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H
I l a a r Alfréd, egyetemi tanár, matematikus,
szül. Budapesten 1885. Göttingenbenszerzett dok
torátusát a budapesti egyetem nosztriflkálta.1910ben a göttingeni egyetemen a matematika és matematTkai csillagászat magántanárává képesítet
tek. 1911-ben a zürichi egyetem helyettes tanára
it-tt". 1912- a kolozsvári Ferenc József TudományKívetern nyilvános rendkívüli, 1917. pedig ren( | f y tanarává nevezték ki. Amióta ezt az egye
temet Szegedre helyezték át, ott tanít. Matema
tikai értekezéseit magyar szakfolyóiratokban,
továbbá a Mathematische Annalenben és a göttiníreni akadémia közleményeiben tette közzé.
KI só sorban a variáció-számítás, a parciális dif
ferenciál-egyenletek és a függvénysorok elmé
letét kutatja. Nagyobb önálló munkái: Die
Jiavdwertaufgabe
der
Differentialgleichung
/ \ /\ u = 0 (Göttingen); Zur Theorie der
orthogonalen 1 unctionensyste-me
(Göttingen);
Vlnr die Legendre'.tche Reihe
(Palermo);
Kimig Dénessel együtt írott munkája : Egysze
rűim rendezett halmazokról (Budapest).
8z. G.
H a a r l i a u b e , a régi ritus ezerint élő nők fő
kötője L. Fejviselet és hajvágás.
Ifaáz István, író és színműíró, szül. Buda
pesten 1877., megh. u. o. 191&. 1906-ban megKzorezte az ügyvédi oklevelet. A budapesti orfmmiok megmagyarosításához nagy mértékben
hozzájárult és százötvennél több egyfelvonásos,
kacagtató bohózatával kiszorította a külföldi,
jórészt német eredetű ós részben németnyelvű
selejtes darabokat. Szégyen, gyalázat ! c. népies
bohózata nyomtatásban is megjelent (Gyoma,
1913).

Bz. G.

l l u a z i n u , hetiszakasz, mely Mózes
5.
könyve 32. fejezetének elejétől a fejezet végéig
terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma:
Mözes éneke. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai
r, s
'"- z Sámuel második könyve 22. fejezetének
elejétől a fejezet végéig terjed. A tórái és prófétai
rákász között az az összefüggés, hogy ez utóbbi
-ö, mint a tórái szakasz, zsoltárszerü költeményt
tartalmaz.
H á b o r g a t á s . 1337-ben törvényt hoztak a
a
--ok ellen. Ez időtájon szokásban volt, hogy a
judokat ünnepeik éa főleg a kovásztalan kenyér
ünnepén háborgassák ós zaklassák. Nagyszom
^ b a n 13<W- egy .tekintélyes zsidót éjjel ágyá
é n megöltek ós ugyancsak zsidóüldözósre mu7V e *y másik sírfelirat, amely az 1391-i esztenJ J l * «jajgatás évé»-nek nevezi. Egvébként vala^ ^ e l 1 előbb 1387. már szigorú büntetéseket Szab
azokra, akik a pozsonyi zsidókat a peszachta nu
n (;

^P alkalmával háborgatták. A H.-okat az az
iáiátv r " ' ! V í ^ táplálta, hogy ezen az ünnepen a
khr y mfi8 hitüek vérével sütik az ünnepi pász'-tomoi °Kk a v á d n a k ezidőben még nem voltak
Wí
következm
-b \áf
ő n y e i és száz esztendőnél
eltelt még
komoií Ai!f
' miS a s z ö m y ü vérvád
-y áldozatokat szedett Magyarországon. L.

Bazini vérvád, Nagyszombati vérvád, Orkutdi
vérvád, Tiszaeszlári vérvád.
ü. L.
Machnosxaszkálo.LeánykiMzasf/ás.Pénzgyüjtós leánykiházasításra. A zsidó felfogásban
a jótékonyság legszentebb cselekedetei közétar
tozik. Régi írásokban e kifejezésnek más, ma már
nem használatos értelme is van. A babiloni főis
kolák félévenkint tartottak tudományos össze
jöveteleket, hogy megvitassák a végzett vagy
végzendő anyagot. Ezeket az összejöveteleket
ifálő-knak, a költségek fedezésére irányuló gyűj
tést pedig (rendszerint vándorgyűjtést) H.nak
nevezték. A menyasszonyok részére való vándorgyüjtés még ma is divik.
If a c l m o s z á s z o r c h i m (h.). Vendéglátás, 1.
Vendégszeretet.
H a c k e r Mária, festő, szül. Kecskeméten
1886. Tanulmányait Budapesten a mintarajzisko
lában végezte, hol rajztanári oklevelet nyert, az
után Nagybányán képezte magát. Kiállított a
Művészházban, Nemzeti Szalonban és a Műcsar
nokban. Kisebb gyűjteményes kiállítása volt a
Nemzeti Szalonhan (1925), hol dekoratív hatású
képeket és arcképeket állított ki.
P. B.
I l a c o f e l i . hébernyelvü tudományos folyó
irat. Teljes címe: H. lechochmat jiszráél (Szemle
Izrael tudománya köréből). Magyarországon je
lenik meg. 1911-ben indult meg, mint a Magyar
Zsidó Szemle hébernyelvü melfeklete. 1912 óta
önállóan 1914-ig bezárólag: az első négy év
folyam Blau Lajos szerkesztésében. A háború
alatt szünetelt. 1921-ben újra megindul Blau
Lajos, Guttmann Mihály ós Hevesi Simon szer
kesztésében. Azóta megszakítás nélkül jelenik
meg negyedévenként. 10. évfolyamát, mely a
Blau Lajos tiszteletére kiadott héber ünnepi iratt ti volt azonos, Heller Bernát, Hevesi Simon és
Klein Miksa szerkesztették. 11. évfolyamában
Guttmann Mihály helyét Klein Miksa vette át.
Klein M. halála óta Blau Lajos ós Hevesi Simon
szerkesztik. A folyóirat a zsidó tudomány egyet
len hébernyelvü időszaki orgánuma, munkatársai
mind az öt világrész zsidó tudósaiból kerülnek ki.
H a d a s z i m , a mirtuságnak héber neve. A
mirtuság az ünnepi csokornak (1. Szukkosz) egyik
része), melyet a négyes elosztásban a pálmaágra
(1. Lulav) font tartókosár jobb oldalán helyez
nek el. Legalább két szálat kell belőle itt el
helyezni, hogy az ünnepi csokor a liturgiái elő
írásoknak megfeleljen.
I l a d l ó k á s z b a n é r (h.) 1.
Gyertyagyújtás.
H a f t ó r ó , felszabadítás, búcsúztatás az isten
tisztelet alul (missa est ecclesia). A szombati,
ünnepi és bőjtnapi istentiszteleteken a tóra-olva
sást követő prófétai olvasmány, melyet a fel
hívottak után egy külön felhívott előolvas. Ere
detét a ritustörténet egyik tekintélyes kutatója,
Abudarham (XIV. sz.) arra vezeti vissza, hogy
az Antiochus Epiphanes-fóle valláskónyszer ide
jén, mikor aTóra olva-sásást eltiltották, annak pót-
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lására oly fejezetet olvastak a prófétákból, mely
az elmaradt tórái hetiszakaszszal valamelyes
tartalmi vagy szóbeli rokonságot mutatott. Való
jában a H későbbi eredetű és nem egyszerre álla
pították meg az egész évre szóló sorrendet. A
karaitákiuU más H.-k vannak, mint arabbaniták
nál. Az avhó előtti H.-k a hetiszakasszal semmi
kapcsolatban nincsenek, hanem a három gyászhét
hangulatába illeszkednek, éppúgy az utána követ
kező szombatokon a vigasztaló prófétából, Jesájából valók és a hetiszakaszra nincsenek tekintet
tel. Venetiiáner Lajos kimutat kapcsolatokat a
H. és a keresztény ritusbeli szentírási perikopék
között, ami a H.-olvasás számos régibb változa
tara is vet világot és egyben a keresztény világ
nak függését a régibb zsidó rítustól e ponton is
kimutatja. A H.-t is éppúgy, mint a Tórát, dalla
mosan (cantilenével) szokás olvasni, azoknak a
hangjegyeknek (vei)inó) alapján, melyek a ha
gyományos szövegben (1. Maszóra) szórói-szóra
kísérik a szöveget (1. Neginő). De ugyanazok a
hangjegyek a H.-ban más értékűek, mint a Tóra
olvasásban.
F. D.
H á g á r o r s z á g . Új-héber elnevezése Magyar
országnak. Már az első keresztes hadjárat előtt a
zsidók emlegették így Európaszerte az eddig előt
tük majdnem ismeretlen Magyarországot. Ma
gyarország azzal került az európai zsidók érdek
lődésének középpontjába, hogy Kálmán király itt
vetett veget a zsidomészárló rablóhadak garáz
dálkodásának. L. Kálmán király rendelete- ü. L.
H a g b ó ó - g e l i l ó (Hagbe-gelile, h.). Feleme
lés és összt-göngyölés. A Tóra-tekercs öltözteté
sének szertartása a felolvasás után. A gyüleke
zet egyik tagja, akit a funkcióval megtiszteltek,
leveszi az almemorról a Tórát és megmutatja
a híveknek, miközben ezt mond ják: «Ez atörvény,
melyet Mózes Izrael fiainak adott az Örökkévaló
parancsolata szerint Mózes által. Életfája mind
azoknak, akik megtartják, boldogok, akik támo
gatják. Az útjai kellemesek és minden ösvényei
békések. Hosszú élet van jobb-kezében, és bal
kezeben gazdagság és tisztelet. Igazságában kí
vánja az Örökkévaló, hogy a Tóra terjesztessék
és dicsőíttessék.)) Ezután a gyülekezetnek egy
másik tagja összegöngyölíti a tekercset, átköti
az övvel ós felöltözteti.
F. D.
H a g ó d ó , (aggada). A Szentírás homiletikus
fejtegetése. A szó ebből a didaktikai formulából
keletkezett: higgid lechó hako$zuv», ezt mondja
neked (erre utal, céloz) a Szentírás verse.
H a g ó d ó s e l p e s z a c l i (h. hagada). A szederesti (l.o.) szertartás imakönyve. Tartalmazzarnindazokat az imákat, amelyeket ezen alkalommal
mondani kell. Egyes részei igen régi eredetűek ;
mai formájában is évezrednél idősebb a könyv.
Nagyon régen illusztrálják. Igen értékesek a
középkorból származó illusztrált H. kéziratok.
Ezek között legnevezetesebbek két francia ós há
rom spanyol kézirat a XIV. sz.-ból a Rrit. Máz.
birtokahan ; továbbá egy spanyol kézirata Kaufmanti Dávid-félő gyűjteményben, szintén a XIV.
sz.-ból. Ezeknél is híresebb az ú. n. szerajevói
H. A quattrocento korából származik két kézira
tos H. a párisi Rothschild birtokában. Ismerete
sek még krétai, páduai, mantuai és német kéz
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H a g y o m á n y h űséq-

iratok is a XIV., XV. és XVI. sz.-ból, amelyeket
különböző könyvtárak (Manchester, München,
New-York, Bécs) drága reliquiákként őriznek. A
H. beosztása a szeder liturgiáját követi. Mind
egyik kiadás tartalmazza a furmális utasításo
kat is.
H a g o h ó s z . (J£.) Jegyzetek. A gloszák héber
neve.
H a g y o m á n y , zsidó felekezeti hetilap,alapította Stein Miksa Mayer (1. o.) nagyszombati fő
rabbi. Eredetileg Magyar Rabbik c. indult meg
1905. és miután közölte az összes magyarországi
rabbik élettörténetét, vette fel a H. címet. 1912
óta szerkeszti Stein Artúr (1. o.). 1928 óta az Orth.
Izr. Hitközségi Tisztviselők Egyesületének hiva
talos közlönye.
H a g y o m á n y h ű s é g , sokat hangoztatott jel
szava napjainknak, különösen a világháború nyo
mában járó nemzeti ébredés hullámainak a zsidó
népesség terére való átcsapásakent lelentkezik,
de legtöbbször a végig nem gondolt eszmék sorsá
ban osztozik, félreértés tárgya és veszélyt okoz
azok között, kik lelkileg egyetértenek. A H. ter
mészetes velejárója a vallás fogalmának ós annak
külön hangoztatása voltakép tautológia és sértő
megkülönböztetés azokkal szemben, kik nem han
goztatják. H. nélküli vallásos magatartás nincs
a legszélsőbb reformirányzatokban sem, mert a
vallási szertartások legcsekélyebb maradványa
sem a mai gondolkodás szüleménye, hanem ápoltja
annakaH.-nek, mely racionalizmuson, életszük
ségleteken és érdekeken túlteszi magát, hogy a
különböző nemzedékek vallásos érzületét egy ne
vezőre hozza. Másrészt magában az orthodox
irányzatban is észlelhetők korszülte lassú válto
zások a H. rovására. Nem említve a ruházkodás
és testi kultúrát illető engedményeket, amelyek
a hagyományos külső fellépés hátrányára van
nak. Még templomi intézményeket és szoká
sokat is elhagynak, ha azok pusztán adminisz
tratív jellegűek voltak, pl. a templomi tisztségek
szóbeli elárverezésének szokását, melyhez viszont
mások szívósan ragaszkodnak. Reformszámba
megy az is, ha nagyobb templomokban nem en
gedik a gyászolókat előimádkozni, számítva a
netáni alkalmatlanságra. Amidőn a XVIII. BZ.
végén európaszerte megindult a reformmozga
lom, romboló szándék csak ideig-óráig bújt meg
benne, általában véve épp az volt a célkitűzése,
ami ma az orthodoxiának: a zsidóság megóvása,
jövőjének biztosítása. Korántsem életvagy, ér
dek vagy kónyelemkeresés vezette a mozgalom
vezetőit, hanem a jövőért való aggodalom, ala
pos leszámolás a múlt hagyatékának értékeivel.
De nem lehet e kérdésnél figyelmen kívül hagyni
azt sem, hogy a múlt századbeli reformok közé
olyanok is csúsztak be, melyek nem a zsidó vallás
szervi életéből kívánkoztak fel, hanem asszimi
lációs törekvésekből. Ilyen : a papi reverenda vi
selése. Ez a római egyház utánzásakép jel mik
meg, ahol a pap egész más tényező, mint a laikus,
sacerdos, pontifex, nem pedig tanító, aminő a
zsidóságban Mózes is volt. Az ornátus-al járó mo
dernizált talisz azért költ megütközést konzervativebb körökben, mert az esetleg a rítus követel
ményeinek sem felel meg, amellett a vallás rová-
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aAra tett engedmény az esztétikai vagy inkább
római ízlés javára. Hagyományellenes továbbá
orgona alkalmazása a zsinagógában, az almemóruak a frigyszekrény előtt való oltárszerű
elhelyezése, a régi imarend modernizálása, a tem e tő díszítése, a temetési szertartás pompája, a
sírbolt, a temetési ének stb. Ezek azok az újítá
sok amelyeket a konzervatív hitéletet élők el
ítélnek, a haladó szelleműek viszont életben kí
vánnak tartani, már csak azért is, mert felfogá
suk szerint a vallásos meggondolás még sem fog
lalhat állást olyan hitéleti formák ellen, ame
lyekhez egy emberöltő hozzánevelődött. A haladó
szellemülűtközségekbena H.hangoztatói éppen az
itt említeti újításokat kívánják módosítani vagy
kiküszöbölni. Ezzel szemben a H. problémája egy
általában nem foglalkoztatja az orthodox hit
községeket, melyeknél a H. úgyis elengedhetetlon feltétele a vallásosságnak. Egyébként pedig
a H. problémája nem csak a magyar, de az egész
világ haladó zsidóságát foglalkoztatja. Nyilt
ó-szin te seggel tárgyalta ezt a kérdést a reform
líevében 1928 nyarán tartott berlini világkontrresszus, amely a zsidó vallás fenntartásának
lehetőségeit kereste. Ez a kongresszus úgy akarta
megoldani a problémát, hogy a hitéletet a H. ro
vására a szociális viszonyoknak megfelelően át
alakítja. A kongresszus álláspontja szerint a H.
részletes feladása fejében vissza lehetne hódítani
a vallásnak a haladó zsidóságnak ama tömegeit,
amelyeket az élet kényszerűsége a vallásos élet
tói elszakít.
F. M.
H ú l m Adolf (írói nevén Havas Adolf), iro
dalomtörténész és Petőfi-búvár, szül. Hódmező
vásárhelyen 1859 nov. 28.,megh. Nagytétényben
190-i jan. 16. A budapesti egyetemen modern
nyelveket és irodalmakat tanult, majd Parisban
folytatta tanulmányait. Miután tanári oklevelet
szerzett, Aradon, Székesfehérváron működött az
áll. főreáliskolában. 1902-ben elméje elborult.
A székesfehérvári izraelita hitközség iskola
székének elnöke, a XI. izraelita községkerület
nek jegyzője s az Imit egyik vezető tagja volt.
Főbb müvei: A Háhn-féle francia
nyelvkönyv
{-• kiad., 1888); Tárházi, Dugonics A. víg
játéka (az eredeti kéziratból kiadta és beve
zetéssel ellátta H. 1882); Ének Thököly Imre
*$ Zrínyi Ilona házasságáról
(Gyöngyössy
István egykorú kéziratából kiadta s jegyzetek
kel kísérte, 1884); Emlékbeszéd
Vörösmarty
Mihály felett (1893). Legnevezetesebb munkás*urat a Petőfi-kritika terén fejtette ki. Az Atheíiiw-um Petőfi-kiadásait ő szerkesztette s az első
népszerű 1892-i kiadást is, melyet eredeti kézira»>k f-s kiadások alapián jegyzetekkel és varián
-'kkai kisért.
g. B
R.

H a h ó t , nagvk. Zala vm., 2362 lak. A H.-i
^nh.
hitközséget. 1870. Grünfeld Ádám, G rünftl
-d Jakab és ' Sebein József, a környékről bek'-'Uuzött kereskedők alapították. A hitközség
-*í> rabbija Sehwarzenstein Ignác volt, aki 1895.
halt
meg Jeruzsálemben. A~ hitközségnek két
^tnpioina is van, egyiket 1872., a másikat 190-t.
építette, tagjainak önkéntes adományaiból. A
SO-as e-i
evekben iskolát is létesített a hitközség,
d w e z 1913.
191« anyagi okok miatt megszűnt. A H.
Z*i(íó
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területéről elszármazottak között ismertebb nevett szerzett Mező Ferenc (1. o.). A hitközség
tagjai közül Stróm Ottó vezet egy nagyobb, 600
holdas mintagazdaságot, míg Brener^ Vilmos és
Wollák Ernő 2000—2000 holdas bérleten gazdál
kodnak. A hitközség évi 2800 peng-ős költségve
téssel dolgozik, melynek egy részei szociális és
filantrópikus célokra fordítja. A hitközség anya
könyvi területéhez 7 község tartozik. Lélekszáma
120, a családok száma 35, adót 27-en fizetnek.
Foglalkozás szerint 12 gazdálkodó és 15 keres
kedő. 19-en vettek részt a világháborúban s 1
köztilök elesett. A hitközség mai vezetősége:
Kassirer Zsigmond rabbi, Grünfeld J a k a b elnök,
Rosenberger József pénztárnok, Reehnitzer Ig
nác és Reich József elöljárók.
I l a i m a n Hugó, tanár és műfordító, szül. Nizsnán 1881. A budapesti egyetemen tanult, ahol
középiskolai tanári és bölcsészdoktori oklevelet
nyert. Orosz eredetiből lefordította Koroljenko,
Puskin, Tolsztoj, Turgenyev, Ljeszkor és Garsin
több regényét és novelláját. Önállóan megjelent
műve: Kuranberger
Ferdinánd
regényei és
novellái (1910).
H a j d ú , 1. Frigyes, Temesvár h. polgármes
tere, szül. Balkányban 1873. Ügyvédi oklevelet
szerzett és Temesváron telepeden le, ahol nagy
publicisztikai tevékenységet fejteti ki. A Romá
niához csatolt magyar kultúrájú zsidóság szel
lemi vezére. Erdélyi napilapokban sok politikai
és szakirodalmi írása jelent meg. 1906-1910-ben
a facseti kerület országgyűlési képviselője volt,
a parlamentben elmondott beszé-dei a liberális
polgári politika céljait segítették e:ó.
2. H Henrik, költő és műfordító, szül. 1890.
Ibsen számos művét ő fordította magyarra a szín
padok számára.
2. H. Ilona, operaénekesnő, szül. 1889. Atyja
Kiss József budapesti kir. közjegyző, ndv. taná
csos volt. Zeneakadémiai és énektanulmányai el
végzése után a M. Kir. Operaház tagja volt 19121922. 1928-ban amerikai körútra ment. Mint kon
certénekesnő és operaénekesnő egyaránt kiváló.
4. H. Marcel, ügyvéd, politikus, szül. Turréten
(Nyitravm.) 1871. Jogi tanulmányait Heidelbergben végezte, ahonnan hazatérve ügyvédi irodát
nyitott. Tevékeny részt vett a magyar vívósport
fejlesztésében és megalapította a Nemzeti Vívók
Klubját. A stockholmi olimpiaszra ő vezette a
győztes magyar vívócsapatot (19121 Az atléta
szövetség vívóosztályának elnöke, később a vívó
szövetség ügyvezető alelnöke lett. Sokoldalú tár
sadalmi, várospolitikai és publicisztikai tevé
kenységetfolytatott. Mint a demokrata-párt tagja,
a főváros törvényhatósági bizottságában jutott
jejentős szerephez. A szervezetlen budapesti pol
gárság politikai öntudatának erősítésén fárado
zott. Aktív résztvevője a hitközségi életnek.
1928-ban a Pesti Izraelita Hitközség elnökhelyet
tesnek és szertartásügyi elöljárónak választotta,
5. H- Miklós, író, szül. Gölleben (Somogy
vm.) 1879 jan. 28. Jog- és államtudor. Már egye
temi tanulmányai során, 1897-tól kezdve hírlap
író, előbb a Budapesti Napló belső munkatársa,
majd 1904—21-ig A Nap c, napilap tArsszerkesztője, később felelős szerkesztője. Kö?.ben munka-
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társa az Új Idők e. irodalmi lapnak és segédszer
kesztője" a Magyar Színpad c. napilapnak, ezen
kívül szerkesztett különböző közgazdasági lapo
kat és számos közleménye jelent meg a feleke
zeti lapokban 1921 óta a Magyar Tudakozódó
Egylet vezérigazgatója. A legelsők közé tartozott,
akik a magyar újságírást új formákkal gazdagí
tották. A zsidó életről írt novelláit és rajzait a
stílus nemessége jellemzi. A zsidó közéletben
mint a Pesti Izr. Hitközség elől járó helyettese (az
OMIKE és IMIT igazgatótanácsának, a Pesti
Chevra Kadisa képviselőtestületének tagja stb.)
tevékenykedik és nemes inieiativával segíti elő
a felekezeti közélet tisztulását. Megjelent mun
kái : Képek és rajzok (1906); Gileád (1914); Mit
akarunk? (1916); Tegnap és ma (1922); Menyegző
után (1904); A hadnagy úr házasodik (1904); A
horoqi cölöp (1911); Derű szárnyán (1911); A
hitelértesítés, a kereskedelmi tudakozódás szer
vezete és jogrendje (19(13); Konfesszionális vize
ken (1912); A Magyar Tudakozódó Egylet jelen
tései (1922 -26).
v.A.
H a j d u h a d h á z a , nagyk. Hajdú vm., 10,480
lak. Az (orthodox) hitközség 1850. alakult. A kör
nyékről beköltözött kereskedők és gazdálkodók
voltak az alapítók. 1898-ig magánházakban tar
tottak istentiszteletet, csak akkor került tető alá
a szép, modern stílusú templom, melyet a hit
községi tagok saját erejükből emeltek. Ugyanez
évben Liehtmann Gyula ós az akkori elöljáróság
kezdeményezésére megnyílt a hitközség Talmud
Tóra iskolája, melynek állandóan 40—50 növen
déke van. Két év múlva megalakult a Nőegylet
is, amelynek jelenleg Horovitz Józsefné az elnök
nője. A hitközség lélekszáma ma már 400-ra te
hető, a családok száma 105, az adófizetőké 92. A
tagok túlnyomórészt — 41-en — kereskedők, van
még 21 iparos, 1 gazdálkodő, 1 orvos, 1 magán
tisztviselő, 6 közadakozásból élő, 5 magánzó és
26 egyéb. Az évi költségvetés 7850 pengőre rúg,
melyből 1035 pengőt fordítanak nlantrópikus és
szociális célokra. 75-en vonultak be a világ
háborúban s ezek közül 11-en haltak hősi halált.
A hitközség mai vezetősége: Rosenberg IgDáe
főrabbi, Horovitz Sámuel elnök, Grünstein Mayer
alelnök, Goldstein Jenő gondnok, Goldstein
Emmanuel ellenőr, Pürst Dezső pénztárnok,
Löwy Ignác, Pettmann Ferenc, Bónis Ignác és
Krausz Adolf ülnök-ök.
H a j d ú s z o b o s z l ó , rend. tan. város, Hajdú
vm., 17,722 lak. Az (orthodox) hitközséget 1826.
alapították Fischbein Éliás, Grünberger Sámuel,
Gro3z József Izrael és Löwy József. Az első rabbi
Weiszmann Ábrahám volt. Utána Weisz Hermant választották meg, aki 1870. jesivát létesí
tett. 18S5-ben elemi iskolát alapítottak, amely
nek 42 tanulója van és Löwy Ármin vezeti,
1896. építették a templomot és 1900. a téli ima
házat. Ugyanakkor létesült a Nőegylet. Egyéb
intézmények: Chevra Kadisa, Chevra Misnajosz,
Talmud-Tóra és jesiva-mensa. A Talmud Tórá
ban Hoffmann Salamon vezetése alatt 22 gyer
mek tanul. A hitközséghez tartozik Hajduszovát
község is. Lélekszáma 400. 100 család, 102
adóüzető tag. Foglalkozásuk: 70 kereskedő, 10
iparos, 6 orvos, 4 ügyvéd, 3 gazdálkodó, 3 köz-
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tisztviselő, 2 magántisztviselő, 1 író, 1 tanító, 1
magánzó és 1 közadakozásból él. A világháború
ban 15-en hősi halált haltak. A hitközség egyjjj
tagja, néhai Adler Samu alapította a Hajdúmegyei Takarékpénztárt. A hitközség mai veze
tősége : Katz Ármin rabbi, Auspitz Sámuel elnök
Grosz Lajos alelnök, Klein József pénztárnok'
Berkovits Mihály ellenőr, Griinfeld Hermán és
Goldstein Hugó gondnokok, Bónis József jegyző.
H a j n a l , 1. Dávid, pedagógus és irodaiomtörténész, szül. Ungváron 1873. A budapesti egyetemen szerzett bölcsészetdoktor! és középiskolai
tanári oklevelet, majd kineveztek a fiumei állami
Kiviteli Akadémiához tanárnak. Itt működött
egészen az összeomlásig, mikor a budapesti állami
felsőkereskedelmi iskolába nyert beosztást. Szá
mos tanulmánya jelent meg a Pester Lloydban,
s egyik értekezéssorozatának eredményeképpen
alakulhatott át a fiumei kereskedelmi iskola Ki
viteli Akadémiává. Főbb müvei: Róbert Hamerling undseine epische Werke: Der Pessiniismus
als herrschender Gedanke der Zeit; Über ein
Evolutionsgesetz der psychischen Welt: Kár
mán József mint nyelvművelő; A magyarnyelv
tanítás a nemzetiségi iskolákban stb.
e. R.
2. H- László, költő és újságíró, szül. Békés
csabán 1902 dec. 31. 1920—2?-ig a különböző
kolozsvári napilapok munkatársa volt. Erdély
ben méltányolt és népszerű lírikus. Jelenleg Buda
pesten él, ahol különböző lapokban költeménye
ket és novellákat ír. Verskötetei: Szolga éneke
(1920); Ilyen vagyok (1924); Magányos éjszaka
(1925). Regénye: Lórid (1926); Kócos (novellák,
1921).
H a j ó Sándor, író és színműíró, szül. Buda
pesten 1876. Középiskolai tanulmányainak el
végzése után magánhivatalnok lett, de csak hamar
lemondott állásáról, hogy csakis írói tevékeny
ségének éljen. Vígjátékai jelentékeny színvonalat
képviselnek. Legismertebb darabjai: Domoa? úr
felesége (Nemzeti Színház 1899); Éjfél után
(Nemzeti Színház 1900); A holnap (Magyar Szín
ház 1907); Fiúk és lányok (Magyar Színház
1910); Lakájok (Vígszínház 1913); A naplovagja
(Vígszínház 1916); Démonok (Vígszínház 1916);
Délibáb utca 7 (Vígszínház 1917); Az ötvenéves
férfi, (Belvárosi Színház 1919); A pletyka (Bel
városi Színház 1920). Wildenak Dorian Grayc.
regényét 1907. átdolgozta a színpadra. Számos
német, francia és angol színdarabot fordított és
dolgozott át magyarra. Jelenleg a Belvárosi Szín
ház dramaturgja.
S---QH a j ó s , l. Alfréd*, műépítész, olimpiai úszó
bajnok. 1896-ban az első modern olimpiászon
kettős úszó győzelmet szerzett. H. a magyar
sport első olimpiai világbajnoka. A futball-szövetségnek huzamosabb időn át alelnöke, válogató
kapitánya volt. Mint építész legszebb sikereit a
sporttelepek terveivel érte el. Stadionterveivel
résztvett a párisi olimpiász szellemi versenyein
ós az építészet első díját nyerte.
2. H. Lajos*, orvos, orvostudományi író, egye
temi magántanár, szül. Petőszinnyón 1870. Orvosi
tanulmányait Budapesten, Bécsben ós Frankfurt
ban végezte. Elsősorban ideg- ós elmekórtannal
foglalkozott és évekig Laufenauer tanár mellett
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tanársegéd volt. A budapesti egyetem jogi kara
1909. a bűnügyi lélektan és elmekórtan magán
tanárává képesítette. Az Orsz. Munkásbiztosító
Intézet idegosztályának főorvosa. Az orvosi
szaklapokban számos tanulmánya jelent meg.
főképpen a funkciós idegbetegségekről és az
epilepsziáról, valamint a bűnügyi lélek- ós elme
kórtan koréból. Fóbb művei: Neurasthenia és
hiisteria; Általános psychopathologia; Az ideg
rendszer- syphilise.
Sz. G.
3. H. László, hegedűművész, szül. Budapesten
1899 A Zeneakadémiában és Hubay mesteriskolá
jában végezte tanulmányait. Nagy sikerrel hang
versenyezett Budapesten s a vidéken, majd
1926. kinevezték a bécsi Conservatorium tanárá
nak. 1927 óta a kovnói (Litvánia) állami konzer
vatórium tanára ós az ottani állami Opera és
filharmóniai zenekar hangversenymestere és
K
szólistája.
- K.
H a j h á s z . A XIX. sz. negyvenes éveiben a
magyar társadalom valósággal a zsidó egyéniség
megtestesülését látta a hajhászoknak nevezett
ügynökökben, akik tőkét szereztek maguknak és
uzsoráskodtak. Még az irodalomban is megvetés
sel ós gúnnyal szóltak róluk: Nagy Ignác, Gaal
József," Bernáth Gáspár, Szigligeti Ede stb. A
magyar zsidókat bántotta ez a hang ós 1846.
társulatot alapítottak, melynek tagjai arra köte
lezték magukat, hogy azzal, akit egyszer uzsoráskodási bűnön kaptak, nem társalognak, maguk
mellett meg nem tűrik és őket «megvetés és utálat
tárgyává teendik».
Zs. J,
H a k ó f ó s z . A körmenet héber neve. E szer
tartási forma a zsidó istentiszteleti rendben is
szerepel a következő alkalmakkor: szukkosz
valamennyi napján (7 nap) szombat kivételével.
A muszaf (1. o.) végén az ünnepi csokorral (1. o.)
a kézben megkerülik egyszer a templomot, mi
alatt a frigyszekrény nyitva van és egy Tórát
tartanak az emelvényen. Az ünnep hetedik nap
ján (1. Hosánő rabbó) e körmenetet hétszer
ismétlik, mialatt valamennyi Tórát az emelvé
nyen tartják. A körmenetek alatt Hosánó-t (segíts
meg) énekel az előimádkozó és a gyülekezet fel
váltva. Az ünnepi csokorral való körmenet még a
jeruzsálemi szentély fennállása idejéből ered.
Körmenetben viszik a zsinagóga összes Tóra
tekercseit 8zimchasz-tóra (1. o.) napján. Mind este,
mind pedig reggel hét-hét körmenetet tartanak,
sok rítusban semini aceresz (1. o.) estéjén is. Elő
kelő ós tudós halottak koporsója körül, kiknek
holttestét beviszik elbúcsúztatni a zsinagógába,
szintén szokás gyertyáskörmenetet tartani. Sok
helyütt körmenetben viszik a rabbit baldachin
alatt szimehasz-tóra napján a templomba s erre
emlékeztet némely vidéknek az a szokása, hogy
•'- natal menyecskét az esküvőt követő szombaTn
n ünneplő kísérettel viszik a templomba (Schulfuiiren)
•
RD.
H a k o l h e v e i , (h.) Minden csak hiúsáq.
^'-zismert és gyakran használt idézet Koheíet
™ n >' v enek első részéből. A könyv e szavakkal
'ezdődik: havel havólim (hiúságok hiúsága)
"mely a Latin vanitatum vanitas-nak felel meg.
..""--álfoüntetés, A vallás és az emberek ellen
k ö v e t e t t némely bűnre H.-t szabott ki a Biblia.
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Ilyenek: Illetékteleneknek a Szentélybe való
hatolása; átokmegszegés; halottidezés es jóslás;
vérfertőzés és fajtalankodás; házasságtörés;
szülök bántalmazása; Istenkáromlás; bálvány
imádás; gyermekáldozás; emberrablás; hamis
prófétálás; prostitúció; szombati munka; ember
ölés. Némely bűn halálbüntetése azonban Kórésznak minősül, vagyis Istenre bízott büntetésnek ós
annak végrehajtása nem tartozik a világi bíróság
jogkörébe.. Ez valószínűleg a halálbüntetés hall
gatólagos megszüntetését jelenti. Bizonyos, hogy
a halálbüntetés eltörlésének gondolata állandóan
foglalkoztatta az óhéber törvényhozást. Erre vall
a talmudi perrendtartás számos rendelkezése és
több talmudszerző kijelentése is. Azt a Szinhedriont, amely hót esztendő alatt csak egy halálos
ítéletet is hozott, vészbíróságnak stigmatizálta a
Talmud. R. Eleazár ben Azarja szerint már akkor
is vészbíróság a Szinhedrion, ha hetven esztendő
alatt hoz akárcsak egy halálositéletetis.R.Tarfon
ós R. Akiba mondják: «Ha mi a Szinhedrionban
lennénk, sohsem hozna az akkor halálos ítéletet.»
A talmudi perrendtartás olyan feltételeket köt a
halálos büntetéshez, amelyek sohasem mutat
hatók ki ós ezen az alapon az Ítélet is illuzóriussá
válik, mert nem lehet azt végrehajtani. (Szanhedrin különböző helyein.)
F. M.
H a l a s i Andor*, író, szül. Budapesten 1887.
Tanulmányait a budapesti egyetem jogi karán
végezte, majd hírlapíró lett. Rövid ideig a Kritika
c. irodalmi szemlét szerkesztette. Később az Élet
c. folyóirat ós a Budapesti Hirlap szerkesztőségé
ben dolgozott. Sokáig Most a Miskolcon megjelenő
Magyar Jövő c. napilapnak munkatársa volt. Iro
dalmi tanulmányainak egy részét külön kötetben
adta ki. Számos német, francia és angol regényt
fordított magyarra.
..
sz. G.
H a l a s i - F i s c h e r Ödön, közgazdász, szül.
Budapesten 1885., ahol középiskolai és egyetemi
tanulmányait végezte. Miután jogi doktorátust
tett, belépett atyja vállalatába, a Fischer Simon
cégbe, egyszersmind azonban élénk gazdaság
politikai és társadalmi tevékenységet fejtett ki.
Előbb a Világ politikai napilap r.-t., majd a
Magyar Hirlap r-t. elnöke lett. Az ő kezdemé
nyezésére és támogatása mellett alakult meg
a Magyar Cobden-Szövetség, mely a szabad
kereskedelem elvének szolgálatábau áll. Érde
mes és jelentékeny közgazdasági munkásságáért
1926. kormányfőtanácsosá nevezték ki.
s. R.
H a l á s z , 1. Albert, gazdaságstatisztikus, szül.
Tárkányban (Komárom vm.) 1890 márc. 11. A
budapesti műegyetemen szerezte meg vegyész
mérnöki oklevelét, majd a kereskedelmi minisz
térium szolgálatába lépett, ahol a gazdasági sta
tisztikai osztály helyettes vezetője lett iparfel
ügyelői rangban. 1922-ben nyugdíjazták, azóta
a külügyminisztériumtól kap külön megbízatáso
kat. H. egyike a legkiválóbb, külföldön is elis
mert gazdaságstatisztikusoknak. Első munkája:
A magyar cukoripar eloszlása a világpiacon
az utolsó 25 évben, mely 1914. német nyelven
jelent meg. 1920-ban a kereskedelmi minisz
térium adta ki Magyarország gazdasági tér
képekben c, 4? nyelvű térkópalbumát, mely meg
jelenése óta 8 kiadást ért el. Ezt a munkáját a
oo*
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Magyar Mérnök ós Építész Egylet arany érem séget fejtett ki a szaklapokban és mint tankönyv-,
mel tüntette ki. 1928-ban a külügyminisztérium író is. önálló müvei: Oktató'és nevelő mulattató
támogatásával jelent meg Az új Közép-Európa elbeszélések a talmud és midrásból,
valamint
azdaságstatisztikai térképekben e. úttörő mun- a zsidók történetéből (Budapest 1886}; Kincses
ája, melynek 300 térképe pontos tájékoztatást szekrényke (oktató, nevelő, mulattató elbeszé
nyújt a békeszerződések utáni Közép-Európa gaz lések a zsidó bölcsek irataiból, Budapest 1889\"
dasági viszonyairól.
v. A. Szerkesztette az első magyarnyelvű zsidó nép
2. H. Frigyes, ügyvéd, szül. Kajászószent- iskolai értesítőt (Győr 1862) és az első magyar
péteren 1864. A budapesti egyetemen szerzett nyelvű zsidó ifjúsági lapot, az Ifjúsági Iratokat
T.Z^
ügyvédi oklevelet. Kereskedelmi és részvény- (1862—63).
joggal foglalkozik és ilyen vonatkozású cikkei
7. H. Sándor (dunaföldvári),
közgazdasági
sűrűn jelennek meg jogtudományi szaklapokban. író, szül. Dunaföldvárott 1859., megh. Budapes
Helyettes elnöke az ügyvédi és bírói vizsgáló ten 1918. A budapesti egyetemen szerzett jog
bizottságnak. A felekezeti életben is sokáig ve tudományi doktorátust. Mar jogászkorában is
zető szerepet játszott mint a Pesti Izr. Hitközség hírlapírással foglalkozott és előbb az Ellenőr
elöljárója. Közéleti ós tudományos munkásságá majd a félhivatalos Nemzet segédszerkesztője
nak elismeréséül 1912. királyi tanácsossá, 1922. volt. Amikor 1885. megszervezték a Postatakarék
kormányfőtanácsossá nevezték ki.
v. k. pénztárt, mint fogalmazó lépett az új intézmény
3. H. Gyula, hírlapíró, szül. Csebényben szolgálatába, amelynek fejlődéséhez és felvirág
(Veszprém vm.) 1871. H. Ignác (1. o.) öccse zásához nagymértekben hozzájárult. 1892-ben a
Szerkesztette a Szabad Szó c. lapot. Költeményei budapesti műegyetemen magántanárrá képesítet
A Szajna partján c. jelentek meg.
T. ZS. ték. 1901-ben a Postatakarékpénztár aligazgató
4. H. Henrik*, orvos, szül. Hódmezővásár jává, 1907. pedig min. tanácsosi címmel az intézet
helyen- 1865 aug. 7. A budapesti egyetemen ta igazgatójává nevezték ki. 1909-ben dunaföldvári
nult, majd u. o. tanársegéd lett, azután hosszabb előnévvel magyar nemességet kapott. Egyik ala
külföldi szaktanulmányok után szülővárosában, pítója volt a Magyar Közgazdasági Társaságnak
később Miskolcon lett gyakorló ós közkórházi és egyik szerkesztője a Közgazdasági Lexikon
főorvos. Főbb müvei: A berlini, londoni és nak. Napilapokban és szakfolyóiratokban igen sok
párisi fogásziskolákról;
A
hangrésszükület; cikke ós tanulmánya jelent meg. Jelentősebb
A bonctan tanításának néhány újabb módszeré önálló munkái: Mit akar a Schulverein? (1882);
A postatakarékpénztár
cheque- és clearing-forről ; Ritka fogfejlődési
anomáliák.
fej
5. H. Ignác, filológus, egyetemi tanár, szül. gaimáról (1890); A postatakarékpénztárak
lődésének
története
(1891);
A
postatakarék
Tésen (Veszprém vm.) 1855., megh. Budapesten
1901 ápr. 9. Veszprémben és Székesfehérváron pénztárakról, különös tekintettel a gyakorlati
járt gimnáziumba, az egyetemet pedig Budapes szolgálatra (1896); A cheque és giro-rendszer
ten végezte s miután középiskolai tanári képesí (1898); A cheque-rendszer és fejlesztése Magyar
tést nyert, Székesfehérváron lett tanár, de már országon (1900); A pénzintézeti betétek bizton
Ma1893. kinevezték a kolozsvári egyetemen a finn sága (1900) ; A községi takarékpénztárak
ugor és magyar nyelvészet nyilvános rendes ta gyarországon(l90ö); A nemzetközi giroforgalom.
H a l b e r s t a m Jechezkel Sraga, rabbi, szül.
nárává. 1880 és 1890 közt háromszor küldte ki
a M. Tud. Akadémia a lappok közé Svédországba 1811., megh. 1898. Atyjánál, a világhírű Chaim
és Norvégiába, ahol az összehasonlító nyelvészet H. szandeci caddiknál tanult. Előbb a radzili
hez számos adatot gyűjtött. Legkiválóbb művei: és a schinovai lengyelországi hitközségekben •
Ritkább és homályosabb képzők (akadémiai díjjal működött. Innen került Magyarországra, a
jutalmazva 1880); Svéd-lapp nyelvtan és olvas sztropkói hitközség élére. Közben Palesztinába
mányok (1881); Visszahódított magyar szók utazott, ahonnan néhány évi tartózkodás után
(1883); Kazinczy mint fordító (1883); A svéd visszatért. Jeruzsálemben folytatott tudományos
országi lapp nyelvjárások;
Magyar szók az kutatásai közben több ismeretlen és nagyjelen
északi szláv nyelvekben (1886—98); Svéd-lapp tőségű kabbalisztikus munkára akadt, ^melyenyelv (6 kötet 1885 - 95); Az ugorszamojéd v.y elv ket visszatérése után megjelentetett: Ór Harokonság kérdése (1892—93); Kármán József chamó (Jeruzsálem) ós Zohoré Chamó ZóhárHagügulim
Hasolém
(1878). A Grimm-féle gyermekmesóket Móka bácsi kommentárok; Széfer
(Psemysl).
1876-ban,
atyja
halála
után
a hívek
álnévvel ő adta ki ós gyönyörű magyarsággal ő
maga is írt gyermekmeséket, amelyek máig nép őt tekintették utódjául ós tömegesen zarándokol
szerűek. Kiadott és lefordított azonkívül finn nép tak hozzá. Ekkor visszatért Lengyelországba és
dalokat ós számos tanulmányt írt, főleg a Nyelv előbbi lakhelyén, Schinován telepedett le. Meg
történeti Közleményekben. Halála után egyetemi jelent Divré Jechezkel (1901) c. könyve, amely
előadásait A magyar szófejtés története c. ki homilotikus magyarázatokat, responsumokat és
T. iadták.
'
a R. jegyzeteket tartalmaz.
6. II Náthán, pedagógus, szül. Apostagon (Fejér
H a l h a t a t l a n s á g (héb. c.hajé ólom, vagy
vm.) 18Sí; megh. 1910 ápr. 3. Először vidéken haxórasz ha-néfes). Az a hit, hogy a lélek a tesr
tanított, majd báró Eötvös József a fővárosi elhalása után is él. Mózes könyvei még nem ta
izraelita mintaiskolához helyezte át (1867.), nítják a lélek H.-át, de a prófétákban és a köl
később a Pesti Izr. Hitközség leányiskolájának tői irodalomban már felcsillan az örök életben
igazgatója lett. Jegyzője volt az első Izr. Tanító- való reménység: «Én igazságban látni fogom
gyűlésnek. Nagyarányú szakirodalmi tevókeny- színedet, felébredéskor teleszívom lelkemet a Te
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tíoeddeb. (Zsolt. 17. 15) e-Isten megváltja lel
temet az alvilágtól (u. o. 49. 6) Ebben már nem
ísak a H., de a tálvilági bűnhődés is konkretizá
lódik. Dániel könyve már haladottabb fejlődésé
ben hirdeti a H. gondolatát, mert hisz már a testi
feltámadásban is: «Sokan a porban alvók közül
feltámadnak, némelyek az örök életre, némelyek
pedig gyalázatra és örökkévaló ntálatosságra.
Dea bölcsek fényeskednek, mint az ég fényes
b e és akik másokat igazságra visznek, mint a
csillagok örökkön örökké fónylenek». (Dán. 12.
2 3). A H. maradéktalan hitéhez még Dávid
^•m jutott el, mert nyilvánvalóan perzsa befolyás
alatt különbséget tesz a jók ós a gonoszok lelke
között és a H. még nem a lélek megváltozhatlan
ée mindenkire szóló attribútuma, hanem a földön
t-vert képessége csupán és Istentől adott kegy a
tiszta élet megjutalmazására. Philo szerint a lélek
már születése előtt létezik és mikor a test elhal,
mintha börtönből szabadulna, úgy tér vissza
Istenhez, tehát örök életre tér oda vissza. A szaddueeusok (1. o.) tagadták ugyan a feltámadást
(1. o.), do a H.-ot nem érintették. A farizeus tudó
sok és az esszénusok (1. o.) ellenben hittek a jövő
(Hétben (ólom hahó) és el is terjesztették ezt a
hitüket. Az esszénusok egész világszemléletüket
a H. hitére alapították és ezért vetették meg a
földi életet. Főképpen pedig a zsidóság mártír
jainak H.-ában hittek, amint azt Josephus több
h<<iyt megemlíti. Több apokripha is hirdeti a
H.-ot. Enoch a lélek örökkévalóságát tanítja. A
{irooxisztencia hitét a Talmud is vallotta (Chaggiqa 12b). A jövő életben való hit a nemzetibb
zsidó körökben általános volt. A Pirké Abót így
fejezi ezt ki: «Legyen ez a világ előkészület a
jfivó életre» (4. 16). Még precizebben fejezi ki
H H. hitét a Talmud Beráchot traktátusa (34b).
A H. aztán főleg a feltámadáshoz fűzve valósá
gos dogmája lett a judaizmusnak ; ez a Mísnán
iSzaiihedrin 10. 1) alapult és hitvallomásul bele
ő r ü l t a liturgiába is. Maimonidesz
filozófiai
al.ipon tárgyalja a H. kérdését, de a feltámadás
ról való hitet beiktatta a tizenhárom hitágazatba
'tizenharmadiknak), aminek elengedhetlen felté
tbe a lélek H.-a. Spinoza is zsidó értelmezést
-*d a H.-nak : ((Amennyiben a lélek önmagát és
-« őt hordozó testet az örökkévalóság szempont
jából tekinti, érzi, hogy Istenben van. Minél erő»«-ob a való kapcsolatban álló értelmi szeretet Isten
•rant, annál inkább érzi magát a lélek halhatatlan
ná*--. Mendelssohn Mózes híressé vált Phaedonhiban így szól: «Halelkünk halandó, akkor az ér'-*m alom csupán, amelyet azért bocsátott ránk
l e n s é g , hogy megámítson vele, akkor az
;'Q> hői is hiányzik az isteni dicsőség, akkor a
*P *s fenséges, akár erkölcsi, akár érzéki, nem
v »wt»-nyea Z isteni tökéletességnek . . . akkor né•-->•;> nap múlva mindegy lesz, akár dísze voltam
I-U'K n r Z e m o k ' a k á r szégyenfoltja. Ha a szellem
C,Ti
]' a k k o r a z emberi társadalom alapítói és
n:
.v, ,*" : , o z o - megcsaltak minket». AreformzsidóW ^ - v ^ . U - l m a d á s r a v o n atkozó hitvaUomásokat
•\\< > uHl t e a ^turgiából ós az idevágó imákban
otaV^
f ha Jim, Klohájnesómó)afeltámadásra
«Htk«í
x t a l é l e k H.-áthangoztató kifejezéUi t,8er
élte fel. L. Jew. Encycl.
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H a l l e l . A Zsoltár könyvnek a 113. zsoltártóla
118. zsoltárig (bezárólag) terjedő része. E dicsérő
ós magasztaló zsoltárok jelentős fontosságnak a
liturgiában. Vannak alkalmak, mikor kihagyás
nélkül mondják el a H.-t. Ez az ú. n. egész H.,.
vannak aztán olyan alkalmak is, mikor a 115f
zsoltár első 11 verse és a 116. zsoltár első 11
verse elmarad, ez az ú. n. fél H. Egész H.-t mon
danak: 1 peszach első két napján; 2 sovuosz két
napján; 3. szukkosz kilenc napján; 4. chanukka
nyolc napján. Fél H.-t mondanak: 1. peszach
utolsó hat napján; 2. újhold napjain. A H. min
dig a zsinagógai rendben közvetlenül a saeharisz
tefilló után foglal helyet, áldó formulával kezdődik
és végződik. A 118. zsoltár 21. versétől minden
verset külön-külön megismételnek. Szukkosz nap
jain a H.-t az ünnepi csokorral a kézben recitál
ják ; helyet kap a H. a Hagadában is, első fele a
vacsora előtt, második fele a vacsora után mon
dott részben. Némely ritusban a két szeder estén
a maariv ima után a templomban is mondják.
Nem mondanak H.-t: 1. ros hasonokor, mert ez
az ítélet napja; 2. purimkor, mert vérontás em
léke fűződik e naphoz és a szabadulás Izraelnek
csak egy részére vonatkozik; 3. Nem mondanak
egész H.-t peszach utolsó hat napján sem, mert
az egyptomiak elpusztulásának emléke nem en
gedi meg az örvendezés kibontakozását.
F. D.
H a l l e l u j a . A magyar nyelvhasználatban is
előforduló héber szó. Tulajdonképen idézet a héber
Bibliából, s annyit jelent: dicsérjétek Istent. A
magyar nyelv főnévi értelemben, vagy igealak
ban is használja, pl.: hallelujázni. A Bibliában
többször fordul elő, így a Zsoltárkönyv végén is.
H a l m i , 1. Artúr*, festő, szül. Budapesten
1866. Tanulmányait a mintarajziskolán, a bécsi
és müncheni akadémián végezte. Münchenben
állította ki Vizsga után c. életképét, mellyel itt
hon a Munkácsy-díjat nyerte el. Parisban, Bécs-ben s Antwerpenben is aranyérmet nyert. Paris
ban Munkácsynál folytatta tanulmányait és a
Honfoglalás megfestésénél segédkezett neki. Itt
festette a Titkos esküvő-% melyet a király vásá
rolt meg a budai várpalota számára. 1910-ben
New Yorkba költözött.
F. B.
2. H. Bódog*, táblabíró és író, szül. Pápán 1879
ápr. 6. A budapesti egyetemen tanult s miután
ügyvédi oklevelet szerzett, bírói pályára lépett.
Táblabírói rangban a budapesti járásbírósághoz
osztották be. Számos tudományos ós szépirodalmi
cikke jelent meg napilapokban és folyóiratokban
a jogtudomány, főleg a kriminológia köréből.
Emellett szépirodalommal is foglalkozik, önál
lóan megjelent munkái: Marosházi
történetek
(1900); Ady költészete (1909); Ürzse és egyéb
novellák (1919); Zsidó gyerek (1920); Magyar
hírességek (1923); Őszi hervadas : Novellák és
tanulmányok (1928).
S. R.
3. H. Gyula*, vegyész, szül. Budapesten 1879.
Tanulmányait a budapesti műegyetemen végezte.
1907-ig a székesfővárosi vegyészeti intézetben
működött. 1907-bena m.kiv. halélettani és szenny
víztisztító állomás vegyésze lett. 1921 ben a
M. Vegyészeti Gyárosok Orsz. Egyesülete igaz
gatójává választotta. A Vegyészeti Lapok-at és
a MagyarChemiai Folyóiratot szerkesztette. Fon-
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H a l ó c h ó t ó s z f o s z , talmudi penzum a hozzá
tosabb önálló mnnkái: A német textilvegyészeti
tpar technikai fejlődésénekleaújabb eredményei;^ tartozó kommentárokkal (toszafósz). A zsina
A világháború gazdasági indító okaiés várható góga ősidők óta az iskola hivatását is teljekövetkezményei;
A bradi aranyzúzómű
vízbe siti. A szószéke azért katedra is és a rabbi nem
rendezése ; A mesterséges biológiai
szennyvíz csak prédikál, de tanít is. Ezért alakult ki az a
tisztítás fejlődése hazánkban; Vegyészeti ipa szokás, hogy a konzervatív rabbi prédikációja
runk fejlődésének újabb irányai és lehetőségei. keretében talmudikus témákat is fejteget, (chari*
H a l m o s , 1. Géza, közgazdász, szül. Tápiósze- fusz). Sabbosz hagódól (peszach előtt való szom
lén 186i. Orvosegyetemet végzett Budapesten. bat és sabosztsuvo (jomkipptír előtt való szombat)
Miskolcon folytatót t- orvosi praxist, de pár óv után istentiszteletein nagyobb és jelent őség esebb ez a
a bankszakmára tort át. Megalapította 1907. a penzum és rendszerint kimerítőbb, úgy, hogy csak
Miskolci Népbankot, pár óv múlva pedig önálló azok követhetik a fejtegetést, akik készültek ra
magánbankházat nyitott. 14 évig volt elnöke a és áttanulmányozták a vonatkozó irodalmat.
miskolci izr. hitközségnek és fejlődése körül je Ezért a rabbi már hetekkel azelőtt hirdeti meg
lentős érdemeket szerzett. A háború alatt száz a H. témáját a templom előcsarnokának hirdető
F. M.
ágyas kórházat létesített, melyet maga vezetett. tábláján,
Mint törvényhatósági bizottsági tag a város
H a l o t t h a m v a s z t á s . A zsidó vallás törvé
politikában is vezetószerepet játszik.
v. A. nyei a H.-sal szemben nem foglalnak el határo
2. H. József, rendőrkapitány, szül. Mezőtúron zott tiltó álláspontot. A Biblia az emberi holt
1861 márc. 2. Orvosi pályára indult, de 189U. városi testre vonatkozólag nem intézkedik törvényszerű
hivatalt vállalt. 1901 ben Torontál vm. alispánja kijelentéssel, az elföldelés tehát ősrégi tradíción
megbízta a nagybecskereki alkapitányi állás teen alapul csupán, viszont az elégetés nincs eltiltva.
dőivel. A következő évben 1902. pedig Nagybecs A kodiükátorok mégis a szokáson alapuló elföldekerek város tanácsnoknak választotta, mely állás lést négy leszögezetlen deszka lap köze (1. Teme
ban még két turnuson 1908. és 1914. választotta tés) a Deuteronomium 21. 23-ból következte
meg a város. Az összeomlás után nyugdíjazták. tik ; így Maimonides is erre a kitételre hi
H a l ó c h ó (h. halacha.). A «halach» (menni, vatkozik ; «neked el kell őt t-ernetned». Erre való
járni) gyökből; jelentései: cselekvésmód, viselke hivatkozással a Sulchan Áruch szerint «a földbe
dés, szokás, használat, vezetés. Ez utóbbi jelentése való eltemetés pozitív parancs». Bizonyos, hogy
nyer alkalmazást a Talmud nyelvében, midőn az elhamvasztás pogány szokás volt, melytől a
számtalan esetben valamelyik rabbi H.-járói van zsidó nép és vallás írtózott, jóllehet a királyok
szó, ül., hogy a H. ennek vagy annak a rabbinak a és előkelők holttesteinek elégetése szokásos volt.
véleménye. Az ilyen kitétel, értelme a Talmudban Még a Hasmóneusok korában díszes ruhába öltöz
annyit jelent, hogy jóllehet az illető rabbi véle tetve égették el az előkelőket, ha így kívánták.
ménye ellentótben van mások véleményeivel, A Misna-Abóda
Zára 1. 3 szerint: «Minden
a gyakorlatban mégis az ő döntése érvényes. oly temetés, mely tűzzel áll kapcsolatban, bál
Néha a H. kifejezés a «tradició»-nak felel meg, pl. ványimádás » Kétségtelen, hogy a zsidó vallásos
ha a rabbik így nyilatkoznak a Talmudban: Ha felfogást ez fejezi ki leghívebben. A köznép al
ez H. (azaz tradíció), akkor elfogadjuk, de ha kalmazkodott is ehhez s éppen azért el is tiltották
csupán egy «din-j (ez esetben nem törvény, hanem a H.-t a zsidó állam fennállása idején. Dog
érv), akkor vitatható (Keritót trakt. 3 9). A H. matikus alapon azonban nem tehető ellenvetés a
kifejezést a zsidó tradíció egész törvényttartal H-sal szemben Maimonides (Jad Hachazaka 8.)
mazó részére szokták érteni, ellentétben a Hag- szerint sem. Albo Josef XIV. századi tolt-doi híres
gadával (l. o.). Ennélfogva, amit általában H.-nak vallásbölcsész Jkárim-jának 4. 80-ban pedig
neveznek, az magában foglalja az egész rabbi- kritizálja Ábrahám ibn Daudot és Nachmanit
nikus polgári ós rituális jogot, kiterjeszkedve a ellenszegülésükért, melyet ezek a megfontoltahb
szokásokra, rendelkezésekre, döntésekre, amelyek és konzervativebb tudósok hangoztattak a H.
a Szentírásban nem foglaltatnak. A későbbi ira ellen oly időben, mikor a máglyák lobogó
tokban Midras H. (1. Midras Halóchó) kifejezés tüze a zsidóságot irtózattal töltötte ei. Igen érde
fordul elő s ez a törvények feletti jogi vitákat kes, hogy az olasz kabbalisták és rabbik úgy
foglalja magában. A H. többes számahalóchősz s e szólván egyhangúlag ellenezték a H -t rend
kifejezés alatt a szóbeli hagyományon vagy tör kívül nagy világi műveltségük dacára is ugyan
vényen alapuló vallási törvények egyik csoportját akkor, midőn a modern H. megkezdődött. Benaértik. A szó egyes száma helyett in kább a többes mozegh Elia a múlt század második felében mű
halóchósz kifejezést használják éppen úgy, mint ködő hírneves livornói főrabbi hébernyelvű tanul
hagódó helyett hagódósz-t, miután a törvények mányt írt e tárgyról s nem tartja azt a zsidó szo
gyűjteményét értik alatta. A H.-ot R. Juda Ha- kásokkal összeegyeztethetőnek. Viszont Tedeschi
nászi kodifikálta és a Misna{l.o.) tulajdonképpeni Moise triesti főrabbi a múlt század végén nem
jogi részét képezi, amiért a Misna szó helyettesíti csak megengedte, hanem saját holttestére vonat
azt általánosságban s ez utóbbi használata a H. kozóan is így intézkedett, ó azonban egyetlen
helyett már a talmudi korszakban elterjedt, ki kivétel volt az egész olasz rabbikarban. Bonavévén Palesztinát, ahol a kodiflk álás után is meg mozegh merev ellenszegülése a kabbalisztikus
maradt a H. kifejezés, sőt a H.-t alkalmazták a tradíciókból magyarázható 8 az abban foglalt
Misnára. (V. ö.: Bacher Vilmos, «Die alteste ama tanból, mely a test épségét holt állapotban
Terminologie der jüdischen Schr iftauslegungy> sem óhajtja veszélyeztetni. Ez a felfogás a ke
[Leipzig 1899] és u. a. a Jew. Encycl.).
P. M. resztény vallás feltámadási hitével bizonyos
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analógiát vall. Az orthodoxia mindenütt elítéli a szolgálatot, majd orosz fogságba került. A forra
g.t ós seholsemengedélyezi, a modern zsidóság dalmak után kivándorolt Palesztinába, ahol az
rabbijai pedig általában véve azt az álláspontot egyik héber napilap irodalmi szerkesztője és igen
foglalják el, hogy funkcióra való felkórós esetén rövid idő alatt az új héber irodalom egyik leg
nem zárkózhatnak el az elől.
s. R. ismertebb munkása lett. Verseinek modern és
H a l p e r t Salamon, rabbi, szül. Nagyszőllő- egyéni lírája új hangot vitt a héber költészetbe.
Bön 1903. 1922-1927-ig volt a budapesti rabbi Sokan az új héber irodalom vezéregyéniségét lát
képző növendéke. 1926-ban avatták bölcsészdok ják benne és ez ösztönözte arra, hogy maga ia
torrá Budapesten, 1928. pedig rabbivá. 1927 óta harcos hangú lapot adjon ki. A lapot azonban az
tapolcai főrabbi.
F- D- akkori rossz gazdasági viszonyok következtében
H a l v ó j á s z h a m é s z (h.). A halott kísérése. be kellett szüntetnie. Palesztinai szereplése alatt
A temetést leváje-niik is mondják. L. Temetés. vette fel a H. írói nevet és ugyancsak Jeruzsálem
H á m á n v e r é s (kerepelés). Purim napján, mi ben fordította héberre Madách Ember tragédiáját,
kor az előimádkozó a zsidóüldöző Hámán nevét amelyért Fischer Gyula pesti főrabbi véleménye
olvassa a Megillából, a közönség lábával dobbant, zése alapján a Magyar Tudományos Akadémia
a gyermekek kerepelnek, talán azért, hogy zajba elismerését kapta meg. Megalapítója az első héber
fullasszák a zsidóüldözó nevét, amely csak kese kabarénak, a Kumkuinnak. összegyűjtött művei
rűséget idézhet fel és megzavarhatja a purim nek kiadására mostanában készül az egyik héber
T. I.
ünnepi hangulatát. A nem épületes szokás, amely kiadóvállalat.
/.avarjaaz istentisztelet ünnepélyességét, ma már
II amóci lecbem m i n hóórec (h.). Magya
elvesztette régi jellegét és lassan-lassan ki.is rul : aki előhoz kenyeret a földből A kenyér fölött
szorul a zsinagógából.
mondott áldás szövege. Vulgárisan mő/ci-nak
H a m b u r g József, publicista és orvos, szül. nevezik.
H a m p ó , 1. Ernust.
Besztercén 1895. Az erdélyi cionista mozgalom
H a m v a i Lajos, ügyvéd, szül. Nagyhalászon,
t.-üyik vezetője. Az Ezra zsidó ifjúsági mozgal
mat 1918 óta vezéri. Füzete jelent meg Achad 1862. Iskolai tanulmányait Nagykállón, felső isko
Haam működéséről ós számos értekezést közöl lai tanulmányait a kassai jogakadémián végezte,
tek a német szaklapok a szemgyógyászat körül mint ügyvéd Huszton telepedett le, ahol jelenté
megejtett vizsgálódásairól.
sz. i. keny szerepet játszott a városi és vármegyei
H u m b u r g n é , B e c s k i Irén, írónő, szül. Cli- közéletben. Éveken át szerkesztette a Nagyág
vadiában (Erdély) 1900. Számos költeménye jelent c. lapot. Az Egán-féle verchovinai missziónak
meg a Nyugatban és a Napkeletben. 1928 ban zsidóellenes célzatával szemben síkra szállt a
magyarra fordította Max Brod Reubeni c. törté zsidóság ellen felhozott vádakkal szemben. F. M.
neti regényét.
H a a á k Árpád, zenepedagógus, szül. Buda
H a m b u r g e r Mózes, vágújhelyi rabbi a pestem 1889 jan. 29. A zeneművészeti főiskola
XV111. sz.-ban. Előkelő és gazdag családból elvégzése után tanári képesítést Bzerzett s tíz éven
származott s midőn veje, Fischof Sámuel Bos- át működött Pécsett, mint a városi zeneiskola
kovitzban meghalt, H. lemondott állásáról, csa tanára. Számos zongorakoncertet adott Buda
ládjához költözött s mint magántudós élt ottan. pesten, Berlinben, Dániában és Franciaország
Leszármazottja Fischhof Adolf {\. o.) orvos és ban. Jelenleg a Fodor-zeneiskola tanára s elmé
publicista, aki a bétsi forradalomban, majd az letileg is jelentékeny zenepedagógiai működést
után a városi politikában vezetőszerepet töltött be. fejt ki.
H a m e c h a k e r . Németnyelvű folyóirat, mely
H a n d e l Elemér, festő, szül. Újpesten 1881.,
a zsidó teológia és történelem kérdéseivel fog- megh. Budapesten 1911. Élőbb a mintarajzisko
-alkozott. Megindult 1878. Budapesten. Szerkesz lában Budapesten, azután Münchenben Hollósytője Stern (Szterényi) Albert (1. o.) újpesti rabbi nál, egy ideig Firenzében és nyaranta Nagy
volt. A lap 1881-ig jelent meg, fennállásának bányán tanult. Jobbára figurális plain-air képe
utolsó évében Die Zeit címen.
ket festett. Utóbbi éveiben könyvdíszitésekkel,
I f a u i é i r i Avigdor, költő és újságíró, 8zül. könyvcímlapokkal és plakátokkal foglalkozott.
I l a m i l . II. Ulászló uralkodása alatt élt Po
"dávidházán, (Bereg vm.) 1886. Jesivában és az
'»rsz. Rabbiképző Intézetben végezte tanulmányait, zsonyban 1505 táján, mikor előfordult, hogy a
ly 1<l-ben «Hajehudi» címen Budapesten héber zsidók kezében levő adósleveleket egyszerűen
folyóiratot indított, amely azonban rövid idő mai lefoglalták. H. ügyében maga a király intézett
ján megszűnt. Tevékeny irodalmi munkásságot külön rendeletet a városhoz. Az ezidőben ural
f'.-jtett ki a magyar fővárosban és eredeti héber kodott viszonyokra jellemző, hogy ennek, vagy
-rasai, főleg költemények, különböző héber folyó- egy másik Handel nevű zsidónak a feleségót egy
--"•-tokban jelentek meg. Szorgalmas fordítója lett Dorothea nevű soproni asszony meggyilkolta és
^ina-rvitr irdalomnak és Ady verseit is ő ismer- kirabolta. Sopron hatósága a gyilkost, állítólag
<t'Ue m " s a héber olvasóközönséggel. Magyar Brandenburgi György kérelmére, büntetlenül
u
> ^ v un isírt tárcákat és tanulmányokatósugvan- szabadon bocsátotta és Sighart Márton városi
_ ^ K tanulmányt írt a Múlt és Jövőbe — amely bíró a rablott tárgyak egy részét a maga szá
e k dolgozótársa volt — a Biblia hatásáról a ma- mára lefoglalta. H. csak a kormány tanácsnál
u r lr
u. L.
°dalomban «A biblia élete» címen. Ezidő- tudott igazságot és elégtételt szerezni.
r^
V:i KüUer8tein A l b e r t n v a l a t t t e t t e m u n
H
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i
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l
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Márk,
tatai
rabbi,
szül.
Nemes^áiT ? "
^
„
-^alánosán ismertté.. A világháború alatt az Bükkön (Borsod vm.) 1837-ben, megh. Tatatóvároson 1911. Mezőcsáton, majd Pozsonyban
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k- magyar hadseregben teljesített katonai
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Harkény,

tanult a hírneves Keszav Szófernól, akinek kívtil a próféták felfogásában a H. nem bosszfi
kedvenc tanítványa volt. Rabbidiplomáját is tőle álló, hanem korlátozott és isteni keggyel ÜL
kapta, de Unger Joal paksi és Hirsch szabadkai rosult (Jesája 27. 4 és 22. 1; főleg » * £ :
rabbik is kitüntették «hattóra» adásával. Egy- 11. 8, 9; Ghabak. 3. 2). A H. Istenre v 0 1 JS
ideig a pozsonyi hitközség magyarnyelvű levele kozóan csupán az emberi elgondolás eredményé
zéseit intézte, majd rabbi lett Siófokon s már ós azért szükséges fogalom, mert Istent mint
mint neves magyar hitszónokot hívták meg igazságos birót és a világ kormányzóját a tör«
Aszódra 1866., ahonnan előbb Heves község, vónyek végső eredőjének tekintette a próféták
majd később Tatatóváros hívta meg rabbinak. felfogása ; aki tehát nem engedelmeskedik az ó
Utóbbi helyen működött országos tiszteletnek törvényeinek, az Isten H.-ját provokálja. Tehát a
örvendve haláláig. Nagy tudása, a zsidó tudo H., mint isteni tulajdonság azért volt szükséges
mányokban való járatossága s ékes magyarsága, hogy az istenfélelmet és a vallás törvényeinek
kiváló jelleme és szívjósága miatt zsidó és ke megtartását erősítse, mert Isten parancsainak való
resztény körökben egyaránt a legnagyobb sze engedelmesség nélkül nincs bűnbánat, sem az
retet övezte. PiaiHevesi Simon budapesti vezető élet ösvényére való visszatérés a bűnöző sza.
főrabbi, H. Illés jogtudós és H. Rudolf lugosi ügy mára (Micha 7. 18; Jóna 3. 9 ; Ezékiel 18. 23).
védek, veje dr. Tánzer tiroli orsz. főrabbi. H. az A Talmud ugyancsak allegorikus értelemben
elsők egyike volt, aki magyarnyelvű héber nyelv fogja fel Isten H.-ját: «Amig gonosz emberek
tant írt. Több magyarnyelvű hitszónoklata jelent vannak a világon, addig harag ÍB lesz» (Szánmeg s a Ben Chananja, Löw L. teológiai folyó hedrin 11. 111b, 113 b); «Minden képmutató
irata is több essay t közölt tőle.
8. R. bosszúságot hoz a vüágra» (Szóta 41 a). «A kép
H a n t o s Elemér*, v. államtitkár, közgazda mutatók szívükben halmozzák fel a H.-ot» (Jól)
sági író, szül. Budapesten 1881 nov 12. Az egye 36. 13). A H. kitörését az emberben a Biblia
tem jogi fakultását végezte és doktorátust tett, és a rabbinikus iratok elítélik : «Ne légy heves a
majd rósztvett a Pénzintézetek Orsz. Egyesületé haragban, mert a harag az ostobák keblében
nek és Nyugdijegyesületének alapításában s mind Iakik» (Eccles. 7. 9). Még sokkal nagyobb
kettőnek alelnöke lett. 1910— 18-ig országgyűlési mértékben elítélik a H.-ot az emberben az apoképviselő volt munkapárti programmal. 1916-ban kryph és a rabbinikus iratok : «Ne légy hajlamos
kereskedelemügyi politikai államtitkár, majd a H.-ra, mert a H. gyilkosságra vezet, sem túl
egyetemi magántanár, 1918-tól kezdve a Posta buzgó, sem veszekedő, sem gyors vérmérsékletű,
takarókpénztár elnöke, 1924. egyszersmind a mert mindezek eredménye gyilkosság». Hillel
népszövetségnél közgazdasági szakértő lett. szerint « A H.-os (indulatos) ember nem taníthat»
1904 óta a Pénzügyi Szemlét szerkeszti. Főbb (Abót 2. 4). A H. megfékezéséről egyik legszebb
önállóan megjelent művei: The Magna Charta; tanítást a Talmud adja (Baraita di-R. lsmael:
English and Hungárián Constitution (1904); Berácli 19 a): «Ha egy bölcs bűnt követ el éjjel,
A konverziós
törvény
reformja
(1904) ; nyugodt lehetsz, hogy megbánta azt s reggelre
Hitelszervezetilnk
fejlődésének újabb irányai nem fog magával hozni bosszúságot)). (Innen
(1906); A nemzetközi egységes váltójog (1909); Pál ephesusi lev.: «ne hagyd lepihenni a napot,
A világháború gazdasági és pénzügyi
hatásai amíg haragszol))); cdsten szereti azt, aki soha
(1916); A pénz lövője (1920); A pénz problé sem haragszik)) (Peszáchim 113 b); « Aki dühön
mája (1925); Das ' Kulturproblem
in Mitíel- gésében pusztít és ruháit elszakítja, az olyan,
europa (1926); La monnaie, ses systémes et ses mint a bálványimádó, mert írva van : ,ne legyen
phénoménes (1926).
'
s. R. bennetek idegen isten', a rossz szellem az, mely
H a p a x l e g o m e n a (g). Egyszer
olvasott. bosszú alakjában megszállja az embert» (Sabbat
Olyan szó, amely valamely nép irodalmában trakt. 105 b). A heves temperáméntumú emberről
csak egyszer fordul elő. A biblikus irodalomban a Talmud ezt mondja: «Élete nem élet» (Peszáchtöbb tncat H.-t találtak. Ilyen szó a gólem is, 113 b); «bosszankodá8aaz egyedüli haszna» (Kid(embrió, a mai értelemben : agyagember) amely dusin 41a). Ezekkel szemben jogos H.-ról is
csak a Zsoltárokban fordul elő (139. 16). Éppen tudnak az írások. így a talmudi felfogás szerint,
azért, mert ritkán ólt velük az irodalom, a H.-k ha a tanítót elfogja a H., akkor ez az ügy iránti
jelentése és értelme rendszerint bizonytalan ós buzgalomból ered ; természetesen ezt nem erény
csak a szövegbeli összefüggésből hámozható ki ként fogja fel, sőt hangoztatja, hogy a tudósnak
az értelmük.
v. M. mindig szelíd mórsókletűnek kell lennie (Taás R
nit 4 a). L. Jew. Encycl.
H a r a g , heves szenvedély, amelyet valamely
kellemetlenség, sérelem vagy rossz tapasztalat
H á r i Pál*, orvostanár, szül. Budapesten
vált ki s amely a bosszú érzését és vágyát kelti 1869 aug. 29. U. o. ós Bécsben végezte az egye
fel az ellen, akit a harag okozójának tartanak. temet, majd Tangl tanár kórtani intézetében
A H. a valláserkölcsi felfogásban fontos fogalom adjunktus lett, miután már 1907. az élet- ós kór
s így az arra vonatkozó nézetek a Bibliában ós a vegytan tanszakból magántanárrá habilitálták.
vallásos irodalomban szintén fontosak. A Biblia 1918-ban a biológia nyilv. rendes egyetemi ta
Isten H.-járói is gyakran tesz említést, így nára lett. Főműve; Az élet- és kórvegytan tan
a hálátlanság, a bálványimádás, a szegények könyve (1913 ós több kiadás).
elnyomása eseteiben. Isten H.-ja, a bibliai etliika
liarJkáuyiA.jE'a'e*, társadalomtudományi író,
szerint nem szeszély, hanem egy magasabb szül.Nagykanizsán 1879., megh. Budapesten,1909erkölcsi rend szükséges eleme, akár egyéneket, A budapesti, majd lipcsei egyetemeken tanult,
akár Izraelt, akár más népeket sújt az; azon ahol doktori és ügyvédi oklevelet szerzett.
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0 alapította Pikler Gyulával (1. o.) és Somló
Bódoggal (1. o.) a Társadalomtudományi Társa
ságot. H. a demokratikus eszmék előharcosa
volt, anélkül azonban, hogy valamely pártirány
hoz kötötte volna le magát. Három fő munkája :
A holnap fér fiai; A holnap assszonyai és Ba
8 R
bonák ellen.
- 2. H. Frigyes báró* (taktaharkányi),
gazdaságpolitikusj szül. Szegeden 1826 ápr. 6., megh.
Budapesten 1919 szept. 30. Jogot tanult a pesti
egyetemen s mint nemzetőr vett részt a szabad
ságharcban, majd külföldi tanulmányútra ment,
ahol főképp mezőgazdasági ismereteit bővítette.
Hazajövet részt vett számos pénzügyi ós gazda
sági vállalat alapításában és igazgatásában, így
a Budai Takarékpénztár, a Magyar Ált. Biztosító
Társaság és a Földhitelintézet létrehozásában.
1867-ben miniszteri tanácsos lett Gorove keres
kedelmi minisztériumában, 1877. a párisi világ
kiállításra a kormány őt küldte ki. Tagja volt a
közmunkaügyi tanácsnak, elnöke a pécs-harcsi
vasútnak, a képviselőháznak pedig 1870. kezdve
tagja volt évtizedeken át ós főképpen a delegá
ciókban szerepelt. Piai, H. Béla báró, csillagász,
egyetemi tanár és H. János báró volt kereske
delmi miniszter.
s.R.
H a r n i k Beczalel, festőművész, szül. Hídalmáson (Kolozs vm.) 1894. A világháború titán a
bukaresti Belle Arte és a nagybányai művész
iskolát látogatta. Most Kolozsvárott él. Bukaresti
kiállításával elnyerte az első állami díjat.
Zsidó tárgyú festményeit 1924. állította ki. Sz. i.
H á r o m g y á s z l i é t , a zsidó naptárban a
Tammuz 17-ike és Av hó 9-ike (tiso beov) közé
eső 21 nap. Ez idő alatt tartózkodni kell a mu
latságoktól, esküvőt nem rendeznek és a péntekesti istentiszteleten a Lechő do'di éneket a tiso
beovi gyászdalok utolsójának (Eli Cion) dal
lamában éneklik. E három hót utolsó kilenc
napja a fólbőjt jellegével bír és húst meg bort
nem fogyasztanak.
v. D.
H a r t a Félix Albrecht*, festő és grafikus,
szül. Budapesten 1884. Bécsben nevelkedett és
előbb amüegyetemen,azutánMünchenben, később
Parisban folytatta festészeti tanulmányait. A
Sálon d'Automne-ban tájképeket állított ki,
melyek Cézanne és van Gogh hatását mutatták.
Budapesten, Bécsben, Berlinben és Parisban sze
repelt kiállításokon.
F. B.
H a r t m a n n Gusztáv, bíró New-Yorkban,
*-ul. Magyarországon 1880. Jogi tanulmányait
a new-yorki egyetemen végezte. 1914-ben meg
választották a városi törvényszék bírójává.
A
Brith Ábrahám páholy több ízben nagy meste
rivé választotta. Alapítója a nagy new-yorkí
-"•vahaznak. Az American Jewish Congress al
&
elnöke.
R a
H a r t s t e i u Lajos, az Orth. Országos Iroda
•elnöke, szül. Szomotoron 1855 dec. 4. Több
Nivában tanult, majd Munkácsra került, ahol
; üu község elnöke lett. Mint városi és megyei
.^""veny hatósági bizottsági tag, a munkácsi ós
«z'i T ° g ? e g y e i P o l i t i k a i életben vezetőszerepetjátl
"- Még mint munkácsi lakos tevékeny részt
ha ^ o r s z á g ° s felekezeti politika irányításán
Később az Orth. Iroda elnökének, Reich
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Ignácnak halála után alelnökké választották, de
csak 1902. vállalta az alelnökséget és az iroda
vezetését. Azóta állandóan az iroda élén áll s
bár állása tiszteletbeli, minden idejét és energiá
ját az orthodoxia ügyeinek szenteli. A Magyar
Zsidó c. orth. hetilapnak hosszú éveken át,
egészen megszűnéséig, szerkesztője volt. Egyik
legmarkánsabb egyénisége az orthodox politiká
nak, aki a zsidóság érdekében kifejtett köz
hasznú működéséért kultuszminiszteri elismerés
ben részesült.
v. A.
H a - S é m (h.). A Név. Isten helyett használ
ják, hogy nevének hiábavaló kimondását elkerül
jék. Rendesen a boruch hu, áldott legyen szavak
kal toldják meg.
H a s e n f e l d , 1. Artúr*, orvos, J£. Manó fia,
szül. Szliácson 1870. Orvosi tanulmányait külföldön végezte. A budapesti egyetemen 1906. a
szívbetegségek kór- és gyógy tanából magántanárrá képesítették. A budapesti Erzsébet
szegényházi kórház belgyógyászati osztályának
rendelő-orvosa, majd pedig főorvosa lett. 1913.
a Duna balparti belgyógyító- kórházak főorvo
sává nevezték ki, 1928. egyetemi rk. tanárrá.
Legfontosabb műve: A szívbetegségek
gyógyí
tása (1910).
2. H. Manó, orvos, egyetemi magántanár,
szül. Balassagyarmaton 1836., megh. Budapesten
1905. A bécsi egyetemen végezte orvosi tanul
mányait. Magántanári képesítést nyert a pesti
egyetemen 1863, de a kancellária H. habilitásának megerősítését visszautasította. H. Bécsbe
ment, ahol a fürdőgyógyászatból lett magán
tanár, mire a pesti egyetemen is megerősítették
tanári képesítését. Szliácson, később Franzensbadban fürdőorvosi gyakorlatot folytatott. A
fürdőgyógyászat körébe vágó sok értekezése
jelent meg magyar, német és francia nyelven.
Fontosabb művei: Az ásványvizek
tulajdonsága
általában (1863); Balneologus
tapasztalatok
(1890).
H a s g ó c h ó (h.). Gondviselés. A zsidó vallás
bölcseletben szó van H. kelólisz (egyetemes) és
H. perótisz egyénenkénti) gondviselésről. A szó
és a fogalom a bibliai kor után keletkezett.
í f a s k ó m ó (haskome h.) reggeli, hajnali is
ten tisztelet.
f t a s m o i i e n s o k , 1. Makkabeusok.
f f a s z k ó m ó , az approbáció héber neve. El
ismert tudóstól származó ajánlás előszó formá
jában. Orthodox körökben még manapság is
H.-val jelennek meg a tudományos könyvek.
f f a s z ó g a s z g e v u l (h.) Határsértós. (L.
Maszig gevul).
f f a t o r á s z n e d ó r i m (h.). Fogadalom fel
olvasása. (L. Fogadalom.)
H a t i k v a (hatikvó, h). A remény. A cionis
ták nemzeti himnusza.
H a t ó r ó , a rabbiképesítő oklevél héber neve.
Egyes rabbik is adhatnak H.-t, de rendszerint
testület vagy intézet adja. Magyarország orthodox
köreiben a H.-t kérő a jesivai tanulmányok be
fejezése után három nevesebb rabbihoz fordul
oklevélért, amelyet csak a vizsga letétele után
kaphat meg. A rabbi-oklevél szerzésének másik
módja, hogy az illető elvégezvén a budapesti
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Ferenc József Országos Rabbiképző Intézet alsó zer, Weinberger és Witt családok voltak, akik
és felső tanfolyamát, rabbiképesítő vizsgálatra elöljáróknak választották Lippe Mórt, Linné
jelentkezik, melynek sikeres kiállása után neki Vilmost és Ösztreicher Károlyt. Az első rabW
a képesítést megadják. A jesivák közül régen Fürth F'erenc volt, aki kilenc évi eredményes
csupán a pozsonyi bírt nyilvánossági joggal és működés után Nagykároly rabbija lett. Utána a
csak a pozsonyi jesiva vezetősége által kiállított rabbiszéket Adler Vilmos, a jelenlegi rabbi fog
rabbi-oklevéllel nyerte el az illető az államadta lalta el, aki 32 évi lelkészkedése alatt sokat tett
lelkészi jogokat. A budapesti Rabbikópző intézet a hitközség vallási ós kulturális fejlesztése érde
magyar és héber nyelvű H.-t ad képesített növen kében. 1885 óta az első elnök után Lippe Vil
dékeinek,
K. D. mos, Gráf Fülöp, Lakner Aladár, Rottenstein
H a t s e k Ignác, kartográfus, szül. Vágúj- Lajos, Sternberg Albert és a jelenlegi elnök
helyen 1828., inegh. Budapesten 1902. Olmütz- Blumenthal Béla álltak a hitközség élén, akik
ben, maji Budán végezte el a műegyetemet, a mindnyájan a lokális és az egyetemes zsidóság
szabadságharcban pedig, mint honvédfőhadnagy érdekeit szolgálták. 1876-ban felépült a templom
harcolt es fogságba esett. Kiszabadulása után a Hatvány-Deutsch család támogatásával. 189o!
a bécsi geográfiai intézetben dolgozott. 1867-től megalakult a Nőegylet, amelynek vezetője
kezdve Budapesten működött, előbb a keres Vajda Lipótné. A hitközség kongresszusi alapún
kedelmi minisztérium, majd a statisztikai hiva működik. Lélekszáma 900 körül van, családszám
tal szolgálatában. H.-et úgy tekintik, mint a 185, adófizető tag 225. Foglalkozásuk : 65 keres
magyar kartográfia egyik megalapozóját. Sok kedő, 44 magántisztviselő, 32 más szabadpá
száz térképet tervezett, melyek közül igen sok lyán, 22 iparos, 9 ügyvéd, 7 orvos, 6 köztisztvi
külföldi földrajzi szakmunkákban jelent meg. selő, 5 nagykereskedő, 4 gazdálkodó, 3 mérnök,
Számos hazai és külföldi kitüntetést kapott. Mü 1 író, 1 tanító, 1 katona, 1 vállalkozó, 6 magánzó
veitrendkívüli pontosság ós szaktudás jellemezte ós 24 egyéb. 8 közadakozásból él. Évi költség
s ezért azok még máig is forgalomban vannak vetése 21,260 P-t, amiből 16,000 P-tfllantrópikus
nemcsak Magyarországon, hanem a híres gothai és szociális célokra fordítanak. Anyakönyvi te
Justu'á Perthes-cég kiadványai között is.
8. R. rületéhez tartozik öt község. A hitközség a
szolnoki XVI. községkerülethez tartozik. A követ
Hátszeg- (Hafeg, R.) rend. tan. város Hunyad kező alapítványokat kezeli a hitközség: Schweitvm. 3124 lak. A. zsidó hitközséget 1870 körül ala zer Sándor (1908) jótékonysági alap, Blumenthal
pították. Az alapítók Kassovitz Antal, Weil Sala Dán. (1910): 1. rituális fürdő alap, 2. Nér-Tómid,
mon, Berkovits Bernát, Stern József és Stern Mór 3. a Talmud-Tóra támogatására és Goldstein
voltak. Az első rabbi a brassói születésű Frisch Ernő (1917) jótékonysági alap. A Talmud-Tóra
Ede volt vmegh. 1911. H.-en). 1876-ban templomot iskolának 37 tanítványa van és Neumann Sán
építettek. 1892-ben megalakult aChevra Kadisa, dor hitoktató vezetése alatt áll. A világháború
amely ma Weil Lajos vezetése alatt áll. 189ö. ban 95 en vettek részt, közülük 17 hősi halált
létrejött a Nőegylet. Ezen intézmények a halt. 1919-ben az akkori zavaros idők áldozatául
később, 1926. létesült Chevra Poale Cedekkel esett Hajdú Aladár kereskedő. A gyáripar terén
karöltve végzik a jótékonysági munkákat. 1919. nagyjelentőségű üzem a báró Hatvány-család
Talmud-Tóra iskolát alapítottak, amelynek által 1889. létesített cukorgyár, amely 45 tiszt
53 tanítványa van és igen eredményesen műkö viselőt és 6—700 munkást foglalkoztat. A hit
dik. A hitközség orth. alapon áll. Lélekszáma község mai vezetősége: Adler Vilmos főrabbi,
468, családszám 140, adófizető tag 126. Foglal Blumenthal Béla elnök. Vajda Lipót alelnök,
kozásuk : 36 kereskedő, 16 iparos, 7 nagykeres Nemes Béla pénztárnok, Schlesinger Mór és
kedő, 7 magántisztviselő, 4 köztisztviselő, 3 Weil Gábor gondnokok, Groszmann Ignác jegyző.
orvos, 2 ügyvéd, 2 mérnök, 2 nagyiparos, 2
munkás, 2 magánzó, 1 gazdálkodó, 1 tanító, és 39
H a t v á n y , 1. Ferenc báró*, festő, szül.Buda
egyéb. 1 munkanélküli és 1 közadakozásból él. pesten 1881. H. Lajos testvéröccse. Művészetére
A hitközség évi költségvetése 360,000 lei, amely főleg Cézanne hatott. Előbb leginkább figurális
összegből 280,000 leit íllantrópikus és szociális képeket: arcképeket, aktokat festett, melyeknél
célokra fordítanak. Auyakönyvi területéhez tar különösen a szobrászi formákra fektette a fő
toznak a H.-i, a puji ós a petrozsényi járás ösz- súlyt, később a lágy, festői megjelenés jutott raj
ezes községei, A hitközség tagjai közül öt esett tuk túlsúlyra, festett továbbá enteriöiöket, csend
el a világháborúban. A hitközség mai vezetősége: életeket, utóbb tájképeket. Pár évig Bihari
Deák Lajos elnök, Hirsch Ignác alelnök, Zucker- Sándor, majd Fényes Adolf tanítványa volt.
mandel Jakab és Friedmann Emánuel gondno Egy ideig Nagybányán, azután Parisban dolgo
kok, Ábrahám József pénztárnok ÓB Sehwartz zott. Első gyűjteményes kiállítása az Ernst Mú
Jakab ellenőr.
zeumban volt. A Műcsarnok 1915-iki tavaszi
H a t v a n , nagyk. Heves vm., 14,045 lak. A kiállításán egy női arcképével (ma a Szépművé
zsidó hitközséget 1885. alapították, míg az 1885 szeti Múzeumban) az állami kis aranyérmet
előtt H.-ban lakó 35—40 főnyi zsidó közösség a nyerte. A Szinyei Merse Társaság tagja. A fő
gyöngyösi hitközséghez tartozott és csupán a város tulajdonában: Ülő női akt; Vörös ruhás
temetkezés tekintetében volt önálló. A Chevra nő. Mint műgyűjtő is jelentékeny. Képgyűjtemé
Kadisa még 1863. alakult, A hitközség alapítói nye főleg XIX. sz.-beli franc a festők munkái
F- Ba Bindfeld, Blumentbal, Ellenbogen, Heller, ból áll, de gyűjtött magyar képeket is.
Jungreisz, Korn, Lippe, Löwy, Ösztreicher,
2 H. Lajos- báró*, író* H. Deutsch Sándor báró
Schlesinger, Spitzer, Steiner, Sehwartz, Sehweit- fia,szül. Budapesten 1880 okt. 28. Egyetemi tanul-
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monyokat végzett és bölcsészeti doktorátust szer
zett Plinius, a levélíró e. értekezésével. Eleinte
főképpen filológiával foglalkozott. Fetünést kel
tett Die Wissenschaft des
Nichtwissenswerten
c. munkája, amelyben a filológia túlzásait szatirizálta. Gyulai Pál Budapesti Szemléjének volt
munkatársa, de utóbb azokhoz a modern mao-yar Írókhoz csatlakozott, akik a Nyugat c.
folyóirat köré csoportosultak. H. a modern ma
gyar irodalomért szállt sikra német nyelven
is, azokban a tanulmányaiban, amelyeket a
Vészi Józseffel együtt szerkesztett Jung-Ungarn
c. folyóiratban és német revükben tett közzé.
Az irodalom ínyenc élvezőjének esztétikai és
kritikai felfogása jut érdekesen egyéni kife
jezésre az leh und die Bücher c. munkájában.
Megpróbálkozott a színdarabírással is. Lengyel
Menyhérttel irt A szűz c. darabja Budapesten,
a Híresek c. színműve Münchenben és Buda
pesten került színre. A világháború vége felé
a Pesti Napló, valamint az Esztendő c. folyóirat
főszerkesztője volt. A Károlyi-forradalom idejé
ben mint publicista élénk részt vett a politikai
mozgalmakban. Tagja volt a Nemzeti Tanácsnak,
majd 1919. a proletár-diktatúra alatt Bécsbe
emigrált. 1927 végén visszatért Magyarországba,
hogy önként álljon a bíróság elé, amely bécsi
magyar emigráns lapokban közzétett cikkeiért
nemzetgyalázás miatt 7, majd másodfokon 4 évi
fegyházbüntetésre ítélte. A Kúria másfélóvre
szállította le a büntetést. Az emigrációban írta
Romáin Rollandnak ajánlott könyvét, Das verwundeie Land ot, amelyben a trianoni békeszer
ződés jóvátételét sürgeti Európa emberségétől.
Ugyancsak az emigrációban tette közzé Ady vi
lága c. négy füzetét. Feleségek felesége címmel
a sablonos felfogástól mindenképpen elütő szí
nes tanulmányt írt Petőfi ós Szendrey Júlia
szerelméről. Több cikkben és tanulmányban fog
lalkozott a zsidóságnak a magyarsághoz való
viszonyával, az asszimiláció, a cionizmus és a
kikeresztelkedés problémáival. A magyar zsidó
ság asszimilációjának útját akarja megrajzolni
Urak és emberek c. családtörténeti ciklusában
is, amelynek első része Zsiga a családban cím
mel jelent meg. Lefordította Lacretelle fran
cia írónak Sübermann című filoszemita regé
nyét. Egyéb művei: Gyulai Pál estéje; Gyalu
grófnő (regény, 1921); Csöndes napok, hangos
esték.
_
ez. G.
3. ff. Lili bárónő*, író, szül. Budapesten 1890.
H- Deutsch József báró leánya. N~oe bá kaja c.
színmüvével tűnt fel, amelyet 1918. mutatott be
a Bel városi Színház. Első sikerét nyomon követte
Jobb színdarab, regény és elbeszélés. Nagykul
túrája, szellemes megfigyelő és kétségtelen, hogy
a magyar nőírók között egyike a legkülönbek
nek. Színdarabjai az említetten kívül: Első szeWem (1920) • A csodálatos nagymama (1927).
Kegenvei és elbeszélései : Ók (1922); Útközben
,1M
23): Az az ember (1926).
H a t v a n y - D e u t s c h , 1. Sándor
(hatvani)
°ar0l közgazdász, szül. Aradon 1852 nov. 17.,
niegh. Budapesten 1913 febr. 18. Tanulmányai
fgezrével tagja lett a naeyatyja által alapított
ueutsoh I. és fia cégnek, melyet ő fejlesztett
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elsőrendű ipari és kereskedelmi vállalattá. Szá
mos ipari ós más gazdasági vállalatot hozott
létre s ezek közt az ország közgazdaságában a
legszámottevőbb a nagysurányi cukorgyár és
finomító volt, mert ez csakhamar a világpiacon
is számottevő tényező lett. Később beolvasztotta
a Kohner Adolf fiai és a Brüll Henrik és fiai
cégeket, melyeket, bár 1873 óta üzemen kívül
állottak, újból felvirágoztatott, majd unokatest
vérével, H. Józseffel (1. o.) megvetette alapját
a hatalmas hatvani cukorgyárnak és unoka
testvérével, H. Bélával együtt a sárvári me
gyei cukorgyárnak, az oroszkai és az alföldi
cukorgyáraknak. Ily módon a hazai cukoripar
kizárólag H.-nak és unokatestvéreinek köszön
heti fellendülését és világpiaci tekintélyét. Az
ő érdemük, hogy a pénzügyi kormányzat tá
mogatásával az osztrák cukrot versenyképte
lenné tették és kiszorították a hazai piacról. H.
cukorgyára annyira serkentő hatású volt, hogy
annak nyomán és az ő tanácsa folytán hajtotta
végre a Magyar Ált. Hitelbank a többi, addig
tespedő cukorgyárak szanálását. H. gazdasági
tevékenységének eredménye még a Fővárosi
Sörgyár alapítása s a nasici tanningyár fejlesz
tése, úgyszintén a losonci, a debreceni Istvángőzmalom, a borsod-miskolci gőzmalom megte
remtése, mely utóbbiakban H. Károly segédkezett
neki. A Magyar Gyáriparosok Orsz. Szövetségét
szintén ő teremtette meg s ő volt annak elnöke
is. A Vígszínház alapításában is nagy része volt.
Számos jótékonysági akció is fűződik nevéhez,
így a Zsidó-kórház női osztályának és a nagy
atyja által alapított aradi árvaháznak kibővítése,
gyermekazilum és sinylők-háza alapítása birto
kán stb. Emellett a művészetnek ismert mecé
nása volt. Érdemeiért a király főrendiházi tag
sággal, magyar nemességgel és bárói móltóság
gal tüntette ki. Irodalmilag is működött. Köz
gazdasági cikkein kívül, melyek főképp a Pester
Lloydban jelentek meg, Cukoriparunk
címmel
nagyobb közgazdasági tanulmánya jelent meg
a Budapesti Szemlében.
s. R.
2. H. József (hatvani) báró, közgazdász, szül.
Budapesten 1858 márc. 30., megh. Bad-Nauheimban 1913 jan. 30. H. Bernát fia és H. S.
báró unokatestvére. A bécsi Hochschule für Bodenkulturban tanult, majd belépett a Deutsch
I. ós fia cégbe, amelynek felvirágoztatásában
unokatestvérével, H. Sándorral (1. o.) együtt neki
is része volt. A később létrejött nagysurányi és
hatvani cukorgyárak fejlesztése az ő elismert
szervező tehetségének bizonyítéka. Vezető része
volt a hazai cukoripar megalapozásában és eme
lésében, s mint számos.nagy bank- ós ipari válla
lat igazgatósági tagja, az ország pénzügyi politi
kájában is szerepet játszott. Tevékeny részt vett
a felekezeti életben, elnöke volta Rabbiképző In
tézet vezérlőbizottságának és az lMlT-nek is.
Érdemeiért a király magyar nemességgel, bárói
méltósággal ós főrendiházi tagsággal tüntette ki.
H a u s e r , 1. Carl Frank, amerikai író, szül.
Jánosházán 1847 dec. 27. Szülővárosában Talmu
dot tamilt, majd Bécsbe ment, ahol sziniakadémiát végzett. 1872-ben a bécsi Stadtheaternek
lett a tagja, majd Berlinbe, 1875. pedig az Egye-
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sült Államokba került, de egy évi színészkedés
után írói pályára lépett s a New-Yorker Herold
szerkesztőségének tagja lett. önállóan megjelent
humorisztikus művei: Twenty five years in
America: Recollections of a
RumorousNature
(1900); Bürger und Baiiern-KalencUr (1897-től
kezdve évente); Madeleine the Bőse of the
Ghampaque (librettó); Letters of Dobblejew /Ázzesteisser.
s. R.
2. H. Emil, hegedűművész, szül. Budapesten
1893 máj. 17. A H. vonósnégyes primáriusa. Ta
nulmányait a budapesti Zeneakadémián végezte.
A mesteriskolát Bécsben járta ki Sevcik tanár
nál. A vonósnégyes-társaságot a háború alatt
alakította.
3. R. Mihály (Miska), hegedűművész, szül.
Pozsonyban 1822., megh. Bécsben 1887 dec. 8.
Kreutzer, Mayseder és Schechter tanítványa volt
Bécsben. 1840-ben turnéra indult és végigjárta
Európát, Észak- és Délamerikát, Ausztráliát,
Törökországot, a Balkánt stb. Mindenütt nagy
sikert aratott. Komponált is. Legismertebb műve
a Rhapsodie Hongroise (Op. 43.).
K. K
4. H- Phüippe, hírneves spanyol orvos, szül.
Nádason 1832 ápr. 2., megh. Madridban 1926.
Fiatal korában a pozsonyi ós a nikolsburgi jesivákon tanult Talmudot. Gimnáziumi érettségit
tett ós 1852. kezdte orvosi tanulmányait Bécs,
Paris ós Bern egyetemein, ahol 1858. diplomát
szerzett. Azután Tangerbe ment, ahol több mint
4000 arab zsidó élt. Amikor kitört a spanyol
marokkói háború, H. a szomszédos Gibraltárban
rendezett be kórházat hitsorsosai részére. A spa
nyol csapatokkal H. is Tetuánba ment és a dü
höngő kolerajárvány idején rengeteg beteget
gyógykezelt. Később Gibraltárban, majd 1872.
Sevillában telepedett le. A város egészségügyét
újjászervezte és olyan tekintélyre tett szert, hogy
Sevillában egy utca máig is az ő nevét viseli (Calle
de Dr. H.). 1883 ban Madridba költözött s ott ólt
haláláig nagy tisztelettől körülvéve. Spanyol és
francia nyelven rengeteg orvostudományi köny
vet írt. La Gholéra en Europe depuis son origine jusqu'a nos jours (1897) c. munkáját a Fran
cia Akadémia is megjutalmazta.
s. R.
H a v a s , 1. Adolf, orvostanár, szül. Szentgálon
1854 febr. 14., megh. Budapesten 1917 dec. 5.
A budapesti és bécsi egyetemeken végezte tanul
mányait, majd Parisban folytatta. Hazatérve
hosszabb külföldi tanulmányútjáról, a Poliklinikán dermatológiai osztályt létesített e annak
főorvosa, 1898. a Rókuskórház, 1910. pedig a
Szent István-kórház sziölidológiai osztály-főor
vosa lett. H. 1884. egyetemi magántanár, 1902.
rk. egyet, tanár lett. Rendkívül nagyszámú szak
tanulmányt irt a hazai és külföldi orvosi folyó
iratokba. Egyik szerkesztője volt a Drasche-féle
Bibliothek der gesammten medizinischen Wissenschaft és a Lesser-féle Encyelopaedie der Hautund Geschlechtskrankheiten vállalatoknak. El
nöke volt a Magyar Dermatológiai és Urológiai
társaságnak. H. tevékenyen résztvett a zsidó
közéletben is.
8. R.
2. H. Manó, rabbi, szül. Galgócon 1877 jún.
26. 1893—1903-ig volt a budapesti Rabbikópző
növendéke. 1902-ben avatták bölcsész-doktorrá'
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Budapesten, 1904. rabbivá. Azóta a Pesti Izr
Hitközség vallástanára. Munkája: Maimuniarab
misnakommentárja
Jóma első négy fejezetéhez
1902).
'
p. D*
3. R. Miksa, közgazdász és matematikus, 8ztil.
Székesfehérváron 1861. A budapesti müegyete^
men tanult, azután Pozsonyban, majd Budapes
ten a Kereskedelmi Akadémia tanára, egyszer
smind a Keleti Akadémia kereskedelmi szemi
náriumának vezetője lett. Miután nyuga.'omba
vonult, a Hazai Általános Katonai Biztosító R.-t.
vezértitkárává nevezte ki. Több tankönyet írt"
melyek nagyon elterjedtek. Főbb művei: A mező
gazdasági hitel és a zálogleveles
kölcsönök(l89l);
A jelzálogos kölcsönök (1894); Pénz és valuta
(1898); Politikai számtan (1907, Bein Károllyal
és Bogyóval együtt, a M. Tud. Akadémia meg
bízásából) ; Az értéktőzsde (1922).
s. R.
H a v a s i Szidónia, énekesnő, szül. Budapes
ten 1875. Fiatalon lépett a szinipályára, ahol
jelentős sikerei voltak a nagyobb vidéki társula
toknál, mint énekes primadonnának. Később fel
került Budapestre a Népoperába, ahol mint komika aratott elismerést.
H a v d ó l ó (havdala, h.). Elválasztás. A szom
bat vagy ünnepnap búcsúztatására tartott szer
tartás, amely elválasztja a szentséget a hétköz
naptól. Azért hívják H.-nak (elválasztónak) ezt a
szertartást, amelyhez legalább egy gyertyát gyúj
tanak, bort és fűszert használnak ós úgy mond
ják el az előírt benedikciókat. A gyertyafény a
teremtés első művére: a világosságra emlékez
tet talán, de valószínűbb, hogy a szombat befeje
zését ós a tűzrakás feloldott tilalmát fejezi ki.
Csak ez a második értelmezés teszi érthetővé,
hogy ünnep végeztével nem jár gyertyagyújtás
sal ez a szertartás, ellenben a jomkippurt, ami
kor gyertyát gyújtani épp ügy nem szabad, mint
szombaton, gyertyagyújtással is búcsúztatják.
Gyertyául e célra készített fonott gyertyát (hav
dóló) használnak. A fűszer (beszómim) illata a
lelket szimbolizálja (a héberben réach a. m.
illat, ruach a. m. lélek). A kabbalisták ugyanis
perszonifikálják a szombatot, külön léleknek
(nesómó jeszéró) tekintik az ihletét, amely el
száll, mikor a szombat lealkonyodik. (Sulchan
Áruch, Órach Ghájim 29, 7. §.). A szombati H.
után Elijáhu prófétáról szóló éneket dalolnak, a
messiási remény kifejezésére abban az órában,
mikor a szombati nyugalom és gondtalanság
utána reménytelennek mutatkozó hétköznapi élet
újból megkezdődik.
F. M.
H a z a i Rágó, író, szül. Kisbéren 1867. Újság
írói pályáját az Egyenlőségben kezdte, ahova fő
kép katonai elbeszéléseket írt. Lefordította Gorkij
Éj'jeli menedékhely'é-t ós Csirikov Zsidók c. drá
máját. Később az Őrszem c. katonai lapot szer
kesztette. Művei: Katonahistóriák;
Riktung
rekc: Történetek a kaszárnyából;
A császár
népei; Regruták sorja.
H á z a s s á g . A házasságot isteni intézmény
nek tekinti a zsidó felfogás. Már az ókorban is
ennek tartották, aminek bizonysága a Zsoltárban
található : «Az Isten vezeti az egyedül valókat a
házasságba» (68. 7). A Midras szociális bázison
építi szélesebbre ezt a gondolatot és a H.-ban
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működő isteni gondviselést kiterjeszti a törvény töttek az apától kapott kelengyére, a hozotelen származásúnkra is, akik abban az időben mányra és a nő végkielégítésére vonatkozólag,
csaknem törvényen kívüli állapotban voltak. amelyet az apa tartozott adni, vagyonának egy
«Az Isten vezeti az egyedülvalókat a H.-ba, még tizedéig legalább. Elválás esetén a nő igényt
törvénytelen származásúakat is; lám, meg tarthatott végkielégítésre, amelyet a keszubó
indul egy ember a világ egyik széléről, a másik (kesszübe) okiratban biztosítottak. Hajadon álla
az ellenkező széléről, mégis összetalálkoznak és potból férjhez ment leány legalább 200 zuzt,
egybekelnek» (Midras Ber. r. 65). A Biblia egy- özvegy pedig legalább 100zuzt kapott; kohanita
nejiisógben gondolta a H.-ot: «Ezórt hagyja el a apák az alapösszeg kétszeresét követelték leá
férj atyját, anyját és ragaszkodjék feleségéhez, nyaik számára. Ehhez a végkielégítési alapősz
hogy egy lénnyé váljanak (Móz. II. 2. 24). Mále- szeghez járult még a hozomány után igazodó
achi próféta szerint az oltár is sír, ha elvált jelzáloggal biztosított összeg is, a hozománynak
asszonyok könnyei borítják el. Arra azonban, kb. 150°/o-a. Azért állapították meg ilyen magas
hogy csak egy feleséggel élhet az ember, nincs öszszegben a végkielégítést, hogy megnehezítsék
parancs a mózesi törvényben. Sőt eltűri a több- a válásokat (Jebámot 89a). Árvaleány legalább
nejüséget, bár érezteti szociális nehézségeit és 50 zuzt kapott a községtől, de rangjához mérten
ezeket azzal hárítja el, hogy védelmébe veszi a többet is. A ketuba ős sémi intézmény, de a
tübbnejt'i házasságból származó gyermekeket és Tóra még vem említi. A keszubóban biztosí
elébe vágva az apai önkénynek, amely válogatna tott összeget nem a férj, de a nő gyermekei
a kegyeit feleség és a kevésbbé kegyelt között, örökölték anyjuk halála után. A házasságot
mindre terjeszti ki az öröklés jogát (Móz. V. 21, a talmudi házasság jog szerint az eljegyzés
lf>). Védelmébe veszi az özvegyet is, bárha az (kiddusin, vagy éruszin) teszi teljessé. A kis
erre vonatkozó rendelkezés látszólag az elhunyt korú leány és leányzó (naára) eljegyzését az
férj védelmét célozza. Az elhunyt férfi testvérét apa végezte a leány helyett. A házasságkötést
ugyanis arra kötelezi a Biblia, hogy feleségül lakomával ünnepelték meg, a lakodalmon való
vegye annak özvegyét és «testvére házát ilyen részvételt olyan fontos kötelességnek tekin
módon felépítse*. Vagyis: hogy e sógorházas- tették, hogy még a peszáehi kovászkitakarítást
ságból született Autódban az elhunyt neve tovább is elmulasztották miatta (Peszáchim 3. 7.) Az el
élhessen. Az akkori szociális viszonyok között jegyzési időt fiziológiai okokból lehetőleg rövidre
hasznos lehetett ez a rendelkezés, de már akkor szabták (Midrás Sám. 17. § 4). Részben még a
se in tartották minden esetben végrehajthatónak Bibliára megy vissza a házassági akadályok
és maga a Tóra nyújtott módot a sógorházasság statuálása. A házasság érvénytelen: 1. Kohanita
elkerülésére a chalica (1. o.) által. De a H. szent és felszabadított rabszolganő, törvénytelen leány
ségéről való felfogás sehol sem domborodik ki ós lelenc között. (Kiddusin 4.1 — 3). 2. Lévita és
olyan élesen, mint abban a törvényben, amely a törvénytelen leány között; lévita és lelenc kö
házasságtörésre vonatkozik. A házasságtörést zött; laikus és törvénytelen leány között; laikus
halállal sújtja a Biblia (Móz. III. 20. 10; V. 22. ós lelenc között. 3. Főpap és elvált asszony kö
22). Ezzel szemben megengedi a házasság fel zött; főpap és parázna között. 4. Vérrokonok
bontását, még pedig úgy, hogy ezt a férj jogá között a Biblia (Mózes 3. 18) kategóriái szerint.
nak állapítja meg, a nő számára pedig csak azt A Talmud még kibővítette a rokonsági kört és
a jogot biztosítja, hogy házasságának felbontása megtiltotta a házasságot mindkét ágon való
szabadon elmehet, új férjet is választhat, nagyanyával,mostohanagyanyával és a gyermek
után
választhatja újból volt férjét is. (Az Új- menyével (Jebámot 21a). Törvénytelen még a
de nem
kasztrálttal és a nem zsidóval kötött házasság
testamentum erről más felfogást vall.) A H. (Mózes V. 7, 1; Jebámot 8, 3). A Talmud az
intézményének teljes kiépítése már talmudi intéz ethikai szempontok tekintetbevételóre is köte
*«ies. A H.-ot társadalmi kötelességnek mi lezi a házasulót. «Akiba tanítja: aki nem ma
nősíti a Talmud: «Szaporodjatok és sokasodja- gához való nőt vesz el, öt törvény ellen v é t :
X " V* t ö r v é n y a férfiaknak szól, nem a nők- 1. Ne állj bosszút. 2. Ne tarts haragot (össze
neK is K. Jochanan ben Beróka mondja: «Fór- nem illő házasságban bosszúállás és harag
jaknak nőknek is szól.» (Jébámot 6. 6). Akinek tartás kísérti az embert). 3. Ne gyűlölj (az
n ín t í • e ? é g e ' n e m i s e m b e r ( u . o. 63a). «Aki össze nem illő házasok gyűlölik egymást).
je8ítl
tar
( 9 z a b á lyos házassághan) a fajfenn- 4. Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat (sze
f rtna kötelességét, olyan, mintha vért ontana. rencsétlen házasságban a felebaráti szeretet is
v szerlnt
«olyan az, mintha Isten képét megsemmisül a házasfelek között). 5. Éljen a
Punrí°.
,ÖM u
n"?,,
( - °-)- B e Q ^ z a J talmudszerzőt, aki testvéred melletted (de ilyen házasságban fenye
E * ; R m * r a d t - elítéli a Talmud (Toszefta Je- getve van a békés együttélés, már csak azért is,
• T»i
V' 1 , a z a s s a € korhatárát is szabályozta mert az asszony szerelme más felé fordulhat)»
111
• TiVÍl" \ A Pirkelbót
(ő. 24) megállapítja: (Abót di R. Nátán 26). «Tilos az embernek el
! c e v e s
,
korában házasságra érett a jegyeznie magát, mielőtt a nőt szemügyre veszi,
r i i : S
*iirr»
l • <íH;l láDyod megérett a házas- mert hátha később kivetni valót talál rajta,
Z
ítSdfGlrab8Z0l adat é s
íha n ; A Q i fD
i ) a dnem
8fér hez a add
d n i hozzá, holott írva van: Szeresd felebarátodat, mint ten*'áí iff A t a l mtudnád
J'
l '&- magadat» (Kidd- 41a). «Aki leányát öreg ember
udi
tistorrt" házasságjog szerint a hez adja, vét ez ellen a törvény ellen: Ne szent
^ • » L n ? C S a k a p a i engedelemmel köthetett ségtelenítsd meg lányodat, hogy paráznaságra
^ z ó vnit* p a p á t ó l v a -ó megkérése tehát kö- adeb (Szanh. 76a). Érdekesen világítja meg a Tah
vu
" . A H. előtt rendszerint szerződést kö-
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mud átöröklődósi teóriáját a következő maxima:
«Magasnövósü ne vegyen el magasnövésüt, törpe
ne vegyen el törpét, világosszőke ne vegyen el
világosszőkót, fekete ne vegyen el feketét, mert
ezek a testi tulajdonságok az utódokban még fel
fokozódhatnak. (Bechór. 45b). A házasságkötés
(éruszin), mennyezet (chuppa) alatt történik. A
Talmud idejében az apák fiúgyermekük születé
sekor cédrusfát, leány születésekor ciprusfát ül
tettek, hogy abból készíthessék később a balda
chinhoz való oszlopokat. Két lakodalmat tartot
tak, a menyegző napján és az ezt követő szom
baton. A lakodalmi vendégséget a talmudi idők
ben a vőlegény barátai és közülök különösen a
két susbin, az ara vezetők mulattatták és ezek
meg is ajándékozták a házasságkötő párt. A meny
asszonyt zeneszóval kísérték a szülői házból új
otthonába, a jegyespárt ez alkalommal meg
koszorúzták. A közönség közé mandulát, diót
szórtak és dicsőítették a menyasszony szépségét,
Hillel szerint akkor is, ha nem volt szép. A zsidó
vigadozásnak azonban nem szabad zavartalan
nak lenni, azért Mar bar Rabina példájára (Beráchot 30b) értékes kelyhet törtek össze a me
nyegzői lakomán. A későbbi vallásgyakorlatban
ezt a házasságkötés vallásos szertartása végén
a vőlegény végzi. (L. Chupő vekiddvsin).
P. M.
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vényeinek, még ha rosszak is, engedelmeskedni
kell» (Ketubót I l l a ) ; «Aki fellázad uralkodója
ellen, hal ált érdemelő (Szanhedrin 49a); «Imad.
kőzz a királyság jóléteért, mert ha az nem
volna, az emberek egymást elevenen lenyel
nék)) (Ábót III. 2); Az adókivetésnek engedelmes,
kedni kell (Szanhedrin
20b és Bábú Káma
113a); A kormányzóknak tiszteletadást kíváaa
Talmud fZeoáchim 102a),óppenúgy, mint ahogyan
a Midrás a kormányzat elleni forradalmisácot
elítéli (Berésit
Rabba § 94), a közjóiéiért
folytatott tevékenységet pedig dicséri (Levit.
Rabba 7. 7). Az uralkodók látása alkalmával
benedikció volt előírva (Beráchőt 58a). A Tanchuma-Midrás allegóriája egyenesen az Örökké
való szájából intézi a tanítást Izraelhez, hogy soha
se legyen háládatlan a kormányokhoz, amelyefe
alatt élt (v. ö. Ketubót I l l a , Énekek É. Rabba
3. 5). A szombat megszegése is megvan engedve
a haza védelme miatt (I. Makab-11.39-41,
v. ö.
Erubin 45a). Leginkább a következő talmudi mon
dás fejezi ki a kötelező H.-et: «Úgy fogd fel annak
a helynek, ahol laksz, az érdekeit, mint a saját
magadét)) (Zebáchim 102a), továbbá: «Imádkozz
a király boldogságáért azon célból, hogy anarchia
ne következzék be» (Ábót III. 2). Saját hazájában
Izrael számos jelét adta a H.-nek, mert mint el
enyésző kisebbség a népek tengerében, túlnyomó
erő ellen állandóan, több, mint ezer éven át meg
tudta védeni hazáját, melyhez a száműzetésben is
ragaszkodott. A Makkabeusok nemzeti és vallási
küzdelme, Jeruzsálem védelme a Római Birodalom
ellen, a Hadrián- korabeli Bar-Kochba szabadság
ságharc bizonyítják a zsidóság csodálatos H.-et.
Későbben, saját hazájának elvesztővel, a zsidó
ságra a Talmud előírásai lettek kötelezőek s új
hazájuk érdekeit a magukénak fogták fel. Ez már
a Római Birodalom zsidóságára is vonatkozott,
mert itt a 2—4. sz.-ig, a Frank-birodalomban a
8. sz.-ig államhivatalnokoknak, adó- és vám
inspektoroknak alkalmazták őket megbízható
ságuk miatt. A zsidóság H.-e végigmegy annak
egész története folyamán s azért e helyt nem rész
letezhető. Egy közismert példa mindennél jobban
bizonyítja azt: A hazájukból kiüldözött zsidók ré
gebbi hazájuk nyelvét a legtovább megőrzik ott
honaikban : így a Spanyolországból és Portugáliá
ból a 15. sz. végén kiüldözött zsidóság francia,
holland, angol, olasz, török és délszláv területen
több, mint három évszázadon át meg tudta őrizni
a 15. sz. castiliai nyelvét, amelyet magánéletében
használ. Az ugyanakkor Lengyelországba került
rajnamenti és bajor zsidóság pedig a közép-fel
német nyelvet őrizte meg. Honvédelmi tekintet
ben a zsidóság világszerte azótatudja bizonyítani
H.-ét, hogy a ghettó kapui felnyíltak. Magyaror
szágon az 1848-iki szabadságharcban a zsidók
hatalmas arányszámmal vettek részt a történe
lem tanúsága szerint. (L. még Szabadságharc,
a R
Világháború.)

H á z a s s á g k ö t é s h e l y e t t e s ú t j á n (héb.:
Kidusin aljedé soliach). A zsidó jog az ilyen H.-t
éppúgy megengedte, mintha a vőlegény szemé
lyesen kötött volna házasságot a menyasszonyá
val. Amiként bizonyos kényszerítő okok miatt a
férfit helyettesíthette valaki a házasság megkö
tésénél, ugyanúgy képviselhette kiskorú leányát
az apa is. Az így megkötött házasság érvényes
volt és a szokásos jogokat és kötelességeket rótta
a felekre. Ha az apa halála után a kiskorú leány
gyámja vagy idősebb fivérének ösztönzésére lép
ilyen házasságra, akkor elérve nagykorúságátegy
nyilatkozattal (Miun) a házasságot felbonthatja.
H a z a s z e r e t e t , szeretet és odaadás az ország
iránt, amelyben élünk. A szülőföld iránti szeretet
ről a bibiiában több helyen van említés téve (Zsolt.
122. 6, 124 1—2, 126. 1, 137. 5 ; Gen. 31.
3 ; Exod. 4. 1 8 - 1 9 ; Kir. I. 11. 21—22). Kü
lönös súlyt helyez azonban Jeremiás próféta
(29. 7) az olyan ország szeretetére, amelyben
Izrael letelepedett: ccKeresd a jólétét annak a
városnak, ahová téged száműztelek, imádkozz
annak érdekéért Istenhez, mert annak a jó
léte a te jóléted is»; továbbá 40. 9: «Ne
félj szolgálni a chaldeaiakat, maradj az or
szágban, szolgáld Babylon királyát és jól fog
menni dolgod». Intést arra, hogy az uralkodót ós
a kormányt szolgálni kell, a legrégibb próféták
nál is találunk, így Sámuel I. 12. 14—15-ben. Az
allamvezetok tekintélyének tiszteletét a Biblia
fejezi ki (Exod. 22. 27,- Eohélet 8. 2, 10. 20;
Példab. 24. 21); Istenkáromlást és a királyok
átkozását elvileg halállal büntették a korábbi
időkben (Kir. I. 21. 13). A diaszpórában a H. a
If a z a y , 1. Ernő*, publicista, szül. Temesvárott
föerények közé számított. R. Sémuel a Talraudban 1819., megh. Bátorkeeziben 1889. A hohenbeimi
így fejezte ki véleményét, mely azután végleg gazdasági akadémián tanult. Az 1818—49-iki sza
irányadó volt a szétszórt zsidóságban - «Az állam badságharcban belépett a honvódhadseregbe ós
törvénye a törvény». (Gittin 10b; Bába Káma több csatában vett részt. Politikailag a szélsö113a); R. Jószé pedig ezt mondja: «Az állam tör- i baloldalhoz csatlakozott és az 1849. április 14-iki
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debreceni trónfosztó nyilatkozat után megala- ós a közönség a jizkor imát mondja. Ezután
nitotta ós szerkesztette az Am 14. April c. lapot, az Él móló rachamim (1. o.) kezdetű fohász kö
Ljelyben német nyelven a magyar köztársaság vetkezik (a modern istentiszteletnél az elhalt
üzyóért kardoskodott. A szabadságharcban való községi papok nevét tartalmazó imát a rabbi
részvétele miatt az osztrák hadbíróság halálra mondja), melyet a világháború óta a hősi halottak
ítélte de sikerült külföldre menekülnie. Néhány felsorolásával kezdenek. Majd a mártírok emlé
iy múlva kegyelmet kapott ós visszatért Pestre, kezetére mondott ima következik (L Áv horacha=hol több napilapba bel- és külpolitikai, valamint mim), végül pedig áldás a községi szentegylet
gazdasági cikkeket és tanulmányokat írt. 1860 vezetőségére. H. névvel jelölik sokan az évfor
körül visszavonult a publicisztikától és Bátor- dulón (1. Jahrzeit) mondott Él mólé rachamim
keszin gazdálkodott. 1867 után ismét élénk pub imát is (1. 0.).
licisztikai tevékenységet fejtett ki a budapesti
H a y e k Márkus, orvos, a bécsi egyetem ta-napilapokban. Három országgyűlési cikluson ke nára, szül. Versecen 1862. Mint egészen kis
resztül a köbölkúti kerület mandátumával a par gyermek került Nagyszalontára; itt és Temeslament tagja volt.
sz. ö. várott végezte elemi ós gimnáziumi tanulmányait,
2. H Samu, báró*, vezérezredes, nyűg. hon majd a bécsi egyetemre ment, ahol orvosdoktori,
védelmi miniszter, szül. Rimaszombaton 1851 majd egyetemi magántanári képesítést szerzett.
dec. 26. Középiskolába járt, de miután 1873. bevo Később a bécsi egyetem orr- és gégegyógyászati
nult honvédnek, még ugyanazon évben a Ludovika első klinikájának igazgatója és nyilvános rendes
Akadémiába került ahol gyorsan feltűnt képessé egyetemi tanár lett s mint ilyen. Európa egyik
geivel. Később a bécsi tiszti tanfolyamot is elvé- legkeresettebb szakorvosa. Tudományos érteke
eozte. 18S6-ban főhadnagyi ranggal a honvédelmi zései különböző német és külföldi szakfolyóiratok-s. K.
minisztériumba került, majd 1889-től a Ludovika ban jelennek meg.
Akadémia és később a honvédtörzstiszti iskola ta
H é , a héber alphabetum ötödik betűje. Hangzó
nára lett századosi rangban. 1895-ben őrnaggyá, értéke: h (szó végén nem ejtjük), tehát torokhang.
18^7. alezredessé, 1900. vezérkari ezredessé, 1904. Számértéke: öt. Alakja talán ablakkeretnek
podig a törzstiszti tanfolyam parancsnoki állá- felel meg.
HÁMI a honvédelmi minisztérium csoportfőnökévé
H é b e r a k c e n t u s (Héb.: Neginosz), eredeti
léptették elő és nagy érdemeket szerzett a hon- rendeltetése, hogy a tórafelolvasásnál az énekve iolom fejlesztése terén. 1907-ben tábornokká lósszerű előadást a legkisebb részletekig szabá
novezték ki ós 1910. a Khuen-Héderváry-kormány lyozza. Éppen ezért a H.-nak olyan szerepe van,
honvédelmi minisztere egyszersmind v. b. t. t. mint a zenei, illetve a hangjegyeknek. Egyszer
t-s altábornagy lett. Kiváló törvényalkotások smind azonban a hangsúlynak ós az egyes szavak
esíéaz sorozata fűződik nevéhez, így a modern értelmi összetartozandóságának, továbbá annak a
kntonai bűnvádi eljárásról szóló, a háború esetére viszonynak a megjelölésére is szolgálnak, mely
való rendkívüli kormányzati intézkedésekre vo- az egyes szócsoportok és az egész mondat között
mttkozó törvényjavaslatok és a véderőreform fennáll, mint a hangsúly jegyei a «milra» és a
kodifikálása H. érdeme, amiért a király bárói ccmileb) megkülönböztetésére szolgálnak, más
rangra emelte 1912. 1914 ben gyalogsági tábor szóval arra, hogy mikor kell az utolsó, mikor
nok, 1916. vezérezredes lett ós a háború alatt szá- pedig az utolsóelőtti szótagot hangsúlyozni. Mint
musjiazai és külföldi magas kitüntetést kapott. pontozó jegyek a H.-ok vagy elválasztok, vagy
1917-iu- volt honvédelmi miniszter, amikor a had- összekötők. Míg a mai hangjegyeknél minden
-t-rogpétlásügy főnökévé nevezték ki Bécsben. jelnek egyetlen hang felel meg, addig a H.-oknál
L ííynnekkor a király a szegedi 46. gyalogezred minden egyes jel a hangok kisebb vagy nagyobb
tulajdonosává is kinevezte. Az összeomlás után sorozatát foglalja össze. A tórafelolvasásnál ma
nyugalomba vonult, a proletárdiktatúra alatt használt H.-ok a következők: Zarkó, Szegól,
i*-di- taszkónt letartóztatták. H. kitűnő katonai Munách, Revia, Pozér, Telisó katanó. Tel. ge"?t /6 13 é s soka 1-? szerkesztette a Ludovika dolő, Mahpach pastó, Zókef kóton Z. goaól,
Akadémia Közlönyét is.
s. R. Dargó, Téoir, Merchó, Tipchő, Észnachtó, stb.
l l a i kk A
6 rr A
6 ^™ — - / - i — ^
m A
Megemlékezés). A halottak lelki- Mint ahogy az imák dallamai sem mindenütt,
s a v é..r t elmondott imádság.
E2 az imát négyszer egyformák, úgy a H.-ok melodikus jelentésót
D. Ezt
is többféleképen értelmezik. így az askenázi, a
»''Qiják'azsinagóg
£
/'•nijak a zsinagógai esztendő folyamán. Peszach szefárd és a keleti zsidók egymástól teljesen
n
_~_ napján,
Sevuosz 2. napján, semini aceresz
*Pjan, Sev
jan es jom-kippur napján, tekintet nélkül eltérőleg éneklik a H -okkal jelölt hanjegyeket.
arra ^S-y az illető nap a hét melyik napjára De a zsidóság ugyanazon csoportjain belül sem
mazkir imát (ez
fez a közkeletű neve), mindig egyforma a melodikus értelmezés, ha
-.1 , *A »iazkir
P<m
ermekek
S*.k--Í» í
^
mondják elhalt szü- nem a szöveg szerint változik, de természete
aZ k elmond
ak
a*ikér •
°
-Í
legközelebbi roko- sen csak árnyalatüag. így ugyanazon H.-nak
•"--Wt/i Í'S' A H ' k ö t e - e z ettsége csak a gyászév más és más a dallama a Tóra, a Haftóra ós a
u i i ' J H , h a r u l a gyermekre. A teljes szertar Megillasz-Eszter előadásánál. Ami a H.-ok ere
-~'»5€?fi a k o v e t k o z ő - A szertartás a haf tóra (1. o.) detét illeti, arra nézve eltérők a vélemények.
Am,xW b Ö - U t á n n y e r a liturgiában elhelyezést. A középkor tudósai szerint a H.-ok isteni erede
*t*»i- A. lst «ntiszteletnél magyarnyelvű gyász- tűek, de legalább is a Talmud előtti korból valók,
ma altalános az a felfogás, hogy a H.-ok a Tal
.^szentbeszéd
,r
n
> e S Z é d V 6 Z e t Í b e Majd két gabbai
ei intGl
^^erTnt
oíievra-gabbái
mud utáni korból származnak. A H.-oknak meg
K.,
;
> 1. o.jaz
*e dalold — ->-• v lu-gaDDai,
azalmemor
almemorjobbjobbaian a
kevésbbó tisztázott.
Tórával kezében helyezkedik el felelő dallam eredete
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Azon kísérletek, hogy a H. jelekből rekonstruál
H é b e r f e l i r a t ú é r e m . IV. Kun László
ják a legrégibb zsidó zenét, tehát a templomi idejéből való és látható rajta az 1609-iki évszám.
zenét, mindeddig sikertelenek maradtak. Hogy Az érem, amely az Andrássyak birtokában van
éneklő hangon olvassák fel a Tórát, ez talmudi egyes feltevések szerint valószínűleg nem ma!
követelmény, amely szerint csengő lágy, dallamos gyár, hanem idegen eredetű.
XJ. i,
hangon (Kőre binima) kell minden felolvasást
H é b e r k ö n y v e k c e a z o r á j a , 1. Cenzúra
megtartani. Ennek a követelménynek nemcsak alatt.
esztétikai, de gyakorlati pedagógiai jelentősége
H é b e r l e v é l . (Hób.: széfer, michtov vagy
is van: a szó a megfelelő dallammal inkább meg kszáv). A H.-et már az ősidőkben ezzel a szavak
ragad az emlékezetben, mint anélkül s az ilyen kal vezették be: Veato kévó haszófer haze elechd
előadási mód fokozza a Tóra tanulmányozása (ha ez a levél színed elé érkezik). A bibliai kor
iránti érdeklődést. Arra nézve azonban nincsenek ból és az azután következő időkből számos levél
pozitív adatok, hogy a különböző H. jeleket mióta maradt fenn. Érdekes dokumentum ezek között
kötik össze pontosan meghatározott zenei hangok Juda Makká bi körlevele, melyben meghívja az
kal. Az a feltevés sem állja meg a helyét, hogy egyiptomi zsidókat a jer uzsálemi Templom felszena H.-okkal kifejezett melódiák a zsinagógai ének telési ünnepélyéhez. A talmudi és gáóni korból
alapját képező éneklő beszéd maradványai, mert fennmaradt körleveleket ez a formula vezette be:
e melódiákban későbbi korok zeneisége is ponto «Testvóremk X. városban, béke legyen veletek 1»
san felismerhető.
v. A. Hasonló a magánlevelek bevezetése is. A Talmud
H é b e r b e t ű s p é n z e l t . IV. Béla uralkodása utáni idők gazdag levélgyiijteményóből kiemel
alatt, a tatárjárás után készültek Magyarorszá kednek Chaszdáj ibn Saprutnak József kazárgon, amikor a pénzverő bérlői, vagy annak állami királyhoz intézett levelei. Általában a H.-eket.
tisztviselői zsidók voltak. Az ekkor vert rézpénzek, amelyek a zsidó irodalom jelentős részét teszik
az úgynevezett «tatárpénzek» nagyrészóre egyes ki, az jellemzi, hogy akaratlanul is a nyilvánosság
héber betűk kerültek rá, kof (k), lamed (1) vagy hoz szólnak. Természetesen nem a modern érte
sin (s) betűk, valószínűleg a pénzverde főnöké lemben vett magánlevelekre vonatkozik ez a meg
nek, vagy annak a helységnek a kezdőbetűje, állapítás, hanem a tudósoknak tudományos témák
ahol a pénzverde állott. A Nemzeti Múzeum régi- ról való levelezésére. A leveleket — különösen
ség-os?tályában számos ilyen héber betűs magyar a Keleten — szóvirágokkal gazdagon díszített
pénz látható. Ebből a századból maradtak még •nyelven írták, a megszólítás meglehetősen hosszú
ránk V. István alatt vert kisebb-nagyobb ezüst volt, telve hízelgő címekkel, mint: nagy fény,
pénzek is, amelyek részben héber sínnel (s), több korunk csodája, Izrael oszlopa stb. Az újabbkori
nyire pedig áleffel (a) vannak megjelölve. Ez idő H.-ek írásmódja a következő: a dátumot gyak
ben is javarészt zsidók állottak a pénzverő élén ran egy szellemesen idézett bibliai verssel fejezik
és sem az országnak, sem pedig a királynak nem ki, melynek betűi számértékben az évszámnak
volt kifogása az ellen, hogy a pénzekre szárma felelnek meg. A mottó rendszerint három betű,
zásuk bélyegét rátegyék. Hogy zsidókat ilyen b, e, h, (a be-ezrasz ha-Sem kezdőbetűi, melynek
pozieiókban láthatunk, úgy IV. Béla, mint V. Ist jelentése: Isten segítségevei). Maga a szöveg telve
ván alatt a régebbi korlátozások, főleg az Arany van bibliai fordulatokkal és idézetekkel, a végén
bulla (1. Aranybulla), majd a beregi szerződés pedig jókívánságokkal, gyakran egy patetikus
ellenére is (1. Beregi eskü), az annak tulajdonít ámen-nel zárul. Az aláírásban kifejezésre jut a
ható, hogy 1239. IV. Béla azzal a kérelemmel a levélíró szerénysége, aki hakoton-aak, hacóir~
fordult a pápához, engedje meg, hogy a köz nak (kicsiny, jelentéktelen) nevezi magát. A befe
jövedelmet ismét zsidóknak adhassa haszon jező tiszteletnyilvánításra több kifejezés van.
bérbe, mert ezt az ország és a király érdekei így Ilyenek: chavchó (barátod), avdechó(& te szolgád),
kívánták.
u. L. hadores solomechő (minden jót kívánva neked)
stb. Legújabban aH. is egyszerűbb lett és a nyuH é b e r C o r v i n á k . Mátyás király nagyhírű gateurópai levélformákhoz igazodott.
v. A.
budai könyvtárában számos héber könyv is volt.
H é b e r n y e l v M a g y a r o r s z á g o n . A H.
Az értékes héber kódexeket, épügy az arab és
szíriai kéziratokat Konstantinápolyban és Ázsia oly régi, mint maga a zsidóság ebben az ország
egyéb városaiban vásároltatta össze a király, ban, mert a zsidó liturgia nyelve mindig a héber
valószínűleg Ragusai Félix szorgalmazására, aki volt. A legrégibb ismert irodalmi termek Nagy
a királyi könyvtár élén állott és a többi keleti szombati Izsák (1. o.) Minhag-im c. kompilációja
nyelv mellett a hébert is értette. A héber Corvinák azonban csak a XIV. sz.-ból való. Viszont az
közül néhány Németország-könyvtáraiba került ugyanezen időből származó legrégibb magyar
Buda 1686-iki visszafoglalása után.
u. L. nyelvű bibliafordítások töredékei kétségtelenü
H é b e r f e l i r a t ú «lí$zkar<I. Magyarorszá nem a héber eredetiből készültek. Ugyanez áll
gon készült díszkard, a XIV. sz. második feléből a Károli Gáspár toljes bibliafordításáról _i->
való. Finom acél pengéjén, közel a markolathoz (Vizsoly 1591), bár ő maga az ellenkezőjét állítja.
ezüst betűkkel héber felirat olvasható : örökké Hébernyelvü irodalomról Magyarországon azon
való uram! Üdvöm ereje. Az uram ós üdvöm ban még ez időtájt sem tudunk. Pedig bizonyo
szavak között félkörben ez áll: Legyen áldott az san kellett lennie, hisz a zsidók között mindenütt
úr neve. A kard, amely jelenleg az Andrássyak voltak tudósok, ha nem mások, a rabbik, akik
birtokában vau, minden valószínűség szerint hivatásukból folyólag művelték a zsidó vallásMendel zsidó prefektusé volt, aki a XIV. sz. vé tudományt, amelynek nyelve a keresztény Euró
gén, meg a XV. sz. elején élt. (L. Mendel.) V-1*. pában kizárólag a héber volt, Csakhogy ebből a.
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korszakból alig egy pár rabhi nevét ismerjük, zsidó tudománynak van szentelve az 1921 óta
műveikről meg éppen nem tudunk. Tudjuk ellen megjelenő Hacófeh c. folyóirat (i. o.). Másnemű
ben hogy a reformáció nyomán, mint Európa tudományos művek sokkal ritkábban keletkeztek
egyéb részeiben, úgy Magyarországon is elterjedt héber nyelven : a zsidók gyors elmagyarosodása
a héber nyelv ismerete, kivált a protestáns ke miatt itt nem volt sem mód, sem szükség a tudo
resztény tudósok között. Magyar ifjak tekinté mányok héber nyelven való művelésére és ter
lyes számban keresték fel e külföldi főiskolákat, jesztésére. Az utolsó évtizedben Erdélyben történt
onnan hozták magukkal a héber nyelv több- kísérlet a héber nyelv felélesztésére iskolai tan
kevesebb ismeretét ós irodalmi használatát. En nyelvül való bevezetése útján, a sikert ígérő kez
nek bizonysága azok az üdvözlő versek, melyek dés azonban nyomasztó külső körülmények ellen
kel ez ifjak köszöntötték tanulótársaikat disszer hatása miatt egyelőre nem vezetett eredményre.
tációik alkalmából s amelyeket ezekkel együtt A héber nyelvtudomány Magyarországon nem
nyomtatásban is megjelentettek. Ezek a verseze tudott gyökeret verni és nem hozott létre eredeti
tek túlnyomóan hebegő kísérletek csupán, ame alkotásokat. Csak iskolai használatra készültek
lyek közt ritkán akad nagyobb gyakorlottságra nyelvtani kézikönyvek, még pedig előbb keresz
valló néhány sor. A XVI. ós XVII. sz.-ból. mint tény, mint zsidó részen. A reformáció hatása
egy 50 szerzőtől ismerünk ilyen verseket. Egye- alatt Európaszerte álmot szőttek a tudósok a hé
Bok az élő beszédben is tudták használni a hé ber nyelv közeli rokonságáról a modern nyelvek
bert. Kelp Márton Apafi Mihály fejedelem rava kel. Magyarországon is így jött létre a héber
tala felett héber gyászbeszédet mondott. Néha magyar nyelvhasonlítás, amelynek irodalma a
nők is héberül leveleztek. Dálnoky Lőrinc 1643. XIX. sz. elejéignyúlik le. AXVII.ésXVIlI. sz.-ban
héberből latinra fordította Emmanuele Portó magyar szerzőktől mintegy 10 latinnyelvü hé
zsidó szerző egyik művét. Ugyanő lelkes buz ber nyelvtan jelent meg külföldön, 4 pedig kül
dító beszédet mondott a héber nyelv megtanu földi szerzőktől Magyarországon, ami a héber
lásit erdőkében. Apáczai Cseri János kolozsvári nyelvvel való beható foglalkozásra mutat. A
székfoglalójában rajongó szeretettel szól a héber XIX. sz. azonban visszaesést mutat e téren. A
nyelvről, mint a nyelvek ősanyjáról, mint Dávid zsidó iskolákban csak a bibliatanítás alkalmi
<>H Ezsajás nyelvéről, annak szépségeiről és ki-kiegészítője a héber nyelvtan, amelyet rendszere
ínjoző gazdagságáról. A kereszténység ós zsidó sen alig tanítanak. Száz év alatt ezért alig 2—3
mig határvonalán áll a szombatos Péchi Simon héber grammatika jelent meg zsidó szerzőktől
E. M.
(I. o.) a XVII. sz. első felében, akinek alapos hé Magyarországon.
ber nyelvismeretéről tanúskodnak nagyszámú
H é b e r p e c s é t e k . Kálmán királynak 1100
fordításai (Mózes 5. könyve, a Zsoltárok, a Szidkörül
kiadott zsidótörvénye (1. Kálmán
zsidó'
dur, egyéb liturgikus ós rituális művek részei).
törvénye)
a
felek
aláírásának
pótlására
elren
lV-ohi ez ismereteit kétségkívül külföldi utazá
sai alatt szerezte, mert itthon nem igen lehetett delte a pecsétek használatát. A zsidók pecsét
rá alkalma az erdélyi zsidók csekély száma jének felirata valószínűleg héber volt. .Úgy Kál
miatt. De lehetséges, hogy tanulhatott az ezidő mán, mint IV. Béla ilyennemű rendelkezései
tájban Gyulafehérváron letelepedett szefárd abból a feltevésből indultak ki, hogy a zsidó éa
zsidóktól, akik általában magasabb kultúrfokon keresztény felek egyaránt írástudatlanok. Holott
állottak. Viszont Nagy-Magyarországon ettől a a zsidók legalább egy nyelven, héberül tudtak
századtól kezdve mindsűrűbben sorakoznak a olvasni és valószínűleg írni is. Következtetni
midó tudósok, főként rabbik, akiktől héber- lehet ezt vallási életükből, mert annak egyik leg
nyolvii müvek maradtak fenn. E művek kevés fontosabb eleme a könyvből való imádkozás, de
kivételiül mind a talmudi tanulmányok körébe még abból is, hogy a legkisebb magyar zsidó köz
Uraznak. Annál meglepőbb egv igazi héber ség is tartott tanítót a gyermekek mellett. Jóval
Költőnek, a móri származású Lewisohn Sala később Verbőczi Hármas könyvének zsidó esküje
monnak váratlan feltűnése a XIX. sz. elején. mellett még a pecsétekre nézve is külön intéz
Azontúl a H. mint a költészet kifejező eszköze kedéseket kényszerítettek a zsidókra. Némely
»*'» igon jó számításba. Voltak usrvan koronkint városban teljesen megtagadták tőlük a pecsét"K.u-s héber verselők, különösen fordítók, mint pl. használat jogát. Sopron városában törvényes
d Barueh
MÍSÓ
( 1 7 ?8~1853) és Bacher Simon kötelezettséget jelentett számukra, hogy az ál
' . j á T.? 2 ) 0- °0- De költőnek a legújabb időkig taluk kiállított okmányt csak egyszerű aláírásuk
kal erősítsék meg, míg keresztény szerződő felek
nél
csak a pecséttel ellátott iratoknak volt törvé
•leválik be más, mint a később Palesztinába
J;««»nazott Avigdor Hameiri (1. o.), aki egye nyes erejük. Pozsonyban ezzel szemben súlyt
i t , , , o t t N l a d á e h Ember tragédiáját is lofor- helyeztek a zsidók pecsétjére, ahogy azt a régibb
; : ' . ' " "--'UPrro. A magyar költészet sok gyön- törvények megkövetelték. Némely helyen, ahol
-• '• mar korábban átültették hebor nyelvre. használhattak pecsétet, ott a: szokásos vörös
-%,,.
---r,'otib jelen**- -•gre jutott
'
a H. mint a zsidó pecsétviasz használatát tiltották meg nekik, mert
Vl
U oniá
fr- ,',?.
" y nyelve, miáltal megóvta össze- az bizonyos kiváltság jelképe volt. Arra kény
J;?et
tőbbi
;^;'
'*
országok onemü Tudományával. szerítették hát őket, hogy zöld pecsétviaszt hasz
ek és
D. L,
^.rukV
i»torpretii«iók a Talmud és a deei- náljanak.
yi 8 r é s z o i h
ö'-^kb . '
^ és főként vallásügyi kér
H e e l i s e r (h.). Olyan bizonyítvány, amelyet
észi L- ° n a d o t t v ó l e i »éuyek (responsnmok, 1. o.) rendszerint egy nagytekintélyű rabbi állít ki
"•zöldit0* l r o d a l o m javarészét. Több folyóirat is annak igazolására, hogy bizonyos étel vagy ital a
* ""» az Ü. n. rabbinikus irodalmat; a modem rituális követelményeknek megfelel. Ilyen bizoZ fí
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nyítványt bivatalosaa kereskedelmi forgalomba
hozott bor, vagy pészachi fogyasztási cikkek szá
mára szoktak kiállítani. A H. eredete visszanyúlik
abba az időbe, amikor felmerülhetett az a gyanú,
hogy a bor neszech, vagyis más vallás ritusánál
már használták. A pészachi fogyasztási cikkek
megvizsgálása és igazolása azért fontos, mert
biztosítékot kell nyújtani afelől, hogy az élelem
előállítása és kezelése megfelelt az előírt sza
bályoknak és hogy chomec, kovászos étel nem
fért hozzá.
F. M.
H é d e r v á r y Lehel*, publicista ós politikus,
szül. Újpesten 1876. Főiskolai tanulmányait a
kolozsvári egyetem jogi karán végezte, Kolozs
váron megalapította az Újság c. politikai napi
lapot, amelynek vezércikkeiben a magyar állam
eszme érdekében harcolt. Később ügyvédi okleve
let szerzett és Budapesten ügyvédi gyakorlatot
is folytatott. 1905-ben az újpesti kerület függet
lenségi pártiprogrammalország gyűlésikép viselő
nek választotta. Kossuth Ferenc legmeghittebb
köréhez tartozott. 1914. Károlyi Mihály gróf
társaságában több függetlenségi képviselővel
propaganda-útra Amerikába utazott, ahonnan az
időközben kitört világháború miatt csak nagynehezen tudott hazatérni. Az utóbbi években
visszavonult a politikától és közgazdasági tevé
kenységet fejtett ki.
Sz. Q.
H e g e d ű s , 1. Ármin, építész, szül. Széesényben (Nógrád vm.) 1869. Tanulmányait a budapesti
műegyetemen végezte, aztán városi szolgálatba
lépest és mint székesfővárosi műszaki tanácsos
több iskolát épített a modern szociális higiénia
követelményeinek megfelelő gondossággal. A Ke
repesi temető új rendezését, valamint a temető
árkádépületét is ő tervezte és a Károly-kaszárnya
központi városházzá való átépítésének tervei szin
tén tőle valók. Főműve a budai Gellért-fürdő ós
szálló hatalmas épülete, melyet tervpályázat út
ján nyert el ós vitt ki Sterk Izidor (1. o.) és Sebes
tyén Artúr (1. o.) építészekkel együtt. Vidéki város
házakon, lakóházakon és áruházakon kívül szá
mos vidéki fürdőépületet tervezett.
F. B.
2. H. Ferenc*, operaénekes, szül. Szabadkán
1856 máj. 16. Eleinte vidéken működött, de 1887
óta az Operaház tagjává szerződtette s azóta
nyugalomba vonulásáig (1925) ott működött, mint
kitűnő bass-buffo.
3. H. Nándor, újságíró, szül. Nagyváradon
1884. A budapesti egyetem bölcsészeti fakultá
sának elvégzése után publicisztikai pályára lépett.
A Nagyvárad c. politikai napilap főszerkesztője.
Tevékeny részt vesz az erdélyi magyar kisebbség
politikai életében. A romániai országos Magyar
Párt biharmegyei alelnöke. 1928-ban beválasz
tották a magyar-párt programjával a romániai
képviselőházba.
Sz. i.
H e g y i Béla, zeneszerző, szül. Pápán 1858.,
megh. Budapesten 1922. Tanulmányait az orszá
gos zeneakadémián végezte. Először egyfelvoná
sos operája keltett figyelmet, amelyet nagy siker
rel adtak Esterházy Miklós gróf tatai színházában
CYvonne). Kamaramüvoi különösen két vonós
négyese és zenekari szvitje figyelemreméltó te
hetségre vallanak. Népszerűvé váltak magyar
stílusú dalai. Bátor Szidorral (1. o.) együtt írta a
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Milliomosnö, Vff király és A titkos csók c. ope
rettszövegek zenéjét. Márkus József szövegére
írta a A liliputi hercegnő, Szöllősi Zsigmond szö
vegére pedig a Boris király c. operett zenéjét
amelyet melodiabősóg jellemez.
^ K'
H e g y i b e s z é d . Jézus leglényegesebb tanait
összefoglaló és a keresztény vallásosság ós er
kölcs alaptörvényeit tartalmazó beszéd, melyet
Jézus Máté evangélista szerint egy hegyen,
Lukács szerint (6, 17) sík földön, mezőn tartott.
(Ezen; Luther mezei beszédnek nevezi.) Lukács
rövidebben s tartalmilag is más formában közli
a H.-et mint Máté. Ez;órt a H. az evangélisták
alkotásának tekinthető, amelynek anyagát bizo
nyára egy és ugyanazon forrásból, a fennmaradt
szájhagyományokból merítették. E hagyományok
megbízhatósága — mint a saját koruk esemé
nyeitől is befolyásolt evangélisták kétféle, tar
talmilag is különböző közlése igazolja — kétsé
ges ós egyáltalán nem állapítható meg pontosan,
hogy a H. mely részei származnak egyenesen
Jézustól. A H. tartalmilag szorosan összefügg a
zsidóság tanaival. A házasságtörésről, esküről,
alamizsnaadásról, imáról, böjtről, kincsgyüjtésről és az Istenbe vetett bizalomról ugyanazokat
a nézeteket fejti ki, amelyek a talmudi-midrási
irodalomban is megtalálhatók. De a bocsánatról
szóló tannak, a Miatyánknak, a szegények és
szenvedőkről hirdetett tanoknak a paralleljei is
megvannak a zsidó irodalomban (1. Miatyánk).
Természetesen a H. tételei között olyanok is akad
nak, — így az elválásról stb. — amelyekkel
analóg tételeket nem találunk a zsidó iro
dalomban. Ezeket a tóteleket lélektanilag Jézus
és követőinek ama hite világítja meg, hogy a
mennyek országa nagyon közel van s annál mél
tóbbá teheti magát valaki a mennyek országá
nak üdvére, mennél odaadóbban teljesíti az írás
szavát s mennél nagyobb szenvedéseket visel el
ártatlanul. Ezzel a hittel magyarázható az ellen
ség szeretetéről szóló parancs: a Szeressétek el
lenségeiteket, tegyetek jót azoknak, kik gyűlöl
nek titeket, áldjátok azokat, akik átkoznak,
imádkozzatok azokért, akik gúnyolnak bennete
ket.)) (Lukács 6. 27, 28.) A Bibliában az ellenség
szeretetéről a következő kitételek olvashatók:
«Ha elesik ellenséged, ne örvendezz; ha tántorog,
ne ujjongjon a te szíved.» (Példabeszédek 24. 17).
«Ha ellenséged ökre vagy szamara elbitangolt,
vidd vissza neki. Ha ellenséged szamara terhe
alatt roskadozik, segíts rajta s vidd te a teher
egy részót». (Mózes II. 23. 4, 5). «Ha éhezik el
lenséged, adj neki kenyeret, ha szomjazik, adj
neki vizet». (Példab. 25. 21). A mindennapi
főima (sémone eszré) végén ez áll: «Azokkal
szemben, akik átkoznak, hallgasson az én lel
kem és legyen olyan, mint a por». Hasonló szel
lemből fakadt ez a mondás : «Tartozz inkább az
átkozottak, mint az átkozok közó» (Szanhedrin 48—49a), továbbá a Sabbat traktátus |88b)
eme mondatai: «A mi rabbijaink tanítják: akik
szívesebben megalázkodnak, semhogy másokat
megalázzanak, akik tűrik a gyalázkodást anél
kül, hogy azt viszonoznák, akik mindezt Isten
iránti szeretetből teszik s örvendeznek a szenve
déseknek, melyeket viselniök kell, azokról mondja
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az írás, hogy egykoron úgy fognak tündökölni Rövididő alatt megtanult magyarul, úgy, hogy
fényességükben, miként a nap». B példákból is mikor a forradalom kitört, magyar politikai cik
látható, íiogy a zsidó vallási morál egyik alap keket és verseket írt. H. Kossuthtal közelebbi isme
tétele az ellenség iránt való türelem és szeretet. retségbe jutott s a belügyminisztérium irodalmi
ÍCppen ezért Máté Evangéliumának ez a mon osztályának lett a titkárja. Szemerével is szoros
data : «Ti hallottátok, hogy megmondatott: sze barátságot tartott. A forradalom összeomlása
resd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet)) — után Krakkóba menekült, majd Franciaországba
érthetetlen és még tisztázásra szorul.
v. A. ment, ahol egy évig tartózkodott, de már 1850.
I l e i l b r u n Jakab, adai rabbi, szül. Zentán visszatért Sátoraljaújhelyre, ahol tanító lett. Ek
',810. H- Izsák zentai rabbi fia. Az 1849-iki vó- kor tanult meg angolul és 1856. Angliába utazott
)-cs események áldozata. A szerb felkelés alatt azzal a céllal, hogy ott telepszik meg, de Kossuth
ót és Ullmann Izor zeniai rabbit 1849 s e v a t h ó 9 . tanácsára az Egyesült-Államokba ment. Itt Phila
delphiában lett egy nagyarányú zsidó iskola
megölték.
tanára.
A polgárháború idején arabszolgaellenes
I l c i l p r i n . 1. Angelo, amerikai természettudós,
/ / . Mihály (1. o.) üa, szül. Sátoraljaújhelyen tábor érdekeiért küzdött. 1858-ban az Appleton1853 márc. 3L,megh. New-Yorkban 1907 júl. 17. féle New American Encyclopedia földrajzi, tör
Atyjával együtt 1856. vándorolt ki Amerikába, ténelmi és biográfiai szerkesztője lett. Itt ő írta
ahol középiskolai és egyetemi tanulmányait el a Magyarországról, Lengyelországról és a zsidó
végezte. 1876—78. az angol kir. bányászati főis ságról szóló cikkeket. Később Brooklynba, majd
kola, a bécsi geológiai intézet és a hasonnemű flo- Washingtonba költözött, ahol folyóiratot szer
renci és genovai intézetek hallgatója volt, azután kesztett The Balarne címen, 1865 óta haláláig a
visszatért az Egyesült-Államokba és ott hamaro Nation-nak írt külpolitikai cikkeket. 1876-ban az
san karriert csinált. 1880—1900 közt a paleon új American Encyclopedia társszerkesztője volt
tológia és geológia tanára volt a philadelphiai A nyolcvanas években, az oroszországi zsidóül
természettudományi akadémián s egyszersmind dözések hatása alatt bevándorló hitsorsosai
HZ ottani múzeum őre. A philadelphiai Földrajzi ügyeit intézte, ő organizálta a segélyezést ós le
Társaság elnöke is volt ebben az időben. 1886. telepítést s e téren annyit tett egymaga, hogy kor
Flóridában, 1888. Bermudában, majd Mexikóban társai feljegyzése szerint ccmunkája a mártírság
vezetett geológiai expedíciót és ezen vidékek geo- gal volt határos». Önállóan megjelent töle : The
lógiaistruktúrájáraúj világotderített, 1892. Grön Historical Poetry of the Ancient Hebrews (2
landba vezetett expediciót. A Mount Pelée kitörése vol. 1879—80), amelyben teljesen elfogadja a mo
után annak kráterét megmászta, még az erupció dern biblia-kritika metódusát, továbbá: Bibélidőjén s azt le is festette. Főbb tudományos művei: kritische Notizen (1893, Baltimore, Szóld rabbi
kördal
(hntributions to the Tertiary Geology and Pa- bevezetésével). Magyar versei: Zsidó
Itontology of the United States (1884); Town (1846); Éjszaki Jiatámál (1846) és Köztársasági
Geology, the Lesson of the Philadelphia
Rocks dalok c. gyűjteménye, mely 1849 májusában je
(1885); The Geographical and Geological Dis- lent meg. Vámbéry Árminnal közösen írta ;
tribútion of Animáls (1887); The Geological Hungary in ancient, médiáéval and modern
Enídences of Evolution (1888); The Bermuda titnes c. művét (1887). Életrajzát többek közt
Mandft (1889); Principles of Geology (1890); Hochmuth Ábrahám is megírta a M. Zs. Szemle
2 he Arctic Problem and Narrative of the 1888. évf.-ban, újabban pedig Francis Dávid Pols. B.
Peary Relief Expedition (1893); The Earth Iák new-yorki író The Family H. címen.
and its Sfory (1896); Alaska and the Klondike
H e i m a n n j á z s e / , rabbi, szül. Balassagyarma
(1899); Mount Pelée and the Tragedy of Mar- ton. 1834-től kezdve működött Almáson, ahol
tmique (\90S).
s. K. Toldosz Jószef (Pozsony 1852) c. halachikus és
2. 11. Louis, amerikai enciklópedista, H. Mi aggadikus magyarázatokat tartalmazó müvet írt.
hály fia, szül. Miskolcon 1851 júl. 2. Atyjával
H e i t l e r Móric, orvostanár, szül. Korompán
°fíyütt ő is Amerikába vándorolt s ott is nevel 1847 márc. 21., megh. Bécsben 1923 szept. 15.
kedett, majd lexikográfus lett atyja oldala mel Elemi és középiskoláit Hódmezővásárhelyen és
lett az «American Encyclopedia -nál. Önálló Szegeden a piaristáknál végezte. Az utóbbiban
müve : Historkal Reference Book (számos ki Csaplár Benedeknek volt kedvenc tanítványa és
adást ért). Kgyik szerkesztőjo volt a New Inter élete végéig barátja is. Eredetileg szanszkrit
national Encyclopediának, azonkívül testvéré nyelvésznek készült, de anyagi nehézségek miatt
éi'-. Angeloval (1. o.) kiadta ós átdolgozta Lip- az orvosi pályát választotta. 1876-ban már magán
Pincott Gazetleer of the World o, müvét.
tanára, 1898. c. professzora lett a szív-gyógyá
szatnak,
melyben akkora szaktekintély lett, hogy
i i -^'-h^-'Vi amerikai filantróp és publicista,
J'-Jü. l > íotrkovban(Orosz-ljengvelországban)1823 angolok és amerikaiak részére külön kurzusokat
•"»'•• 23., tnegh. Summitbon (New-Yersey) 1888 kellett tartania. Külön folyóiratot is adott ki
"--'J- 10. Atyja Phineas Mendel H. kiváló heb- sokáig. Legfontosabb művei bécsi szakfolyóira
«7,!.Mta V 0 l t ' a k i a felvilágosodott orthodoxia tokban jelentek meg. L. Türek fiziologusról írt
•^''ilcmohen fiától a világi tudományokat sem müve könyvalakban is megjelent. Szakszerűen
l t!
L
Egyetlen más tanára vagy iskolája nem foglalkozott görög-latin és szanszkrit filológiával.
v' | '''
nt
' H.-nek atyján kívül. Kitűnő memóriájának kö- Ovid's Verbannung c. könyvét 1898. adta ki.
Filológiai készsége a modern nyelvekre is kiter
_ .oniiotte, hogy enciklopédikus tudásának korán jedt és olaszul, franciául, angolul egyforma könyl
*«í^ etette alapját. 1843-ban költözött Magyaror- nyedséggel fejezte ki magát. H. szigorú aszkéta
"•-Í---1 s oleinte Miskolcon volt könyvkereskedő.
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életet élt, nőtlen voltos nagy szegénységben halt kat ós irodalmat először s ilynemű cü-k8oroí»t-»
meg. Élete végén buddhista filozófiával foglal 1858—59. U Ungheria litteraria et
artista
kozott,
s. R. Milanóban jelent meg. Jókai több müvét, v^í*
I l e j ő c s a b a , nagyk. Borsod, Gömör és Kis mint Eötvös Falu jegyzőjét lefordította olaszt**
hont vm. 4:145 lak. A zsidó temetőben korhadó sír Rövid ideig szerkesztője volt a Magyar U j s á ^ i
kövek alig olvasható feliratai szerint a maguk Függetlenség és a Nép Zászlója c. lapoknak
idejében híres rabbik vezették a hitközséget, akik Egyéb írásai: Yüágtörténet
zsebben (1854*.
között a legnagyobb tudós, a messze földön szent Fiori elei Campo lüterario ungherese (185<ri*
emberként tisztelt Pri Cadik volt, aki 1778. halt Mindenféle és semmi (elbeszélések 1860). &{£
meg H.-n. A hitközség 1800. táján templomot
H e l l e r , 1. Bernát, irodalomtörtónetíi 6 ax
épített, majd Talmud Tórát is létesített. Chevra Országos Rabbikópző Intézet tanára, szül. NaJu.
Kadisájának Sanber Ignác, Nőegyletének Plamm bittsén (Trencsón vm.) 1871 márc. 16. A t ó *
Simonná a vezetője. A hitközség tagjai közül názium felső tanfolyamát aKabbiképző-intézetbeá
társadalmi téren előkelő szerepet játszik Klein végezte. 1894-ben avatták doktorrá, 1896.rabblv&,
Sándor nagybirtokos, kormányfőtanácsos, akinek U e. évben tanári oklevelet szerzett a nómet-fraaszirmai kastélya a Rákóczi korabeli műkincsek cia szakból. 1896 óta állami középiskolai taaár,
nek és a magyar mdvészek remekműveinek való 1919-ben a Pesti Izraelita Hitközség fiú- és leányi
ságos múzeuma. Kellner Ignác három évtizeden gimnáziumának igazgatója lett. 1920 ótaa főglm*
keresztül H. nagyk. közmegbecsülésben álló jegy názium igazgatója és a leánygimnázium kur&V
zője volt. A hitközség lélekszáma 228, a családok tora. 1922. Bacher Vilmos tanszékére az Om.
száma 61, az adófizetőké 50. Anyakönyvi terüle Rabbikópző Intézet tanárává nevezték ki. Al
téhez tartozik 11 község. A világháborúban 40- en Imit választmányának, a Magyar Néprajzi Tár
vettek részt és 9-en estek el. A hitközség jelen saság választmányának ós Folklóré bizottsági
legi vezetősége: Groszinann B. főrabbi, London nak, a Pro Palesztina Szövetség eloöki tanácsának
Zoltán elnök, Preis József alelnök, Krómer Izi tagja. Irodalmi munkásságának főterületei: ösawdor gondnok, Reich B., Groszmann Mór és Ker hasonlító irodalomtörténet, folklóré, mesekutatástész Ignác elöljárók.
Héber szövegtanulmányai, a talmudi és midráal
H e k d é s , (h.). Szó szerint szentély, de a mai mesék irodalmi vonatkozásaival foglalkozó tanul
nyelvhasználat az éjjeli menedékhelyet, a her- mányai irodalomtörténeti értekezései, pedagógiri
berget jelöli e szóval. A szóhasználat valószínűleg cikkei stb. a legelőkelőbb hazai és külföldi folyó
abból eredt, hogy a zsidó felfogás szent cselekedet iratokban jelentek meg. Főbb müvei: Az evai*
geliumi parabola viszonya az agadához (Buda
nek tartotta a hajléktalanok elhelyezését.
H e l f y Ignác*, politikus, Kossuth Lajos barátja, pest 1894); Éléments, Paralléles et Origines de
szül Szamosa jváron 1830 márc. 15., megh. Buda la Légende des Sept Dormants (Paris 1904); La
pesten 1897 okt. 11. Nagykárolyban és Pápán járt Légende judeo christienne du Compagnon au
iskolába, majd •& pesti, bécsi és páduai egyeteme Páradis (Paris 1908>; Az arab Aritarregény
ken tanult filozófiát, melyből doktorátust is tett (Budapest 1918); A héber mese I—H. u. o. 1928—
1855. A szabadságharcban, annak kezdetétől fogva 1924, Népszerű zsidó könyvtár 5. és 14. sz.); A
részt vett. Csatlakozott a március 15-iki mozgal biblia a költő Zrinyi Miklós műveiben (Buda
makhoz, majd beállt honvédnek. Korán került pest 1925); Bibliographie des ouvrages du pro?•*--•
Kossuth társaságába s Debrecenben már az ő fesseur Ignác Goídzther, (Paris 1927.)
irodájában dolgozott. Állandó publicisztikai tevé
2. H. Őevi Hirsch, máskép Hersele Chárif,
kenységet fejtett ki ós Csányi hadügyminiszter óbudai főrabbi, híres talmudtudós, megh. Óbudán
H. egyik cikkét mint proklamációt függesztette 1834 okt. 2 8 , ahol Münz Mózes (l. o.) közvetlen
ki Aradon. A szabadságharc leveretése után hadi utóda volt. de hivatalba lépése után nemsokára
törvényszék elé állították ós internálták. 1852 ben meghalt. Előzőleg Bonyhádon volt rabbi. Tanít
Bécsbe, majd Páduába ment, ahol megkeresztel ványai közül kerültek ki Rappaport prágai fő
kedett. De politikai tevékenységét csupán 1859. rabbi, Cevi H. Chajesz, a nagyműveltségűzolaz osztrák-olasz háború idején vette fel újra. kievi rabbi és mások. Müvei: Chiddusé Tiv Gittin,
Ekkor Milanóban mogalapította az Alleanza c. amelyet responsumaival együtt fia Menachei*
lapot, melybe Kossuth és Klapka is írtak. 1869-ben Heller adott ki 1814 Zolkievbeu (2. kiad. Przemyal
Magyar Magyar c. ellenzéki folyóiratot szerkesz 1876) és Tappuché Zóhóv (Ungvár 1865), raig
tett u. o. és ebben élesen támadta a kiegyezést. responsumainak másik részét Orenstein Josua
1870-ben Anglián keresztül hazajött és Kossuth Jam ha- Talmud c. munkája tartalmazza (V-0~.:
ajánlatára képviselővé választották. Különböző «Magyar Zsidő Szemle VII. óvf.» és Büchler,
helyeken választották meg, de haláláig mindig «A zsidók története Budapesten*).
^f"
ellenzéki képviselő volt: a szélső balpárt vezetője
3. II István, zongoraművész és zeneszerző,
és éltetője, ö adta ki Kossuth. Iratait, amidőn szül. Budapesten 1848 máj. 5., megh. Parisban
Kossuth anyagi gondokkal küzködött. Tagja volt 1888 jan. 14. Etűdjei a zongorajáték elsajátításá
a Petőfi Társaságnak ós itt olvasta fel Költészet nál, a pedagógia szempontjából még ma is f 0 0 1 ? 8
a politikában és a politikai költészet (1894) c. szerepet játszanak. Első sikeres koncertjei ntón
tanulmányát.Egyóbirodalmi működésű: 1848-ban Parisba ment, a zenei élet központjába, ahol
az É'etképek, 1850-51. a Hölgyfutár, később a Chopin, Berlioz, Liszt Ferenc baráti társasagába
Délibáb, Vasárnapi Újság, Néplap, Magyar Szalon, került. Szerzeményei a nom nagyvonalú romaB*
Fővárosi Lapok ós más folyóiratok munkatársa tikus zene szép példái. Legismertebb zongora*
volt. Olaszországban ő Ismertette a magyar író darabja a Tarantella.
•-••K'
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4 H- Ödön> festő, szül. Budapesten 1879.
megh. Szegeden 1921. Nagybányán tanult. Sze
geden' élt, ahol szerelmi bánatában öngyilkos
lett 1907-ben állított ki először a Nemzeti Sza
lonban, a Műcsarnok állandó kiállítója volt
í 1912 - 20). Főleg figurális életképeket festett.
(Kubikoscsalád; Munkába; A menekülők; Va
sárnap) továbbá arcképeket (Löw
Immánuel;
GeüériMór).
F.B.
H e l t a i , 1. Ferenc, Budapest főpolgármestere,
főrend, szül. SzeDteseu 1861 márc. 15., megh.
Jecblbén 1918 aug. 11. Az egyetem jogi fakultását
Budapesten és Lipcsében végezte és doktorátust
tett, majd publicista lett. Előbb az Ellenőr, majd
a Nemzet közgazdasági rovatvezetője volt, de
már előzőleg akadémiai pályadíjat nyert Az ipartörvény revíziója c. tanulmányával, mely alapul
szolgált az 1884-iki XVI. törvénycikknek. Még
ugyanez évben beválasztották a Magyar Tudoniányos Akadémia nemzetgazdasági bizottságába
B ennek megbízásából ő szerkesztette a Nemzet
gazdaságiam Szemle c. folyóiratot 1886—87.
Kzután átvette a Vasúti és Közlekedési Közlöny
Bzorkosztését, majd kidolgozta a főváros kerületi
elöljáróságainak újjászervezési törvényét. 1896tól kezdve nemcsak a fővárosi, hanem az országos
politikában is jelentékeny szerepet töltött be.
KS!)b'—1913-ig országgyűlési képviselő volt s mint
ilyon a közgazdasági és pénzügyi bizottságoknak
volt számos alkalommal előadója. 1904-től kezdve
u delegációnak is nagysúlyú tagja volt s főképpen
a flotta-kérdéssel foglalkozott felszólalásaiban.
A fővárosi közéletben is előkelő szerepet játszott;
már 1891-től kezdve a főváros képviselőtestületé
nek, majd a közmunkák tanácsának is tagja volt.
1907-ben az Ált. Osztrák-Magyar Légszesz Társaság igazgatója, 1909. pedig a fővárosi gáz
müvek vezérigazgatója lett. Ezen állásából ke
rült a székesfőváros főpolgármesteri székébe 1913
febr
- 15., amikor képviselői mandátumáról le
mondott ós a király főrendiházi taggá nevezte ki.
Irodalmilag is nagy tevékenységet fejtett ki és
hzanios közgazdasági tanulmányt írt, emlékiratot
e-s torvényjavaslatot szerkesztett és úttörő volt
a fővárosi közigazgatás terén. A magyarság a
"udseregben c. (1904) külön is megjelent egyik
tanulmánya. Halála után utcát neveztek el róla
a fővárosban, de az utca nevét 1920. visszaváltoz8R
^ ^
~:
-"•
Jenő,
költő,
regényés
drámaíró,
szül.
K
toudapestea 1871 aug. 17. Herzl Tivadar (1. o.)
unokaöccse. Jogásznak indult, de újságíró lett,
lUhzoves korában már a Magyar Hirlap szer^ztósegeben működött. Első versei A Hét-ben,
™aJü kötetbe gyűjtve Modern dalok címen (1892)
v&ii L t í n e g 8 r ö v i d i d ö a l a t t népszerűekké
ekben a
DIÍCÍ \
sanszonszerű, könnyed és
v Ktins baju versekben szólalt meg először maUDU í V á r ° S Í flatalember akkoriban kialakuló
A ma
ÍÚÍÁT" K
^ ' a r 'rodalom addigi patriarchális-úri
Ja h e l G , t
a r>oi l >
"J emberideál tűnik fel bennök:
k ^o«ga n renden ós előítéleteken kissé kívülálló,
köl
böle«
"»yelmü bohém, aki a komoly bajokat
n Ttéss&l
és
*kkcJ ^
iróniával küzdi le. Olvasóik
l k e s e d t e k éltók
kéjm«n
legjobban, ha valamiFpen gúnyt űztek a versírás régi szertartásos

—

Henuk

formáiból és az élet túlságos komolyanvevéséből.
H. krokijaiban, meséiben, novelláiban, regényei
ben és vígjátékaiban hasonló filozófia fejeződik
ki, mint verseiben. Müveinek világa meglehetőeea
rokon Murger Bohémélet-éxel
Alakjai: fiatal éa
víg, csak enyhén érzelmes szerelmesek, ártal
matlan kalandorok, jókedvű bohémek. H. lát
hatóan szereti ókét, s ha megszegik a polgári
erkölcs szabályait, inkább tetszik neki a dolog,
mintsem felháborodik rajtuk. Minden inkább,
mint erkölcsprédikátor. Egész emberi magatar
tásával, kedves humorával az életben való el
helyezkedésnek új és vonzó példáját nyújtotta.
Ezenkívül nyilván kifejezésmódjának elegáns
könnyedsége az, ami népszerűségét megmagya
rázza. Műveinek javarészét németre, franciara,
olaszra, spanyolra és angolra is átültették. H.
viszont számos francia és angol színdarabot for
dított a magyar színpadok számára. H. 1914—
1918-ig a Vígszínház dramaturg-igazgatója,
később az Athenaeum könyvkiadó igazgatója és
1916-tól a Magyar Színpadi Szerzők Egyesületé
nek elnöke, aki számos alkalommal képviseli a
magyar színműírókat Parisban. 1927-ben a francia
becsületrenddel tüntették ki. Rendkívül nagy
számú művei közül legjelentékenyebbek: Kató
(1894); Versek (1923). Elbeszélései és regényei:
A hét sovány esztendő (1897); Lou és egyéb elbe
szélések (1900); Vitéz Háry János (verses törté
netek 1903); Nyári rege (1907); írok, színészek és
egyéb csirkefogók (1910); (Scherzo (1911); Színes
kövek (1911); Az én második feleségem (1912);
Family-Bőtel (1912); Kis komédiák (1913); Az
utolsó bohém (1911); VII. Emánuel és kora
(1913); Jaguár (19\S); lündérlaki
lányok(l913);
Lim-lom{l9l5);
Végeladás (1916); A hét sovány
esztendő és más elbeszélések (1918); A lll-es
(1918); Kis meséskönyv (1920); Vörös pillangó
(1921); Mese az ördögről (1923);
Papírkosár
(1926). Színművek: A királyné apródja (Makai
Emillel, Vígszínház 1899); Bernát (u. o. 1907);
A masamód (u. o. 1910); János vitéz (Kacsó P.
zenéjéhez, Bakonyi K.-nal, Királyszínház 1904);
Tündérlaki lányok (Vígsz. 1914); Naftalin (u. o.
1914); Kis cukrászda (u. o. 1922); Arcok és ál
arcok (u. o. 1925).
BZ. a.
3. H. Manó, orvos, író, szül. Szentesen 1861,
megh. Budapesten 1912. Testvérbátyja volt H.
Ferencnek (1. o.), Budapest főpolgármesterének.
Orvosi tanulmányait a budapesti, strassburgi és
párisi egyetemeken végezte és a fővárosban volt
gyakorló orvos. Résztvett az Orvosi Hetiszemle
alapításában és e lap főszerkesztője volt. Tanul
mányai főleg e lapban jelentek meg. A magyar
orvostársadalom egyik vezetőegyénisége volt.
H e n u k , kamaragróf, megh. Komárom várá
ban 1265 körül. IV. 'Béla király alatt a királyi
jövedelmek kezelését látta el. Valószínűleg Auszt
riából származott és a tatárjárás után megindult
bevándorlás idején több előkelő zsidó családdal
együtt telepedett meg Magyarországon. Szolga
latai jutalmául, vagy mert nagyobb pénzössze
get bocsátott a király rendelkezésére, Komárom
várát kapta a királytól, a hozzátartozó huszon
egy faluból álló várbirtokkal és a Tata melletti
malommal. H.-nak négy fia volt, Wolf, Nickel,
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Altmann és Lublinus. Nickel és Lublinus osztrák aus dem Reisetagebuch eines 'ungarischen A
kamaragrófok voltak. H. halála után tetemes tes, mit besonderen Hinblick auf Oestert» * **
összeggel adósa maradt a királyi kincstárnak. Ungarn. wie es ivar und provisoHsch
ixtl^~
Az adósság fejében a király elvette Komáromot 1850); Ungarn und die Monarchie (Wien IRr-i?"
a fiaitól és 1265. eladta Walter kamaragrófnak Magyarország
1866 ban (Pest, 1866) • n)í
azért az összegért, amivel H. adósa maradt a Ferenc, mint államférfi,
mint szónok • ? »
kincstárnak. H. fiai azonban az ügyet utólagosan honpolgár (u. o. 1867). A kretinizmusról |SIÍ
mégis rendezték a maguk javára, mert vissza olasznvelvű tanulmányai Bolognában ' "
jelentek
kapták Komáromot, sőt Mária királyné királyi meg (1864—65)
beleegyezéssel a jószágai után járó harmincadot
H e r c z e l , 1. Fülöp, Szeg>ed városának föoris nekik adta ki bérbe. H. fiai adósok maradtak vosa, szül. Szegeden
1823. Cikkei a Zeitsehrift
a királynénak 800 márka finom ezüsttel, úgy, f ür Natúr u. Heilkunde
c. folyóiratban jelentót
hogy zálogba kellett vetniók a komáromi várat meg. Kiváló orvos volt, akit többször kínáltak
jószágaival, javadalmaival és a tatai malom egyetemi katedrával, de H. nem akarta eltol
mal együtt. A várat és javadalmakat a kikötött gadni a feltóteleket. Önálló műve: A haavm/irrAi
időn túl sem tudták kiváltani, a tőke után járó (1847). Fia H. Manó báró(l. o.).
W»w«W
hatalmas kamatok pedig, amiket a király fel
2.
H.
Manó
(pusztapéteri)
báró,
orvostanár
számított, az időközben letelt két-három esztendő
alatt annyira felszaporodtak, hogy túlhaladták az szül.Szegeden 1861 júl.l., megh. Budapesten 1918
eredeti tartozás összegét is. Erre H. fiai maguk nov. 28. H. Fülöp (l.o.) fia. H. a budapesti, bécsi
kérték a királyt, hogy tartozásuk fejében fogadja strassburgi és párisi egyetemeken tanult, majd
el a zálogokat. Béla teljesítette a kérésüket, a 1884 orvosi diplomáját elnyervén, előbb a bel
kamatokat elengedte és Komáromot, valamint a gyógyászatban, majd a sebészetben specializálta
tatai malmot 1268. eladta 800 márka finom magát. Két évig Nothnagelnak, öt évig pedif
ezüstért. V. ö. Kohn Sámuel: «A zsidók törté Czerny heidelbergi sebészprofesszornak volt asznete Magyarországon.))
u. L. szisztense, később az egyetem docense is. 1892. a
H e r c k a Haléin, rabbi. Előbb a jánosi hit Szt. István-kórház főorvosa lett, miután már
község rabbija volt. Innen Újfehértóra került, 1889-től kezdve egyetemi magáutanár, majd rk.
ahol nagy hírnévre tett szert és az egész ország tanár volt. Úttörő volt a modern kirurgiában, fő
ból zarándokoltak hozzá a hívek, akik tanácso leg a hasüri sebészet, epekőbajok, gyomorbél-,
kat kértek tőle. 1897-ben halt meg, a jomkippur tüdő-, lép- és vesesebészet terén. Úgy elméleti,
mint rendkívül eredményes gyakorlati munkáselőtti napon.
ságával nemcsak országos, hanem világhírnevet
Herc-eeg Géza, író és hírlapíró, miniszteri is szerzett. Számtalan szakműve közül nevezete
tanácsos, szül. Nagykanizsán 1888. Hosszabb sebbek : Über die Wirkung des Anilin, Acetaniideig A Nap riportere volt. A világháború alatt Un und Kamphoranilin
1837); Über oyerative
haditudósító volt. 1918—1920. miniszteri taná Behandlung d. Nierensteine (1887); Über ..die
csosi címmel a miniszterelnökség sajtóosztályá operatíve F'ixationd. Wanderniere (1892); über
hoz volt beosztva. 1921—1924-ig a bécsi N. grosse defecte d.
Blasen-Scheideivand(l894:)stb.
Fr. Presse munkatársa volt. 1924—1927-ig. a
H e r c z o g Jakab, nagyabonyi rabbi, szül
Wiener Allgemeine Zeitung és az Extrablatt a XIX. sz. elején, megh. Nagyabonyban 1837.
főszerkesztője. Haditudósításait a következő kö Münz Mózes (1. o.) óbudai főrabbi kedvelt tanít
tetekben gyűjtötte össze: Sarajevotól Lodzig ványa volt. Előbb, 1820. Ógyallán, 1836. kezdve
(német nyelven is, 1915); Avanti! (1916); Végig Nagyabonyban működött. Müve PriJákov cimea
Szerbián (1916); A haditengerészet
a világ Óbudán jelent meg 1830. (V. ö. Vajda Béla,
háborúban (1917). Félix Dörmann társaságában A zsidók története Abonyban.)
operettlibrettót írt: Die Madonna von Cannes.
H e r m á n Lipót, festő, szül. Nagyszentmikló
Megírta Kun Béla, a magyar tanácskormány son 1884. Budapesten a mintarajziskolában ta
külügyi népbiztosának élet- ós jellemrajzát: Béla nult és már mint növendék föltűnt anyja arcKun (1928).
ez. a. képével (Szópm. Múz.), táj-Ó3 zsánerképkísérleteiH e r c - e e g h y Mór*, orvos és író, szül. Pe3ten vel. A Műcsarnokban 1918. Pásztorját ék csépé
1815 aug. 19., megh. Bécsben 1884 dec. 23. vel az Erzsébetvárosi Kaszinó díját nyerte eL
A gimnáziumot a pesti piaristáknál, az egyete Rövid ideig Münchenben, majd Berlinben élt, de
met Pesten és Bécsben végezte. 18i8-ban részt fejlődésére párisi tartózkodása volt döntő befo
vett a bécsi forradalmi mozgalmakban, azután lyással. Részt vett a kecskeméti művésztelep
emigrált és 1860. Parisban, majd Olaszországban megalapításában. 1912-ben nagy barokkos aktólt, ahol Garibaldi seregében főorvos volt. kompozíciókból ós főleg aktrajzokból rendezte
1865-ben hazatért, de 1868. Konstantinápolyba első gyűjteményes kiállítását az Ernst Múzeum
ment ós nyolc évig volt katonai főorvos. Miután ban. Tevékeny részt vett a Szinyei Merse Társa
az orosz-török háborúban veszedelmesen meg ság megalapításában, 1924. kiállította az Ernst
sebesült, megvált a katonai szolgálattól és be Múzeumban színekben tobzódó mitológiai és
utazta a Keletetés Európát. Érdekesebb müvei a allegorikus kompozícióit, bibliai képeit, néhány
következők: Treuer Wegführerdurchdas
juvge arcképét és tájképeit. Rajzai albumalakban is
constitutionelle Oesterreieh (Wien 1848); ÍVeder megjelentek (1921). Mint művészeti író is mű
deutsch, noch russisch, sondern
oesterreichisch ködik.
F. B.
(u. o. 1849); Das Bombardment des Fürsten
H e r m a n n , 1. Adolf, orvos, egyetemi magán
Windischgratz zu Prag (u. o. 1849); Memoiren tanár, szül. Pakson 1837., megh. BudapesteB
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1886. Bécsben végezte tanulmányait s előbb ott egyenlő elbírálása mellett küzdött és 1906. a
volt kórházi orvos, majd hazakerülvén Balassa transvaali egyetem tanára lett, majd New-York
János tanár asszisztense és a pesti zsidó kórház ban egyik nagy hitközség választotta meg rabbi
első orvosa lett. A budapesti egyetemen 1869. jává. Adler H. angol Chief-Rabbi halála után, ami
gégegyógyászatból magántanárrá képesítették. dőn több évi interregnum következett, csupán az
Cikkei a szaksajtóban, főleg a Magyar Orvosok ő személyében tudtak megegyezni s 1913. H.-t vá
és Természetvizsgálók Munkálataiban jelentek lasztották meg birodalmi Chief-Rabbinak London
meg. Müvei: Agégetükrészet(1866); Zur Hypo- székhellyel. Ebben az állásában elsőrendű organidermatischen Jnjection (Wien 1866); Klima- zátornak bizonyult. 1920—21. az egész Brit-Biro
tische Beitrage (Wien 1868); Die Diagnoseder dalom öt világrészen szétszórt nagyobb zsidó hit
(jholera (Wien 1873).
T.ZS. községeit beutazta hivatalos minőségben. H. el
2. H. Imre, idegorvos, pszichoanalitikus, szül. nöke a Jewish Collegének, az angol rabbiszemi
1839. nov. 13. Orvosi diplomáját a budapesti náriumnak Londonban, egyik kormányzója a
egyetemen szerezte meg. A pszichoanalízis kö jeruzsálemi egyetemnek és az állandóan ítélkező
rébe vágó tudományos munkássága különösen iondoni Bész-Dinnek, alelnöke az Anglo-Jewish
külföldön talált méltánylásra. A Zeitschrift für Associationnak, a londoni kórházaknak s a Nép
Psychologie, az Internationale Zeitschrift für szövetségi Ligának. Tevékenységének hatása
Psychoanalise, az Imago és a Zeitschrift für alatt a hivatalos angol zsidóság túlnyomó része
angewandte Psychologie c. német folyóiratok a cionizmas álláspontjára helyezkedett. Vallás
ban az Athenaeumban, a Matematikai és Ter bölcseleti és más iránya művein kívül legelter
Thoughts
mészettudományi Értesítőben, a Gyógyászatban jedtebb munkája a Book of Jewish
11917);
A
zsidó
gondolat
könyve,
amelyből
csak
és a Magyar Orvosban több dolgozata jelent meg.
hamar
húsz
kiadás
forgott
közkézen
az
egész
Könyvei: Psychoanalise und Logili (Wien), a
logika egyes megállapításainak pszichoanalitikai világon. Egyéb művei: The ethical system of
szempontból való bírálata és Gustav Fechner James Martineau (1894); Bachja, tlie Jewish
(Wien), mely a gondolkodásnak és a különböző Thomas a Kempis (1898); The Jew as a Patriot
8. E.
(irói, művészi stb.) tehetségeknek psichoana- (1898).
litikai szempontból való vizsgálatáról szól. v. A.
H e r t z k a , 1. Károly, orvos, szül. Pesten 1849.
H e r n á d i - H e r z l Kornél, festő, szül. Buda A bécsi egyetemen nyerte oklevelét. Cikkei a Gyó
pesten 1858., megh. Zürichben 1910. Ámult szá gyászat, Wiener Med. Presse, Med. Chinirg. Presse,
zad 80-as éveiben divatos népies novella-festés Orvosi Hetilap, Deutsche Arch. für klin. Med. c.
nek egyik képviselője. Bár életének jórészét kül lapokban jelentek meg Művei: Az állati élettan
földön élte le, gyakran kiállított a Műcsarnok különös tekintettel az emberre (Pest 18ö8);
ban is. A népélet és katonaélet, később a Bretagne Lahmung u. Krampf (Pest 1870). 1870-75-ig
tájai szolgáltatták képei tárgyát. Nincsen párja szerkesztette a Med. Chirurgische Pressét Buda
T. Zs.
a MoLlináry bakának c. népszerű képével az pesten.
1885. orsz. kiállítás aranyérmét nyerte el. F. B. 2. H. Tivadar*, nemzetgazdász és állam
H e r s k o v i t s Mózes, rabbi, szül. Hadason bölcseleti író, szül. Budapesten 1845., megh.
(Szatmár vm.) 1859 dec. 30. 1884—94-ig volt a Wiesbadenben 1924. A budapesti és bécsi egye
budapesti rabbiképző növendéke. 1893-ban avat temeken tanult. 1872—80-ig a N. Fr. Presse
ták bölcsészdoktorrá, 1895. pedig rabbivá. 1900 közgazdasági rovatának vezetője volt. 1880-ban
óta Somogyszilen rabbi. Munkája:
KimchiDávid megalapította a Wiener Allgemeine Zeitung c.
nyelvtani, leocicographiai és szentírás
magya esti lapot, amelynek főszerkesztője volt, 1899 óta
rázati munkáiról (Budapest, 1893).
F. D. pedig a Zeitschrift für Staats- und Volkswirtshaft
H e r t z , 1. LVnánwel, new-yorki ügyvéd, az an c. államtudományi és nemzetgazdasági szemlét
gol chief-rabbinak öccse, szül. Rebrónyben 1870. szerkesztette. A múlt század kilencvenes éveinek
AWashington Heights nagy zsinagógájának meg végén visszatért Budapestre és 1901-től fogva
alapítója, és elnöke. H híres bibliofil és neveze több évig a Magyar Hirlap főszerkesztője volt.
tes könyvtárának jelentékeny részét hebraikák Főműve: Freiland (Bin soziales Zukunftsbild,
teszik. Gyűjteményéből 15,000 könyvet adott a Leipzig 1890) c. utópikus munkája, amelyben
Lincoln-egyetemének és 8000 könyvet a jeruzsá regémy keretében kifej ti társadalmi reformterveit.
lemi egyetemi könyvtárnak. A republikánus párt Továbbfűzte gondolatait Eine Reise nach Frei
eletben jelentékeny szerepet játszik. Számos land (Leipzig 1893) c. művében. A két könyv
jótékonysági és kulturális testületben fejt ki hatása alatt világszerte Freiland-egyesületek
tevékenységet.
B. 8. keletkeztek, amelyeknek tagjai között egykópen
2- H. Joseph Hermán, a Brit Birodalom foglaltak helyet arisztokraták és munkások.
Kövesült Zsidó Hitközségeinek főrabbija (Chief 1894-ben híveinek anyagi támogatásával száz
K-abbi of the British Empire), szül. Rebrényen ötvenhat tagból álló expedíció indulhatott Afri
(L
°g vm.) 1872 szept. 25. Atvja szintén rabbi kába, hogy megkezdje az előmunkálatokat a
\olt s Amerikába vándorolt. H. New-Yorkban Szabadföld megteremtésére. Az angol hatóságok
égezte gimnáziumi és egyetemi tanulmányait ós azonban megakadályozták az expedició letelepedé
ott szerezte filozófiai doktorátusát. A ZBidó Theo- sét. H. nemzetgazdasági művei közül a legjelen
ögiai Szemináriumban nyerte el rabbikópesíté- tékenyebbek: Wáhrungund Handel(1876); Die
ffr hBZUté,n J o h a n j l e -9burgban (Délafrika) lett Gesetze der Handelspolitik (1880); Die Gesetze
orabbi, de angol érzelmei miatt Köneges elnök der sozialen Entwicklung (1886); Dos Wesen
des
Geldes{\.^l)\DasinterncdionaleWahrungs
1Q
««itotta. Ekkor a katolikus vallási érdekek
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problem und dessen Lösung (1892); Wecliselkurs und Agio (189-1); A bimetallizmus és az
agrárok Ausztria-Magyarországon
(1896); Az
emberi gazdaság problémái (1897, magyarul és
németül); Österrtichisch-ungarische
Streitfragen (1922); Das soziale Problem (1912).
Sz. o.
H e r v a y Frigyes*, író ós hírlapíró, szül Bécs
ben 1874. magyar szülőktől. A középiskolák el
végzése után hírlapíró lett. Előbb a Magyar
Újság, a Magyar Nemzet és a Magyar Szó,
később a Magyarország és a Pesti Napló munka
társa volt. Költeményeit 1895. adta ki Versek
c. kötetében, novelláit pedig 1898. gyűjtötte a
Kavicsok e. kötetbe. Bohózatokat ós operettlibrettókat is írt és külföldi színdarabokat fordí
tott. A magyar kabaréirodalom szempontjából
forrásmunkának tekinthető Magyar Kabarét c.
kétkötetes antológiája (Gyoma 1911).
Sz. Q.
H e r z , 1. Dávid, festő, szül. Adonyban (Fehér
vm.) 1833. A bécsi művészeti akadémián tanult.
22 éves korában Pápára került, ahol a ref. kollé
gium és az áll. polg. leányiskolának rajztanára
volt. Főleg mint arcképfestő működött Pápán.
Számos arcképe van a pápai városházán ; Tisza
István, Beöthy Zsolt arcképei a református kollé
giumban.
F. B.
2. H- Miksa bej, építészmérnök, szül. Ottlakán
1856. Egyiptomban az állami építészeti hivatal
főmérnöke és vezetője volt. Tervezte az 1893-iki
chikágói kiállítás Cairo-streete-jét. Beutazta az
egész világot ós sok külföldi tudományos egyesü
let tagjává választotta. A M. T. Akadémiának
is tagja, 1895-ben megkapta a Ferenc József
rend lovagkeresztjét. Cikkei a Művészeti Ipar,
Revue Egyptienne és Le Caire c. folyóiratokban
jelentek meg. Műve: Az arabok múzeumi kin
cseiről (1895 Cairó). Beöthy Zsolt: A művésze
tek története (Budapest 1907) II. kötetében ő írta
Az iszlám művészete c részt.
T. ZS.
3. JEf. Zsigmond, közgazdász, szül. Mezőcsáton
1854. Fiatalon alapítója és vezérigazgatója lett
a Magyar Ált. Kőszénbánya Rt.-nak, amellyel
kapcsolatban ő alapította meg a Hazai Üvegipar
rt.-ot. Tevékeny része volt a Borsod-Miskolci Gőz
malom ós más i parágak fellendítése körül. A királ y
érdemeiért 1892. magyar nemességgel tüntette ki.
H e r z f e l d Viktor, zeneszerző, szül. Pozsony
ban 185S mára 25., megh. Budapesten 1919 febr.
20. Jogi és zenei tanulmányait Bécsben végezte.
1888-ban meghívták a Zeneakadémiára tanár
nak. Pedagógiai érdemeit nagyrabecsültók és
a király a III. osztályú vaskoronarenddel jutal
mazta. Művei: zenekari nyitányok, kamarazene
müvek, fávós'szerenád, szvit vonószenekarra,
zongoradarabok, dalok. Tanulmányt írt a fugá
ról (1913).
K. K.
H e r z k a Ármin, közgazdász, szül. Vágszereden 1877. Kereskedelmi iskolát végzett. Jelenté
keny szerepet vitt Erdély közgazdasági életében.
Megalapította a Pankotai Bőrgyárat, a Szöllősi
Turbinás Hengerrnaolm, a Nagylaki Villany
világítási és a Gyorok-Pankotai Villanyvilágítási részvénytársaságokat. Aromán elsőosztályú
kereskedelmi érdemrend tulajdonosa.
D. S.
2. H. Zsigmond, zeneszerző, szili. Szegeden
1843., megh. Bécsben 1917 m&ro. 14. Nagy operá
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jának 1V Henrik első szerelme a címe. Zongora
műveket ós kamarazenét komponált.
K.K.
H e r z m a n n Chaim, budai rabbi a XVI. sz.-ban
magyarországi születésű s innen került Morvád
országba, de 1545 és 1569 közt Budán működött
mint rabbi, őse Kohn Szimcha rabbinak, a Széfer
Semósz szerzőjének.
H e r z o g , 1. Manó, rabbi, szül. Budapesten
1862 jan. 10. 1877—86-ig volt a budapesti Rabbi
képző növendéke. 1885-ben avatták bölcsészdok
torrá Budapesten, 1887. pedig rabbivá. Azóta ka
posvári főrabbi. Munkája: A biblia befolyása a
magyar irodalomra (1885). A felekezeti sajtóban
sok cikke és tanulmánya jelent meg.
F. D.
2. H. Mór Lipót báró*, műgyűjtő. Képtára
Budapest egyik legjelentékenyebb magángyűjte
ménye, amelynek főékességei a régi spanyol ké
pek. Legértékesebb 6 Greco, 4 Goya képe, aztán
Fiorentino, Préda, Vivari ni, Veechio, Bordone,
Peuer, Hals, Verspronek, de Körinek, Raeburn,
Chardin, Danmier, Corot, Courbet, Manet, Sisley, Degas, Renoir, Cézanne, Gaugin képei.
Gyűjteménye világhírű és őt kiváló műértőnek
tartják.
F. B.
H e r z ! Tivadar, író és hírlapíró, a modern
cionizmus megalapítója, szül. Budapesten 1860
máj. 2., megh. Edlachban 1904 júl. 3. Egyik őse,
Löbl, spanyol zsidó volt és az inkvizíció nyomása
alatt áttért a kereszténységre és szerzetes lett.
Utóbb Törökországba menekült és ott visszatért
a zsidósághoz. H. nagyapja, Simon Löw Zimonyban élt. Atyja, Jakab Budapestre költözött és
házasságot kötött Diamant Jeanettel. Ebből a
házasságból származott H.Tivadar. H. Budapesten
járt előbb a reáliskolába, majd a gimnáziumba
és már 14 esztendős korában középiskolai tanuló
társaival megalapította a «Wir» (Mink) c. szép
irodalmi egyesületet, amelynek elnöke volt és
amelynek ülésein előadta.irod almi zsengéit, mesé
ket, novellákat, humoreszkeket. A H.-család 1878.
Bécsbe költözött, ahol H. Tivadar jogi- és iro
dalomtörténeti tanulmányokat folytatott az egye
temen. Eleinte a jogi pályára akart lépni és 1884.
joggyakornok lett Salzburgban. Csakhamar azon
ban egészen az irodalomra adta magát. Szómos
tárcája, novellája, regénye jelent meg és több
színműve került előadásra.. Sikerei következté
ben a bécsi Neue Freie Presse 1891. párisi leve
lezőjévé szerződtette. 1895-ig kitűnő szolgálato
kat tett lapjának azokkal a tudósításokkal, ame
lyekben mesteri képet festett Franciaország for
rongó politikai ós társadalmi életéről a Dreyfiwpör idején. A kérdések legmélyére ható, hol szí
nesen impresszionista, hol drámai lendülettel
magukkal ragadó cikkek legjavát Palais Bour
bon c. könyvében (1895) gyűjtötte össze, amelyet
egyik életírójához intézett levelében legjobb
munkájának mond. 1895-ben Parisból visszatért
Bécsbe, ahol haláláig a Neue Freie Presse tárcaés irodalmi rovatának szerkesztője volt. Gondo
san cizellált tárcáit, amelyek a nemes rezignáció
filozófiáját hirdetik, két kötetbe gyűjtötte össze
Philosophische Erzahlungen c. alatt (1900 és
1904). Színdarabjai, amelyek közül a bécsi Bargszínházban is többet bemutattak, a következők:
Seine Hoheit; Der Flüchtling;
Prinzen aUS
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Qgnieland; Wilddiebe; Y lőve You ; Unser
Jtatchen; Oretl; Das neue Gettó; Solon in
Lydien. H. azonban, noha egyes színpadi mun
kái nagyobb sikert arattak, nem volt igazi dráma
író és színműveinek erőssége csak szikrázóan
ezellemes, olykor mélységesen bölcs dialógus. A
zsidósággal szemben eleinte meglehetősen közö
nyös. Felekezetéhez a Dreyfus-pör vitte vissza,
amelynek igazságtalanságai fölkeltették az egye
temes kultúra kozmopolitájában az őseihez való
hozzátartozás erős érzését. Még nagyobb hatással
volt reá az a megdöbbentő látvány, hogy Orosz
országban emberszámba sem vették a zsidókat
és Európa még sem segít rajtuk, Amerika pedig
védekezik a zsidó-nyomor inváziója ellen. Leküzdhetetlenül fölébredt benne a mindennél erősebb
szánalom,mindjobbanhatalmába ejtetteaz avagy,
hogy azoknak a zsidóknak, kik szülőhazájukban
hontalanok, «jogilag biztosított otthont» kell
megteremteni, ahol mint a saját maguk alapította
zsidó állam szabad polgárai élhetnek. Ez a vágy,
amely több régi meghitt barátjával is ellentétbe
juttatta, a z Íróasztala mellett bölcselkedő és el
mélkedő irodalmárt szenvedélyesen erélyes, fárad
hatatlanul munkabíró, támadásokat visszaverő,
gúnyolódásokkal nem törődő agitárorrá formálta
át és a cionizmus néven ismert világmozgalom
élére helyezte. Ennek a mozgalomnak programmját fejtette ki Der Judenstaat (Wien, 1896) c , a
legtöbb kulúrnyelvre lefordított művében, amely
részben a lelkesedésnek, részben az ellentmon
dásnak visszhangját keltette az egégz világ zsidó
ságában. H. azonban nem érte beázzál, hogy írás
ban folytassa a palesztinai zsidó állam ujjáalapitására irányuló propagandáját. Beutazta egész
Európát, számtalan helyen tárgyalt, tanácskozott,
részt vett bizalmaskonferenciákon, felszólalt nyil
vános üléseken, meggyőzni igyekezett zsidókat
ós keresztényeket, kapcsolatokat keresett a fel
lépése előtti különféle cionista jellegű rokon
törekvések képviselői vei, míg végre sikerült 1897.
Baselben megszerveznie az első cionista kon
gresszust, amelyen H. elnökölt és nagy mérték
ben előmozdította a cionista mozgalom egyik
alapokmányának, a baseli programmnak meg
alkotását. A kongresszuson elhatározták a cio
nizmus pénzügyi megszervezését is «Nemzeti
Alap» megteremtésével. H. ennek érdekében is
Európaszerte tárgyalt a legnagyobb bankárokkal
és más pénzügyi tekintélyekkel. A pónzüeyi kér
dések voltak homloktérben, különösen egy ter
vezett bankalapítással kapcsolatban, a második
baseli kongresszuson (1898), amelynek sikere fo
kozta H. önzetlen buzgóságát. Fáradozásaiért
soha egy fillért sem fogadott el, hanem csakis
hírlapírói tevékenységének jövedelméből fedezte
ne
m csekély agitációs költségeit is. Amikor 1899.
összeült a harmadik baseli kongresszus, már beSz
amolhatott arról is, hogy közben személyes tár
^válásokat folytatott a Palesztinát járó Vilmos
nemet császárral, aki megértést és rokonszenvet
JJHHisított H. törekvései iránt. 1900-ban London1Qni 6 ' n ö k ö l t a n e gy e dik cionista kongresszuson,
p 1 ' Pedig Vámbéry Ármin közvetítésével Kon-
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mányozta neki. 1901-ben az ötödik baseli kon
gresszuson a zsidó nemzeti bank akciókópességóről tett jelentést, majd újra tárgyalt Konstanti
nápolyban a szultánnal, Londonban Rothschildékkal és angol kormánnyal, Egyiptomban lord
Cromerrel, Péterváro t Plehwe belügyminiszter
rel ós Witte pénzügyminiszterrel. 1902-bel jelent
meg Alt-Neuland
c. regénye, amelyben költői
képet fest eszméinek megvalósulásáról. 1904-ben
Oroszországban személyesen győződött meg azok
nak az óriási zsidó tömegeknek szenvedéseiről,
amelyeknek Palesztinában új otthont akart bizto
sítani. Ezekről a tapasztalatairól is beszámolt a
baseli kongresszuson, ahol nagy vihart keltve,
fölmerült a Palesztinán kívül való letelepülés
eszméje is, amelyet H. azonban csak mint ideig
lenes ^gyarmatosító kisegítést-- vett figyelembe.
H.-t a támadások nem riasztották vissza munkás
ságának folytatásától. Audiencián jelent meg az
olasz királynál, Merry del Val pápai államtitkár
nál, majd 1904. magánál a pápánál is. A szaka
datlan izgalmakkal járó agitáció végzetes hatás
sal volt H. szívbajára, amelynek ismételt fürdő
kúrák és szanatóriumi kezelések sem hozhatták
meg az enyhülést. Negyvennégy éves korában
helyezték sírba a döblingi temetőben atyja mel
lett. Mozgalom indult meg, hogy H. holttestét
Palesztinába vigyék, mint ahogy a modern cio
nizmus másik nagy vezérének, Nordaunak holt
testével tették.
Sz. G.

H e s z e b e t t (Heszev-bett).
Támaszkodásra
alkalmas ágy, vagy kerevet, annak a számára,
aki a széder-estén a szertartást végzi. Abban a
törekvésben, hogy még a szertartás külsőségei
ben is jusson kifejezésre a szabadság, elrendel
ték, hogy a szóderrendező támaszkodva, tehát a
szabad rómaiak módjára (akik tudvalevőleg ke
reveten heverve lakmároztak), üljön az asztalnál.
H e s z p e d (h) 1. Gyászbeszéd.
H e t é n y i (Heidlberg) Albert, komponista,
szül. Bécsben 1875 ápr. 18. Iskoláit n. o. végezte
és 1899. költözött Budapestre, ahol a Zeneaka
démián Köszler János tanítványa volt, majd
korrepetitor lett a Népszínháznál. A legelső
fővárosi kabarénak ő volt az első dalszerzője és
karmestere. Később a Nagy Endre-féle kabaré,
majd a Fővárosi Orfeum sanzon-szerzője és
karmestere lett. Kabarédalai népszerűek és szá
muk kb. ezret tesz ki.
K. K.
H é t h i t k ö z s é g , héberül: seva kehilosz. E
névvel jelölik Mosón és Sopron megyék követ
kező zsidó hitközségeit: Boldogasszony Frauen
kirchen), Kábold (Kobersdorf), Kismarton (Eisenstadt), Köpcsény (Kittse), Lakompak (Lakenbach), Nagymarton (Mattersdorf), Németkeresztúr (Deutschkreuz). Vagy azért nevezik így
őket, mert mind a hét a kismartoni főrabbiság
kerületébe tartozott, vagy pedig azért, mert
mind a hét község a Kanizsai, később pedig az
Eszterházi család birtokain feküdt. Kismarton
ban már 1388. találunk zsidókat, Nagymartonban és Káboldon állítólag már előbb. A legneve
zetesebb a hét község között: Kismarton. Kis
marton ós Nagymarton zsidósága kiváltságos
szHt t ! n á p o I ' y b a i 1 k m a l -í? a táson járt Abdul Hamid jogokkal bírt. Mára XVI.sz.-banminden község
u-tánnál, aki a Medjidjerend nagyszalagját ado- nek külön rabbija volt, közöttük sok nevezetes és
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jelentós. Ezek a hitközségek privilégiumaik, jó
létük, vallásosságuk és fejlett zsidó kultúrájuk ré
vén a legtekintélyesebbek közé tartoztak és nem
csak közép, de Kelet-Európában is híresek voltak.
H é t n a p o s l a k o d a l o m kifejezés a zsidó
szertartásra is vonatkoztatható. A házassági
szertartás(l.Chwpa)1iturgiájakétrószre oszlik. Az
első két áldásból és az utóbbi hét áldásból áll. Ezen
utóbbi hét áldást az asztalnál is megismétlik a
nászhét minden egyes napján, ha az étkezésnél
tíz felnőtt fórfl van jelen, közöttük legalább egy
olyan, ki az előző napokon nem volt ott. Ilyen
kor a hót áldás sorrendje az eredetitől abban tér
el, hogy az első áldást, mely a borra szól, utol
sóul mondják. A többi sorrendje nem változik,
így áll elő a hétnapos lakodalom. Természetesen
az áldások mondásánál az ifjúpárnak is jelen kell
lennie.
F. D.
H e v e s , nagyk. Heves vm. 9985 lak. A H.-i
hitközség 1788. alakult. Alapítói: Frank Náthán,
Adler Éliás és Schwarc Gumprecht voltak, akik
már régebben telepedtek meg H.-en. A hitköz
ség első rabbija Trencsiner Fülöp volt, akiről
csak annyit tudunk, hogy 1869. halt meg. Általá
ban a hitközségi élet első évtizedei ismeretle
nek, miután ebből az időből jóformán semmi
feljegyzés nem maradt. Az első pozitív dátum
1830, ekkor alakult a Chevra Kadisa, melynek
most Schwarc Lajos az elnöke. 1356-ban a hit
község egy hatosztályú .magyarnyelvű népiskolát
létesített, amelynek jelenlegi tanítója Pilczer Ber
nát. 1867-ben templomot építettek, amelyet 1925.
restauráltak. Van még nőegylete (elnöknője Szőke
Ernőné) és leány egylete, melynek élén Frank Ilona
áll. Anyakönyvi területéhez 11 község tarto
zik. A hitközség lélekszáma 407, a családoké 124,
az adófizetőké 109. Foglalkozás szerint: 22 gaz
dálkodó, 1 tanító, 34 kereskedő, 5 ügyvéd, 3 or
vos, 10 magántisztviselő ós 17 iparos. A költség
vetés évente 16,495 P, fHantrópikus ós szociális
célokra 500 P-t költ a hitközség. A háború előtt
több jelentős összegű alapítványt is kezelt a hit
község, de ezek a devalváció következtében el
értéktelenedtek. A világháborúban a hitközség
43 tagja vett részt, s heten haltak hősi halált.
A hitközség mai vezetősége: Friedmann József
főrabbi, Szőke Ernő elnök, Klein Miksa alelnök,
Braun József ós Weisz Sándor gondnokok, Ungár
Jenő pénztárnok, Szántó Fülöp és Krausz Mór
elöljárók. Kántor: Friedmann Benő és jegyző:
Schwarc Simon.
H e v e s , 1. Kornél, főrabbi, író. Szül. Vécsen
1870 dec. 20. A rabbiszeminárium elvégzése
után a budapesti egyetemen nyert bölcsészeti
doktorátust. 1898 óta szolnoki főrabbi. Emelke
dett hang, elmélyült hit és bölcselkedésre való
hajlam jellemzik Írásait és költeményeit. Könyvei:
Az Erdy és Jordánszky Códex, Lant és biblia,
Uj igék és Istenes könyvem. Tudományos cikkei
a felekezeti sajtóban és az Imit évkönyveiben
jelennek meg.
2. H. Vilmos, mérnök. Szül. Hiripen (Szatmár
vm.) 1878. 1903-ban önálló tervező és építési
vállalatot létesített Kolozsváron. Több ipari vál
lalkozás vezető tagja és a Szamoshidak építője.
Elnöke a kolozsvári Chevra Kadisának.
D. S.

—

H e v e s i , 1. Ferenc, rabbi, H. Simon fia c « .
Lúgoson 1898 júl. 15. 1912-1921. volta b u i w S
Rabbiképző növendéke. A bölcsészdoktori okiev
let 1921. szerezte a budapesti egyetemen uS»
avatták rabbivá, 1920. a budapesti izraelita flA*
árvaháznak volt hitszónoka, 1922 óta székesfehéi-*
vári főrabbi. Főbb munkái: Philosophiai elemek
Száadja gáon arab bibliafordításaiban
és hm
mentárjaiban (kéziratban); A Jelenések köíwvé.
böl (1924); Apeszach hagáda fordítása U9241
Cikkei a felukezeti lapokban jelennek meg. ff.p
2. R József", iró, szül. Fegyverneken 1867
márc. 15., megh. Budapesten 1929. Az egyetem
filozófiai fakultását Budapesten végezte. Korán
munkatársa, később szerkesztője lett több lapnak
és folyóiratnak s az ismertebb nevű elbeszélők
közé tartozott a nyolcvanas években. Művei: Jfolyák (versek, 1879); A malom alatt (1879); Név
jegyek Janka asztalára (1880); Víg elbeszélések
(1883); A feltámadt halott (1886); Hamis gyé*
mántok (1886); Apró történetek (1887); Násztdm
(1892); Az ár ellen (1892); A gordiusi csomó
(1895); A négy évszak (színmű, Hetényi B.-veÍt
Nemzeti Színház, 1897); Hajnali harangszó'(nép
színmű, Karcag V.-sal, Népszínház, 1898); A
mama (vigj., Nemzeti Színház, 1904); Liliom
hullás (színmű). Ezeken kívül még számos elbe
szélő kötete van, amelyek egy részét idegen
nyelvre is lefordították, összes munkái 1910. ttl
kötetben jelentek meg.
&B.
3. H- Lajos, magyar, később német író és
hírlapíró (írói álneve Onkel Tom, jelzése L. H-i),
szül. Hevesen 1843., megh. Bécsben 1910. Ritka
termókenysógű és sokoldalú, finom humorú, szel
lemes író, aki egyforma tökéletességgel kezelt©
a magyar ós német nyelvet, mely utóbbin élete
utolsó négy évtizedében írt. A bécsi egyetemen
orvosnak készült, majd filológiát hallgatott.
1866-ban Pesten a Pester Lloyd munkatársa lett,
később részt vett a Borsszem Jankó ólclap metalapításában. 1885-ben Bécsbe költözött és agvette a Fremdenblatt szerkesztését, melybe halá
láig szini és képzőművészeti kritikákat és tárcá
katírt; az Osztrák-magyar Monarchia díszmun
kának is szerkesztőségi tagja volt. 1909-ben»
Kisfaludy Társaság levelező tagjává választotta.
1910-ben betegsége miatt agyonlőtte magát. Ma
gyarulírt munkái: Budapest és környéke (1876,
előbb németül 1873) afféle budapesti Baedeker;
Karcképek az ország városából (1876); iwo
múzeum (1901); Jelky András bajai fiú ren%~
kívüli kalandjai ötödfél világrészben (1878).
Német novellás kötetei: Sie wollen ihn nicht
habén (1871); Auf der Schneide (1884); Bégenbogén (1892); Die Althofleute (1897); Der zerbrochene Franz, nebst anderen Humor eske*
und Geschichten (1900); Der Zug um den Mund
(1906). Humoros útirajzokat és a müvészóletböt
merített emlékezéseket is írt. Mint kritikus és
művészeti író élete utolsó idejéig a legújabb nwvészeti irányok elszánt harcosa és úttörője volt.
Ily irányú tárcáinak gyűjteménye: Acht Joh**
Secessvm (1906), AltkunstNeukunst
(1909), ée»
XIX. sz. osztrák művészetének első rendszeres
történeti földolgozása: Ősterreichische jKW***
F
imXIX. Jahrhundert {Í90S).
*
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4. E- Sándor*, író és dramaturg, szül. Nagy
kanizsán 1873 máj. 3. Atyja Hoffmann Mór (1. o.)
pedagógus és pedagógiai író. A budapesti egye
temen tanári oklevelet és filozófiai doktorátust
szerzett és egy ideig tanári pályán működött, de
már 1902. a Nemzeti Színházhoz, majd o Vígoperához, 1908—12. a Nemzeti Színházhoz került
rendezőnek, 1912- 19i8-igaM. Kir. üpraháznak
volt főrendezője igazgatói hatáskörrel, azután
visszatért a Nemzeti Színházhoz, amelynek 1922
óta igazgatója. Az ő alapítása a Nemzeti Színház
Kamara Színháza. Kiváló drámai rendező ós
színpadi szakértő, aki főkép Shakespeare- és
Molióre-ciklusaival rendkívül sokat tetta művészi
nevelés érdekében. Ó hozta színre új rendezés
ben Az ember tragédiáját és Jókai több általa
dramatizált regényét, továbbá Mikszáth regé
nyeiből írt három egyfelvonásos darabját. Shaw
és Moliére magyar fordításával a legkülönb mű
fordítók sorába emelkedett. Fordította mégHauptmann, Prevost és Dickens több nagy regényét,
Goldoni és Schiller néhány drámáját. Azonkívül
számos operaszöveget és Ámor játékai c. egy bal
lettet is írt. Ötletes színmüvei állandó műsordarabjai a Nemzeti Színháznak. Ezek: A hadi
fogoly; Császár és Komédiás (tragédia) és az
Elzevir (vígjáték), mely az újabb magyar színmű
irodalom egyik kiváló alkotása.Egyéb színmüvei:
Görögtűz (vígjáték) és 1514 (történ, színmű).
Nem kevésbbé jelentősek dramaturgiai és esz
tétikai tanulmányai, melyek közül könyvalakban
megjelentek: Dráma és színpad(1896); Az előadás művészete (1909); A színjátszás
művészete
(1909); Az igazi Shakespeare
(tanulmányok,
1920); Shaw-breviárium (több kiadás); Szín
ház és közönség.
s. R.
5. H. Simon, rabbi, hittudományi és filozófiai író,
szül. Aszódon (Pest vm.) 1868 márc. 23. Gimná
ziumi tanulmányainak felső évfolyamait a Rabbi
képző-intézetben végezte. 1892-ben avatták dok
torrá 1894. rabbivá. 1894—1897-igkassai, 1897—
1905-ig lugosi rabbi volt. 1905-ben választotta
rabbijává a Pesti Izr. Hitközség. Az Orsz. Rabbiképző Intézet tanára és vezérlő bizottságának
tagja, az Orsz. Rabbi egyesület elnöke, az Orsz.
Magyar Izr. Közművelődési Egyesület alapítója,
a Magyar Zsidó Szemle, a Hacófe, a Jabneh homiletikai folyóirat társszerkesztője, az Imit választ
mányi tagja. A magyar-zsidó társadalmi ós kul
turális élet egyik vezető egyénisége. Ó alapította
meg az Omikót, amely vezetése alatt a magyar
zsidóság egyik igen jelentős kultúrintézményévé
fejlődött. Élénk részt vesz a Mikéfe munkásságá
ban is. 1927-ben a Pesti Izr. Hitközség akkori ve
zetősége őt kívánta jelöltetni a felsőház tagsá
gára, de az elektorok Lővv Immánuel szegedi fő
rabbit választották meg. A hitélet terén kifejtett
érdemes munkásságát azzal jutalmazta meg ezutau a
Pesti Hitközség, hogy vezető főrabbinak
nevezte ki. Kiváló hitszónok. Tudományos és ünne
Pi cikkei, vallásbölcseleti tanulmányai részben
magyar, részben héber nyelven jelennek meg. Jób
könyvének problémájáról, Kantról ós Majmuniút
mutatójáról irt művei a bölcseleti irodalom jelen
e s alkotásai közé tartoznak. Főbb müvei: Sir
"a-Sirim (1892); Jób könyvének
problémája
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(1905); Etika a Talmudhan (Blau Lajossal ós
Weisz Miksával együtt 1920); Kant
Immánuel
(1925); Dalalat Alhairin (1928).
F. D.
H e v e s y György, kémikus. ezüL Budapesten
1885aug. l.Tanulmányait a budapesti és a freiburgi
egyetemen végezte, ahol 1908. bölcsészdoktorrá
avatták. 1909-ben a zürichi egyetemen tanár
segéddé nevezték ki. 1911-ben a manchesteri
egyetem fellowja volt, 1913. pedig a budapesti
egyetemen az általános vegytan magántanárává
képesítették. 1918-ban és 1919., a forradalom
idejében, a budapesti egyetemen a kémia tanára
volt. A proletárdiktatúra bukása után Kopenhágába ment, ahol főképpen fizikai kémiával és
a radió-aktivitás problémáival foglalkozik. Több
fizikó-kémiai kérdés megoldását tette lehetővé a
rádió-kémia módszereinek alkalmazásával. Az
elemekre vonatkozó Bohr-féle elméletet döntően
megerősítette az eddig ismeretlen hetvenkettedik
elemnek, a Hafniumnak Costerrel együtt való fel
fedezése, amely világszerte ismertté tette nevét.
Értekezéseit magyar szaklapokon kívül jórészt a
Zeitschrift für Physikalische Chemie, Zeitschrift
fur Elektrochemie, Physikalische Zeitschrift ós a
Philosophical Magaziné c. folyóiratokban tette
közzé. Nagyobb önálló munkái: Az
olvasztott
sók kémiájából; Eádió-kémia és elektro-kémia ;
Lehrbuch der Éadioaktivitát.
sz. Q.
H e x n e r , 1. Béla, vegyész, szül. Liptószentmiklóson 1885. A műegyetemet Charlottenburgban végezte és u. o. szerzett doktorátust. Liebermannés Semler professzorok mellett tanársegéd
volt. Élénk munkát fejtett ki a vegyészeti iroda
lomban és számos értekezése jelent meg a
Deutsche Chemische Gesellschaft kiadványai
ban. Önálló kutatásokat végzett az éterikus
olajok terén és az iso citral anyag feltalálása az
ő nevéhez fűződik. Önálló könyve:
Erdély
bányáinak kincsei (1928).
2. H. Ervin Pál, ügyvéd, szül. Liptószentmiklóson 1886 aug. 13. Az egyetem jogi fakul
tásának elvégzése után Turócszentmártonban
ügyvéd lett, majd vezéregyénisége az ottani köz
gazdasági életnek. A csehszlovák kormány szá
mos alkalommal igénybe vette jogi tudását, kü
lönösen a munkajog kodifikálása körül. A Nép
szövetségnél többizben mint Csehszlovákia egyik
közgazdasági referense vett részt.
3. H. Gyula, ügyvéd, szül. Turdosinban
(Árva vm.) 1852. Árvamegye tiszti főügyésze,
az Ügyvédek Lapja és a Jogtudományi Közlöny
munkatársa volt. Számos jogi értekezést írt a
zsidók emancipációjának jogi vonatkozásáról.
I l i d a l m á g (Hida, ü"), nagyk. Kolozs vm. A
H.-i (orthodox) hitközség az 1820-as években
alakult meg. Alapítói Rozmann Mihály, Hersch
Lázár. Kupferstein Lőrinc, László Ezra és Sala
mon Lázár voltak. A hitközség első rabbija
Leienttag Ábrahám volt, aki 1898. bekövetkező
haláláig vezette a hitközséget. Első templomát
1850. építette a hitközség, ezt lebontották s
1910. épült fel az új templom, melynek építési
költségeit a hitközségi tagok fedezték. 1825-ben
létesült a hitközség jesivája, melynek 40 — 50
növendéke van. 1900-ban nyilt meg a két-tanerős Talmud Tóra, melyet átlag 30 növendék Iá-
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togat. Elemi népiskolát is létesített a hitközség,
ez azonbau még 1890. megszűnt. A hitközség-in
tézményei : a Chevra Kad sa és a rituális fürdő.
A hitközség megalapítása óta lassan fejlődött és
gyarapodott, csak az utóbbi években csökkent
kivándorlás miatt,'a hitközség tagjainak lét
száma. A hitközség tagjai közül a társadalmi
életben Schön Sámuel községi tanácsos és kiváló
talmudtudós és Schreiber Salamon földbirtokos,
a Chaszam Szófor unokája visznek szerepet.
Ipari vállalkozásokat létesítettek - Brunner Ja
kab szeszgyárat és 600 holdas .mintagazdaságot
és Hersch József műmalmot. A hitközség 80,000
lei-esóviköltségvetéssel dolgozik, melynek nagy
részét szociális és fllantrópikus célokra fordítja.
Több jótékony célú alapítványt is kezel a hit
község, melyeket Hersch Dávid, Porgesz Ferenc
és Ábrahám Mendel létesítettek. A hitköz
ség anyakönyvi területéhez a H.-i járás 34
községe tartozik. Lélekszáma 342, családok
száma 70, adót 40-en fizetnek. Foglalkozás sze
rint 4 gazdálkodó, 20 kereskedő, 1 ügyvéd, 2
köztisztviselő, 30 iparos, 10 szabad pályán levő.
A világháborúban résztvett hitközségi tagok
közül 12-en estek el. A forradalom alatt a hit
község tagjainak nagy részét kirabolták. A hitr
község mai vezetősége : Paneth Majer főrabbi,
Hersch József elnök, Kornhauser Ferenc gond
nok. Schreiber Salamon, Schön Sámuel, Hersch
Lázár és Ábrahám Mendel előljárósági tagok és
Schöu József jegyző.
H i l d e s l i e i m e r Izrael Azriel, német rabbi
és teológus, a felvilágosodott orthodoxia ve
zére, szül. Halberstadtban 1820 máj. 20., megh.
1899 júl. 12. Atyjánál, aki szintén rabbi volt és
Altonában E. Ettlingernél tanult Talmudot, de
egyszersmind klasszikus nyelveket és felsőbb
matematikát is. Visszatérve szülővárosába, gim
náziumi érettségit tett s a hallei egyetemre
ment, ahol Gesenius és Roediger orientalisták
nál doktorált 1844. Disszertációja cfme: TJber
die rechte Art der Bibelinterpretation
volt.
Miután szülővárosába visszatért, egy gazdag ke
reskedő leányát nőül vette és elfogadta a hires
kismartoni hitközség meghívását 1851. Legelső
dolga volt átszervezni a már régebben létesített
rendes iskolát, melybea tiszta német nyelven val
lási ós világi ismereteket egyaránt tanítottak. Az
után rabbiképző iskolát tartott fenn, melyben da
cára a szigorú orthodox álláspontnak vallásos
ügyekben, a teológián kívül felsőbb matematikát,
latint és görögöt is ő maga tanított. Ezért a türel
metlen ortbodoxok feljelentették H.-t a soproni
hatóságnál, amely 24 óra alatt bezárta az egész
szemináriumot és a nagyszámú növendék sereget
elkergette a városból, de már 1858. ezt a szeren
csétlen egyéni intézkedést jóvá tette az állam, mert
elismerte a rabbi-iskola jogosultságát. E mellett
H. nagyszerű filantróp tevékenységet fejtett ki,
amiért a keresztény lakosság is végtelenül tisz
telte. A palesztinai zsidók sorsát is állandó figye
lemmel kísérte és ápolta és saját költségén sze
gények és zarándokok részére Jeruzsálemben há
zat épített. Mindez azonban nem akadályozta
meg a chasszid Joseph Akibát, hogy átokkal ne
sújtsa, miután H.-t nem tartotta őszinte zsidónak

-

(emessdiger Jüd). H. nem törődve az átokkal.*
1868/e9-iki magyar-zsidó kongresszuson elejhS
az orthodoxok mellé akart állani, de ez leheteti
volt azok türelmetlensége miatt s ezért 35 hívé-S
a ckulturált orthodoxok» csoportját alapította
meg, melynek célja volt a tradíciók megőrzés
mellett a haladás szellemét is elsajátítani. Mint.
hogy a berlini művelt orthodoxia nem mindenben volt megelégedve Geiger Ábrahám újításai
val, H.-t hivta meg a Talmudi Főiskola élére*
H. 1869. elfogadta a meghívást, s megalapította*
majd újjászervezte a Rabbiszemináriumot. Azoní
ban sem itt, sem előzőleg Kismartonban nem
fogadott el és nem vett fel semmiféle fizetést
miután anyagilag független volt. Ellenben jút£
konysága továbbra sem ismert határt s még
Perzsiában is támogatta a szegényeket. Nagyobb
müvei: MatériaLien zur Beurteilung
der 8eptuaginta (1848): Die Epitaphien
der Grab'
steine auf dem Halberstadter jüd. Friedhofe
(1846); Verwaltung d. jüd. Gemeinde Halber*
stadt (184-9); Offener Brief an den Redakteur
derBenChananja (1858); Minchah léhára (1860);
Halakhót Gedóloth nach der handschrift der
Va ticana (i 888). Sok cikket írt a fia által szerkesztett Jüdische Presse, a párisi hébernyelvft
Ha-Lebanon, a He-Haluz és a Archives Israellte
c. folyóiratokba.
B. E.
H i l l e l , 1. a zsidóság legkiválóbb tanítója az
ókorban. Élete Heródes uralkodására esik s 40
évvel megelőzte Jézust. H. a róla elnevezett g
utána évszázadokon át fennállott Akadémia ala
pítója és feje volt. Babyloniai születésű volt 6
később jött Jeruzsálembe. Családja a legelőkelőb
bek közül való volt s Dávid királyig vezette
vissza családfáját. A tradíció szerint 120 évig
élt, ebből negyvenet tanulásra fordított, attól
kezdve pedig Izrael elismert szellemi vezetője
lett. Tanítói Sémája és Abtálion, a két híres
írásmagyarázó volt, akiknek híre vonzotta őt
Jeruzsálembe. Itt mesterének utóda s a Szaflhedrin fejedelem (nászi)-elnöke volt az időszámí
tás előtti 30 és 10 év között. Nagy hírnevét H.
egyrészt végtelen szívjóságának s magas er
kölcsi felfogásának, másrészt annak köszöahette, hogy elismerten a legélesebb eszű jogtudós
volt Judaeában, akinek döntései törvényerővel
bírtak a zsidóságban. Szent életét, mely teljes
harmóniában állott tanításaival, a tradíció bő
ségesen megörökítette s főleg a Babyloni Tal
mud ismerteti azt részletesen. Ránknézve fontosabbak etikai tanításai, melyek a szeretetet ós
békét leginkább tükröztetik vissza. H. az ember
szeretetet tartja az egész zsidó tanítás központjár
nak. Midőn egy pogány a zsidó tanok összessé
gót kérdezte tőle, H így foglalta ázt össze:
«Ami gyűlöletes neked, azt ne tedd embertár
sadnak; ez az egész Törvény, a többi csupán
magyarázat)) (Sabb. 31a). Ezáltal H. az egész
zsidó morál alapjául Mózes III. 19. 18. versét fo
gadta el. Ezt az ő tanítását vitte szét az egész
világon H. unokájának, I. Gamaliel pátriárká
nak tanítványa, a tarzoszi Saul (Pál apostol), o®
ugyanebből indult ki Jézus is, azzal a külonb*
seggel, hogy ő az emberszeretetet második P**
rancsnak fogta fel az istenszeretet mellett {Máté
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22. 39 ; Márk 12. 31, Lukács 10. 27). Az embergzeretetet H. következetesen nevezte a (-teremt
mények szeretetónek», e meghatározás számos
hangsúlyozása nyilvánvalóan mutatja, hogy a
szeretetet minden élőlényre kiterjesztette. «Ne
Ítéld meg felebarátodat, ainíg magad is nem voltál
az ö helyén», szintén tőle származó aforizma, me
lyet Máté átvesz tőle (Mátéi. 1). A szeretet gyakor
lati alkalmazásában addig ment EL, hogy elszegé
nyedett, de jobb napokat látott ismerősének lovat
ajándékozott, mert az illető a lovaglást megszokta.
Tőle való az a Maimonidesztől is hirdetett tanítás,
hogy mindenkit, aki rászorul a segítségre, korábbi
társadalmi helyzetének és szokásainak figyelembe
vétele mellett kell támogatni. Mindenek felett az
állandó tanulást tartotta kötelességnek, kapcso
latban a tiszta ós istenfélő élettel s ezért volt
maradandó és legnagyobb hatással a zsidóságra.
A Talmud számos aforizmáját is megörökítette
tudományos fejtegetésein kívül. Ezek közül fontosabbak: «Aki törekszik a hírnév után, az el
veszti nevét; aki nem növeli tudását, az apasztja;
aki nem tanul, az méltó a halálra; aki a koro
nából (t. i. .a törvónytudásból) hasznot húz, az
elvo8zik» (Ab. 1- 13); «A tanulatlannak nincs
ellenszenve a bűntől; a tudatlan nem lehet jám
bor ; a szégyenlős nem tanulhat, a szenvedélyes
nem taníthat; az üzletember nem lehet bölcs».
H. iskoláját H. házának, Bész H-nek nevez
ték, ellentétben Sammáj házával. Kétségtelen,
hogy már a két vezetőnek is számos vitája volt
a Biblia, Midrás, Halacha és Haggada felfogása
és magyarázata terén. H. fontossága abban áll,
hogy a zsidóság vallásos ós erkölcsi tanításának
valóságos megtestesülése volt, továbbá, hogy új
alapra helyezte és felújította a szentírás-exegézist, melyet Ezra alapított meg. A hagyomány,
mely oly hosszú idő után megőrizte emlékét, H-t.
mint az istenfélelem, jámbor alázatosság, ember
szeretet és tudás nagy emberét örökítette meg
s egyetlen csodatevéssel vagy ehhez hasonlóval
nem értékeli alá magasztos történelmi alakját.
(V. ö. W. Bacher, «Agada der Tannaiten» (2.
kiad. I. k.); Goitein, «Das Lében und Wirken
des Patriarchen Hillel» ; Franz Delitzsch,«Je3us
undHilleb, (3.kiad. 1879|; Rieger. «H. u. Jesus»
(1896). - H. H_ pátriárka (330-365), III. Juda
I'átnárka fia és utóda. Több jogi döntése és ren
delkezése mellett az 6 műve volt a naptárjavltás,
•fiv?T a k ° l d é s n a P e v 0 t egyensúlyba hozza, mely
wiból a szökőéveket (hónapot és napot) iktatta be
a naptárba a Szauhedrin megbízásából. Constan
tinus császár zsarnoksága alatt a vallási üldözés
*\ Zí -dókra is kiterjedt s így nehézségekbe ütkö. I H -" ü a k a Szanhedrint összehívni, holott az
l
' - ^ z diaszpóra zsidósága csak a pátriárkától és
' -^zanhedrintól fogadott el irányítást; így az
'"epnapok megállapításánál is Julianus Apos''^-^ár rendkívül jóakarattal viseltetett H.s mbe
n s őt többször kitüntette, leveleiben baru' ^
* agáról biztosította s a zsidók sorsának javitái* ' " e r t e m e S , a külön zsidó-adót pedig felfüg•sy ette. (V. ö. Graetz «Geschiebteder Juden» ;
(,e
w / , « D ó r ó t ha-Risónim»; Heilprin, «Szóder
h
*d-!i m tla
i ( W a r 8 c h a u 1897) 5 Krochmel, «Jeru-Benujah; Machzor-Vitry»(Berlin 1893).
j",,

—

Hlrsch

— III. H. amóra a 3. sz.-ból, nem pátriárka,
hanem csupán unokája I. Juda pátriárkának,
fla III. Gamalielnek és testvére II.
Judának.
Kortársa volt Origenes ker. egyházatyának, aki
vel gyakran tudományos vitákat folytatott. Nem
hitt a Messiás eljövetelében, mert szerinte az Ezókia király idejében már eljött (Szanhedrin 99a).
Számos erkölcsi mondása is fennmaradt, p. o. az
AWt-traktátusban (II. 4): «Ne különítsd el magad
a hitközségtől)); «Ne használj értelmetlen kifeje
zéseket azon hi szemben, hogy végül is megértik));
«Ne mondd, hogyha majd időm lesz rá,, tanulni
fogok, mert hátha már nem lesz időd»; «Ne bízzad
el magad halálod órájáig». V. ö. Bacher V.,
«Agada d. Amoráer és Jew. Encyclop.a
a R.
H i r é m y - H i r s c h l Adolf, festő, szül. Temes
váron 1860., megh. Rómában 1925. A bécsi aka
démián tanult. Búcsú c. képével 18S1. elnyerte
Bécsben a császári jubileumi díjat, 1882. pedig
A vandálok bevonulása Rómába c. képével a
római díjat. Ekkor Rómába költözött, ahol halá
láig élt. A Német Művészek Szövetségének elnöke
volt. A bécsi Künstlerhaus 1898. jubileumi kiállí
tásán a nagy aranyérmet nyerte el Lelkek az
Acheron mellett c. képével. Főleg Piloty stílu
sában festett antik történelmi ós mitológiai kom
pozíciói, tengerparti hangulatos tájképei, arcké
pei és szobrai révén volt népszerű a múlt század
utolsó két évtizedében. Legismertebb munkái:
Pestis Rómában; Ahasvér; Sz. Cecília; Lako
dalmi menet Rómában; Prometheus az Okeanidákkal; Aphrodité.
F. B.
H í r s c b , 1. Lipót (Örményest), könyvnyom
dász, BZÜI. Pesten 1841 márc. 4., megh. 1920
febr. 2. A nyomdaipart Müller Emil nyomdájában
tanulta. A 70-es é vek munkásmozgalmaiban jelen
tékeny szerepet játszott. 1873 a Franklin Társulat
ügyvezetője, 1894. pedig ügyvezető-igazgatója
lett. 1912-igállt e vállalat ólén és kiváló érdeme
ket szerzett a hazai nyomdaipar fejlesztése körül.
Nyugalombavonulása alkalmával <törményesi»
előnévvel a magyar nemességet kapta. Leánya
Radoné H. Ne Ily (1. o.) festőmüvésznő.
2. H. Márkus, hamburgi főrabbi, szül. Tiszabeőn 1833 febr. 9., ahol atyja, H. Izsák Cevi rabbi
volt, megh. Hamburgban 1909 máj. 18. Több ha
zai jesivát látogatott és világi tudományokkal is
foglalkozott. A kor szokása szerint 18 éves korá
ban megnősült, de csakhamar özvegységre jutva,
folytatta tanulmányait. Prágában két évig az
egyetemet látogatta és Rappaport rabbi tal
mudi előadásait hallgatta. Ezután rabbi állást fog
lalt el Karcagon, hol iskolát létesített és a hitköz
ség intézményeit felvirágoztatta, majd hasonló
buzgalommal működött szülővárosában, Tiszabeőn. 1861-ben Óbuda főrabbija lett. A régi, jóhírű, de utóbb aláhanyatlott hitközség alatta
ismét fellendült. Nagy látogatottságnak örven
dett az általa fentartott josiva is. MidŐD a kor
mány 186*. komolyan foglalkozott a rabbiszemi
nárium felállításának kérdésével, Brill pesti és
Steinhardt aradi rabbival együtt ő is megbízást
nyert az alapítandó főiskola tervezetének kidol
gozására. A kormány azontúl is többször fordult
hozzá rituális, házasságjogi és más zsidó egy
házi kérdésekkel. 1867-ben a kassai hitközség
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konzervatív és haladó felfogású tagjai háború
ságban voltak egymással és ekkor a kormány
kormánybiztosi hatáskörrel küldte őt ki, hogy
rendet teremtsen. Az 1868—69-iki kongresszuson
(1. o.) a felekezeti pártok közt békét akart létre
hozni, de sikertelenül. A kiváló pap 1 880. a prágai,
majd a hamburgi hitközségnek lett rabbija, utóbbi
állásában a felvilágosodott néniét konzervatív
zsidóságnak egyik tekintélyes vezére volt.
3. H. Nelly, festő, szül. Budapesten 1871., megh.
Bécsben 1915, Rágó Sámuel hírlapíró (I. o.) fele
sége. A Mintarajziskolában tanult. Főleg illusz
trációi révén ismeretes, noha arcképeket is festett.
Többször kiállított a Műcsarnokban és a Nemzeti
Szalonban. Egyik legutolsó művét, a háborúban
készült Vörös Kereszt apoteózisát jótékony célra
adományozta.
F. B.
4. H. Ödön, közgazdász, szül. Nagyiklódon
1869., megh. 1921 okt. 17. Apja H. Áron, az első
erdélyi zsidó földbirtokosok közé tartozott. Ki
váló szervező erő volt. Megalapította a Magyar
Földgáz r.-t.-t és erdélyi elnöke volt a GyOSznak. Az impérium átvételekor a román kormány
megbízásából elkészítette a szeszadó törvény
javaslatot. Puritán jellem volt, sokat adakozott
különböző jótékonycélokra.
H i r s e l i I Mózes, filantróp, szül. Aradon 1790.,
megh. Bécsben a hatvanas evekben. Jómódú szü
lőktől származott és kitűnő nevelésben részesült.
Már 23 éves korában előljáró volt, ami akkor
bíráskodási jogkört is jelentett. Az új templom
és iskola alapítási terve tőle indult ki. E célra
tízezer forintot adott és az építkezést maga ve
zette, úgy, hogy 1830. az ő munkálkodása követ
keztében tudták azokat felavatni. Később Bécsbe
költözött, de sohase szakította meg az összeköt
tetést hitközségével és midőn Haynau megsar
colta az aradi és más zsidó hitközségeket, akkor
H. az udvarnál kieszközölte azok enyhítését. A
négyos2tályo8 zsidó fiú- és leány-polgári iskola
alapítását Aradon szintén ő váltotta valóra s a
kormánytól telekadományozást és állami támo
gatást eszközölt ki. Gondja kiterjedt a temetőkre
is és új hullaházat építtetett saját költségén,
amelyben a tetszhalottak élesztésót a hitközség
kötelességévé tette. A szegények támogatásában
nem ismert felekezeti különbséget. Az uralkodó
már 1838. magas rendjellel tüntette ki, az aradi
iskolákban pedig arcképének elhelyezését ható
ságilag rendelték el. Később üzleteitől vissza
vonult, fia padig Amerikába vándorolt ki.
8. R.
H i r s c h l e r , 1. Ágoston*, orvostanár, szül.
Budapesten 1861., megh. Kaltwald svájci fürdőo,
1911 júl. 12. Fia volt H. Ignác (1. o.) főrendnek,
az első magyar szemész-specialistának és a Pesti
Izraelita Hitk. elnökének. A budapesti egyete
men tanult s Korányi Frigyes (1. o.) klinikáján
lett asszisztens, majd 1891. magántanár az egye
temen. Később a Poliklinika, majd a Szt. István
kórház belgyógyász főorvosa és rk. egyetemi
tanár lett. Igen nagy irodalmi munkásságot fej
tett ki hazai ós külföldi szakfolyóiratokban.
A diaetetika tankönyve c. müvét Terray Pállal
együtt írta (1900).
2. H. 1. Ignác, orvostanár, főrendiházi tag,
szül. Pozsonyban 1823., megh. Budapesten 1891
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nov. 11. Egyetemi tanulmányait Pesten és Bécsben végezte. Ezután u. o. és Parisban volt éve!
keiíát szemészeti asszisztens, de 1850. visszaköltö
zött Pestre, ahol haláláig az ország legelsőéi
legkiválóbb szemész-specialistája volt, sőt sokájif
egyetlen fővárosi ophthalmológus volt, amiért a
m. kir. Orvosegyesület 1874. elnökének, 188l
tiszteletbeli tagjának, 1869. pedig a Magyar Tu
dományos Akadémi a is tag-jának választotta meg*
Tagja volt az Orsz. Közegészségügyi Tanácsnak
1885 óta pedig a főrendiháznak is, ahol mint &
zsidóság reprezentánsa szerepelt. H. egyik el&.
harcosa és ve/etője volt a zsidóság magyaroso
dásának és kulturális haladásának. Elnöke volt
az 1868—69-i orsz. zsidó-kongresszusnak, majd
a Pesti Izr. Hitk.-nek. A kongresszuson ő volt a
haladó-párt vezére és alapítója volt a Magyar
Izraelita Egyletnek, továbbá az Izr. ösztöndíjegyletnek. Mint a zsidó emancipáció legtekinté
lyesebb harcosa, a kormánykörök rokonszenvét is
megnyerte. Emlékbeszédei Bókay Kern J.,Graefe
és Czermák fölött könyvalakban is megjelentek.
További művei: Tapasztalatok a szeszes italok'
kai, valamint a dohánnyal való visszaélésekről,
mint láttompulat okairól (1870, németül 1871);
Adat a szaruhártya
gyurmájába
lerakódott
f estanyag ismeretéhez (1872); Adatok a látó'
hártya-állomány
kórodai ismeretéhez (1874);
Zur Casuestik der Anaesthesie und Hyperaesihesie der Netzhaut (1874); Beitrag zur Kentnis
der Pigment-Ablagerungen
im Paremchyn der
Hornhaut stb.
'
s. R.
3.HU.Ignác,rabbi,szül. Pusztamiskón (Vesz
prém vm.) 1873 nov. 11. 1891— 1901-ig a buda
pesti Eabbiképzőben tanult, közben egy évig
a berlini Lehranstalt hallgatója volt. 1901-ben
avatták bölcsészdoktorrá, 1902. pedig rabbivá.
Előbb vasvári rabbi volt, aztán vallástanár Sze
geden, 1920 óta pedig a Pesti Izraelita Hitközség
vallástanára. Jelentékeny irodalmi munkásságot
fejt ki. Munkája: A külső tudományok története
a középkori zsidóknál (1901). Cikkei a Magyar
Zsidó Szemlében, az Egyenlőségben, a Bloch
Emlékkönyvben, a Magyar Izraelben és a Magyar
Zsinagógában jelentek meg.
-?-D-

I l i t á g a z a t o k . A zsidó vallás nem dogmati
kán és annak rendszertanán épült fel, hanem aa
Egy-Isten hiten. Szelleméből hiányzik a leigazó
tendencia ós az imperativusai azért nem mere
vedhettek dogmákká, mint más pozitív vallások
ban. Lényegileg tehát abban különbözik más monotheisztikus vallásoktól, hogy dogmák helyett
törvényekkel szabályozza a hitéletet ós bárha
ezek egységes rendszert alkotnak, elháríthatlafl
engedelmességet mégis csak az Istenhit számára
ós azoknak a törvényeknek követeltek a kodiflkátorok, amelyeket az emberi erkölcsökbe ágya
zott az isteni akarat. Hillol, a zsidó vallásrenaszer egyik legnagyobb építőmestere, a n Q y ^
érezte ezt, hogy (harminc évvel a rendes idő
számítás előtt) a Biblia minden parancsát egy
nevezőre hozta a gyakran hangoztatott felebarát*
szeretet (1. o.) törvényében : «Ami rosszul e s i ^ J ?
neked, ne tedd azt felebarátodnak sem. Szerep
felebarátodat, mint tenmagadat, az egészTóran**
ez a lényege». Próféták is voltak, akik a Tóra 61*
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törvényét egy vagy két mondatba sűrítették össze,
de azokban aztán az erkölcsi élet egész rendszere
lüktetett (1. Etika, Szeretet). Dogmatikus különb
eégek először a makkabeusi szabadságharc után
való időkben merültek fel, de azok is inkább
nacionális és antinacionális különbségek voltak
(1. Farizeusok, Szadduceusok, Gondviselés. Pre
desztináció)- Az apokryph Szirach (1. o.)szerint az
igazán vallásos zsidó elmélkedése ez időben még
nem terjedt túl a megengedett szemlélődés ha
tárain s a vallás kötelességeit szigorúan meg
tartotta. A Talmudból is az tűnik ki, hogy dog
matikai különbségeknek alárendelt jelentősé
get tulajdonítottak (Chaggiga 12a; E>ubin 13b).
jóllehet, hogy vallási kérdések számos vita a
aduk alkalmat. Ezekből a vitákból mindazon
által olyan rendszer alakult ki, amely nem nél
külözi a dogmatika elemeit ós ezek érvényesül
tek a liturgia ókori megszövegezésében is, az
Egy-Isten eszméjének a semá-ban erős lehort^anyozása és a messiási eszmének, valamint a
feltámadás hitének a semonó eszró-ben való erő
teljes hangoztatása által. Ezek tehát kikerültek
a megvitatható kérdések témaköréből, de H. ká
azért mégsem merevedtek. Az alexandriai Philo
volt az első zsidó tudós, aki megkísérelte, hogy
dogmákat hámozzon ki a Tóra törvénykomplexu
mából. De Mundi Opi/?ctoc.művében(61.)akövetkező H.-at tartja a mózesi hitvallás föltételei
nek : hinni kell, hogy: 1. Isten van és uralkodik;
2. Isten egyetlenegy; 3. a világ teremtés útján
jött létre; 4. a teremtés egységes; 5. az isteni
gondviselés uralja a teremtett világot. Doktrínái
azonban nem találtak követőkre sem a tannaiták
és amorák (1. o.) között, sem a későbbi zsidó tudó
soknál. Inkább hozzáfért az akkori és a későbbi
zsidó gondolkodáshoz az a másik meghatározása,
umely a Tízparancsolatot (1. Dekalógus) tette meg
a zsidó vallás föltételének. A Jer. Talmud szerint
a sémá-ban foglalt hitvallomás és a Tízparancso!atképeziazsidóvallá8 foglalatát. Aközópkorban, mikor a többi vallások rendszerré alakultak,
a zsidó vallásban már tudatosabban törekedtek a
dogmatizálásra de inkább védekezésből csak, hogy
az akkor uralkodó nemzsidó, de Egy-Istent valló
vallások csábító dogmatikáját ellensúlyozhassák.
Ibn Ezra{\\. sz.) Pbilo álláspontján a Tízparan
csolatot vallja a zsidó vallás feltételéül. Szaádja.
gáón korában (9. sz.) Emunosz vedéosz c. művé
é n a következő H.-at állította f e l : l . A világ
teremtés útján jött létre ; 2. Isten egyetlenegy és
tf>8t nélkül való; 3. a Tóra Isten kinyilatkozta
tása ; 4. a szóbeli hagyomány isteni eredetű; 5.
ftz ember igazságosságra van hivatva; 6. Istentől
v
<'i!ó a lélek, hogy a bűnt elkerülhesse; 7. Isten
büntet és jutalmaz ; 8. a lélek tisztán született és
^ilála után elhagyja a testet; 9. a halottak fel
•<>gnak támadni és el fog jönni a Messiás ; 10.
t'gítélet. Ezt nem kanonizálta a zsidóság. De el™?adta és liturgiájába is iktatta Maimonides 13
"-tagazatát, sok vita és sok harc után. EzekÖG
n_vallani kell: Isten létezését, egységét, teljes
8
Pintualitását, örökkévalóságát, imádság tárgya
j'8«k Isten lehet, hogy prófétáiban kinyilatkozott,
K,
gy Mózes legkimagaslóbb a próféták között,
iiogy a T 0 r a Sínai hegyén adatott és ennél fogva
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változhatatlan, hogy Isten előre tudja az ember
cselekedeteit, hogy van megtorlás, hogy a Messiás
el fog jönni és hogy Isten akaratából feltámadnak
majd a halottak. Maimonidesz maga is öregebb
korában csupán az Isten egységét és az idolatria
teljes tagadását tartotta a zsidó hit elalkudhatlan
feltótelének. De 13 hitágazata tömör és újszerű
foglalata miatt mégis elterjedt, népszerű is lett,
általános elfogadásra azonban nem talált.Annyira
nem ismerték el dogmatik isDak az ő 13 H.-át,
hogy a XIII., XIV. sz.-ban: Nachroanidesz, Simon
be Cemaeh Duran, Josef Albo és mások háromra
és négyre redukálták le a tizenhármat, mégpedig
az Egy-Istenben, a teremtésben, a kinyilatkozta
tásban és a Gondviselésben való hitre. Ch. Crescas
és Dávid Estella hét hitágazatról beszélnek, míg
Dávid ben Jomtov ibn Bilia még másik tizen
hárommal toldotta megMaimonidesz hitágazatait,
Jedája Penini pedig 35 főprincipiumot állapított
meg. Aser ben Jéchiel (14. sz.) toledói rabbi el
avultaknak minősítette Maimonidesz hitágazatait
és ugyanígy vélekedett A bravanel is és bár Chaszdai Crescas és Josef Albo ellen megvédelmezte
Maimonideszt, a judaizmust még sem tartotta
összeegyeztethetőnek a dogmatikával. Mindmáig
ez az uralkodó felfogás, de Maimonidesz hitága
zatai mégis helyet kaptak a liturgiában és még
a Jigáal e. himnuszt is, amely a 13 hitágazatot
tartalmazza, fölvették a mindennapi (reggeli)
imarendbe.
S. E.
Irodalom. Löw Lipót. Gesammelte Bchriften (1. Jüdische
Dog-men); Emil Hirsch (Jew. Encyclop.); Schlesinger, Albo
<-Ikkarim>-jának német fordítása 16—43); .lost, GescMchte
des JudentTams und seiner Sekten: Hamburg-er, Kealencyclopedie f. Bibel 11. Talmud': Scheehter, The Dogmas
of Judaigm ; Aub, Über die Glanbenssymbole der mosaiscben Religíon; Creiznach, Grnndlehren des israelltischen Glaubens.

I l i t k ö z s é g e k . A mai értelemben vett H.,
vagyis szertartási, kulturális és humanitárius
intézmények fentartására létesített testületek
csak a zsidóság polgári egyenjogúsítása óta
léteznek. Azelőtt a zsidó községek (Communitas Judeorum) t. i. politikai közületek voltak.
Ezeknek hatásköre nemcsak a szertartási, kultu
rális és humanitárius célokra terjedt ki, hanem
a politikai községben lakó zsidóság közigazga
tási ügyeire is. Amikor Európa különböző álla
maiban a zsidók emancipációja bekövetkezett,
a zsidó községek, mint ilyenek megszűntek, mi
vel a zsidó polgárok közigazgatása azonos lett a
többi polgárok közigazgatásával 8 a megszűnt
zsidó községek átalakultak H.-ké. így történt
ez Magyarországon is. Az 1 8 6 8 - 6 9 . egyetemes
gyűlés (1. Kongresszusi szervezet) határozatai
nak 1. §-ába iktatta, hogy «a magyar és erdély
honi izr. H., kizárólag H-, a szokásos izr. isten
tiszteleti, szertartási, oktatási és jótékonysági
intézeteknek kebelökben fen tartása és azoknak
alkalmas tisztviselők általi vezetése és kezelte
tése céljából.» Magyarország izraelita hitközsé
geinek joghelyzetót és szervezetét, amennyiben
azok kongresszusi szervezetűek, az 1869 jún.
hó 14-én kelt királyi rendelettel jóváhagyott kon
gresszusi szabályzat, az orthodox szervezetű
H.-étaz 1871:26,915. vkm. rendelet, a statusquo
ante szervezetű ekét az 1928. évi-35847/11. vkm.
rendelet és ezenkívül még számos más kormány-
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rendelet szabályozza. Ezek közül legfontosabb
az 1888:1191. sz. vkm. rendelet, ameJy mind a
három szervezető H.-re egyformán vonatkozik.
Izraelita hitközség törvényesen csak akkor léte
sülhet, ha a létesítendő hitközség alapszabályait
a vk. miniszter jóváhagyta. Mig a keresztény
vallásfelekezetek egyházközségei szabadon ke
letkezhetnek, mivel az 1868:53. t.-c. 24. §-a
szerint «új egyházgytllékezetek alakítása s leány
egyházaknak anyaegyházakká, vagy viszont
ezeknek leányegyházakká átváltoztatása a vallás
felekezetek kizárólagos jogai közé tartozik*, ad
dig a zsidó H. szabályszerű alakulásához mindig
szükséges a kormányhatósági jóváhagyás, mint
hogy a recepciós törvény nem terjesztette ki az
izraelitákra az 1868:53. t.-c. fenti rendelkezéseit.
Az izraelita H. a megfelelő testületi jogokkal
felruházott autonóm és egymástól független tes
tületeket alkotnak, amelyek a többi H.-kel csak
annyiban vannak jogviszonyban, amennyiben a kü
lönböző szervezeti szabályok azt kifejezetten meg
állapítják. Az izraelita H. hazánkban négy fő
csoportra oszlanak, aszerint, hogy melyik orszá
gos szervezethez csatlakoztak, vagy pedig szer
vezeten kívül állanak. Ezek szerint vannak kon
gresszusi, orthodox és a statusquo ante H. or
szágos szövetségéhez csatlakozott H. s oly H.,
amelyek a fönnálló három országos szervezet
egyikéhez sem csatlakoztak (szervezeten kivül
álló statusquo ante H.). Vannak ezen kívül ú. n.
szefárd EL, amelyek azonban az orthodox szerve
zethez tartoznak. Hatáskör szempontjából az izr.
H. részben fő vagy anya-H., részben mellék,
illetve fiók H. Fő vagy anya-H. nek csupán azon
izraelita H. tekinthetők, amelyeknek anyakönyv
vezetési joggal felruházott rabbisága ván. Azon
H. pedig, amelyek anyakönyvvezetési joggal nem
bírnak, mellék, illetve fiók H.-nek tekintetnek s
az illetékes anyahitközség felügyelete alá van
nak rendelve. Valamint minden magyar állam
polgárnak valamely belföldi község kötelékébe
kell tartozni, úgy minden izraelitának valamely
belföldi hitközséghez kell tartoznia és pedig a
lakóhelyükön levő, vagy ahhoz legközelebb
eső H.-hez. (1868: 53. t - c . 20. §. kongreszszusi szabályzat I. 7. §). A H.-hez való tartozás
tehát közjogi kötelesség, amely az ottlakástól
függ. A hitközség kötelékébe való felvétel a
hitközség részéről sem meg nem tagadható, sem
felvételi díj (bekebelezési díj) lefizetésétől füg
gővé nem tehető. Egy politikai községben külön
böző szervezetű H. lehetnek, és pedig kongreszszusi s orthodox szervezetüek, sőt amennyiben
már az 1888: 1191. vkm. rendelet hatálybalépése
előtt működtek, statusquo ante H. is. Azokban a
politikai községekben, ahol ügy kongresszusi,
mint orthodox szervezetű H. vannak, új status
quo ante szervezetű H. alakítását a vkm. minisz
ter mindeddig nem engedélyezte. Valamely
izraelita hitközségből, akár az ugyanazon poli
tikai községben fönnálló más izraelita hitközség
hez való csatlakozás, akár ugyanott új hitközség
alakítása végett kilépő tagok, kötelesek az ott
hagyott hitközség mindennemű terhét, a kilépés
évén túl még 5 éven át oly mértékben viselni,
mintha az otthagyott hitközségnek még tagjai

volnának. Tehát tartoznak úgy a közvetlen kni
tuszadót, mint a közvetett (gabella stb.) járnlL
kokat megfizetni és ezenfelül tartoznak m&>
mindazon magánjogi kötelezettségek lerováa&han
résztvenni, amelyeket az általuk elhagyott hit
község az ő nyilt, vagy hallgatag hozzájárnia.
lásukkal alapszabályszerűen elvállalt. A kon
gresszusi vagy az orthodox szervezetből a status
quo ante szervezethez való csatlakozás csak az
esetben lehetséges, ha a hitközség külön e célra
összehívott közgyűlésén összes szavazatkópes
tagjainak legalább háromnegyed része, névsze
rinti titkos szavazással elhatározza azt és ha
ehhez a vkm. miniszter hozzájárul. Ha az ezen
célra egybehívott hitközségi közgyűlés nem lenne
határozatképes, sőt a legalább 14 napon beltiL
de legfeljebb hat hónapon túl összehívandó mék*
sodik gyűlésen sem jelennének meg a tagok ha
tározatképes számban, — akkor az ugyanezen
határidő betartásával egybehívandó harmadik
közgyűlés a megjelentek számára való tekintet
nélkül határoz a másik szervezethez val6
csatlakozás tárgyában. A H. igazgatási szer
vei : a képviselőtestület, a választmány, az elöl
járóság és az elöljáróság élén álló hitközségi
elnök. A hitközségi kópiselőtestületet az öszszes választó képes tagok választják. A képvi
selőtestület saját kebeléből választja a választ
mányt, a hitközség elnökét és annak elöljá
róit. A H. igazgatási szerveinek alakulását és
hatáskörét illetően az egyes H. alapszabályai
rendelkeznek. Általánosan kötelező szabályokat
tartalmaz ugyan a kongresszusi szabályzat, azon
ban ezen szabályzat egyes elavult rendelkezéseit
a hitközségi alapszabályok áttörték s minthogy
kormányhatósági jóváhagyást nyertek, az illető
hitközségre való vonatkozásban az alapszabályok
irányadók. Általánosságban megállapítható, hogy
a hitközségi képviselőtestület, mint a H. legfőbb
igazgatási szervének hatáskörébe tartoznak : az
évi költségvetés megállapítása (budgetjog),a hit
községi alkalmazottak szerződtetése, kölcsönök
felvétele, a hitközség különböző bizottságainak
megválasztása, a hitközségi alapszabályok meg
alkotása és azok módosítása. A képviselőtestület
tagjainak száma a H. nagysága szerint változó.
A választmány a hitközségi képviselőtestület vé
leményező szerve s tagjainak száma az egyes H.
szerint változó. A hitközségi elöljáróság a H.
közvetlen igazgatási szerve, amely eljárásáért a
hitközségi képviselőtestületnek felelős. Az elöl
járóság hatáskörébe tartozik mindaz, ami a hit
község alapszabályai szerint a képviselőtestület
vagy a választmány hatáskörébe nincs utalva.
A hitközségi elnök képviseli a hitközséget ható
ságok és más harmadik személyek előtt, 6 elnö
köl a képviselőtestület, választmány és az elöl
járóság ülésein s gondoskodik azok határozatai
nak végrehajtásáról a hitközség tisztviselői útján
(1. Hitközségi alkalmazottákí.
A hitközségi ta
goknak jogában áll a hitközség összes intézmé
nyeit a fennálló szabályok szerint igénybevenni,
viszonta H.-nek jogában álltagjaiktól egyenes évi
kultuszjárulókot és egyéb közvetett illetékeket
követelni (1. Hitközségi adó). A hitközségnek
jogában áll az egyenes évi kultuszjárulékot tagja'*
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tói közigazgatási végrehajtás útján behajtani.
A H.-bóf kilépni, anélkül, hogy a kilépés egyúttal
a vallás felekezetből való kilépést is jelentené, csak
oly módon lehet, hogy az illető a kilépéssel egy
idejűleg a lakóhelye szerint illetékes községben
fennálló másik izraelita hitközséghez csatla
kozik. Ez esetben a kilépő hitközségi tag az elha
gyott hitközség terheihez a már fent ismertetett
módon tartozik még öt éven át hozzájárulni.
Amennyiben valamely hitközség, tagjai elköltö
zése folytán megszűnne, vagyonának hovafordítása tárgyában a vallás- és közoktatásügyi
miniszter határoz. (V. ö. Venetianer Lajos, «A
zsidóság szervezete az európai államokban»,
Budapest, 1901; u. a., «A magyar zsidóság tör
ténete)), u. o. 1922; Hajnóci, «A magyar zsidók
közjoga», Lőcse, l!r09).
M. E.
Hitközségek községi és állami segé
l y e z é s e . Magyarországon az egyház és állam
szoros kapcsolatban van egymással. Ezen alap
elvből folyik, hogy a magyar törvényhozás több
iránybaD gondoskodott a H.-ről. A) A politikai
községek részéről a hitközségeknek juttatott
segély kétféle: a hitközségek általános segélye
zése, a hitközségi elemi népiskolák segélyezése.
A hitközségek általános segélyezésére a jogala
pot az 1868 : Lili. t.-c. 23. §-a szolgáltatja, amely
törvényi rendelkezést a recepciós törvény az
izraelitákra is kiterjesztette. Ez a törvényhely
azt mondja, hogy: különböző vallásfelekezetnek
által lakott községben és városban, mely házi
pénztárából egyházi célokra, vagy valamely
felekezeti iskoia javára segélyt szolgáltat ki, e
segélyben, igazságos arány szerint
minden
ottan létező vallásfelekezet részesítendő. A köz
igazgatási bíróság joggyakorlata továbbfejlesz
tette a törvénynek ezt az intézkedését abban az
irányban, hogy a község a vallásfelekezetek ré
szére hosszú időn át juttatott segélyt egyoldalúan
vissza nem vonhatja. A közigazgatási bíróság
gyakorlata szerint a törvényben hivatkozott
igazságos arány kulcsául rendszerint a külön
böző vallásfelekezetek helybeli lélekszámának
aránya szolgál. Ettől az általános szabálytól
azonban eltérésnek van helye s a lélekszámon
alapuló aránykulcsot, különösen a közművelődés
érdeke szempontjából, lényeges körülmények
befolyásolják. A hitközségek elemi népiskoláinak
támogatására az országos népiskolai alaptörvény
(1868 : XXXVIII. t.-c. 25. §.), kötelezi a politikai
községeket, amidőn olyképpen rendelkezik, hogy
a község segélyezése a különböző hit felekezeti
iskolák közt igazságos arányban osztandó meg
8
egy hitfelekezet iskolájától sem vonható el,
ffi
íg a többi hitfelekezetek iskoláinak támogatása
meg nem szűnik. Abban a kérdésben, vájjon a
község részéről juttatott segély az igazságos
a
>~ánynak megfelel-e, végső fokon a közigazgafew bíróság határoz (1896 : XXXVI. t.-c 48. §.).
&) A hitközségek állami segélye ugyancsak kéte e
- - a hitközségek általános segélyezése (ide
«*rtozik bizonyos iskolákban történő hitoktatás
költségeinek az állam által való viselése) és
,l
felekezeti népiskolák
állami
segélye. A
oiagyar zsidó vallásfelekezetnek az a ' joga,
l!
^ y államsegélyt igényelhessen, az 1848 : XX.
sidó

Lexikon.

—

Hitközségi adó

t.-c.-en alapszik, amely törvényhely az egyház
és állam közötti viszonyban alapelvként mondja
ki, hogy a vallásfelekezetek egyházi és iskolai
szükségletei az állam által fedeztessenek. Az
1848 : XX. t.-c. csak a bevett vallásfelekezetekre
vonatkozik s ámbár az 1895:XLII. t.-c. az izrae
lita vallásfelekezetet is bevettnek nyilvánította
(recepció), az 1848 : XX. t.-c.-et kifejezetten nem
terjesztette ki az izraelitákra. Erre azonban szük
ség sem volt, mert a helyes jogi felfogás szerint
a recepciós törvény azon rendelkezésének, hogy
«az izraelita vallás törvényesen bevett vallásnak
nyilvánittatik)), nem lehet más értelmet tulaj
donítani, mint, hogy a törvényhozás ezzel azt
akarta kifejezni, hogy mindazon jogok, amelye
ket korábbi vagy későbbi törvények a bevett val
lások részére biztosítanak, az izraelita vallást is
megillessék. A gyakorlatban a magyar állam a
tenti törvényen alapuló kötelezettségének, az
izraelita vallással szemben, meglehetősen mos
tohán tesz eleget. Ezen kötelezettsége alapján, az
állam viseli általában az állami iskolákban tör
ténő izraelita vallásoktatás költségeit, amennyi
ben avallástanítókrészóről atörvényesen megálla
pított feltételek fennforognak. Ezen előfeltételek
között legfontosabb, hogy az illető vallásoktatók
teljes heti óraszámmal tanítsanak és kizárólag
hitoktatással foglalkozzanak. A hitközségek elemi
népiskolái állami segélyezésének törvényi bázisai
az 1907 : XXVII. és az 1913 : XVI. t.-c.-ek. Ezen
törvényi rendelkezések szerint a hitközségek
kötelesek elemi iskolai tanítóiknak a törvénye
sen meghatározott javadalmazást kiszolgáltatni.
Amennyiben erre képesek nem lennének, úgy jo
gosítva vannak a hitközségek államsegélyért
folyamodni s ha a törvényben pontosan körülírt
előfeltételek meg vannak, úgyazállam az államse
gélyt elvileg kötelesmegadni. Az izraelita népisko
lák állami segélyezésénél nagy változások követ
keztek be a világháború után. Az 1922: VI. t.-c. és
18. t.-c.-ek felhatalmazták a kultuszminisztert,
hogy revízió tárgyává tegye az elemi népiskolák
államsegélyének ügyét, különösen azon szem
pontból, hogy az iskola fentartása kultúrpoliti
kai okokból szükséges-e és hogy az iskolafentartó az állami segélyezésre valóban reá van-e
utalva. Ezen revizió folytán számos magyaror
szági zsidó hitközség elemi népiskolájának ál
lamsegélye megszűnt. V. ö. Munkácsi E. «Pejezetek a magyar zsidó vallásfelekezet újabb jog
gyakorlatából)) (Budapest, 1926).
M.E.
H i t k ö z s é g i a d ó . A H. közjogi kötelezettség,
amelynek fizetése által a tagok kötelezően hozzá
járulnak a hitközség terheihez. A kongresszusi
statútum 13. §-a értelmében: «minden hi'község
szükségleteinek fedezése végett, adóképes tag
jaira közvetlen és közvetett illetékeket róhat.»
Az 1888: 1191. sz. vkm. rendelet 5. §-a sze
rint pedig: c-minden izraelita köteles azon izrae
lita hitközség, liókhitközség, vagy imaházi
egyesület terheihez tagként hozzájárulni, mely
nek területén lakik.» A H. íizetése nemre és
állampolgárságra való tekintet nélkül kötelező
a hitközségek területén lakó zsidókra. Az adó
fizetési kötelezettség (az egyenes adót illetően) a
hitközség területére való költözést követő január
24
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hó 1. kezdődik és a már fennálló adóterhet nem
szünteti meg a hitközségi tag halála sem,
amennyiben az elhalálozásig esedékes adó a ha
gyatékot terheli. Minden zsidó azon hitközségnél
köteles adózni, amelynek területén lakik. Ha
valakinek több helyen van lakása, úgy az 1888.
évi 1191. sz. vkm. rendelet értelmében, «az illeté
kes községek közt szabadon választhatja azt,
amelyhez tartozni akar.» A hitközségek közötti
szabad választási jogot későbbi miniszteri rende
letek és a joggyakorlat következő módon ma
gyarázzák: Ha valakinek bel- és külföldön van la
kása, úgy a külföldi hitközségnél való adózás csak
az esetben mentesít az alól, hogy az illetőt balföldi
hitközség meg ne adóztathassa, ha igazolást nyert,
hogy azon külföldi izraelita hitközség terhei alól
az ottani törvények szintén felmentik azt a zsidó
lakost, ki valamely magyarországi hitközségnél
való adózásra hivatkozik (2220/1889. és 5*5,639/
1895. vkm. rendeletek). Midőn valakinek 2 vagy
több belföldi községben van lakóhelye, a több
hitközség közötti választási jog korlátlanul s kü
lönösen, cccontra bonos mores» nem gyakorolható.
ccContra bonos mores» tekintik a kisebb terhet
jelentő hitközség részére történt választási jog
gyakorlását, ha az adózó a választási jogot csak
akkor gyakorolja, ha már a nagyobb hitközség
részéről jogerősen megadóztatott, továbbá, ha a
többterhet jelentő hitközség területén tartózko
dik az óv nagyobb részében. Amennyiben vala
mely hitközségi tag az izraelita vallásfelekezet
kötelékéből kilép, és valamelyik más bevett vagy
törvényesen elismert vallásfelekezethez csatla
kozik, úgy a kilépés évére esedékes H.-t meg
fizetni tartozik. Amennyiben azonban nem csat
lakozik valamely bevett, vagy törvényesen el
ismert vallásfelekezethez, úgy köteles a kilépés
idejét követő ötödik naptári év végéig H.-t űzetni,
azonban a kilépést követő 5 óv egyikében sem ter
helhető nagyobb adóval, mint amennyit a kilépés
évében tartozott fizetni. Amennyiben valamelyik
hitközségi tag hitközsége kötelékéből-kilép, anél
kül, hogy az izraelita vallásfelekezet kötelékéből is
kilépne, ami csak úgy lehetséges, hogy a helybeli
másik izraelita hitközséghez csatlakozik,úgy köte
les az otthagyott hitközség mindennemű terheit a
kilépés évén túl még öt éven át oly mértékben
viselni, mintha az otthagyott hitközségnek még
tagja lenne. Tartozik tehát úgy az egyenes, mint
a közvetett hitközségi adókat fizetni és ezenfelül
tartozik mindazon magánjogi kötelezettségek
lerovásában is résztvenni, melyeket az általa
otthagyott hitközség az ő nyilt, vagy hallgatag
hozzájárulásával alapszabályszerűen elvállalt.
A hitközségi egyenes adót első fokon a hitközség
alapszabályszerűen megalkotott adókivető bizott
sága veti ki. A H.-kivető bizottság által hozott
határozat ellen, az összegszerűség kérdésében
jogorvoslatnak van helye a hitközség másod
fokú adókivető szervéhez, egyes hitközségekben
még egv harmadik fórumhoz is. Az összegszerű
ség kérdésében azonban világi hatóságokhoz
jogorvoslatnak nincs helye. Ha azonban az adózó
nem az összegszerűséget, hanem az adókivetés
jogalapját sérelmezi, úgy ezekben a kérdésekben
az állami hatóságok döntenek és pedig I. fokon
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Hitközségi alkal mázott*!*

kis- ós nagyközségekben a főszolgabíró re*.
dezett tanácsú városokban a polgármester t8r
vényhatósági joggal felruházott" városokban*
városi tanács. 11. fokon a közigazgatáai bízott!
ság és végsó fórumként a v. k. miniszter
A H. vagy egyenes, vagy köz vetett adó. AzeRyL*
nes adót évi kultuszjáruléknak nevezik a ez a t
amit közönségesen H.-nak neveznek. Az egyeasB
évi kultus sjárulék összegét a hitközség adókivető
szervei a iaitközségi tagok vagyoni és jövedelmi
viszonyaihoz, valamint a hitközség terheihez ará
nyítva vetik ki. A hitközségi közvetett .adók azok
az illetékek, amelyeket a hitközségi tagok akkor
fizetnek, amidón és ahányszor a hitközségnek va
lamely illetókterhes funkcióját igény be veszik.
Ilyenek a temetési konduktusi díjak, az esketést
díjak és az állatok rituális levágásánál fizetett
illetékek stb. Az utóbbiakat gabelladíjaknafe is
nevezik (1. Gabdla). A hitközségi egyenes adót
a hitközségnek jogában áll közigazgatási végre
hajtás útján behajtani. A közvetett H. azonban
csak rendes bírói eljárás útján hajtható be. A hit
községeknek jogukban áll a közigazgatási ható
ságoknál bejelenteni, hogy a H.-t az egyenes
állami adó után, százalékszerűen kívánják meg
állapítani és ez esetben a H. kivetését az állami
adókivető szervek foganatosítják, azaz a H.-t az
állami adóval * együttesen kezelik». Ilyenkor
azonban a H. nem haladhatja meg az állami adó
10°/0-át. Az 1927: V. t.-c. 71. §-a felhatalmazta
a pénzügyminisztert, hogy amennyiben a H. túl
ságosan méltánytalan lenne, úgy a közigazgatási
végrehajtási jogsegélyt a hitközségekkel szemben
megtagadhassa, vagy a kivetett H.-t több évre
beoszthassa. Ezzel a törvényes felhatalmazással
azonban a pénzügyminiszter eddig még nem élt,
sőt e törvényhely végrehajtására vonatkozó uta
sítás sem adatott még ki. (V. ö. Hajnóci. «A ma
gyar zsidók közjogai» (Lőcse 1909); Munkácsi B-,
«Fejezetek a magyar zsidő .vallásfelekezet újabb
joggyakorlatából (Budapest 1926).
M-KH i t k ö z s é g i a l k a l m a z o t t a k : . Rabbit, kán
tort, metszőt és jegyzőt már a kezdő középkor
zsidó községeiben találunk. A hitközségi szerve
zés egyik legfőbb célja volt a hitélettel szoros kap
csolatban álló egyházi személyek alkalmazása.
A magyarországi hazai hitközségi szervezet alap
okmánya, a kongresszusi statútum is 1. §-ába ik
tatta, hogy a hitközségek egyik feladata az egy
házi élethez szükséges tisztviselők alkalmazása.
H.-nak tekintetnek mindazok, akik ellenszolgálta
tás ellenében, a hitközséggel szemben huzamos
időn át tartó személyes szolgálatokra kötelezik
magukat. A szolgálati viszony fennállását illetően
közömbös az, hogy ezen személyes szolgálat lelki
pásztori működés, tanítói munkásság, irodai tevé
kenység, előimádkozói funkció, stb. A hitközségi
elnök és az elöljárók nem H. Noha ők is kötelezve
vannak bizonyos személyes munkára, nem H-,
mert szolgálatukért javadalmazást nem kapnak*
A rabbi is hitközségi alkalmazott, mert az ő jog
viszonyánál is feltalálhatók azon tényálladéki ele
mek, amelyek a hitközségi alkalmazás lényegét
alkotják (személyes szolgálat és ellenérték). ÚgT
a kongresszusi, mint az orthodox szervezeti sza
bályzat a rabbikat a hitközségek kitűnő helyetel-
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foglaló és kiváltságos állású alkalmazottainak te- tésére kötelezte magát. Minden esstben köteles a
Ijinti. A H. egy része működésének bizonyos vonat hitközség a világi oktatást végző tanszemélyzetókozásaiban közalkalmazotti jelleggel bír (elemi is nek nyugdíjat fizetni. Minden hitközségnek fe
kolai tanítók, anyakönyvvezető rabbik), az alkal gyelmi jogköre van alkalmazottai felett, amit
mazottak másik részének szolgálatában bizonyos akkor, ha fegyelmi szabályzat létezik, ennek
közjogi jelleg feltalálható, anélkül azonban, hogy értelmében, ha pedig nincs, akkor az általános
p- szorosan véve közalkalmazotti jelleget kölcsö jogszabályok szerint gyakorolnak. Anyakönyv
nözne (hitoktatók, stb), a többi alkalmazottak a vezető rabbit elmozdító fegyelmi ítélet hozatalára
magánalkalmazottak külön csoportját képező hit- csak az illetékes közigazgatási hatóságok jogo
fülekeze'i (egyházi) alkalmazottak. A H. szerződ sultak. Az elemi iskolai tanítóknál a hitközség
tetésére részben az elöljáróság, részben a köz fegyelmi jogköre csak az elővizsgálatra szorít
gyűlés jogosult. De a rabbi alkalmazásánál még kozik, az eljárás többi része a közigazgatási ható
az is szükséges, hogy a választás az összes ságoknakvan fenntartva. A hitközségek és alkal
választóképes hitközségi tagok szavazása alá mazottaik közötti vitás ügyek a kongresszusi
bocsáttassék és az alkalmaztatás csak akkor szervezethez tartozó hitközségeknél a községtekinthető befejezettnek, ha az illető rabbi a sza kerületi bíróságokhoz, a statusquo szervezethez
vazatok kétharmadtöbbségót megkapta. A rabbit csatlakozott hitközségeknél pedig a szövetségi
bíróság
illotően a recepeióról szóló 1895: XLII. t.-c. elő taaácshoz tartoznak, (1. Községkerületi
írja, hogy rabbi «az izraelita felekezetnek csak ós Felekezeti választott bíróság), kivéve a világi
oly tagja lehet, aki magyar állampolgár ós a tanszemélyzet és az anyakönyvvezető rabbi illet
képesítését Magyarországon nyerte». Az elemi ményeinek behajtását, ami a közigazgatási ható
Iskolai tanító kat a hitközségi iskolaszék választja. ságokhoz tartozik. A kongresszusi szervezethez
A hitoktatókat a hitközség szabadon választhatja, tartozó hitközségek számára áj, egységes szolgá
de a középiskolai hitoktatással megbízott személy lati és fegyelmi szabályzat alkotása folyamatban
alkalmazásához a v. k. miniszter hozzájárulása van. Az orthodox szervezethez tartozó hitközsé
is szükséges. A H. vagy ideiglenesek, vagy vég gek és alkalmazottaik közötti vitás ügyek csak
legesek. Az ideiglenes alkalmazottakat a szol akkor tartoznak a felekezeti választott bírósághoz,
gálatból el lehet bocsátani, de a végleges H. közül ha azok egyúttal hitközségi viszály jellegével is
azokat, akiknél a szerződés vagy jogszokás szerint bírnak. A statusquo ante szövetséghez nem tar
a véglegesítés életfogytiglani alkalmazást jelent, tozó statusquo ante hitközségek és alkalmazot
csak fegyelmi eljárásra okot adó magatartás taik közötti vitás ügyekben a rendes bíróságok
esetén lehet a szolgálatból elbocsátani. A H. fel döntenek. (V. ö.: Yenetianer «A zsidóság szervevannak mentve a hitközségi adó fizetése alól és zeteazeurópaiállamokban»(1901,124old.); Mun
adófizetésre való tekintet nélkül, a hitközségi élet kácsi Ernő,« Az izr. hitközségek alkalmazottainak
M.B.
ben aktiv választójoguk van, de a hitközségi elöl szolgálati jogviszonya)) (1927).
járóságba, sőt a legtöbb hitközségnél a hitközségi
H i t k ö z s é g i É r t e s í t ő k . Több magyaror
képviselőtestületbe sem választhatók be. A rabbi
szági
község, hogy tagjait a községben történő
mindig életfogytiglani állásra választottnak
tekintendő 8 az ő szolgálati jogait a különböző felekezeti eseményekről széles körben értesít
szervezeti szabályzatok részletesen körülírják. A hesse, időszakonkint megjelenő hitközségi értesí
kongresszusi szabályzat szerint, a rabbinak, ha tőt ad ki, a német Gemeindeblatt-ok mintájára.
szükségesnek találja, jogában áll az elöljáróság Ezeknek sorát a Budai Izraelita Hitközség Érte
tól kérni a közgyűlés egybehívását, amit az elöl sítője nyitotta meg. A lap most 12. évfolyamát
járóság ez esetben egybehívni tartozik. A H. szol járja és Edelstein Bertalan főrabbi szerkeszti. Van
gálati kötelességeit rendszerint a szerződés sza- még hitközségi értesítője a kőbányai hitközségnek
f'nlyozza, ha ilyeu nincs, a szokás, vagy gyakorlat (Kálmán Ödön főrabbi szerkesztésében),az újpesti
-ranyadó. Minden H. köteles valláserkölcsös ólet- nek (Walles Antal titkár szerkesztésében) és az
jnodot folytatni és a hitközség elöljárósága iránt óbudainak (Kemény Lajos elnök szerkesztésében).
H i t k ö z s é g i i s k o l á k . Izr. H. alatt az izr.
tisztelettel és engedelmességgel viseltetni. A H.
hitfelekezet
hitközségei által fentartott isko
«?•<;»!gálatból rögtöni hatállyal elbocsáthatók, ha
lák
értendők
és
pedig tekintet nélkül arra, hogy
•* Jogszabályban meghatározott valamely súlyos
államsegélyben
részesülnek-e.
A hitközségeknek
"'•oltrálati vétséget követnek el. A nem óletn
arról
a
jogáról,
hogy
iskolákat
állíthatnak fel
«'««ziglanra alkalmazottak kellő felmondás után,
már
1783
márc.
31.
1828.
sz.
alatt
kibocsátott
* szolgálatból ugyancsak elbocsáthatók. A H. felSistematica
gentis
Judaicae
regilatisnis
szólt
-•"ndasi ideje a fennálló általános magánjogi jog(Manói
Bernát:
A
magyar
honi
zsidók
tanügye
•'-Hhalyokhoz igazodik: ezek szerint a kisebb
-•-t.^körű alkalmazottak felmondási ideje 6 hét, II. József alatt, 131. Budapest 1901), de a jog maga
'J évi szolgálat után 3 hónap ; fontosabb teen- mégis az 1868: 38. t.-cikken alapszik, amely alap
H? - } m e ? b í z°ttakó 3 hónap, két évet meghaladó elvként kimondotta, hogy a hitfelekezetek a tör
•••-gálát esetén 6 hónap. Főiskolai képzettségű, vény által megállapított fel tótelek mellett szaba
"'•Ptő tisztviselő felmondási ideje egy óv. Hogy don állíthatnak fel bármily fokú tanintézetet.
In L>en h a t á 8 k ö r tekinthető fontosnak, az a Magyarországon a legtöbb felekezeti iskola: elemi
l
népiskola és polgári iskola, ezeken kívül csak
() Kozsegi célok szempontjából bírálandó el. A
Budapesten van egy fiú reálgimnázium és egy
leánygimnázium, Debrecenben reálgimnázium,
Végkielégítéshez
o g u k n i n C 8 é s n u dí
a
'•Hal i
y g Jr
K akkor van joguk, ha a munkaadó hitközség Nagykanizsán felsőkereskedeluiiiskolaós Miskol
ejezetten vagy hallgatólagosan nyugdíj fize con 1926 óta felsőbb leányiskola. Az izr. hitközsé24*
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gek iskolái nem bírják azt a törvényes autonómiát, és az 1892 óta szolgáló tanerők tagjai az OTBHL
amit a többi felekezet iskolái élveznek. Ámbár az gos Nyugdíj és Gyámintézetnek. Az izr. MtST
1907. XXVII. t.-c. értelmében az iskolafenntartó ségek elemi népiskoláinak tanítói általában
hitfelekezeti hatóságok hatáskörébe tartoznak az közigazgatási hatóságok fegyelmi hatósága alá
elemi iskolák tanszemólyzetének fegyelmi ügyei, tartoznak. Az iskolafenntartó hitközségeket a
mégis az ugyanezen évből való 76,000. számú fegyelmi jogkör csak azon csekély része tiksti.
v. k. m. utasítás értelmében az izr. hitközségek hogy az iskolaszók útján fegyelmet gyakorolhat
elemi iskoláira is kiterjesztették azt az alaki és nak a tanítók személye felett és azokat tnulasztá*
anyagi fegyelmi szabályzatot, amely az állami esetén figyelmeztethetik. De ha ezzel célt nem
és községi iskolákban érvényes. Hasonló a jog érnek, úgy a fegyelmi eljárás megindítása végett
helyzet a polgári és középiskolákEál is. A buda a közigazgatási hatóságokhoz kell fordulniuk
pesti CB debreceni középiskolák a vallás- és köz Ezenfelül a hitközségnek a fegyelmi eljárás során
oktatásügyi miniszter közvetlen vezetése és még azon joga is megvan, hogy a fegyelmi viaj.
felügyelete alá tartoznak, ezen iskolák igazgatói gálát foganatosításához meghívatik és ott megnak és tanárainak kinevezéséhez a v. k. minisz hallgattatik. Ezen kivételektől eltekintve az izr,
ter hozzájárulása szükséges. Ez iskolák világi elemi iskolák tanítói fegyelmi szempontból azo»*
tantárgyainak tantervét is az állami hatóságok nos helyzetben vannak az állami tanítókkal. Az
állapítják meg, de a vallással kapcsolatos tár izr. hitközségek egyéb világi iskoláinak tanerői
gyak beható oktatásáról az iskolák szervezeti fegyelmi szempontból általában ugyancsak a
szabályzatai gondoskodnak.
M. E. közigazgatási hatóságok hatáskörébe vamiak
H i t k ö z s é g i S z e m l e . Zsidó hitközségek é3 utalva. V. ö. Munkácsi B . : «Az izraelita hitköz
intézmények ügyeinek havi közlönye. Szerkesz ségek alkalmazottainak szolgálati jogviszonya*
M.E.
tette Weiszburg Gyula. A lap Budapesten indult (1927.)
meg 1910.
H i t s z e g é s . A talmud a H.-t — annak indo
H i t k ö z s é g i t a n s z e m é l y z e t , tágabb érte kait mérlegelve — különböző osztályokba sorozza.
lemben a hitközségek oktató személyeinek ösz- 1. A min (bálványimádó). Ebbe azok a hitszegők
szessége, szűkebb és speciális értelemben a hit tartoznak, akik lassan, fokozatosan annyira eltávo
községek világi iskoláinak tanerői. Ide tartoznak lodnak a zsidóságtól, mintha nem is volnának
a hitközségek minden néven nevezendő világi zsidók. 2. Epikureus. A 3. században élt görög
iskoláinak tanerői: óvónők, elemi iskolai és pol filozófusnak, Epikureusnak a követői, akik kigú
gári iskolai tanítók, középiskolai tanárok stb. nyolják a zsidó szokásokat és érzéki gyönyöröket
A H. alkalmazását illetően az egyes hitközségek hajhásznak. 3. A kófer (tagadó), aki tagadja az
alapszabályai és az iskolák szervezeti szabály istenség létét, vagy ha nem is tagadja, de egy
zatai intézkednek. Az elemi iskolai tanítókat a másik vallásban véli azt feltalálni. 4. Murnor
hitközségi iskolaszék választja s ezek tartoznak (elcserélt), aki elméletileg elismeri a zsidóságot,
szolgálatuk megktzdése előtt a kir. tanfelügyelő de a gyakorlatban megszegi annak egyes törvé
és az illetékes itkolai hatóság előtt hivatalos nyeit. A H. e fajtájának több válfaja különböz
esküt letenni. A végleges minőségben alkalma tethető meg: a)léhachisz, aki dacból, b) letevőn,
zott tanszemólyekéletfogytiglanra alkalmazottak aki lelki kényszernek engedve követ el törvény
nak tekintetnek. Az elemi iskolai tanító és óvónő szegést és c) mumor lekol hatóró kuló, vagyis aki
javadalmazásának összegét állami jogszabályok valamilyen oknál fogva minden törvénytmegszeg.
állapítják meg olymódon, hogy ezen jogszabá 5. A pősea, aki nem mindig, csak bizonyos idők
lyokban feltüntetett összeget köteles a hitközség ben és alkalmakkor teszi túl magát a törvényen.
az elemi iskolai és óvodai tanszemélyzetének Ennek is van két különböző válfaja: a) begufó,
fizetni, ellenkező esetben ezen illetmények a hit aki testi okoknál fogva és b) bemonó, aki
községtől közadók módjára behajthatók. Az elemi vagyoni viszonylatban követi el a törvényszegést
iskolai és óvodai tanszemélyzethez nem tartozó (L. Aposztázia és Áttérés.)
izr. felekezeti tanintézeteknél alkalmazott tan
H i t s z e g ő k , 1. Abar janim.
erők (polgári iskolai tanítók, középiskolai tanárok
H i t t é r í t é s . Rendszeresített H.-i intézmény
stb.) javadalmazását illetően nincs generális téte nincs és nem is volt a zsidóságban. Jochanan
les jogszabály, amely megállapítaná a hitközség Hyrkanosz király az időszámítás előtti 2. sz.-ban
által fizetendő minimális javadalmazás összegét. a zsidóság felvételére kényszerítette ugyan _aí
Azonban a gyakorlatban ezen tanerők javadal idumeusokat, de az nem lehetett más, mint
mazása is az állami illetményekhez igazodik, politikai célzatú önkényes ténykedés és nem
illetve azokkal egyenlő és pedig többnyire az is találkozhatott osztatlan helyesléssel. A görög
iskolai szervezeti szabályzatban lefektetett azon bibliafoidítás kétségtelenül a pogányságnak az
rendelkezésnél fogva, hogy az illető iskolában Egy-lstenhitre való térítését célozta, de nem
működő tanerő javadalmazása egyenlő legyen erőszakos eszköznek, hanem inkább barátsá
a megfelelő állami tanerők javadalmazásával. gos meghívónak szánták. Meg is volt a hatása
Ezen kívül az állam főfelílgyeleti jogánál fogva és mint a Zsoltárokban is említik. «Istenfólók»
csak oly fizetési szabályzatot hagy jóvá, amelyben egész tömege lepte el a zsidóságot. Ezek az Isten
af eltüntetett javadalmazás az államival egyenlő. félők olyan pogányok voltak, kik az Egy-IstenAz iskolai tanszemélyzet szolgálati kötelességeit hitet vallottak és bizonyos zsidó vallási szokáso
legnagyobbrészben a megfelelő állami rendtartá kat vettek fel anélkül, hogy mindenestül zsidó
sok állapítják meg. Az iskolai tanszemélyzethez vallásuakká váltak volna. Josephus Flavius tanú
tartozó minden tanerőnek nyugdíjhoz van joga sága szerint (Contra Ap. II. 39) nagy számmal
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voltak, kiket az 1. sz. végén a szombati áhítat
megkapott és zsidóságra térített. A római klasszi
kusoktól, Cicerótól, Horatiu6tóL Juvenalistól tud
juk, hogy ezek nem csupán az alsóbb néprétegekből
kerültek ki. Prozelita volt a biblia arameus for
dítója Akyles is. Azt is Josephustól tudjuk, hogy
Adiabene (Assyria egy tartományának) király
nője Heléna két fiával Izatesszel és Monobazosszal
együtt (kiket a Talmud is említ) zsidó vallásra tér
lek. (Antiqu. XX.) De hittérítésre a zsidóság,
mely önmaga vallásának védelmére is élet-halál
harcot vívott, nem gondolt, sőt tőle telhetőleg
megnehezítette aprozeliták felvételét. Bizonyára
bizalmatlankodott meggyőződésük ereje iránt,
mert egyébként várta az egész világnak EgyIsten hitére térését, de ezt a messiási idő eljöve
telétől várta, amint már Jesája próféta könyvé
ben olvasta: «az idegenek is, kik Istenhez csat
lakoznak hogy őt szolgálják ós Isten nevét sze
ressék, hogy híveivó legyenek, sőt mind, akik
tartják a szombatot és nem szentségtelenek
meg ós kitartanak szövetségemmellett: elhozom
szent hegyemre és megörvendeztetem imádságom
házában... mert házam mind a népek imaházá
nak fog neveztetni» (56 6—7.). Az egyes tekin
télyek nézete egyébként megoszlott a prozeliták
felvétele tekintetében. Sammai rideg álláspontra
helyezkedett egy jelentkezővel szemben, Hillel
ellenben előzékenységet tanúsított iránta. Mások
a lassú kulturális hatást a zsidóság szótszóró
dásától várták. A 3. században R. Eleazár ezt
mondta : cdsten azért szórta szét a zsidóságot a
népek közé, hogy idegenek csatlakozzanak hozzá
és hivatkozott e prófétai versre: «elvetem Őket
a földön» (Hősed 2. 25.), már pedig magot elvetni
csak megsokszorosítana céljából szokás (Peszachim 87b.). Csakugyan rávilágít ez állítás ala
posságára az a monda hogy, R. Méir és Akiba
is prozeliták sarjai. A prozeliták felvétele fér
fiaknál circumcisió, mindkét nemnél pedig rituális
fürdő vétele fejében történt. De e felvételi szer
tartást megelőzően nyomatékosan figyelmeztetni
kell a jelentkezőt a zsidó vallás súlyos igájára,
a szombati ós étkezési törvények nehézségeire
is és csak újabb beleegyezés után veszik fel.
(Sulchán Áruch, Jóre Dea 268. §.) A prozelitát
a zsidóság elméletben újszülöttnek tekinti. A
circumcisió ós rituális fürdő vétele után felvett
prozelitát gér cedek igaz prozelitának nevezi
a Talmud, ezzel szemben van gér seker álprozel'ita, aki külső indokokból, félelemből vagy
anyagi javak kedvéért tér á t ; gér tósov Izrael
területén lakó olyan idegen, aki nem lépett be
a zsidó vallás közösségébe. (L. Idegen)
F. M.
H i t t é r í t é s M a g y a r o r s z á g o n . A magyar
honfoglalás előtt, vagy huszonöt esztendővel sikeraszsi dó hittérítés folyt a történelmi Magyar ország
déli és délkeleti részén, amely akkor még Bolgár
országhoz tartozott. A hittérítők alig lehettek
mások, mint zsidóhitü kozárok, mert más zsi
dók, főleg a szomszéd országokból valók, társa
dalmi ós politikai helyzetük miatt nem foglal
kozhattak másvallásúak térítésével, de különben
ls
az ősi zsidó felfogással ellenkezik a hittérítés
eszméje (1. Hittérítés), amely a kozároknál is in
kább politikai, mint vallási érdek volt. A hittérí
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tés annyira éreztette hatását, hogy I. Miklós pápa
866. kiadott irata, amely a nép számára vallásos
utasításokat ad, arra is utal, hogy a zsidók siker
rel működnek hitük terjesztésén és sok bolgárt
zsidó hitre térítettek. A kereszténység terjedése
kor, mikor a magyarok felvették a keresztény
hitet, a kozárok nagyrésze is elhagyta felvett
zsidó hitét és megkeresztelkedett. Ez volt az
egyetlen tömeges áttérés, amelyet állampolitikai
okok idéztek elő. Azok a kozárok, akik zsidó hiten
maradtak, az idők során aztán összeolvadtak az
itt talált, vagy később bevándorolt zsidókkal.
Később a keresztény egyház számára pénzért is
vásároltak zsidókat, amint azt IX. Gergely pápá
nak a pannonhegyi apáthoz 1236 májusában írott
levele bizonyítja. Ebben a levélben a pápa mele
gen pártfogol két kikeresztelkedett zsidót, Nevroniust és Anselmust, akiknek az apát életfogytig
lani évjáradékot ígért, de a pénzek kifizetését
nem teljesítette. A pápa levelében arra szólította
fel az apátot, hogy a katholikus hitre tért két
zsidót oly bőkezűen lássa el, hogy azok megkeresztelkedésüket meg ne bánják. Az ilyen ós
más anyagi előnyök idézték azt elő. hogy nem
csak a zsidók, de az izmaeliták közül is többen
színleg a keresztény hitre tértek, mert így meg
szűntek rájuk azok a korlátozások, amiket a zsidó
és izmaelita-ellenes törvények kiszabtak. Súlyos
következménye volt a zsidókra nézve Nagy Lajos
hittóritési szándékainak. Miután a zsidókat nem
tudta áttéríteni a katholikus hitre, egész Magyar
ország zsidóságát a királyi főhatalmon kívül
helyezte és 1360 körül kiűzette az országból
(1. Kiűzetés). A H. Magyarországon a későbbi
történelem során csak a keresztény egyházak
missziós törekvéseiben nyilvánult meg szórvá
nyosan. (V. ö. Kohn Sámuel, «A zsidók története
Magyarországon)))
U. L.
H í z e l g é s , nem őszinte, alázatos és képmu
tató érdekhajhászás, amelyet már a legrégibb
korban a zsidó morál elvetett (így a Zsolt. 12. 8),
mint az őszinteség ellen irányuló cselekményt.
Az igazi próféták nem hízelegnek, amikor a
népet bűneikre figyelmeztetik. (Jer. 33, 22);
Inkább áldott az, aki korhol valakit, mint aki a
nyelvét hízelgésre használja (Példab. 28. 23).
Ugyanilyen a felfogása aTalmudnak is, a rabbinikus irodalomnak is ; dicsérik az igazmondást
és az őszinte korholást, de megvetik az őszintesé
get nélkülöző H.-t. A H. elfajulást okoz, mondja
R. Simeon b. Chalafta; Amikor Izrael hízelgett
Agrippának, megérdemelte volna a kiirtást,
mondta R. Náthán. A nagyoknak hízelegni —
feddósreméltó (Ketub. 63b, 84b). A középkor
későbbi rabbijai is egyértelműen elvetették a
H.-t. «Ne vezess félre senkit valótlansággal ós
hízelkedéssel)), mondta Eleazár b. Juda wormsi
rabbi (1238). Rokonnak vagy gyermeknek sem
szabad hízelegni akkor, amikor az helytelenül
cselekszik. Különösen a hitközségek vezetőit,
a bírákat és a jótékonyság adminisztrátorait
kötelezi az őszinteség, akik személyes érdekből
senkinek se hízelegjenek. (U. a.). Még kárhoztatandóbb olyan H., amelynek célja, hogy máso
kat bűn re csábítson (U. a.) Aser ben Jechiel (megh.
1327.) a következőt írja végrendeletében <xNe hi-
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zelegj társadnak és ne beszélj neki valótlanságot;
légy őszinte mindenkivel szemben, azokkal is,
akik nem zsidók». Számos kiválósága a zsidó
ságnak intézkedett úgy végrendeletileg, hogy ne
tartsanak felette heszped-et, gyászbeszédet, ne
hogy a szónok túlságos dicséretekkel a H. bűnét
kövesse el. (V. ö. Jew. Encycl.)
s. R.
I l o c l i i i i u t h Ábrahám, veszprémi főrabbi,
szül. Baánban(Trencsén vm.) 1816 dec. 14., megh.
Veszprémben 1889 jún. 10. A verbói, vágújhelyi
ésnyitrai jesivákontauult, majd Miskolcon segedrabbi korában gimnáziumi érettségit tett, azután
egy évig Pesten, majd a prágai egyetemen tanult
filozófiát, Rappoport főrabbitól, a világhírű, hebraistától pedig teológiát. Rövid ideig Lőw Lipót
előtt Szegeden működött. 1852 ben Kulán és UjVerbászon volt rabbi s mindkét helyen a zsidó
iskola alapítása az ő nevéhez fűződik. 1868-ban
résztvett az orsz. zsidó kongresszuson, 1871.
pedig br. Eötvös József kultuszminisztertől a ne
velés terén kifejtett buzgalmáért elismerést ka
pott. Ekkor már nagytekintélyű veszprémi fő
rabbi volt. Ez állását 1859-től haláláig töltötte
be s ő avatta fel magyar hitszónoklattal 1865. az
új templomot. H. nagy irodalmi munkásságot
fejtett k i : munkatársa volt a Lőw Lipót szer
kesztette Ben Chananjának és más tudományos
teológiai folyóiratnak. Fő munkái: Diejiidische
Schule in TJngarn wie sie ist und wie sie sein
soll (1851); Rövid történeti vázlat a veszprémi
Chevra-Kadisa alakulásáról
és
fejlődéséről
(1881); Gottes Erkenntnis u. Gottesverehrung
als L elír- u. Handbuch zum
Religionsunterrichte
in Lehrerpreparandien (1882); Mózesi hit- és
erkölcstan (1886); Leopold Lőw als Theologe,
Historiker und Publicist (Leipzig 1871).
s. R.
I l ó t l m e z ő v á s s V r l i e l y , törvh. joggal felr.
váro9 Csongrád vm., majdnem 70,000 lak. (1910.
62,445), akik néhány száz német, tót és románon
kívül mind magyarok. A kongresszusi zsidó hit
község a XXII. községkerülethez tartozik és 380
családban 1300 lelket számlál (1910-ben 1381),
378 adófizetővel. Ezek között van 29 nagykeres
kedő, 168 kereskedő, 9 nagyiparos, 38 iparos (az
első gőzmalmot Bauer Jakab, az első gőzfűrész
telepet Steiner L. József alapította, mindkettő
idegen érdekeltségű részvénytársaság tulajdo
nába ment át), 12 gazdálkodó (3 nagybirtokos),
12 ügyvéd, 12 orvos, 43 magántisztviselő, 11 más
szabadpályán, 3 tanító, 7 köztisztviselő, 5 mun
kás, 16 magánzó, 15 egyéb foglalkozásban. 12
közadakozásból ól. Az évi költségvetés 34.826 P.
Hitéleti célokra 17,265, jótékonycélokra 2344 P-t
fordít Szociális törekvéseinektámogatására 1871.
a Betegápoló-egylet, 1882. a Szegénysegélyzőegylet létesült, de ez 1912., a másik 1873. meg
szűnt és a hitközség keretében már csakaChevra
Kadisa és az 1860. alapított Izr. Nőegylet műkö
dik és osztozkodik a jóléti akciók lebonyolításá
ban. Azelőtt széles keretekben fejthetett ki szo
ciális tevékenységet, de a kezelésére bízott 30
jótékonycólú alapítvány (23,052 K) ós a 22 isko
lai alapítvány (14,050 K) a magyar korona rom
lása következtében elértéktelenedett és a filan
trópia s kultúra számára elveszett. Kulturális
törekvéseiben mindazonáltal nem tűri meg a

—

"ádmezJSvasár^

visszafejlődést és hitélete is kitartóan arégitr*.
diciókat követi, úgy, hogy mai élete gazdag nmí"
jának érdemes folytatása. A városi levéltár éa
város egykori birtokosairak, a Károlyi grófok
családi levéltárának a zsidókra vonatkozó k #
régibb adatai 1748 ból származnak. A gfrlr
kereskedők üzleti féltékenységből eredő panastat
folytán, a zsidókat súlyos büntetések terhe alatt
a városban való tartózkodástól és kereskedéstől
eltiltották. («Jakab zsidó»-t a tilalom megszegése
miatt 40 korbácsütésre ítélték.) Az akkori idők
szellemére vall, hogy a pusztai kutak megmérgezésóvel vádolta meg a zsidókat a féltékeny
konkurrencia. A szörnyű vádat a köznép elhitte
mert terjesztői azt híresztelték, hogy azérl
mérgezik el a zsidók a kutakat, hogy a dögbörö*
ket olcsón megvehessek. Az alföldi magyareée.
hoz nyelvében és érzéseiben alkalmazkodó zsidók
mégis megküzdöttek a sokféle szorongatásaid
és lassan-lassan tért foglaltak. 1810 körül kezd
tek tömörülni vallásgyakorlataik végzésére.
1829-ben megalakul a hitközség és a Chevra
s ez évben nyit temetőt. A hitközséget Deutách
József, Wodianer József, Wodianer Jakab (a
báró Wodianer-család ősének testvérei), Mayer
Löw, Schwabach Jakab, Miskolczy. József és
Fülöp Sámuel alapították. 1830-ban 28 család
él a hitközségben, a magyar életformáknak
megfelelő formák között, ami abból is látható,
hogy 1830-ból származó magyar feliratú sirkövet
találunk a zsidótemetőben. 1831. a «zsidó község*
már katonaállításra köteleztetik. Külső keretei
nek legemlékezetesebb kiszélesedése 1833-raesik,
mikor az uradalomtól, amely készséges pár
tolója, időnként a bírákkal szemben védelmezője
volt a hitközségnek, templomépítésre telket kap.
Ez azonban nem felelhetett meg teljesen céljá
nak, mert már a következő évben más telket
vásárolt a templom céljaira. 1840-ben rabbit
alkalmazott a hitközség Grünhut Ábrahám sze
mélyében és ekkor telket vett az iskola céljaira
is. Két évtizedig tartott, amig elég erőt gyűj
tött a templomópítéshez, amii végre 1853. meg
valósíthatott. Templomát, amely méreteivel ée
díszességével felülmúlta az azon időbeli többi,
jóval nagyobb hitközség templomait, 1856. Löw
Lipót, Szeged híres főrabbija avatta fel. A tem
plomépítésnél sokkal korábban, 1839. bontakozott
ki a hitközség törekvéseiből az iskola, amelynek
alapját tanító alkalmazásával akkor vetette meg.
Első tanítója volt Stern Ignác (1. o.), a nagy Zohártudós. 1845-ben már rendszeres tantervvel, 1860.
már rendszeresen alkalmazott tanítókkal, ha*
tóeági ellenőrzés mellett működött az iskola,
abban az épületben, amelynek telkét 1844. a Z
uradalomtól kapta a hitközség. A szabadságharc
alatt a hitközség tagjai közül 34-en voltak bon
védek, 2 tiszt. Ketten el is estek. A Bach-kor
szak nyomasztóan hatott a hitközség fejlődé
sére, amely teljesen a hatóságok ellenőrzése alá
került. A főszolgabíró nevezte ki ós mentette fel
a vezetőséget, ellenőrizte az adózást és a hitköz
ség minden megmozdulását, utóbb pedig már
csak befolyást gyakorolt, hogy megtartsák &
választásokat és zavartalanul végezzék az ad
minisztrációt. A gyűlésekre ccbüntetós terhe*
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kötelezte a megjelenést A Bach-korszak
önkényét megérezte Wodianer Sámuel is, a
hitközség és a hitközségi intézmények egyik leg
érdemesebb megszervezője, akit a megyefőnök
1853. állásából fölmentett. Utána rövidebb időre
pollák Dávid, Kohn Emánuel, Czukor Izrael ós
Weisz Károly kerültek, a hitközség élére. Utá
nuk huzamosabb időre Újhelyi H. Lipót foglalta
e l az elnöki széket. Az ő működése alatt 1866.
tortónt, hogy a hitközség önérzetesen szembe
helyezkedett a főszolgabíróval, aki a katonaállítáa és a hadiadó fizetés tekintetében a többi lakos
tól eltérő eljárást alkalmazott a zsidókkal szem
ben. Ugyanebben az évben a 263 adófizetőt szám
láló hitközség egy «tnodern rabbi» alkalmazását
határozta el. Erre azonban mégis csak 1879. ke
rült a sor, amikor Seltmann Lajos szegedi rabbit
egyhangúlag főrabbivá választotta meg. 1867-ben
modern alapszabályokat és szervezetet létesített
a hitközség. 1872-ben válság fenyegette a hit
községet, miután egy kis töredéke kivált és
orthodox alapon külön hitközséget létesített.
1875-ben azonban újból egyesül téka hitközséggel.
A béke nem tartott sokáig, mert 1875. nyiltan
bevallott személyi okokból újból kivált az ortho
dox töredék és megint külön hitközségben szer
vezkedett. Ez a különállás szintén csak rövid
ideig tartotta magát és azóta zavartalanul mű
ködhet az egységbe forrt hitközség. A tem
plomba Seltmann Lajos főrabbi megválasztásával
(1879) vonult be a magyar hitszónoklat, amely
1902. közgyűlési határozattal kizárólagossá vált.
1875-82-ig Deutsch Lipót, ettől kezdve 1911-ig
Beregi Lajos a hitk. elnöke. Ó alatta építették
újjá a templomot. 1911-től Anisfeld Sándor volt
a hitközség elnöke, aki 1926. bekövetkezett ha
lála előtt 20 hold szántóföldet hagyott papi
jövedelemül a hitközségre. A H.-i zsidóság több
kitűnőséget adott a hazai kultúrának, tudóst,
művészt, politikust egyaránt. Legismertebbek:
Heitler Moritz bécsi orvostanár, Sándor Pál orsz.
képviselő. Kallós Ede* szobrász, Vásárhelyi Do
mokos közigazg. btró, Wittmann F. műegy. tanár,
Vajda Béla, losonci főrabbi, stb. A világháború
teljesen kiforrt magyar szellemet talált ebben
a nagy alföldi hitközségben, amely arányszámát
meghaladó katonát adott az országnak és külön
hadikórházat tartott fenn 19 14-1917-ig a Chevra
ós Nőegylet támogatásával. 29 tagja elesett.
Történeti életének legszomorúbb periódusát a
Proletárdiktatúra alatt szenvedte át, mikor a
hitközség három tagja kivégeztetett. 1919 ápr.
-b-án kivégezték Weisz Mihály bornagykeres
kedőt, a fiát: Weisz Henriket és Havas Henrik
-^ozgóféoyképszínház tulajdonost. A törvényes
aratom helyreállítása után megfeledkeztek a vér
tanúról és a mozijogot családjától elvették. Áldo
zatot követeltek a román megszállás alatt is,
uiiQ r S t r a s 8 e r Gábor iparossegédet végezték ki
iyi
9Júl.-ban.Akonszolidációvisszaállitottaanorj-aalm állapotokat és most már csak a kedvezőtleu
gazdasági helyzetet sínyli a hitközség, amely
^ i d ő szerint a következők vezetése alatt áll:
seltmann Lajos főrabbi, Szemző Miksa elnök,
Sí?1 Dör F e r e n c alelnök, Dániel Jenő, Weisz MikU8
> Keich Ede városi főmérnök, Sándor Jenő,
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Goldmann Mór, Biró Gábor, Bárány Béla, Klein
Miksa, Kertész Sándor elöljárók. Steiner Ferenc
a Chevra Kadisa, Bleyer Antalné a Nőegylet
elnöke.
H o f f e r Ármin, rabbi, szül. Gyöngyösön 1870
márc. 14. 1885—95-ig a budapesti rabbiképző
növendéke volt. A bölcsészdoktori oklevelet 1894.
szereztea budapes ti egyetemen,rabbivál896. avat
ták. 1896 ban Szentesre került főrabbinak. 1902
óta veszprémi főrabbi. A Ferenc József Országos
Rabbiképző Intézet vezérlőbizottságának 1915
óta tagja, felső tanfolyamának 1926 óta óra
adó tanára, ahol szertartástant és Talmudot ad
elő. 1928-ban a szeminárium rendes tanárának
nevezték ki. A talmudi tudományok egyik elis
mert tekintélye. Értékes irodalmi munkásságot
fejt ki és minden értekezése mélyreható alapos
ságról tanúskodik. Egyik legkorábban megjelent
müve: A Szentírás hermeneutikus
normáiról
(Budapest 1894.) Cikkei a Hacofeban, a Magyar
Izraelben, a Múlt és Jövőben, az Egyenlőségben,
az Orsz. Egyetértésben, a Blau Emlékkönyvben
ós a Zsidó Évkönyvben jelentek meg.
F. D
J f o f f m a n n , 1. Dávid, tanár teológus, a
Hildesheimer Rabbi szeminárium rektora, szül.
Verbón 1843 nov. 24., megh. Berlinben 1916
körül. Atyja dáján és kiváló talmudtudós volt.
H. a pozsonyi jesiván volt a Kszáv Szófer tanít
ványa, majd a bécsi és berlini egyetemeken
keleti nyelveket tanult, melyekből 1871. dokto
rátust tett. Előbb Frankfurtban, 1873 óta Ber
linben volt tanár, majd rektor. Főbb müvei:
Mar Sámuel, Rektor der jüd. kkademie zu Nehardea in Babylonie7i(187'd); Die erste Mtschna
und die Kontroversen der Tanaim (1882); Ver
Sulchan Aruch und die Rabbinen über das VerMltnis der Juden zu Andersglaubigen
(1885);
Zur Einleitung in die halarhischen
Midraschim
(1885); Die neueste Hypothese über den pentateuchischen Priesterkodex (1880); Der Schulchan-Aruch (2. Ausg. 1895); Mischna- Ordnung
Ne.tikin, übersetzt u. erklárt, mit
Einleitung
(1893—97); Szerkesztette a Magazin für die
Wissenschaft des Judentums c. folyóiratot Ber
linerrel közösen 1876—93-ig, azonkívül az Israelitische Monatschriftet 1884—95-igésa Jüdische
Presse irodalmi hetimellékletét.
2. H. Ilona, festő,szül. Budapesten 1869.,megh.
u. o. 1914. Lenkei Henrik költő felesége. Tanító
nőnek készült, de csakhamar festői tanulmányok
kal foglalkozott. A Műcsarnok gyakori kiállítója
volt. Főleg csendéleteket és arcképeket festett.
3. H. Mihály Miksa, pénzügyi szakíró, szül.
Nagyatádon 1861. Miután kereskedelmi iskolát
végzett, közigazgatási szolgálatba lépett és több
évig vidéki községekben segédjegyző volt. 1890.
Budapesten megalapította az Adóügyi Szaklap c.
hetilapot, amelyben adó- és illetékügyekre vonat
kozó számos cikke ós tanulmánya jelent meg.
1899-ben a királyi tanácsosi címet kapta. Vagy
harminc önálló pénzügyi, főképen adóügyi mun
kát írt. Szerkesztette és kiadta az Adóügyi Zseb
naptárt, amely évenként jelent meg.
4. H. Mór, pedagógus ós pedagógiai író, szül.
Devecseren 1843., megh. Budapesten 1916. A
tanítóképző elvégzése után 1875—1902. a nagy-
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kanizsai állami polgári iskolán a magyar és né magánzó, 1 orvos, 1 tanító és 1 munkás. 5 iru
met nyelvet tanította, közben pedig a Zala c. adakozásból él. A hitközség évi költségvetése9önn
politikai hetilap szerkesztője is volt. 1902-ben pengő.Anyakönyvi területéhez tartoznak: Mnrjte
nyugdíjaztatta magát és Budapestre költözött. Felsőnána, Duzs,Csibrák, Mimsi,Kéty és Kalaalá
Magyar és német folyóiratokban számos irodalmi, A háborúban 46-an vettek részt, akik közüj jut
esztétikai és pedagógiai cikket tett közzé. Ma hősi halált haltak. A gyáripar terén fontos szem!
gyar és német nyelvtanai nagyon népszerűek pet tölt be Gottlíeb József téglagyára és Welu
voltak. Lefordította Ditter híres német pedagógus mann Lajos bőrgyára. A hitközség mai vezető.
A nevelés és oktatás története c. művét (1872); sége: Goitein I. Salamon rabbi, Weisz Jenő, Rangl
önálló műve: Egy úrikastély titka (regény 1874). burg T3de, Strausz Jakab, Schwartz Sámuel é«
5. H. Mose József, rabbi, szül. Dunaszerda Gottlíeb Lajos elöljárók.
H o l d á l d á s , 1. Birchász levonó.
helyen 1843. Eleinte kereskedelemmel foglalko
H o l d e r József, héber és jiddis költő, hírlap
zott, 1882. megválasztották Pápán rabbihelyet
tesnek, itt 1906-ig működött, 63 éves korában a író és műfordító, szül. Nagybocskón 1893 jan. H,
Szentföldre vándorolt. Aszkéta életet ólt és kabba A héber irodalomban egyidőben jelentkezett Ha-*
lával is foglalkozott. Kézirataiból eddig egy kötet meiri (Feuersfein) Avigdorral (1. o.). Később főleg
jelent meg Mé beér májim chájim címmel, F. D. jiddisül írt. Vérbeli lírikus ós az egyetlen igazán
6. H. Mózes Dávid, rajeci rabbi, szül. Vág- érdemes jiddis író, akit Magyarország adott. A
újhelyen 1824., megh. Rajecen 1892. Előbb héber irodalomban is jelentős munkásságot fejtett
Ungarisch-Brodban működött. Jelentékeny tudós ki. Poétikus prózai műveit és verseit a héber napi
volt. Művei: Sibólim (1876>; Elisa ben Abújah lapok ós folyóiratok közül a Háolóm (London),
(I—II. 1880), amelyek feltűnést keltettek s a Hácefira (Varsó), Hámicpa (Krakkó), Al Hámishaladó irányú tudósok támadását vonták maguk már (Jeruzsálem) stb., jiddis írásait a Zukunft
után. Halála után kiadott főműve Rábósz Mach- (New-York), Vilnauer Tag, Lemberger Tag, Vorsóvosz c. jelent meg (Wien 1893).
T. I. wárts (New-York), Jüdisches Tageblatt (NewH o g y é s z , na gyk. Tolna vm. 3740 laK. A zsidó York) stb. közölte. Máramarosszigeten Jüdische
hitközség 1780 körül alakult. Az első alapítók a Zeitung c. 1920. jiddis lapot szerkesztett. Költe
Ransburg-, Weisz- és Herzl-családok voltak. Az ményei Vilnában jelentekmeg Oftsingtsich{l928)
első rabbi,akiről tudomásunk van, Kohn Ábrahám c. alatt kötetbe gyűjtve. Számos magyar írást
volt (megh. 1810—12.). Utána pedig Wolf Bos- fordított héberre és jiddisre. Sajtó alatt lévő jiddis
kowitz bonyhádi rabbi ajánlatára Goitein Bene fordításai: Die Tragedie funm Menschen (Ma
dek (1. o.) balassagyarmati rabbi-ülnököt válasz dách : Az ember tragédiája), Leviatán (Újvári
tották meg (megh. 1842.). Halála után fla Goitein Péter drámája), Gojlem will Mensch weren
Hirsch követte, aki a nagyhírű Hirsch Heller (Kaczér Illés: Gólem ember akar lenni), New
bonyhádi rabbinak volt a tanítványa és előzőleg ungarische Lirik (modern magyar költők antoló
Szt.-Andráson működött (megh. 1859.). Utódja giája). Számos verse megjelent magyarul Somlyó
fla Goitein E. M. volt. Ó is haláláig, 1902-ig mű Zoltán, Bródy László, Vér Andor, Patai József,
ködött. Ekkor a rabbiszóket fla, Goitein I. Sala Szegedi István stb. fordításában. H. Ady Endre
B-1-mon foglalta el, aki jelenleg is a hitközség rab egyik leghivatottabb fordítója.
bija. 1815-ben építették a templomot, amelyhez
H o l i c s (Hobc, Cs.-Szl.), 5593 lak. Régente
a telket és az építéshez szükséges téglák egyró- fontos kereskedelmi úton feküdvén, már a XVII.
szét gróf Apponyi György adományozta. 1861. sz.-ban is laktak ott zsidók. (Y.ö.CemachCedek
létrejött az elemi iskola, amelyben a magyar 23. sz.). Az 1678-ikinyitramegyei összeírás szerint
nyelvet csak 18?5. rendszeresítették. Az iskolá akkor zsidó vámbórlő is lakott ott. A XVHI. sz.
nak 30 tanítványa van s a tantestület tagjai a elején a H.-i és a sasvári zsidók sokat szenvedtek
következők : Drach Klementin világi tanító ós földesuraik (Czoborók) és a kurucok zaklatásai
Reichmann H. hitoktató. A Chevra Kadisa ala tól. 1736-ban hivatalosan 40 zsidó családot írtak
pításának ideje ismeretlen, míg a Nőegylet 1890 össze, ekkor valamennyien báró Gudenus vé
körül létesült. 1899-ben Fuhrmann Simon alapít delme alatt állottak. 1746-ban már 50 család
ványt létesített a hitközség támogatása ós sze lakott ott. Ez évben Ferenc császár birtokába
gény lányok kiházasltása céljából. Az alapítványt került és a zsidók helyzete tetemesen javult.
egy 12—15000 pengő értékű ház képezi. 1881 ben Élónk kereskedést űztek Morva- és Magyarország
a tagok egyrésze kivált az anyahitközségből és közt, jómódúak lettek és saját házaik is voltak.
külön, orthodox hitközséget alapított, azonban Hárman közülök a jezsuitáktól, az esztergomi
1886. az anyahitközség is az orthodoxiához csat káptalantól és a kapucinusoktól kaptak egy-egy
lakozott, amikor a különváltak újra egyesültek mészárszéket bérbe. 1752-ben a zsidó csaladok
vele. AXIX. sz. végéiga hitközség több mint 100 száma már 62-re emelkedett. Ekkor a hitközség
taggal bírt és jelentékeny anyakönyvi területe összes kiadásait a gabellából fedezte, pedig a fon*
volt, mivel a dombóvári kerület is hozzá tartozott. hús ós az itce bor után csak egy-egy obulust = 72
1886 ban Dombóvár külön anyakönyvi kerületet krajcárt fizettek a fogyasztók. Első ismeretes
kapott és 1896. a H.-i rabbbiságtól is elszakadt, rabbijuk: Lebl Áron (1752). Utána következnek:
ami a hitközség fejlődésére káros hatással volt. Jákob Mózes (1765); Strasznicz v. Dresnicz Juda
A hitközség lélekszáma 300, családszám 65, adó (1781). Egyidejűleg volt ott mint maggid Freifizető tag 59. Foglalkozásuk: 28 kereskedő, 10 stadtl Áron a Besz Áron szerzője (1. ffolicser
más szabadpályán, 8 iparos, 3 nagykereskedő, 2 Áron); Kuttenplan József, Perlesz Mózes 1820—nagyiparos, 2 gazdálkodó, 2 magántisztviselő, 2 1822, Beck Ábrahám megh. 1851, Pollach N. M. B.
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jun. 5. Atyja gondos nevelésben részesítette.
Zsidó tanulmányai mellett az eperjesi kollégium
gimnáziumát végezte. Jogi pályára készült, de
minthogy ezen a pályán zsidó létére nem érvé
nyesülhetett, tanulmányait abbahagyta. Atyja,
aki a sárosmegyei zsidóság főnöke volt, 1830.
2. H- Artúr, német író, szül. Budapesten 1869 hivatalában magához vette, majd tisztet reá
aug. 20. Sokat utazott és Amerikát óppenügy is ruházta át. H. minden idejét, buzgalmát s va
meri, mint a Keletet Irt novellákat, regényeket, gyonát arra szentelte, hogy a magyar zsidók pol
útirajzokat szocialista-pacifista szellemben. Szá gárosodását és művelődését elősegítse. 1840-ben
mos német nagy lap és folyóirat munkatársa, deputáeiót vezetett a pozsonyi országgyűléshez
póbb müvei: Leidende Menschen (1893); Weisse és a magyar zsidók egyen jogosítását kérte. A
liebe (1896 ; Das andere Ufer (dráma, 1901); szabadságharc kitörésekor két fiával együtt ön
Charles Baudelaire (1905); Lében mit Men- ként lépett a honvédek közé. Közvetlen környe
schen(í90ó); Gesckichtenauszivei
Welten{í9i4:); zetébe került Kossuth Lajosnak, aki felismerve
Das amerikanische Gesicht (1918); Reise durch nagy képességeit, őrnagyi rangban, főhadbiztosdasjüdische Palestina (1922); Gesang an Pa- nak nevezte ki. H. volt a hadrakelt 48-as magyar
lestina (1922); Ekstatische Növelten (1923). B.R. honvédség élelmezési, ruházási és elhelyezési
3. JET. Farkas, filantróp, szül. Óbudán 1797., ügyeinek legfőbb vezetője és a honvédelmi mi
megh. Pesten 1859 febr. 5. 15 éves korában ön nisztérium gazdászati osztályának irányítója.
állósította magát és nagy vagyonra tett szert. Résztvett Komárom várának védelmében. A vár
1848-ban végrendelkezett, nagy alapítványokat kapitulációjának feltételei megmentették ugyan
létesített és 45,000 forintot kamatjaival együtt az emigrációtól, de a politikai rendőrség min
különféle jótékony célra a Pesti Izr. Hitközségre den lépesét ellenőrizte. Magyarország ij alkot
hagyott. Később ezt az összeget nagymértékben mányos korszakában ismét nagy szerep jutott
gyarapította. H. tagja volt a fővárosi képviselő H.-nak. Tevékeny része volt az egyenjogúsítás
testületnek, a Magyar Lloyd Társulatnak és a tárgyában 1861. tartott országos zsidó értekez
leten. A kongresszust (1. o.) megelőző 1868. feb
pesti hitközség elöljáróságának.
ruári konferenciára Eötvös József őt is meg
4. JET. Fülöp, író, szül. Pesten 1822 aug. 19. hívta. A kongresszusnak (1. o.) korelnöke volt ós
Megh. Alagon. Atyja gyáros volt 8 őt is kereske résztvett a budapesti Rabbiképző megalapításá
dőnek neveltette Bécsben. Több iparvállalat tulaj ban is. Mint a 13-ik községkerület és az eperjesi
donosa volt és azonkívül Alagon volt birtoka, ahol hitközség elnöke, nagy érdemeket szerzett a
visszavonulása után több művet írt. Nemzetgazda- sárosi zsidóság kulturális és hitéleti fejlesztésé
fi&gtani munkája: Die oesterreichische National- ben. Rendületlen szószólója volt a zsidóság hala
bank undihr Einfiuss auf die iwrtschaftlichen dásának.
Gr. Zs.
Verhaltnisse der Monarchie (1875). Ezenkívül
2. R. Márk, Sáros vm. zsidó-főnöke, szül.
a magyar életből vett több drámát és regényt
írt. ilyenek: Jon Banne Fortunas (1882); Tarnopolban 1760 körül. Az első zsidó Eper
Erzáhlungen {188i); Gedanken und Gestalten jes szabad kir. városában, mely a zsidók megtele
(versek, 1887); Krone und Leyer (dráma, 1888); pedése ellen a végsőkig tiltakozott. 1780-ban le
bkanderbeg (dráma, 1890); Carols
Weltreisen települt és ott 1789. üzletet nyitott, 1808. házat
und Abenieuer (1892); Der letzte König von épített. Nagy vagyonán és még nagyobb be
jolen (1893); Splitter und Balken (versek, folyásán, amely az udvari kancelláriáig elért,
1895); Die tolle Martha (dráma, 1895); Neues megtörött a céhek és a városi polgárság állandó
^cben (színmű, 1895).
s. R. tiltakozása letelepedése ellen. H. a megyei zsi
OIlaendep
-H^g<-»*- orvos, szül. Budapesten dóságnak patrónusa volt. Megyei zsidó-gyölést
1 8 Í*
in<6 aug. 16. A budapesti egyetemen tanult. hívott össze 1806. Eperjesre, amely a megye
m
W a belügyminisztérium közegészségügyi zsidóságát három kerületben megszervezte és
p á l y á n lett bakteriológus, később felügyelő. H.t megyei zsidó főnöknek (ros medina) válasz
*^°si Dani főorvossal együtt megalapította az in- totta meg. Az ország zsidóságának felkérésére
jp enes Budai Ambulatoriumot- melynek, valamint és képviseletében többször közbenjárt a pozsonyi
Ki a i l a m i t ü d ő g°ndozó intézetnek igazgatója lett. országgyűlésnél és a bécsi udvarnál, különösen a
f-i'J'f o r v o s volt; az emberi nyirokban élős- birtokbérletek elvonása és a borkereskedelemtől
[
ini i t
P a r a z i t a b a n , a Lymphocytozoon ho- való eltiltás ügyében. Az éhínség idején a eárosmieban ő ismerte fel a golyvás betegségek megyei zsidókra kirótt külön zsidó-adót sajátjá
o'ozoját. Munkatársa volt több bazai ós külföldi ból váltotta meg. Nagy befolyását az ország
lik l U d ° m á n y i f o l y ó iratnak, ahová főkép a egész zsidósága állandóan igénybe vette az ud
kö^K? t a d ó v r é s z gyógyítása és az orvosi kémia varnál való közbenjárására és H. úgyszólván
re
t>e vágó tanulmányokat irt. Főbb művei. minden országos zsidókérdésben hittestvéreinek
oltalmazójaként szerepelt.
A.T.
j/Wana-kérdésJelen
állása (1912); A maH o l l ó Gyula, orvos, szül. Temesvárott 1890
Paa ^l^^dése
Magyarországon (1907); Die
u
8z.
Q.» okt. 23. A budapesti tudományegyetem elvégzése
*«o<Jiemie
des
Diabetes.
«•
H
° U t k o d, "et 'rr », l1.
*íd*A^TJ?
- Leó, a 48-as magyar hon- után rövid ideig külföldi klinikákon dolgozott.
u
ulJ
* ^ S i ^főuadbiztosa,
magyar zsiao
zsidó Közügyet
közügyek Hazatérve az Erzsébet-királyné Szanatórium,
**ryik
-* ^''Oöa,, aa magyar
8*j^ E
- d e m e 8 e b b harcosa, H. Márk (1. o.) fia. majd a Charité Poliklinika főorvosa lett. Főleg a
Bperjesen 1806 ápr. 11,,' megh. u / o . 1887 tuberkulózissal foglalkozik, illetve a tuberkulóI l o l i l s c l i e r , l.Áron, rohoncirabbi, a XVIIL
.-ban,
szül. Galgócon. Előbb Holicson volt dájan,
gZ
Bész
majd Rohoncon rabbi. 1786-ban kiadta
iron c. agadikus munkáját (Sulzbach 1786).
Később Palesztinába vándorolt ki s a. o. halt is
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zis keletkezésével és diagnosztikájával. Dolgo vatkozik. Ennek a temetőnek már 1526. gok
zatai külföldi és magyar szaklapokban jelentek százéves története volt. Egyes sírkövek ' - - T
meg. Nagyobb munkái: Juvenile
Tíiberkulose- feliratok tanúsága szerint — hatszáz évvel
formen bei Erwachsenen (Berlin); AfelnöttkoH azelőtt kerültek a temetőbe. Sopronban tehát
krónikus tüdőgumőkór diagnostikai és klinikai már a honfoglalás előtt is laktak zsidók és *
kettéosztása (német nyelven is).
v. A. IX. sz.-ban már saját temetőjük volt.
\S.it.
2. E. Márton, író és hírlapíró, szül. Tiszalökön
I l i m i g , l. Ábrahám, zsolnai rabbi, szül. Mia1872. A budapesti egyetemen filozófiát, majd jogot ván, ahol atyja, a későbbi híres nyitrai rabbi H.
hallgatott. Azután hírlapíró lett és belépett a Pesti József működött. Jellineknól tanult a bécsi BéfzNapló szerkesztőségébe. Később a Budapesti Hamidrasban, az egyetemen pedig ülozótaj
Naplónál, majd A Napnál dolgozott. Közben a doktorátust tett. Még fiatal korában megcáfolta
Magyar Estilapban, a Politikai Hetiszemlében, az röpiratban egy katolikus papnak a zsidóság ellen
Új Időkben, A Hétben jelentek meg írásai. Talált irányuló kirohanásait. Ennek címe: Die Brotörténetek címen elbeszéléskötete jelent meg. schüre des Herrn Gábriel Paulik, Pfarrer zu
Lefordította Lagerlöf Zelma, Oösta
Berjingjét; Tótmegyer,aus altenuvdveuen
Quellén, kritweh
Barbusse Világosságát; Hermann Bang Őfensége beleuehtet (Neutra, 1873). H. fiatalon halt meg.
c. kisregényét és Thomas, Nevelés a családban c
2. H. Adolf, orvos, szül. Budapesten 1881
pedagógiai tanulmányait.
. 8z. Q. aug. 12. Az egyetem elvégzése után a szemészeti
H o l l ó s - H e l l e r Ödön, festő, 1. Heller Ödön. klinikán volt tanársegéd Grósz prof esszor mellett
H o m o n n a i Albert, drámaíró, szül. Temes- A háború alatt a második hadsereg 400 ágyas
várott 1882.. megh. Budapesten 1911. Közép szemkórházát vezette Lembergben. Sok ezer ope
iskolai tanulmányainak elvégzése után a buda rációt végzett itt s szolgálatai elismeréséül szá
pesti tudományegyetemen filozófiát hallgatott. mos kitüntetésben részesült. 1920 óta a BródyErős színpadi tehetség volt és korai halála nagy kórház szemészeti osztályának vezető főorvosa.
reménységektől fosztotta meg a magyar dráma Hazai és külföldi lapokban sok tudományos cikke
irodalmat. Első drámáját, Az ifjú Csokonait és értekezése jelent meg. Nagyobb munkája: Ta
amely pályadíjat nyert, a debreceni színház mu nulmányok az accommodatio köréből (Buda
tatta be 1906. A Magyar Színházban került színre pest 1911).
v.A.
1910. Gyges és Tudó c görög tárgyú, de min
3. H. Dezső, építész, szül. Orován 1878.,
den ízében modern drámája. 1919-ben jelent meg megh. Budapesten 1927. Építészeti tanulmányait
az oberammergaui passziójátékokról szóló érde a budapesi műegyetemen végezte. Mint a fővá
kes könyve (Oberammergau). Kagyló gyöngy ok ros műszaki főtanácsosa számos középületet
címen adta ki verskötetét.
Sz. G. tervezett. Ezek között a legnevezetesebbek:
H o n e l . A középkori Pozsonyban élt és neve a Szent István és Új Szent János kórházak;
egy perrel kapcsolatban vált ismertté, amelyben az őrnagy-utcai iskola; a Fertőtlenítő Intézet;
maga Nagy Lajos ítélkezett. Egy tűzvész idején az V. és VI. kerületi elöljáróságok épületei,
Kudleb pozsonyi polgár betört H. égő házába továbbá sok magánépület. A világháború alatt
és azt a maga családtagjainak segítségével kira Bárczy polgármester megbízásából több járvány
F-&
bolta, azonkívül H. feleségét erőszakosan letar kórházat is tervezett.
tóztatta, végül a házat több pozsonyi polgár segít
H o u t i , 1, Nándor", festő, szül. Budapesten
ségével lefoglalta ós lepecsételte. H. megtorlást 1878. Középiskolai tanulmányainak elvégzése
és elégtételt kért a pozsonyi hatóságtól, de hiába, után Münchenben, Nagybányán, majd Parisban
bárha erre Nagy Lajos rendelkezése is utasította tanult. 1902-ban New-Yorkba ment. H. jeles piaF
a várost. H. erre közvetlenül a király elé vitte kátfestő, illusztrátor és litográfus is.
- -*•
peres ügyét. Lajos király, noha a zsidókkal szem
2. H. Rezső*, tanár, nyelvész és irodalom
ben a vallási türelmetlenséget sohasem adta föl, történetíró, szül. Budapesten 1879. Tanulmányait
az ilyen ügyekben nem ismert elfogultságot. a budapesti és több külföldi egyetemen végezte1371-ben Simon mestert, az ország báróinak Filozófiai doktorátust és középiskolai tanári ok
egyikét, az akkori országos zsidóbírót, János tár levelet szerzett. Főműve : Italievische Elemen"
nokmesterrel együtt Pozsonyba küldte. A tények targrammatik (Heidelberg). Az olasz és spanyol
kivizsgálása után Lajos elé terjesztették az ada nyelv és irodalom körébe vágó értekezései közül
tokat, aki az ország főpapjaival és báróival ta a legfisyelernrernéltóbbak: Dante;
Foggazzaro;
nácsot tartott és Kudleb vádlottat, valamint Fr. Nomi; Jacopone da Todi ; Az olasz kiej
cinkostársait fogs-ágbüntetésre és elégtóteladásra tésről Igen sok olasz, francia és orosz müvet for
&
ítélte. Egyben elrendelte, hogy az Ítéletet, a vá dított magyarra.
rosi hatóság megbízhatatlansága miatt, PozsonyH o r n , 1. Antal*, publicista, H. Ede politikus
megye alispánjának és a káptalan által kikül- öccse, szül. Vágújhelyen 1834., megh. Budapes
dendő hivatalos megbízottnak jelenlétében kell ten 1906. Pesten végezte a gimnáziumot. 18*^
végrehajtani. H. a királyi ítéletet hitelesen lemá július hónapjában, mikor az osztrák c 80 ?** 0 *
soltatta és az eredetijét a káptalannál letétbe Haynau vezérletével bevonultak a fővárosba, «*•
helyezte, mert a rossz közbiztonsági viszonyok lépett a honvédseregbe és főképpen a szőregi és
miatt nem merte magánál tarta.ni.
u. L. temesvári csatákban tüntette ki magát. TemesH o n f o g l a l á s e l ő t t i z s i d ó t e m e t ő . A várott hadifogságba került és büntetésből besosoproni zsidóság, sérelmeinek orvoslása végett rozták a 61. gyalogezredbe. Hat évig kellett szol
1526. beadványt intézett a város hatóságához és gálnia, míg 1856. őrmesteri ranggal kiszabadultebben ősi jussának bizonyítására, temetőjére hi- Bátyjához, H. Edéhez ment Parisba ós mellett©
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széleskörű hírlapírói tevékenységet fejtett ki. A amellett színes életrajzát. Közülük első sorban
Journal d'Économistesba sok cikket írt Magyar említendők: Saint Etienne; Le christianisme en
ország politikai, gazdasági és kulturális viszo Hongne ; Sainte Elisabeth (magyarul Rada Ist
nyairól. 1859-ben Pétervárra hívták az ottani ván fordításában megjelent Magyarországi
Szt.
franeianyelvü napilaphoz, a Journal de St. Pe- Erzsébet élete címmel); Frangots Rákóczi
II
tersbourghoz. E lapnak 1871 — 90. szerkesztője prince de Transylvanie;
Une niéce de Sainte
volt. Ekkor visszatért Budapestre, ahonnan több Elisabeth: la bien heureuse Marguerite ; Inkülföldi lapot tudósított.
fluence.sociale de Sainte Elisabeth de Hongrxe.
4. Ödön*, katonai író, H. Ede fia, szül. Paris
2. H- Ede, nemzetgazdász és helyettes állam
titkár, szül. Vágújhelyen 1825 szept. 25., megh. ban 1864, Atyja halála után nagybátyjához, H.
Budapesten 1875 nov. 2. Eredeti neve: Einhorn Antal (1. o.) publicistához került Szt. Pétervárra,
Ignác. Szülei rabbinak szánták, a nyitrai, pozso ahol a gimnáziumot végezte. 1881-ben vissza
nyi és prágai teológiai iskolákban, nagy világi tért Magyarországba ós 1885 óta a Ludovika
tudást is szerzett és már pozsonyi tartózkodása Akadémián volt az orosz nyelv tanára. Katonai
alatt kezdett az Orient, az Ali gem. Zeit. des Juden- cikkei a Ludovica Akadémia Közlönyében jelen
tums és a Pressburger Zeitungban írogatni. Ké tek meg. Szerkesztette a Katonai Lapokat és írt
sőbb Pesten a bölcsészeti fakultás hallgatója lett. egy orosz nyelvtant magyar nyelven katonák szá
Részt vett az Izraelita Magyarító Egylet alapí mára.
tásában és kialakításában. Diósy Mártonnal és
H o r o v i t z , 1. R. Dávid, rabbi, megh. Boldog
Szegfy Mórral együtt szerkesztette az egylet asszonyban 1825., ahol 1812 óta működött, mint
által 184S. kiadott Első Magyar Zsidó Évköny Ullmann Salom (1. o.) utóda. Előbb a bajorországi
vet. Egy évvel előbb (1847) írta Zur
Judenfrage Flaininban volt rabbi. Atyja H. Cevilisszai rabbi
in Ungarn c röpiratát. Ugyanakkor alapította a volt, a Macimé Levi szerzője, nagyatyja pedig H.
radikális zsidó reformközsóget, melynek templo Pinkász frankfuiti rabbi, a Hafló a. mű híres
mában (a Vatero-udvaron) az első hitszónok volt. szerzője. H. sajtó alá rendezte a Szilre új kiadá
Egyben szerkesztette a Der ung. Israelit (1. o.) c. sát (Sulzbach 1802). Fia volt H. Lázár bécsi
rövidéletű hetilapot. A szabadságharc mozgal orthodox főrabbi, a Jad Eleazar szerzője. ( V. ö.
maiban szívvel-lélekkel részt vett. lelkesítő be- Stem, Magyar Rabbik).
T. I.
Bzédeket tartott és tábori lelkészként belépett
2. H. Jenő, szocialista politikus, szül. 1877.
Klapka hadseregébe. Komárom átadása után me Még mint jogász került a munkásmozgalomba,
nekülnie kellett. Eleinte Lipcsében tartózkodott ahol a párt, majd a Kerületi Munkásbiztosító Pénz
1850—51., hol csak irodalommal foglalkozott és tár titkára lett. A proletárdiktatúra alatt az Orsz.
ekkor vette fel az Eduárd H. nevet. 1852—56. Hadigondozó élére került. Munkatársa a Népsza
Brüsszelben élt, hol jelentékeny nemzetgazdá- vának és a Szocializmusnak. Számos füzetet írt
szati munkákat adott ki. Az első világkiállítás és sok tudományos munkát fordított. Közkézen
alkalmából, mint német újságok levelezője, Pa forog Idegen szavak magyarázata c. könyve.
risba ment és ott le is telepedett. Munkatársa Lefordította Blos, A francia forradalom
törté
lett a Journal des Débatsnak. 1863-ban részt vett nete c művét.
T. zs.
a L'Avenir megalapításában ós szerkesztésében.
8. H. József, rabbi, szül. Ágon (Bars vm.) 1880
Ekkor már kiváló nemzetgazdász hírében állott; febr. 5.1894—1906-ig volt a budapesti Rabbikópző
többször hazahívták, de csak 1869. engedett a növendéke. 1905-ben avatták bölcsészdoktorrá
hívásnak. Pozsonyban választották először ma Budapesten, 1907. pedig rabbivá. Négy évig Ka
gyar képviselőnek. Budapesten alapította a rö ránsebes rabbija volt, 1911 óta pedig szombat
vidéletű Neuer Freier Lloyd e. napilapot. 1875-ben helyi főrabbi. Munkája.- Juszuf al Baszir ál
kinevezték kereskedelmi államtitkárhelyettes- Kitáb al Muchtavi (Budapest 1905).
v. D.
nek, néhány hónappal később meghalt. Nagyon
4.
H.
Lipót,
festő,
szül.
Rozgonyban
(Kassa
termékeny politikai és közgazdasági író volt.
Budapest székesfőváros u teát ne vezettél róla. SÍ. B. mellett) 1839., megh. Bécsben 1917. Benczúr mel
lett a múlt század utolsó évtizedeinek legjelenté
3. H. Emil*, történetíró, műfordító, bankár, kenyebb magyar arckép festője. Régi zsidó család
H. Ede politikus fia, szül. Parisban 1858. Tanul ból származott, melyből sok híres ember, rabbi,
mányait Buda pesten és külföldön végezte. Eleinte író került ki. Ifjúságát Kassán töltötte és rajzolni
technikus volt. Atyja halála után H. elhagyta is ott kezdett Klimkovics Béla kassai életkép
Magyarországot és Parisba költözött, ahol 1*85 festőnél, később a bécsi akadémián tanult. Már az
öta önálló banküzletet vezetett. Emellett széles Akadémia kiállításain (1858) feltűnt tanulmánykörű irodalmi tevékenységet fejtett ki és nagy fejeivel. 1863-ban a párisi Salonban mention hof e m e k e t szerzett a magyar irodalomnak és tör norablet nyert. Mintegy nyolc évi párisi tartózko
h e t n e k francia nyelven való ismertetése körül, dás után 1868. Varsóban telepedett le, hol a már
pusztulásának
t-z érdemek elismeréséül a Magy. Tud. Akarié- Parisban megkezdett Jeruzsálem
(zsinagógábanimádkozózsidók)képét
? " a 1914. megválasztotta külső tagjának. Több emléknapja
n>«ncia folyóiratban ismertetéseket közölt a eredeti zsidó típusok után festette meg. A kép az
W y a r szellemi életről. Franciára fordította 1878-iki bécsi világkiállításon kitüntetésben ré
n ! X á t h K á l n ránnak J o palócok e. elbeszéléseit szesült. Itt más zsidó-tárgyú képet is festett: Talés PA, J ó k a - n a k Sárga rózsa c. regényét (18.^5) mud tanítás (Windisch-Graetz Er zsebet hercegnő
toűvétM l V i k t o r n a k Az én falum c. elbeszélő tulajdonában), ezenkívül az Elsőszülött c. zsá
i
(1895). Francia nyelven megírta a magyar nerképét (Fülöp szász Coburg-gothai herceg tu
i0nr
^net több kimagasló alakjának alapos és lajdonában). Varsóban csakhamar a lengyel arisz-
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tokrácia legkeresettebb arcképfestője lett: a 70 pedig elnöke volt. Számos hitszónoklatán klvfil
éves Sapieha hercegnő, egyik legjobb arcképe müvei: Máté Lévi (héber nyelven a váláeróL
(nagy díj az 1885-iki budapesti kiállításon, Bécs Frankfurt 1891); A magyar zsidók eredetéről
ben 1888. nagy aranyérem). 1893-ban végleg (az Izraelita Közlöny 1869. évf.): Zur Geschichte
Bécsben telepedett le, hol az udvar és az előkelő der jüdischen Gemeinde in Eisenstadt (1869)körök arcképfestője lett. 1905-ben a Nemzeti Sza Jose b.Jose (Jüd. Presse 1873); Frankfurter
lonban rendezett gyűjteményes kiállítást arcké Rabbinen (4 részben, 1882—85); Jüdische Arzte
peiből. A millenáris kiállításon Groeben grófnő in Frankfurt (1886); Die
WohJtati^keitspflege
arcképével a nagy aranyérmet nyerte el. I. Ferenc bei den Juden im altén Frankfurt (1896); Zur
József a III. osztályú vaskoronarendet, 1899. pedig Statistik der jüdischen Bevölkerung
im altén
a Pro litteris et artibus kitüntetést adományozta Frankfurt (1886); Die Frankfurter
Rabbinerneki, azonkívül tanári címet is kapott. I. Ferenc versammlung vom Jahre 1603 (1897); Die lnJózsefet háromszor festette le. Külföldi és ma schriften des altén Friedhofes der Israelitigyar kiválóságokat ábrázoló arcképei: Radzi- schen Gemeinde zu Frankfurt (1901).
s. B.
wil hercegnő, Potocka grófnő,
MendelsohnH o r s c h e t z k y Móric, orvos és filológus, szül.
Bartholdy asszony, Dr. Loew Antonvé (Bécs), Bidsowban (Csehország) 1777., megh. Nagy
Selma Kurz operaénekesnő, Arany János (a kanizsán 1859 nov. 7. Gyermekkorában Talmu
költő halála után 1887), Jókai, Görgey, továbbá dot tanult, majd Bécsbe ment, ahol előbb filozó
két legkiválóbb arcképe, Pulszky Ferenc (1890, fiát és matematikát, majd orvostudományt hall
ma a Szépművészeti Múzeumban, 1893. Bécsben gatott. 1811ben orvosdoktor lett és Nagykani
a Kari Ludwig éremmel kitüntetve) és Tisza zsán telepedett le, ahol, mint a szegények és a
Kálmán (1894, ma a Magy. Tört, Arcképcsarnok katonák ingyenes orvosa, tiszteletet és nép
ban), Trefort miniszter, Stűler orvostanár és szerűséget szerzett. Minthogy gazdagon nősült,
neje, Hatvany-Deutsch
Józsefné (1888), lovag ingyen ellátta a zsidó iskolák igazgatását is,
Léderer (1899). H. arcképei kezdetben kolorisz- aggastyán koráig. Közben orvosi szaklapokba ál
tikus hatásokra törekedtek (Sapieha hercegnő), landóan dolgozott, úgy, hogy a Magyar Tudo
később minden külső hatásról lemondva, a leg- mányos Akadémia 1845. tagjává választotta.
puritánabb egyszerűséggel ábrázolták teljesen Állandó munkatársa volt az Alig. Zeitung des
egyszerű hátterek előtt modelljeik belső karak Judentums, az Orient és a Ben Chananja c.
terét.
F. B. folyóiratoknak. Önállóan megjelent műve: Drei5. H. Lipót Lázár, pedagógus, szül. Újvidé zehntes Buch der jüdischen Antiquitaten des
Josephus
stb. (Nagykanizsa 1843),
ken 1799., megh. Szegeden. Szófer Mózes tanít Flavius
ványa volt Pozsonyban, ahol az evang. kollégium melyet a kritika egyhangúlag megdicsért. Szá
tanáraitól világi tárgyakat is tanult. Később Prá mos kézirata maradt a Palestina-archaeológia
gában tanult, majd visszatért Pozsonyba, ott leány és geográfia köréből. Része volt a Zsidó Kézmüiskolát létesített, de ezt az 1848. pogrom feldúlta. egylet alapításában 1841. e emellett Földmű
Ezután Paduában lett nevelő, két év múlva azon velő egyletet is tervezett. V. ö. Ben-Chananja
ban ismét visszatért Pozsonyba, ahol iskoláját 1860. 2. füz.: Rosenberg, Jahrb. d. isr. Gemeinfelépítették. Pozsonyi működése alatt Mária Do den(1860); Wertheimer, Jahrb. dJsraelitön (1860>
rottya főhercegnő hetente háromszor hallgatta
Ilorv&t, 1. Albert, mérnök, szül. Budapesten
H. bibliamagyarázó előadásait a főhercegi pa 1889. Tanulmányait a mainzi technikumon vé
lotában. Itt működött, nagy tiszteletnek ör gezte. Feltalálta a Variograf nevű mintatervező
vendve 1857-ig, amikor nyugalomba vonult és készüléket. Drezdában él.
Szegedre költözött, ahol a Ben Chananja munka
2. Dezső, rabbi, szül. Hosszúpályin (Bihar vm.)
társa volt. Benősz Cion és Bész Jaakov c. tan 1866 aug. 26.1885—95-ig volt a budapesti Rabbikönyveit részben magyarra is lefordították. képző növendéke. 1894-ben avatták bölcsész
Egyéb művei: Humoristisches Triumvirat etb. doktorrá Budapesten, 1896. pedig rabbivá, 1897
Eine Sammlung humoristischer Aufsátze (1835); óta a Pesti Irzaelita Hitközség vallástanára. Mun
Lachtauben Eine Sammlung gemütlicher Auf kája : Jóéi próféta fordítása és magyarázata
satze (1841); Benjámin Kohn. Ein National- (1894).
F- Dgemalde aus dem Judentume (1847); 1848. Eine
3. Henrik, költő ós műfordító, szül. Kolozs
Sammlung origineller Novellen (1849); Altes várott 1877. Főiskolai tanulmányait a budapesti,
u. neues Judentum (1852); Der Kossizer Maq- lipcsei, straszburgi, berni és párisi egyetemeken
gid (1861) és ezenkívül számos novellája folyó végezte. Nagyváradon és Budapesten közép
iratokban.
iskolai tanár volt, közben a pedagógiai könyv
8. H. Márkus, frankfurti rabbi, szül. Ladány- tár könyvtárosa is. Jelenleg a Brassói Lapok
ban 1844 márc. 14., megh. Frankfurt a. M.-ban irodalmi munkatársa. Elsőrangú német nyelv
Régi talmudtudós családból származott s Ver- művész, aki igen nagy érdemeket szerzett a
bón és Kismartonban tanult, az utóbbi helyen, modern magyar lírának mesteri nyelven való
Hildesheimer jesiváján; majd a bécsi, buda német tolmácsolásával. Hans Bethge nagy kül
pesti ós berlini egyetemeken járt s Tübingen- földi antológiájában (Lyrik des Auslandes) H.
ben doktorált. Előbb Lauenburgban, majd Gne- fordításában jelent meg több magyar költő java
senbaa. 1878-tól Frankfurtban volt rabbi. Az termése. Élénk feltűnést keltett és nagy pro
Lyrik
itteni zsidóiskolák újjászervezése az ő müve. pagáló hatással volt Neue Ungarische
Egyik vezetője, volt a Deutscher Rabbinerver- in Nachdichtungen c testes antológiája, amely
bandnak, a jeruzsálemi Német-zsidó Árvaháznak az új magyar lírának pompásan átültetett, rep-
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rezentáló gyűjteménye. Nagy értékűek német
Baudelaire-fordításai is: Baudelaire,DieBlvmen
des Bősen és Die Vorholle. Egész sereg fran
ciából való versfordítása szerepel Das junge
Frankrekh
és Französische Lyrik eímü an
tológiákban. Finom eredeti német verseket is
írt, amelyek a Berliner Tagblatt, Zeit, Morgen,
Stúrm, Kunst, Magazin für Littaratur c. lapok
ban jelentek meg és amelyek közül többeket
magyarra fordított Kosztolányi Dezső és Juhász
Gyula. Prózai fordításai is nagyon értékesek.
Móricz Zsigmondnak több regénye és Molnár
Ferencnek néhány színműve az ő fordításában
került a német nyilvánosság elé. 1920 óta a.Pe
tőfi-Társaság kültagja.
ez. G.
4. H Lipót, közgazdász, a Magyar Általános
Takarékpénztár elnöke, szül. Budapesten 1875.
Jogi tanulmányai befejezése után bankpályára
ment. Belépett a Magyar Általános Takarékpénz
tárba, ahol gyorsan haladt előre. Apósa, Kronberger Lipót halála után igazgatóvá nevezték ki,
majd a bank vezérigazgatója, végül elnöke lett.
Közgazdasági téren szerzett érdemei elismeréséül
kormányfőtanácsossá nevezték ki. Élénk publi
cisztikai tevékenységet fejt ki. Közgazdasági vo
natkozású cikkei sűrűn jelennek meg a szak- és
napilapok hasábjain.
v. A.
I l o s a n ó r a b l i ó , zsidó ünnep, szukkosz (1. o.)
félünnepének ötödik napja, tisrí (1. o.) hó 21.
napján van. Nevét a lulavval való körmenetnél
(1. Hakofósz) ismételt Hosanná-tól vetie; e szó
a U8. Zsoltárban fordul elő 8 «Ó segíts meg»
a jelentése. A pálma-körülhordozási szertartás
már a Makkabeus királyok idejében dívott, az
Újtestamentumban tévesen a peszach előtti
időbe helyezik (palmamm, virágvasárnap). A
Talmud (Szukka 4.) bőven írja le a régi szer
tartást a «vízmerltés 1innepsége» során. Litur
giái sajátságai a következők : Megelőző éjszaka
virrasztanak (1. Tikun), sok helyütt reggel af érflak
fürdőbe mennek (1. Mikvo), sir hakovod (1. o.).
Sacharisznát (l.o.) mondják a 100. Zsoltárt, de a
19.-et is, nismász (1. o.) elmarad. Köznapi tefilo
0- o.) jaále vejovó beiktatva. Lulavlengetés egész
haléi, egész kadis én kélohénu. Egy Tórát (1. o.)
vesznek ki a frigyszekrényből, mondják Isten 13
tulajdonságát és ribonó sel ólom imát, mint ros
hasónókor A sémában kődős helyett kódos ven°'-ó. Gadlu, al hakol, vejaazor. Négy férfit
üivnak fel a Tórához, olvassák Mózes II. 29. fe
jezet 26—3*. verseit, az utóbbi hatot a felhívott
negyediknek megismételve. A muszaf kedusó,
naaricchó és ádir ádirénu. Majd valamennyi
iörat az emelvényhez állítják, miközben az ünn
»'pi csokorral hét körmenetet tartanak (hosá£?*'• hakofósz). Végül az ünnepi csokor helyett a
zíaievf-l köte *?et veszik kézbe s ezt ötször a
jaahoz útik. Visszahelyezik a Tórákat. Egész
z í í u ' ' *" kélohé7lu> ólénu, napi Zsoltár (1. o.), 27.
*- .ufctr, adon óiom jr a e n a p péntekre esik, erev
ta
ynhnt
csinálnak.
F.D.
miu f< !f ea ' A m o 8 z Próféta kortársa, Izraelben
a ! ? • ? " • J e r o b e á m idejében (783—144). Könyve
eilól
IA p r ó f é t a elseje. Az ellenséges nyomás
való megkönnyebbülés elvakította kortárl
- oogy észre sem vették a politikai látó-

—

Hósea

határ elborulását. Az ország belső állapota is
aggasztó volt. Hót király követte egymást a
trónon, néhányan elődeik meggyilkolása árán
jutottak- oda. Annál elevenebbre izzott H. lelké
ben a vallásos intuíció. Isten képét melegebbre
színesítette, a bűnt sokkal mélyebben gyökerezőnek találta, a nemzet nála teljes egységben sze
repelt. Míg Ámoöz szerint Isten mérő-ónnal kezé
ben ül trónján, hogy igazság szerint döntsön Izrael
sorsa fölött, addig H.-rál áradozik a könyörülettől:
«Mikép áldoználak fel, Efrájim, szolgáltatnálak
ki Izrael, megesik az Én szívem rajtad, fel
lángol az Én szénalmam». «Hisz Én vezettem
Efrájimot járószalagon, karjaimra vettem, em
berséges kötelékekkel vonszoltam a szeretet
szálain, mintegy leoldottam a jármot a nyaká
ról és nyújtottam neki táplálékot)). ((Eljegyez
lek magamnak örökre, eljegyezlek igazság és
jog alapján, eljegyezlek szeretet és könyörület
fejében, eljegyezlek hűség alapján, hogy is
merd Istent». Istenről szóló tanítása e mon
datban csúcsosodik k i : «Szeretetet kívánok
s nem áldozatot, istenismeretet inkább, mint
égőáldozatot)). Azért ő is a vallásos szemléletnek
teljes megújítását kívánja : «Vessetek igazságot
s arassatok szeretelet új ugart törjetek, mert
itt az ideje, hogy Istent keressétek addig is,
míg eljön, hogy igazság esőjét hullassa rátok».
Isten magasztos fogalmához viszonyítva, mély
süllyedésben Játjanépét: «Elvész népem ismeret
híjján.b) Első sorban a papok felelősek a nép sülylyedéseért. «Népem bűn áldozataiból élnek és vét
ségeikre vágynak ; olyan a pap, mint a nép».
Ami pedig a népet illeti: «nincs hűség, nincs sze
retet és nincs Istenismeret az országban ; hamis
eskü, hittagadás, házasságtörés elterjedt, vérbűn
vórbünt ér». A bűn termőtalaja a kánaáni földre
való telepedés és az ottan talált kultúra átvétele.
A ccparáznaság szelleme)) vezette félre a népet;
ennek a terméke a királyság intézménye, melyet
idegenimádásból vettek át. «Adtam nekik királyt
haragomban, de el is veszem felháborodásom
ban.)) «Majd ők magok mondják: nincs kirá
lyunk, mert nem féltük Istent és a király mi
jót is tehet nekünk?» A paráznaság e szelleme
hatja át a külpolitikát is. «Efrájim szelet legel
tet és keleti szél után futkos, nap-nap után sza
porítja a hazugságot és kudarcot, majd Asszíriá
val köt szövetséget, majd Egyiptomnak kedves
kedik olajjab), sőt az aranyborjut is Asszíriába
szállították ajándékul és a papok azt siratják
most. «Szégyenkeznie kelleno Efrájimnak, Szamaria királya olyan, mint a tajték a vízen.
Szelet vetnek és vihart aratnak, nem szökken
szárba és nem érlelődik lisztté a gabona és ha
teremne is, idegenek emésztenék meg.» «Efrajim
szerelmet bérelte. Olyan Efrajim, mint egy
ide-oda röpködő galamb: most Egyiptomhoz
fordul, aztán Assyriával futkos. A gyógyulást
csak az egyszerű, ősi, romlatlan élethez való
visszatérésben látja: « Rábeszélem és elviszem a
pusztába, ott majd szép szerivel beszélek vele,
onnan megadom neki szőlőit és a szomorúság
völgyét a remény kapujává teszem.» «Akkor
egyesülnek majd Juda gyermekei Izrael gyer
mekeivel, egy vezért választanak maguknak és
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kivonulnak az országból.» H. messiási eszméje vi
lágot átfogó, kiterjed az állat- és élő-világ egye
temére, mégis az ember a célpont. ccSzövetseget
kötök számukra a mezei vadakkal ós az égi ma
darakkal, a föld csúszó mászóival, az íjat, kar
dot és háborút eltörlöm az országból és nyugton
hagyom őket.» «Én megesketem az eget, az pedig
megesketi a földet, a föld megesketi a gabonát,
mustot és olajat, azok pedig megesketik Jiszráelt
ós bevetem őt magamnak a földbe ós megszere
tem a nem-szere1ettet». A vallás szellemébe mély
bepillantást nyújt e záró igéje, melynek értelmé
ben a vallás csak azt tartja meg a helyes úton,
kiben erkölcsi akarat is van. «Ki oly bölcs, hogy
belássa ezeket, meggondolt, hogy megszívlelje:
hogy egyenesek Isten útjai, de csak az igazlelkűek járnak rajta, míg a bűnösök megbotla
nak rajta.»
F. M.
H o s e l i t z Gyula, törvényszéki tanácselnök,
műgyűjtő, szül. Nyitrazsámbokréton (Nyitra vm.)
1875., megh. Budapesten 1925. A XIX. sz. for
dulójának és a XX. sz. első két évtizedének ma
gyar festőit, továbbá a XVIII. és XIX. sz. illusz
trált könyveit gyűjtötte. Részt vett a Magyar
Bibliofil Társaság alapításában.
H o s s z ú a s z ó . A H.-i (orthodox) hitközség
1853- alakult. Egyike a legkisebb lélekszámú hit
községeknek. Az alakulása utáni időkben 175
volt a hitközség lélekszáma, de a gazdasági vi
szonyok következtében, miután a zsidó lakosság
a könnyebb megélhetéssel kecsegtető városok
felé gravitált, a hitközség lélekszáma 30-ra
apadt le. A hitközségnek van egy körülbelül
százötvenéves temploma és egy száz évvel ez
előtt létesített rituális fürdője. A hitközség tagjai
közül Klárman Baruch ós Bretter Dániel léte
sítettek szeszgyárakat. A hitközség 45.000 lei
évi költségvetéssel dolgozik, melynek egyrószét
szociális és filantrópikus célokra fordítja. Lélek
száma jelenleg 30, a családok száma 9, adót 8-an
fizetnek. A világháborúban a hitközség 2 tagja
vett részt. A hitközség mai vezetői: Kappel Béla.
Incze Rezső és Kun Jakab.
H o z s a n n a , a magyar nyelvhasználatban is
előforduló héber szó, jelentése: segíts, kérlek
(hosá nő, a bibliában hosió nó formában for
dul elő). A magyarban tovább is képezhető a szó,
pl.: hozsannázni, de főnévi értelemben is hasz
nálják.
H u b e r t Zsigmond, ügyvéd, szül. Nagybecs
kereken 1871 febr. 2. A középiskolát szülővárosá
ban, a jogot Budapesten végezte. Ügyvédi okleve
lét a budapesti kir. ítélőtáblánál szerezte ,meg.
Hosszú idő óta Torontál vm. tb. főügyésze. Élénk
részt vett a zsidó hitéletben és sokat tett a hitköz
ségért, amely elnökéül választotta. Igazgatósági
tagja a jugoszláviai zsidó hitközségekszövetsógének ós sok más egyesületnek.
H ü b s c l i Adolf, amerikai rabbi, szül. Liptószentmiklóson 1830 szept. 18., megh. New-York
ban 1884 okt. 10. A Jatté-családból származott
és a budapesti evangélikus gimnáziumban tanult,
emellett pedig Óbudán aTalmud-iskolát látogatta.
Érettségije után tanító lett Óbudán, de a forra
dalom kitörésekor beállott honvédnek s végighar
colta az egész szabadságharcot. A világosi fegy-

verietétel után csak nehezen tudott elmenekülni
Ekkor Paksra meat a Talmud-iskolába s itt ta
nult 1854-ig Ungar rabbinál. Diplomáját Schwab
Löw pesti főiabbi állította ki. Ezután Morva
országban lett ralibi, majd a prágai egyetemre
ment, ahol 1861. filozófiai doktor és egyszersmind
a Neue Synagoge rabbija lett. 1866-ban kiment
Amerikába, mint a new-yorki Ahavasz Cheszedhitközsóg hitszónoka. Ezt a nagyobbrészt csehzsidókból álló hitközséget a város egyik leg
jelentékenyebb kongregációjává virágoztatta fel.
H. a. mérsékelt reform híve volt s az általa veze
tett liturgiát más községek is elfogadták. Mint
kitűnő organizátor iskolát alapított 400 fiú és le
ány részére s azonkívül zsidó-if jak részére zsidó
irodalmat tanulmányozó egyletet. Különösen
mint szónok volt híres. Tudományos munkái:
Die fünf Megüloth, nebst dem syrischen Targum 6tb. (1866, tartalmaz egy általa kiadott prá
gai héber kéziratot is). Számos értekezést írt a
Ben Chananjába és a breslaui Monatsschriftbe.
Amerikában szintén számos folyóirat munka
társa volt. Itt írta Gemsfrom the Orientc. mun
káját (1885), amely arab aforizmákat és mon
dásokat tartalmaz. Halála után megjelent neve
alatt: A Memóriái (1885), amely prédikációinak
ós verseinek egy részét tartalmazza.
8. B.
H u g ó Károly (családi nevén Bernstein Hugó
Károly), szül. Pesten 1808., megh. Milanóban
1877. Pesten és Szegeden járt gimnáziumba,
majd Pesten az egyetemre, ahol filozófiát, majd
orvostudományt hallgatott. Tanulmányainak be
fejezése után orvosi pályára lépett és 1831-ben
katonaorvosi szolgálatot teljesített Lengyelor
szágban. 1840-ben német nyelven jelentek meg
első versei és színművei, s csak miután min
den fáradozása ellenére sem részesült elismerés
ben, próbálkozott — valamivel több sikerrel —
a magyar irodalomban: Egy magyar
király
(1846), Brutus és Lucreiia (1847), Bankár és
báró (1847), Világ színjátéka (1847) c. drámáival.
Magyarul alig tudott, legnagyobb sikerű darab
ját, a Bankár és bárót (amely még e század
első éveiben is műsoron volt) Falk Miksa fordí
totta magyarra. H. telhetetlen becsvágya azon
ban nem érte be a pesti tapsokkal. Parisba ment,
ahol az 1848-i febr.-i forradalomban a nemze
tek körmenetében a magyar zászlót lengette.
Majd franciára fordított régebbi 03 franciául
írt új darabjaival (amelyek sohasem jelentek
meg s szintén kéziratban levő memoárjaival
együtt a Nemzeti Múzeumban találhatók) haj
szolta a sikert — hasztalanul. Tiz esztendőt töltött
itt, utána Berlinben, Bécsben, Pesten próbálkozott
újra. Lelke már teljesen megzavarodott, üldözött
zseninek tartotta magát, hóbortos nagyzasában új
művészetet és tudományokat cctalált fel»: &z
automimikát, Hegoiogikát, stb. Milanóban épp
cccantomimikaio előadást akart tartani, mikor
utóiérte a halál. Drámái, molyok a francia ro
manticizmus szabályai szerint készültek, a ma
gyar irodalomtörténetben emlékezetessé teszik
nevét. V. ö. Móczár József; «Hugó Károly élete
ós színművei».
k. AH u l l o t t á l l a t Owvéló, h.) a mózesi törvény
szerint tisztátlan, tilos a megevóse és érintése,
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tisztátlanná tesz a szónak papi értelmében (Móz. sebb mór stílusban. Rabbijai olyan zsidó szelle
II. 22. 31 stb.), sőt tisztátlanná teszi az edényt met honosítottak meg, hogy a kis hitközség a
vagy eszközt is, mellyel érintkezésbe jutott talmudi tudományok európai hírű centruma lett.
Olyan mély gyökereken él a zsidókban a H.-tól Maréknyi zsidósága csodálatra méltó áldozat
való irtózás, hogy még a zsidókeresztények is készséggel sokszor három jesivát is fentartott
fentartották és erre való tekintettel az apostolok Most már csak egy van, ezt még Rosenberg Sá
a pogánykeresztónyeknél is meghonosították. muel főrabbi alapította ós úgy felvirágoztatta,
(Apóst. Cselek. 15. f.). A Talmudban e tilalom hogy nagyságra és hírnévre a régi Magyarország
már nagyon messzemenő tágítást szenvedett. legjobb jesivái sem versenyezhettek vele. Tíz
Nemcsak a már elhullott, hanem az elhullás ezernél több növendéket (köztük sok külföldi is)
elölt álló (a héberben t. i. e szó kb. a. m. a nevelt ez a jesiva, amely most 150 hallgatót ké
magyar dögállat, dögsoron levő) állat, tehát a pez ki Horovitz főrabbi vezetése alatt a talmuközelebbi definíció szerint, az olyan emlős állat is, dikus tudományokban. A talmudikus tudomá
mely előreláthatólag egy éven belül betegsége nyok terjesztésére fordított gondjai között nem
következtében kimúlik, szárnyas pedig, ha tojása felejtkezett meg a világi műveltség terjeszté
elállt, H.-nak számít. Ezen definíció részletezésére séről sem a hitközség és az általános kultúra tá
70, később még jóval több szimptomát állították mogatására már a múlt század derekán ösztö
fel, a különböző szervekre megosztva, melyeknél nözte tagjait. Elemi iskolát nyitottak és ennek
fogva az állat élvezetre tilossá válik. A nevéló támogatására Richtmann József 1844. 32.000
•A teréfó-v&l a nyelvhasználatban felcserélve for aranykorona értékű alapítványt létesített. Na
gyon régi a Chevra Kadisája és nemes tradíció
dul elő (1. TeréfóJ.
H u n f a l v i t , (Hunkovce, Hunsdorf, Cs.-Szl.) kat követ a kulturális célok támogatására ala
kisk, Szepes vm. késmárki (Késmarok) járásában kult Kovéa Itim la-Tora-egyesület is. Ez a nagy
1265 német ós tót lak. A zsidó (orthodox) hitközség szerű fejlődós a múlt század végén megakadt
40 családban 180 lelket és 83 adófizetőt számlál. ós végzetes hanyatlás fenyegette a hitközséget.
Mint anyakönyvi központhoz hozzátartoznak a De Rosenberg Sámuel rabbi óriási energiával
tátrai és hernádvölgyi zsidótelepek, továbbá: megteremtette a hitélet reneszánszát, úgy hogy
Szepes, Szombat, Velka, Bethlenfalva és Tátra új erőre kapott ós a hitközség, jóllehet, hogy
füred. Első szervezkedése a XVII. sz. kezdetére lélekszáma erősen lecsökkent, ma is követi még
esik, kereteinek végleges kiépítése e század dere virágkorának nemes hagyományait. A világ
kára tehető. Sokáig az egész szepesség gettója háborúban 6 tagja elesett. A hitközség élén áll
volt. mert a 16 szepesi város megtagadta a zsidók nak : Horovitz Jenő főrabbi, Roth Mihály elnök,
letelepedését. 1708-ban, első rabbijának Sinai Hollánder Ede gondnok, Ungar kerületi előljáró,
Benjáminnak halála évében már viruló hit Zimmerspitz S. és Maibaum Jakab Chevraélettel dicsekedhetett. Alapítóinak nevét nem elnökök.
ismerjük, de bizonyos, hogy Morvaországból ós
I l u p p e r t Leó, ügyvéd, szül. Monoron 1893
Galíciából idevándorolt zsidók, akiket az a ki jan. 7. A bécsi, gráci és a budapesti egyetemeken
látás vonzott ide, hogy innen olcsóbb áruval lát tanult, ez utóbbin nyerte el ügyvédi diplomáját.
hatják el a krakói vámterületet, alapították. Az Adóc lap főmunkatársa és egyik szerkesztője
Minthogy ezek a Felvidék kereskedelmét is fel a Polgári jog c. jogtudományi folyóiratnak. Hitel
lendítették, a nemzsidó lakosság évszázados el és adójogi vonatkozású cikkei különböző szak
fogultságát könnyen legyőzték és végre a zsidók lapokban és napilapokban jelentek meg. A jogász
letelepedésére vonatkozó tilalom megszünteté egyletben több előadást tartott. Egyik társszer
sét is kiküzdötték. A hitközségre vonatkozó első zője az évente megjelenő Hitel és magánjogeljegyzések a XVÍII. sz. derekáról származó ok gyakorlat c. könyvnek.
v. A.
iratban találhatók. Ezt az okiratot a község leH u s z á r , 1. Elemér*, katolikus teológus és
Véltára őrzi. 1757-ből származik az a jegyző teológiai író, szül. Budapesten 1872. Középiskolái
könyv, amely fölemlíti a hitközségnek fenn nak elvégzése után a katolikus papi pályára ké
állása óta második rabbiját: r. Susskindet, a szült. Felsőbb teológiai tanulmányait Rómában az
-Vicnefesz Bad szerzőjét, aki azelőtta tarnovi hit Academia dei Nobilin ós a Greogorianus egye
község híres hitszónoka (maggid) volt. Utána is temen végezte. Az egyházjog doktora. Jelenleg
Kiváló tudósok ültek rabbiszókében, többek kö segédlelkész Budapesten. Igen sok jelentékeny
z ö t t : Rapapport T., Billitzer Joab, a Zeved Tov teológiai és egyházi munkát írt. Napilapokba és
f»Uien Tov szerzője. Ez összekülönbözött a hit- teológiai folyóiratokba egyházjogi kérdésről írt
\v' Z S i e ^ e l é S A b a u J s z á a t ó r a költözködött. 1808. cikkeket.
s. R.
, e-1 Ezekiel, a Tórasz Jecliezkel c. munka szerz
2.
H.
Károly,
filmszínész,
szül.
Budapesten
"Jy alít a rabbinátus élén. Utána a litvániai
^irmazású és nagyhírű Perlstein Salamon kö- 1884 szept. 3. 1905 tavaszán lépett színpadra
^•kezett. Halála után 14 esztendeig tartó inter- Nagy Endre kabaréjában, majd a Magyar Szín
- •ínum állott be, amikor a rabbinátus agendáit házhoz szerződött. 1920-ban Berlinben filmszí
ÍM
, , t í n d e I ű e lyettes rabbi látta el. Ez a perió- nész lett. Számos filmen játszott nagy sikerrel.
^ s talán a legfontosabb a szepesi zsidók élete A berlini filmviszonyok kedvezőtlen alakulása
ket n ? 6 r t a l e § t ö b b szepesi hitközség ez időben folytán 1923. Amerikába ment, ahol Charles
a^h i ZGt1 ' 182 1-ben már annyira megerősödött Puffy név alatt az Universal-filrngyárnál műkö
dik, mint kedvelt burleszkszínész.
R.1.
oitkozség, hogy fölépíthette ma is fennálló
H ű v ö s , ! . Iván*, (botfai), zeneszerző, H.József
(1. o.) fia, szül. Budapesten 1877. Miután tanulmá-
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nyait elvégezte, bejárta Nyugat európát. Vissza amellyel a milléniumi évben számos külföldi
térve Budapestre, a Budapesti Villamos Városi világvárost megelőzött s a későbbi nagy hálózat
Vasút szolgálatába lépett, amelyből hosszú évek létesítését lehetővé tette. 1897-ben a vállalat
munkásságautánmintny. vezérigazgató távozott. vezérigazgatója, 1907. pedig elnöke lett. Vezetői©
Állásában nemcsak társulatának érdekeit szol volt a Ferenc József földalatti vasútnak és »
gálta, hanem sokat foglalkozott városépítési és Budapest—szentlőrinci helyi vasútnak is. Hasz
fejlesztési problémákkal is. Sikerei voltak mint nos ós eredményes munkásságát a király is eű
zeneszerzőnek is. Balletjei: A csodaváza és ismerte, aki 1897-ben nemességgel és a «botfal»
A havasi gyopár, amelyek Guerra szövegköny előnévvel tüntette ki, 1904. pedig az udvari tanavére készültek, a Budapesti Operaházban kerül csosi címet kapta.
g^ G_
tek színre. A csodavázát Siama címmel a mila
3. 11.Kornél (botfai)*, író, H. József fia, SZÜL
nói Scala is bemutatta. Az új földesúr, a Béldi Budapeslen 1875., megh., u. o. 1905. A budapesti
Izor szövegkönyvére készült Katinka grófnő és jogiegyetemen végezte tanulmányait, majd jogi
a Földes Imre librettóját megzenésítő A két doktori oklevelet szerzett. Különféle fővárosi
Eippolit c. operettjeit a Népszínház adta elő szépirodalmi lapokban megjelent elbeszélései ko
jelentékeny sikerrel.
Sz. G. rán feléje terelték a figyelmet. A gyermek c. egy2. H. József, (botfai), ügyvéd, közgazdász, a felvonásosa a Nemzeti Színházban került színre,
Budapesti Villamos Városi Vasút Ét. elnöke, szül. Barta Tamás c háromfelvonásos drámáját pedig
Nagykanizsán 1838 aug. 5., megh. Budapesten ugyancsak a Nemzeti Színház mutatta be 1905.
1914 dec. 18. Tanulmányait Pécsett és Buda Szép reménységeknek vetett véget korai halála.
pesten végezte, majd az utóbbi helyen letele
4. H. László* (botfai), szobrász, szül. Buda
pedvén, a nyolcvanas években megszervezte és pesten 1883. Szent Kristóf szobra Párosban men
győzelemre juttatta a Józsefvárosban a liberális tion honora blet kapott. Arcképszobrai közül megpartot. A főváros képviselőtestületében rendkívül említendők : Bárczy István (Népopera előcsar
nagy,szerepet töltött be s különösen a közleke noka), Beethoven (Operaház), Puccini zeneszerző,
dési eszközök kibővítése érdekében küzdött. Fő- Latham aviatikus. A Fővárosi Múzeumban van
érdeme a fővárosi villamos hálózat elkészítése, j Medvetáncoltató c. szobra.
F. B.

l b u r s ó n i m (h.). Helyesebben : So'nő meuieresz, vagy snasz haibbur. Szökőév ; vulg. ibér.
I d e g e n , akt a nép vagy vallásfelekezet kö
zösségén kívül áll. Elbírálása sokféle szempont
alá esik, de az I. fogalma mégis úgy bontakozik
ki a zsidó ethikából, hogy nem oldódott el az
emberi szolidaritástól. A Talmud szerint a Biblia
minden erkölcsi tanítása az ember teremtéséről
szóló elbeszélésben fut össze, mert az az emberi
ség egyszármazására utal. Ebben sokkal átfogób
ban interpretálódik az embernek embertái sához
való viszonya, mint abban a parancsban, hogy:
szeresd felebarátodat, mint tenmagadat. A felül
ről jött paranccsal szemben az egyszármazás
bibliai igazolása természettudományi tényként
hat. A Biblia törvényein és a próféták tanításain
valóban az egytestvériség gondolata vonul végig.
Templomavató imájában így könyörgött Salamon
király: «Minden imádságot, minden könyörgést,
mely lészen akármely embertől, vagy a Te egész
népedtőlo . . . «de minden idegent is, aki nem a
Te néped közül, az Izrael közül való, ha eljön
messze földről a Te n e v e d ó r t . . . Te meghallgas
sad a mennyekből, a Te lakhelyedből és add meg
az idegennek mindazt, amiért könyörög)). (Kirá
lyok I. 8. 38, 41, 43). Jesája próféta ajkán
pedig ezt mondja az Isten: «Az Én házam imád
ság házának neveztetik mind a népek számára».
Philo (1. o.) bölcseleti magaslatból foglalkozik az
I.-kérdéssel és arra a konklúzióra jut, hogy
miután a béke biztosítéka a monotheizmusban
rejlik, a politheizmus ellenben háborúra vezet, a

zsidóságnak ezért az a kötelessége, hogy az egész
emberiségért imádkozzon. (A nyelvzavar 42. §.)
A nacionalizmus kibontakozásának korában még
nem érvényesülhet teljes erejében az emberi
egyetemesség gondolata és politikai vagy nem
zetgazdasági kényszerűségek itt-ott hátraszorí
tották. A Biblia ezért kétféle L-t ismer: külföl
dit (nochri) és meghonosodottat (gér). A külföldi
L-t politikailag megbízhatatlannak, ellenséges
érzelműnek is tekintették és azért nem lehetett
külföldit királlyá választani. (Móz. V. 23. 21.)
Haladékot sem kellett adni adósságaira a kül
földi L-nek, mert a zsidó hitelező nem számitha
tott a kölcsönösségre. (Móz. V. 5.5.) De ha valaki
külföldi származású rabszolgáját úgy megüti,
hogy meghal a keze alatt, akkor ((megbüntettes
sék)) (Móz. II. 21. 20.). A Mechilta ezt a paran
csot halálbüntetésre értelmezi. A meghonosodott
I.-nel szemben enyhül a bibliai szigorúság. «Egyazon jog legyen közöttetek, úgy a bennszülött,
mint az I. számára*.)Moz. III. 24, 22.)«Ha.I. tar
tózkodik közöttetek, el ne nyomjátok. Mint a
bennszülött közületek, olyan legyen közöttetek
az I. és szeresd azt, mint tenmagadat, mert L-ek
voltatok Egyiptom országában)) (Móz. III. 19. ^334). Később már nem csak a rideg jogot követeli
az I. számára a Biblia, de a szeretetet is. ((Szeres
sétek azért az L-t, mert ti is L-ek voltatok Egyip*
tomban.» (Móz. V. 10. 19.). Az I. árvát, vagy öz
vegyasszonyt, napszámost épp úgy védi a Biblia a
jogferdítés, a kizsákmányolás ellen, mint a benn
szülöttet és átokkal is sújtja az idegensanyargatóí,

