
A XIX. század üzenetének valódi tartalmát közvetíti nekünk Ferenczi, és egyes-egyedül
tőlünk függ, mennyire s milyen módon tudjuk (akarjuk) azt befogadni, felhasználni. Csak
hát persze nagyon kell vigyáznunk. Ilyen nagyságú kényszerítő erő hatására meglehetösen
könnyű az "unom Dantét" teátralitása, vagy a nosztalgiahullámból eredő, menthetetlenül
kispolgári ízlés felé tévedni. Mindkettő zsákutca: csakis mi lehetünk felelősek önnön eszté-

. tikai világképünk valódiságáért. Természetesen el lehet utasítani Ferenczit,az általa képvi
selt ideálokat, mint ahogy megtehetjük ezt' stílusok kal, sőt egész korokkal is. De jogunkban
áll-e elzárkózni a múlt elől, amely akár akarjuk, akár nem, a miénk isi'-Talán félünk, hogy o

elmulasztunk valamit, hogy lekésÜnk valamiről? Mert lekéshetünk esetleg így a legfonto
sabbról, múltunk folyamatos újraértékelésének lehetőségéről, ami nélkül lehetetlen to-

o vábblépés. Mint ahogy korunk máris elkésett valami nagyon fontossal, Ferenczi Györgyöt
illetőleg. .De hát nem ugyanez történt Hofmannal, Lipattival, Dohnányival? A szálat,
amellyel akarva-akaratlan a múltunkhoz kötödünk, nem olyan könnyu eltépni. Ha nem így
lenne, Pilinszky János sem írta volna:

És mégis, mégis szakadatlanul
szemkozt a leáldozó nappal
mindaz; mi elmúlt, halhatatlan.
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1983. - Kohn Sámuel jelentette meg 1884-ben a
magyar zsidóság történetét 1526-ig. Folytatása

N nem volt, idegen nyelven is csak egy héber nyel-
vü vázlat olvasható a magyar zsidóság történeté

y ről, N. Katzburg tollából.
Scheiber Sándor könyve az első ilyen mü. Cí

V me szerint a feliratokat közli a római korból, a
~ középkorból és a török hódoltság idejéből, de

J bevezető szövegei és jegyzetei felölelik az emlí
tett korok történetét. Összesen 154 feliratról

E van szó.
A római korból zsidó települések mutathatók

L
ki Esztergomtól Dunaújvárosig, a Dunántúlon
Dombóvárott, Pécsett és Szombathelyen. A mai
Jugoszláviában Eszéken és Csében. A kÖzép

Z korból négy zsinagóga tárult fel: kettő Budán és
H kettő Sopronban. Mindegyiken feliratok olvas-
O hatók. Sírkövekre eddig Budán, Nagyszomba

ton és Sopronban bukkantak. A legrégibb sírfel- .

irat 1278-ból Budáról való. Különos, hogy olyan
régi településekről, mint Esztergom, Székesfe
hérvár és Pozsony, semmi sem került elő. Hadd
jegyezzük meg, hogy a nagyszombáti sírkövek
feliratát Frankl Vilmosnak köszönhetjük, aki ké
sőbb Fraknói Vilmos néven nagyváradi c. püs
pök lett és hírneves történetíró.

A legtöbb felirat a törökkori Budáról szárma
zik. A sírköveken kívül egyéb feliratos tárgyakat
is találtak: menyasszonyi gyűrűt, díszkardot,
pecsétnyomót, frigyszekrény-takarót, chanukkai
pörgettyüt, Tóra-koronát, szédertál takarót.

A feliratok névanyaga fontos településtörté
neti adalék. A könyv végén szereplö héber szó
tár mutatja, milyen volt a középkorban és a tö
rök idökben a magyar zsidók héber nyelvisme
rete. Minden felirathoz kép tartozik, fordítás és
jegyzetanyag segíti az eligazodást.

A Magyar Zsidó Oklevéltáron kívül jelenleg ez
a legfontosabb forrásmű a magyar zsidóság tör
ténetéhez 1686-ig.
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