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L á c z e r Dénes, rabbi, szül. Cegléden 1896
ápr. 15. Teológiai tanulmányait a budapesti Rabbiképzőben végezte. 1919-ben avatták bölcsész
doktorrá, 1921. pedig rabbivá. 1919 óta a Pesti
Izraelita Hitközség vallástanára ós a zuglói temp
lomegyesület rabbija. Főműve: A magyar zsidók
türelmi adója 1825—1830. Cikkei a Múlt ós
Jövőben, az Egyenlőségben és a Magyar Zsidó
Szemlében jelentek meg.
F. D.
L a j t a , 1. Andor, hírlapíró, szül. 1891. Meg
indította a Filmművészeti Évkönyvet, amely az
egyetlen magyar fllmalmanaeh és 1928. Film
kultúra címen folyóiratot indított.
2. L. Béla, építész, szül. Budapesten 1875.,
megíi. 1920. A budapesti műegyetemen nyert
építészi okleveiet, utána Hauszmann mellett dol
gozott a Kúria palotájának építkezésénél. A pesti
ortli. zsidótemplomra kitűzött tervpályázaton III.
díjat kapott. Első házai még Lechner Ödön ha
tása alatt épültek. Nagyobb és önállóbb fölfogásaak a magyaros nópornamentika dús alkalma
zásával: a Wechselmann-féle Vakok intézete; a
pesti Chevra Kadisa Szeretetháza. Archaisztikus
komolyságot mutat több síremléke a régi és új
zsidó temetőben (Guttmann, Sváb családok) és a
régi temető halottas háza ós kapuja. A gyakorlati
célhoz alkalmazkodnak egyéni tagolású többékevésbbé sima homlokzatú palotái: a Vas-utcai
felsőkereskedelmi iskola; az Erzsébetvárosi Taka
rékpénztár bérháza; a zsidó főgimnázium (1918).
Puritán klasszicizmust és gyakorlati célnak való
alkalmasságot egyesítenek a Nemzeti Színház
ról és a Fővárosi Könyvtárról készített tervei.
L. a legtehetségesebb modern építészeink közé
tartozott.
p. B.
L a j t a i Lajos, zeneszerző, szül. Budapesten
1900 ápr. 13. Bécsben végezte zenei tanulmányait.
Népszerű operett- és sanzonszerző. Művei: Asszo
nyok bolondja; Ártatlan özvegy; Mesék az író
gépről (Szomaházi regénye nyomán); Pégi nyár.
Revüinuzsikát és dalokat is komponált.
k. K.
L a k a t o s , 1. Artúr*, festő ós iparművész,
szül. Bécsben 1880. Tanulmányait Budapesten,
Münchenben ésPárisban végezte. Bútor- és textil
minták tervezésével tűnt föl. Mint a kassai javító
intézet iparművészeti műhelyének tanára gyűj
teményes kiállítást rendezett 1910., melyen táj
képeit és iparművészeti alkotásait mutatta be.
1918-ban szerb fogságban készült tájképeiből és
iparművészeti terveiből gyűjteményes kiállítása
volt a Nemzeti Szalonban. Az Iparműv. Iskola
tanára.
F. B.
2. L. László, író, szül. Budapesten 1882 júl.
17. Fiatal kora óta a hírlapírás terén működött s
előbb a Pesti Hírlapnak, majd a Magyar Nemzet
nek, 1907 óta pedig a Pesti Naplónak belső munka
társa. Egyideig a Világ c. napilapot is szerkesz
tette. Önállóan megjelent kötetei:
Panoptikum.
Uj ságkrónikák; A francia menyasszony;
Mély
húron; Tavaszi játék; Egy pesti leány története.

A halhatatlan hercegnő ; Lancelot és egyéb el
beszélések ; Érzelmes könyv: A pók; Basilidesz
Eva; A herceg kertjében; Két regény; Anyám •
Pesti bábjáték ; Nehéz idők. Ezeken kívül a kö^
vetkező színműveket ós jeleneteket, többnyire
vígjátékokat írta: Az idegen leány (1916); A bécsi
táncosnő (1916); Kék kalap (Í918); Richárd
(1919); Férj és feleség (1919); A menyasszony
(1920); A fakir (1921); A zafirgyürü, A kényes
kisasszony, 1870. (3 egyfelvonásos, 1921); A
nagy komédiásnö (1921); Négy frakk (1924); Fej
vagy írás (1925); Pajtásházasság (1928). L. főleg
szatirikus írásaival válik ki 8 ironikus hangjával
úgy elbeszéléseiben, mint komédiáiban közel tud
fórkőzni a közönség lelki világához. Jelentékeny
sikereket ért el ós gyorsan népszerűvé vált. 8. R.
3. L. Sándor, szakíró, szül. Marosludason
1886. A Gyáriparosok Országos Szövetségének
főtitkára Marosvásárhelyen. Számos cikke ós ta
nulmánya jelent meg munkásügyi kérdésekről.
1928-ban a genfi nemzetközi munkaügyi kon
gresszus egyik szakelőadója volt.
L a k n e r Arthur, filmdramaturg, szül. Zólyom
ban 1893. Oktató és propaganda filmeket ír.
(Willy Drill: Fredy ; Áruház gyöngye). A Fő
városi Operettszínház bemutatta a Jégkirály
kincse c. gyermekdarabját.
R. i.
L a k o m p a k (Lakenbach, A.). Régi zsidó köz
ség, egyike a «Bét hitközség)) (Séve Kehilosz)nek. Okiratilag kimutatható, hogy már a XVI.
sz.-ban laktak ott zsidók (V. ö. Pollák M., «A
zsidók története Sopronban»), kiknek számát a
Stájerországból, Sopronból ós Bécsből kiűzött
zsidók még tetemesen gyarapították. 1851-ben
1800 lélek összlakossága közt 1200 zsidót szám
láltak. Nagyrészt a szomszédos Alsóausztriával
és Steyerországgal. valamint Sopronnal keres
kedtek. A legtekintélyesebb kereskedők a Hacker
családból kerültek ki. Sokat szenvedett a hitköz
ség a Bethlen- és Rákóczy-féle harcok idejében.
Rabbijai voltak: Chajim Buchner 1660 körül,
Benjámin b. Majer As (Mhrm As), Salamon Lipschitz, Salom Uilmann (Salom Charif), Ábrahám
Ullmann, Dávid Uilmann, Moses Deutsch. M. B.
L a k o s Alfréd, festő, szül. Székesfehérváron
1870. Budapesten és Münchenben tanult. Rajzai
francia és magyar előlapokban jelentek meg.
A Nemzeti Szalonban 1897. állított ki először.
Később főleg zsidó tárgyú képeket és könyvcsendóletekét festett. Gyűjteményes kiállítása volt ké
peiből a Nemzeti Szalonban ós a Pesti Izr. Hit
község dísztermében (1925). Mr. Arthur Howitt,
Richmond város polgármestere 1924. 9 zsidó
tárgyú képét vette meg. Művészeti cikkeket is írt.
L a n i U e r g e r Béla, agrouómus, szül. Győrött
1888 máj. 19. Egyetemi tanulmányait a berlini,
breslaui, jenai ós giesseni egyetemeken végezte
s az utóbbi helyen ökonómiai doktorátust szerzett.
Egyideig a Mikófe kertészképzőjének igazgatója
volt. Számos kiváló értekezést írt, főleg a mező-
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gazdasági üzemtan köréből. Művei: Beitrage zu
den Problemen der doppelten
landwirtschaftlichen Buchführung; Die doppelte
Buchführung
mit Marktbewertung;
A mezőgazdasági kettős
számvitel alapkérdése. Ezeken kívül hosszabb
tanulmányokat írt a Fühling-fóle Landwirtschaftliche Zeitungba, a Wiener Landwirtschaftliche
Zeitungba, a Köztelekbe, a Gazdasági Lapokba
és a Mezőgazdasági Szemlébe.
s. R.
L a m d o n (h., korrump. lamden), a rabbinikus
irodalomban járatos egyén. Ezt a kifejezést kb. a
XVIII. ez. eleje óta használják olyan tudományos
készültség megjelölésére, amely kisebb, mint a
Talmud Ghochomé. A ghettóban használatos volt
még ez a kifejezésmód i s : einStückel L. (féligmeddig tudós ember). A XVIII. sz. elején Katzenellenbogen Ezekiól úgy döntött, hogy a L.-ok
mentesítve legyenek az adófizetési kötelezettség
alól s hogy köztük fokozati különbség a törvény
előtt ne legyen.
s. K.
L a n i e d , a héber alfabetum tizenkettedik
betűje. Hangzóértéke: Z, tehát nyelvhang. Szám
értéke: harminc. Neve ösztökét jelent, alakja
is annak felel meg.
L a i n e d v ó T ea&ililmfh.).Harminchat
igaz
ságos. A zsidó néphit szerint harminchat igaz
ságos ember ól ismeretlenül a világon és minden
tevékenységtik arra irányul, hogy megmentsók
az emberiséget.
L a m n a c é á c b , magyarul: a karmesternek.
Neve ós kezdete a 19. Zsoltárnak, de egyszer
smind szokásos elnevezése ama kilenc Zsoltárból
álló csoportnak, melyet a reggeli ima zsoltárrészébe iktatnak be a következő alkalmakkor;
szombaton, peszach,sovuósz, szukkósz.roshasónó
és jom hakippurim ós végül hasánó rabbó napján.
K kilenc Zsoltár a következő: 19,34, 90, 91, 135,
136,33,92,93.
F. D.
L á n c z i Jenő, ügyvéd, szociológus, szül. Szol
nokon 1875 jún. 6. A budapesti egyetemen szerezte
ügyvédi oklevelét. Munkatársa volt a Huszadik
Századnak és más folyóiratoknak. Egyideig a
Szociálpolitikai Szemle c. folyóiratot szerkesz
tette, önállóan megjelent művei: Szocializmus
és ethika ; Fajok harca és osztályharc ; Vallás
és kapitalizmus.
8. R.
L á u c z o s Kornél, matematikus és fizikus,
szül. Székesfehérvárott. Lőwy Károly (1. o.) fia.
Tanulmányai elvégzése után a matematika dok
tora lett és a budapesti műegyetemen működött
mint tanársegéd. Németországba költözött és
Frankfurt am Main egyetemén a matematika
<*s fizika magántanárává nevezték ki. 1928 októ
berében Einstein munkatársául meghívta Ber
linbe s azóta ott működik. Német szaklapokban
számos tudományos tanulmánya jelent meg. v. A.
I^ánczy, 1. Gyula*, történetíró, egyetemi
fc*nár,_szül. Budapesten 1850 jan. 17., megh. u. o.
1911 jan. 17. Az egyetemen a jogi fakultást
To^02.*6 ö1 ' m a -Í d minisztériumi tisztviselő, 1 8 8 1 1SS4-ig pedig országgyűlési képviselő volt, egyPf n Publicisztikai tevékenységet fejtett ki. 1887.
Kolozsváron, 1891-től Budapesten volt a közép
kori egyetemes történelem nyilvános rendes egye
temi tanára. Tagja volt a Magy. Tud. Akadómián
&k. Művei a Századokban ós a Budapesti Szem
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lébe írt dolgozatokon kívül: A felső oktatásreformja s az új magyar közműveltség
(1879):
Adalékok a magyar alkotmány reformkor szaká
hoz (1880); A faluközösség eredete (1881); Szé
chenyi Pál kalocsai érsek és a magyar nemzeti
politika (1882); Eszmetöredékek a Rákóczi-féle
felkelés történet-politikai jelentőségéről (1882);
A közigazgatási bíráskodás szervezéséről Ma
gyarországon (1883); A történelmi
módszerről
(1885); Történelmi kor- é<$ jellemrajzok (1890);
A közigazgatási bíróság
törvényjavaslatáról
(1894); A magyarság az Árpádok korában (1898);
továbbá egy francia nyelvű tanulmány V. Cölestin
pápáról.
s. R.
2. L. Leó*, bankelnök, szül. Budapesten 1852
máj. 10., megh. u. o. 1921 jan. 26. L. I* testvér
öccse. Budapesten járt kereskedelmi iskolába s
annak végeztével bankszolgálatba lépett. Korán
vezérigazgatója lett az azóta már megszűnt
Magy. "Ált. Földhitel Rt.-nek, 1881. a Pesti Magyar
Kereskedelmi Bankhoz ment át ugyanilyen minő
ségben. Itt bontakozott ki közgazdasági tehet
sége. Rendszeresítette a magyar záloglevólhitelt
a külföldön, a magyar bank- és hiteléletet pedig
teljesen függetlenítette a bécsitől, s a magyar épít
kezést ós vállalkozást is gyors tempóban előmoz
dította. Érdemeiért 1893. a budapesti kereske
delmi és iparkamara elnökóvó választotta. Több
éven át a kilencvenes években országgyűlési kép
viselő, majd udvari tanácsos, 1905. főrendiházi
tag, később a delegáció tagja, 1912. v. b. 1.1. lett.
Közgazdasági tevékenységéből különösen emlí
tésreméltó a nagy iparvállalatok megalapításá
nak lehetővé tétele, a Helyiérdekű Vasút létesí
tése, a községi kötvények megteremtése, a Vám
politikai Központ alapítása stb. Évtizedeken át
fejtett ki irodalmi működést a közgazdasági hely
zet alapos és éles elmére valló ismertetésével a
Pester Lloydban.
s. R.
L a n d a u , 1. Izsák ha-Lévi, rabbi. Fiatal korá
ban duklai, 1754. ziltzi rabbi volt. Innen került a
pozsonyi hitközség élére, ahol 1762. meghalt.
Megjelent Maajné Eajesuo c. könyve.
s. R.
2. L. Leó Rafael, bankár ós filozófiai író, szül.
Brodyban 1797., megh. Budapesten 1882. Az
akkori szokásoktól eltérőleg nagyon szabadelvű
nevelésben részesült jómódú szülői házában.
1837-ben Pestre jött mint a bécsi M. L. Biedermann bankház bizományosa; később önállósí
totta magát és csakhamar nagy szerepet játszott
a pesti zsidó hitközségi életben is. Tevékeny
iósztvett a Mikéfe alapításában. Létesítésére való
felhívást ő irta. Az izraelita magyarító egylet
működésében is részt vett. Ballagi Mór bemutatta
őt Kossuthnak, akinek kérésére cikket írt a Pesti
Hírlapba. Deákkal is érintkezett. Számos filozó
fiai munkát írt, amelyek közül a fontosabbak:
Morál und Politik (Pest 1848); Die Judenfrage
(1848 u. 1867); Die Grenzen der menschlichen
Erkenntnis
u. der religiösen Ideen (Leipzig
1868); Die Prinzipien des Rechts und die Todesstrafe (Pest 1871); Versuch einer neuen Teorie
über die Ableitung der Naturkráfte
aus einer
einzigen Quelle (1871); Das Dasein Gottes und
der Materialismus (Wien 1873); Der Gottesbegriffund das geistige Prinzip, oder die Religion
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und die Philosophie der Zukunft (Leipzig 1875);
System der gesammten Ethik (Berlin 1877—79).
— Fia: L. Horace, a Rothschild-ház képviselője
Konstantinápolyban és Flórenzben. Veje: Ellenberg Henrik, a Die Leiden u. Verfolgungen d.
Juden c. munkának szerzője.
3. L. Lipót, tenorista, szül. Varannón (Zemplén
vm.) 1852., megh. Hamburgban 1894. Tizenhat
évig a hamburgi opera népszerű énekese volt.
Próbaközben a színpadon halt meg hirtelen. K. K.
4. L. Natkan Nata ha-Lévi, rabbi, megh. 1907.
Előbb bártfai dajan volt, később elkerült Magyar
országról és az auspitzini hitközség rabbiülnöke
lett. Megjelent művei: JJro Sachar; Kenaf Benono; Kérem Nóta; Levonon Tov ; Kemo
Hasachar és Ghok Ólom. ,
s. R.
L a n d e s b e r g , í. Izsák Áron, rabbi, szül Bazinban 1803., megh. Nagyváradon 1879. Atyja bazini
rabbihelyettes volt. Anyja Rosenbergbazini tekin
télyes polgár leánya volt, akinek családjáhól
származott Rosenberg Gyula orsz. képviselő és
Rósa Izsó ügyvéd is. L. Szófer Mózes tanítványa
volt Pozsonyban, majd Verbón tanult s azután
ismét Pozsonyban. Itt nyerte el 1838. a «morónu»
diplomát, amelyet Szófer Mózes csak egészen
kivételes esetekben adott. Ugyanez évben Gyom
ron működött. 1845-ben Pserhofer Mózes halála
után, Boldogasszonyba került. Majd Galgócon
választották meg rabbinak. Ekkor már a mér
sékelt orthodoxia elismert vezetője és szó
szólója volt, aki a paksi rabbigyűlésen (1. o.) is
nagy szerepet játszott. Nyolc és félévi működés
után Nagyvárad választotta meg főrabbijának
Wahrmann J. utódául. Itt működött 1853-tól
hala Iáig rendkívül nehéz kör ülm ényekközt. Rész tvett az 1868-iki kongresszuson, ahol a konzer
vatív-párthoz csatlakozott, de nem vált ki az
orthodox kisebbségből, hanem a 34 tagot szám
láló centrum tagja maradt. Ekkor hitközségéből
kivált a reformpárt s külön községet alapított.
Élete végén egy talmudellenes röpiratra vála
szolt s ez a kiválóan szellemes és magas szín
vonalú védőirat magyarul is megjelent unokájá
nak, Diamant Mór (1. o.) főrabbinak fordításában
A talmud erkölcstana (Nagyvárad 1876) címen.
2. L. J. Áron, rabbi. 1853-ban választotta
meg a nagyváradi orth. izraelita hitközség fő
rabbijává. A városba érkezésekor az akkori fő
ispáni helytartó 1000 forintot engedélyezett ün
nepélyes fogadtatására. Nagy szerepet vitt a ma
gyar zsidó hitfelekezetek kongresszusán, ahol
másodmagával a nagyváradi zsidó hitközséget
képviselte. A helytartó tanácstól engedélyt nyert
egy rabbi-iskola felállításához, ahol számos ma
gyar zsidó ifjú nyert kiképzést. Huszonhat évig
működött Nagyváradon, haláláig (1879).
sz. 1.
3. L. Lipót, rabbi, szül. Galgócon 1848., L.
Izsák fia. Atyja híres talmudiskoláját látogatta,
majd Nagyváradon és Bécsben tanult. Később
szeghalmi rabbinak választották. Szerkesztette
a Bész Vaad c. folyóiratot. írt még az ókori
zsidók pénzéről, az erdélyi szombatosokról, egy
spanyol-zsidó vértanúról, a zsidók magatartásá
ról 1848—49-ben. Érdekes korrajz keretében meg
írta Szófer Mózes pozsonyi főrabbi életrajzát
Éle Toldósz címen (Pozsony 1876).
s. R.
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L a n d l e r Jenő, szocialista, majd kommunista
politikus, szül. Gencsen 1875., megh. 1928.Ismert
ügyvéd és a vasutasok ügyésze volt. Ebben az
állásában megszervezte az 1906. évi villamos
alkalmazottak sztrájkját. A sztrájk bukása után
a szocialista párt tagja lett és a vasutasok el
nöke. Az októberi forradalomban a Nemzeti Ta
nács tagjának választották, azonban mindinkább
ellenzéki álláspontot foglalt el és a tanácsköztár
saság kikiáltásakor belügyi és helyettes kereske
delemügyi népbiztos, majd a vörös hadsereg pa
rancsnoka lett. A diktatúra bukása után Bécsbe
menekült és emigrációban halt meg.
T. za.
L á n d o r Tivadar*, szerkesztő, szül. Nagy
kanizsán 1873. Orvosi pályára készült, de korán
felcserélte azt a hírlapírással s fiatalon lett a
Jelenkor c. kritikai lap segédszerkesztője. Ké
sőbb a Pesti Napló belmunkatársa, majd Az Ujsás?
zenekritikusa, 1907. a Magyar Nemzet felelős
szerkesztője lett. 1913-ban Igazmondó címen la
pot szerkesztett, később a Budapesti Hirlap szer
kesztője volt. Elismert mükritikus és számos
kritikai tanulmánya van. Megírta a Zicliy-Albumba Zichy Mihály életrajzát, azonkívül ismer
tette Székely Bertalan művészetét és lefordította
Francé, Cherbuliez, Ibsen, Dumas és Brieux több
regényét és színmüvét.
s. R.
L á n d o r i Vilmos, szobrász, szül. Pécsett 1872.,
megh. Budapesten 1924. A háború kitöréséig
Olaszországban élt. Munkáinak kisebb gyűjtemé
nyes kiállítása volt a Müvészházban (1911). Rágal
mazó c. szobrát a főváros vette meg és a Széchényifürdőben helyezte el.
F. B.
L a n d r ó v (j., Landesrabbiner). Országos fő
rabbi. Csupán Erdélynek volt egyidőben országos
főrabbija; a tulajdonképeni Magyarországon soha
sem volt a zsidóságnak ilyen szervezett főható
sága. Csak 1710 — 1753. volt két névleges orszá
gos főrabbija a magyar zsidóságnak, de azok is
Bécsben székeltek. (L. Büchler, Imit Évkönyv,
1896).
Jj&ng Fülöp, operaénekes, szül. Nagykanizsán
1838., megh. Budapesten 1892. Bécsben tanult
énekelni. Először Lembergben, majd Bécsben
énekelt. Innen Münchenbe Wagner-énekesnek
szerződtették. Két évi nürnbergi szerződés után
1869. a Nemzeti Színházhoz került és még a m.
kir. Operaház tagja is volt 1882-ig, amikor nyuga
B B
lomba vonult.
- L a n g f e l d e r Dávid, teológus, szül. Trencsénben 1843., megh. Debrecenben 1913. A prágai
jesiván és u. o. az egyetemen tanult. A filozófiai
doktorátus megszerzése után tanító és hittanár
lett Kolozsváron. Három kiváló munkát írt: Dte
Symbolik des Judentums (Klausenburg 1876);
Die Metaphysik und Ethik des
Judentums;
Die Metaphysik des Pentateuchs (Wien 1888).
Egyetlen fia: L. Artúr aktiv törzsorvos, aki a
galíciai hadjáratokban elesett. Eltemették Buda
8 R
pesten 1918.
L a n d s c h n o r r e r (j. Országos csavargó).
L a n t o s Adolf, könyvkiadó, szül. Trencsénben
1875. A könyvkereskedésben külföldön szerzett
nagy szakismeretet, majd Budapesten antiquáriumot létesített és azt nagyarányú könyv
es kópkereskedéssó fejlesztette. Később Lantos
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Latzkó

2. Jj. Ede*, vegyész, műegyetemi magántanár,
R.-T.-gá alakult át az üzlet e jelenleg úgy a mo
dern, mint régi hazai és külföldi könyvritkasá szül. Simontornyán 1869. Budapesten ós Mün
gok gyűjteményét tartalmazza. Könyvkiadás- chenben tanult. 1882-ben műegyetemi tanár
Bal is foglalkozik és számos kiváló magyar köny segéd lett, majd kétévi franciaországi tanul
vet adott ki. Évenkénti aukciói alkalmából ma mányútra ment, ahonnan visszatérve, újból mű
agya
gas irodalmi színvonalon álló katalógust ad ki. A egyetemi adjunktus lett. Magyarországi
Literatura c. havonként megjelenő bibliográfiai gok c. munkáját a M. Tud. Akadémia megko
Sz. Q.
szemle szintén az ő kiadásában jelenik meg. 8. R. szorúzta.
L<á,nyi, 1. Dezső*, szobrász, szül. Baánban
3. L. Fülöp Elek* (lorribosi) festő, szül. Buda
1879. Budapesten az iparművészeti iskolában és pesten 1869. Művészi tanulmányait az Iparművé
Bécsben tanult. Sok nélkülözés között élt Ve szeti iskolában a mintarajziskolán, később Mün
lencében, Rómában, végül Parisban és Brtiszszel- chenben és Parisban végezte. Az utolsó három
ben fejezte be tanulmányait. Előbb politikai kari évtized legtöbbet emlegetett magyar arckép
katúra-szobrokkal, azután arcképszobrokkal sze festője. A Műcsarnok 1888. tárlatán szerepelt
repel. Figurális szobrai a munkások világából me először egy gyermekarcképpel, majd 1889. Első
rítik tárgyukat. Későbbi férfi- és nő-aktjai natura mosás c. életképével. 1891-ben Mesélő öreg
lisztikus fölfogásukkal válnak ki. Állat-szobrai asszony életképével a Képzőművészeti Társulat
val a Lipótvárosi Kaszinó díját nyerte el. 1918-ban díját nyerte el. 1907 óta Londonban lakik és
az Brnst Múzeumban egész munkásságát felölelő 1914;. a világháború kitörésekor, honosította ma
gyűjteményes kiállítása volt. 1907-ben a főváros gát Angliában. Mint arcképfestő első döntő si
Ferenc József szobrászati diját nyerte, Köhordója kerét 1894. aratta a bolgár udvarnál Ferdinánd
pedig Londonban aranyérmet nyert. Legutóbbi király, Mária Lujza királyné és Gregorius
munkája az esztergomi hősi emlék oroszlánja. metropolita arcképével. Az 1896-iki millenáris
Számos síremléket is készített.
F. B. kiállításon 18 képből álló gyűjteménnyel szere
2. L. Ernő*, zeneszerző, szül. Budapesten 1861 pelt. 1897-ben Mailáth Györgyné arcképével az
jól. 19., megh. Szabadkán 1923 márc. 13. Testvér állami kisaranyérmet, 1900. pedig Gsekonics Jáöccse volt Basch Victor (1. o.) filozófusnak, a Sor nosné grófné arcképével a nagy aranyérmet kapta
bonne tanárának. L. Münchenben és Parisban ta meg. Ugyanilyen kitüntetést nyert Parisban _ffor
Chlodwig herceg biro
nult és sokáig élt Franciaországban. Kalocsán, henlohe-Schillingfürst
dalmi
kancellár,
Bécsben
Eampolla bíboros és
Egerben, Miskolcon s végül 1907 óta Szabadkán
Velencében
XIII.
Leó
pápa
arcképével. 1903-ban
működött, mint a Városi Zenede igazgatója és a
filharmonikusok vezetője. Kiváló zeneesztétikus megfestette I. Ferenc József arcképét, 1908.,
is volt és mint magyar nópdalköltő népdal- majd 1910. II. Vilmos német császárét, 1908.
szerzeményeivel országos hírnevet szerzett. Leg pedig Roosevelt amerikai elnökét. 1910-ben a
ismertebb népdalai: Ne sírj, ne sírj Kossuth firenzei Uffizi-képtár fölszólította önarcképé
Lajos; Elmennék én, de nem tudom hová;Régi nek a gyüjtemóDy számára való megfestésére.
nóta, híres nóta. Számos zenekari, hegedű- és 1912-ben «lombosi» előnévvel magyar nemessé
P. B.
zongoradarabot írt s külön kiadta Tíz Népromán- get kapott.
cát (1914).
s. R.
4. L. Sándor, zongoraművész ós zeneszerző, a
3. L. Zsigmond, író ós szerkesztő, szül. 1878. róla elnevezett fényzene feltalálója és a FarbRégebben a Neues Pester Journal főmunkatársa, lichtmusik tökéletesítője, szül. Budapesten 1895
majd a lap megszűnéséig annak szerkesztője nov. 22. A Zeneakadémián tanult. 1915-ben
volt; később a Budapesti Tudósító tulajdonosa és Berlinbe költözött és itt a fényzenót tanulmá
szerkesztője lett. Több németnyelvű műve jelent nyozta. Sonchromatoskopot konstruált és új le
meg: Politische Strömungen; Das Balkanprob- írási formát (Sonehromográfia) talált a szín-fény
lem; Der Dualismus und der
Wirtschaftliche zene számára. Különleges zongoráját, amely a
Ausgleich; Lnser Thronfolger.
s. R zenei hangokat megfelelő fénnyel kíséri, a kiéli
I-asz Samu, földrajzi író, szül. Szergényben Tonkünstlerfesten mutatta be. Könyvet is írt
címmel
1859 dec. 18. A budapesti egyetemen tanult és erről a problémáról, Farblichtmusik
1882 óta főreál-, majd budapesti áll. főgimná (1925). Művei: Marionettek ; Die schöne O-sang.
(szinrekerült);
Zongoradarabok;
ziumi tanár volt. 1920-ban nyugalomba vonult Panoptikum
Dalok, Kompozíciók
a fónyzeneés a Pesti Izr. Hitközség józsefvárosi polg. fiú Átiratok;
K. K.
iskolájának igazgatója lett. Számos értekezést zongorára.
írt szaklapokba és újságokba, emellett földrajzi
L a t z l t é , 1. Andor, író. szül. Budapesten 1876.
tankönyveket középiskolák számára. Önállóan Középiskoláit Budapesten, egyetemi tanulmá
megjelent művei: A győri m. kir. főreáliskola nyait u. o., Stuttgartban és Berlinben végezte.
monográfiája (1895); A magmamozgá<iok. Vulka- 1898-ban hírlapírói pályára lépett és három évig
nologmi tanulmány (1896); Szövőfonó
mesterek a Budapesti Napló szerkesztőségének tagja volt.
118h6, a Magyar Szalon első díjával kitüntetve); 1901 óta állandóan külföldön él és azóta német
Vidkanizmus (1883, a Magy. Földrajzi Társaság nyelven teszi közzé müveit. Tárcái, novellái és
dijával kitüntetve); Egy átkos kis légyről (1894. cikkei a Pester Lloydban, a bécsi Zeitben és
* Köztelek díját nyerte el).
s. R. N. Fr. Presseben, a Berliner Tageblattban, a
I^As-tló, 1. Ákos, zeneíró ós zeneszerző, szül. müncheni Simplicissimusban és Jügendben, va
-^agyenyeden 1871 febr. 10. Joachim tanítványa lamint a Deutsche Revueben jelentek meg.
%0
-t. Nemetország szaksajtójában elsőrangú ne Színműveit budapesti, berlini és egyéb német
színpadokon adták elő. A legjelentékenyebbek :
vet vívott ki magának.
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Tíz év (Magyar Színház); Testvérek (Nemzeti sógre. Jelentékenyebb művészeti monográfiáiSzínház); Die Frau des Anderen (Berlin); Ich Gauguin; Szinyei Mer se Pál (németül is); Cowrliebe Sie (Berlin); ifans im G-lűch (Berlin); &et et son influenre a Vétranger; A magyar
Apostel (Berlin). Regényei: Der Román des művészet jövője; Új csapáson (regény a művész
Herrn Cordé ; Der wilde Marin. A legnagyobb eiéiből); írók és művészek között;
Moliéremint
sikert magyarra is lefordított és Svájcban ki mükritikus; Fadrusz János élete és művészete'
adott Menschen im Kriege (Emberek a háború Munkácsy Mihály; Zichy Mihály ; Die beiden
ban) c. erősen pacifista irányú novellagyüjtö Wurzel der Kruzifíx-Darstellung
és Die Maler
ménnyel aratta, amelyben a háború borzalmait des Impressionismus.
A Petőfi-Társaság 1916,
végigszenvedett katonának minden vérontástól tagjai közé választotta. Az Ernst-Múzeum képző
való irtózása és a béke után való leküzdhetetlen művészeti gyűjtemény igazgatója.
SZ.Q.
vágyódása jut megrázó kifejezésre. Németnyelvű
2. L. Miklós, publicista, szül. 1886. Korán
munkáit Andreas L. néven tette közzé.
8z. Q. újságíró lett ós két évig Londonban a Daily Ex
2. L. Hugó, tanár, filológus ós irodalomtörté press munkatársa, s több magyar újság tudósí
netíró, szül. Budapesten 1876. Az angol filoló tója volt. Megalapítója ós szerkesztője a Reggel
gia és irodalomtörténet körébe vágó tanul c. hetenként megjelenő liberális szellemű, füg
mányait a budapesti, berlini, oxfordi és cam- getlen politikai orgánumnak. Élénk részt vesz a
bridgei egyetemeken végezte. Előbb a budapesti főváros politikai életében s mint politikus és
Kereskedelmi Akadémia, majd a Keleti Kereske publicista a közélet tisztaságáért ós a szabadság
delmi Akadémia tanára, a tudományegyetemen jogokért küzd. önállóan megjelent munkái:
pedig az angol nyelv lektora volt. Jelenleg a Varieté; Magyarok dalolnak ; Fronton; Lembudapesti alapítványi zsidó gimnázium tanára. bergi emlék; József főherceg honvédéi.
s. K.
Szakfolyóiratokban megjelent kisebb tanulmá
3. L. Ödön*, színházigazgató, szül. 1873.
nyain és.nagyszámú népszerű angol nyelvtanain Eleinte aradi lapok munkatársa volt, 1903. a
ós szótárain kivül főbb munkái: Johann Elias budapesti Király Színház, 1907. pedig a Magyar
Schlegel; Ben Jonson; Az angol regény a Színház titkára volt. 1913-ban a Király- és a
XVÍLL sz.-ban, Thomas Heywood.
s. E. Magyar Színház helyettes igazgatójává nevezték
lirtiitenburg Zsigmond, színész és színigaz ki. 1918-ban az Unió Színházak ügyvezető igaz
gató, szül. Pesten 1852., megh. Marienbadban gatója lett, 1925 óta a Király Színház bérlője ós
s. B.
1918. Szín észpályáját 1870. magyarországi német művészeti igazgatója.
színtársulatoknál kezdte. Azután Berlinben mű
4. L. Pál*, műegyetemi tanár, technikai szak
ködött kisebb színpadon, majd Elberfeldből 1875. író, szül. Nagybajomban 1856., megh. Budapes
a pesti német színházhoz került. 1880-ban Laube ten 1917. Műegyetemi tanulmányainak elvég
Bécsbe szerződtette. 1887-ben a berlini Residenz- zése és a gépészmérnöki oklevél megszerzése után
színházat, majd nemsokára a Neues Theatert mezőgazdasági gépgyárban működött. 1886-ban
vette át. Max Halbe Jugend-]a. nála került elő műegyetemi tanár lett. Felhívta a magyar nyil
ször színre. 1904—7 között a bécsi Raimund- vánosság figyelmét a mezőgazdasági géptan fon
Theater igazgatója volt, de azután Berlinbe tért tosságára és kezdeményezésére a technikának ezt
vissza. Maga is jeles színész volt (Moor Ferenc, az ágát fölvették a műegyetem tantervébe. Ezt
III. Rikárd, Bölcs Náthán) és kiváló színészeket a tantárgyat aztán ő adta elő 1886—1917-ig.
nevelt. Egyidőben a Berlini Magyar Egylet el A technika kérdései mellett közgazdasági prob
nöke volt.
s. R. lémákkal is foglalkozott, 1905. függetlenségi
L.&zár, 1. Béla*, kritikus és műtörténetíró, programmal madátumot kapott a bácsalmási ke
szül. Nagyváradon 1869 febr. 8. Tanárnak ké rületben és élénk propagandát fejtett ki a parla
szült, s a budapeBti, berlini, müncheni, jénai és mentben Magyarország gazdasági önállósága ér
párisi egyetemeken tanult. 1893-ban a főváros dekében. 1907-ben udvari tanácsossá nevezték
ban gimnáziumi tanárrá nevezték ki. Ugyanak ki. Több nagyobb iparvállalatot alapított, köztük
kor a Nemzet c. félhivatalos lap irodalmi kri az Első Magyar Varrógépgyárat is. Jelentéke
tikusa volt. Ezidőtájt még főképpen irodalomtör nyebb önálló művei: Geráte und Maschinen zur
ténettel és szépirodalommal foglalkozott, tárcá Boden- und Pflanzenkultur; Talajművelés gőz
kat, novellákat és regényeket irt. E korszakának gépekkel ; Talaj- és növényművelő gépek és esz
irodalmi termékei: A Fortunátus-mese az iro közök; A lokomobilok kezelése, stb.
SZ.G
dalomban ; A naturalizmusról;
Iványi Ódon ;
L a z a r n s Ao!olf, kántor, szül. Stomfán (Pozsony
Elbeszélések; Myria ; Bál után; A tegnap), ma vm.) 1855 febr. 20., megh. Budapesten 1925 febr.
és holnap (irodalomkritikai tanulmányok); Ujabb 18. A pozsonyi jesiván tanult, majd Bécsben az
elbeszélések. A század végén már egész tevé énekművészeiben képeztette ki magát. Tanul
kenységét a művészeti kritikának és a műtörté mányai befejezése után Lundenburgban, Krómnetnek szentelte. Sürgette a művészeti nevelés mauban és Ostrauban működött, innen került
nek a középiskolába való bevezetését ós művé Hannoverbe. Itt érte a Pesti Izraelita Hitközség
szettörténeti diapozitív jegyzéket állított össze meghívása a Dohány-utcai templom főkántori
(1900). Nagy érdemeket szerzett Munkácsy Mihály állásába. Harmincöt éven át töltötte be hivatását
kortársának ós barátjának, a jóformán már egé s pályáján elismert tekintélyt szerzett. 1891-től
szen elfelejtett Paál Lászlónak újra fölfedezésé haláláig a Rabbikópző Intézetnek tanára volt, az
vel. Padi László c. nagy monográfiája (1903, alsó tanfolyamon tanította az éneket.
franciául is Ladislas de Paál címmel) az egész
L é b l a n g Joseph, színigazgató, szül. Buda
világ figyelmét ráterelte erre a nagy festőtehet- pesten 1879. Több newyorki színház tulajdonosa.
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Lederer

Tagja sok zBidó jótékonysági egyesületnek, ahol tanács 1857. a Pesten felállítandó izr. ccminta
áldozatkész munkásságot fejt ki.
f őtanoda» szervezésével és vezetésével bízta meg.
L e b o v i t s József, mágócsi főrabbi, szül. Pa 1859-ben ehhez az iskolához tanítóképezde (Lehlócon (Ung vm.) 1862 dec. 12. Talmudi tanulmá rerpraeparandie) csatoltatván, L. lett ennek pe
nyainak elvégzése után előbb Zalaszentgróton, dagógiai és természettudományi tanára és igaz
majd Mágócson kerületi főrabbi. A statusquo gatója. 1868-től csak mint tanár működött ennél
mozgalomban 35 éve vezetőszerepet visz s jelen az intézetnél. Előadásaival és példaadásával
leg a Magyarországi Statusquo Izr. Hitközségek sok hazafias zsidó tanítót nevelt, kik a magyar
Orsz. Szövetségének egyházi elnöke. A kiewi vér zsidó iskolaügyet magas nívóra emelték. 1867.
vád idején 1913. a világsajtóban erőteljes mozgal a pesti zsidó tanítók támogatásával alapította az
mat indította vérvád ellen. Több cikket és tanul Orsz. Izr. Tanítóegyesületet. 1889-ben nyuga
mányt irt különböző lapokba ós folyóiratokba. lomba vonult. Sokat írt, eleinte német szak
Majdnem 20 évig szerkesztette a Magyar Zsina lapokban, később a magyar tanügyi irodalmat is
góga o. bomiletikai folyóiratot és 1927. megindí gazdagította és több magyar tankönyvet németre
totta a Zsidó Hitéleti Lexikont. Szónoklatok c. fordított. Művei: Heimatskunae
Ungarns(Pest
könyve 1893. Zalaszentgróton jelent meg. v. A. 1859); Erziehungslehre
(Pest 1865). Magyar
L e c l i á j i m (h.). Életre! Borközi jókívánság nyelvű pedagógiai értekezései: A példaadás mód
és annyit jelent, mint: életedre, egészségedre; szere ; A szoktatás módszere ; Az oktatás mód
Isten éltessen. A felköszöntésre így felelnek: L. szere ; Az ápolás módszere (1884); A XX. szá
zad módszere.
M. B.
tovim ulsólóm, boldog életre és békére.
L e c l i - l e c l i ó , hetiszakasz, mely Mózes I.
2. L. Béla, államtudományi író, szül. Budapes
könyve 12. fejezetének elejétől a 17. fejezet vé ten 1860 nov. 19. U. o. tanult az egyetem jogi fa
géig terjed. Tartalma: Ábrahám elköltözik Ká kultásán, amelyen doktorátust nyert. Számos ér
naánba. Lót elválik Ábrahámtól. Ábrahám had tekezést és tanulmányt írt különböző lapokban
járata. Isten szövetséget köt Ábrahámmal. Hágár és a ccLa vie politique á l'étranger»-ben ő irta a ma
és Ismáól. Isten megújítja szövetségét Ábrahám gyarországi részt. Önállóan megjelent kötetei:
mal. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész A miniszteri kabinet közjogi helyzete.
Alkot
Jezsajás könyve 40. fejezetének 27. versétől a mány-politikai tanulmány (1886); kiadta 2 kö
41. fejezet 16. versóig terjed. A tórái és prófétai tetben Gróf Andrássy Gyula beszédei-t 1891—
szakasz között az az összefüggés, hogy a próféta 1893). Lefordította Lőrinc Béla írói néven Paul
Ábrahám utódainak fennmaradására hivatkozik, Janet háromkötetes A politikai
tudománytörté
mint Isten soha meg nem szűnő szeretetének nete c. munkáját (1891—92).
s. R.
jelére.
v. D.
3. L. Dezső, hegedűművész, szül. Békéscsabán
L,eclio d o d i . (h.) Jöjj, kedvesem. A szombatot 1858 szept. 25. Biztosítási tisztviselő volt, aki
köszöntő esti istentiszteletnek világszerte ismert keresetét arra fordította, hogy zenét tanulhas
bevezető éneke. Az ének L.-val kezdődik és a son. 1882-től már csak a művészetnek szentelte
refrén ugyanaz. A szakaszok kezdőbetűi (az utolsó minden idejét. Kül földi koncertjein állandó sike
kivételével) a szerző nevét — Sélomo Halévi reket arat. 1899-ben Parisban telepedett le.
(teljes nevén Selomo b. Mose halóvi Alkabec [XVI.
4. L. József, tenorista, szül. Nagyváradon
sz.]) — adják. A dal a szombatot menyasszony 1843 okt. 8., megh. Frankfurtban 1895 nov. 4. Ki
ként üdvözli. Dallama a szefiro (1. o.) és a három tűnő hangú hőstenor volt, akinek szerződtetésé
hét (1. o.) szombatjain megváltozik és gyászos ért vetekedtek az operaigazgatók. Híres állo
ütemet kap. Utolsó szakaszát, hol a menyasszony másai : Bécs,Lipcse, Drezda, Hamburg. A majnai
szombat bevonulásáról esik szó, a bejárat felé for Frankfurt Operaházában haláláig mint ünne
dulva mondják. Szakaszonként ismétlődik a ref pelt művész lépett fel. A német zenekritikában
rén, a modern rítusban csak kótszakaszonkónt. A számos érdekes cikket találunk róla. (V. ö. Rieközépalmemoros templomokban e dalt az emel man, «Musiklexikon.»)
K. K.
vényen énekli a kántor, sokhelyütt még nem
5. L. Lajos, újságíró, lord Rothermere titkára,
taliszban. Van ritus, hol ünnepi és fólünnepi szül.Lőcsén 1904szept. 14. LecfergrMiksa (l.o.) fia.
szombatokon az ének elmarad, de mindenütt ki A budapesti egyetem jogi fakultásán abszolvált,
hagyják ilyen alkalommal a hisznáári kezdetű majd Londonba ment jogi tanulmányait foly
szakaszt, hol az ünneplőruha felvételéről van szó. tatni. Innen cikkeket küldött a magyar lapoknak,
L é c l i u n é r a n é n ó . (h.) Magyarul: jertek majd 1926. a Pesti Hírlap londoni tudósítója lett.
ujjongjunk. A 95. Zsoltár első szavai, egyszers A Rothermere-akció megindulása után tudósítói
mind neve a szombat beköszöntésekor mondott minőségben sűrűn meginterjúvolta Rothermere
lordot, aki annyira megkedvelte L.-t, hogy 1928.
hat Zsoltárnak: 95, 96, 97, 98, 99, 29.
L e d e r e r , 1. Ábrahám, pedagógus és tan magyar ügyekben személyi titkárául fogadta.
ügyi író, szül. Libochovitzban (Csehorsz.) 1827 Megjelent munkája: Egy év a reviziós küzde
jan 9., mogh. Budapesten 1916 szept. 17. Prágá lemben (1928). A könyv előszavát lord Rothermere
v. A.
ban reáliskolába járt, azután az ottani tanítóké- írta.
pezdében tanítói oklevelet nyert és az egyete
6. L. Miksa, ügyvéd, szül. Szepesváralján
men szakmájába vágó olőadásokat hallgatott. 1869 nov. 14. A budapesti egyetemen szerzett
-Máhrisch-Neustadtban ós Lundenburgban tanítós ügyvédi oklevelet. Lőcsén nyitott ügyvédi irodát
kodott. 1855-ben a tatai zsidó hitközség iskolá s rövidesen a város főügyésze, Szepes várme
jához hívta, melyet n jra szervezett és pedagógiai gyének pedig tb. főügyésze lett. Hosszabb ideig
lag oly ügyesen vezetett, hogy a budai helytartó állott a lőcsei hitközség ós a Chevra Kadisa ólén.
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Sokáig elnöke volt a lőcsei Függetlenségi Párt
nak. Megalapította a Szepesi Ellenőrt és a Sze
pesi Ellenzéket, melyek az ő szerkesztése alatt
a Szepesi Hírlappá olvadtak össze. 1919 óta
Budapesten lakik. Jogtudományi lapokban sok
cikket irt. Müvei: A lőcsei polgári osztály fa
privilégiuma és A fórumról (jogi, politikai és
alkalmi beszédek gyűjteménye).
v. A.
7. L. Richárd, festő, zeneszerző, karnagy
és író, szül. Pesten 1848., megh. Münchenben
1923. Münchenben a Képzőművészeti Akadé
miára járt. Itt zenekritikai is írt. 1888-ban
kiállított Budapesten egy férfi és női arc
képet. Képeinek egy része Amerikába került.
30 éven át a müncheni Künstlersanger Vérein
karmestere volt. Hiob c. operájával a régensherceg jubileumira kiírt pályázaton a 4. díjat
kapta, de ez a műve csak Hamburgban került
színre. Holttestét saját kívánságára elégették,
ingóságait jótókonycólra elárverezték.
8. L. Sándor, művészeti író és gyűjtő, szül.
Budapesten 1854., megh. u. o. 1924. A zürichi
műegyetemen mérnöki oklevelet szerzett és
utána aktív részt vett a szentgotthárdi vasút
nyomjelzósi munkálataiban. Nem sok, de értékes
stíluskritikai tanulmányt írt magyar ós olasz
folyóiratokban. Mint gyűjtő a tudós író-gytijtők
fajtájához tartozott, főleg olasz, flamand és
holland képeket gyűjtött. Gyűjteményének leg
értékesebb darabja Sodorna Lukréciája, amelyet
már Vasari is említ a festő életrajzában.
F. B.
9. L. II. Sándor, a Pesti Izr. Hitközség elnöke,
szül. Kiskunfélegyházán 1852., megh. Budapes
ten 1927 nov. 28. Jog- ós államtudor. Egyetemi
tanulmányainak befejezése után miniszteri tiszt
viselő lett. Baross Gábor kereskedelmi miniszter,
felismerve kiváló képességeit maga mellé vette
L.-t, aki gyorsan emelkedett s miniszteri taná
csos lett. Részt vett az 1885-iki országos kiállí
tás megrendezésében s ő rendezte később a bel
giumi és a barcelonai világkiállítás magyar ré
szét. Érdemei elismeréséül megkapta a Ferenc
József- és a Lipót-rendet és a belga király is ma
gas rendjellel tüntette ki. Nyugalomba vonulása
után jelentős közgazdasági tevékenységet fejtett
ki, több önálló közgazdasági munkát írt. A fele
kezeti életbe 1900. kapcsolódott be s azóta vezető
szerepet játszott. Az 1918-iki választásnál mint
az ellenzék vezére bekerült a Pesti Izr. Hitköz
ség elöljáróságába. Előbb elnökhelyettes, majd
Székely Ferenc (1. o.) távozása után elnök lett,
mely tisztségét tragikus hirtelenséggel bekövet
kezett haláláig viselte. Különösen nagy szervező
képességével tűnt ki. Munkájának eredményei
a templomópítósben csúcsosodtak ki. Az ő kez
deményezésére épültek a Páva-utcai, Nagyfuva
ros-utcai ós a Csáky-utcai templomok. Ugyan
csak ő alapította meg a Magyar Zsidók Egye
sületét,
v. A.
I i e d o f s z k y , 1. Gizella*, operettprimadonna,
szül. Székesfehérváron 1877 máj. 5. A Népszín
ház tagja volt 1895-től kezdve, majd 1899—1911.
a Magyar Színháznál, 1912-ig a m. kir. Opera
háznál működött.
s. R.
2. L. Mariska, operettónekesnő, szül. Székes
fehérváron 1867. L. Gizella nénje. 1886.

—
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Szabadkán lépett föl először. 1899-ben Szegeden
és több vidéki városban szép sikereket ért el.
I i é é l ó r é c h d i n (h.). Istennek, a törvény
rendezőjének. A félelmes napok (ros-hasono, jonikippur) egyik himnuszának kezdete.
L e f a r s z u m é n i s z ó , (ar.). A csoda nyilvá
nossá tételére. A ehanuka-gyertyákat még a
talmudi korból eredő hagyomány alapján az
ablakban gyújtják és ott is hagyják, amíg leég
nek. A szokás hagyományozói súlyt vetetti k arra,
hogy a makkabeusi korban történt csodákról
(1. Ghanuka) tudomást vegyenek nemzsidók is és
az erre vonatkozó rendelkezést a L. formulájával
indokolták meg.
L e f k o v i t s Jakab, az orkutai vérvád vér
tanuja. Ádámföldei bérlő. Az 1864-iki orkutai
(Sáros vm.) vérvád (1. o.) idején egyike a vád
lottaknak. A kínvallatás során az eperjesi hóhér
keze alatt halt meg.
A. T.
L e g e n d a . A költői gondolatközlés legnaivabb
formája, amely a nép lelkióletót még hívebben
jellemzi, mint az irodalmi műalkotás. Mert a L.
nem egyes kiváló ós a nép fölött álló szellemek
alkotása, hanem az eleven népköltészeté, mely
ben a nép vallásossága, kegyelete és filozó
fiája lüktet. AL. csodákról regél, amelyek annyi
félék, ahányféle természeti akadály gördül a jó
megvalósulása elé. E csodahit tehát ethikai alapon
nyugszik és sokszor nem csupán a természeti
élet erkölcstelenségének a korrektívuma, hanem
kiegészítője a kanonizált vallásnak is. A L. úgy
látja a világot, aminőnek kellene lennie ós a nép
erkölcsi szemlélete éppen ezért legbiztosabban a
L.-iból ítélhető meg. Mikor Dávid Saul elől bar
langba menekül, Isten úgy menti meg, hogy pókot
rendel oda, hogy a barlang szájára hálót eresszen.
R. Eleázár ben Azárja már fiatal korában olyan
nagyhírű tudós, hogy a pátriárka méltóságába
ültetik. A fiatalsága miatt félti hivatalos tekin
télyét, amelyet pedig a tudománya miatt megér
demelne. A csodatevő Isten segítségére siet: meg
választásának éjszakáján a fiatal tudós szakállat
ereszt ós még meg is őszül. Száz és száz L. fe
jezi ki a gyenge védelmére, az érdem jutalma
zására, a jóakarat érvényesülésére, az Isten
megdicsőülésére irányuló vágyakozást. A nép K-i
ban találja meg e vágyak kielégülését, akárcsak az
álmaiban.AL.tehátpszichoanalitikai szempontból
az álommal egy síkba esik: tömegálom, melynek
éppúgy kell valami valóságban, valami élményben
gyökereznie, mint az egyéni álomnak. A csoda,
melyről szól, valamikor valóság volt, ha nem is
ilyen színes alakban. Az ethikai alapnak van
tehát metafizikai mélysége és az erkölcsi szük
séglet csak kiváltja azt az erőt, mely mozgásba
jön a csodatételnól. Ez a metafizikai feltevés
pedig az, hogy a világ ősegység ; minden spe
cializálódás: az állat-, növény-és ásvány országra,
külön fajokra és egyénekre való bomlás olyan
folyamat, mely a technikai fejlődés érdekében
szükséges, de valójában megtartják e speciesek
vonzalmukat az ősi, úgyszólván anyaméhbeli
állapothoz, amikor teljes, néma egységben vol
tak s csak a hívó szóra vártak, hogy az ősi
egységbe ismét beleolvadjanak valamelyes ter
mészetfölötti, tehát erkölcsi cél érdekében. A hívó
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az erkölcsi követelmény. Ha úgy kívánja
egy ferde helyzet, akkor távolba lát a jámbor,
megálmodja azt, ami a jövó méhében rejlik, át
kel a folyón híd nélkül és megjelennek neki még
az elhunytak is. A természet a maga törvényei
vel csak megkérgesedett rendszer, melyet azon
ban áttör az ősegység melegének felgyülemlett
ereje. A talmudbölcsek is körülbelül így fogták
fel a helyzetet, mikor azt tanítják, hogy Isten már
a világ teremtésekor azzal a kikötéssel teremtette
meg a tengert, hogy Izrael előtt szakadjon két
részre, amikor majd át kell vonulnia rajta.
Amint a pszichoanalízis tanítása szerint az egyéni
hazugság sem lehet légből kapott, a természet
rendszeréből kieső, törvény alá nem tartozó szópihe, hanem kell, hogy régi, tudat alámerült élmé
nyek újólagos kitámadása legyen, habár csak el
torzult alakban is, azonképpen a nópemlékezetnek
kincse, a L. is ősi tudatállapotra vezetendő vissza,
mikor az ember még egy volt a természettel.
Buber, a neokabbalisztikus gondolkodás úttö
rője, ebben látja a szeretet lényegét. És egy
régi kabbalista rabbi, egy apának azon kérdé
sére, mitévő legyen rossz útra tért fiával, azt
felelte: jobban kell őt szeretni. A szeretet vissza
vezet az ősi állapothoz : a romlatlansághoz és
reintegrálja az egyéni lelket a mindenség teljes
eégébe. A L. is csupa szeretet A L. az embert
sokkal magasabb talapzatra helyezi, mint a ter
mészettudományos megismerés. Emberei és ese
ményei nem is esnek az idő törvényei alá, szá
zadok távolságai előtte eltűnnek, mint az Isten
előtt, akinek ezer esztendő egy nap, sőt múlt,
jelen, jövő is csak emberi elgondolások. Már a
Bibliában találunk számos L.-t, mely a jó eszmé
jét hirdette a nép között. Általában a nép egésze
körül forog a L., de van egyén körül forgó is.
Ilyen az Illés prófétáról szóló, mely abban csúcso
sodik ki, hogy Illés tüzes szekéren az égbe szállt.
Hírtelen tűnik fel alakja (Kir. I. 18 f.) és már is
csodás módon hollók táplálják rejtekhelyén, ahová
az általa megfenyegetett Ácháb üldözése elől
menekül; később egy özvegy adja oda neki utolsó
falatját, ő pedig elfogadja, mert bizton tudja,
hogy megtérül neki; holtnak vélt gyermeknek
visszaadja életét. Fellépése a király gonoszságá
val szemben példássá válhatott a későbbi kor
előtt. Halálát így adja elő a Biblia (Kir. II. 2. f.):
«Igy történt, hogy Blijóhut a viharban égbe vitte
Isten : Elijóhu Busával elment Gilgáíból, Elijóhu
pedig monda Elisának : maradj te itt, mert Isten
engem Bétélbe küldött, de Elisa feleié : Istenre
és a te életedre, nem hagylak el. A próféta-nö
vendékek pedig jöttek Élisához és mondták:
tudod-e, hogy mai napon elveszi Isten uradat
főjed felől; ő pedig monda: tudom, csak hall
gassatok !» Ugyanez az ünnepies, misztikus
Jelenőt más-más helyen még kétszer megismótlodik, amikor hirtelen viharban égbe száll a
próféta. Ez a L. még nincs kellően megvilá
gítva. Magyarázatra szorul az, miért' kell
titokban tartani a próféta bekövetkező halálát,
honnan tudják ezt az ifjú próféták és miért hasz
nálják e misztikus kifejezést: «ma elveszi Isten
uradat fejed folől». A halál szót sem a jövendö
lésben, som a bekövetkeztében nem találják.
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Elijóhu maga is e kifejezéssel é l : ccmielőtt el
vétetem tőled». E misztikus leírásra valami mé
lyen megrendítő tragikus esemény adhatott ala
pot ós ez — egy magyar író meglátása szerint —
nem más, mint, hogy Acháb pribékjei vetették
ki hálójukat rá ós aztán szokásos módon el is
tüntették, úgy, hogy könnyen kelhetett szárnyra
a hír, hogy Isten magához vette; élve-e vagy
halva, az nem derül ki. Egy középkori keresz
tény L. csakugyan említi is Elijóhu megöleté
sét (V. ö. Kohn Sámuel, Illés próféta a legendá
ban). A körülmetélés vérvételénél is Elijóhu
próféta jelenik meg, külön neki odaállított tíónuson, mint illetékes patrónusa a vérrel való
áldozatnak. Számos L.-t találunk a Talmud agadai részében, melyeken azonban a nép naiv köl
tészeti munkáján kívül a kor reflexióinak, a ha
gyományozok esztétikai alakításának nyomait is
észleljük. Amikor az első jeruzsálemi Templom
elpusztult, az Aggada több változata szerint
majd a főpap, majd a király, majd pedig az ifjú
papok a Templom kulcsát a tűzbe vetették, hogy
ha ők nem bizonyultak jó sáfároknak, vegye hát
Isten át a gondozását és egy mennyei kéz csak
ugyan át is vette a kulcsot. A szereplő meg
választása ez esetben már a költői meggondolás
dolga lehetett. A népfantázia természetesen a
zsidó történet nagy alakját, Mózest is körülszőtte
aranyszálaival. A L. keletkezésének pszichikumát
és filozófiáját talán ez a következő kivonatos
L. jellemzi legjobban : Az Egyiptomból való ki
vonulás idején, Mózes három nap és három éjen
át kutatott József csontjai után, hogy teljesítse
az ősnek végrendeletét, mely meghagyta, hogy
csontjait magukkal vigyék utódai, ha az Ígé
ret földje felé vonulnak. Végül rábukkan egy
asszonyra, aki megmutatja, hogy a koporsó a
Nilus fenekén van. Mózes szól a halottnak, hogy
jöjjön elő, itt a megváltás órája. Nemsokára
elő is morajlik'a koporsó, vállukra veszik és
aztán a frigyláda mellett hordozzák. A puszta
karavánjai csodálkozva kérdik: miért viszik
diadalmenetben a koporsót ? Mire Izrael fiai fele
lik: azért, mert ami e ládában irva van (a kőtáblákon), azt teljesítette az, ki e másik ládában
fekszik. Ez oly Istennek tetsző dolog volt, hogy
ennek fejében Isten csókkal vette magához Mózes
lelkét, és úgy temette el, hogy soha ember fia
teteméhez nem nyúlhatott. Amikor elkövetkezett
Mózes halálának ideje, szólt Isten : íme eljött a
te időd. Mózes könyörgött: «Ne haljak még meg.
Élni akarok, hogy hirdessem az Ur dicsőségét!»
Mire az Isten így felelt: Nem szabad életben
maradnod, mert még megistenülnél az emberek
előtt. Mózes megijedt ós elhallgatott. De később
megint csak életéért könyörgött. Az Isten
erre ezt mondta: Két esküt tettem: hogy
nem vonulsz be az országba és hogy nem pusztí
tom el Izraelt. Visszavonom az elsőt, ha elenge
ded a másikat. «A világért sem, szólt Mózes,
csak haljak meg, ha Izraelt megmenthetem)).
Ezután nagy gyülekezet előtt ünnepiesen meg
koronázta Józsuát. De rövid idő multával Isten
ismét felhívja Mózest, készüljön a halálra.
Mózes ily szavakra fakad: «Óh, ha mindenáron
határoznom kell, változtass át szarvassá, hadd
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legelhessek az ígéret földjének pázsitján, oltsam bányán tanult. Utóbb a festészetet írói műkö
szomjamat esőjének cseppjeiből. Avagy legyek désével cserélte föl és művészeti tanulmányo
madárrá, hadd suhanjak át levegőjén, hadd kat írt. 1924 óta Parisban él. Önállóan meg
szedegessek magot a földjón és füvének har- jelent munkái: A művészet bölcselete; Esztomatcseppjei hadd üdítsék fel lelkemet. Vagy pszichofizikai tanvlmányok ; Magyar művészet
pedig változtass hallá, hogy a Jordán vízének a törökvilág idején; Égy
művészettörténeti
hullámaival csókoljam szent partjait. Vagy monsiredráma;
A romantikától
az expreszragadjon el szélvihar s vigyen a felhők fölé, szióig;' Csontváry Tivadar ; Gulácsy Lajos ;
hogy onnan láthassam népem új hazáját. És Cézanne ; A keresők I.; JEcce Griticus ; Notr'e
ha ezt nem teszed, szórd legalább szét csont art détnént.
Sz. Q.
jaimat, hogy amikor majdan Ezékiel próféta
2. L. Imre, orvos, szerkesztő, szül. 1890. A buda
előhívja a szeleket, fújják össze az én csontjai pesti egyetemen tanult 8 miután orvosi diplomát
mat is népem csontjaival és hadd kerüljenek nyert, az újpesti kórház dermatológus főorvosa
vi?sza». Utolsó pillanataiban Mózes bocsánatot lett. Szerkeszti a Bőrgyógyászati, Urológiai és
kér Izrael törzseitől, hogy annyi törvénnyel ter Venerológiai Szemle c. tudományos folyóiratot,
helte őket. B legenda szerkezetén és váratlan emellett állandó munkatársa az Arehiv f. Dermafordulatain meglátszik már, hogy ha eredetileg tologie és Dermatqlogische Zeitschrift c. folyó
a nép ajkairól fakadt is, tudatos kéz dolgozta iratoknak. Rajka Ödönnel (1. o.) közösen írt fő
fel határozott tendenciával.
F. M. műve az Allergie des Hauts.
s. R.
I i é g r á d y Károly*, lapkiadó és gazdasági
Lieliner, 1. Árpád, zongoraművész, szül.
szakíró, szül. Pesten 1834., megh. Budapesten Budapesten 1898. A budapesti Zeneakadémia nö
1903. Technikai tanulmányainak elvégzése után vendéke volt. Jelenleg Oslóban, az ottani zene
Pesten 1858. modern kőnyomdát létesített, ame akadémia tanára, az oslói szimfonikus zenekar
lyet a kor igényeit megértő élénk vállalkozó karnagya. L. fivére a világhírű L.-vonósnégyes
szellemmel, csakhamar könyvnyomdával, stereo- primáriusának.
K. K.
tipiával és könyvkötészettel bővített ki. Miután
3. L. Jenő, hegedűművész, szül. Szabadkán
az Ellenőr, Földmívelési Érdekeink és a p'alusi 1895. A világhírű L.-kvartett primáriusa és
Gazda c. lapok kiadója volt, 1878. megalapította megalapítója. Első zenei tanulmányait édesatyjá
a Pesti Hírlapot, amelynek hosszabb ideig főszer tól nyerte, aki a Királyszínház második karmes
kesztője is volt. 1872 óta fővárosi törvényható tere volt, majd a Zeneakadémiára iratkozott be,
sági bizottsági tag, 1895 óta pedig, mint a szabad- ott nyert művészi oklevelet. A művészképző után
elvü-párt tagja, országgyűlési képviselő is volt. tagja lett a m. kir. Operaház zenekarának, ahon
Élénk gazdasági szakirodalmi tevékenységet fej nan 1922. távozott. Azóta állandóan London-tett ki és különösen Magyarországon újszerű gaz ban él.
K. K.
dasági termelési módokról írt ismertető tanul
I i e i d e s d o r f f William,
amerikai farmer,
mányokat. A francia módszer szerint való gyü szül. Szatmáron 1802 körül, megh. San Francis
mölcstermelést ő terjesztette nálunk. 1885-ben cóban 1848 máj. 18. Atyját Mordechajnak hív
kiadta A spárgatermelés kézikönyve c. alapvető ták, unokanővére pedig R. Akiba Egernek (1. o.),
munkáját, amelyben Magyarországon ma szél a híres poseni főrabbinak volt felesége. Tizenöt
tében elterjedt, általa föltalált spárgaterme éves korában eltűnt hazulról és családja többet
lési módszert propagált. A halotthamvasztásnak, nem hallott róla. Az Eger és Schreiber csalá
amelynek érdekében több cikket irt, nagy hive dok tradíciója szerint «nagy ember lett Ameriká
volt.
8. R. ban)). L. 1840 körül került a Nyugatra, a San
Ivt-liaeliész (Ji.). A. m. bosszantásra. Tünte Francisco helyén álló Yerba Buenába, addig
tésből elkövetett bűn, vagy olyan bfln, amelyet valószínűen Jamaicában tartózkodott, mert dán
magáért a bűnözésért, l'art pour l'art, követ el az származású jamaicainak mondta magát. Onnan.
ember. A meggondolatlanságból, vagy tudatlan New-Yorkba, majd New-Orleansba került, mint
ságból elkövetett bűnnél súlyosabb megítélés a «kikötő kapitányai. Mikor az Egyesült Álla
mok elfoglalták San Franciscót, akkor (1846) 6
alá esik.
I . e h a v d í l (h.). Megkülönböztetésül,
vagy: már ott szerepet vitt ós a szomszéd államokkal
hogy elválasszuk (ezt a másiktól). A tiszta és tisz kereskedést folytatott, amiért konzulnak nevez
tátalan, a nemes és nemtelen fogalmak elhatáro ték ki. Vállalkozási szelleméért ós feltétlen be
lására használják. Még gondolatban és beszédben csületességéért nagy tiszteletnek örvendett. Nyolc
sem szabad összekeverni a tisztát a tisztátalan évig tartózkodott San Franciscóban, melynek
nal. Ha a helyzot mégis úgy hozza, hogy a jó leggazdagabb polgára volt s az első nyilvános
mellett a rosszat, a szép mellett a rútat, a szent amerikai iskolát ott ő létesítette, a tanácsnok
mellett a hitványát kell megemlíteni, akkor a L . és polgármester állását is közben betöltötte az
szót szúrják a két ellentétes fogalom közzé, ne akkor még spanyol nyelvű városházán, melynek
hogy akár csak tévedésből is a kettőt ogyértékü- kincstárnoka is volt. Halála napján a gyász jeléül
nek tarthassa a hallgató. Erre olyan kényes a a zászlókat félárbocra eresztették, a boltokat és
jiddis nyelvhasználat, hogy akkor is él őzzel a iskolákat pedig bezárták. Egy utcát is elnevez
megkülönböztető frázissal, ha tudós ember mel tek róla, tetemet pedig a katolikus temetőbe te
lett tudatlant, vagy kiváló mellett, jelentéktelent mették, mely körülmény azonban egyáltalán nem
említ.
v. M. bizonyít a kitérése mellett. Jóllehet, hogy L. nyil
vánvalóan azonos a szatmári születésű L.Wolf fal,
I^ekel Ferenc, fostő, művészeti író, szül. mégis halála után ezt nem lehetett legálisan bizoPaposon 1885. A mintarajztanodában, majd Nagy
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nyítani, amiért az állam zárgondnokot rendelt a
2. L. Gottlieb Wüliam, angol orientalista.,
vagyonra. Az e célból megbízott Folsom kapitány szül. Budapesten 1840 okt. 14., megh. Bonnban
Jamaicába ment s ott több rokonát találta L -nek, 1899 márc. 22. Konstantinápolyban és a londoni
azonban a bíróság nem ismerte el ezek jogigé King's Collegén tanult. Az angol kormány a
nyét, mert nem tartotta őket kizárólagos örökö krimi háború idején ezredesi rangban tolmács
söknek. 1854-ben Bigler kormányzó a szenátushoz nak alkalmazta. 1859-ben lektora lett az arab,
javaslatot terjesztett tehát be, hogy az óriási — török ós új-görög nyelveknek a King's Collegén,
akkori értékben másfél millió dollárnyi — va melynek keleti fakultását ő organizálta újra.
gyont kobozza el az állam, ami meg is történt, Később a Punjab-egyetemen Lahoreban (India)
oly módon, hogy Folsom kapitány ós mások vet tanított, miután ezt az egyetemet a kormány
ték meg az ingatlan nagyobb részét. L. nőtlen megbízásából megszervezte és megalapította.
volt, barátainak sohase beszélt rokonságáról, de Itt is nagy tevékenységet fejtett k i : hindu, arab
büszkén zsidónak vallotta magát.
8. R. és angol nyelvű lapokat adott ki ós szerkesztett
L e i f e r Mordechaj, nadvornai caddik, szül. és közkönyvtárakat alapított és szervezett. A
Nadvornán, Lengyelországban 1826., megh. 1894. lahorei kormány megbízásából 1868-ban expe
Bustyaházán. A világhírű rabhi Méir premislani díciót vezetett a Kasmír és Afganisztán közötti
caddiknál nevelkedett. Még amikor Lengyel ismeretlen területekre és Tibetbe. Számos köny
országban lakott, sok híve volt Magyarországon vet írt Indiáról és indiai tárgyakról, ó volt az
és híveinek kérésére Magyarországra költözött. első tudós, aki felfedezte és bebizonyította Stein
Előbb Beregkövesden, később Bustyaházán tele Aurél (1. o.) előtt, hogy a görög kultúra nyomai
pedett le. Sokat tett a chásszidizmus terjesztése a Gobi-sivatagig feltalálhatók. Később Angliába
érdekében. Megjelent Maaniar Mordechaj o. homi- ment vissza, ahol Wokingban indiai tanítók ré
letikus magyarázatokat tartalmazó műve.
T. 1. szére intézetet alapított. Alapította és szerkesz
L e i n i d ö r f e r Dávid, rabbi, szül. Miniken tette az A8Íatic Quarterly Reviewt, s állandóan
1851 szept.17., megh. Hamburgban.Tanulmányait szerepelt az orientalista kongresszusokon. Tagja
Zsolnán, Vácon, Budapesten, Pozsonyban és Bécs volt a Magyar Tud. Akadémiának is. Nagyobb
ben végezte és rabbipályáját mint tábori lelkész művei: The races and languages of Dardisian
kezdte. 1875-83 közt Nordhausen poroszországi (2 köt., Lahore 1867-71). Egyéb szakmüvei: 2he
History
hitközség rabbija volt, azután Hamburgba került, Sinin I-Islam; The races of Turkey;
of
Dardistan;
Graecobuddhistic
discoveries;
ahol első hitszónok volt és az ottani zsidó iskolák
vezetését is ellátta. L. a német zsidóság egyik leg History of itidigenous education in the Punjab
s. K,
jelentékenyebb egyházi szónoka volt. Főbb művei: since the anvexaiion.
Kurzgefasste Religionslehre der Israeliten; Die
3. L. Lázár, nagyiparos, szül. Erdőszentgyörkürzeste Darstelíung der nachbiblischen
Oe- gyöh 1863. Megalapította a nagyváradi Triumph
schichte f. die israelitische Schuljugend ; Die cipőgyárat, amely a legelsők egyike Romániá
Ghanuka- Wunder ; Die lebende Meqilla ; Das ban. Elnöke a váradi zsidó Szentegyletnek. Alatta
heilige Schriftwerk
Koheleth im Lichte der bővítették ki a zsidó kórházat, amely Erdély
Oeschichte; Die Messiás-Apokalypse;
Das egyik kiváló zsidó gyógyintézete.
Psalter Ego in den Ichpsalmen; Zur Kntik des
4. L. Mihály, lapszerkesztő, szül. Sámsonban
Buches Esther; Die Lösung des Kohelethratsels (Hajdú vm.) 1864 máj. 10. Rabbi pályára készült,
durch Ibn Baruch ; Der altbiblische Priester- de ügyvéd lett és Déván nyitott ügyvédi irodát.
segen.
s. R. Megalapította a Déva és Vidéke c. lapot, melyet
L e i n e n (j. leichenen). Strófánkónt énekelni a 30 óv óta szerkeszt. Régebben budapesti lapoknak
Tóra a Megilla vagy a techiua szövegét. Régeb dolgozott, jelenleg több erdélyi lap állandó vezér
ben a levélolvasásra is alkalmazták a jiddis nyelv cikkírója. Társadalmi, közgazdasági ós egyházi
téren is vezető szerepet játszik. Elnöke a dévai
használatban.
L e i p n i k Hirs, rabbi, szül. Leipnikban. 1803. magyar pártnak, alelnöke a Hunyadmegyei Köz
került Nagyváradra, hol rabbihelyettes lett. Kav gazdasági Tanácsnak, alapítója és igazgatója a
venóki c. alatt jelent meg talmudi és homiletikai Dévai Iparbanknak, tagja Hunyad vm. törvény
hatósági bizottságának s a héber és német nyel
munkája 1826. Budán.
L e i p n i k e r Márk, rabbi, szül. Kőrösladány- vek hites tolmácsa a törvényszéken. Megjelent
A
ban 1869 máj. 16. 1885—1895-ig volt a buda munkái: Zarándokolás Rákóczi sírjához;
v. A.
pesti Rabbiképző növendéke. 1894-ben avatták zsidóság és A jövő útja.
bölcsészdoktorrá Budapesten, 1900. pedig rabbivá.
I<eituer-I>ukáes Zoltán, író és publicista,
Azóta a Pesti izraelita Hitközség vallástanára. szül. Nagyváradon 1896. Ügyvezető elnöke az
Főműve. Juda ben József Moscato élete és művei Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetség nagyváradi
(1894).
csoportjának. Szerkesztője volt a zsidó RenaisL e i t n e r , 1. Fülöp, orvos 6s szakíró, szül. Po- sance könyvtárnak és számos cikke jelent meg
(«ajon (Bihar vm.) 1886 szept. 27. Tanulmányai zsidó ós nemzsidó irodalmi egyéniségekről. Egy
végeztével Kolozsváron telepedett le, ahol 1912. évig szerkesztette a konzervatív cionisták lapját,
sz. r.
ÜZ élet és kórvegytani tanszéken tanársegéd volt. a Mizrachit.
1913-ban a gyermekgyógyászati tanszók mellé
L é k a t c h i l ó (h.). Eleve, mindenek előtt.
első tanársegédnek nevezték ki és 1919. adjunk
L é l e k v á n d o r l á s , 1. Kabbala.
tusi kinevezést kapott. Több mint 36 tudományos
L é m á á n j i r b u (h.). Magyarul: hogy soka
munkája jelent meg. A zsidó árvagondozó egye sodjanak). A séma (1. o.) második szakaszában,
sület kolozsvári csoportjának elnöke.
(Mos. V. 11.21.) fordul elő a vers első két szava.
Zsidó
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A szakasznak ezt a részét a rabbi emelt hangon flkáció terén élénk tevékenységet fejtett ki és
recitálja.
F. D. a modern reform eszmék megvalósítására töreke
/
L e m b e r g e r , 1. Ármin, író és ügyvéd, szül. dett. Szaklapokban számos tanulmánya jelent
Baján 1856. Közéleti érdemeiért szülővárosa meg. Önálló munkái: Javítóintézeti
ügyünk •
tiszteletbeli ügyésznek választotta. írt jogi és A büntető novella ; A büntető törvény reformja
hitéleti cikkeket. Szerkesztette a Bajai Hírlapot A Büntetőjogi Döntvénytár szerkesztője volt. Je
és megírta Baja város történetét.
lenleg gyakorló ügyvéd Budapesten.
2. L. Henrik, író, műfordító és orvos, szül.
2. L. Ernő, publicista, szül. Temesváron 1885.
Pozsonyban 1813., megh. 1900. Tanulmányait Löwy Mór temesvári főrabbi és teológiai író (1. o.)
Bécsben végezte s Ba;(án telepedett le. írt latin, fia. Középiskoláit a temesvári reáliskolán, egye
héber, német ós magyar nyelven. Fordított héber, temi tanulmányait Kolozsvárott és Budapesten
francia, latin és német verseket. Lefordította töb végezte. A jogi doktorátus megszerzése után a Hét
bek között Dante barátjának, Manuellónak Ma- főmunkatársa lett, majd a Pesti Naplóba írt vezér
chaberoth c. új héber költeményét is.
cikkeket. Jelenleg a Pesti Napló és Az Est belső
3. L. Lipót, elsőoszt. ezredorvos, szül. Po munkatársa. Vezércikkei és tanulmányai magas
zsonyban 1823., megh. Baján 1876. Tanult Pes színvonalon mozognak és az intranzigens libera
ten és Páduában. Részt vett az olasz hadjárat lizmus álláspontjából foglalkoznak anapi-politika
ban. Latinnyelvű orvosi szakmunkát irt, amely eseményeivel. Nagyobb politikai tanulmányainak
1847. jelent meg Pesten.
gyűjteménye most van sajtó alatt.
sz. G.
L é n á r d Róbert, rézkarcoló és grafikus, szül.
3. L. Géza, iró és hírlapíró, szül. Hevesen
Krefeldben (Németország) 1879. Már ötéves korá 1881. Előbb Nagyváradon lapszerkesztő volt.
ban szüleivel Magyarországba költözött. Előbb 1906-től fővárosi napilapok munkatársa, 1914
Vajda Zsigmond, majd Szablya-Frischauf tanít óta a Pesti Napló cikkírója. Művészeti, irodalom
ványa volt. A grafikai technikákat Frankfurtban politikai, politikai és gazdaságpolitikai tanul
és Londonban tanulta meg. A Kéve alapító tagja mányai és cikkei stílusosak és széleskörű ol vasottés 1908 óta rendes kiállítója. 1923-ban gyűjtemé ságra vallanak. A Nyugat állandó munkatársa.
nyes kiállítása volt a Nemzeti Szalonban. A Önálló művei: Véletlenek (1909); A csodatevő
Magy. Grafikusok kiállításán Puerfa San Mar- könyv (1911); Kis házak között (1912).
8z. o.
tino Toledo lapjával a magyar állam nagy arany
4. L. László, publicista, L. Ernő testvér
érmét nyerte el. Londonban bronzérmet, a lipcsei bátyja, szül. Temesváron 1883. Budapesten jog
grafikai kiállításon ezüstérmet kapott. A világ tudományi doktorátust és ügyvédi oklevelet szer
háború alatt a frontokról számtalan lapot karcolt. zett. A hírlapírást Temesváron kezdte mint a
Ezek a sajtóhadiszállás kiállításain kerültek be Magyar Dél c. folyóirat szerkesztője. Később
mutatóra Rézkarcai, litográfiái, víz festményei Budapesten lett a Pester Lloyd belmunkatársa,
finom, aprólékos kidolgozásúak. Több lapja van a majd parlamentirovatvezető szerkesztője. Művei:
Szépmuv. Múzeumban, a bécsi Heeresmuseum- Magyar Nemzetgyűlési
Almanach;
Magyar
8 R
ban és a német hadügyminisztérium gyűjtemé Országgyűlési Almanach.
- nyében. A Ganz Danubius gyár igazgatója és
6. L. Menyhért, színműíró, szül. Balmazújvá
közgazdasági tevékenységet is fejt ki.
F. B. rosban 1880. Középiskolai tanulmányait Miskol
L.en<lvai, 1. Ervin, zeneszerző, szül. Buda con végezte. Egyideig Budapesten hírlapíróskopesten 1882 jún. 4. A modern muzsika egyik dott, majd egy biztosító társaság hivatalnoka
kiváló képviselője. A budapesti Zeneakadémián volt Kassán. Az irodalmi körök figyelmét a Nagy
tanult. 1909-ben Németországban telepedett meg. fejedelem c. drámájával vonta magára, amely a
1923-ban a hamburgi Volkshochschule zeneszer Thalia-társaság színpadán került a közönség elé.
zés tanára, majd az altonai Lehrergesangverein Második darabját, A hálás utókort már a Nem
vezetője lett. Kompozíciói kiváló muzsikusra val zeti Színház mutatta be és az Akadémia a Vojlanak. Különösen az A-kapella szerzeményeiben nich-díjjal tüntette ki. Ez a két színmüve, vala
mutatott fel érdekesebb újítást. Művei: 3 vonós mint az A falusi idill, a Hatvány Lajossal együtt
trió ; Fuvóskvintett; D-dur szimfónia ; 5 szonett írt A szűz és a Róza néni címűek, a hagyomá
kamarazenekarra; Orgonakompoziciókstb. Elga nyok és szokások palástjában rejtőzködő társa
c. operáját Mannheimban adták elő.
K. K. dalmi hazugságokat ostorozzák. Éles szatírája
2. L, Miklós, szerkesztő, szül. Szegeden 1862 meg is nehezítette az egyébként érdekes problé
febr. 5. Már fiatalon résztvett, mint Temes- májú és hatásos bonyodalmú darabok sikerét.
megye tb. főjegyzője a megyei életben s szer Nagyobb feladatokat tűzött maga elé a Taifunkesztője volt a Dél magyarországi Közlöny c. ban, amely a titokzatos japáu lélek rejtélyeit
politikai napilapnak. Önállóan megjelent művei: akarta kihuvelyezui, s amellyel első világsikerét
Szerelmes levél (vígjáték); Ágról-ágra (elbeszé érte el, továbbá a Prófétában, amely a primitív
lések); Szerb és román vígjátékok ; Temes vár exotikus kultúrának az európai kultúrával való
megye elvi jelentőségű határozatai,;
Temes- összeütközését tárja elénk, végül a Sancho Pansa
megyei Közigazgatási. Napló: Temes megye ne királyságában, amelyben Cervantes regényének
mesi családjai.
8. R. dramatizálását szociális eszmék hirdetésére hasz
L e n g y e l . 1. Aurél, büntetőjogi író, szül. nálja föl. A legtöbb európai nyelvre lefordították
Székesfehérvárott 1879. Jogi tanulmányainak el A táncosnő c. darabját ós a Bíró Lajos társasá
végzése után bírói pályára lépett. 1913. járásbíró gában irt Cárnőt, amelyek irodaimiságuk mel
lett. U. e. esztendőben berendelték az igazság lett is inkább hatást kereső darabok. Charlotte
ügyi minisztériumba, ahol a büntetőjogi kodi- kisasszony francia, de izmos alkotás. Az Anto-
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L e n k e i , 1. Henrik, tanár, író, szül. Pécsett
nia, A Waterlooi csata, a Seybold és A postás
kisasszony főszerepeikben egy-egy ki váló színész 1868 jún. 26. A gimnáziumot szülővárosában, az
nek érdekes játéklehetőségeket nyújtottak. Mária egyetem bölcsészeti fakultását Budapesten vé
c. színmüvében Ibsen Nóra-problémájának mai gezte s itt szerezte tanári oklevelét. Előbb Po
változatát írta meg, főleg intenzív lélekrajzra zsonyban működött, 1888 óta a budapesti áll. V.
törekedve. Az utóbbi esztendőkben a film-iroda ker. főreáliskola tanára. Sokáig szerkesztette
lom őt is magához hódította. Egynémely szín az Élet c. ifjú irók lapját, írt drámákat, de fő
művét átdolgozta filmre és több Önálló fllmscená- leg nagyszámú költeményt, melyek filozófiájuk
riumot is készített. A háború után Amerikában kal és finom lírájukkal tűntek ki. Vannak szép
járt és Amerikai napló c. könyvében az ottani számmal vallásos költeményei is. 1918. elnyerte
társadalomban, főleg művészi világában szerzett a M. Tud. Akadémia Teleki-díját Kató bosszúja
érdekes benyomásait írta meg.
Sz. G. c vígjátékával. Sokáig titkára volt az IMlT7, L. Miklós*, főgimnáziumi igazgató, szül. nek is. Önálló kötetei: Versek; Petőfi és a ter
Kain
halála;
Budapesten 1878., ahol az egyetemen klasszikus mészet; Újabb költemények;
Csetepaté
(vígjáték,
Nemzeti
Színház
1904);
és modern filológiát tanult. Középiskolai tanári
és bölcsészetdoktori oklevelet nyert s előbb a Új versek; Meister Claron (vígjáték, német
budapesti áll. V. ker. főreáliskola tanára, majd nyelven); Az én hőseim; Májusi fagy [Szilá
a VIII. ker. áll. főgimnázium igazgatója lett. Sok gyi Gézával együtt, Nemzeti Színház); 'Évgyű
pedagógiai, kritikai és irodalomtörténeti tanul rűk ; Leáldozás (tragédia, 1910), mely utóbbi az
a E.
mányt írt folyóiratokba. Önálló alakban megje Akadémia Teleki-díját nyerte el.
lent munkái: Sallustius Gatilinája ; Tompa
2. L. Lajos, hírlapíró, szül. Pécsett 1864 nov.
Mihály élete és művei; Tamás érdeklődik. Eze 14. A gimnáziumot u. o. végezte. Szülővárosában
ken kívül számos tankönyvet írt.
s. R. a Pécsi Naplót szerkesztette. L. a Vidéki Hírlap
8. L. Miksa, zeneszerző, szül. Szegeden 1859 írók Országos Szövetségének alelnöke. Önálló
aug. 19. Lohrnál kezdte zenei tanulmányait. alakban megjelent művei: Nach dem Nordcap
megfigyelések (1912).
1886-ban Budapesten zene és énektanár lett. (1889) ós Északamerikai
Négyszáznál több magyar népdalt komponált,
3. L. Zsigmond, szerkesztő, szül. Pécsett 1873.
ezenkívül nyitányokat és kabarészámokat szer Előbb a Budapesti Hírlapnál dolgozott, majd meg
zett. Műve: A zongorahangoláskézikönyve,
K. K. alapította az első magyar moziszaklapot. Részt
Lengyeltóti," kisk. Somogy vm., 2791 lak. vett a Magyar Kinematográfusok Országos Szö
A (statusquo) bitközség — mint a régi jegyző vetségének alapításában, amelynek főtitkára lett.
könyvekből megállapítható — 1768. alakult. A Tíz évig szerkesztette a Mozivilágot. Jelenleg a
R. L
hitközséget WiLheim Jakab, Hoffmann Ábrahám, Magyar Filmkurir szerkesztője.
Simon József és Schwarcenberg József keres
L é ó l o m j é h i ó d o m (h.). Mindenkor legyen
kedők alapították, akik egyben a hitközség első az ember (istenfélő). A reggeli ájtatosság egyik
elöljárói is voltak. Volt a hitközségnek egy na imájának a kezdete. Az ősrégi ima előfordul
gyon régi temploma, melyet 1903. közadakozás Jóma 87b és Tana debé Elijáhu 2 l-ben. A nyelv
ból építettek újjá. 1848-ban létesített a hitközség használat közmondást csinált belőle, úgy, hogy
elemi iskolát, mely azonban részint a tanulók a mondat végéről elhagyta az istenfélő szót.
számának lecsökkenése, részint pedig az anyagi Ebben a népies fogalmazásban ez az értelme:
eszközök hiánya miatt megszűnt. Van még a mindenekelőtt légy férfiú.
hitközségnek Chevra Kadisája. A hitközség évi
Leopol«l Lajos*, társadalomtudományi író,,
költségvetése 1800 pengő, melyet teljes összegé szül. Szekszárdon 1879. Budapesten végezte jogi
ben szociális ós filantrópikus célokra fordít. Anya tanulmányait. Szociológiai tanulmányait a Husza
könyvi területéhez Balatonboglár, Szemes, Lát- dik Században s más folyóiratokban, majd pedig
rány, Szőllősgyörök, Buzsák, Somogyvár és Oszi- A presztízs e. nagy müvében tette közzé. Mun
topán községek tartoznak. Lélekszáma 487, a csa kája francia és német nyelven is megjelent, s. R.
ládok száma 138. Foglalkozás szerint: 68 keres
L e r n e r József, ifjúkori nevén Jószéf Lasch
kedő, 34 iparos, 2 gazdálkodó, 27 maeránzó és ben Jicchak Lasch, szül. Trietchben (Csehország)
2 egyéb. A világháborúban résztvett tagjai kö 1761., megh. Budapesten 1836. Egyike volt a múlt
zül 21-en haltak hősi halált. A hitközség mai század harmincas éveiben a pesti hitközség leg
vezetősége: Wilheim Gyula elnök, Szabadi Vil kiválóbb talmudtudósainak (V. ö. Büchler, «A
mos alelnök ós Goldmann Henrik jegyző.
budapesti zsidók tört.» 264), kit sírfelirata a « máór
Lenit e Manó, rabbi, szül. Nagyszombaton hagólah» (a diaszpóra világossága) és «móféth
1868. A budapesti Rabbiképző intézet elvégzése hadór» (a kor csodája) jelzésekkel magasztal.
után 1893. megválasztották rabbinak a morva Tudós családból származott: dédunokája volt
országi Ung. Osztrauban. 1896-ban Beszterce Jószéf Statthagen rabbinak, a Dibré Zikárón
bányára került és 1905 óta Lúgoson rabbi. Zó (1705) c. jeles mű szerzőjének s híres hitvitázó
lyom vm. első választott zsidó képviselőtestü nak, unokája Spitz Izsák kismartoni elöljárónak
leti tagja volt. Több monográfiát írt. Bibliai (megh. 1754.), ki a nevezetes kismartoni Wolfolvasmányok e. tankönyve (3. kiad.) 1924. jelent családnak is őse s veje Benjámin Wolf Reicheles
meg. Egyéb müvei: A feniciai nyelv és emlékei nikolsburgi, később schaffai rabbinak (megh.
Lanefes
(1892); A besztercebányai izr. népiskola 25 éves 1786.) Már ifjúkorában kiadta Marpé
története, 1878-1903.
Cikkei a M. Zs. Szemlé (Gyógyszer a léleknek) c. művét (1791) s bevezetésben, a Bloch Emlékkönyvben, az Oest. Wochen- képen Ásér b. Jechiól Órechóth Chajjim c. vallá
sos intelmeit. Egy másik nagyobb művében ipjáschrift-ben jelentek meg.
34*

Lésónó habó bljerusolájltn

—

682

—

Lévai

nak, Reichelesnek a Tóra két első könyvéhez írt Chevra Kadisa alapszabályait is. Ezidőtáit több
beható fejtegetéseit adja ki Dibré
Hataárivgim barsmegyei község kimondotta a L.-i rabbinátus(A gyönyörűségek igéi) c , hozzácsatolva Óneg hoz való csatlakozását s így a L.-i rabbi a bar8Nefes (Lelki gyönyörűség) címen saját magya megyei főrabbi címet viselte. 1853-ban épült fel
rázatait (Prag 17y5). Negyven éven át volt kerü a templom s még ugyanez évben megnyílta két
leti rabbija Lichtenstadt, Saaz és Elbogen cseh később három, majd négy tanerős nyilvános jel
országi községeknek, azután öregségében ott legű népiskola. 1869-ben a hitközség a kongreszhagyva rabbiállását, Pestre költözött, hol L. Ignác szu8i jelleget vette fel. 1873 ban következett be
fla gazdag lisztkereskedő volt s a hitközség veze a hitközség kettészakadása. Berdach Dávid egyik
tőihez tartozott (1898. «árvaatya»). A váci-úti régi rokonát akarta besegíteni a rabbi-állásba s mi
temetőben a rabbik sorában volt a sírja, honnan után ez nem sikerült, a szakadás jelszavát dobta
e temető kiürítésekor unokája, Munkácsi Bernát, a küzdelembe. A következő évben már megala
a Pesti Izr. Hitközség tanfelügyelője exhumál kult a L.-i orthodox hitközség. Ez a változás az
hatta s a rákoskeresztúri temetőben gondoskodott anyahitközsóget válságba sodorta. Előbb egy
új nyugvóhelyéről.
triumvirátus (Weisz Samu, Guttmann Ignác
I i é s ó n ó h a b ó b i j e r u s o l á j i m (h.). Jövő Preisach Samu) próbálta rendbehozni a hitköz
esztendőben Jeruzsálemben.
Peszach este hasz ség ügyeit. Sikertelen kísérletek utánTaub Lipót
nált köszöntés. Szeder estéjén az Egyiptomból vállalta az elnökséget s vezetése alatt a helyzet
való szabadulást ünnepli a zsidóság és ez a kö kissé meg is javult. 1881-ben Pólya József má
szöntés is a szabadság gondolatköréből nőtt ki, sodszor lett a hitközség elnöke és a régi helyére
amelynek teljes megvalósítását a Messiás eljöve új templomot és új iskolát építtetett. Az ő utódai :
Frommer Ignác, Frommer Mór, Elek Mór, Weisz
telétől várja a zsidó felfogás.
JLestyán Sándor*, író ós hírlapíró, szül. Nagy Benő, Balog Sándor és Szilárd Samu voltak, akik
váradon 1897. Az összeomlás után hírlapíró lett. valamennyien lelkes hozzáértéssel vezették a
Előbb a Világ, majd Az Est, 1925-— 28-ig pedig az hitközséget. Jelenleg ismét Balog Sándor az el
Újság szerkesztőségének tagja volt. Vah ta- Vaha nök, akiuek vezetése alatt a hitközség minden
téren nagy haladást mutat. 1898-ban a hitközség
c. ifjúsági regényt írt.
statusquo
alapra helyezkedett s ezáltal létrejött
l<eszlényi, 1. Bernát, író, szül. Nagykanizsán
1887 aug. 24., megh. Bécsben. Fiatal korában a béke az orthodoxokkal, akik már visszatér
került külföldre, ahol gyorsan érvényesült. Tár tek a hitközségbe. A hitközség költségvetése
cákat írt és több lapot szerkesztett. 1890-től az 217.208 ck., filantrópikus és szociális célokra
Oesterreichische Volkszeitung társszerkesztője 13.700 ck-t költ a hitközség. Alapitványai nin
volt. irt egy tragédiát is. Címe: Amnon. Más ön csenek. A hitközség történetével egy könyv fog
lalkozik : Steiner Ignác L.-i isk. igazgató (1. o.)
álló kötete: Fidéle.
könyve:
A L.-i izr. hitközség története (L. 1903).
2. L. Imre, jogi író és gyorsíró, szül. Győrben
A
hitközség
intézményei: a nőegylet (elnöknője
1855. A gyorsírás körébe vágó tanulmányai ma
gyar és német lapokban jelentek meg. Munkatársa Priszner Gyuláné), Filléregylet (elnöknője Liobera Győri Gyorsíró Közlönynek és résztvett a mann Jakabné), a Cedóko-egylet, a Poel Cedekfinn gyorsírás megteremtésében. Művei: Ars egylet ós az Aggmenház. A bitközség anyakönyvi
Tironia vagy a római Tachigraphia
ismerte területéhez Garamapáti, Bajka, Obers, Ujbász,
tése, A magyar gyorsírás elmélete. Emlékezet Csejkó, Nagy- ós Kiskálnos, Garamlök, Maros
tan. Az ókori zsidók kereskedelme című mun falva, Garammikola, Nagyod, Kisóvár, Nemes
kája kéziratban van a Nemzeti Múzeum könyv orom, Szódó, Garamszőllős, Garamtolmács, Tőre,
Garamújfalu, Alsóveszele, Garamkelecsény, Gatárában.
ramkeszi, Nagy- és Kiskoszmoly, Vámosladány,
I i e s z n a i Anna*, költő és iparművész, szül. Dobosberekalja, Garamsolymos, Felső- és AlsóBudapesten 1888. Lírájának központi tárgya: az szecse, Zseléz és Zsemlőr tartoznak. A hitközség
énné ébredt ember vágyódása az öntudat-előtti lélekszáma: 1336, a családok száma 499, az adó
(vagy utáni) állapotba. Verskötetei: Hazajáró fizetőké 354. Foglalkozás szerint: 10 nagykeres
versek; Édenkert; Eltévedt Utániak. Szép me kedő, 25 gazdálkodó, 45 szabadpályán levő, 12
séket is írt: Die Reise des kleinen
Schmetter- tanító, 107 kereskedő, 12 ügyvéd, 15 köztiszt
lings; Mese a bútorokról és a kisfiúról. Ipar viselő, 8 munkás, 3 nagyiparos, 18 orvos, 20 ma
művészeti tervezésekkel, eredeti fölfogásü, a né gántisztviselő, 10 vállalkozó, 64 iparos, 5 mérnök,
pieshez közeledő kézimunkákkal, továbbá könyv 30 magánzó és 81 egyéb. A világháborúban részt
illusztrációval is foglalkozik. Jászi Oszkár fele vett hitközségi tagok közül 23-an haltak hősi
sége volt, 1919 óta Bécsben él.
k\ ,\. halált. A hitközség mai vezetősége : Libermann
L é v a (Levke, Cs-Szl.), rend. tan. város Bars Jakab főrabbi, Balog Sándor elnök, Kaíser Lajos
vm. 9675 lak. 1837-ben imaegyesület létesült alelnök, Schuller Ignác pénztáros, Knapp Géza
L.-n. Három óv múlva már annyira megszapo ellenőr, Kertész Lajos gondnok, Deák Adolf titkár.
rodtak a hívek, hogy az imaegyosület hitköz
L é v a i Mihály, orvos, szül. Budapesten 1893.
séggé lépett elő és Heilbrunn Jtida személyében Orvosi diplomája elnyerése után Jendrassik ta
rabbit választott. A szabadságharc idején már nár klinikáján, majd 1923 tói a Poliklínikán lett
közel száz főnyi L. zsidó lakossága, akik közül asszisztens. Egyszersmind siófoki fürdőorvos.
többen mint honvédek szolgálták a hazát. Az Cikkei különböző orvostudományi lapokban je
első rabbi, aki a hitközség anyakönyveit vezetni lennek meg és főleg az inzulinhatás kísérleti ki
kezdte, az 1850. megválasztott Liebmann Márk vizsgálására, js-yakorlati alkalmazására, valavolt. ö foglalta írásba az 1851 óta működő
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mint a bör biológiai folyamatainak felderítésére Kereskedelmi Akadémia jogtanára volt. Tagja az
vonatkoznak.
8. R. Országos Ügy védvizsgáló Bizottságnak. Több jogi
L é v a y , 1. Henrik* (kisteleki) báró, közgaz folyóiratnak évek óta állandó munkatársa, ön
dász, szül. Jankovácon 1826., megli. Budapesten állóan megjelent müvei: A magyar szabadalmi
1907 dec. 16. Részt vett a szabadságharcban ós jog rendszere; A kereskedelmi jog elhatárolá
hadnaggyá léptették elő, majd a Riuoione Adria- sának kérdése: Az ipari munkáról szóló tör
törvény
tica szolgálatába állott s 1857. megalapította az vénytervezet bírálata : A szabadalmi
Első Magyar Általános Biztosító Társaságot, mely előadói tervezete (Kosa Zsigmonddal, 1909).
nek elnöke lett. L.-t Magyarország legjelentéke Ó irta a Borchard-fóle Handelsgesetze des Erdnyebb biztosítási szakemberének tartották. 1868. balls c. gyűjteményben a magyar kereskedelmi-,
8. R.
magyar nemességet kapott, 1886. főrendiházi váltó- és csődtörvények ismertetését.
tag lett, 1897. bárói rangra emelte a király. 8. R.
2. L. Lajos, orvos, szül. Budapesten 1875.
2. L. Lajos* (kisteleki) báró, közgazdász, Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte.
L. 1. fia, szül. Szegeden 1865 ápr. 20. Tanulmá A thübingeni egyetemen évekig folytatott bel
nyai végeztével az atyja által megteremtett Első gyógyászati tanulmányokat. A háború alatt a
M. Ált. Biztosító Társ. vezórtitkára lett. Közgaz Zita kórház főorvosa volt mindaddig, míg a kór
dasági tevékenysége mellett a politikai életben ház megszűnt. Jelenleg a Zsidó kórház belgyó
is részt vett. 1896-ban képviselő, 1903. belügy gyászati osztályának vezető főorvosa. 1917-ben
minisztériumi min. tanácsos s a kivándorlási Scháchter Miksától (1. o.) átvette a Gyógyászat
ügyek vezetője lett. Müve: A kivándorlás és szerkesztését s a lapot 1928 októberóig szerkesz
városaink pénzügyeinek rendezése. 1910-ben új tette. A Gyógyászatban jelentős tudományos mun
ból képviselő, majd a kommün bukása után kásságot fejtett ki. Vezércikkeiben alapos tájéko
mosoni főispán volt.
s. R. zottsággal, kritikailag ismertette az akkor még
L-eveleki Mayer, filantróp, szül. Nyíregy nálunk kevéssé ismert külföldi, főleg a francia
házán 1818., megh. u. o. 1915. Munkás életét a ós angol orvosirodalmat. így többek között az
jótékonyságnak szentelte. Sok emberbaráti ala inzulint is L. ismertette először Magyarországon.
pítványt létesített, kettőt szegény zsidó leányok Sok mélyreható, belgyógyászati vonatkozású ta
kiházasítására. Jeruzsálemben is támogatott több nulmányt írt, amelyek közül jelentősebbek:
A vészes vérszegénység és A belső szifilisz né
szociális intézményt.
v. A.
Lievélölés. A zsidók*követeléseinek megsem hány kérdéséről c. tanulmányok.
misítését nevezték így. Nagy Lajos és az ak
L e w u w Móse, vagy Chárif Móse, pozsonyi
kori királyok, uralkodókat megillető jogként főrabbi. Előbb a lembergi jesiva rabbija voit.
gyakorolták a zsidókkal szemben fennálló 1730-ban választották meg a pozsonyi hitközség
tartozások, illetve adósságok eltörlését és Nagy rabbijává. Az ö vezetése alatt a pozsonyi jesiva
Lajos a zsidók kiűzetésekor és visszatérésük a nagy talmudiskolák sorába emelkedett. Műkö
után hathatósan ólt is ezzel a királyi joggal. désének utolsó éveiben a hitközség Eger Akiba
De igyekezett igazságosan mérni a maga ítéle zilzi rabbit hívta meg Pozsonyba, hogy a főrab
teit és többször megfontolóra vette végső dön bit helyettesítse. De L. csak azzal a feltétellel
téseit, így mikor Sopron városa a számkivetés egyezett bele Eger rabbi meghívásába, hogy
alkalmával elfoglalta egy Izrael nevű zsidó a nagy templomban ne tartson hitszónoklatot.
házait ós azokat Izrael visszatérése után vissza Megh. 1758.
P. D.
szolgáltatni nem akarta, ez az ügy is közvetle
Láfoerer (j.). TemetÖszolga. Némelyek a fran
nül Lajos elé került. Három évi pereskedés után, cia livrée, mások a latin libelar (könyves ember)
1368. János városbíró és egy városi esküdt, hogy szóból származtatják. Az utóbbi feltevés a he
a királyt a város szándékainak megnyerje, úgy lyesebb, mert a L. nemcsak a halott mosdatásáterjesztették elő a dolgot, hogy a város a zsidók nál és eltakarításánál segédkezik, de a temetési
házainak árából kápolnát akar építeni. Egyben szertartásnál is, mikor könyvből olvassák a ha
azt is kérték, hogy mentse fel a soproni polgá lottas imákat.
F. M.
rokat azon adósság megfizetése alól, amellyel Iz
Ijichtenfoerg, 1. Emil*, karmester, ezül.
raelnek tartozuak. A király kijelentette, hogy Budapesten 1874 ápr. 2. A Zeneakadémián tanult.
a kölcsönvett tőkéket mindenesetre vissza kell 1903-tól a budapesti Operaház korrepetitora, ké
űzetni. Ehhez hasonló eset fordult elő Pozsony sőbb karmestere volt. Alapítója és vezetője a
ban is, ahol Nykus, a néhai Jakus pozsonyi bíró Budapesti Ének- és Zenekaregyesületnek, a Ma
fia ötvenkét forinttal tartozott németországi és gyar Nők Karegyesületónek és a Magyar Kar
pozsonyi zsidóknak. Lajos 1374. elrendelte, hogy ének Egyesületnek. Ismertetéseket írt Berlioz,
Nykus zálogba lefoglalt javait adják ki, de Brahms, Haydn, Bach és Wagner több művéhez.
Nykus köteles a felvett tőkét visszafizetni. D. L.
2. L. Kornél* (mindszenti), egyetemi tanár,
fülgyógyász, szül. Szegeden 1849. A budapesti
I^evijim, a leviták héber neve.
l . e v i n Jakab, pedagógus, szül. Pesten 1828., és bécsi egyetemeken tanult, majd külföldön a
megh. Budapesten 1884. 1848-ban fogságba ke fülgyógyászatban képezte tovább magát. Haza
rült, 1871. a pesti kereskedelmi akadémia igaz jövet, 1883. e szakma egyetemi magántanára,
gatója lett 8 azt európai színvonalra emelte. majd később Böke Gyula (1. o.) tanár nyugalomba
vonulásakor ny. rk. tanára lett. L. egyszersmind
1gen sok szakmunkát írt.
-L-évy, 1. Béla, ügyvéd, jogi író,, szül. 1873 a Poliklinika igazgatója volt 1894 óta. Hazai ós
dec. 4. A budapesti egyetemen tanult, majd ügy külföldi szakfolyóiratokban kiterjedt irodalmi
8. R.
védi irodát nyitott. 1899-1901 közt a budapesti munkásságot fejtett ki.

Ltchtenstadt

—

5£í *

8. L. Mór. A szegedi Gazdasági Egyesületnek
egyik alapítója, majd örökös díszelnöke, a Lloydtársulat elnöke és a Kaszinónak, a Dugonics Irodalmi Társaságnak és a Képzőművészeti Társa
ságnak alapító tagja volt. Megh. 1908 dec 29.
Szegeden.
l A c l i t e n s t a d t Wolf, rabbi. Prágában tanult
Landau Ezekielnél. Nőstilóse után Trietschben
működött és 1788. kiadta talmudi novelláit,
Kedusász Jiszróél címmel Brünnben. Ezután
Trencsénben volt rabbi ós ott ólt haláláig, 1827-ig
I i i c h t e n s t e i n , 1. Ábrahám Jakab, rabbi,
megh. Nagykátán 1886. Előbb Tiszabeőn volt
rabbi, de itt rágalmazás folytán a Bósz-din állás
vesztésre ítélte, míg egy másik Bész-din Landesberg Izsák nagyváradi főrabbi elnökletével
visszahelyezte oda. L. 1880 elején Nagykátán
lett rabbi s ott működött haláláig. Öccse a hír
hedt L., aki korábban tápiószelei rabbi volt s
később, mint az Újtestamentum híve, a misszioná
riusok szolgálatába állott, anélkül, hogy meg
keresztelkedett volna.
s. E.
2. L. Ferenc Lajos, szerkesztő, Kossuth futára,
szül. Szigetváron (Somogy vm.) 1828. Az 1848-iki
szabadságharcban, mint a kormány futára, fon
tos szerepet játszott. Többek között őt küldte
Kossuth Görgeyhez azzal az üzenettel, hogy
azonnal egyesüljön Dembinszkyvel s működje
nek együtt. Megbízatásának olyan határozott
formában tett eleget, hogy Görgey főbe akarta
lövetni s csak Görgey adjutánsa, Bager mentette
meg. A függetlenségi nyilatkozat után külföldi
megbízatást kapott. A szabadságságharc leve
rése után Aradon elfogták, de sikerült meg
szöknie. Külföldre került s itt hírlapírással
foglalkozott; e miatt a bécsi kormány kiada
tását követelte, de nem adták ki. 1863-ban haza
jött 8 részt vett az Első Magyar Földhitelinté
zet megalapításában, 1864 megindította Pester
Correspondenz címmel kőnyomatos lapját, mely
nek magyar ós francia nyelvű kiadása is volt.
Kiadta az Üngarischer Actionar c. közgazdasági
lapot. A magyarországi szabadkőművesség moz
galmaiban élénk tevékenységet fejtett ki.
3. L. György, mnemotechnikus, L. Ferenc
bátyja, szül. Keszthelyen 1820., megh. Edinburgban 1893. Jogi tanulmányokat folytatott és
ő volt az első zsidó jurátus Magyarországon.
Mint mnemotechnikus világhírt szerzett 1848. dip
lomáciai megbízatással ment Berlinbe. Angliá
ban ő tanította a Kossuth-fiúkat zongorázni.
Később Edingburgban nevelőintézetet alapított.
4. L. Hittel, rabbi, szül. Vecsén 1815., megh
Kolomeaban (Galícia) 1891 máj. 18. Szófer Mózes
pozsonyi főrabbi tanítványa. Előbb Szt.-Margit
községben működött, 185-4. pedig Kolozsváron
választották meg, de nem foglalhatta el hivata
lát, Friedmann Ábrahám erdélyi országos főrabbi
ellenzése miatt. 1865-67-ig Szikszón működött,
ekkor Kolomeába hívták meg, ahol nagy jesivát
is tartott fenn. Magyarországon ő volt vezetője
a túlzó orthodoxiának, nem tűrte meg az almemor elmozdítását ós fanatikusan ellenezte a világi
nevelést. 1868—69-ben élénk tevékenységet fej
tett ki, mint az orsz. zsidó kongresszus ellenzője
8 főleg a Rabbiszeminárium felállítása ellen küz-
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dött. E célból már 1865 rabbigyülést hívott fesza
Nagymihályra s küldöttséget menesztett az nrai!
kodóhoz, hogy a szeminárium felállításának eleiét
vegye. Vallási szigorúságban felülmúlta összee
magyarországi orthodox kortársait. Számos irata
jelent meg részint héber, részint jiddis nyelven
Hóbernyelvű művei közül fontosabbak: Maszka
el-Dol; Esz laászósz.
g- ^
L i c k t e n t h a l Péter, orvos és polihisztor
szül. Pozsonyban 1780 máj. 10., megh. Milánód
ban 1853 aug. 18. A bécsi egyetem orvosi fakultását végezte el ós a tífuszjárvány idején kór
házi orvos volt Bécsben. Betegeskedése miatt
Itáliába ment, majd le is telepedett Milánóban
mint praktizáló orvos, könyvcenzor és zeneszerző'.
Müvei közt legnevezetesebb a Dizionario e
Bibliographia della Mmica, azonkívül irt or
vosi, nyelvészeti, geográfiai, esztétikai és zene
tudományi műveket, továbbá több balettet, szim
fóniát, misét, szonátát. Tagja volt több jelenté
keny tudományos társaságnak.
s. R.
l A e l i t m a m i , 1. Jakab, műgyűjtő, szül. Buda
pesten 1835., megh. Bécsben 1917. Rothschild
báró bécsi bankházának cégjegyzője volt. Negy
venegy évig állt a Rothschild-ház kötelékében.
Jelentékeny kép- és műtárgy-gyűjteményét, vala
mint ingatlanait Bécs városára ós annak zsidó
hitközségére hagyta, értékes képeinek egy ré
szét pedig a bécsi Műtörténelmi Múzeumra és a
pesti Nemzeti Múzeumra.
2. L. Mór, rabbi, szül. Óvárin (Szatmár vm.)
1864 szept. 1. 1886-96. volt a budapesti Rabbi
képző növendéke. 1895-ben avatták bölcsész
doktorrá Budapesten, 1897. rabbivá. 189S óta az
újpesti izraelita hitközség titkára, 1922 óta rab
bija. Főműve: Zakariás viziói,(Budapest, 1895.).
Cikkei az Újpesti izraelita hitközség értesítőjé
ben jelentek meg.
F. D.
l á c h t n e r Gáspár*, r. kath. plébános, c. apát,
szül. Jákóhalmán 1822 jan. 1., megh. Hódmező
vásárhelyen, ahol plébános volt, 1884 márc. 7.
Gyermekkorában keresztelték meg s a váci pap
növeldében tanult. Mint a Károlyi grófok derekegyházai birtokának káplánja jutott a vásár
helyi plébániára. A Hódmezővásárhely
története
c. terjed elmés monográfia forrásait s az első erre
vonatkozó tanulmányokat ő állította össze s rész
s R
ben ki is adta.
I ű c l i t s c l i e i n . Lajos, rabbi, szül. Komárom
ban, megh. 1886.Óbudán. Pápán tanült, majd segéd
rabbi volt Austerlitzban, Nagykanizsán és Eszter
gombán. 1876 tói kezdve haláláig Csurgón mü
ködött. Részint önállóan, részint folyóiratokban
a következő müvei jelentek meg: A zsidók középés jelenkori helyzete; Die dreizehn Glaubens~
artikel; Der Targum zu den Propheten;
Der
Talmud und der tíocialümus; Kossuth
Lajos
a R
és a sátoraljaújhelyi rabbi.
JL,iefoenberg Ignác,lovag, szül. Temesvárott,
megh. Bécsben 1844 jún. 16. Hirschl Lévi temes
vári rabbi unokája volt. Mint gyapjúkereskedö,
közgazdasági téren olyan kiváló érdemeket szer
zett, hogy a császár 1817. «Edler von Liebenberg» címmel lovagi rangra emelte. L. egyenes
ágon való utódai a JÁebenberg (csitini) bárói
család tagjai.

Lieber

—

535

—

LIppa

I i i e b e r Wolf Náthán, rabbi, szül. Ftirthben művészeti iskolában, azután Bécsben és Parisban
(Bajorom.) 1790. megh. Pozsonyban 1880 dec. tanult. A Műcsarnok 1892-iki téli kiállításán
hóban. Jóllehet könyvet elvből nem Irt és végren- szerepelt először 1893. Rákász szobrával a fő
deletileg meghagyta, hogy semmiféle lexikon város Nadányi-díját kapta. A háború előtt a leg
nevét meg ne említse, több, mint félszázadon keresettebb arokópszobrászok közé tartozott:
át elismerték róla, hogy korának egyik legkima I. Ferenc József legutolsó arcképszobrát is ő
gaslóbb talmudtudósa. L. a pozsonyi Bész-din készítette. Több nyilvános emlókszobrot készített
ülnöke volt félszázadon át. A pozsonyi jesiván (Anonymus, Rudolf trónörökös Budapesten, Er
ezrek hallgatták tanítását.
a R. zsébet királyné Szegeden, Kossuth és Széchenyi
l A e b e r m a n i i , 1. Jehuda. 1250—75 körül élt Visonta-Csoknyán, I. Ferenc József Fehértem
és Pozsonyból való volt. Hittudósnak tartják, de plomban). Festői fölfogása a színes márványok
valószínűleg nem tudományos jelentősége miatt fölhasználására is vezette, előbb arcképszobrok
került be a zsidó hittudósok későbbi lajstromába, nál, majd csoportozatoknál. Mintázott színes mahanem mert a nagyhírű Eliezer ben-Nátán mainzi jolika-szobrocskákat is a magyar mondavilágrabbi Ötödik nemzedékéből származott. Egyéb Dói ós népszokásokból vett motívumokkal. 1913.
ként a zsidók számkivetéséig terjedő két és fél szá nagy gyűjteményes kiállítást rendezett az Ernst
zad alatt, mikor külföldön a középkori zsidó theo- Múzeumban. A Hősi emlékek pályaterveinek ki ál
lógia virágzott, sehol nem találkozunk magyar lításán két kiváló tervével vett részt. A Benczúr
zsidó tudósnak a nevével, amit a magyar zsidók Társaság tagja. A müncheni nemzetközi kiállí
eltérő életmódjának a kazár-zsidó befolyásnak táson II. oszt. érmet, a st-louisi világkiállításon
P. B.
és a nyugattól való elszigeteltségnek kell tulaj aranyérmet nyert.
donítani.
í. L. Sándor, szociológus, szül. Kaposváron,
2. L. Leó*, (szentlörinczi) orvostanár, kémi 1890. Kereskedelmi tanulmányokat végzett és
kus, szül. Debrecenben 1852 nov. 28., megh. jogi doktorátust szerzett. Megalapítója a dicső
Budapesten 1926 júl. 20. A bécsi egyetemen ta szen tmártom Kereskedelmi és Iparbanknak és a
nult, majd Innsbruckban volt asszisztens, 1878. Cartea Romaneasca ktiküllőmegyei vállalatának.
pedig a budapesti egyetemen lett a kémia, majd A társadalmi gazdaság dinamikája és Az er
törvényszéki orvostan és rendőri kémia magán kölcs keletkezése és fejlődése c szociológiai
tanára, egyidejűleg az állatorvosi akadémián a tanulmánya figyelmet keltett. Munkatársa a Ko
s. R.
kémia tanára. 1902 óta a budapesti egye runk c. társadalomtud. folyóiratnak.
temen a közegészégtan nyilv. rendes tanára és
L i m n d , héber szó, magyarul: tanulásaz intézet igazgatója, 1908-ban orvoskari dókán
I á n d e n b a u m n é , Özv., sz. Freudiger Sára
volt, magyar nemességet ós udv. tanácsosi címet (óbudai) szül. Budapesten 1858. Nagy, galíciai
kapott. Nagyszámú munkáiból fontosabbak: petróleumforrások tulajdonosa. Társadalmi és jó
Ghemiedes Menschen; Tabellen z. Beduktionder tékonysági mozgalmakban vezető szerepet játszik.
Gasvolumina; Die chemische Praxis
aufdem Jelentős karitatív tevékenységet fejt ki külöGebiete der Gesundheitspflege und Gericht- sen orthodox intézmények támogatásával. Elnök
lichen Medizin ; Chemia.
s. R. nője a Mirjam, Magyar Zsidó Nők Szövetségének,
3. L. William, newyorki ügyvéd, szül. Szen budapesti orthodox Nőegyletnek ós számos más
v. A.
tesen 1872. Dédunokája a Semen Rokeachnak. egyesületnek.
Tanulmányait a newyorki egyetemen végezte.
L i a d n e r Ármin, közgazdász, szül. Temesvá
Az American Jewish Committee választmányi ron 1870szept.22. és u.o. végezte középiskoláit is.
tagja. A Kehilla szervezet irodájának vezetője. Államtudományi vizsgát Budapesten tett. Tanul
Munkatársa több folyóiratnak. A Kehilla hiva mányainak befejezése után. 1891. Temesvár város
talos lapjának szerkesztője.
B. s. szolgalatába lépett 1902-ben már gazdasági és
l í i g e t i , 1. Ernő, író ós újságíró, szül. Kolozs pénzügyi tanácsnokká választottákmeg.1919-ben
várott 1891. Jogtudományi doktorátust nyert, nyugdíjba vonult és átvette a Városi Takarék
majd újságíró lett. Szerkesztője volt 1912. a Nagy pénztár igazgatását ós tőkeerős intézetté fejlesz
váradi Naplónak, 1918. a Kolozsvári Hirlap fe tette. Első igazgatója a temesvári Lloyd-Társu
lelős szerkesztője, később a Napkelet c. irodalmi latnak, amely kezdeményezésére létesítette az
folyóirat társszerkesztője lett. Főmunkatársa a aggok menházát. Alelnöke a Temesvári Izr. Hit
Keleti Újságnak. Müvei: Kék barlang ; Vonós községnek és mint ilyen, különösen a^ iskola
négyes.
Sz. I. ügyek fáradhatatlan pártfogója. Nagyrészt az ő
2. L. Pál, műépítész és történetfilozófus, szül. buzgalmának köszönhető a három tagozatú zsidó
Sz.1.
1885. Filozófiája szerint, mely elsősorban a mü- líceum létesítése is.
l A p p a (Lipova, R.) nagyk. Temes vm., 7864
vészettörténelem adatain alapul, a kultúrák fej
lődése egy-egy hullámvonallal irható le. E hul lak. A zsidó hitközséget az 1863. fölvett jegyző
lámvonalak felmenő ágában az építészet, tető könyvek szerint 1860. Büchler Lázár, Grosz Mór,
pontján a szobrászat, lemenő ágában pedig a fes Siuger Mór, Winternitz Vilmos ósReisz Mór ala
tészet uralkodik. Ma az építészi újrakezdés, a rend pították. Az első elöljárók Büchler Lázár, Grosz
korát éljük szerinte. Innen könyvének címe is: Új tíándor, Singer Mór voltak. Első (még most is
Pantheon felé. L. rendszere külföldön is szokat működő) rabbija Strauszmann Jakab. 1860-ban
lan sikert aratott.
K. A. létesítette a Chevra Kadisát, 1880. a nőegyletét.
3. L. Miklós*, szobrász, szül. Budapesten 1871. Volt elemi iskolája is, de megszűnt és ezidőszeA főváros egyik legérdekesebb szobrának, a vá riut a hitközség csak a hitoktatásról gondosko
rosligeti Anonymus szobornak alkotója. Az ipar dik. Templomát a saját anyagi erejéből 1873.
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építette a hitközség. Évi költségvetése 1.000,000 newyorki mesterversenyen az amerikai játékosok
lei, az egész összeget hitéleti célokra költi. Mairo- közül egyedül ő nyert díjat. 1890-ben és I892
vitz Mór radnai lakos 1915. a hitközségi tisztvi újból elnyerte az Egyesült-Államok bajnok
selők javára 5000 koronás nyugdíjalapot létesített ságát.
a -^
é3 ennek kezelését a hitközségre bízta. A hitköz
L i p s i t z Arje Léb, rabbi, szül. Abaújszántón
ség 180 családból áll, 330 lélekkel, 121 adófizető 1842.,megh. Budapesten 1904. Atyja, L.Nátán,
vel. Anyakönyvi területéhez a L.-i főszolgabírói abaújszántói rabbi és a híres Semen Bokeach veje
járás 28 községe tartozik. Az új határok követ volt. L. mint az orthodox szervezőbizottság hiva
keztében a XX11I. közsógkerülettel való kapcso talnoka kezdte működését, melyet atyjának 1874
lata megszűnt. A világháborúban 38 tagja vett bekövetkezett halálával a szántói rabbisaggaí
részt, 10elesett. A hitközség vezetősége: Strausz- cserólt fel. 1890-ben az orthodox vezető-bizottság
rnann Jakab rabbi, Weisz Mór elnök, Böhm Hen elnökévé választatván, rabbihivatalától megvált.
rik alelnök, Hubert Mór pénztárnok, Gárdos Er Irodalmilag is működött s neve több responsumvin, Zólig Dávid gondnokok, Faragó Henrik, Grá- ban fordul elő.
g. R.
ber Dezső, Herskovits Izidor, Izsák Ignác, Kohn
L i p t a i Imre, hírlapíró és színműíró, szül.
Lajos, Merkler Vilmos, Pserhoffer Lipót, Révész Miskolcon 1876., megh. Budapesten 1927. Középe
Áron, Singer Antal, Schultz Sándor választmányi iskolai tanulmányainak befejezése után hírlapíró
tagok, Lichter Jakab titkár.
lett Szegeden. 1907-ben Budapestre költözött és
L i p p e Chájim Dávid, író és könyvkiadó, 1910—19. a Pesti Napló felelős szerkesztője volt.
szül. Stanislau'ban 1823., megh. Wienben 1861. Élete végén, mint a 8 Órai Újság vezércikkírója
A sóvári sófőzde körüli visszásságok szanálása ós színházi kritikusa működött. Sokat dolgozott
végett megkapta a kizárólagos sóegyedáruságot a színpadnak. Egyfelvonásos vígjátéka Kegyel
három megyére. 1852—66-ig az eperjesi hitközség mes Uram c. alatt jelent meg, a Rossz pénz
kántora volt. Élénk írói tevékenységet fejtett ki nem vész el c. vígjáték 1910. került színre a Ma
zsidó kérdésekben és különösen a zsidó pártszaka gyar Színházban, Gábor Andorral együtt írt Sar
dás ellen küzdött. 1867-ben Wienben zsidó köny kantyú c. színművét a Nemzeti Színház mutatta
vesboltot nyitott és szerkesztette a Bibliografiscb.es be 1911. Jelentékeny sikere volt Eresz alatt c.
Lexikont, amely több kiadást ért el.
A. T. népies színművének, Pesti asszony, A jófiú c. víg
L i p s c l i i t z , 1. Lipót, rabbi, szül. H.-Mádon játékainak, valamint a Drégely Gáborral együtt
1840., megh. Budapesten 1904. A Talmudot atyjá irt Avörös ember c. bohózatának is. Egyes szín
sz. G.
nál, Izsák Nátán főrabbinál Mádon és később padi munkáit külföldön is bemutatták.
Abaújszántón tanulta, de amellett alapos világi
l i i p t ó s z e n t m i k l ó s (Liptovsky Svaty Mi
műveltségre is tett szert. Élénk tevékenységet fej kulás, Cs.-Szl.) nagyk. Liptó vm., 3251 lak. Na
tett ki az önálló magyarországi orthodox szervezet gyon régi hitközség. Levéltára okmányaibólmeg
megalapítása körül. Az orthodox érdekek propa állapítható, hogy 1728. alakult, de már jóval
gálására hetilapot indított és annak szerkesztője előbb is, bár szórványosan, laktak itt zsidó csa
volt. De állandóan írt cikkeket különböző napi ládok. A hitközségnek két temploma és egy Bész
lapokba is. Apja halála után megválasztották hamidrasa van. Az egyik templom LiptóújAbaújszántón rabbinak. Élénk levelezést folyta várott, a másik L.-on épült 1731. Az építkezés költ
tott nem csak a világ zsidóságának kiváló nagy ségeihez az Okolicsányi-család nagyobb összeg
jaival, hanem Renan, Ebers, Delitzsch és más gel járult hozzá. A templomot a hitközség fejlő
tudósokkal is összekötettésben állott. A tiszaesz- dósének megfelelően már 1770. bővíteni kellett
lári per alkalmából a legkiválóbb keresztény tal- s 1818. még nagyobbá építették. 1846-ban új
mudtudósok véleményeit gyűjtötte össze és adta templomot emelt a hitközség, 1878. egy nagy
ki. 1896-ban az orthodox központi iroda elnöke tűzeset után restaurálták a templomot. 1906-ban,
lett. Liberális világnézete miatt a chásszideus egy másik tűzvész után, újból restaurálták
rabbik működését megnehezítették. Érdemeiért a és pedig Baumhorn Lipót (1. o ) tervei szerint. A
király a Ferenc József-rend lovagjává nevezte hitközség első rabbija Móse ha Kohen a híres
ki. Végső akaraía szerint Abaújszántón temették Móré cedek volt, aki 1756. Talmud Tórát alapí
el. Hátrahagyott nagyértékű döntvényei még tott. Móse ha-Kohen kereskedő volt ós mint szentnem jelentek meg.
B. S. életű tudós férfiúnak inkább tiszteletbeli állása
2. L. Mór, orvos, szül. Kőröstaresán 1861., volt a rabbiság. Az első hivatásos rabbi Kunitz
megh. Budapesten 1922. Neves stomatológus volt, Lőb volt, aki 1776. jesivát alapított, mely csak
írt számos kitűnő szakértekezést, mely leg nem száz évig működött s 1860. szűnt megr
inkább a szájsebészet körébe vág. Előadások tar a tanulók számának leapadása miatt. Gazdasági
tására meghívták Belgiumba, Németországba és okok miatt szüntette be régi híres alreáliskoláját
Angliába, ahol önálló műtéteit a gyakorlatban is is. Van a hitközségnek egy három- tanerős népiskobemutatta. Több új műszert is feltalált, amelyek ája, azonkívül számos kulturális és jótékonysági
mindenütt elterjedtek.
H. R. intézménye. Ezek: a Chovra Kadisa, vezetője
I j i p s c h u t * Salomon, sakkmester, szül. Ung Stark Albert, Aggokháza, Nőegylet özv. Singer
váron 1863 júl. 4. Tizenkótéves korában ván Ignácné elnöklete alatt, a gyermekek ellátására
dorolt ki Amerikába, ahol hamarosan feltűnt alakult Allumneum özv. Schwalb Emánuelnó ve
sakkjátékával. 1883-ban már őt küldte Newyork zetése alatt, a Strauss Izidor vezetése alatt álló
a philadelphiai, a következő évben pedig a lon Malbis Arumim, a Makkabea tornaegylet, veze :
doni internacionális versenyre, ahol többek közt tője Haass Gusztáv, Cion kultúregyesület, elnöke
Zuckertortot és Mackenziet legvőzte. Az 1889-iki Haass Albert ós a Sómer ifjúsági önképzőkör.
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Sok kiváló tagja van a hitközségnek és egy sereg
azoknak a száma, akik L.-ról származnak s kul
turális tevékenységükkel hírnevet szereztek. L.-i
származású a Bacher-család, Bacher Simon (1. o.)
műfordító ós költó, néhai Bacher Vilmos (1. o.)
a Rabbiszeminárium tudós igazgatója, néhai
Bacher Emil (I.o.) malomigazgató, továbbá Baneth
Ede (1. o.) berlini szemináriumi tanár, Strakosch
Sándor (l.o.) a híres recitator, Eichhorn Adolf wa
shingtoni egyetemi tanár, Kohlbach Simon honvódalezredes, Kohlbach Bertalan tanár, Fischer S.
berlini híres könyvkiadó, Tedesco Adolf gyárigaz
gató, Todesco Bernáth államvasúti főfelügyelő,
Sturm Albert és Sipos Ignác hírlapírók, Schiek
Vilmos tanfelügyelő, Baneth Hermann gablonci
rabbi ós Hercog Arnold nőgyógyász. .Nagyobb
vállalatokat létesítettek : Stark Hermann bankot
és villamostelepet, Stein Rezső likőrgyárat és
Pazerini Lajos bőrgyárat. Stein Móric és Rotschild Jakab nagyobb birtokon gazdálkodnak. A
hitközség 216,000 cK.. a Chevra 52,000, a nő
egylet és az Allumneum 18,000 cK.-s költség
vetéssel dolgoznak. A hitközség 108,000 cK.-t
költ szociális és kulturális célokra. Említésre
méltó még-a hitközség 520 kötetes könyvtára,
bőséges levéltára és a hitközség történetét össze
foglaló monográfia, melyet Hercog Emil adott ki
1894. Budapesten (A zsidók története L.-on). A
hitközségnek, melynek anyakönyvi területéhez
a L.-i ós új vári járások községei tartoznak, lélek
száma 1056, a családok száma 228, adófizetőké
382. Foglalkozás szerint: 14 nagykereskedő, 11
gazdálkodó, 38 szabadpályán levő, 6 tanító, 5
katona, 67 kereskedő, 10 ügyvéd, 4 köztisztviselő,
27 munkás, 12 nagyiparos, 8 orvos, 29 magán
tisztviselő, 9 vállalkozó, 19 iparos, 2 mérnök, 23
vállalkozó, 70 egyéb. A kongresszusi hitközség
mai vezetősége: Singer Vilmos főrabbi, Stein Adolf
elnök, Weiner Mátyás alelnök, Stössel Bernát
pénztárnok, Strauss Izidor iskolaszéki elnök,
Deutsch Adolf rabbi-ülnök, Pick Jakab iskolaigaz
gató ós Pollák Simon jegyző.
I . i s s i n i e r Lajos, ítélőtáblai bíró, az újpesti
hitközsó? alelnök'e, szül. Sárospatakon 1869. Isko
láit szülőhelyén és Budapesten végezte, ahol az
egyetem jogi fakultásán avatták doktorrá. Tanul
mányainak befejezése után a bírói pályára lépett.
Előbb mint albíró működött Újpesten, majd pályájáu egyre emelkedve, kinevezték a kir. ítélőtábla
bírajává. Tevékeny részt vesz Újpest zsidó hit
községi életében, mint a képviselőtestület és az
elöljáróság tagja, de különösen mint az iskola
szék és a hitoktatásügyi bizottság elnöke. Érde
meiért az újpesti hitközség alelnökké választotta,
legutóbb pedig 1928. a VI. közsógkerületi bíróság
elnöke lett.
l á t u r g i a (gür. leitourgia a. m. szolgálattétel
saját költségére) szó először a biblia görög fordí
tásában (1. o.) fordul elő (Szírach 17, 30) a papok
és leviták oltár körüli szolgálata megjelölésére.
A zsidó L. lényegesen különbözik az egykorú más
vallások L.-jától. Mlg a pogány istentisztelet
nek Inerurgikus, azaz paphoz kötött jellege volt,
a zsidó istentisztelet a próféták hatása alatt csak
hamar elérte azt a fokot, melyet a zsidó hagyo
mányos irodalomszívbeli istenszolgálatnak mond.
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Ebből folyt egy másik jellegzetes sajátsága,
hogy csakhamar a világi nép maga ragadhatta
magához annak egyes szekularizált részeit: a
Tóra-olvasást (1. o.), elöimádkozást, házi szer
tartásokat (kiddus, szeder, 1. o.) és ezáltal az isten
tiszteletben hatalmas demokratikus intézményt
létesítettek. Egy harmadik megkülönböztető
vonása a zsidó L.-nak, hogy szemben a pogány
do ut des elvével, mely szerint a vallási teljesít
mény üzletszerű viszonzásra számít, a zsidó isten
tiszteleti intézmény elveszti értókét é i hatását,
amint nem helyezi magát az életet és az imádkozó
egyént Istennek feltótlen, odaadó szolgálatába.
Már Sámuel próféta kioktatta Saul királyt afelől,
hogy «jobb az engedelmesség az áldozatnál))
(Sáin. 1.15,22). A zsoltárköltő szerint cdsten egye
düli áldozata a töredelmes szív» (51. 19). Az író
próféták nem győzik eléggé ostorozni a néphitet,
mely szerint Istent áldozattal meg lehet engesz
telni : «Gyűlölöm, megvetem a ti ünnepségeiteket
és nem szagolhatom gyülekezéseiteket, ha égő
áldozatot hoztok . . . nem telik gyönyörűségem
benne.» A liturgikus cselekedetek a zsidóságban
nagyrészt azonosak a más népeknél találhatók
kal : ünneplés, körmenet, áldozás, tórdelés, böjti
önsanyargatás, áldás, meesgyujtás. Külön zsidó
liturgikus jelvények: cicisz (1. o.), tefillin (1. o.).
A történet folyamán elmaradtak: a körtánc,
a jeruzsálemi zarándoklat és az áldozat. A bibliai
időben a liturgikus szolgálat központjában az
áldozás állott. Ennek lelkiségi alapjáról ma már
nem alkothatunk magunknak fogalmat, de tanú
ságot tesz róla Szirach (50. 1—21), ki már az
áldozati istentisztelet alkonyatidejón volt szem
lélője II. Simon főpap funkciójának: «Mint a
hajnalcsillag —felhőzet m ö g ö t t . . . mint a szivár
vány a felhők k ö z ö t t . . . mikor a papi palástot
felöltötte, mikor az oltárhoz v o n u l t . . . körötte a
kispapok mint cédruscsemeték a Libanonon.» Ha
sonló érzéseket válthattak ki a zarándoklatok is
mint azt egyes zsoltárok himnikus hangjából ma
is kiórezhetjük. Ezeknek eksztázisaiból éppúgy
kihallik a nemzeti lelkesedós a főváros és Dávid
trónja iránt, mint a Szentélyhez való sóvárgás.
A zsidó ritus századoknak lassú és természetes
fejleménye, mai alakját nem csupán teoretikus
megállapításoknak, hanem tekintélyek iránt való
határtalan kegyeletnek, eltérő szokások ós tanítá
sok hagyományféltő kiegyeztetésének köszön
heti. («fgy szokta volt Hillel tenni» vált egy szer
tartás-változás alapjává.) Nem dogmatikus rend
szer, hanem a történet a szülőanyja ós ezért haj
lékonyabb is szükségessé váló reformokkal szem
ben. Szorosabb értelemben az imádság rendtar
tását értjük L. alatt. A zsidó imádság is lényegé
ben eltérő vonásokat tüntet fel a régi népekéhez
képest. Nem puszta fohász teszi tartalmát, hanem
önképzés, önmagára való hatás is. Már az imád
ság neve is : Mszpalél, önmagával való szembe
szállást jelent. A legősibb imádságok ugyancsak
alkalomszülte, rövid pár szónyi ós tisztán egyéni
vonatkozású fohászok voltak; de liturgikus
jelentőségűnek csak az olyan imádságot tartjuk,
melyet már idők folyamán, papi felfogással meg
formuláztak. Ilyen formulák is előfordulnak már
a Bibliában {Mózes V. 26. 5—10). Már ebben is
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van oktató elem, bár csak beszámolás alakjá
ban. Az imádságot liturgikus taglejtések kísérik:
felállás, lebomlás, mellverdesés (bűnbánat ki
fejezésére), kézfelemelés (áldásra), szembehuuyás
(elmélyedésre). Közimádságról is hírt adnak a
bibliai könyvek. így pl. Jesája próféta (1. o.)
hirdeti, hogy «ha karjaitokat kiterjesztitek is»
(imádságra, a templomban), behunyom szememet
előletek és ha még oly sokat imádkoztok is (a
templomban), Én nem hí Ugatom meg, ha kezeitek
vórfoltókkal vannak tőle (1 f.). Az imádság az
áldozati istentiszteletből nőtt ki. A papot illette
törvényszerűit az áldozás tisztsége, de az egyes
és a gyülekezet a maguk vallásos érzésének köz
vetlenül is kívántak kifejezést adni és így demo
kratizálták az istenszolgálatot az imával épúgy,
mint a Tórának laikus írástudókkal való felolvaslatasával. Már a királyság előtti korból
olvassuk, hogy Ghanna maga imádkozott a
silohi Szentélyben ; számos alkalmi imát is közöl
a Biblia királyoktól. A L. történetének fénykorát
jelzi a Zsoltárok keletkezése, mely a Dávidtól
egészen a Makkabeus szabadságharcig terjedő
korra, nyúlik el. A voltaképeni imádság, mely vi
lágirodalmi méltatásra igényt tarthat, a zsidó
ság alkotása, vagy legalább az ő révén jutott be a
világirodalomba és Dávid király mondható ennek
révén az emberiség nevelőjének. Max Bród így
jellemzi a Zsoltárok jelentőségét: « A zsidóságnak
nem az a nagy tette, hogy az Egyistent tanította,
aki minden tény kezdete és célja, hanem, hogy
a Te szóval megszólítható Istent mutatta be ós
az életet mint megszólítást és felelést fogta fel.
E Zsoltárokban jut kifejezésre a legmelegebb
vallásérzelem a maga szivárványszerű szín
árnyalataiban és a világ legnagyobb írói ós gon
dolkodói hatásuk alatt álltak és alkottak. Többi
között Kant is írja, hogy a lelki gyötrelmek órái
ban semmi sem tudta úgy megnyugtatni, mint a
23-ik Zsoltár szava: «ha alvilági sötétség völgyét
járom is, nem félek a veszedelemtől, mert Te
vagy velem.» A zsoltár-költészet fejlődése mel
lett, különösen pedig a babiloni fogság (Kr. e.
586--536) ideje óta, amikor az áldozás idegen
földön fel volt függesztve, az áldozati kultuszt
az ima ós tóraolvasás kezdi háttérbe szorítani.
A templomi áldozat ugyan megmarad a papok
tisztségeként, de lassanként csak alkalommá válik
a templom látogatására; az ájtatoskodók már
«az Isten gyönyörének látására és Templomában
való időzésre» áhítoznak. A világirodalmat bő
ségesen megtermékenyíti az a magas szárnyalású
líra, mely a Templom csarnokaihoz való epedésnek ad kifejezést. (Mint a szarvas a patak
vizére . . . stb.) isten már nem az áldozati füst
fellegein, hanem «Izráel dicsőítésének áhitatgomolygása fölött trúnol». Az istonkeresós a
kételytől kezdve a biztosság legmagasabb fokáig
minden változatban kifejezésre jut. Egyes zsol
tárok a személyek váltakozásában árulják el,
hogy eredetileg pap és kar, vagy hadvezér és
harcosok közötti párbeszédes énekek voltak,
melyek különféle ünnepies alkalmakra (pl. a
72. Zs. király trónralópósóre, a 118. Zs. győzelmi
hálaadó istentiszteletre, talán a chanukára; a
20. Zs. hadbavonulásra, a 24. és 48. Zs. zarándok-
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latokra) íródtak. Zsoltárokat énekeltek NechemiA
Könyve szerint Jeruzsálem falainak felavatása
alkalmával. A Biblia későbbi könyvei rendszei-es
időhöz kötött imádságokról is értesítenek W
Dániel említi, hogy napjában háromszor Je™.
zsálem felé nyitott ablak előtt imádkozott (6 íu
Az istentisztelet állandósítása céljából 24 szolgálattóteli (mismor) csoportba osztották úgy &
papokat, levitákat, mint a laikusokat, kik heten.
ként váltották fel egymást. A legfőbb alkalom
a közimádságra az esőhiány volt, ez alkalomra
külön ima volt a Neilo (kapuzárás) és a főimába
beiktatott külön részletek. A közima helye a min
den városban létesült zsinagóga. Zsinagógát említ
már (Isten gyülekezetei) a Zsoltár is. Ezek nem
csak közimádság elvégzésére szolgáltak, hanem
azon idők igényeinek megfelelőleg még utasok
beszállásolására is.
A rendszeresített imádság legősibb magva:
a Séma hitvallomás («Halljad Izrael, az Örökké
való, a mi Istenünk egyetlen Lény» kezdettel).
Ezt papok és laikusok eleiate versről-versre fel
váltva mondották és oly áldásimákkal vezették
be és követték, melyek a zsidóság vallási állás
foglalását körvonalazzák: Isten egységét, (szem
ben a perzsa dualizmussal), Izrael történeti el
hivatottságát, a jutalom ós büntetés hitét szer
tartások szükségességót az egyiptomi megvál
tást, mint a leendő megváltásnak biztos zálogát.
Egyideig a Tíz Ige is a többistenség hellenisz
tikus tanításának ellensúlyozására napi imádko
zás tárgya volt; de később, mikor arra a félre
értésre adhatott alkalmat, hogy az maga Tóra
kicsinyben és fölöslegessé teszi az egész Tóra
követését, mint azt keresztény körökben tar
tották, ki kellett küszöbölni. Más liturgikus in
tézkedések is magukon viselik a válsággal fenye
getett zsidóság nagy lelkiharcának nyomait. így
a peszachesti szódertartásban a peszachi macó
eredetének világos megmagyarázása annak a hit
nek visszautasítására irányulhatott, hogy Jézus
lett báránnyá, a peszachi keletlen kenyérben az
ő testét eszik és így az Úr vacsorája elavulttá
tette a szódért. Az imádság mai rendjének a Tal
mud veti meg alapját, ez tűzi ki alapelveit, ami
kor előírja, hogy «Ne tedd imádságodat (idő
höz ós formához) kötötté, hanem melegen buzogó
könyörgóssé», «ima áhítat nélkül: test lélek
nélküb). Ez sugalmazhatta azt a tételt, hogy
«az imádságok feljegyzői: a Tóra elégetői». Ele
ven imát óhajtott, mely még nem vált stereotippé. Viszont szükségesnek tartotta az imát
megóvni azoktól a megtévelyedésektől, melyek
nek a nép ajkain ki lehetett téve ós ezért későbbi
imakönyvünk nagy részét megszövegezi, úgy
hogy ezek a szövegek egyszersmind a vallási
tanokat is megrögzítik. (Pl. a szadduceusoknak a
lélek halhatatlanságát tagadó felfogása ellené
ben a Sémone eszró második szakasza.) A Talmudban előírt imádságok legfőbbike a Sémóné
eszró (Tizennyolc áldás) néven ismert dicséretek
ből ós kérelmekből álló imádság, mely a par excellence teflila (tefllo) vagyis imádság nevét is
nyerte. Szentségét a kereszténység is elismerte,
amikor az első három században egy részét
imának használta. Az imádságokat még a Krisztus
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utáni öt században sem mondotta el maga a nép,
hanem előimádkozó adta elő, a nép pedig ámen
nel (úgy legyen !) éa doxológiákkal (áldott Ő és
áldott az Ó neve, halleluja stb.) kapcsolódott
bele. A közérzület eggyé teszi az egész gyüleke
zetet úgyannyira, hogy a Zsoltárokban a gyüle
kezet én szóval jelöli meg magát. Az imakönyv
ben már a többesszámmal fejezzük ki, hogy
vágyaink, hálánk, panaszunk, bűnbánatunk
közös.
Imakönyv
csak a Talmud utáni korban
keletkezik. Elsőnek az Ámrám gáon összeállí
totta Sziddur (rendtartás) lép fel, mely a liturgi
kus szokásoknak első forrásmüve. Ez még sok
eltérést mutat a mai imakönyvekhez képest. Bár
az ünnepi betoldásokra is kiterjeszkedik, nem
ismeri még a Kol Nidrét (1. o.). Ami az imák
liturgikus előadásának módját illeti, eleinte az
előimádkozó csak a Sémóne eszrénél lépett fel,
aXII. sz.-ban (Majmuni idejében) már Borchu-nál
s csak később vált az előző rész is nyilvános el
mondás tárgyává. A jóm kippur megünneplése
sem volt még oly mélységesen komor, mint ma.
Még a Talmud utáni korban (Kr. u. Vi. sz.-ban) is
folyt e napon a hagyományos leányválogató viga
lom. A zsidóság elszéledésével az imagyakorlat
ban csak úgy, mintáz egész vallásgyakorlatban
és a héber nyelv kiejtéséhen elágazás mutatkozik.
Főkép a palesztinai és a keleti külföldön (Babilo
niában ós később Perzsiában) maradt zsidóság
válnak el egymástól. A palesztinai zsidóság aztán
Spanyolországba kerülve a spanyolos
(szefárd)
nyelv és ritusterületté lesz, míg a többi európai
államba szivárgott zsidóság a németes (askenáz
vagyis Saxon) kiejtést és ritust fejleszti ki.
Mindkét főirány aztán még helyi elváltozást
szenved egyes hitközségekben. Magyarországon
általában az askenáz ritus van elterjedve, de a
lengyei határ felé számos hitközségben a len
gyel-szefárd változat honosodott meg (1. Aske
náz). Spanyolritusú imaszövegekre megy vissza
az Erdélyben szombatosok számára készült Péchi
Simon-tele magyar imádságos könyv is (meg
jelent az Imit kiadványában 1914), mely azon
ban a nyilvános istentisztelet intézményét nem
ismeri és így a magánistentíszteletbe is felvett
egyes nyilvánosságra számító imákat. A liturgi
kus szokások kódexei között legtekintélyeseb
bek: Abudarham, Jad hahazaka:
döntő tekin
télyű forrássá a Sidchan Áruchnak (1. o.) Orach
Chajim c. része vált, mely azonban a Palesztiná
ban uralkodó, tehát utóbb Spanyolországból oda
költözött zsidóság szefárd szokásait állítja össze;
az askenáz ritus eltéréseit Isserles Mózestól
(Remol származó jegyzetei ismertetik. A történet
folyamán kikristályosodott ritusrendszereket
ismét megbolygatja a chásszidizmus
pietisztikus mozgalma, mely a törvény szigorával és
kizárólagosságával szemben a próféták szív
beli, kevésbbé kötött vallásosságának újjáélesz
tésére törekedett, Istent mintegy érzékileg is
megközelítő lelki megnyilatkozásokban. Ez irány
követői között elsőízben az esszénusokat (1. o.)
találjuk; megközelítették ezt a Hillel meg
tértjei is (Ábót di R. Náthán 15). Ezeknél való
sult meg hathatósabban a talmudi elv : «Isten a
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szívet kívánja» (Ghaggiga 15a). A középkorban
a Kabbala (1. o.) misztikus tanainak követői a
chásszidok (1. o.) az ő messiásaikat követték, kik
csaknem valamennyien valamelyes könnyítést
hirdettek a törvény igáján. Egyesek ezek között
abbahagyták az imádságot, tultették magukat
az étkezési törvényeken; a leghirhedtebb köztük
Sabbatai Gevi, aki alig hagyott meg a zsidó
rítusból valamit. A miszticizmus aranykönyve,
a Zohár azt tanítja, hogy «a Halacha (rituális
törvény) csak szolgálója a kabbalának.)) A mai
chásszidizmus megalapítója, Best már panteisztikus ihletet érzett mikor inkább szabad ég alatt
adott áhítatának szabad folyást, «ahol minden
fűszál dalt zeng Istennek». «A mennyben uincs
sem tan, sem törvény, ott csak az ideák világa
van, a bűnbánati érzelem hangjai, Istennek min
dennapi hívó szavai a Hórebrőb). A chásszidizmus
stílusa az ő rajongásának megfelelően, dagályos.
A chásszidizmus lealkonyodtával e túlzások és
megtévelyedósek nem tartották magukat, de nem
tűntek el pozitív alkotásainak nyomai. Egyes
imák (pl. a szombatot köszöntő Lechódódi ének,
a jóm kippur kótón, a papi áldáshoz fűződő
misztikus könyörgés) máig is alkatrészei ima
könyvünknek. Egyes szokásokban él a chásszideus
mozgalom nyoma. (így pl. a halotti ruha felöl
tése a peszach esti asztali szertartásnál.)
Imafordítás hiányát a XVIII. sz.-ig nem érez
ték, mivel a nőkre, kik a hébert nem értették,
kevésbbé rendezkedett be a zsinagóga. Az első
fordítások készítése a reformmozgalomnak ér
deme, mely a héberül nem értő férfiak és nőkre
is tekintettel volt. A magyar imakönyvfordítások
terén első a Rosenthal-fóle (Pozsony 1839),
melyet második kiadásban (Pozsony, 1841) Bloch
(későbbi Ballag!) Mór dolgozott át. E könyv
előszavában a fordítás igazolását a következő
szavakban találjuk: «Ha már azon homályos
időkben a vallásszeretet képes volt a köznépben
a nyelvhez való ragaszkodást gerjeszteni, minél
inkább nálunk zsidóknál. . : Istenünkhöz való
mintegy barátságos ömledezésünk . . . azon kö
nyörgések, melyek elérzókenyítő jajszavaiban
húsz száz évi irtóztató szenvedéseink tükrözve
vannak, melyek már gagyogó kisdedre szívemelő
egyszerűségüknél fogva oly mélyen hatnak . . .
És ha vannak is olyanok, hol Palesztinába való
költözésünkről van szó, csak úgy tartatnak fenn,
mint azon gyászidő szomorú emlékei».Eza kiadás
hivatkozik az első kiadást elismeréssel illető
bírálatokra Schedet (Toldi) Ferenc, Vajda Péter,
Orosz József, Kouacso'czy Mihály tollából. Je
lenleg sajtó alatt van az Orsz. Izr. Tanítóegye
sületnek teljesen új fordításos és liturgiái út
mutatásokkal ellátott Imakönyve. A Mendelssohn
felléptét követő reformmozgalom az imakönyv
ben is lényeges változtatásokat idézett elő. Főbb
elvei voltak : az áldozatokra vonatkozó elavult,
aCioura vonatkozó, a nemzeti érzéssel ellenkező
nek tetsző imák kiküszöbölése, azonkívül a sok
ismétlés elkerülése, a legtöbb «piut»-nak, mint
ke! etiesen bőbeszédű ós rímekben tobzódó. amúgyiB
későbbi eredetű s már a régi tekintélyek (lbn
Ezra, Majmuni) által kárhoztatott részek mellő
zése és végül egyes i máknak nemzeti nyelven való
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elmondása és új nemzeti nyelven szerzett énekek
beiktatása. Az istentiszteletnek külső részében is
rendszeresítettek változtatást, melyekena hagyo
mányféltők tábora megbotránkozott, mivel az
istentiszteletnek tisztán vallásos jellegét idegen
szempontoknak, főkép esztétikai igényeknek szol
gáltatták ki. Ilyen volt az ének szabályozására
szolgáló orgonajáték és a papi és előimádkozol
ornátus behozatala. Az orgonajáték nemcsak a
szombati munkaszünet szigorán ütött rést, de bizo
nyára mélyebb okot adott az idegenkedésre az
imádságnak mintegy gépre való bízása, ami a sze
mélyes spontán érzület szabadabb kifejezésének
gátat vetett és a vallásos eszmét a művészeti
meggondolás körébe vonta. Az ornátus keresztény
papi viselet behozatala más vallás előtt való megbajolást jelentett akonzervativek szemében és
azonkívül a tanító-rabbinak kizárólagos papi
tekintélyt adott, ami a hagyományos gondolko
dással nem fért össze. (L. még
Tiszteletnyilvá
nítás imánál.)
F. M.
l A t u r g i a i é n e k . a templomi és házi i mákat ál
landóan kísérő ének, amelyet meg kell különböz
tetni az egyes szövegekhez időről-időre tetszés
szerint használt dallamoktól. L.-ről a reformáció
idejében élt Mölln Jákob Lévi-ig alig lehet szó. A
bibliai időben értesülünk ugyan templomi éne
kekről, hangszerekről, szervezetekről, de hogy
a dallamok milyen eredetűek, milyen jellegűek
és hagyomány által állandósítottak voltak-e,
megállapíthatatlan. A Talmud (Gfittin 7a) a je
ruzsálemi Templom pusztulásának gyászául ha
tározottan tiltja az imának éneklését, sőt az
ének hallgatását is, viszont úgy a Tórának, mint
a Misnának (Talmud) csak dallamos előadását
tartja értékesnek (Meg. 32a). Ránk maradtak a
Biblia szövegéhez fűződő neginók, melyek azon
ban nem zenei jelek, hanem eredetileg hang
súlyt és mondattani kapcsolatot jelző értékkel
bírnak és csak később fűződött hozzájuk az idő
közben kifejlett dallam (kantilene), melyről azon
ban szintén nem állapítható meg, mennyiben
eredeti, mennyiben általános érvényű ós mennyi
ben maradt meg eredeti elgondolásában. Tény,
hogy a Biblia különböző könyveinek egyazon
neginóit nagyon eltérően éneklik; Tóra, prófé
tákból vett haftórák, Eszter K. ós Siralmak K.
a főtípusok. De a Tóra egyes részeit is a nagy
ünnepeken máskép adatják elő, mint szombato
kon. A szefárd és az egyiptomi éneklési mód me
gint más-más változatot mutatnak. Mindez arra
vall, hogy a L. egységes hagyományra nem nyú
lik vissza. Jellegénél fogva az egyiptomi válto
zat leginkább vall az ókori keleti eredetre. A tal
mudi énektilalom különben csak akadémikus ér
vényű volt. Az imakönyv újabb «piut» szerzemé
nyekkel való gyarapodását nyomon követte az
énekfejlödés. Későbbi századokban apológiát írnak
az éneknek lelki hatásáról ós csak a világi zenére
vonatkoztatják a talmudi tilalmat; míg Majmuni
magukat a piutokat is kárhoztatja, mivel énekes
előadásra adnak alkalmat. A ritus elágazásával
párhuzamosan a dallam elváltozása is jár. Világi
énekek, népdalok is beszüremkednek a zsinagó
gába (így a chanukai «moóz cur» dallama német
népdal vonásait tárja elénk; Birnbaum: Cha-

nuka-Melodie, Zunz után.) Ha eredeti zsidó dalia,
mok fennmaradását egyáltalán lehetőnek tartjuk"
akkor azok a katolikus liturgiában a zsidó éne?
kekkel itt-ott rokonságot mutató énekfoezlé^
nyokban keresendők. Mölln Jákob tekinthető a
zsidó liturgiái ének atyjának, amennyiben hagyományosoknak vélt dallamokat megállandó
sított. Az ő dallamait a Sulchán Áruch kódex
kötelezővé is tette, természetesen hangjegyekben
való megrögzítés nélkül (Órach Ghajim 51 §) g
így bizonytalan, hogy a következő századokban
beállott zenei züllést átéltók-e hagyományos
dallamok. Leo de Modena velencei rabbinak
Palestrina kortársának köszönhető, hogy (1605)
a zsidó templomi éneket elméletben ismét ha
gyományos alapokra fektette. Selomo de Rossi
volt az első, ki az ő buzdítására liturgikus zeneszerzeményeit hangjegyekben megörökítette.(Jigdal, Adón Ólom, Olénu ós Zsoltárok). Német
országban is világi zeneszerzők (Haydn, Mozart,
Beethoven) hatása alatt jött létre a liturgiái
ének megtisztulása. A Mendelssohn Mózes fel
léptétől számított reformkorszak a zsinagógai
ének újjáalakítására nagy gondot fordított, de a
hagyományos alapot csaknem teljesen elhagyta.
Ezzel szemben a müncheni hitközség kiadásá
ban megjelent énekes könyv az első, mely a ha
gyományos dallamokat felelevenítette. Ezt a
műveletet folytatta és diadalra juttatta: Sulzer
Salamon bécsi főkántor a XIX. sz. első felében a
Síré Gion c. gyűjteményében, mely új zenestíiust
teremtett és terjesztett el a művelt zsidóság
minden templomába. Parisban Naumburg S. a
Zemirósz Jiszróél c. művében más régi dallamo
kat elevenít fel és azok zenetörténeti eredetéről
értekezik; Mayerbeer és Halóvy szintén szolgál
tattak neki szerzeményeket. Berlinben Lewandowski Louis, Bach tanítványa: Kol rinó uszfűlő c. művében nagyobb teret enged a kö
zönség részvételének és ezzel véget vet annak a
a visszás állapotnak, melyet az eddigi szerzők
nem küszöbölhettek ki, hogy a közönség a kar
ónekek alatt tétlenül hallgatásra volt kárhoz
tatva. Újabb műve Tódó vezimró négyszólamú
karónekek nagy gyűjteményével gazdagítja a
zenei irodalmat. Míg Sulzer merész és megrázó
kompozíciói Beethoven stílusát követik, Lewandowski népszerű, kellemes dallamosság által igye
kezett az áhítatot fokozni és inkább Mendelssohn
nyomdokain járt. Magyarországon Friedmann
Mór pesti főkántornak köszönhető néhány igaz
zsidó érzést keltő dallam (Ovinu malkénu, Enos
óch jicdák). Sok templomban meghonosodott
Szegfi kedusója és Gottschall Resó bimnuchoF Mszénuja.
L ó a l é c l i e m (h.). Ne rátok.'Ne érjen benne
teket hasonló sors. Jeremiás siralmaiból való idé
zet (1.12), használják gyászeset vagy nagyobb sze
rencsétlenség alkalmával. A közönséges nyelv
használatban lo; aléchem.
.
, .
L ó c e l e (hibrid héber szó). Ele, elmés bibliai
értelmezés, anekdota.
L o e v y Maurice, világhírű francia asztro
nómus, szül. Bazinban (Pozsony vm.) 1833 ápr.
15., megh. Parisban 1907 okt. 15. A bécsi egye
temen tanult, de már 1860. meghívást kapott a

Löffler

—

541

—

Losonc

párisi obszervatóriumba. 1873 óta tagja volt az Gramofonlemezekkel világhírt szerzett. 1927-ben
Institutenek, a halhatatlanok akadémiájának, megünnepelte ezredik gramofonlemezónek jubi
amelynek egy ízben elnöke is volt. 18^*6 óta ve leumát.
zető igazgatója,volt a párisi obszervatóriumnak.
L ó r á n t , 1. Mihály, költő ós hírlapíró, szül.
Főbb művei: Éphémerides des étorles des cul- Nagykőrösön 1891. Budapesten elvégezte a mű
minations lunaire (1878-tól); Rapport
annuel egyetemet, aztán hírlapíró lett. Jelenleg az Est
sur l'État de V' Observatoire de Paris. L. mint lapok munkatársa. Vitaírási tankönyvet írt ós
műszerek feltalálója is világhírű volt, ő találta fel kétszáznál több verse jelent meg — köztük sok
a könyöktávcsőt (óquatorial eoudó), amellyel hold- zsidótárgyú is — a fővárosi lapokban. Egyéni
fotografiákat ké-zített. Megfigyeléseinek ered technikájú, elmés karikatúrái, amelyekből 1928.
ményeit az Atlo,? photogi-aphique de la Lune a Nemzeti Szalonban kollektív kiállítást is ren
sorozatban adta ki. Kitűnt még a bolygók és dezett, magyar és külföldi lapokban jelentek meg.
üstökösök pályájának kiszámításában, a telegrá2. L. Zsigmond, építész, szül. Rovnán (Trenfikus hosszkülönbségek, a refrakeió és aberráció csén vm.) 1876., megh. Budapesten 1922. Építé
megállapításában. Ide vonatkozó nagyobb művei: szeti tanulmányait a budapesti és müncheni mű
De la Gonstance de VAbberration et de la Bé- egyetemen végezte. Részt vett a Kaiser Friedt ichfradion (1890): Nouvette Méthodespour la Dé- Museum terveinek kivitelében, majd Bécsben
termination des Orbites des Cornétes (1879); Baumann építész mellett a salzburgi HistoDu Coefficient de VJLlastiáté (1892): De la rische Prunksáule, a bécsi Consular-Akademie
Latitude d des Positions Absolues des Etoiles tervezésében és a Museum für Kunst und Indu
Fondamentales (1895). Ezenkívül összefoglaló strie átalakítási munkálataiban. 1905-ben Buda
asztronómiát is írt Des Eléments
Fqndamen- pesten több bérházat és villát, vidéken (Eszter
taux de VAstronomie (1886) címmel. Életrajzát gom, Nagybecskerek) pedig középületeket terve
a világ valamennyi nagy lexikona és számos zett.
F. B.
szakfolyóirat megörökítette. L. a francia-zsidó
L ő r i Ede*, a gégegyógyászat egyik meg
intézmények valamennyijénél vezető szerepet alapítója Magyarországon, szül. Pozsonyban
töltött be.
s. R. 1835., megh. a 80-as években. A bécsi egyetemen
l i ö f í l e r , 1. Béla, építész, szül. Budapesten tanult, de Pesten telepedett le, mint az első góge1880 szept. 7. Tanulmányai elvégzése után mér orvos.Müvei a Korányi-féle Belgyógyászati Kézi
nöki irodát nyitott. Tervezte és építette a buda könyvben megjelent Gégegyógyászaton és szá
pesti orth. hitközség Kazinczy-utcai templomát, mos tanulmányán kívül: A garat, gége és légcső
mely monumentális egyszerűségével egyike a leg elváltozásai az emberi test különféle betepségeis. R.
modernebb magyar zsinagógáknak, az orth. hit nél (1885, németül is).
Lőrinc-e
Miklós,
író,
szül.
Nagyváradon
1899
község székházát és iskoláját, számos villát, gyári
és iskolaépületet. 1925-ben Palesztinába költö ápr. 21. Jogot végzett, aztán újságíró lett. Nagy
zött, ahol felépítette a tel-avivi kiállítási pavil- váradon és Kolozsvárott ujságíróskodott, majd
lont. Jelenleg Alexandriában van építési irodája. Budapestre ment, ahol különböző napilapokban
Fivére L. S. Sándor, építész, aki L.-rel közösen jelentek meg novellái. A Terózkörúti Színpadon
és az Andrássy-úti Színházban mintegy 30 ka
irányította ennek budapesti építkezéseit.
barédarabját mutatták be nagy sikerrel.
2. L. Henrik, a budapesti orthodox hitköz
L o s o n c , rend. tan. város Nógrád vm.,
ség főtitkára, szül. Küllőn (Sopron vm.) 1871
aug. 18. Iskoláit Pozsonyban és Budapesten vé (Cs.-Szl.), 12,984 lak. A L.-i (kongresszusi) hitköz
gezte. 1892 óta áll a hitközség szolgálatában, ség 1808. alakult meg. Előzőleg a zsidók nem
1921 óta főtitkár. Felekezeti lapokban számos kaptak letelepedési engedélyt, de sűrűn laktak a
cikke jelent meg, éveken át állandó munkatársa környező falvakban és a megyének különösen
volt a Frankfurt am Mainban megjelenő Israelit déli részén. A Wohl-család volt az első, amely a
e. folyóiratnak. Megjelent könyve: Az izraelita XVIII. sz. vége felé letelepedési engedélyt kapott
felekezeti anyakönyvvezető
kézikönyve (1910). L.-on Szilassy József udvari tanácsostól. Akkor
3. L. Simon, a budapesti orthhodox hitközség tit- a Szilassy-családó volt L.-nak egy Tugár nevű
kára,szül. Morvaszentjánoson (Pozsony vm.) 1844, városrésze s a később itt letelepedő zsidókról
megh. Budapesten 1893. A pozsonyi híres Schrei- kezdetben a hitközséget is L.-tugári hitközségnek
ber rabbinak volt atani tv anya, rabbi oklevelét tőle nevezték. A legrégebben letelepedett családok,
kapta. A budapesti orthodox hitközségnek 15 évig amelyek a hitközséget megalapították a Sacher,
volt titkára. Annak idején nagy feltűnést keltett Wallesz, Weisz, Groszberger, Schmidl, Sclmela Jüdische Presseben megindított nagy cikk ler, Deutsch, Herz és Lederer családok voltak,
sorozata Palesztina gyarmatosítása érdekében. amelyeknek leszármazottjai nagyrésze ma is
Könyve: Zur Verbesserung der Lage unserer L.-on laknak. Az első elöljárók a következők:
oester.-unq. Glaubensqmossen
in
Palestina Wohl Izrael, Stein Márkusz, SchenkMór és Braun
(1885).
V.A. Ábrahám. A hitközség első rabbija Hógyész Móse
-í- L. Vilmos, rabbi, szül. Budapesten 1875. volt, aki a szabadságharc alatt sokat szenvedett
1899 óta a kolozsvári hitközség főjegyzője. Szá magyar érzelmei miatta L.-ot dúló osztrák-orosz
mos írása jelent meg német és magyar nyelven, hadseregtől. A szabadságharc alatt — melyben
főleg humoros apróságok.
Sz. i. egyébként sok L.-i zsidó is részt vett — L. elpusz
I . ó r á n d , 1. Edith, hegedümüvésznő, szül. tult ós a bitközség is nagyon visszamaradt fejlő
Budapesten 1900. Hubay Jenő tanítványa volt a désében. Hőgyész Móse halála után a hitközség
Zeneművészeti Főiskolán. Jelenleg Berlinben él. Goldzieher M. Henriket választotta meg rabbi-
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jáúl, akinek rövidesen távoznia kellett, mert a
híveknek nem volt elég konzervatív. Utóda Singer Jakab pedig túl konzervatív volt, ami sok
belső villongásra adott okot s ebből támadt azután
az ú. n. Gitterper, mely annak idején országos
feltűnést keltett. Diamant Mór, Rosenthal Tóbiás,
Spira Salamon, majd Vajda Béla következett
a rabbiszékben, akinek halála után a rabbiállás mindezideig betöltetlen maradt. Kezdetben
bérházban tartott istentiszteletet a hitközség,
majd 1863. templomot építtetett, amelynek alapkőletóteli ünnepén Braun Salamon putnoki rabbi
tartott magyarnyelvű beszédet. 1925-ben épült
fel a hitközség modern, kupolás új temploma,
melyet Baumhorn Lipót műépítész tervezett.
1864-ben létesült a hitközség öttanerős elemi
iskolája, sokáig működött a Talmud-Tóra is, mely
csak az utóbbi evekben szűnt meg. A hitközség
intézményei: a Chevra Kadisa, melynek ifj . Kohn
Ignác az elnöke, a jótékonysági egyesület, mely
id. Kohn József vezetése alatt áll és a zsidó Kultúregylet. A hitközség tagjai közül ipari és gaz
dasági vállalatokat létesítettek: Sternlicht és
Társi zománcozó gyárat, Hercog és Kohn szesz
gyárat, Tarján Ödön mezőgazdasági gépgyárat,
Lengyel Dezső szeszgyárat, Schwarc Jakab ter
mény, ifj . Schwarc Sándor gyarmatáruvállalatot.
Nagyobb birtokokon mintagazdaságokat vezet
nek: losonozi Herzog Ignác, Sacher Gusztáv,
Lengyel Dezső, Weisz Róbert, Weisz Samu,
Schwarc Dezső, Fleissig Sándor és Kertész Árpád.
A hitközség 346,250 cK-s évi költségvetéssel
dolgozik, melyből egy részt szociális ós fllantrőpikus célokra fordít. Több alapítványt is kezel a
hitközség, amelyek egy része azonban elértékte
lenedett. A hitközség lélekszáma 2000, a családok
száma 500, adót 572- en fizetnek. Foglalkozás
szerint: 2 nagykereskedő, 12 gazdálkodó, 50sza
badpályán levő, 8 tanító, 167 kereskedő, 21 ügy
véd, 5 köztisztviselő, 10 munkás, 4 nagyiparos,
14 orvos, 28 magántisztviselő, 1 vállalkozó, 40
iparos, 4 mérnök, 8 magánzó és 137 egyéb. A hit
községnek a világháborúban résztvett tagjai kö
zül 19-en estek el. A hitközség mai vezetősége:
Herzog lenáe földbirtokos elnök, Fleissig József
és Nagy Jakab alelnökök, Schueller Pál iskola
széki elnök, Schwarc Jakab kultuszbizottsági
elnök, Braun József pénzügyi előljáró, Diósi Far
kas, Freisinger Soma, Ha asz Ignác és Lengyel
Gábor gondnokok, Róna Sándor gazda. Rácz
Izidor pénztárnok, Kemény Adolf ügyész. Keszler
Lipót, Oppenheimer Ferenc, Büchler Gyula, Engel Miksa, Hajós József, Hertskó Jenő, Krausz
Miksa, Laufer Manó, Lengyel Dezső, Lőwy Soma,
Minkusz Antal, Rabin Árpád, Reinfeld Bertalan,
Sacher Gusztáv, Stellner Artúr, Tausz Jakab és
Weiner Sándor előljárósági tag-ok.
L o s ó n h ó r á f i ) . Magyarul: rossz nyelv. L.
Rágalom.
I ^ o t l i a r Rudolf, (családi néven Spitzer), író
és színműíró, szül. Budapesten 1865. Tanulmá
nyait Bécsben és Heidelbergben végezte, majd
hosszabb ideig Parisban ólt. A bécsi Neue Freie
Pressébe, a NeueB Wiener Journalba és több nagy
berlini lapba ír állandóan tárcákat és cikkeket.
Néhány évig egy berlini színházat is igazgatott.
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Sokoldalú irodalomtörténeti működést fejtett ki
Idevágó munkái közül a legjelentékenyebbek*
Kritische Studien zur Psychológie der Litteratur; Das deutsche Dráma der Gegenwart' Daa
Wiener Burgtheater. Regényei közül említen
dők: Ralbnaturen;
Septett; Die Fáhrt ina
Blaue ; Der Herr von Berlin. A német szín
házak műsoTán gyakran szereplő régibb színpadi
munkái közül a legjelentékenyebbek: Der Sá
tán ; Liigen; Der Wert des Lebens; Caesar
Borgias Ende; Der Wunsck; Der Rosentempler ; Rausch ; Ritter; Tod und Teufel ; König
Harlekin. Ujabban különböző spanyol és olasz
álneveken nagysikerű színmüveket írt.
Bn. G.
l i ő t i Izidor, zeneszerző, szül. Budapesten
1854. júl. 24. Zenei tanulmányait Bécsben végezte.
Nagyon népszerű, táncdarabokat, férfikórusokat
és dalokat írt. Érdekesebb munkái: An den
Mond, Pschütt, Kindstauf, Caro und Mizzi,
Kleine Ursachen stb. Bécsben, ott bekövetkezett
haláláig előkelő pozíciót töltött be.
K. K.
I i ö v i , 1. Ezékiel, trencseni rabbi, szül. Liptószentmiklóson 1764., megh. Trencsenben 1839.
Boszkovitzban tanult az akkori híres jesiván
s 1818-24 közt Hunfalván, attól kezdve Trencsóben működött. Unokája, Singer Ábrahám adta
ki talmudmagyarázatait To'rász Jechezkél o.
(Paks 1899).
2. L József, orvos, műfordító, szül. Sárbogár
don 1884. jan. 16. Tanulmányait a budapesti
egyetemen végezte. Fiatal kora óta foglalkozik
irodalommal is. Lefordította magyarra Lenau
összes költeményeit ós Byron Don Jwan-ját.
Orvosi tanulmányai közül a legfigyelemremél
tóbb a Kolera kezelése infúziós sókkal c. mun
kája. Kassán él és vezérszerepet játszik a.szlovenszkóí cionista mozgalomban.
s. i».
8. L. Ferenc, rabbi, szül. Kőrösladányon (Bé
kés vm.). 1869 jan. 19. A pesti Rabbi képző el
végzése után égy évig a berlini egyetemen és
a berlini rabbiképzőben tanult. 1894-től 1903-ig
Nagyatádon volt rabbi, azután főrabbi Maros
vásárhelyen. Itt megalapította a leánygimnáziu
mot, a Talmud Tórát, a Népkonyhát. Jelentékeny
tudományos munkásságot fejtett ki. Művei kö
zül a Bibliai Történet (1904) eddig három ki
adást ért el. Sokat dolgozott Póchy Simon és a
szombatosok szektájának kutatása körül. Egyéb
művei: R. Simon b. Jocháj élete és szentírás
magyarázata
(Budapest, '1892.). Lefordította
8z L
Nordau: Dr. Kohn c. drámáját.
L ö w , 1. Ábrahám Jehuda, rabbi, szül. Galgócon 1745., megh. Bonyhádon 1809. Atyja L. Jó
zsef holleschaui rabbi volt. L. kiadta elődének,
Spitz Izsák bonyhádi rabbinak a Hagadához
írt magyarázatát. Halachikus levelezésben állott
Landau Ezékiel prágai főrabbival.
2. L. Benjámin Adolf, rabbi, szül. Wodzislavban 1775., megh. Verbón 1851. márc. 6. Atyja,
L. Bleazár vezette be a talmud irodalmába és
már üatalon rabbi lett. 1812-ben atyjával együtt
Ausztriába ment, 1826. pedig meghivást kapott
Nagytapolcsáayba, 1836. Verbóba,ahol haláláig
működött. Fennmaradt müve Saáré Tóra, a tal
mudi jogról szóló módszeres munka, mely bá
rom részben jelent meg és pedig az első két rósz
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Bécsben, a harmadik Sátoraljaújhelyen, a negye
dik kéziratban van meg.
s. R.
3. L. György Lipót, gr&ükus, szül. Budapesten
1877., megh. ii. o. 1916. L. Tivadar fia. Budapes
ten, majd Münchenben tanult. Rézkarcait (svájci
és müncheni tájképek, önarckép) a Szópmüv.
Múzeumnak hagyományozta. Matematikai, filo
zófiai és művészettörténeti tanulmányokkal is
foglalkozott.
F. B,
4. L. Immánuel, rabbi, L. Lipót fia, szül. Szege
den 1854jan. 20.1878 óta nagyapjának utódaaszegedi rabbiszékben. A magyar nyelvű zsiaagógai
szónoklat művésze, akinek több kötetben megje
lent beszédei a magyar széppróza legkiválóbb ter
mékeihez tartoznak. Magyarország legszebb zsidó
templomát az ő buzdítására és útmutatása szerint
építették föl Szegeden (1903). Mint a héber és
aram nyelv lexikografusa és az ókori zsidó nép
rajz ismerője már fiatal korában feltűnt és idővel
világhírre tett szert tudományos körökben. A.
Gesenius-féle nagy héber szótár több kiadásának
társszerkesztője volt. Főműve: Die Flóra der
Juden, 3 nagy kötetben jelent meg. Az archeo
lógia, a filológia és a botanika tudományos esz
közével tárta fel ebben a hatalmas müvében a
bibliai és talmndi korok héber flóráját, úgy, hogy
az elmúltnak hitt csodálatos világ restaurátorá
nak tekinthető. Az egész tudományos világ pél
dátlanul egyhangú elismeréssel fogadta ezt a mun
kát, amely szóles alapja egy még nagyobb munká
nak, amelyet L. most rendez sajtó alá. Kritikusai
nem csak sokoldalú és a tudomány majdnem
minden diszciplínáját átfogó tudását ismerték el
e művével kapcsolatosan, de csodálattal magasz
talták önmegtagadásig menő szívós kitartását is,
amellyel a tudománynak ezt az évszázadokon át
elhanyagolt és megközelíthetetlennek látszó te
rületét megmunkálta. A héber flóra kikutatásának nehéz munkája azonban nem kötötte le egész
energiáját és sok más értékes művet is Irt mindig
egyforma tudományos felkészültséggel. Mint a
legtöbb külföldi zsidó és orient lista folyóirat
munkatársa, számtalan közleménnyel gazdagí
totta a sémi nyelvtudományt és vallástörténetet.
Meggyőződése szerint a vallási konzervatívság
felé hajlik és izzó magyar érzése mellett a zsidó
népi reneszánsz lelkes híve és előmozdítója. 1920.
egy kitért zsidó újságíró besugásai miatt fog
ságot szenvedett. 1917-ben a kongresszusi alapon
álló zsidó felekezet egyhangúlag a magyar felső
ház tagjává választotta. Nagyjelentőségű munkái
-ut-g: Aramáische Pflanzenname (Wien 1881);
A szegedi zsidók (Kulinyi Zsigmonddal, Szeged
1H85). Sajtó alá rendezte atyjának összegyűjtött
munkáit.- Leopold Löw, Gesammelte
Schriften
I- T.(Szeged 1889-900); Száz beszéd (u. o. 1923).
-Yi-yobb értekezéseit a Dólmagyarország, Egyenlu
^.'g, Monatsschrift flir Geschichte m Wissen^'baít des Judentums, Magyar Zsinagóga, Magyar
£sid<> Szemle, Orientalistische Literaturzeitung,
K'-'vuo des études juives, Szeged, Szogedi Hiradó,
-^-eiíedi Napló, Szeged ós Vidéke, Wiener Zeit-t'-nnft für die Kundé des Morgenlandes, Zeit*'--nft für Assyriologie, Zeitschrift für alttes: f |" l e i l t l l ( 'he Wissenschaft, Zeitschrift der Deut-*nen Morgenlándischen Gresellschaft című folyó
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iratok ós újságok közölték. Nyomtatásban meg
jelent müveinek száma közel háromszáz.
B. M.
5. L. Izrael, rabbi, szül. Bonyhádon, megh.
1869. Atyja, L. Ábrahám Juda bonyhádi rabbi
volt. Előbb Dárdán működött, majd Pécs szók
hellyel Baranya vm. főrabbija lett s harminc
éven át töltötte be hivatalát, melyről később le
mondott és visszavonult. A Chaszam Szófer dönt
vénytár többször felemlíti nevét. V. ö. Stein,
«Magyar rabbik».
s. R.
6. L. Jeremiás, sátoraljaújhelyi rabbi, szül.
Kolinban 1811., megh. Sátoraljaújhelyen 1874.
Pószach ünnepén. L. Benjámin (1. o.) fia. Előbb
Nagytapolcsányban élt, majd Nagymagyaron,
1851. pedig atyja halála után Vérbőn lett rabbi,
de csakhamar elfogadta a sátoraljaújhelyi hit
község meghívását. Az 1869-iki országos kon
gresszuson nagy szerepet vitt s mint a chászideus
irány heves ellenzője vált híressé, a kongresszu
son pedig a mérsékelt középutat hirdette. Ő volt
a megteremtője az ú. n. statusquo-pártoknak,
de azoknak további szervezetéről márnem gondos
kodott, sőt halála után saját hitközsége is két
pártra szakadt s az orthodox majoritás fiát, L.
Lázárt választotta meg.
s. R.
7. L. Lázár, rabbi, szül. Vérbőn. Atyja, L.
Jeremiás \l. o.) elhalálozása után elfoglalta a sá
toraljaújhelyi rabbiszéket. 1886-ban megvált az
anyahitközségtől és külön orthodox hitközséget
létesített. 1887-ben az ungvári hitközség, élére
került, ahol haláláig, 1918-ig működött. Ő adta
ki atyjának Divré Jirmijáhu c. művét.
s. R.
8. L. Lipót, rabbi, szül. Czernahorán (Morvaorsz.) 1811 máj. 23., megh. Szegeden 18/5 okt. 13.
1846-46-ig Nagykanizsán, 1 8 4 6 - 5 0 . Pápán és
1850-től Szegeden töltötte be a rabbállást. Külföldi,morva származása ellenére elsőül vitte a zsi
nagóga szószékére a magyar szót. Az első tudo
mányosan képzett magyarországi rabbik közzé
tartozott s nagy személyes tekintélye, politikai és
tudományos súlya volt a magyar közéletben. Pá
lyáját mint nevelő kezdte, de csakhamar, mint
rabbi szóval és írásban felvette a harcot a magyar
zsidóságemancipációjáért, amelynek kivívásában
jelentékeny része volt. Nagy munkásságot fejtett
ki a zsidó felekezet országos szervezése érdekében,
amelynek számára terjedelmes szabályzatot dol
gozott ki. Az 1868—69-iki országos zsidó kon
gresszuson azonban személyi ellentétek miatt nem
vett részt. A zsidó esküről könyvet írt, amelynek
nagy része volt a középkor e megszégyenítő ma
radványának megszüntetésében. (A zsidó eskü
múltja, Pest 1868). Első történetkutatója a ma
gyarországi zsidóságnak és különösen az újabb
korra vonatkozó értékes történeti anyagot gyűj
tött. Egy zsidó irodalmi társulat alapításának és
a Biblia magyar fordításának tervét elsőnek ve
tette föl. Rabbikópző-intézet létesítéséért is síkra
szállt. A szabadságharcban tábori lelkész volt és
lelkesítő beszédeket tartott, amiért fogságba ve
tették a pesti Újépületben. Minden eszközzel tö
rekedett előmozdítani a zsidók magyarosodását és
művelődését s az istentisztelet formáit a neme
sebb izlés követelményeihez igyekezett alkal
mazni. A zsidó tudománynak kitűnő készültségi!
ós fáradhatatlan erejű munkása volt. Ben Cha-
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nanja elmen tudományos folyóiratot alapított, zetőszerepet tölt be és a Pesti Izr. Hitközség kór
amellyel 10 évre (1859-1868.) Szegedet tette házainak vezetője.
aá
egyik európai központjává a zsidó tudománynak.
13. L. Tibor, táblabíró, szül. Budapesten 1875
Mint szaktudós a talmudi régiségek tudományát dec. 27. LÖM lóbiás (l. o.) fia. Egyetemi tanulmá
művelte kiváló sikerrel. Ide tartozik két legna nyait Budapesten ós Lipcsében végezte. Ügyvédi
gyobb munkája: Graphische Requisiten und Er- ós bírói vizsgát tett. 1899 ben lépett bírósági szol
zeugnisse bei den Juden (1870) és Die Lebens- gálatba, 1921. tanácselnök lett a budapesti kir
altér in der jüdischen Litteratur (1875). Egyéb törvényszéken, 1925. ítélőtáblai bíróvá nevezték
nevezetesebb müvei: Zsidó erő (1868); Zsina ki. Különböző jogtudományi lapokban számoe
gógai beszédek (1870); Der jüdische Kongress magán- óshiteljogi vonatkozású cikke jelentmeg.
(1871). Kisebb munkáit összegyűjtve halála után Könyve: Das ungarische Handelsgesetz, mely
tla. L. Immánuel (1. o.) adta ki 5 kötetben Ge- eddig három kiadást ért el.
v. A.
sammelte Schriften címen. Életrajzát tárgyalja
14. L. Tivadar, ügyvéd, L. Lipót fia, szül!
Hochmut Á: L. L. c. németnyelvű nagy mono Pápán 1848 nov. 1 4 , megh, Budapesten. Az
gráfiája.
E. M. egyetemet Budapesten végezte s u. o. volt ügy
9. L. Lóránt, ügyvéd, szül. Budapesten 1879 véd ós több nagy vállalat jogtanácsosa. Jelen
jún. 6. Löw Tóbiás (1. o.) fia. Egyetemi tanulmá tős publicisztikai tevékenységet fejtett ki több
nyait Budapesten, Halléban, Bonnban és Lipcsé lapban, egyidőben pedig felelős szerkesztője volt
ben végezte. 1918 óta tagja az Ügy véd vizsgáló a Pester Montagsblátter c. politikai hetilapnak
Bizottságnak. Magán- és hiteljogi vonatkozású és munkatársa több jogi folyóiratnak, önállóan
cikkei különböző jogtudományi folyóiratokban megjelent művei: Iránypéldák
az új magyar
jelentek meg. 1924-ben a berlini ügyvédegyesület csődeljáráshoz; A magyar büntetőtörvény könyv
pályázatán díjat nyert a valorizáció kérdéséről a bűntettekről és vétségekről stb. Egyik legje
írott nagyobb tanulmányával. Köny valakban meg lentékenyebb tagja volt a hazai ügyvédtársa
jelent nagyobb munkái: A viszonylagos semmis dalomnak,
a R.
ség (1905) és Bizonyítási teher (1913).
v. A.
15. L. Tóbiás, királyi főügyészhelyettes, a ma
10. L. Moritz, német asztronómus, szül. Ma gyar jogászvilág egyik dísze, szül. Nagykanizsán
kón 1841., megh. Steglitzben 1900 máj. 25. 1844 jun. 5., hol atyja L. Lipót későbbi szegedi
A lipcsei és bécsi egyetemeken tanult, de Buda rabbi akkor lelkészkedett. Egyetemi tanulmányai
pesten tett filozófiai doktorátust 1867. Ezután a nak befejezése után, az igazságügyminisztóriumlipcsei obszervatórium asszisztense, majd 1883. ban miniszteri titkár lett. Ez időben Magyar Igaz
a berlini áll. geodéziai intézet igazgatója lett ságügy címen jogtudományi szaklapot alapított.
professzori címmel. Póbb művei: Elemente der 1870-ben az alig 26 éves ifjú királyi főügyészPlaneten ; Einfluss der verbesserten
Stemörter helyettes lett. Fiatalon, két nappal 36-ik életévé
aufdie Polhöhen der Gradmessung in Ostpreus- nek betöltése után meghalt Budapesten 1880
sen; Polhöhe von Relgoland;
Zur
Theorie jun. 7. Számos kiváló jogi tanulmánya jelent meg
der Passageinstrumente
im ersten
Vertikal; a Magyar Igazságügyben és a Jogtudományi
Astronomisch-geoddsische
Ortsbestimmungen Közlönyben. Lefordította Mohi Róbert nagy mun
im Harz; Polhöhebestimmungen im Harzge- káját: Az államtudományokencyklopédiáját, Bátbirge ausgeführt 1887—91. stb.
s. R. taszéki Lajos (1. o.) és Wagner Géza társaságá
11. L. Mózes, építész, szül. Szegeden 1857. ban a Mackeldey-féle Római jog tankönyve c.
L. Lipót fia. A bécsi műegyetemen tanult és Bécs három terjedelmes kötetét angolból; átdolgozta
ben telepedett le, ahol számos épületet tervezett. Pécsi Emil Magyarország közjogát. Két önállóan
Főművei: a Praterstrassei később leégett kör- megjelent főműve : A polgári házasság és főké
a bűntet
képópület; az Union Baugesellschaft és Báron pen : A magyar büntetőtörvénykönyv
tekről és vétségekről, a teljes
anyagyyüjteményHasemann palotája, stb.
12. L. Sámuel, főorvos, balneológus, L. Lipót nyel. A m. k. Igazságügyminisztórium megbízá
8-Bfia, szül. Pápán 1846 szept. 11. Orvosi tanulmá sából.
16. L. Vilmos, amerikai ügyvéd ós költő, Lnyait Bécsben végezte, ahol 1871. orvosdoktori
oklevelet nyert. 1876 óta hosszabb ideig a Pester Lipót fia, szül. Szegeden 1847., megh. New-York
medizini8ch-chirurgische Presse főszerkesztője ban 1922. A kiegyezés évében ment ki Amerikába,
volt. Oda és más szaklapba számos értekezést írt ügyvédi irodát nyitott New-Yorkban és ott jelen
a közegészségügy és orvostársadalom köréből. tős társadalmi szerepet töltött be. Nagy művelt
1894-ben a budapesti kir. orvosegyesületnek, 1895. ségű férfiú volt, aki költészettel is szívesen fog
a budapesti orvos-segélyegyletnek választották lalkozott. Kiváló érdeme a magyar költőkből
meg elnökéül, a balneológiai egyesületnek pedig összeállított antológiája angol nyelven, mely
megalakulásakor főtitkára lett. Főorvosa az Első négy kiadásban jelent meg az ő fordításában
Magyar Általános Biztosító Társaságnak Fő ily címekkel: Gems from Petőfi and other Hun
munkatársa volt a Centralblatt f. Vermitthmg gárián poets : Magyar Songs ; Magyar Poetryder Ungarischen medizinischen Forschung mit Angol nyelvre fordította az Ember tragédiáját
AB
dem Kurlande c. folyóiratnak (1874—1891) és Egyik leánya ügyvéd New-Yorkban.
szerkesztette a magyar szt. korona országainak
I^öwensolin Bernát, pedagógus, szül. Látbalneológiai évkönyvét 1891 óta. Egyéb munkái: rányon 1795., megh. Longyeltötin 1849 okt. l a
Az orvosi kamarákról (magyarul és németül); A pozsonyi jesiván tanult, de már fiatalon meg
Az orvosi titoktartás életbiztosítási
szempont tanult latinul és görögül. A környék nagyszámúból. A felekezeti közéletben fiatal kora óta ve szétszórt zsidóságát ó szervezte először kormány-
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támogatás mellett, oly módon, hogy Lengyel- is. Az ottani hitközség megszervezése ós a temp
tótin rendes hitközséget alapított, intézmények lom megépítése körül maradandó érdemeket
kel, főleg iskolával, melyet 1845-ig ő maga ve szerzett.
zetett. 1841-ben kórházat is alapított.
2. L. Izsák, Újpest alapítója, szül. Nagysurányl i ö w e n t l i a l Johann Jacob*
sakkmester, ban 1793., megh. Újpesten 18Í7 ápr. 8. Jámbor
szül. Pesten 1810., megh. St. Leonard's on Sea szülők gyermeke volt, akik már gyermekkorá
angliai tengeri fürdőn 1876 júl. 20. A piaris ban Talmudra tanították. Később Szerdahelyen,
táknál járt gimnáziumba. Kossuth 1848. állami majd Pozsonyban és végül Trebitschben tanult
állást adott neki. A szabadságharc után mene a jesivákon, de az utóbbi helyen a világi tudo
külnie kellett s Amerikába emigrált. 1851-ben mányokkal is behatóan foglalkozott. 1823-ban
Angliában telepedett le. Az 1857-i híres manches átvette atyja nagysurányi talpbőrgyárát, ame
teri játékversenyen L. legyőzte Andersent, kora lyet Pestre akart áthelyezni, mert a legközelebbi
leghíresebb sakkmesterét. Több sakkujságot szer piacon, Érsekújváron, zsidósága miatt állandóan
kesztett. Morphys Games of Ghess, witlianaly- zaklatták. Pesten sem volt szerencséje, mert zsidó
ticaí and critical notes c. könyvét kitűnő szak iparos nem kapott letelepedési engedélyt abban
munkának ismerik.
B. R. az időben. Ez a kedvezőtlen helyzet sugalmazta
L,öwinger, 1. Adolf, rabbi, szül. Tormoson L.-nek 1835. azt a gondolatot, hogy Pest közelében
(Nyitra vm.) 1864 dec. 20., megh. Szegeden 1926 építse fel ipartelepét, illetve hogy ott új várost ala
okt. 14. 1887-1897-ig volt a budapesti Rabbiképző pítson. A Pesttől északra fekvő, teljesen lakatlan,
növendéke. 1896-ban avatták bölcsészdoktorrá puszta ésbeépíttetlen területet megvette a károlyi
Budapesten, 1898. rabbivá. Ugyanekkor Szegedre grófoktól és a szerződésbe főpontokul belevette
rabbivá választották meg, ahol haláláig működött a teljes vallás- és iparszabadság ós önkormányzás
Szaktárgya a folklóré, számos e tárgyú szak jogát. Miután telepét ós házát felépíttette, annak
dolgozata jelent meg külföldi folyóiratokban és Újpest nevet adta s leveleit is így címeztette.
gyűjteményes munkákban is. Legfontosabb mun Ó, családja ós munkásalkalmazottjai voltak az új
kái: B. Eleazar Kalir nyelvezete (Budapest város el3ő lakói. 1839-ben felépíttette a földesúr
1896); Der Traum in der jüd.ischen
Litteratur által adományozott telken, saját költségén a zsidó
(1908); Der Schatíen in Bíbel und Folklóré der templomot A hitközség közben a városi lakos
Juden (Wien 1910); Rechts und Links in Bibel sággal együtt folyton növekedett, s őt példátlan
und Tradüion der Juden (Wien 1916); Der jótékonyságáért, belátásáért és népszerűségéért
Hímmel in nachbiblischer Auffassung (Wien felekezeti különbség nélkül annyira tisztelték,
1912) ; Die Auferstehung
in der jiidischen hogy városbíróvá választották meg. Életrajzát
s. R.
Tradüion (1923); Der Windgeist Keteb (Wien Reich J. a Béth Él-ben közli.
1925).
'
P. a
3. L. Károly, ügyvéd, szül Várpalotán 1853.
2. L. Juda Léb, krasznai rabbi a XIX. sz. Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte, majd
ötvenes éveiben. Hivataláról önként mondott Székesfehérváron nyitott ügyvédi irodát. Évek
le ós mint magántudós Baján telepedett le. óta elnöke a székesfehérvári izraelita hitközség
Müve: Orchósz Chájim 1868. Bécsben jelent nek, amelynek fejlődését jelentős mértékben moz
meg.
F. D. dította elő. Mint kiváló jogtudóst s az ügyvédi kar
3. L. Miksa, orvos, volt aradi közkórházi tekintélyes tagját néhány évvel ezelőtt a székes
igazgató-főorvos. Ismert belgyógyász, akinek fehérvári ügyvédi kamara elnökévé választották.
írásai szaklapokban jelentek meg. Kulturális, főleg
4. L. Mór, temesvári főrabbi, szül. Mosdó
közegészségügyi mozgalmakban aktív részt vesz. son (Somogy vm.) 1854., megh. Abbáziában 1908
Aradon él.
Sz. 1. ápr. 25. A gimnáziumot Kaposváron és Nagy
L ö w i s o l m Salamon, tudós és költő, szül. váradon végezte s az utóbbi helyen rendszeres
Móron (Fehér vm.) 1788., megh. u. o. 1821 ápr. talmudtanulmányokat is folytatott, majd a ber
25. Rokona volt Saphirnak (1. o.), akivel a prágai lini teológiai főiskolára és az egyetemre ment.
jesíván együtt tanult. A Talmudon és a teológiai Filozófiai doktorátusát a lipcsei egyetemen sze
stúdiumokon kívül azonban már korán elsajátí rezte. 1879-től haláláig Temesvár-belvárosi fő
totta a görög, latin, francia, olasz és német nyel- rabbi volt s mint kitűnő egyházi szónok és
veketés irodalmakat is. Ahíres héber-könyvkiadó jelentékeny tudós nagy tiszteletnek örvendett.
Anton Edler v. Schmidtnél lett később korrektor. Főképpen arameus filológiával foglalkozott és
Első műve: Szichó beólam hanesómósz filológiai enemü tanulmányai német folyóiratokban jelen
mü (1811).További munkái: Melicász Jesúrun ; tek meg, míg más teológiai, archeológiai és filo
Michkcré Orec; Vorlesungen über die nettére lógiai értekezései a Magyar Zsidó Szemlében, az
Geschichte der Juden. Az 1815-iki bécsi Misna- IMIT Évkönyvében, a Temesvári Történeti ós
kiariasba filológiai bevezetést írt a Misna nyel Régészeti Értesítőben, a Jüdisches Literaturverői. Igen sikerült költői formában fordította blattban, a Monatschrift f. Geschichte u. Wissenle az ünnepi liturgia nagy részét. Életrajzát a schaft d. -Tudenturns és a Magyar Zsinagógáé,
Kesz-Kl, ciz IMIT Évkönyvének 1895. évfolyama folyóiratokban láttak napvilágot. Püzetalakban
es a Hallás Lexikon közlik.
ö. R. több prédikációja s önállóan a következő könyvei
Löwy, 1, Bernát, nagyiparos, L. Izsáknak, jelentek meg: Drei Abhandlungen von Josefb.
i JPest alapítójának testvére, szül. Nagysurány- Jehuda ibn Aknin; SkÍ2jen zur Geschichte der
-*«- 1793., megh. Újpesten 1857 febr. 1." Börgyá- Juden in Temesvár; Über. das Buch Jonah.
r u s vo
Versueh.) Fiai: Ernő és
-t es részt vett testvérének valamennyi (Exegetiseh-Kritischer
s. B
vállalkozásában. Része volt Újpest alapításában László publicisták.
Zsidó

Lexikon.
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5. L. M. Simon, rabbi, szül. Vágújhelyen 1861 kás, 6 nagyiparos, 5 mérnök, 4 orvos, 4 köztiszt
júl. 21. Reáliskolát Vágújhelyen végzett, azután viselő, 3 tanító, 2 író, 1 vállalkozó, 52 magánzó
a szeredi és pozsonyi jesiva hallgatója volt. Előbb ós 56 egyéb. A hitközség évi költségvetése 800 000
Jókán, 1892 ota Boldogasszonyban, 1900 óta Ver- lei, amely összegből 100,000 lei filantrópikuanfe
bón töltötte be a rabbiszóket. Művei: Miseloch szociális célokat szolgál. Anyakönyvi területéhez
nitnu loch, kommentár Neddárim traktátusához; tartoznak: Bálinc, Boksánbánya és Resieabánya
Jiszmach lév, halachikus ós pilpulisztikus tarta A következő alapítványokat kezeli a hitközség •"
lommal három kötetben.
1. Kiházasítási alap (1905—6), mennyasszonyok
Iiuacta, 1. Almanach.
támogatására; 2. SchnitzerAlbert(19l0) jótékonyL u d a s i (Gans) Mór, hírlapi -ó, szül. Komá sági alap; 3. Tauszk-alap (1920) tanulók jutalma
romban 1829., megh. Bécsben 1858 ápr. 13. Szü zására ; 4. Deutsch Ignác és neje (1925) szegénv
lővárosa gimnáziumában ós a pesti egyetemen kereskedők támogatására. A hitközség tagjai kö
tanult, majd újságíró lett. Már 1849. az Esti La zül a következők tulajdonában vannak nagyobb
pok szerkesztője volt. Az ötvenes években Bécsbe gyárüzemek: Kammer és Társai textilgyár (300
költözött, több ottani lapnál dolgozott és szer munkás), Löffler és Strausz kaptafagyár (100 m.)
kesztette aFeierabendc. hírlapot Schlesinger Zsig Barát és Lengyel textilgyár (50 m.), Pártos és
monddal, majd a Die Debatte és a Wiener Lloyd Schwartz téglagyár (50 m.), Schwartz üermann
c. lapokat, melyek a kiegyezésért küzdöttek. műmalom (30 m.), Szántó és Epstein seprűgyár
Andrássy Gyula gróf a sajtóiroda főnökévé ne (20 m.), Amigó és Grosz fagyapotgyár (10 m.),
vezte ki és L. visszatért Budapestre, ahol a Ma Salinsky Artúr szalmatokgyár (10 m.). A mező
gyar Világ c. politikai napilapot szerkesztette. Ké gazdaság terén fontos szerepük van Eckstein Fü
sőbb ismét Bécsbe hívták, hogy Beust volt r kan- löp és Fekete Antal birtokosoknak. A hitközség
cellár lapját, a Tagespressót szerkessze. Erde mai vezetősége: Lenke Manó főrabbi, Berdach
meiért magyar nemességet kapott. Sok politikai Henrik elnök, Hirsch Miksa ós Grünbaum Miksa
ós esztétikai cikket és tárcát írt és fordított Petőfi alelnökök, Sebestyén Lipót, Brauch Rudolf, Hu
és Vörösmarty költeményeiből németre. Nagyobb szár Vilmos, Fried Lőrinc, Szid^n Dezső, Dobi
önállóan megjelent müvei: Das
Bombardement Jenő és Deutsch Mór előljárósági tagok, Steru
d. Stadt Pest; Geschichte Tom Jones; Onkel Ármin jegyző.
L u k á c s , 1. Gyula, író és újságíró, szül. 1890.
Toms Hütte (nach d. englischen, 1853); Peregrine Pickle ; Die TöcMer der Karpathenhexe : Vidéken hírlapíróskodott, majd A Nap szerkesz
Elisáb. Báthory ; Die Rache der Toten; Drei tőségébe került, 1920 óta a Színház Élet szer
Jahre Verfassungsstreit.
& R. kesztője. Novelláskötete: Tíz perc. Az első ma
L ú g o s (Lugoj, R.), rend. tan. város Krassó- gyar színpadi revűt írta Nagy Imre társaságában.
Szörény vm. 19,818 lak. A zsidó hitközség 17802. L. György*, (szegedi) (L. József bankigaz
1790 között alakult. Az alapítók nagyrésze Makó gató fia) esztétikus és ttlozófus, szül. Budapesten
ról származott, de névszerint ismeretlenek. Az 1885. A budapesti tudomány-egyetemen jogi és
első elnök, akiről tudomásunk van Holczner filozófiai tanulmányokat végzett, majd megsze
Adolf (1845—59). Utána következett Lőwinger rezte az államtudományi ós a bölcsészeti doktori
Adolf (1856—96) és Fényes József (1896—1905). oklevelet. 1904-ben többedmagával megalapította
A hitközség első rabbija Cevi Hirsch Oppen- a Thália-színpadot. A proletárdiktatúra alatt köz
heimer, a Bánát főrabbija volt. 1790-ben meg oktatásügyi népbiztoshelyettes volt. A tanács
alakult a Chevra Kadisa, amelynek 220 tagja köztársaság megszűnése után Bécsbe menekült.
van és Brauch Rudolf vezetése alatt áll. 1833-ban Főbb müvei: A lélek és a formák ; Kísérletek:
népiskolát létesítettek, amely ma is működik A modern dráma fejlődésének története; Eszté
Bz G
ós 55 tanítványa van. A tantestület tagjai: tikai kultúra; Theorie des Romans.
- Lenke Manó főrabbi igazgató, Keszler Gabriella és
3. L. Pál, belgyógyász. Szül. Budapesten 1883
Popoviciu Angelina tanítók. 1842-ben felépült a máj. 27. Az egyetemet Budapesten végezte. Elő
nagytemplom. Később a tagok gyarapodása foly ször a berlini Charitó klinikán vo lt gyakorló orvos,
tán fiókimaházat is létesítettek. 1875-ben létesült azután hazatérve a Ligetszanatórium belosztályát
a Nőegylet, valamint az Árva Egyesület. A Nő vezette. Jelenleg a Társadalombiztosító központi
egylet 2i0 tagot számlál ós Hirschl Miksánó a rendelője gyomorosztályának vezető főorvosa.
vezetője. 1903-ban Talmud-Tórát alapítottak, Számos cikke és tanulmánya jelent meg-. Nagyobb
amelynek 160 tagja van ós László Mór vezetésével munkái: A cukorbetegség diétás kezelése; Az
működik. A háború alatt az iskola épületében kór elhízás és soványító
győgyeljárások.
házat rendezett be a hitközség, amelynek veze
IJUIÓV (h.). Pálmaág.'E pálmaág sátorosün
tését Lenke Manónó és Berdach Henriknó in nepkor az ünnepi csokornak (1. szukósz) egyik
tézték. 173-an teljesítettek katonai szolgálatot, része, de csak akkor alkalmas liturgiái célokra,
akik közül 11 hősi halált halt. A hitközség kon ha a gerince ép s egyébként is hibátlan. Leve
gresszusi alapon áll és a XXL temesvári község- leit az ezekből font gyuriikkel tartják együtt.
kerülethez tartozik. Lélekszáma 1700, család Alsó végén kótrekeszü fonott kos-irat helyez
szám 550, adófizető tag 502. Foglalkozásuk : 270 nek el. A jobboldali rekeszbe helyezik a mirtust
kereskedő, 40 magántisztviselő, 15 ügyvéd, 15 (1. Hadaszim),
a baloldaliba pedig a fűzfa
iparos, 10 nagykereskedő, 10 gazdálkodó, 10 mun-,
F p
csokrot (1. o.)- '

