz; Beitrage zur Geschichte der oester-
reichischen Uvterrichtsreform{l893); Die Orga-
nisation des hóhtren Unterrichts in Oesterreich 
(1897); Die Qualifikation für den staatlichen 
Bibliotheksberuf in Oesterreich (1898); Register 
zu den Archaeologischepigrapliischen Mittei-
lungen aus Oesterreich-ungam (1902). 

F r a n k i , 1. Adolf, az Orthodox Országos Iroda 
elnöke, szül. Debrecenben 1859 máj.-ban. Több 
jesivában tanult, majd a pozsonyi jesiván rabbi 
oklevelet szerzett. Fiatalon került a hitközségi 
életbe, amelyben csakhamar irányító szerepet 
vitt. Hosszú ideig alelnöke volt, jelenleg dísz
elnöke a budapesti orth. izr. hitközségnek. 1905. 
egyhangúlag választották az Országos Iroda 
elnökóvó. 18 éven át fővárosi bizottsági tag volt, 
1888 óta a jeruzsálemi magyar «Koíel»-nek a 
«nászi»-ja (vezetője). Nagy tudós, hót nyelven 
beszól, egyházi és világi tudományokban egyaránt 
jártas. Fiatal kora óta minden idejét a tanulás
nak ós a jótékonyságnak szenteli. Mint az ortho-
doxia hivatott vezére, közbecsülést szerzett ma

gának nemcsak Magyarországon, de az egész 
világ orth. zsidósága előtt. Elnöki működésének 
eredménye az orthodoxia reneszánsza. Jelentős 
része van abban, hogy az orthodoxia és a neo-
lógia közt megszűntek a villongások. v. A, 

2. F* Izidor, orvos és szociológus, szül. 1842.* 
megh. 1878. Oklevelét Bécsben kapta. Cikkei a 
magyar és német szaksajtóban jelentek meg. ön
álló műve: A lelencügy rendezése (1877). 

3. F. Izsák, nagykárolyi rabbi, szül. Hunfal
ván, megh. Nagykárolyban 1834. Előbb Szántón 
volt rabbi, mint apósának Joáb rabbinak utóda. 
Ez utóbbinak Ghén tóv c. művét adta ki (Zol-
kiev 1806) s látta el jegyzetekkel és magyaráza
tokkal. Veje és utóda a hírneves teológus Perig 
Mayer (I. 0.) lett. 

2. F. Samu, ideggyógyász, szül. Öttevényben 
(Győr vra.) 1886 jul. 2. Egyetemi tanulmányait 
Budapesten végezte. 1919 óta az Apponyi Poly-
klinika tanársegéde, pár éve pedig a budapesti 
orth. hitközség ambulatoriumán az idegosztály 
vezető-főorvosa. Különböző szaklapokban számos 
ideggyógyászati értekezése jelent meg, melyek 
főleg a lappangó luesz és az epilepsziával foglal
koznak, v. A. 

F r e i d e r Náthán, rabbi, megh. 1853. Csornán 
működött. Megjelent Gemach Haszode című 
müve. 

F r e i e r Jakab Salo'mo, újvidéki rabbi, ezül. 
Eohoncon, ahol atyja rabbisági ülnök volt. A 
múlt század harmincas éveitől az ötvenps évekig 
Újvidéken működött, mint rabbi. Előbb Szegedon 
volt helyettes rabbi, majd Győrött rabbi. Felvilá
gosodott tudós ós a reform-irány híve volt. 
Hitszónoklatai 1842. jelentek meg Andachtige 
Erinnerungen an die Pflichten eines Israeliten 
címmel. 

F r e i h o f J icchok, rabbi, Budán élt. Münz Mó
zes halálára gyászkötetet adott ki Béchi szám-
rurim (Buda 1837) címmel. F- D-

F r e i s t a d t , 1. Ábrahám, komáromi rabbi,szül. 
Galgócon, megh. Komáromban 1830. Tanító
mestere Tiszmenitz Mesulam(l. 0.) pozsonyi rabbi 
volt. Szerzője az Imre Sefer c. műnek és több 
responzuma jelent meg a Tesuvó Mealiavó c-
responzum gyűjteményben. T-1-

2. F. Ábrahám Juda Léb, rabbi, szül. 1744., 
megh. 1808. 28 éven át .vezette a bonyhádi 
hitközséget. 1794-ben egy nagy tűzvész alkal
mával elpusztult a templom és a tóratekercsek 
is elégtek. Ekkor F. egy gyászverset írt, amelyet 
minden Peszach után való szombaton ma is elmon
danak a bonyhádi templomban. 

3: F. Sámson, rabbi szül. Galgócon, megn. 
Óbudán 1773. Boldogasszonyban működött, év
tizedekig jesivát tartott fenn és jelentékeny tu
dós hírében állott. 

F r e n k Jiszochor Ber, rabbi. A pozsonyi hit
községnél volt metsző a XIX. sz. első évtizedei
ben, megh. 1845. Több könyvet adott ki, neveze
tesen : Megilasz Matiszjóhu, a makkabeuso* 
könyvének'német fordításával (Wien 1822); Chu* • 
hamsulos, a cieisz ós tetllin törvényei (Wien 182o)-
Or emunő, bibliai elbeszélések asszonyok és g v e £ ., 
mekek részére (Wien 1825); Máté Móse, elbeezö- | 
lések(Pozsony 1834); Machane Jiszroél, asszony* | 
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törvények (Wien 1836); Machané Lévi, elbeszé
lések (Wien 1822). 

- p r enke l , 1. J3er, rabbi, szül. Pozsonyban. Hit-
tanköny ve Torasz hoemunó címmel Pozsonyban 
(1831) jelent meg. 

2. E- Bernát, rabbi, aPesti Izr. Hitközség leány
gimnáziumának vallástanára, szül. Hodászon 
1881 jól- 8. A tanító- és rabbikópző elvégzése 
utón a budapesti tudományegyetemen szerzett 
bölcsészdoktori címet. Szerkesztette ós részben 
fordította az iskolákban és családokban nagy el
terjedtségnek örvendő úgynevezett P.-fóle bibliát. 
Pedagógiai és theológiai cikkei különböző lapok
ban jelentek meg. 

3. E. Jenő, rabbi, szül. Tasnádon (Szilágy vm.) 
1902 máro. 16. 1916—26-ig volta budapesti rabbi
képző növendéke. 1925-ben avatták bölcsész
doktorrá Budapesten, 1927. pedig rabbivá. 1926 
óta szegedi rabbi. Cikkei a Magyar Zsidó Szemlé
ben, az Országos Egyetértésben és a Bl&u emlék
könyvben jelennek meg. 

4. F. Jicchok, rabbi. A Chaszam Szófór (1. o.) 
volt tanítványa. 1806-ban jelent meg Zeved Tov 
c. munkája az aguna-kórdésről Zolkiewben. 
Szántóra választják meg rabbinak, majd Nagy
károlyba került. Ott halt meg 1835. 

F r e u d i g e r , 1. Ábrahám (óbudai), gyáros, a 
budai>68ti orthodox hitközség elnöke, szül. Buda-
ixwten 1868 ápr. 8. Kereskedelmi tanulmányai 
t-lvóy-zése után a németkeresztúri jesiván nyert 
rabbiképesítést. 1887-ben lépett be atyja, Freu
dkor Mózes (1. o.) gyárába, melyet atyja halála 
után az ország legnagyobb ágy-, ruha- és fehér
nemű gyárává fejlesztett. A budapesti orthodox 
hitközségben már fiatal korában is vezető szere
pet játszott s kezdeményezésére épült fel a Ka-
•dnczy-utcai templom ós az iskola. 1913 óta el-
uöke a hitközségnek, amelynek számos intéz
ménye (iskolák, ambulatórium stb.) F. agi
litásának köszönheti létrejöttét. Az országos 
orthodox iroda pénzügyi bizottságának elnöke s 
et»yik leghivatottabb vezére a magyar ortho-
d>'Xiának, amelyet kifelé mindig nagy súllyal s 
gyakran nagy eredménnyel képvisel. Zsidó folyó
iratokban számos, felekezeti kérdéseket tárgyaló 
fikke jelent meg. v. A. 

-• F. Lipót (óbudai), gyáros, a budapesti 
orthodox hitközség tiszteletbeli elnöke, szül. 
Budapesten 1866 júl. 21. Jesivát végzett, majd 
kvja, később pedig társfónöke lett a Preudiger 
Mózes és fiai gyárnak, amely ma több mint 200 
munkást foglalkoztat s az ország legnagyobb 
*y-, ruha- ós fehérnemű gyára. Közgazdasági 

munkássága mellett tevékeny részt vesz a hit-
! £ t b e n is mint a budapesti orthodox kitközsóg 

-zteletbeli elnöke s több orthodox intézmény és 
,5->**ulet megalapítója, elnöke vagy vezetőségi 

3 P • " V - A -
orn \ ^<)Zes (óbudai), gyáros, a budapesti 
mn>h o h l t k ö z s é 8 elnöke, szül. Óbudán 1833., 
ru^bi' fl

 P 6 8 t e n 1 9 1 3 - F- Pinchas L. óbudai 
18 A, , M a g a i 8 rabbipályára készült s már 

68 korában megszerezte a képesítést, állást 
v0)t H , 8 o h a 8 e m vállalt. Nagy talmudtudós 
is Fiat°i k l v á l ó a n Jártas a világi tudományokban 

"álon belépett mint társ a Lindenbaum Lévi 

ágy-, ruha- és fehérnemű cégbe, amelyet 1883. 
maga vett át és nagy gyárrá fejlesztett. Óbudán 
iskolát szervezett, amely az első budapesti ma
gyar iskola volt. A budapesti orthodox hitköz
ségnek egyik megalapítója ós évtizedekig elnöke 
volt. 1908-ban közéleti érdemeinek elismeréséül 
óbudai előnévvel megkapta a magyar nemessé
get. Mojse jédábér címen biblikus munkát írt, 
melyet halála után fiai Ábrahám és Lipót adtak k i 

F r e u n d , Í.Leó, zongoraművész, szül. Nagy
topolyon 1892. Művészi tanulmányait Bécsben 
végezte, jelenleg Temesváron él. Mint zongora
művész Európa minden nagyobb városában nagy 
sikerrel mutatkozott be. Jelentős szerepet visz 
az erdélyi zenekultúra terjesztésében. ez. t 

2. F. Vilmos, építész, szül. Pakson 1846. 
megh. Budapesten 1922. Középiskoláinak elvég
zése után Zürichben tanult (1866). Budapesten 
1883. az új Országház tervpályázatán tűnt fel 
először és azóta számos pályázaton aratott sikert: 
Budapesti Izr. Kórház 1888, New-York-palota 1892, 
Lipótvárosi Kaszinó. Számos magánpalotát épített 
Budapesten, főleg az Andrássy-úton (Sváb-palota 
1885—87), ezeken kívül több kórházépületet: 
Ferenc József Kereskedelmi Kórház, a Pesti Izr. 
Hitközség Szabolcs-utcai kórháza (1889), Bródy 
Adél Gyermekkórház (1895—96), azután az Izr. 
Siketnémák Orsz. Intézetének Bethlen-téri palo
táját. Egyik legismertebb munkája a Lipótvárosi 
Kaszinó palotája (1896), melyért a millóniumkor 
művészdíjat nyert (1896). Egyéb munkái még: a 
rákoskeresztúri zsidótemető halottasháza, az 
Erzsébet-körúti Körúti fürdő palotája, továbbá 
Fiúméban az Adria tengerhajózási palota. F. B. 

F r e y , 1. Ernő, idegorvos, szül. Vágszerda-
helyen 1873 jan. 10. A budapesti egyetemen tanult, 
majd a doktori oklevél elnyerése után az agy
szövettani laboratóriumban működött, mint első 
tanársegéd, 1915-től kezdve pedig a budapesti 
egyetemen az agybetegségek kórtanának magán
tanára. Főbb, önállóan is megjelent művei: Die 
Anatomie der Sachsschen Idiotie (1898); tfber 
hlinische Formen und Verlaufdes Tabes (1912); 
Über den Verlauf des vorderen Pyramiden-
Bündel (1912); Über Anatomie der Signyomyche 
(1913): Altheimersche Krankheit (1914). 

2. F. Kálmán, közgazdász, a tőzsde alelnöke, 
szül. Győrött 1862. Reáliskolát, majd kereske
delmi akadémiát végzett. Tanulmányai után 
gabonakereskedő és néhány év alatt ebben a szak
mában az ország egyik legelismertebb szakértője 
lett. Közgazdasági és kereskedelmi működése 
közben élénk társadalmi, kulturális ós felekezeti 
tevékenységet fejtett ki. Humanitárius akciókból 
is bőven kiveszi a részét. Munkásságának ered
ményekónt 1906. tözsdetanácsosnak választották, 
1913. megkapta a III. osztályú Vaskoronarendet, 
1918. a budapesti Tőzsde alelnöke lett, 1921. kor
mányfőtanácsossá nevezték ki, közben kereskede
lemügyi tanácsos és a kamara tagja. A Pesti Izr. 
Hitközség 1928. elöljárónak választotta. Keres
kedelmi ós közgazdasági kérdésekről gyakorta ír 
érdekes szakcikkeket a fővárosi lapokba. Szegé
nyeket támogató akcióit azzal honorálták, hogy 
az V. ker. közjótékonysági egyesület elnökévé 
választották. 
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F r e y e r Ábrahám, pedagógus, szül. Boldog

asszonyban (Frauenkirchen) 1789. A nikols-
burgi és prágai jesivákon tanult, majd u. o. a poli
technikumon. Később Pozsonyban lett tanító és 
a zsidó tanítási reform érdekében gyakorlatilag 
sokat tett. Az 1818. alapított első magyar-zsidó 
iskolának, az ú. n. Primárhauptschulónak első 
vezető tanítója volt. Rendkívül sok akadállyal 
kellett megküzdenie az orthodoxia türelmetlen
sége miatt, de 1830. mégis elismerték iskolája 
nyilvános jellegét. 1848-ban az iskolát feldúlták 
s F. megvakulva nyugalomba ment. Élete utolsó 
éveiben Győrben élt. Egyik fla Londonba költözött 
s az Advertiser szerkesztője lett. (V. ö. Reich, 
«Beth-Eb, 1865 IV. í.) 

F r e y s t a e d t l e r Antal, filantróp, szül. 1825, 
megh. Budapesten 1892 máj. 9. Saját erejéből 
küzdötte fel magát és miután nagy vagyont és 
földbirtokot szerzett, végrendeletileg egymillió 
forintot hagyományozott egy Budapesten léte
sítendő zsidó gimnázium céljaira, oly módon,hogy 
a vall. minisztérium igazgassa az örökséget mind
addig, míg aanak kamatjai félmillió forintra sza
porodnak fel. 

F r i e d , 1. Ábrahám, a máramarosi Zsidó Nem
zeti Szövetség elnöke, szül. Ruszkován 1889 jul. 
10. Több jesivát látogatott, majd az Orsz. Rabbi
képző Intézet alsó osztályait és jogot végzett. 
Több éven át elnöke volt a pesti cionista főiskolai 
hallgatók Makkabea körének. 

2. F. Áron, böszörményi rabbi, szül. Böször
ményen 1812, megh. 1891 u. o. Tanítványa volt 
Szófer Mózes pozsonyi főrabbinak és a Semen 
Rokeach szerzőjének, Löw J.-nek, akinek veje 
lett. 1833 — 1837 közt Mezőcsáton, majd szülő
városában működött. Több halachikus és agga-
dikus munkát írt, melyeket halála után fia, F. 
Eleazár r rendezett sajtó alá Omer Led jón ós 
Zekán Áharon (u. o. 1904) címen. 

3. F. Margit, írónő, írói álnevén Ego, dr. 
Rózsavölgyi Mórné, szül. Budapesten 1881. Több 
nagyobb napilapba és folyóiratba dolgozott, 1905-
töl kezdve a Pesti Naplóba írt tárcákat. A Hét
nek, Kiss József folyóiratának is munkatársa volt. 
Novellákat, regényeket, főleg ifjúsági regénye
ket írt erős szociális érzéssel és őszinte ember
szeretettel. Könyvaiakban megjelent regényei és 
elbeszélései: Médi szenvedései (1903); Pest és a 
pestiek (1908); Kíeinmann Márta (1911): Mari 
(1920). Ifjúsági regényei: A komoly Nóvák Magda 
(1914-); A régi ház gyermekei (1920); Dacos 
Miska (1923).' " s. H. 

4. F. Meir, rabbi, szül. Boskovitzban, abol 
atyja, F. Ábrahám mint rabbihelyettes működött. 
Tanítványa volt a Chaszam Szófernek. 1859-ben 
halt meg Ógyallán, ahol rabbi volt. Művét ha
lála után veje, Mann Jónás rabbi adta ki Meir 
Ené Ghachómim (Wien 1886) címen. Fia, F. 
Mordechai győrszentmártoni rabbi, a Bómch 
Mordechai c munka szerzője volt. 

5. F. Mordechaj, rabbi. Előbb Asszonyfán mű
ködött, később a győrszentmártoni hitközség 
élére került. Megjelent Boruch Mordechaj c. 
Boráchot-traktátusra voatkozó müve. Meghalt 
Dunaszerdahelyen 1913. T.i. 

5. F. Neszanél ha-Kohén, balmazújvárosi rabbi 

szül. Senyén (Abaúj-Torna vm.) 1857-ben. 16 éves 
korában már szinte az egész talmudi irodalomban 
jártassággal bírt Ekkor került Silberstein Dávid 
(1. o.) terebesi rabbihoz, akinél 2 évet töltött. Innen 
a beregszászi, később az ungvári jesivába utazott 
és mindenütt ő volt a ros jesivó. 1878—79-ben 
házassága után Kisvárdán telepedett le és az 
ottani rabbi Weinberger Ábrahám Izsák (1. o.) 
megbízta őt a jesiva vezetésével. Ebben a műkő-
désében nagy hírnévi a tett szert. 1893—94-ben 
Balmazújvároson egyhangúlag megválasztották 
rabbinak. Összegyűjtött responsumaiból meg
jelent eddig 2 rész Pné Mévin címmel. P.D. 

F r i e d e n Pinkász, komáromi rabbi, szül. 
Bonyhádon 1801., megh. Komáromban 1873 
ápr. 16. Atyja Bonyhádon volt rabbihelyettes s 
1826—31. mint annak utóda működött, majd u.e. 
évtől kezdve Komáromban, ahol hitszónoklatait 
és homiletikus magyarázatait Divré PnéÁrje c. 
kiadta (V^ien 1859). 

F r i e d l a n d e r , 1. Ghaim, liszkai rabbi, megh. 
1904. Megjelent művei: Tol Ghaim (homile
tikus magyarázatok); Tal Ghaim Uverocho 
(glosszák a Talmudhoz). T.L 

2. F. Meir Hirsch, nagysurányi rabbi a XIX. 
sz. első felében. Bonyhádon született s ott volt 
előbb rabbihelyettes. Kiváló talmudtudós volt és 
hátrahagyott döntvényeit unokája Brach Sámuel 
nagymagyari rabbi függesztette hozzá a Mah-
ram Sik döntvénytár II. kötetéhez. 

3. F. Menáchem, morvaszentgyörgyi rabbi, 
megh. a XIX. sz. hatvanas éveiben. 1807-tól 
kezdve Nagyatádon, majd Kővágóórsön, később 
Felpőcön, végül Morvaszentgyörgyön működött. 
A felekezeti életben tevékeny részt vett s a paksi -
1844-i rabbigyűlés előkészítője volt. Műve Divré 
Nichumim címen jelent meg. 

4. F- Móric, osztrák teológus és filantróp, 
szül. Burszentgyörgyben 1842., megh. Bécsben 
Rappoport tanítványa volt Prágában s egy
szersmind az ottani egyetemen tanult. Rabbi
állást sohasem töltött be, mert liberális nézetei 
akadályozták ebben. Rövid ideig a bécsi gim
náziumokban tanított, 1875. pedig az Alliancö 
bécsi titkára lett s mint ilyen a galíciai és az 
üldözött orosz zsidók kivándorlásának megszer
vezésében sokat fáradozott. Az általa tapasztalt 
nyomort szánalmat ébresztőén írja le Fiinf 
Wochen in Brody c. művében. Mindazonáltal 
a galíciai orthodoxok ellenállásával találkozott, 
amikor ott európai jellegű iskolákat alapított. 
Az erről szóló memoranduma Hirsch báró kezei 
közé került, aminek eredménye volt az az óriási 
alap, amelyet a galíciai zsidók támogatására és 
iskoláztatására Hirsch báró alapított s amely
nek titkára szintén F. lett. E minőségben ötven 
újabb nyilvános iskolát létesített Galíciában. 
F. kiváló tudós volt, akinek számos tanulmányán 
kívül fontosabb müvei: Über den Einfl-usS 
der griechischen Phüosophie an das JudeatuM 
uvd'Chmstentum (1872); Patriotische u. Talrnu-
disrhe Studien (1878); Lessing's Natíian def 
Weise (1880); Apion: ein Guliurbild aus der* 

ersten christlichen Jahrhundert (1882); i-**̂  
Enlstehungsgeschichte des Chrisfentums(189*/* .-
Die drei Beífer: Ein Kulturbild aus GalizM*' :\ 
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1894); Das Judentum in der vorchristlichen 
\;riechi?clien Welt (1897); Der vorchristliche 
'iilische Gnosiicismus (1898); Reiseerinnerun-

a,n fl«s Gahzien (1900); Der Antichrist (1H02); 
Ge.fchichte der jüdischen Apologetik (1903); 
per Freiivillige des Gheito; GriecMsche Phi-
losophie im Altén Testament (1904); Die reli-
giöae Beivegung innerhalb des Judentums im 
'Zeitaltér Jesu (1906); Synagoge und Kirche 
<1908). Munkatársa vol'; a Revue des Etudes Jui-
vesnek és a Jewish Quarterly Reviewnak is. 8. R. 

Fried l i eber Ignác, rabbi, szül. Sátoralja
újhelyen, 1847. Tanulmányait Boroszlóban, Prá
gában ós Bécsben végezte. Először Ungváron, 
nmjfl Szolnokon volt rabbi. Munkatársa a Philipp-
mihns Allgemeine Zeitungnak, Izraelita Közlöny
nek, Egyenlőségnek s egyéb magyar-német-zsidó 
nyelvű folyóiratnak. Szónoklatainak jó része 
nyomtatásban is megjelent. 
* F r i e d m a n , Dénes, rabbi, szül. Budapesten 

lí)03 ináj.25. Teológiai tanulmányait a budapesti 
rabbi képzőben végezte. A budapesti tudomány
éi vetem bölcsészeti karán 1925. avatták doktorrá. 
\\\-H\ óta Venetianer Lajos örökében az újpesti 
hitközség' főrabbija. Társszerkesztője a Magyar 
Zsidó Szemle tudományos folyóirat Jabneh c. 
lioniiletikai mellékletének és a Szináj népszerű 
vallási ismeretek tárának. Munkatársa az emlí
tett folyóiratokon kívül az Egyenlőségnek, Múlt 
én .Jövőnek, Hacofe (héber)-nek, az.Újpesti Izrae
lita Hitközség Értesítőjének, az Újpesti Napló
nak, iiz Országos Egyetértésnek, a Reménynek, 
uz Izraelita Tanügyi Értesítőnek, a Budai Izrae
lita Hitközség Értesítőjének és a következő gyüj-
•u'inényos munkáknak: Zsidó Évkönyv, Izraelita 
Családi Naptár, Blau-emlékkönyv (magyar, héber), 
Szemináriumi Emlékkönyv. Önálló munkái és a 
szerkesztésében megjelent kötetek a következők: 
Mau Lajos irodalmi munkássága (Budapest 
l ^ ö , magyar, német) ;• Alphabeium Siracidis 
(> lennae 1926); Székfoglaló beszéd (Újpest 1927); 
A terenc József Országos Rabbiképző Intézet-
''•n felavatott rabbik életrajzi adatai és iro-
''«/>//1 működése (Budapest 1927); Imák (Újpest 

^-j)'-,Emlékkönyv Blau Lajos hatvanötödik 
-úitU'snapja és negyvenéves írói jubileuma al-

^ W W ( Budapest 1927); A rabbiképzö félszá-
-*<t<;sjubileuma (Budapest 1927); Emlékkönyv 
••t reiync József Országos Rabbiképzö Intézet 
í "'"állasának ötvenesztendős jubileuma alkal-
}'^>ol (Budapest 1927); A zsidó irodalom fö-
",l,';.vaí (Budapest 1927); Pótlás Blau Lajos. 

' " ! ' . ' ' . vilmos irodalmi munkássága című 
l ^ s , a h o z (BudaI>est 1928 magyar, Frankfurt 
- ~t ul'lT^ ' Veneila-ner Lajos emlékezete (Uj-

V» i K S o k a t f o r d í t héberből és németből. 
; '-rum dudisehes Lexikonnak es e lexikonnak 
tT-unkíiH--8a. 

-" r-*'dmaii-i, 1 

1 i r * l 

•S-tUNi-j f 0 Ábrahám, Erdély utolsó or-
"i'abhiju Gyulafehérváron. Megh. 1879. 1 ' lorú ,-

"^ -nlelyi főrabbi 
T-u-niei vannak a magyarosítás terén ós 
-elvi főrabbi politikailag is szerepet vitt. 

Cr'if' '" Nímandon működött és már 1845. V. 
if.|f - f születésonapján magyarnvelvü hitszó-
fra'i), t i i r t o t t - m e lY Egyházi Beszéd címen 

" J n u. a. évben megjelent. Hivatalos okirato

kon ós pecsétjén «Erz. Rabbiner von Siebenbtir-
gen» nevezte magát. 

2. F. Bernát, ügyvéd ós kriminalista, szül. 
Nagyváradon 1844 okt. 10., megh. Budapesten 
1925 okt. 14. A budapesti egyetemen tanult és 
u. o. lett ügyvéd. Hírnevét a tiszaeszlárí vérvád
perben alapította meg erélyes és eszes fellépésé
vel ós védelmével. Ezenkívül évtizedeken át sze
repelt számos nagyobb bűnügyben. Mint jogi 
szakíró is kiváló. A szakfolyóiratokban írott ta
nulmányain kívül főbb műyei: Hazai bányá
szatunk nemzetgazdasági és statisztikai szem-
pontből (1866); A népbírák és esküdtszékek in
tézménye (1876. Az Akadémia nagy díjával ki
tüntetve) ; A felebbviteli bűnügyek tekintettel a 
közvetlen szóbeliségre (1878); Észrevételek a 
magyar bűnvádi eljárási javaslat irányeszméi 
felett (1889). ' s. R. 

4 F. Cevi Hirsch, liszkai caddik, szül. 1808 kö
rül, megh. 1874. Első mestere Teitelbaum MÓSÖ 
(1. o.) sátoraljaújhelyi rabbi volt. Innen Charif 
Hersele (1. o.) bonyhádi rabbi jesivájába került. 
Már fiatal korában gyakran zarándokolt a híres 
lengyelországi caddikokhoz s amikor a liszkai hit
község rabbija lett, igyekezett Magyarországon 
is elterjeszteni a ehásszid szellemet. Tömegesen 
zarándokoltak hozzá a hívek és a tanácstalanok. 
Megjelent művei: Ach Peri Tővhomiietikus ma
gyarázatok; Hajósor Vehatov ünnepi- és gyász
beszédek. T. L 

5. P. Dávid, rabbi, szül. Rorácsvágáson -"Abaúj-
Torna vm.) 1859 szept. 15. 1890— 1894-ig volt a 
budapesti Rabbiképző növendéke. 1892-ben avat
ták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1894. pedig 
rabbivá. 1895-ben Szeged választotta meg rabbi
jává. 1898 óta zsolnai főrabbi. F. D. 

6.F.Dávid,rabbi,szül. Verbón 1853., megh. Né
metkeresztúron 1906. Atyja, F. Izrael Verbón volt 
rabbisági ülnök. F. későbbi apósánál ós elődjénél, 
Katz Menáchemnél tanult, aki mellett segédrabbi
ként működött, majd annak halála után a tekinté
lyes hitközség főrabbija lett. F. kiváló tudós híré
ben állott ós híres jesivát tartott fenn élete végéig. 

7. F. Ernő, jogi író, szül. Budapesten 1883 
okt. 1. A budapesti ós külföldi egyetemeken el
végzett tanulmányai után ügyvéd lett, majd a kul
tuszminisztériumban nyert beosztást s 1912. részt
vett az újonnan tervezett egyetemek előmunká
latainak kidolgozásában, egyszersmind a kassai 
jogakadémia tanárának is kinevezték. 1913-ban 
ügyész, 1917. a Műegyetemen a jogi enciklopédia 
ny. rendes tanára lett. Önállóan megjelent müvei: 
A korlátozott beszámühatóságról (1902); Kon
zervativizmus és haladás a büntetőjogban (1901); 
A társadalom védelme közveszélyes bűntettesek
kel szemben ; A határozatlan tartalmú ítéletek 
(1910); Korlátozott beszámühatóság a magán
jogban (1910—11). Munkatársa volt a Magyar 
Jogi Lexikonnak és szerkeszti a Büntetőjogi 
Értekezések c. sorozatot. 

8. F. Gyula, rabbi, szül. Heréden (Nógrád vm.) 
1876 jan. 27. 1892—1902-ig volt a budapesti 
Rabbiképző növendéke. 1901-ben avatták böl
csészdoktorrá Budapesten, 1903. pedig rabbivá. 
Még ebben az évben megválasztották a szentesi 
hitközség főrabbijává. 1920 óta a Pesti Izraelita 
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Hitközség vallástanára ós az Országos Magyar 
Izraelita Közművelődési Egyesület titkára, F. D. 

9. F. Hillel, rabbi, szül. Madarászon (Szatmár 
vm.) 1892 máj. 10. 1909—1919-ig volt a buda
pesti Rabbiképző növendéke. 1919-ben avatták 
rabbivá. 1919 óta a Pesti Izraelita Hitközség val
lástanára, 1921 óta szarvasi főrabbi. F. D. 

10. F. Illés, író, szül. Alsó-Mórán 1860 dec. 11. 
Különböző talmudiskolákon tanult, majd írói pá
lyára lépett. Cikkeiben azorthodoxiaés a neológía 
egyesítésén fáradozott. B célból alapította 1912. 
Izrael c. lapját, amely később megszűnt. Önállóan 
megjelent müvei: A zsidó vallás a modern kor
ban (1899); A vártán (1902); Der Zionismus 
im Geiste des Judentums (1905); A magyar 
zsidóság egységes szervezete (1911). 

11. F. Ignác, ügyvéd, szül. Nagytapolcsány-
ban 18S2 jún. 12. Iskoláit Pozsonyban, Bécs
ben és Budapesten végezte. 1913 óta folytat 
ügyvédi gyakorlatot s főleg mint kereskedelmi 
és hiteljogász elismert névre tett szert. A trianoni 
békeszerződés megkötése óta nemzetközi joggal 
foglalkozik, részt vett a hágai vegyes döntő
bíróság tárgyalásain, ahol több magyar főúr, 
Apponyi Albert gróf, Csáky Károly gróf ós má
sok birtokügyeinek rendezése körül ért el ered
ményeket. A cseh hitelezői védegylet magyar
országi vezetője és jogtanácsosa. A Magyar-Cseh 
Kamara elnöki tanácsának tagja. A zsidó tár
sadalmi életben mint a Pro Palesztina Szövetség 
újjáépítési osztályának, a Keren Hajeszodnak 
az elnöke játszik vezető szerepet. A zsidó-művé
szet iránt való szeretete vezette a műgyűjtésre. 
Gyűjteménye, mely főleg liturgiái és rituális tár
gyakat, régi pergamenteket ós nagybecsű judai-
cákat tartalmaz, anyagának nagyságát és érté
két tekintve a párisi Cluny világhírű gyűjtemé
nyének zsidó részével helyezhető egy sorba. Köz
életi tevékenységének elismeréséül 1926. kor
mányfőtanácsossá nevezték ki. v. A. 

12. F. Jakab Károly, rabbi, szül. Boldogasz-
szonyban 1830., megh. Nyíregyházán 1905. Cha-
nuka 2. napján. Atyja dáján volt. A Kszáv Szófer 
iskolájában tanult Pozsonyban, majd 1856. Gyö-
mörőn, 1856-tól kezdve pedig Nyíregyházán volt 
főrabbi.A tiszaeszlári vérvád-perben az ártatlanul 
meggyanúsítottak érdekében önfeláldozóan szállt 
síkra. F. D. 

13. F. Jónás, rabbi, szül. Galantán 1877. Tal
mudi tanulmányait Nagyváradon és Nagymar-
tonban végezte. Ez idő alatt magánúton tette le 
az érettségi vizsgát. Felsőbb tanulmányait M. 
Frankfurtban folytatta, Később Marburgba ment, 
ahol a hírneves újkantiánus Cohn Hermannak 
volt bizalmasabb körébe vont hallgatója. Doktori 
oklevelét a haliéi egyetemen nyerte el 1904. 
Filozófiai körökben élóuk figyelmet keltett Da.? 
Gemssen im System des ethischen Idealismus 
c. müve, melyeta Kantstudieu archívumba iktat
tak. 1906. óta a Pesti Izr. Hitközség közép
iskolai vallástanára ós 1920 óta a hitközségi 
könyvtár könyvtárnoka, melynek újjászervezése 
körül érdemeket szerzett. F. M. 

14. F. Meir ben Benjámin (írói neve után Is 
Sólom), osztrák teológus, szül. Krasznán 1831 
júl. 10., megh. 1909 febr.-ban. Az ungvári jesi-

ván tanult és már fiatal korában sokat foglal-
kozott kabalisztikus iratokkal. Tizenhatóvesyolt 
amikor Mendelssohn Piw-jával ellátott Biblia 
először került a kezeibe s ekkor kezdett bibliai 
tanulmányokkal foglalkozni. Húszéves korában, 
mint már kitűnő hebraista, került Miskolcra, ahol 
talmudot tanított s egyszersmind világi tárgyakat 
tanult, 1858. pedig a becsi egyetemre ment, ahol 
tovább képezte magát. 1864-ben az akkor alakult 
bécsi Besz-haMidrason a biblia- és midrásirodalom 
tanárává nevezték ki, majd egyszersmind a bécsi 
rabbi-szemináriumnak is tanára lett. F. főleg, 
mint midras-kutató vált ki. Kiadásai s az azok
hoz tömör hébersóggel írott jegyzetei nagy érté
kűek. Hébernyelvű művei: Szifré-kiadás (Í86i); 
Mechilta-kiadás (1870); Lsesz Ghájü (1878); 
Pesziddo-Baboszi (1880); Ha-Cijon (Ezekiel-
kommentár, 1882); Dovor al edusz ha-Talmud 
(1885); Masszechet Makkósz (talmudtraktátus 
kommentárral, 1888); Széfet Sofétim (kommentár 
a Bírák-hoz, 1891); Meir Ajin (Hagada-kom-
mentár, 1895); Tánna debéElijáhu (1900) Német
nyelvű művei: Worte der Erinnerung an Isaac 
Noah Mannheimer (1873): Die Juden ein Acker-
bautreibenderStamm(1878); T.G-.Stern (Gedenk-
rede, 1883); Zerubabel (1890); Worte zur Feier 
des 100-jahrigen Geburtstages des sel.Predigers 
I. N. Mannheimer (1893); Onkelos und Ákylos 
(1896). F. 1881-86 közt I. H. Weisszal együtt 
szerkesztette a nagyon jelentékeny Bész Talmud 
c. hébernyelvü teológiai folyóiratot. Ebben F. 
állandóan a héber Is Sólom nevet használja. 
A folyóiratban főleg a Pentateuehhoz és Sámuel
hez irott kommentárjai tűntek ki. B.B. 

15. F. Mór, pesti főkántor, szül. Hrabócon 1826. 
megh. Budapesten 1891. Talmudiskolákba járt, de 
csakhamar feltűnt szép hangjával s már 12 éves 
korában előimádkozással kereste meg kenyerét. 
Pápán és Pozsonyban végzett talmudi tanul
mányai után Brezován tanítóskodott, közben 
tovább képezte magát a világi és egyházi tudo
mányokban, majd Golámark Károly atyja, asop-
ronkeresztúri kántor oldala mellett elsajátította 
a kántori teendőket. Sopronban 22 éves korában 
kántorrá választották, majd a bécsi konzervató
riumot látogatta s egyben a neves Sulzer bécsi kán
tornak tanítványa volt. 1850-ben Bécs egyik elő
városában kántor, hitoktató, jegyző és hitszónok 
lett s érdemeiért a bécsi rabbiság mórénu címmel 
tüntette ki. 1857-ben a pesti hitközség főkántorá-
nak hívta meg. Itt nyomban hozzálátott az l8^°" 
tisztelet rendezéséhez a Sulzer-féle imarend és 
részben saját egyházi énekeinek meghonosításá
val. Izraelita vallásos énekek c könyve nagyban 
elősegítette a hitközségek meg magyarosodását. 
Kompozíciói a műzene szabályainak Detar~*ff 
mellett megőrizek a zsidó egyházi ének jellegét-
A hitközségi hivatalnokok erkölcsi és anyagi 
érdekeinek megvédésére 1882. egyletet alapító" 
ós lapot szerkesztett; az Izr. Tani tóegyesületneK 
megalakulása óta alelnöke volt. Már 1868. készí
teti és a kongresszushoz (1. o.) be is nyújtott e p 
emlékiratot kán toriskola létesítése érdekében-
A Rabbiszeminárium gimnáziumának megnyit**1 

óta énektanára volt. A király arany érdemkereszt

tel tüntette ki. Gr. *«• 
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ití F- Siegwart*, német színész, szül. Buda
i é n i'si2 ápr. 25., megh. Berlinben 1916 ápr. 
•>•> Dawison frtnitváaya volt s ennek annyira 
nü-enverte tetszését, hogy családjába fogadta. 
iS63-ban lépett fel először Breslauban, mint 
Ferdinánd az JEgmont-b&n, majd a berlini Sohau-
pielhíius tagja iett. Í872—76 közt Laube mellett 

» Burgszínházban működött s ezidőben a legelső 
nóuiet színészek egyikének tartották. (!) alapította 
késóbb a berlini Deutsches Theatert, Barnayval 
, lo .) és Haaseval együtt. 1892-ben nyugalomba 
vonult. Mint Shakespeare-színészés mint modern 
drámai szerepek kreálója kiváló volt. s. R. 

f r i edr ic l i , 1. Tivadar, publicista és közgaz-
díiMágl író, szül. Budapesten 1862. A budapesti 
evangélikus főgimnáziumban végezte középisko
la tnnulmányait, majd a budapesti tudomány-
Ptj-yotoni jogi karát látogatta. 1886-ban megsze
rető a jogi doktori oklevelet, 1888. pedig letette 
nz ügyvédi vizsgát, de ügyvédi gyakorlatot soha
sem folytatott. Még mint joghallgató 1883. belo
pott a Fostor Lloyd szerkesztőségébe, amelynek 
n7óta állandóan tagja. Húsz éven át e lap ország-
(íyftléHi rovatának a parlamenti tárgyalásokról 
n külföld számára hű képet adó vezetője volt. 
.Számos belpolitikai vezércikket és történelmi 
tárgyú tárcát írt. 1907-ben átvette a Pester Lloyd 
közgazdasági rovatának szerkesztését. Jelenleg 
f lap felelős szerkesztője. 1928 ban publicisztikai 
t-niomoinek elismeréséül megkapta a kormány-
fótnnacKosi címet. Élénk részt vett a hírlapírók 
jóléti intézményeiben folyó munkában is. Hosszú 
ideig Magyarország politikai, gazdasági és kultu
rális viszonyait ismertette, mint a Leipziger 
lllustrierte Zeitung, a bécsi Zeit, a londoni Mor-
íüng i'oHt és a New-York Herald levelezője. Sz. G. 

~. F. Vilmos (nyitrazsámbokréti), orvostanár, 
«ul. Budapesten Í864 aug. 6. A budapesti egye
temen tanult ós Korányi tanár mellett volt 
.-Mistons, 1892-től kezdve pedig a Budapesti Ke
rületi Betegsegélyző Pénztár vezető főorvosa 
volt. 1900-ban az ipari megbetegedések kór- és 
•O'ógytanából egyetemi magántanár, majd rk. 
i-iuar és egészségügyi főtanácsos lett. Elnöke az 
<>raz- Védóegye Uletnek. Hazai és külföldi szak-
-•M«>kba számos tanulmánya jelent meg, főleg az 
-í-vri megbetegedések ós a tüdővész gyógyítására 
\oü.-itkozólag. Szerkesztője az Archív f. Unfall, 
^tt-werbe-Hygienie u. Gewerbekrankheiten és a 
»> Pionisches Volkeblatt c. folyóiratoknak. Ss. a. 
v * -fiesenliausen Dávid, matematikus, szül. 
•nebenhausenbeníBajorország) 1750 körül, megh. 
Oulafehérváron 1828 máre. 23. Sokáig főkép 

prímben ólt, azután Hunfalun, Sátoraljaújhelyen 
"•AJ-M ü y u l a f e h é r v á r o n . Harmincéves koráig ki-
l-^U< t a l m u d t udománnyal foglalkozott, azután 
m,^ , ' é v i " felsőbb matematikával, asztrono-
- ' - » ' ' , m°ehanikával és optikával, amely tár-
J *T»i. több értekezést irt. Tiszta héber nyelvű 
ha rq)-f e s &eometriája Kelil ha-Chesbón (Ber-
fe^ ' ' ) ) ( , ' l m e n jelent meg. Másik műve a szintén 
f " - ny elvű Moszdosz Tevel, melva Copernicus-

• ™n|lszert fejtegeti (Wien, 1820). Ez utóbbi 
fctHH m .mi 6rtokezéseiben külön foglalkozik 
fc»i tI, ?, . ^negyedik axiómájával. U. e. mfivó-

^Hekelte csodálatoskópon a gyermekeinek 

szóló végrendeletét is. F. volt az első szószólója 
Magyarországon egy felállítandó modern rabbi
szemináriumnak s egy ily irányú kidolgozott ter
vet József nádornak adott át 1806. 8. E. 

F r i g y e s ! József*, orvostanár, nőgyógyász, 
szül. Kisvárdán 1875. A budapesti egyetemen 
tanult, Tauffer tanár mellett előbb asszisztens, 
majd 1912. egyetemi magántanár lett. 1913 óta 
a Bakáts-tóri női kórház vezető főorvosa, majd 
egészségügyi főtanácsos és nyilv. rk. tanár lett. 
A nőgyógyászati műtéttan körébe vágó tanulmá
nyai magyar és német szaklapokban jelennek meg 
Újabb műve: A helybeli érzéstelenítés kézi
könyve (Lánggal közösen 1927). S. R. 

F r i g y e s s y Adolf* (rácalmást), közgazdász, 
szül. Káczal máson 1843., megh. Bécsben 1917 
febr. 7. Fiatal korában különböző biztosító intéze
teknél volt titkár, majd Triesztben lett a Salus-
biztosítótársaság vezérigazgatója. Később nemes
séget ós udv. tanácsos címet kapott, majd az Adria 
Biztosító Társaság vezérigazgatója lett. 

F r i g y t á b l á i t (luchosz habrisz), a Bibliá
ban említett két kőtábla a ráírótt törvényekkel, 
amelyet Mózes az Istentől vett át a Színáj hegyén. 
Miután a szövetség az Örökkévaló és Izrael kö
zött a Színájon ünnepélyesen megköttetett, Mózes 
felment a hegyre, ahol negyven napig tartóz
kodott, majd Isten átadta neki a két kőtáblát 
Isten kezeírásával (Mózes II. 31, 18). Mózes hir
telen haragjában, hogy a nep bálványimádásba 
sülyedt, eltörte a F.-at s Isten parancsára újakat 
készített, amelyekre Isten maga véste rá azokat 
a szavakat, amelyek az előbbieken állottak. 
(Mózes II. 34. 1) A Salamon Templomának fel
avatásáról szóló történetből kitűnik, hogy a F.-at 
a frigyládában tartották (Királyok I. 8. 9). A F.-
ról többet nem is mond a Biblia 8 valószínű, hogy 
ezek a Templom pusztulásakor a frigyládával 
együtt megsemmisültek. E bibliai hagyománynak 
feltótlenül van történelmi alapja, amit egyébként 
az ásatásoknál talált okiratok és kő táblatöredé
kek is bizonyítanak. Az azonban nem deríthető 
ki pontosan, mi volt ráírva vagy vésve ezekre a 
F.-ra. Mózes II. 24, 26. szerint Mózes (tehát nem 
Isten) a Tíz Parancsolatot írta rá a F.-ra. Hogy 
azonban mit kell érteni a Tíz Parancsolat alatt, 
az ilyennéven ismertethikaiszabályok gyüjtemé-
nyét-e, vagy ennek egy másik változatát, esetleg 
— mint Goethe magyarázta — vallásszabályok 
sorozatát, a bibliai tudománynak ez máig is nyi
tott kérdése. Az Aggada ésa Kabbala behatóan fog
lalkoznak a F.-kal és sok mondaszerüt közölnek 
ezzel a kérdéssel kapcsolatban. A babiloni Tal
mud szerint a frigyládában a két kőtábla mel
lett az eltört F. maradványait (sivre luchosz) is 
őrizték. A széttört törvénytáblának'ebből a meg
becsüléséből az Aggada azt a tanulságot vonja le, 
hogy a megtört ós tudományát elfelejtő öreg 
tudóst is tisztelni kell. 

F r i m , 1. A?ital, gyógypedagógus, szül. Kör
menden 1855., küzdelmes gyermekkor után Buda
pestre került, ahol elvégezte a tanítóképzőt, majd 
nejével Schwarcz Reginával, aki a siketnéma-
intézetben tanított, siketnémák számára taninté
zetet nyitott. Igen sok cikket írt a szaklapokban 
siketnémák oktatásáról. 
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2. F. Jakab (körmendi), gyógypedagógus, 
szül. Körmenden 1852 máj. 1., megh. Budapes
ten 1919 ápr. 24. Eredetileg tanítónak készült s 
miután oklevelet szerzett, államsegéllyel kül
földre ment, ahol a hülyék intézeteit tanulmá
nyozta azzal a szándékkal, hogy itthon hasonlót 
állítson fel. 1877-ben Rákospalotán megalapította 
az Első Magyar Hülyenevelő- és ápolóintézetet, 
melyet később megnagyobbítva Budára helyezett 
át. Az intézetet 1890. az állam vette át, de F. élete 
végéig annak vezetője maradt. s. R. 

F r i s c h Ármin, tanár, szül. Miglécen (Abaúj-
torna vm.) 1866 jan. 13. 1884—1894-ig volt a 
budapesti Rabbi képző Intézet növedéke. 1893-
ban avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1895. 
pedig rabbivá. Középiskolai tanári oklevelet 
szerzett a latin ós görög nyelvből. 1898 óta a 
Pesti Izraelita Hitközség vallástanára, 1920. az 
Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egye
sülethez került kulturtanácsosnak. Jeles érde
meket szerzett a magyar zsidó okmánytár szer
kesztése által és eredményesen munkálkodott a 
a tankönyvirodalom terén is. Az ő nevéhez fűződik 
a Közművelődési Egyesület tanoncotthonának és 
művészképzőjének megszervezése. Főbb müvei: 
Kant etikai tanai (Budapest 1893); Monumenta 
Hungáriáé Judiaca (Budapest 1903); Szemelvé
nyek a Biblia utáni kor irodalmából (Budapest 
1904); Vallásoktatás a középiskolában a Zsol
tárok könyvéből (Budapest 1899); Szemelvények 
a próféták könyveiből (Budapest 1905); A zsidók 
története 1492 tői napjainkig (Budapest), F. D. 

2. F. Vilmos, építész, szül. Budapesten 1893 
okt. 7. Építészeti tanulmányait Budapesten, Char-
lottenburgban és Amsterdamban végezte. Régé
szeti tanulmányokat folytatott Salonikiben és 
Athénben. Helyszínen tanulmányozta a késő 
római, bizánci, az európai mohamedán ós az észak
afrikai mohamedán művészetet. 1923-ban a párisi 
Institut Musulman megbízta a párisi mohamedán 
mosé tervezésével és építésével. 1925 - 7-ben mint 
tervező építÓBZ vezette a szalonikii szabad-kikötő 
építkezését. A bizánci műemlékek restaurálása az 
ő nevéhez fűződik. 1921-ben a szegedi Stadion 
tervpályázat II. díját, a katonatisztek londoni 
székházának tervpályázatán 1926. az I. díjat 
nyerte. lH25-ben a szalonikii közp. zsinagógát, 
1927. pedig u. o. a koncertházat és konzerva
tóriumot építette. Most Budapesten dolgozik. 

F r o m m e r Rudolf (fegyverneki), a magyar 
Fegyver és gépgyár igazgatója, szül. Budapes
ten 1868 aug. 4. U. i. végezte a műegyetemet s 
mint gépészmérnök belépett a magyar Fegy
vergyárba, amelynek csakhamar igazgatója lett. 
Konstruálója az ú. n. F.-féle pisztolyoknak, pus
káknak és gépfegyvereknek, amelyeknek ön
működőszerkezete a fegyvertechnika terén óriási 
kaladást jelent. Több típust szerkesztett, (F. pisz
toly, F.-Baby, F.-Stop, F.-Liliput stb.), ame
lyek közül nálunk és a világpiacon legelterjed
tebb a 7'65 mm. kaliberű F-pisztoly, amely a 
m. kir. Csendőrség, az állami es községi erdészet, 
a posta és távírda és számos bel- és külföldi ál
lami hatóság és intézmény rendszeresített lövő
fegyvere. Másik típusa pedig, a F. Stop a világ
háborúban az osztrák-magyar, a német, bolgár 
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és török hadseregben szerepelt sok százezer pél
dányban. F., aki fegyvereivel a magyar tech
nikai alkotóképességnek külföldön is hírnevet 
szerzett, érdemei elismeréséül fegyverneki elő
névvel magyar nemességet kapott,' 1928. pedig a 
felsőház tagja lett. v. A 

F r ü h a u f József, nyelvész és polihisztor, szül. 
Duklán 1796. Fiatalsága a maszkilim, a lengyei 
felvilágosodott zsidók korába esvén, ő is alapo
san megtanulta a héber és aram nyelvet és ezen
kívül autodidakta útján elsajátította az arab, 
latin és görög nyelvet is. Magyarországba be
vándorolván, eleinte egy Schvvarc Jakab nevű 
előkelő és gazdag sárosmegyei zsidó családjában 
házi tanító volt. Ott folytatta keleti nyelvtanul
mányait. Később ő lett a sárosmegyei zsidóság
nak elnöke és ezen minőségében sok jót tett hit
testvéreinek. Mint nagyműveltségű férfiú gyak
ran ő volt a szószólójuk a megye hivatalos nagy
jai nál. Midőn 1827 szept. 11. báró Eötvös Ignácot, 
mint kinevezett sáropmegyei főispánt Eperjesen 
ünnepélyesen installálták, a megyei zsidóság ne
vében ő üdvözölte latin- és hébernyelvű hódoló 
beszéddel, melyet külön, 15 oldalú füzetben 
Kassán kinyomattak ezen c. alatt: Communitatis 
israeliticae in I. Comitatu Saarosiensi degentis 
per Josephum Frühauf in Illustratis SuaeDo-
mini Junioris Tgnatii L. B. Eötvös de Vásáros-
Námény plurimorum insignium nominum viri 
ejusdem 1. Cottus Supremi Comitis lnstalla-
tionem dimissime oblata verba die 11-ma Sep-
temb. 1827. Többi irodalmi termékei, melyek kö
zül csak kevés jelent meg, szétszóródtak barátai 
között. Gyermekei nem voltak. Halála után Fried-
lánder Ábrahám Somosból, kit F. mint atyátlan 
árvát nevelt és tanított, megemlékezett róla a 
Kochbe Jicchok 1845. évfolyam II. füzetének 
56. lapján. M. B. 

Fruchter-Lajos , műgyűjtő. Néhány régibb 
magyar festő (Markó, Ligeti) mellett, Mészöly, 
Paál, Munkácsy és a nagybányai festők (Ferenczy, 
Réti, Glatz) és kortársaik (Csók, Rippl-Rónai, 
Vaszary), továbbá Koszta, Rudnay képeit gyűjti. 

F u c h s , 1. Arje, Juda Léb, veszprémi rabbi, 
szül. Morvaországban, megh. 1832. Több mint 
huszoDöt évig töltötte be a veszprémi rabbiállást. 
Halachikus levelezésben állott Benet Mordechai 
morvaországi főrabbival s kiadta Weisz Izsák 
verseci rabbi Pész Jicchok c. művét 1824. 

2. F. Dávid Rafael, nyelvész, a budapesti 
izr. polgári fiúiskola igazgatója. Szül. Bisencen 
(Morvaország) 1884 dec. 10. magyar szülőktől. 
Budapesten végezte az egyetem filozófiai fakul
tását. 1907 óta tanít a Pesti Izr. Hitközségnél. 
1928 óta igazgató. Összehasonlító finn-ugor nyelv
tudománnyal foglalkozik. Értekezései — r^sl" 
ben Fokos Dávid név alatt — a Magyar Nyelv-; 
őrben, Nyelvtudományi Közleményekben, Keleti 
Szemlében, Journal de la Société, Finno-ougrienne 
stb. folyóiratokban jelentek meg. 1911 ben és 
1913-ban nyelvészeti tauulroányúton volt a zűrjé
nek között". 1913 óta a helsingforsi Finn-ugor 
Társaság levelező tagja, 1915.'a Magyar Tudo
mányos Akadémia nyelvtudományi bizottságának 
tagjává választották. A Néptanulmányi Egyesület' 
titkára. Munkái közül jelentősebbek: A locaw 
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tits féle határozók a votjákban (1906); Laut 
und Formenlehre der süd-ostj akiseken LHalekte 
(1911); Égy zürjén-votják képzőről (1912); 
Surjánische IÁeder; Zűrjén népköltészeti mu
tatványok ; Zűrjén szövegek ; Eine Studienreise 
zu den Syrjanen (1911); La renaissance natio-
nale des Zyriénes; A «hanem» kötőszó eredeté
ről stb., stb. 

3. F- Emű, szobrász, éremvéső ós festő, szül. 
Trencsénben 1866. (a külföldi irodalomban szüle
tési helyéül tévesen Bécs szerepel). Az 1880-as 
évek végén Bécsben, azután a berlini akadémián 
tanult. 1891 ben Görög verseny futó a. szobrával 
Berlinben római díjat nyert ós Rómába ment. Itt 
számos arcképszobrát és Anyai szeretet c. szo
borcsoportját készítette Az utóbbi 1896. München
ben aranyérmet nyert ós 1898. a Royal Academy-
ben volt kiállítva, a bécsi udvari múzeum pedig 
megvette. Azután Lady AlLce Montagu már
vány mellszobrának és Lord Wolseley tábor
szernagy ezüst szobrocskájának mintázása végett 
Londonba ment. 1901-ben Londonban telepedett 
le, hol 1914-ig-, 1914 óta állandóan New-Yorkban 
ól. Londonban főleg érem- és plakettkészítéssel 
foglalkozott, de az előkelő világ kedvelt arc
képfostője is volt. VII. Edward angol király sok 
megbízással látta el, kinek rendelésére készítette 
Viktória királyné halotti maszkját és arckóp-
órmót, VII Edward és Alexandra királynéi
méi, valamint VII. Edward profilarcképét angol 
bélyegek és pénzek céljaira, a koronázási emlék
érmet (1902), nernkü önben a király életnagy
ságú olajfestésű arcképét porosz gárdaezrede ré
szére, továbbá Ghristian George herceg síremlé
két a wind8ori kastély George kápolnája számára. 
1898—1914-ig a londoni Roval Academy kiál
lításain, időnként (1903—9) a párisi Sálon de Soc. 
des Art. Franc, kiállításain, a bécsi Künstler-
hausban (1904), a berlini Glaspalastban (1907) és 
a müncheni Glaspalastban (1907—11) állított ki 
márvány- és bronzmellszobrokat, érmeket ós 
plaketteket, továbbá 1903-tól életnagyságú olaj
arcképeket, főleg az előkelő világ tetszetős női 
arcképeit. 1924-ben New-Yorkban kiadta Emlé
kezéseit, p. B. 

Fülek (Filakovo, Cs.-Sz.) Nógrád vm. 2665 
lak. A F.-i (orthodox) hitközség 1820. alakult. 
Már előzőleg letelepedett itt néhány család — a 
L.uár, Kohn, később a Büchler és Lernberger csa
ladok — melyek valamennyien kereskedelem
mel foglalkoztak. A hitközségnek kezdetben csak 
10—12 tagja volt, akiknek természetesen nem 
volt módjában templomot építtetni s ezért az isten
tiszteleteket magánházakban tartották. A hitköz-
seg eleinte a losonci rabbisághoz tartozott s csak 
az 1867-iki kongresszus után alakult át önálló 
orthodox hitközséggé. Első rabbijául Büchler 

ipkaszt (1. o.) választotta, aki hosszú áldisos 
működés után Mór-ra került s később a hitélet 
ejlesztése terén szerzett érdemeinek elismeré

s ü l királyi kitüntetésben részesült. A szépen 
f^Jlodö hitközség 1873. Büchler Áron Adolf (a 
a-res dunaszerdahelyi rabbi fia) akkori hitköz-
f^i elnök kezdeményezésére elhatározta, hogy 
w-wplomot épít. Még ez évben letették az alap-

0 v^t s a következő évben már felépült a tem-
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plom, mely annak idején egyike volt a vidék leg
szebb templomainak. 1874-ben Büchler Pinkászt 
Mór-ra hívták meg főrabbinak, attól kezdve a 
rabbi állást a híres Tannenbaum és Jungreiss csa
ládok tagjai töltik be. A jelenlegi rabbi Jungreiss 
Sámuel, aki 32 éve lelki vezetője a hitközségnek. 
A hitközséget mindig rátermett, agilis elnökök 
vezették, akik közül főleg Büchler Adolf, Büchler 
Lajos, Lázár Ignác, Schwarc Dávid, Lengyel Már
ton, Büchler Miksa és a jelenlegi elnök Kráme r 
Jeremiás szereztek különös érdemeket. Chevra 
Kadisája 1843. alakult. A főrabbi vezetése alatt 
működik a hitközség Talmud Tórája ós jesivája. 
F. gazdasági életének számottevő tényezője a 
800—1000 munkást foglalkoztató zománcedény
gyár, melyet 1908 táján Ehrlich G. Gusztáv (1. o.) 
létesített. F.-ről származik Büchler Pinkász fia 
Büchler Sándor (1. o.) a híres keszthelyi rabbi és 
egyetemi tanár, továbbá Groszmann Ferenc (1. o.) 
a Bródy-kórház kiváló főorvosa. A 40—50 ezer 
cs. korona költségvetéssel dolgozóhitközség lélek
száma 200, a családoké 45, adófizető 30. A világ
háborúban résztvett hitközségi tagok közül 4esett 
el. A hitközség jelenlegi vezetői: Jungreiss Sámuel 
főrabbi, Krámer Jeremiás elnök, Groszman Samu 
másodelnök, Klein Salamon és Braun Jenő pénz-
tárnokok, Büchler Pál, Klein Béla, Diamant Lő
rinc, Löwy Jónás, Löwy Lipót, Léderer Sándor, 
Stein Náthán ós Groszmann Gyula elöljárók, 
Büchler József jegyző és Schwarc Emánuel 
kántor. 

F ü l ö p Zsigmond* tanár, író, szül. Hódmező
vásárhelyen 1882. A budapesti és berlini egyete
meken tanult és középiskolai, tanári ós bölcsészet-
doktori oklevelet nyervén, a főváros felsőkeres
kedelmi iskoláiban tanított, majd 1920. nyuga
lomba vonult. Szerkesztője és kiadója volt a Dar
win c. népszerű természettudományi folyóiratnak 
és számos természettudományi munkát fordított 
le magyarra. 

F ü r e d i , 1. Ignác, pedagógus szül. Ladmócon 
(Zemplén vm.) 1837 aug. 15., megh. Budapesten 
1906 jan. 16. Református iskolába ós chéderbe 
egyidejűleg járt, majd a duaaszerdahelyi, kismar
toni, pozsonyi és nikolsburgi jesivákon tanult, 
1858. pedig a pesti kath. tanítóképzőt végezte el 
s 1862. Sátoraljaújhelyen lett tanító a zsidó nép
iskolánál, majd 1872. a budapesti Orsz.Izr. Tanító
képző Intézetben lett tanár. Ó fordította le kilene 
kötetben a Machzor-t és a Szidur-t, azonkívül 
franciából Rousseau Emle-jét. Számos kitűnő 
tankönyvet és iskolai szótárt is írt. írt magyar 
nyelvtant német nyelven, magyarul pedig héber, 
német és francia nyelvkönyveket, történelmi, föld
rajzi, természetrajzi és számtani tankönyveket, 
azonkívül az első idegen szavak szótárát Köz
hasznú idegen szótár címen (1891) és a Magyar 
nyelvhibák javító és magyarázó szótárát (1902). 

2. F. Mór, ügyvéd, író, F. Ignác (1. o.) fia szül. 
Sátoraljaújhelyen 1863 nov. 5. A budapesti egye
temen tanult és korán újságíró lett. Pályáját 
mint a naa-y fővárosi lapok törvényszéki tudó
sítója kezdte. Emellett munkatársa volt a Magyar 
Szalonnak és több folyóiratnak. Kacagó Themisz 
címen (1888) humorisztikus törvényszéki karco
latai jelentek meg könyvalakban. 



FUrst — 800 Futball 

F u r a t , 1. Aladár, tanár, szül. Kismartonban 
1877 febr. 1. A budapesti egyetemen avatták böl
csészdoktorrá. 19 évig a székesfehérvári főreál
iskola tanára volt, 1921 óta a budapesti zsidó 
flúgimnáziumban tanítja a magyar ós német 
nyelvet. Résztvett a Kelemen Béla-féle nagy 
magyar-német szótár szerkesztésében. A Múlt 
és Jövőben, továbbá más magyar és külföldi 
folyóiratban számos cikke jelent meg. Nagyobb 
tanulmányai: Sitten und Gebráuche einer Ju-
dengasse; Die jüdischen Realschulen Deutsch-
lands (cikksorozat, Monatsclirift 1914); Több ma
gyarországi gettóról. (A hamburgi izr. Familien-
blattban.) 

2. F. Jakab, közgazdász, szül. Budapesten 
1862. alapította a nevéről elnevezett céget s 
vezető része volt a hazai ipar és kereskedelem 
fejlesztésében. E célból már a hetvenes évek
ben rábírta a magyar kereskedőket, hogy váltói
kat ne Bécsben, hanem idehaza telepítsék, miáltal 
nemcsak sok pénzt takarítanak meg, hanem 
meg is ismertetik a magyar piacot a külfölddel. 
A nyolcvanas években megalapította a hitelezői 
védegyletet s midőn Cseh országban amagyar liszt 
ellen agitáltak, F. kezdeményezésére kimondták, 
hogy amíg a tüntetések abban nem maradnak, ma
gyar kereskedők cseh gyárosoknál nem rendel
nek. F. volt a magyar tudakozó- és inkasszó egy
let főkezdemónyezője, ő hozta be a nyilt könyv
tótelek leszámítolását s a késmárki fehérítőgyá-
rat Baross Gábor felszólítására ő hozta rendbe 
és virágoztatta fel. Ó szerzett piacot a hazai 
kereskedelemnek Szerbiában és Romániában. 
Szakismerete miatt a Magyar Kereskedelmi Mú
zeum igazgatójává nevezték ki. A főváros kép
viselőtestületének tagja, a Magyar Keresk. Csar
nok és budapesti Hitelezői Védegyletnek alel
nöke volt. 

3. F. Móric, éremvéső, szül. Bazinban (Po
zsony mellett) 1782. A múlt század 30-as éveiben 
Bécsben, azután Milanóban tanult. 1838-ban 
Amerikába ment és Philadelphiában telepedett 
le. Jelentékenyebb érmei az északamerikai 
Egyesült-Államok elnökeinek arcképórmei Mon-
roetól (1807) Van Burenig, továbbá az 1812—15. 
évi angol-amerikai háborúra vonatkozó sorozatos 
emlékérmek. F. B. 

4. F. Zsigmond, rabbi, szül. Marosvásárhelyen, 
ahol atyja F. Mózes rabbi volt. Tőle nyerte első 
talmudi kiképzését, majd a pozsonyi jesiván ta
nult. Tanulmányai végeztével a nagyszombati 
orthodox hitközség választotta meg rabbinak, 
ahol 13 évig működött. 1896—97-ig az eperjesi 
orthodox hitközség rabbija volt, innen a bécsi 
«Schiffschul» rabbiszékébe került, ahol máig 
működik és jelentékeny irodalmi munkásságot 
fejt ki. A genfi népszövetség előtt a szombat 
szabad megtartásának ügyében indított mozga
lomban a világ orthodox zsidóságának egyik 
delegáltja. A. T. 

Füst Milán, családi nevén Fürst; a Bassevi 
vonTreuenburg-család, a legrégibb ausztriai zsidó 
nemes família sarja, regényíró, szül. Budapesten 
1888 jól. 17. A Nyugat-nemzedék egyik legérté
kesebb tagja, akinek főleg a fiatalabb generá
cióra van hatása. Zord ós bizarr verseivel tűnt 

fel, amelyekben mint egy középkori költő — de 
a középkor vallásos hite nélkül — hömpölygő 
kórusokban fejezi ki életmegvetósét. Kortól, kör
nyezettől teljesen elvonatkoztatott költészete 
merő búsulás az ember nyomorult törpesége fö
lött. Verskötetei: Változtatni nem lehet; Az él-
múlás kórusa, ki utóbbi években elbeszéléseket 
(Nevetők, Aranytál, Advent) és színműveket 
írt (Boldogtalanok, Catullus), valamennyit az 
emberábrázolás igazsága és meglepő, de komor 
mélysége tünteti ki. Megjelent néhány szép 
részlet a naplójából is, melyet élete főművének 
tekint. K. A. 

F u t b a l l . A millenáris évek után kapott lábra 
az új sportág. Egyideig csak a «Millenáris» nevet 
viselő sporttelepen űzték, de hamarosan új sport
telepeket létesítettek. Egyletek alakultak; 1901. 
pedig megalakult a Magyar Labdarúgók Szövet
sége. A szövetségi élet megalapozásában már ott 
vannak a zsidók nagy számmal ós a F.-sportot 
végigkísérik pályafutásán. A F.-sport virágzá
sában tekintélyes érdeme van a zsidő szervezők
nek, szövetségi ós egyesületi munkásoknak. Az 
elsők között van Brüll Alfréd (1. o.), Kaffka Samu, 
a legöregebb idők munkása, Vadász Dezső, majd 
Tibor Lajos, aki a szövetség társelnöke volt. 
Munkatársai Taubner Lajos ós főleg Baján Gyufa. 
Egészen a kezdeti időktől fogva tevékenykedik 
Fischer Mór (1. o.), akinek jelentősége messze 
túlnőtt az átlagon. Az első magyar sportújság
író Herendi Artúr. Langfelder Ferenc főleg Új
pest sportjának fejlesztése körül szerzett érde
meket. A nemzeti csapat ügyeivel nagy siker
rel foglalkozott Hajós Alfréd (1. o.). A munkás
egyletekkel behatóan foglalkozott a szövetség 
másik alelnöke Biró Dezső, a szervezeti és szabály
alkotó munkában érdemeket szerzett Reichardt 
Ottó, aki a műegyetemi F.-sport vezére volt 
Korán nagy szerepet vállalt Fodor Henrik, előbb 
híres tornász és vívó, később sportíró. A hiva
tásos F.-sport nagy szabású fejlődésében érde
meket szerzett Kiss Tivadar, aki a F.-szövetsóg 
szétágazó modern szervezetét kiépítette és gaz
daságilag megalapozta. Herzog Edét a válogatott 
csapat körüli érdemei, Kiss Gyulát hírlapírói 
és a válogatott csapat körüli tevékenysége, Neu-
welt Emil szövetségi főtitkárt adminisztrációs 
munkája emelik ki, Steiner Hugó főtitkár érdeme 
a háborúban megviselt F.-szövetség feltámasz
tása és megerősítése. A labdarúgók közül azokat 
említjük fel, akik legalább ötször kerültek be 
a nemzeti csapatba (A név után következő száffl 
a szereplésük száma.): Bródy Sándor (17), Biro 
Gyula (35), Eisenhoffer József (8), Blum Zoltáo 
(40), Braun József (27), Feldmann Gyula (Uh 
Fischer Lajos (10), Guttmann Béla (5), Kürschner 
Dóri (5), Kertész II. Vilmos (50), Kertész III. AdoU 
(11), Knapp Miksa (8), Mandl Gyula (16), MolnAT 
György (25), Nádler Henrik (6), Révész Béla (8b 
Rázsó Izidor (5), Sebestyén Béla (24), Szendrö 
Oszkár (13), Tauszig Imre (5), Vágó Antal (17)» 
Weisz Ferenc (17) ós Weisz Árpád (5). Ezekeft-
kívül még 31 más zsidó játékosa volt a n e m Z ? r ; 
válogatott csapatnak, akik nem jutottak el - ^ j * * ^ 
szőrös szereplésig. A F.-bíráskodásban jelenw)*| 
nevet szereztek: Gerő Ferenc, Herzog Ede, Vértt&j 
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Imre Szusz Hugó, Bíró Sándor, Kann Ferenc, Klug 
Frigyes ós Benedek Aladár. Utóbbi alkotta meg 
a K-játék szabálykönyvét. F. P. 

-pna»ky(y iy«la-Wrlapírószm.Futtakonl85().f 
meoh. Budapesten 1895. Miután elvégezte jogi 
tanulmányait, hirlapíró lett. Előbba Reform, Pesti 
Napló, Pester Lloyd napilapok szerkesztőségi kö-
udekó'be tartozott, majd egyideig a Pester Corres-
pondenz c. kőnyomatoslapnál dolgozott. 1875 ben 
m«-{-ftlapította a Budapester Correspondenz és 
BudaiHístiTudósító címmel magyaros német nyel-
voa tnogjolenő, még ma is fennálló politikai kő
nyomatost, amely a magyar kormány egyik fél
hivatalos lapja volt ós nemcsak belföldön, hanem 
külföldön is nagy tekintélynek örvendett.F. a napi
díj lót is gyakran felkereste cikkeivel, amelyek 
közül különösen a valutarendezósre vonatkozók 
MU'ttek Ügyeimet. Egy időben Rudolf trónörö

kös bizalmasa volt. Gyakran írt sugalmazott cik
keket, amelyek bizonyos aktuális kérdésekről a 
trónörökös véleményét tartalmazták. Könyve 
jelent meg a magyar nemzeti címerről. Máso
dik felesége Pewny Irén magyar operaénekesnö 
volt. sz. G 

Fűasfacsokor, héberül arovősz. Az ünnepi 
csokor egyik része (1. Szukkósz). Legalább két 
szálat helyeznek el a pálmaág (1. IMIÜV) és a font 
tartókosár baloldalára. Másutt is nyer liturgiái 
alkalmazást. Hosáno rabbó-kor (1. o.) az alkalmi 
imák végén ötös csokorba kötötten e füzfaszála-
kat a padhoz verik úgy, hogy levelei lehullanak. 
A szobás állítólag a bűnöknek tőlünk való eltávo
zását szimbolizálná, mert a vallásos képzet sze
rint az isteni ítélet csak ezen a napon lesz vég
legessé. Ezen utóbbi csokrot a közszó sajnesz-
nak nevezi. A csokor héber neve agudó. F. M. 

G 
í iaá l Andor, író és hírlapíró, szül. Balassa

gyarmaton 1895. A Világ c. napilap segédszer
kesztője volt, majd a Magyar Hirlap belső mun
katársa. Első regénye: a Bíborruhás asszony 
(1920). 1922-ben első díjat nyert az Athenaeum 
regőnypályázatán Lejtön c. orosz tárgyú, drámai 
«rr*jü regényével. Sok német, francia és angol 
n-froiiyt fordított magyarra. 

"- Gr. Franciska, színművésznő, szül. Buda
pest™ 1904. A Színművészeti Akadémián meg-
kt^dett tanulmányait félbeszakítva kereskedelmi 
iskolai tanfolyamot végzett. Majd ismét vissza
é r t a színészethez. Első fellépése 1921. volt 
» Belvárosi Színházban. Utóbb a Magyar 
Színházhoz került és különösen Molnár Ferenc 
looli/a <:. egyfelvonásos vígjátékának címszere
pében keltett feltűnést. 1923-28. a Vígszínház 
^ ' j a , de közben más színházakban is vendég-
"<-repelt. Ma már a legnépszerűbb színésznők 
*--*£ tartozik. Lestyán Sándor felesége. Sz. Q. 

iwabbuj, teljes nevén gabbáj cedókó (vulgo: 
fftíöAre gabe); azok a férfiak, akik közbizalomból 
» wtkozseg jótékonysági ügyeinek ólén állanak, 
-i)en néven szerepelnek a hitközségi életben. 
J* ellenőrzés szempontjából legalább két gabbajt 

at-^zt a hitközség. A mai istentiszteleti rendben 
l w . e M a templomi gyűjtéseket tóraolvasás és 
ffln

u. uk. h a l m á b ó l (1. Uachnószász kalló) és 
ni hzovegmutatók a tóraolvasásnál is f unkcio-
n<u|- kok helyütt a gyér templomlátogatott-
loistan, vannak gabbajok, kik csak szombat 

^ünnepnapokon, s viszont olyanok, kik csak 
**v«X? t € lJe a í tenek szolgálatot. G. szóval 
t*l m L ? k i 4 t a f érákat is, kik a szentegylet-
í ^ ! ? k ' a halottmosdatásra (1. Takaró) 
* MrotAt i •'• l*^ esetleg azt maguk végzik és 
ttaaott*? k l ^ l ö l i k - A Szent Egyletnek az alkal-

« Í * £ Í Í
 tt;:hevra-gabba3»-ok. F. D. 

^-iarason o c T ? Pedagógus, szül. Nagykun-
-»e C 1 8 6 8 m á-- 8- 16 éves koráig kizáró-

r ^"nyveket forgatott s ekkor tanította 

őt meg magyarul írni-olvasni Zelenka, későbbi 
evangélikus püspök. A mnemotechnika segélyé
vel, amelyből később kiépítette híressé vált 
módszerét, pár óra alatt megtanulta az olvasást. 
Nagykőrösön 21 éves korában tanítói vizsgát 
tett. 1891-ben Tisza Kálmán intervenciójára a 
főváros iskoláihoz került. Nagyhírű módszerét 
tíz nyelvre átültették és az osztrák-magyar had
seregben kötelezően alkalmazták. G. mindenféle 
közhasznú munkából kivette részét, így 1897. ő 
volt egyik kezdeményezője a Mensa Academica 
megalapításának; az első, majdnem egymillió 
koronára menő alapítványt ő szerezte meg. A 
gyermek pszichológiája (1914) címen jeles szak
könyvet s emellett több tankönyvet írt. 

2. G. Jakab, tanügyi író, szül. Hejőpapin 
(Borsod vm.) 1853., megh. Budapesten 1918. 
Teológiai és világi tanulmányait Pozsonyban, 
Berlinben és Nagykőrösön végezte. Előbb Ung
váron tanítóskodott, ahol a Tanügyi Újságot 
szerkesztette. 1883-ban Nagyváradon megszer
vezte az orthodox zsidó polgári fiú- és leányisko
lát. Tizennyolc éven át szerkesztette a Bihar
megyei Népnevelési Közlönyt. Elnöke volt a 
Biharmegyei Tanítók Egyesületének. Szerkesz
tette egy időben a Zsidó Híradót, a Magyar Zsi
dót ós a Jüdisches Tageblattot Budapesten. Több 
népszerű tankönyv szerzője. 8. R. 

C-íabella, 1. Hitközségi adó. 
Gábor , 1. AnrZor, költő és író, szül. Újnépen 

(Somogy vm.) 1884. A budapesti egyetemen 
tanári pályára készült és modern nyelveket és 
irodalmat tanult, de korán írói pályára lépett. 
Egyik első és legkiválóbb alkotása Mistral pro-
vencei költő Mireio c. eposzának rendkívül sike
rült, művészies fordítása, melyet a Kisfaludy-
Társaság évkönyvében kiadott és dicsérettel 
tüntetett ki. G. rendkívül nagyszámú verset, 
humoreszket, kabarédalt, kabarészlndarabot és 
humoros regényt írt. A sarkantyú c. drámája, 
melyet Liptai Imrével közösen írt, a Nemzeti 
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