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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 
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zsinagógáit is ismertető czikkben, melyből az ezen kincsekre 
vonatkozó pár sort ezennel idézem is: 

*Durch seine Kunstschiitze weit und breit berümt ist 
der Trésor der Altofner Gemeinde. Da finden sich Kidusch-
Becher, Ge würz-Boussolen, Thoraschilder, Thorazeiger und Thora״־ 
Kronen, sowie Tempelvorhánge und Thoramiintel von márchen-
hafter Pracht und unermesslichem Kunstwerthe. Auf der 
Goldchmiedekunst-Ausstellung 1884 war ein Theil dieser Scliatze 
im Museum ausgestellt und erregte die Bewunderung aller 
Kenner. Eine grossartige Sammlung von herrlichen Wasch-
kannen und Becken ergánzt diesen Trésor; auf manclie Stiicke 
dieser Sammlung hatte Kari v. Rothschild, der Frankfurter 
Krösus und kunstverstandige Sammler, ein Auge geworfen; 
alléin die Gemeinde that spröde, sie wollte Nichts von einem 
Handel wissen, obgleich Rothschild als Entgelt grossartige 
Stiftungen in Aussicht stellte.« 

Most pedig azon kivánságom kifejezésével toldom meg 
ezen felszólamlásomat, vajha Bató J. Lipót úr dicséretes pél-
dáját követve hazánk más hitközségei is ismertetnék mükin-
cseiket, mélyeknek hímzett, vésett feliratai, mindmegannyi ad a-
lékok az illető hitközség egyetemlegének és családjainak tör-
ténetéhez. Jó volna az is, ha a thóratekereseknek nemcsak 
számát, hanem nagyságát is közölnék majd Bató űr esetleges 
követői, amit a fennidézett czikkemből vett, néhai dr. Kavser-
lingזצ״ל hászkóméjévelkitüntetett,következő sorokkal indokolok: 

»Diese Tliora-Rollen sind von versehiedenen Ausmassen; 
die einen mannesgross und mannesschwer, winzigklein die. 
anderen. Die Trager der Ersteren stöhnen unter deren Bürd<\ 
jene der Letzteren reichen die reizenden Miniatűrén leiclit 
und graziös umher. Auf ihren Ursprung zurükverfolgt, bieten 
aber diese versehiedenen Ausmasse der Thora-Rolk11׳ einen 
gar lebhaften Kontrast dar. Die grossen, schweren Rollen wurden 
schon hergestellt in Zeiten und an Orten, wo die Juden llulie 
und Freiden hatten, wo sie sich und ihren Gottesdienst beíjucm 
einrichten durften. Die kleinen entstanden in Zeiten der Ver-
folgung, wo man darauf bedacht sein musste, das Juwel des 
Gotteshauses, die Thora, erforderlichen Falles rasch und leiclit• 
bergen zu können. Darum sind in Russland die klein^ten 
Thoras zu finden, wáhrend l'ngarn und Polen grössere, VeiKMlig 
und die Niederlande aber die allergrössten habén. So offenbart 
sich ein Stück allgemeiner Kultur- und Sittengescliichte in 
Erscheinungen, die auf den ersten Anblick alle Anzeielien des 
Zufalligen habén.« 
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Azon hitközségek, melyeknek ezüst paramentumai 1848-
ban a haza oltárára kerültek, amelyek tehát régibb ezüsttel 
nem dicsekedhetnek, jól tennék, ha az általuk beszolgáltatott 
ezüstről szóló nyugtát — ha az még el nem kallódott — 
küldenék eredetiben vagy hiteles másolatban a »Magyar Zsidó 
Szemlé«-hez, melynek *kútfők* czímú rovatában szívesen publi-
káltatnának. A nemzeti múzeum V. szoba 11. szekrényében 
őrzött liptószentmiklósi thóravért azt sejteti velem, hogy aequi-
valens ezüsttel váltatott ki a magyar kincstárnak adományozott 
nemesfém-alapból. Ilyes kiváltogatással gyarapította vagyonát 
ugyanakkor egy pesti ékszerész, kinek örökösei millionariusok. 
A bankalap létesítése czéljából gyűjtött ezüst, úgyis beolvasz-
tásra szánva lévén, St. L. A. a régiségi vagy műbecscsel bíró 
tárgyakat súlyuk duplájával váltotta magához és érettük gyakran 
súlyuk tízszeresét kapta. 

Neki volt nyeresége ez üzletből; a magyar kincstárnak 
csak azért nem volt, mert Windischgrátz ezen érczalapot elko-
bozta, debát ennek története már nem tartozik ide. 

(V. R) 

TEITELBAUM MÓZES MAUZÓLEUMÁNAK 
1 

ÉS SÍRKÖVEINEK FELIRATAI!) 

A mauzóleum bejárata felett a következő sorok olvas-
hatók: 

 וימשה
 יקה את האהל ונטה

 לו מחץ למהנה
 ויהי צל יי
risufc1 M to 

A felirat Ex. 33,7. és 8. versek után készült A מחץ 
szónál hiányzik a וי, a והיה szó helyett והי van. Pontozva van 
az első sor *1 betűje, továbbá a 4-ik és az 5-ik sor minden 
betűje. A betűszám összege 1841 = 601) א ר ת ) : Teitelbaum 
Mózes halála évét jelzi.• 

 .Életrajzát 1. a miskolczi Szombati Újság I, 7., 11. é8 14—15 (נ
számaiban. 




