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ADALÉKOK AZ ÓBUDAI HITKÖZSÉG ÉS CHEVKÁK 
TÖRTÉNETÉHEZ. 

(Folytat&s.) 

 שריתי .11
I. 

 Jh האלוף והקצץ והנדיב והמרומם הדר איצק טאטיס נרו. תוגתו האשת
 היקרה מ׳ פעסל תחי׳ בשנת tffaph ל. (1821)

 חופה .12
I. 

 ואות נעשה ^ אלופים קצינים קהל יצי ועיי אלופים גבאי צדקה אש•
 נדבו מכיסם פה pp (אובן ישן בשנת י11יויו לפק יבנה עיר אלהים (1846

13. Oltár-takaró. 
I. 

 זאת נדכה הקצינה מרת שדל בלאם בת ד אהרון ואשתו רחל קן מא׳׳י
 בשנת Yoph (לקק (1807

pth מ עי האובר והאונטער גבאים דשיעוד חבייא הדשה בשנת ר1קצצ 
1888)) 

III. 
Budai Goldberger Sámuel és neje: Sándor fiúk felava-

tási ünnepélyének emlékeül. Tischri 19. 5657• Virtute Laboré. 
(Goldbergerék nemesi czímere és jelszava). (1897). 

14. Szószék. 
I. 

 ז'צ איש נדיב לב כהר״ יוסף צי בן זדיר יצחק הלוי זיל ואשתו הנדיבה מ׳
. שמעון זיל. לזכרון בהיכל ה״ ביום כלות הבית אשר עשה  חיי שרה תי׳ בת הי,

 להם ה״ בשנת ויכר יוסף את &חיוי לפק (1865)

II. 
 זצ בהורי חמד ppi אובן ישן צי לחנוכת בית קדשינו שנת ת1ס יום א׳

 דסליחות
5660. Elul havában. Az óbudai ifjak ajándéka a templom 

felavatásának emlékére. 
III. 

 ז'צ הקצין המפואר כה׳ שמשון ווייס ני עם זוגתו המהוללה מרת חיילה
ה אובן ישן ת01ד. (1904)  פ

IV. 
 כד. שמעון בן ר׳ זלמן ליב ווייס עם זוגתו מ׳ יוכבד בת ר׳ שמשון לעורי

(1905) n b i h 



ADALÉKOK AZ ÓBUDAI HITKÖZSÉG ÉS GHEBYÁK TÖRTÉNETÉHEZ. 3 5 1 

15. Emléktábla. 
I. 

 עתה בוא כתובה על לוח אתם ועל ספר חקה ותהי ליום אחרון לעד עד
 עולם. ישעיה קפטל למ״ד פסוק דדית

 והבית בהבנותו בשם ד צבאות בורא שמיס וארץ בשנת חמשת אלפים
 וחמש מאות ושמנים לבריאת עילם ולמנץ רומיים 1820 תחת ממשלת הקיסר
 ס ר א נ •ן רעם עי־סטען קאיזער פאן עסטרייך קעניג פאן אונגארן אמד אונטעד
 זיינער קייזערליכען קאניגליכען האהייט דעס דורכלויכטיגסטען ערצהערצאג פאן
ן רייכפפאלאטין פאן אוגנארן. אבערגעשפאן דעם א ט נ ף א ע א ז  עסטרייך י

 פעסט־פיליש אוגד סאלטהער קאמיטאטעס:

16. Urna. 
I. 

 זאת נעשה עי אלופים קצינים אובר צבאים דחק ואלו הן שמותם הק ר׳
 איצק טאטיס ד,ק ר׳ הרש רייס ד,ק ר׳ מרדכי באסקוויץ ואלופים גבאים דנ&ח
 דרי יוסף ברא ניאן הרד חיים בדל, צילץ הרר ישעי׳ ראזענטהאל הק קאפמאן

( k b p h = 1 8 2 1  פערלנרונד בשנת האיש אשר עלי, עליו הצ1י1ל יהיו4. קדש (

 keret. מדדה .17
I. 

 נעשה עי אלופים אובר גבאים דחק ד.ק נד. ליב האליטש ד,ק צד. ליב
 פריינד ה׳ וואלף קן בשנת תקמנ לנ*ק (1782)

II. 
 זאת עי גבאים הברא קדישה וצח ה׳ משה ליב קן הי משד, צדף, וואלף

 האליטש ח׳ אדר תקסא ל. פה אובן ישן (1801)
III. 

ת ש  ז'צ להק הד. האלמנה שרה רייצל בת מהר גרשון זיל מאלטיטשיין. א
( i b p h = 1 8 0 6  המנוח המופלא שמעיה ג־אן זל לפרט צלע hton לנצח (

IV. 
 זינ להק גמה ל,ה קאפל ני, מאניש ווייצן סצל שנת ính ל. (1842)

.Evőeszköz .18 
I. 

) לפק i i h (1842 .נדבה לחק צח מאת קלמן בר פייש ור זיל ש 

 קברנים ־ בוך .19
 י

I. 
 אסף המזכיר, בו נזכיים עדי בעלי אסופת, עושי חסד ורודפי צדקות,
 הלבישו אדרת זכיות דהבקו מדות ישרות, ובזה יעלו למדרגות מעולות. לקראותם
ם במקהלות. ובאמת התחילה כבר הרשימה הזאת, זד. אחד י נ ר ב  בשם ק
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 זהמשים שנה ומאז עד עתה נתמלאו העלים בספי הזה בשמות האנשים עד
 תמה, אך בעדית הנותן חיים ובינה הגדילה תפארת הביא קדישא והצליה1• כן
 תיבה וכן תפרוץ אלף פעמים ככה, לכן קימו וקבלו עליהם הגבאים החתומים
 מפה, להוסיף בספר הזה עוד עלים לרוחה, ובמדדה ישלה ד׳ גואל צדק ביכה
 ופצה, וכהן גדול ירצח בציץ על מצח, אז ישכון ישויון בצל צח ובלע המות

 לנצח. אמן.
 נעשה על ידי אובר גבאים היד וואלף האליטש, דרי היש יייס, דרד
 מרדכי באסקוויטץ, הדר מרדכי העלישוי, וגבאים דגמח דר• •וסף ליב באסקוויטץ
 הר• יהושע יאקילס, דר• היים צילץ. דרד בעי באגדאן בשנת גמילות הסדים לק

 (תקפא = 1821)
11. 

 מהנותן אמיי שפר נגולה בזה הסם•, שבני ידידים
 ממהמדי זהב, את והב בסופה המודים

 ממשכיות כסף, לתכלית הנוסף, הכם ממתקים. וכולם מחמדים
 כולם יראים, מפז ופנינים מסולאים, אצילים ונגידים

 במכמר דדלי׳ ידלוני׳ דקביר יקביוני׳ בלבות כישפי •קודים
 איך יגבה הלב, הלא כשלוף מן הנצב הלהב, בשלוף מחלצים והלבש בד

 .בבדים
 בשכוב אמש הוא אדם, לאיץ ולעפר נ-דם מתים יח־ישו נדים
 בלתי מתננועע, עם איש מנים להתרועע, לא יוכל וידיו כבירים

 יום יחשכו כוכבי נפשו מוח ועצמות שעו, איה כל קניניו שפחות ועבדים
 ימי אדם עז חיש ונעמה למה במלאכת ד׳ מתיפה הלא או-חא יהיקא

 וקלילא זוודיס ואלה המה השיירים
 אשרי מי שזאת ישום נגד עיניו, ודאי לא ימרוד באדוניו אש• ד׳ קויאים

 •לשרידי לפק (תקל = 1770)

 עורו ישיני לב למתי תישנו, קומו סעו כי בית אדדים תשכנו
 עורו ורב לכם בני איש סוב בדר התאוה ולמדב• מה־ פנו

 הוי נודדים מאין מנוחה מהרו ולנפשיכם בתום בבית מועדבנו
 ודעו הכי מחר עלי כל מעשה תענשו בדין וחשבו: תתנו
 כמה אטמתם אזנכם לקיאים עד כי תמותה קראה ותענו

 אם תיהצו הלב ותזכו מאוד פני האל ונכהו תחנו.
 ואלה שמות האנשים ספונים. הנלךאים קבינים שבתוך דוק גח פה קק

 •אובין ישן יעא
111. 

̂י לפק התאספו יהד האלופים קצינים שליטה  היום יום א׳ ג, אדי ד״יינש
 אנשי נדברים דאלופי הביא דקנינים בציוף טוי אנשים בהייי עדת ד׳ אלו
 קברנים ישנים ועלו בהסכמה אחת לקבל בני החביא שיני׳ מהיום ולהבא בין

 1־,מנוים דקבינים בכל דבי קדושתן כפי התקנות ואלו הן: (תל לא = 11731
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 ר׳ משה האליטש, ר, העניך נאסקוויץ, כ, מרדחי פילישי כ׳ כערל
 האליטש, כ׳ מאיר טשאנאק, כ׳ אלחנן מע;ץי כ׳ מרדכי אמשטרדם, כ, דוד

 ס״ג״ל מל״ב כ׳ יודא סגל מל״ב
20. 
 סדר בררת המזון על סעודת החברא קדישא נעשה עי אלופי גבאי
 דגמלות חסדים בשנת תרו4 ל&ק פה אובן ישן נעשה ונכתב ממני ד,ק העניך

 ליב העללשיין. (1844)
 חניה סעודה זמר .21

 אנחנו עדה צדק וחברא קדישא,
 נותנים שבח לאל אשי־ הכל בי־א
 יהי ד׳ עמנו כאשר עם אבתינו הי׳
 בלע המות לנצח ומחה ד דמעה.

 מה נאמר ומה נדבר לפני אדון כל יצרה
 על עונינו אשי־ בכל יום ויום גברה

 נחפשה דרכנו ונחקירה ונשובה
 בלע המות לנצח ומחה ד׳ דמעה.

 למיון אדם להבל דמה
 למה מרחם אמו יצא

 לעסוק במצות גמילות חסדים וצדקה
 בלע המות לנצח וכוי

 גיוס שבא על האדם גזר דינו
 נכת ברקיע להביא נשמתו

 אשיי האדם שהלך כל ימיו בדרך ישרה
 בלע וכי

 *אנו לחלותך בנפש מיה
 רחם עלינו על יתי הפליטה

 התנהג עמנו בחסד וביהמים וישועה
 בלע וכוי

 מה יועיל לאדם רוב הונו ועושרו
 שעת מיתתו יופרד מביתו ומהונו

 מעשים טובים אשר ימליצו לפני מלך בחנינה
 בלע וכו׳

 ששון וגיל לחניה קדישא למנה
 כה נגיל ונשמה מדי שנה בשנה

 לשנה הבאה כירושלים קולינו נרימה
 נלע המות לנצח ומחה ד׳ דמעה.

Magyar-Zsidó Szemle. 1906. IV. Füzet. 2 a 
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Néhány történelmi okmány. 
II. Emléktábla. 

 ב״דד׳
 ׳;

Első Ferencz József O császári és apostoli királyi Fel-
ségének dicső uralkodása alatt az 1900. évben biti az óbudai 
izr, hitközség temploma kiujíttatott és ugyanazon év szép-
tember 16-án יום א׳ דסליהות Isten dicsőségére és a Haza sze-
retetének ápolására újra fölavattatott. Széli Kálmán miniszter 
elnöksége, Márkus József főpolgármester és Halmos János 
polgármester működésének idejében. 

A restaurálási munkálatokat erényi Ullmann Gyula műépí-
tész vezette, s Bloch és Holitscher építészek végezték. 

A hitközség élén állottak és az ügy vezetőségben közre-
működtek: dr. Adler Illés főrabbi, Ehrlich Sámuel elnök, 
Deutsch Lipót alelnök. 

Elöljárósági tagok: Elias Ede, Szamek Nándor, Handel 
Zsigmond, dr. Stern József, Berger Ármin, Klein Jakab. 

Pénztárosok: Orova Jónás, Schvarz Gábor. 
Templomgondnokok: Radvaner Adolf, Weisz Mér, H. 

Báron Adolf. 
Tiszteletbeli képviselők: Augenstein Sámuel, Freiberger 

Mór, budai Goldberger Sámuel, Gattein Izrael, Leipziger Vil-
mos, dr. Rakonitz Mór, Stern M. J., dr. Tatay Adolf, dr. 
Unterberg Adolf, szurdai Weisz Leó. 

Választmányi tagok : Boschan Márk, JSlau Sándor,• 
Deutsch Samu, Elias Samu, Finály József, Finály Zsigmond, 
Ganz Mór, Gattein Lipót, Handel Gusztáv, Huszerl Ignácz, 
Klein Lipót, Lieblich Vilmos, Lövy Náthán, Löffler Miksa, 
Mittelmann Jakab, Quittner Ármin, Rosenstock Zsigmond, 
dr. Reisz Mór, Stern Sámuel, Scliiffer Ármin, Vörösváry Vil־ 
mos. Weisz Simon S. L., Zveig Vilmos. 

Templomtatarozásügyi bizottsági tagok: dr. Adler Illés 
m 

főrabbi, Ehrlich Sámuel, Deutsch Lipót, Elias Ede, Szamek 
Nándor, Handel Zsigmond, dr. Stern József, Berger Ármin, 
Klein Jakab, Orova Jónás, Schvarz Gábor, Radvaner Adolf, 
Weisz Mór H., Báron Adolf, budai Goldberger Sámuel, szurdai 
Weisz Leo, Stern M. J., Finály József, Weisz Simon S. L., 
Finály Zsigmond, Boschan Márk, Steiner Samu, Korach Márk. 

Hitközségi jegyző: Parcel József. 



 ע
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 אונטעי זיינער פייסטליכען דורכלויכט א ל ל ע ק ס א: ד ע ר דע רודגא
 אונד דיפעק אפאלו דעס היילשטוהלס לענאטוס :אטוס דעס קעניגיייכס אונגאק

 פיימאס אוגד אבערסטען קאנצלער.
 אונטע• זיינע עקסעללעגץ דעס האכגעבאהדעגען גיאפען י א ז ע ף פאן
 מיילאטה פרעזידעגט דצר האבלעבליכען קעניגליכען אוגגארישען האפקאמעי.
 אהד דיגע• עקסעללעגץ דעס האכגעבאהרעגען גיאפען א ג ט א ן פאן צירארן

 פיצע קאממע• פיעזידעגט:
 אונטע• דעס האכ״אונד וואהלגעבאררענען העיק פו יל פאן בארצי
 עישטע• פיצע געשפאז דעס פעפט, פיל־ש עט סאלטהער קאמיטאטעס, אוגד
 רעם האכ־־ואהלגענארעגעז העיק געארג פאן קאוואטש צווייטער פיצע

 געשפאן רעם בעמעלדעטען קאמיטאטעם:
 דאן א,־;טעי דעם האכווירדיגען איטספפאררער פראנץ פאן פעטשע.
 רעם האכ־אונד וואהלע־עלגענאהיענען הערק א ל ל ע ק ס א נ ד ע ר סאן:עמעמה
 דע גיעק קק גובע-גיאליאטר. אוגד פראפעקטען דער אלטאפגער אוגד ווישעניאדעי
 גל י:ע קיאן הע-שאפטען, דענען האכ־אונד וואהלעדעלגעבאהרענען העירען
ר פאן ליפטייא קעניגליכע ע ד נ א ס ק ע ל ל  לי א ס פאן פישעי עט א
 קאמעראל פ־שקאלען. אוגד דעם האכ״אונד וואהלעדעלנעבאדדענען הערק ם ו י ל
 פאן אורנאגאדיטש דע• אבק בעמעלדעטען ק-אן העישאפטען פראוויזאי אוגד

 די-עקטא• דע־ איזיאעליטישען דייטשען שולע:
 נימי אדוני:: •נינו הגאון האמיתי אבד סודרי משה מינץ.

 והקצין הנני• •אש הקהל כבוד דרי שמעון באסקוויטץ ושארי האלופים.
 נגידים רוט הגלןא־מ בשמותם מוהרי אביהם באבעלע דרר נתן אבלים הרד
 איצק מאטים דרי משה ענגעל דרי וואלף האליטש דרי מידכי נלוי דרי נער

 פיוסטיץ דרי מגדל דרש קוגיטץ היי קאפמאן פעילניוגד:
 וגבאי הצדקה הזי־, דר• דרש רייס היד יוסף ליב באסקוויטץ דרי פייש
 פול־טץ. ובהירי י*ם אשי־ המתיקו סוד ועצה לבנין הבית הזה הה הנגידים הגביר
 דרי דרש באסקוויטץ ואחיו דרי מידכי באסקוויטץ וגיסו היר זעקל דרש
 באגדאן היי שמחה לעדרי ויק דרי אב-הם פאליטץ והותנו דרי אברהם שפיצי.
 וראשי הבונא־ם הה הנגידים היי נתן אבלים הצל ודרי איצק באגדאן. עגדליך
ס פאן לאגדהעיי מוירעי מייסטעי. א ע י ד ג  דורך דענען נוימייסטעי א

 נתיסד הבית הכנסת הקודש הזה ביום די 1ה אב בשנת הצל
 נעיצה עי מרדכי ב־עזגיץ מורה ילדי ישורון פה:

 ונכתב עי העגיך ליב סופי פה קק הצל:

FÜGGELÉK. 
Juden gemeinde old ofen kauf brif. 

Yon Heund zu Endgesetzten Dato habén S. Exell der 
Hochgebohrne Gráfin Und frau, frau Susanna grütin Zichyn 
gebohrne grafin Berchenyn von Szetjes hinterlasscner Wittib 

23* 
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des weyl. In gott Ruhenden hochgebohren grafen Péter Zichy 
von Yá80nkö drro Königl. May. grossten geheimben Rathr 
würklichen Cammerherrn des KöngL Reichs Hungarn Obrist 
Kuchelmeister. Eines 7 ten Viral dafl Rath und der löbl 
Szabolcser gespahnsch. Obergespahn von einer gesambten 
Juden — Gemeinde zu altofen Nachfolgenden Contract 
gefertigt und geschlossen. 

Es verkaufen auf alzeit, obhochgedachter Hochgrafliche 
Exell. versagter Judengemeinde, denjenigen blatz auf welchen 
Ihre Schuhl, vor ihr Juden gemein Eigenes grund dato 
verpachtet Ihnen das daran gebauthe zimmer sambt des 
genanten zwischen haus Stöll, von den Blaz velcher Ihnenr 
eine Mauer herumb zuführen, vorgemessen ist, wie auch dass 
gantze hersch. Haus alda, als 4 Zimer und Küchl Ein CammerT 
Ein gewölb die jetzige fleischbankh, und unter dem Haus 
befindlichen Kellem, die fleischbankh, aber soll und muss 
Cassirt und zu ein Zimerl oder Camerl zu gerichtet werden, 
doch alles da ohne praejutiz, der grund Herrschl. 8011 ihnen 
auch nicht erlaubt sein dahin was anders zu bauen als mit 
genomene Haltung und Erlaubnis der Herrschl. Dann auch 
ohne Sperrung oder Verbauung dass alda n*u angelegten 
gassl, ohne dass solches jemall nur Soll casirt werden, diess 
soll zu eine Sicherheit Ihrer Synagog, ihren gottesdienst 
dazun zurichten und tibriger gemein H. orth, sein verblei-
ben habén; alsó auch den jenigen Orth, velches zu Ihres 
begrábniss dermahlen mit latten schon umbefungen ist: so 
dann versprechen Ihre Exxell. die Juden vor allén bei diesen 
Kaufe, und verlaubt so wohl wiedersambte als Einheimbisch 
zu schiizen, und zu schiirmen; 

Wohingagen 
der Juden gemeinde demnach verboten bleibt, keinen 

Frembden Juden, ver in auch seyer; so totter daher gebracht 
worden, oder aber alhier abstorben mochter ohne aus ámbt״ 
licher erlaubnis zu begraben: der grund Herrscht. allwo sie 
es gewöhnlich anzumithen, unter Straf 4. Z. in allilvan schul• 
dig und verbunden sind: 

Wird aber 
Ein dergleiclien Statt — Siehero gebrachtes — begra״ 

ben, beerden vollen, sollen sie Schuldig seyn, vor jeder Pf. 6• 
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der Herrsch. za bezahlen, wenn es sich aber zu tragen 
mechte, das ein dergleichen frembder, yelche von ungefuhr 
in seiner Yerichtung komete, alhier verstorben vurde, 8011 
yon jedem dergleichen, nebst ordentliches andeuthung der 
Herrsch. ein pfandt; wiedrigen fals der sie es ver-
schweigen 8011 ten, auch hiefür die Abige Straf nun Fr 4, — 
bestanden sein soll. 

Dies zu anferry Becráftigung und sicherheit seiend die-
ses Contractes zwei gleichlautenden Exemplarria errichtet, 
und eines davon, von Se Hochgráfl. ExcelL ausgefártigt, der 
Juden gemeinde das anderte aber von erstgedachter Juden 
gemeinde unterschriben und mit dem gemeinde petschiaft 
corraborister an die hochgráfl. grund frauen überlassen 
werden. 

Sig Markth Altofen den 29. Sep. 1767 
S. G. Zichin. (Sig.) 

n. 
Grnndbrief für die allhiesige Judengemeinde. 

Yon wegen Eines Kayserliches Königlichen Grundbuchs 
den des Kronal Herschaft Altofen. Wird der allhiesigen Juden 
Gemeinde, der an den Jüdischen freyd-hoff angrenzende, und 
vorhin durch frau Anna Maria Schadin genüzte, anjezo aber 
yor den allhiesigen Gemeinde pr. 300 h. fr. kaufte lehre platz 
worauf ein gebretterter Scheuern vermög Gnádigste Bewilligung 
Se Hoch Gráflichen Excellenz H. H. Grafen v. Grasallovics 
als Camer Praesidenten (P. Z.) so voran 15 Ell. liückvarts 
15 EH. in der lange 28 EH. enthaltet. Nach Grund-Brief 
Ruht und Gerichtigkeit vermög gegenwartigem untergewöhn-
licher Ausfertigung, und zugesteltem respective Walír und 
Geváhrbriefs war Ihr Eigenthum an mit vorkliiret; vor 
welchen über die vorbenante Juden Gemeinde. es möge auf 
selber ein Gtebau geführt werden (welches doch kein Laszareth 
Seyn darf) oder nicht, von 1-te Jan. des laufenden Jahres 
alljahrlich 10 Rh. Gulden in die allhiesigen herschafts Cassa 
zu erlegen schuldig und verbunden sein wird. 

Sig Altofen den 12־te Jan. 771. 
(Sig.) Pr. Ein Kays. 

Königl. Grundbuchsverwalter Amt Allda. 
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III. 

Haus Brief für die Altofaer Judengemeinde Sub. N. 671. 

Wird der Altofner Juden Gemeinde das allhier laut 
Grundbuch Sub X. 671 inliegende, und bei ihrem freudhof-
stebende Haus so in da Breite voran 9*/24 Klafter und 
Rückwarts 95

 6 Klafter, dann in der Lange bei der freudhof-
mauer llf)I/2;'.־,, und bei den Gassel 116/ג Klafter haltét, wie 
solches ehmaligen Besitzern geniizt und besessen vorden, nach 
Grundbuchs Recht und Gerechtigkeit, dann vermag gegen-
vertigem unter gewöhnliche Ausfertigung Ihr zugestelltem 
respective Wöhr und Gewahrbriefes (Salvo tamen dure 
Dominali) für Ihr Eigentlium anmit erklárt und überlassen. 

Gegeben Altofen den 28-t July. 803. 

( S i g . ) Sr. Kayserl. Königl. 
Kronherschaft Grundbuchs allda. 

Budapest. B A T Ó J . LIPÓT. 

A Z ÓBUDAI Z S I D Ó K T Ö R T É N E T É H E Z . 

Amit jelen czím alatt a תעשה לך vonatkozólag 
ezen évfolyam 217 lapján állítok t. i., hogy az nem valami 
véletlenül keletkezett hiba, hanem hogy az tendentiosus eltérés 
a valóditól azt ezennel kiterjesztem azon לא תעשה és תשתחוה 

 ra- לא
is. melyek az ezen évfolyam 272-ik és 273-ik lapjain V., VII. 
és VIII. számok alatt felsorolt mellvérteken ציץ olvashatók. 

Az (')budai zsidó hitközség és chevrák kincseinek kiválóbb-
jaival többször volt alkalmam találkozni. így 1884-ben a Pulszky 
Károlytól a nemzeti múzeum termeiben rendezett ötvösmü-
kiállításon, 1896-ban a milleniumi országos kiállításon és leg-
utóbb 1904 január havában a pesti chevra kadisa tagavató 
hetében, amikor is ezen chevra dísztermét az óbudaiaktól ide 
kölcsönzött különféle paramentumok is diszítették. Foglalkoztam 
is ezen kincsekkel, bár rövidesen, egy a *Budapester Tagblatt« 
1889 október 5-én, J0111 kippurkor, kelt 274-ik számának 2—4. 
lapjain >B1ulapester Leben« czím alatt megjelent, a főváros 




