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A LIPTÓSZENTMTKLÓSI IZRAELITA HITKÖZSÉG 
ISKOLÁJÁNAK HATVANÉVES JUBILEUMA1) 

A hazai zsidóság társadalmi és szellemi átalakulása, mely 
a mult század negyvenes éveiben nagyobb mértékben kezdett 
megindulni, talán seholsem ment végbe oly kedvező körűimé-
nyek között, mint ama hitközségben, melynek egyik főintéz-
ményére jelen füzet vet történeti visszapillantást. 

A régi gondolkodásmód és életfelfogás és a haladásra 
ösztönző új világnézet amaz átmeneti korszakban Liptószent-
miklóson is szemben álltak egymással, a község tagjai ott is 
két táborba oszlottak; de az ellentétek nem élesedtek ki 
annyira, hogy útjában álltak volna a község békéjét é8 egy-
ségét biztosító józan megfontolásnak és bölcs mérséklésnek• 

A zsidó hívek lélekszáma nem sorolta ugyan Liptószent* 
miklóst Magyarország nagy községei közé, de mint jeles rabbik 
és kiváló talmudiskolának székhelye, már régen lett a felvidéki 
zsidóság egyik szellemi központjává, mely a hagyományos 
tudást ápolta és terjesztette. Más részről a község tagjai 
kereskedelmi összeköttetéseik, utazásaik révén egyre jobban 
megismerkedtek a németországi zsidóságban uralkodóvá lett 
új irány nyal, mely a mívelődést és fölvilágosodást írta zászlóira. 

Számosan a község ifjabb tagjai közül az ország hatá-
rain túl, Prágában vagy a hírneves morva rabbiiskolákban 
időzvén, az új irány köz vetetlen befolyását tapasztalták és 
midőn új ismeretekkel és új eszményekkel meggazdagodva 
hazatértek, arra igyekeztek, hogy a községen belül tudásukat 
és törekvéseiket juttassák érvényre. Csodálattal és meghatottan 
gondolunk most arra, hogy e kis városkában létesült és éveken 
át virágzott egy olvasó-egyesület (Leseverein), mely a modern 
zsidó irodalom legújabb termékeit, héber és német nyelvű 
tudományos folyóiratokat a zsidó emanczipáczióra és a vallásos 
mozgalmakra vonatkozó vitairatokat és különböző felekezeti, 

') Az itt következő méltatás a jubileum alkalmából kiadott ünnepi 
füzetben mint Előszó jelent meg. Szerzője, mint ezen iskola egykori 
növendéke, az ez alkalomból felszentelt új templom és iskolaépület ünnep-
ségében személyesen vett részt. Tudós hírének sugarai bearanyozzák azt 
az iskolát is. melyben első ismereteit szerezte. 
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részben tudós tartalmú újságokat megszerezte és köröztette 
tagjai között, kik fárasztó üzleti foglalkozásuk és az élet 
anyagi gondjai mellett is szabad idejüket arra fordították, 
hogy tudomást nyerjenek az európai zsidóság tudományos és 
szocziális törekvéseiről és vívmányairól• 

Az egyesek lelkes buzgalma pedig a hitközségi életben 
is nyilvánult és az új szellem testet öltött a zsidóság két 
ősrégi intézményében: a zsinagógában és az iskolában. A nyil-
vános istentisztelet nagy rendeltetéséhez méltó hajlékot kapott, 
az annak idején párját ritkító és most másodszor hamvaiból 
nagyobb fénynyel feltámadott templomban; és az ifjúság okta-
tása, a hitközségi föladatok é legnemesbike számára megterem-
tetett az iskola, mely immár hatvan éves fennállásának jubi-
leumát üli. 

Nem ez a hely annak méltánylására, mit jelentett hatvan 
évvel ezelőtt egy nyilvános zsidó iskolának megalapítása 
Magyarországon, ahol akkor csak igen kevés zsidó község 
tudott serdülő ifjúságának rendszeres és fegyelmezett oktatást 
nyújtani. Csak arra kívánok utalni, mily nagy áldás áradott 
ki ez iskolából magára a hitközségre, mely alapította és fönn-
tartotta. Es itt főleg az iskolának azon első korszakára gon-
dolok, melyben nekem is meg volt adva, hogy ez áldásban 
részesüljek. 

Már rendeltetésénél fogva, iskolánk a szellemi táplálás 
kettős forrását nyújtotta az ifjú lelkeknek, kik előtt megnyit-
tak kapui. Es aki mögött e kapuk bezárultak, hogy foly-
tassa művelődését és a gyakorlati életre való készülését, az a 
zsidó tudásnak gazdag készletével együtt magával vitte a 
tehetségeinek érvényesülésére szükséges alapot: az elemi, sőt 
az elemieken túlmenő ismereteknek és képességeknek szilárd 
birtokát. Hazánk fővárosában, magában szülővárosunkban, de 
másutt is szerte az országban, az élet legkülönbözőbb pályáin 
éltek és élnek százan meg százan, kik komoly munkával és 
buzgó törekvéssel felküzdötték magukat a társadalmi állás, 
a polgári tekintély, a hasznos munkálkodás legkülönfélébb 
fokaira és ebben az iskolában nyerték a komoly munkára való 
ösztönt, a haladásra és ernyedetlen törekvésre vezető buzgalmat• 

Ez iskolában tanultak tanulni; itt vert gyökeret lelkük-
ben a tudás becsülése, a kötelesség teljesítésének szent ösztöne; 
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itt körülvette a serdülő gyermeket a szellemi kultura és a 
vallásos érzésnek azon légköre, melynek hatása megmaradt 
későbben is, midőn más környezetbe, más légkörbe kerültek; 
a mívelődésre való nemes hajlam fejlődött és megerősödött ez 
iskolának növendékeiben és érvényesült is bennük későbben, 
bárhová vezette őket sorsuk és pályájuk. Akik itt tanultak, 
valójában nemcsak az iskolának, hanem az életnek is tanultak. 

Jelen füzetnek lapjai egyes adatokkal számolnak be 
iskolánk működéséről; de nincsenek és nem is lehetnek adatok 
arra, hogy az erkölcsi és értelmi erők összegével, melyeket 
növendékeiben fejlesztett és nevelt, milyen mértékben járult 
hozzá nemcsak a hitközségnek, hanem a felekezetnek és a 
hazának is boldogulásához és jólétéhez. 

A következő lapok arról is tesznek tanúságot, hogy a 
lefolyt hat évtized alatt nem egy változáson ment keresztül 
iskolánk, hogy hanyatlásnak, sőt válságos helyzetnek veszélyétől 
sem volt megkimélve. A változások nem hagyták érintetlenül 
az intézetnek eredeti jellegét. A pedagógiának új követel-
ményei egy részről, a felekezeti élet új jelenségei más részről 
nem engedték, hogy ama kettős forrás, mely ez iskolában 
bugyog, ugyanazzal az erővel és ugyanabban a minőségben 
szolgáltasson táplálékot a fiatal elméknek, mint fennállása első 
korszakában. De hála az Istennek, a kettős forrás most is 
buzog és a liptószentmiklósi hitközség a kegyeletnek ez öröm-
ünnepével tanújelét adja annak, hogy szent szándéka az ősök 
örökségéhez ragaszkodni, és iskoláját ugyanabban a szellem-
ben fenntartani, amelyben ők azt alapították. 

De van e változások között olyan is, mely nemcsak 
büszkeséggel töltheti el az iskolánkat fenntartó községet, hanem 
örömére válhat minden magyar zsidónak, ki tudomást vesz 
róla. A nyelvi átalakulás, melyen a hazai zsidóság az iskola 
fennállásának ideje alatt keresztül ment, elhatott ide is, honunk 
északi határáig és a liptószentmiklósi zsidó iskolának tanítási 
nyelve már hosszabb idő óta a magyar. 

A hazaszeretet szent érzése, mely már hatvan évvel 
ezelőtt lángolt ez iskolának német nyelvű és német míveltségü 
alapítóiban, mely néhány évvel későbben a szabadságharcz 
zászlai alá szólított nem egyet a község ifjú tagjai közül — a 
hazaszeretet szent érzése ma Petőfi és Arany nyelvén szólal 
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ínég ez iskolában, mely eredeti hivatásának örvendetes bővü-
lésével immár hazánknak e nem magyar ajkú vidékén magyar 
nyelven nevel embereket, zsidókat. 

Nagy feladatokat végeztek a zsidó felekezeti iskolák a 
múltban; de talán még fontosabb a feladat, melyet a jelen 
állapotok rónak reájok. Mert most sokkal inkább mint valaha 
felekezeti iskoláinknak az a feladata, hogy a községnek híveket, 
az ősi valláshoz elszakíthatatlan szálakkal csüngő ifjakat, 
leányokat neveljen. Itt kell a gyermeki léleknek a vallási tudás-
8al együtt magába szívnia a meleg vallásos érzést, a büszke 
zsidó öntudatot, oly erősen, oly bensőleg, hogy azoktól későb-
ben sem a családnak,׳ sem a közéletnek kedvezőtlen befolyásai 
meg ne foszthassák. 

Reméljük, hogy a liptószentmiklósi izraelita hitközség 
iskolája ezentúl is hathatósan és sikeresen fogja teljesíteni 
magasztos föladatát. Necsak a kegyelet érzése fűzze az unoká-
kat az ősök e dicső alkotásához, hanem élő hagyatéknak tekint-
sék azt, melybe folyton újuló életet kell, hogy leheljen az 
egymást követő nemzedékek lelkesedése és szeretete, oly örök-
ségnek, melyet komoly és czéltudatos törekvéssel folyton kell 
-elsajátítani, a nagy német költőnek e szavai értelmében: 

»Wft8 du ererbt von deinen Yatern hast, 
Erwirb es, um es zu besitzen.c 

Hámor. BACHER VILMOS. 
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