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E G Y S Á B Á T E U S V Á N D O R R A B B I K I T É R É S E MAGYAR-
ORSZÁGON. 

I. 

1763 deczember 11-e körül a mádi jegyzőtől kiál l í tot t út 
levéllel két görhes lovon egy öreg ember érkezett N a g y v á r a d r a . 
Kicsiny, sovány férfiú volt, hosszúkás, kiaszott arczczal, szemei 
aprók valának, orra hosszú, némileg lapos. Az öregség szemöldö-
kének szinét fehérre változtatta. Haján körülbelül egy fel év óta 
nem volt olló, azelőtt azonban gyaníthatólag nyirottan. paróká-
val járt. 

Beállított a kapuczinus atyák rendházába, ahol Prágából 
eredt zsidónak mutatta be magát. Kérte, hogy hamar i<l<>l>en 
kereszteljék meg. Kívánságát nem teljesítették azonnal, mert 
hiányoztak ismeretei a keresztény vallás sarktételei felöl, óhajá-
nak megvalósítására halasztást adtak neki addig, mig megtanulja 
a keresztény hit legszükségesebb tudnivalóit és amíg meLrvizsLrál־ 
ják, vájjon állhatatosan megmarad-e szándékánál. A kitérését 
bejelentő méltatlankodva fogadta a késedelmet; azt haj topitta. 
hogy nem anyagi érdekből, amire egyáltalán nincs szüksége, 
akar a római kath. hitre állani, hanem meggyőződésből. A jrvar-
dián, majd báró Patachich Ádám váradi püspök előtt írvakran 
emlegette, hogy módjában van úgy a kapuczinusoknak. mint az 
egész váradi közönségnek javát jelentősen előmozdítani. Az i<le-
gen zsidó eltökélésének és beszédjének híre nem maradt titokban 
eljutott Bárányi Gábor alispánhoz is, ki akkor Vármlolasziban 
volt. A régi pozsonyi diétáknak e kiváló alakja kötelességé-
nek tartotta, hogy szemügyre vegye, útlevelét és egyéb Írásait 
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megmotozza, valamint a körülményekhez képest vizsgálat alá 
fogja az öreg csehet. 

érdeklődésének felébredésénél nem volt mellékes az a 
körülmény, hogy Mária Terézia királynő 1763 julius 9. Bécsben 
kelt rendeletével meghagyta, hogy egy Neumann Frigyes Sándor 
nevű kikeresztelkedett, veszedelmes tervű zsidót Magyarország 
és Erdély területéről kitiltsanak és ha valahol ráakadnak, rögtön 
letartóztassák és Temesvárra szállítsák.1) A személyleírás szerint 
a körözött Neumann mintegy hatvan esztendős alacsony, görhes 
ember volt, sápadt, hosszúkás, alul keskeny arczczal; szemei 
aprók, szemöldökei vörösesek voltak, orra hegyes és némileg 
hosszúkás ; fehér vendéghajat viselt. Az alispán kíváncsi volt, 
hogy a cseh aggastyán nem azonos-e a keresett Neumannal. 

A háborús időben, mely azon esztendő elején ért véget, 
szigorúan felvigyáztak a kóbor emberekre. Egy évvel előbb a 
lengyelországi Ulmiczban született Macedonius Sámuel zsidó 
orvost Erdélyben a piricskei szorosnál szintén letartóztatták. Ez 
Bécsbe akart utazni, hogy a császári udvarnak híreket áruljon 
el a tatárok mozgolódásáról.2) 

Az alispán a püspök tudta nélkül nem akart az ügyben 
eljárni. Értesítette tehát megteendő lépéséről, amire a püspök 
meg is adta beleegyezését. Deczember 14-én Bárányi Gábor maga 
mellé vévén szolgabírót és esküdtet, a gvardián engedelmével 
felkereste a kapuczinus zárdát, ahol nagy szelíden beszédbe eresz-
kedett a zsidóval. 

Az idegen elmondta neki, hogy Ábrahám Lázárnak hívják, 
81 éves, prágai, özvegy ember, foglalkozására nézve orvos, ületó-
leg rabbi. Mádról jött, ahonnan, több helységet útba ejtve, Nagy-
károlyon keresztül érkezett. Mádon körülbelül három, Károly-
ban két hétig időzött, innen azután Almosdra vetődött, ahol egy 
napig tartózkodott a zsidók közt. Almosdról jutott Váradra. 
Útjának nem volt más czélja, minthogy Váradon kikeresztelked-
jók. Ezt már Károlyban is meg akarta tenni, azonban az ottani 
zsidók meggátolták ebben. A károlyi kegyesrendiek tanácsára 

 Dr. Singer Jakab tévedett, mikor (IMIT. 1907. Évkönyve, 149.) ף
Tomaschówor (Tomaschów lengyel város) Jakab rabbit Temesvár Jakabbá 
változtatta. 

c) Jakab Elek, Tanulmányok Erdély XVIII. századbeli jogtörté-
no tó bői (Budapest 1878.), 10—11. 
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tartott tehát Várad felé, ahol, úgy hitte, tervét könnyebben 
tudná elérni. Mielőtt Mádra szakadt, Ungvár környékén három -
negyed évig mint rabbi működött a zsidók között. A felvidékre 
Krakóból vetődött, itt fél éven át orvoslással foglalkozott. Krakóba 
Boroszló mellett körülbelül 1759 őszén vándorolt Prágából ; de 
mielőtt Krakóba eljutott, mint vándorrabbi megfordult Cseh־. 
Morvaországban, Sziléziában, főkép pedig Holleschau és Krém-
sier városokban rostokolt. Utóbbi helyen az olmützi püspöktol 
útlevelet kapott és evvel indult Krakóba. 

A hétéves háborúnak valószinüleg második esztendejében 
Bécsben is járt, éppen akkor, midőn Mária Terézia seregei Nagy 
Frigyes fölött diadalt aratván, a császárváros győzelmi ünnepet 
ült. Több ízben volt Pozsonyban, utoljára az ötvenes évek első 
felében. 

Előadta, hogy valaha Amszterdamban 12 évig volt rabbi, 
ott halt meg első neje. Második feleségét 1758 felé P r ágában 
vesztette el. Hét fia és egy leánya van. Gyermekeinek neve és 
tartózkodási helye : Löbl majnai Frankfurtban, Zudel Hanau-
ban, Jakab majnai Frankfurt mellett levő Oberbachban. 1 ) 
Sámuel Zimonyban, Salamon, Ezekiel, Mózes, Benedek vala-
mennyien Prágában, Sára leánya pedig a csehországi Po lnában 
Jakab ben Salamonnak felesége. 

Bárányi megkérdezte, hogy megkeresztelése után nem fog-e 
Jeruzsálembe menni? Mire úgy nyilatkozott, hogy nem akar 
Váradról eltávozni, hanem ott óhajt meghalni. 

Az alispán figyelmét nem kerülte el, hogy az előtte ál lott 
zsidón nem vett észre szelídséget, béketűrést és hogy nem á rul ta 
el azt a komoly alázatosságot, melyet a kitérni vágyótól e lvár t 
volna. Sót inkább oly indulatosan viselkedett gyakran, hogy 
az alispánnak kellett ót csitítania. Ezenkívül Bárányi azt a benyo-
mást szerezte, hogy Ábrahám Iiázár feleletei csaknem egészen 
másként hangzanak, mint azok a nyilatkozatok, melyeket a vizs-
gálát előtt a püspök és a gvárdián az idegentől hallottak és 
továbbadtak. 

Kihallgatva Ábrahám Lázárt, átnézte ennek két l ádá já t 
é s egyéb podgyászát, amelyek piszkosak, szegényesek voltak. 
Néhány kenócsös üveg volt azokban, olaj, virágból szűrt víz. 

 .Ilyen város nincs, valószínűleg tollhiba Offenbach helyett (י
Magyar-Zsidó Szemle. 1907. II. füzet. 9 
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zacskókba, papírokba göngyölgetett gyökerek, füvek, virágok, 
mindegyikből alig valami, rondán, rendetlenül berakva. Talált 
még bennük szakadt ruhákat, értéktelen holmikat, mosdatlan, 
rossz vászondarabokat, kevés ágyneműt. Közben ott volt a héber 
nyelvű szentírás, két útlevél és egy zsidó eskü héber szövege.1) 

Az alispán előtt- gyanúsnak tűnt fel a rejtélyes ember, aki 
több vonásában hasonlított a kurrentált Neumannhoz. De azért 
nem merte elfogni, nehogy áttérési szándékát meghiúsítsa. Azon-
ban intézkedett, hogy folytonosan éber szemmel tartsák. Az alispán 
jelentésében tréfásan megjegyzi: miután Ábrahám Lázár azt erő-
sítgette, hogy Váradról nem igyekszik máshova, mint kikeresz-
telkedésével egyenesen az égbe, ide pedig lovon nem juthat az 
ember, tehát eladatta gebéit és az árukat Ábrahám Lázárnak 
kézbesíttette. 

Bárányi észleleteiről deczember 29-én tett jelentést a heh׳-
tartótanácsnak, ez pedig 17(54 január 9-én értesítette a királynőt 
a történtekről. Mária Terézia még e hó 27-én leküldte a helytartó-
tanácsnak végzését, melyben megparancsolta : intézkedjék, hogy 
Bihar vármegye, mivel terhelő gyanú nem forog fenn Ábrahám 
Lázár ellen és mivel nem azonos Neumannal, a letartóztatott 
zsidót az esetben, ha valami egyéb alapos ok nem kívánja fogva-
tartását, bocsássa szabadon és útlevéllel küldje származási helyére. 

A helytartóság 1764 február 7-én közölte Bihar vármegyé-
vei a királynő akaratát. 

Eddig terjednek az Ábrahám Lázárról szóló akták.2) 
Ki volt Ábrahám Lázár? 
Dr. Brann rabbiszemináriumi tanár Boroszlóban és dr. Sam-

ter velem együtt eredménytelenül fáradozott, hogy nyomára 
akadjunk. Nagyváradon és az Országos levéltárban levő akták 
kétségkívül fel fogják deríteni idővel e rejtélyes idegen kilétét ; 
és azt hiszem, hogy az újabb adatok meg fogják erősíteni azon 
feltevésemet, melyről dr. Brannak adtam kifejezést, hogy Ábra-
hám Lázár a sábáteusok egyik vándorpapja volt. 

Ábrahám Lázárral legalább eddig nem találkoztam Emden 
Jakab sábáteus-írtó nyomtatványai közt. Lehet, hogy volt ily nevű 

 Az alispán az Ábrahám Lázárnál talált iratokat felküldte a (ו
helytartótanácshoz, de azok most már nincsenek meg az akták közt. 

-) Országos levéltár, Judaeorum. Az okmányokat alább közlöm. 
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alakja a széleskörű mozgalomnak, de az is lehet, hogy Váradon 
nem mondta meg igazi nevét, mert ily nevű rabbi, Braun 
állítása szerint, nem létezett Amszterdamban. 

Sábáteus voltára váradi vallomásai és az Emden .lakaiי 
vita- s gúnyirataiban előforduló kulturhistóriai közlések nyújtják 
a támasztékot. 

A sábáteismus eredetileg, a XVII. században, nem volt más. 
mint a hit Sábátáj Czevi messiási rátermettségében. A zsidóság 
nyomorúsága és vágyakozása derült kor után okozta, hogy fel-
lépésekor nemcsak a ghettók könnyen hivő tömege, hanem hét• 
próbás jámborok és izmos eszű tudósok is bizalommal vár ták 
a smyrnai messiástól a megváltást. Kitérése és halála u t án nép-
szerűségének terjedelme összezsugorodott, hívei ezóta már nom 
kerültek ki a zsidóság számba vehető, komoly alakjai, hanem a 
selejtesek közül. 

A XVIII. században két új irányzat tapasztalható a sábá-
teizmusban. E név ekkor egyrészt azt a törekvést jelölt*־, mely 
a talmud befolyását a zsidó életre ki akarta küszöbölni, ami kez-
de tét jelentette a zsidó reform-mozgalomnak. Mendelssohn követői-
nek munkásságát ekkép a sábáteizmus már jóval elóbb elökészí-
tette. Másrészt pedig a sábáteizmus magvát képező myst iezizmus 
nemcsak a chászidságot vetette felszínre, hanem, valószínű le״ 
a franczia szabadkőművesség külsőségeinek hatása a l a t t , oly 
titkos társulatoknak adott életet, melyek az akkori angol, t iszta 
szabadkőművesség torzalakjai voltak és amelyeknek ka landor-
ságra hajló tagjai bizonyos szabadkőműves színezetű formák 
között alchimiát, kuruzslást űztek. 

A sábáteizmus ezen két iránya, mely a frankistáknál et;y«ryé 
olvadt,1) a XVIII. században Magyarországon is meglelhető. 
A sábáteismus hazánkba már a XVII. században beszivárgot t 
és még a következőben is megmaradt itt változott forrná Kan. 
A rajongás Budán Sábátáj Czeviért, Áskenázi Mordecháj szerep-
lése, a Frank kíséretében volt magyar zsidók2) tanúsít ják ezt. 
Későbbi terjedésénél talán nem volt nálunk közömbös az Kiben-
schütz név tisztelete. 

*) A szabadkőművesség nyomai felismerhetők Emden róluk szóló 
közléseiben. 

«) Emden, התאבקות (Lemberg 1877.) 18. b. ; Áskenázi Mm-dr•<•háj-
ról Büchler Sándor, Die Grabschrift des Mordechai Moehiach (<;«׳d1nk-
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Magyarországon Eibenschütz Jónátán altona-hamburg-
wandsbecki rabbinak több tanítványa élt. Ezek közé tartozott 
Hillel ben Löb Stomfáról, aki tanítójának Májmonide&hez fűződő 
értekezését adta ki.1) Pozsonyban Buchhalter Simon ben Nátán 
Keivel hálévi, akivel Eibenschütz kabbalisztikus levelezést foly-
tátott.2) Izsák Jehuda ben Jákob Kohén Kismártonból, aki 1761-ben 
Altonában kinyomatta a Peszáchra való hágádát, melyhez magva-
rázatot írt.3) Az Emdentól üldözött Kalisch Izsák és Arholz 
Nátán stomfai rabbik, Stasow Löb rohonczi rabbi.4) Tanít-
ványai,5) Pozsonyban megtelepedett fia, Mordecháj,6) de főkép 
méltányolt irodalmi működése egyengették hírét és becsületét. 
Érdemeinek elismerése indította a pozsonyi, stomfai és szeniczi 
hitközséget, hogy Emden támadásai ellen védelembe vegyék.7) 

A frankisták egyik mestere Eibenschütz Jónátán legifjab-
bik fia, Farkas volt. Az apa nimbuszának segítségével a még 
kiforratlan elméjű, kalandos fiu köré hazánkban és külföldön 
számosan csoportosultak. A hívek egyrésze nemcsak a talmud-
dal, hanem a zsidósággal is szakított, áttérvén a kereszténységre, 

buch zur Erinnerung an Dávid Kaufmann, 451.) és Emden, גת דרוכה 
79 a.: וגס החשוד המוכיח הגדול מ״ מרדכי, אשר היה מפורסם, היה מהמאמינים 
-Nem rég birto .בש״ץ ונשא על לבו מס של כסף רשם ש״ץ הקוק עליו
komba jutott adatok révén nem tartom megbízhatónak Weiss közléseit 
 .Askenázi családjáról (Pozsony 1900 ,אבני בית היוצר)

 Hillel, amint sajátkezű .(.Bécs 1796) בינה לעתים על דדמב״ם (ג
megjegyzéséből kiolvasom, Emerich Gumpertz Salamon prágai rabbi• 
tanácsosnak is tanítványa volt. 

«) Weissmann, עולם, כולל אגרות ותשובות לרבינו יונתן אייבשיטץ ctr 
ד דדב החסיד :így említi pozsonyi nagybátyját -זצל בחקירה אלהית  ד
 .המפורסם המקובל מו״ה חיים כהן

 סדר הגדה של פסח עם פירוש מהבר על הד גדיא (״.
 Utóbbiakról Löw Lipót értekezése, Bcnchananja I., 10, Geschichte (י

der ungarischen Sabbatháer és Első magyar-izraelita Naptár és Évkönyv 
(Pest, 1862). Emden: 21 התאבקות a, 24 ק הכסיל ו ח ש a , b, 28a. 31 b. 
34 a, 34 יקב זאב a, 3ő a, 38 b, 39 a, 41 a., 47 גת דרוכה b, 48 a, 49 a. 51 b. 
.V2 a, 54 a, 66 b, 67 a—69 b, 72 b, 74 a, b, — 77 b, 78 b stb., .121 תו־־ת הקנאות 

 munkámban (9—11) közölt levél Magyarországon שי למורה Ha a (•י
kelt, akkor irója is Eibcnschütz magyarországi tanítványai közé tartó״ 
zott. Ezen levél támadás a sábáteismus ellen. 

 *a, 52 a, 53 a. Eibenschüt גת דרוכה a, 48 שחוק הכסיל Emden 26 (״
és Arholzról az Országos levéltárban levő pozsonyvármegyei conscripcaüók 
is megemlékeznek. 

 .71, 82—83 ,(.Varsó, 1885) לוחות עדות :Eibenschütz ף
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a túlnyomó rész azonban, közte Eibenschütz Farkas is, a gnosz-
tikus-kabbalisztikus szellemet és felvilágosodottságnkat meg-
őrizve, hű maradt a zsidósághoz. 

Eibenschütz Farkas személyesen járt Magyarországon, hogy 
a sábáteizmusnak tagokat toborozzon.1) 1759 táján 2) Nagyvára-
don is megfordult, ahol a kitért frankistákkal értekezett. Nem 
tudjuk, hogy miért szemelte ki e czélra éppen Váradot, mely 
ekkor még jelentéktelen hitközség volt. A XVIII. század harmin-
czas éveiben készült conscriptió 3) Bihar vármegyében mind-
össze négy helyen talált zsidókat: Nagyváradon, Szőllősön, Acsá-
don és Sámsonban. A két utóbbi község jelenleg nem fekszik 
Bihar területén. Váradon 17 család tartózkodott, Szóllósön, Acsá-
don és Sámsonban pedig egy-egy. A váradi családok a következők 
voltak: Filep Isák, Isák Pulicz, Jacob Permán, Joseph Mosko-
vics, Moyses Pulicz, Jacob Kolmán, Jacob Scheil, Erez Pachrach, 
Salamon Jacob, Petrus Jacob, Marchus Wolfi, Jacob Uffer, Lasar 
Jacob, Jacob Hirschl, Simon Uffer, Sámuel Jacob, Isak Hirschl. 
E családok közül 12 Morvából származott, egy-egy Magyar-, 
Cseh- és Lengyelországból, Pachrach a Pfalzból, Filep Izsák 
eredete ismeretlen volt. 1770-ben már kilenczvenre növekedett 
Bihar vármegye zsidó családjainak száma, 1774-ben pedig 11 l-re.4) 
Az utóbbi esztendőben a családok száma következőképpen oszlott 
meg : Velencze 15, Nagyvárad 5, nagyváradi• vár területe 5, kamarai 
terület a vár mellett 5, Pusztaujlak 1, Sámson 18, Acsád 4, Modos-
torpályi 3, Hosszúpályi 1, Esztár 1, Pocsaj 1, Vértes 1, Dancs-
háza 1, Geszt 2, Mezógyán 1, Felsóábrány 1, Álmosd 21, Bagamér 
1, Céhtelek 2, Keserű 1, Köbölkút 2, Margitta 2, Mihályfalva 1, 
Olaszi 1, Ottomány 3, Gálospetri 1, Piskolt 3, Selind 5, Érsemjén 2, 
Kiskágya 1 családdal. Rabbi 1774-ben még nem volt a vármegyé־ 
ben,5) tanító is csak kettő működött ekkor; Velenczén ugyanis 

 .b יקב זאב Emden 44 (נ
•) Löw, i. h. szerint 1758-ban. Emden 18 התאבקות b, 19 b, 

 והלך לו לב״ש לעומק מדינת אוננא-ץ :a יקב זאב a, 30 b, 46 שחוק.הכסיל 24
 למקום וואדדיץ ויאסוף אליו כל צי־וע וכל זב ויל טמא לנפש המשומדים של
 .ש״ץ בפולץ שם עושים עמו כתעבותם

®) Országos levéltár. Urbaria et eonseriptiones fasc. 2, no. 71. 
*) Orsz. lev. Judaeorum. 
R) A jaroslawi Pintsew Éliás ben Mózes Gerzson bátorkeszi-i rabbi, 

kit Landau Ezekiei הגדיל ודישן ומוכיח rri-nak nevez ( ת אליהו 1 ל ד ה . k., 
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Josephus Sido 80 frt és Jacobus Hersli 90 frt évi jövedelemmel 
mint ludi magister instruens pueUas, vagvis mint leányok tanítója 
van az összeírásban feltüntetve. Zsinagóga Váradon és Sámson-
ban volt; utóbbi helyen az egyházfí heti fizetése 5 garasra rúgott, 
ezen csekély jövedelmét kiegészíté mások támogatása. 1775-ben 
a hitközség pecsétjének l) körirata: קהל גרוש וורדיין, alatta ötágú 
koronás Dávid pajzsa, melyet egy jobbra tekintő oroszlán tart 
a két lábával. Ez évben első biró volt Váradon Májer ben 
Jeruchám Fischel (Májer Filip), másodbiró Jomtov Lipmann 
ben Mózes (Filip Mózes), esküdtek Wolf ben Szimhá Kohén 
(Farkas Simon) és Ábrahám Izsák, kisbíró pedig Jakab Éliás. 

Ahol pár év előtt Eibenschütz Farkas összejövetelt tartott, 
ott jelentkezett Ábrahám Lázár kitérésre. Csak azért-e, mert 
Károlyban nem sikerült terve, vagy előre megfontolt szándékkal 
választotta-e ezen helyet kikeresztelkedésére, nem tudjuk meg-
állapítani. De az kézen fekszik, hogy a vallomásaiban meg-
nevezett külföldi községek valamennyien és a hazaiak egy része, 
melyeket felkeresett, sábáteus fészkek voltak és nagyobb részük-
ben Eibenschütz Farkas is megfordult. 

Magyarországon, mint Cseh-, Morva- és Lengyelországban a 
sábáteizmus nagy mérvet öltött.2) Magyarországon húzta meg 
magát és itt halt meg a sábáteizmus két főalakja is: Prossnitz 
Löbl3) és Podhajcer Mózes Dávid ben Mózes Czevi.4) Az utóbbi, 
ki orvoslással foglalkozott és azzal ámított, hogy kincsek hol-
létéről tud, nagyon hasonlított Ábrahám Lázárhoz. A sábáteiz-
mus továbbgyürüzéséről vándorpapok gondoskodtak, akik mis-
sionárus útjukat kocsin tették meg. Országról országra, városról-
városra jártak így, miként Ábrahám Lázár, hogy a sábáteizmust 
erőben és számban gyarapítsák és hozzá hasonlóan Morva- és 
Magyarországon •más sábáteus vándorpap is akadt, aki a keresz-

Prága, 1785.) valószínűleg később volt rabbi Nagyváradon, ahonnan 
elűzték. Egy 1800-ról keltezett nagyváradi levélen (ó-budai hitk. levéltár) 
a következő aláírás van: .ד כ״יץ זצ״ל  מידיי בדרג ד,הסיד המאה״ג מו״ה ח

 A nagyváradi hitközség 1800 támuz 25. levelének külsején (נ
(ó-budai hitk. lev.) a kissé töredezett pecsét török ornamentikás és török 
betűket tartalmaz; utóbbiakat nem tudtam megfejteni. 

n הדרים במדינת פיהם מעדדץ אונגאי־ץ המה .b גת דרוכה (״ 50 r r 
 העומדים על צד הידוע•

 תורת הקנאות, Emden .72 ף
 .b 57 גת דרוכה ף
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tény hitet felvette.1) Működésük nyomát számos zsidó kikeresz-
telkedése jelölte. Valószínűleg szintén a sábáteus tevékenység-
nek tudható be a máramarosvármegyei zsidóknak a helytartó-
tanácsnál 1772 szeptember 25-én tett az a panasza, hogy közülök 
a tehetősebbek részint a keresztény hitre állottak, részben kiván-
doroltak.2) 

Emden Jakab viszálykodó természete, személyeskedő tárna-
dásai miatt nem tartozik a zsidó irodalom rokonszenves alakjai 
közé, de ennek a kevéssé kedvelt férfiúnak meg volt az az érdeme, 
hogy a sábáteizmus rombolásának tóle telhetőleg gátat vetett. 

II. 

«) Emden 82 נת דרנכה b.: לא לבד היו למוקש לכית ישראל יבי אם 
 •גם הנוצרין שבמעהרין ואונגארץ מונים בשקי־,להתראות מתנצרים בזיוף

a) Országos lev., Judaeorum: Plurimorum enim, eorumque, valen-
táorum partim in orthodoxam fidem conversorum, partim vero e Gremio 
Comitatus hujus emigratorum Judaeorum adrepartitum Taxam nos mise-
riores, velut onus alienum supportare necessitabamur. 

Extractus Benigni Mandati Regy ddo. 9a July 1763 elargiti. 
Ex quo porro clementer decrevissemus, ut quidam per Sa-

crum Baptismum renatus Judaeus Carolus Fridericus Alexander 
Neumann cognominatus, velut Homo ex Projectis suis periculo-
8us ex omnibus Caeo-Regys Ditionibus nostris uti ex Hungaria 
et Transylvania penitus amandetur, ac eliminetur, ac ita quidem, 
ut si is alicubi in Ditionibus Nris deprehensus fuerit, statim com-
prehendatur et Temesvarium deducatur. 

Atque hinc quemadmodum respectu praedicti hominis in 
Ditionibus Germanicis Nostris requisitis Dispositiones fieri ele-
menter jam jussimus. 

Ita etiam Fidelitatibus Vestris penes acclusionem Personae 
Ejusdem Hominis Descriptionis benigne committendum esse 
duximus, quatenus ad effectum praeattactae Resolutionis Nostrae 
per Regnum opportuna disponere noverint. Dátum Viennae 
Austriae die et Anno ut supra. 

Maria Theresia. Comes Franciscus Eszterhazy. 
Josephus Jablanczy. 
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Beschreibung des getauften Judens Carl Friderich Naűman. 
Dieser ist von Kleiner hágerer Natúr, blass, und láng-

lichten Gesichts, welches untern her schmal ist, hat kleine Augen, 
röthlichte Augenbraun, und ein gespitzte etwas langlichte Naase, 
tragt eine weisse Perouque, und wird beylayfig 60 Jahr alt sevn. 

Excelsum Consilium Regium Locumtenentiale Hungaricum ! 
Domini Domini Gratiosissimi Colendissimi! 

Hebraeus quidam provectae aetatis Abrahara Lázár se nomi-
nans, Praga, ut refert, oriundus, circa llmam praesentis penes 
passuales Submontani Oppidi Maad Notarii, Magnó Varadi-
num perveniens, ad Domum Religiosam R. R. P. P. Capucinorum 
se recepit, et ad Baptismum, morae impatiens, admitti postula-
vit; quod tamen, fundamentis fidei, minus imbuto, usquedum, 
in his, quae Scitu summe necessaris 8unt, cum experimento ali-
quali suae constantiae, instrueretur, admissum non est; quan-
quam Is, omnem moram, ingratissimo tulerit cum resensu, asserans: 
Non adipiscendorum, ad Sustentandam vitám necessariorum 
(quae sibi minimé deessent) mediorum causa, Religionem Romano 
Catholicam se amplecti; verum unice Salutis aeternae conse-
quendae gratia, postquam videlicet hanc praecise Orthodoxam, 
etSalvificam fore agnovisset. Jactitabat insuper coram Superiore 
praefate Domus Religiosae, tandem etiam coram Ipsomet Excel-
lentissimo Domino Episcopo Diaecesano, illis se esse provisum 
facultatibus, secum habitis, ut non tantum P. P. Capucinorum, 
sed toti etiam Civitati Magnó Varadiensi notabile beneficium 
conferre valeat. Postquam igitur mihi, tunc in oppido Varad 
Olaszi constituto, praesentia Hebraei istius innotuisset; e re 
publici, munerisque mei, fore, existimavi: ut eundem coram 
intuerer; passuales, ac alias Literas apud illum ne fors reperibi-
les Scrutarer: ac pro ratione occurentium Circumstantiarum 
illum examinarem. Quae non secus, quam praevia apud Excellen-
tissimum Dominum Episcopum Diaecesanum insinuatione, insti-
tuere volui. Obtento itaque ibidem indultu 14a hujus Domum 
Saepefatorum R. R. P. P. cum Judice Nobilium, et Iurassore 
ad Latus meum assumptis, ingressus cum venia etiam R. P. Gvar-
diani, Hebraeum istum in summa lenitate allocutus sum, prae-
missoque ad mitigandum ejus animum congruo sermone, ne 
videlicet vei minimo essem offendiculo, examen (quod praesen-
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tibus demisse advolvo) institui; nihil interim minus, quain man-
svetudinem, patientiam, et humilitatem homini ad Seriam paeni-
tentiam disposito, necessarias, observare in illo potui. Imo tan-
topere excandescebat saepius, ut precibus iteratis ad mit iora 
eundem reducere debuerim. 

Bene mihi impresseram illa, quae ex ore hujus Hebraei . 
antequam faciem ejus viderem, tum per Excellentissimuni Domi-
num Episcopum, cum verő Reverendum P. Gvardianum (apu-
cinum mihi ,referebantur; a quibus benevola ipsius responsa. 
in adveluto contenta, per totum fere differunt. 

Inspectis demum duabus illius cistulis, alisque Saremis, 
immunditiem, et miseriam perfecte adumrantibus, nihil aliud 
inveni, quam, in vitrellis aliquot, ungventa, aliquas Species 
olei, aquas florum destillatas; vesicis item, et chartis involutas 
radices, herbas et flores, omnia nempe in modica q u a n t i t a t e . 
male disposita, sordida; item vestes laceras, reculas nullius való-
ris, frusta telarum illota, absurda, et modica lectisternia his 
non absimilia. Librum reperi unicum, Testamentum quipe vetus 
Hebraicum; scripta verő exceptis quibusdam Schaedis Triesi-
malibus non alia, quam Passuales Notarii Oppidi Maad, alias 
item, in Anno 1758 in Bohaemia sibi datas, et formuláin J u r a -
menti Judaeorum Hebraice concinnatam, praesentibus demisso 
acclusas. 

Prosopographiam ejus quod attinet, in pluribus punet is 
ea convénit, cum descriptione Caroli Friderici Alexandri N e ű m a n . 
Est enim humilis Staturae, macilentus, oblongae macilentar  ׳
faciei, parvorum oculorum, nasi oblongi, aliquantum Simnii, 
non quidem minus cuspidati, sed nec adeo obtusi. Canities vele-
rem colorem superciliorum mutavit, potuerant tamen esse subrufla . 
Propriis tegitus Capillis, antea quidem, ut apparet, suceisis, et 
a semestri circiter succrescentibus, unde supponitur eapi 11.1 
mentő eum fuisse usum. 

Et quamvis multae circumstantiae hunc mihi suspectum 
reddidissent; cum nihilominus Deus solus est, qui scrutatur alulit a 
cordium, etiam extra Monasterium jam constituto, m a n u s impo-
nere nolui, ne forte bonam ipsius impediam intentionem. Disposi-
tiones interim feci; ut 8ub vigilibus continuo esset oculis. Duos 
verő ejus equellos macilentos, pretio quo possjmt, man ibus e jus 
consignando, distrahi jussi, cum aliunde Varadino, recta in Caeluni. 
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nec uspiam aliorsum, tendere se affirmet, quo utique equis vehi 
non oportet. Gratiosam in reliquo Illius intuitu, Exceisi Consilii 
Regii dispositionem humillime expetens, me altis Gratiis ac favo-
ribus commendo, et in profundissima Submissione persisto 

Exceisi Consilii Regii 
Micske 29a Decembris 1763. 

humillimus, obsequentissimus servus 
Gábriel Bárányi m. p. 

Benevolum Examen Abrahami Lazar Hebraei quabuc 
Varadinum recenter venientis. 
Interrogatoria. 

lra0• Quomodo 
vocaris, quot An-
norum, unde ori-
undus, cujus con-
ditionis es? 

2°• Unde venisti 
ad has partes? 

3i0־ Quamdiu 
moratus es in Op-
pido Mad, et 
quamdiu in Op-
pido Károly? 

-Quem in fi ׳4°
nem venisti huc 
Varadinum ? 

5t0• Unde ve-
nisti ad Oppidum 
Mad ? 

61"• Ungvári-
num autem unde 
venisti ? 

7°• Quamdiu 
morabaris Cra-
coviae? 

Responsa. 
Ad lm a m  Vocor Abrahamus Lazar ׳

Ajinorum 81, Pragensis, Viduus, Medicus, 
et respective Rabinus. 

Ad 2müm׳ lm u m Veni ad Oppidum Mad, 
inde per varia loca ad Oppidum Károly, 
ac inde huc Varadinum. 

Ad 3um• In Oppido Mad moratus sum 
cir. tribus Hebd., in Oppido autem Károly 
duabus, inde vero Magnó Varadinum per 
Possessionem Almosd (ubi apud ibidem 
habitantes Judaeos una die morabar) veni. 

Ad 4mun1• Ego eo fine intendi, et veni 
Varadinum, quatenus baptisari, et Sacram 
Romano Catholicam Fidem amplecti pos-
sim, siquidem primo finem hunc assequi 
volens Karolini apud Rdos Patres Pia-
rista8, ibidem per Judaeos impeditus fueriin, 
subsequenter, svasu dictorum R. R. P. P . 
me huc contuli, quatenus faciliorem mei 
intenti finem adipisci possim. 

Ad 5um* Veni ad Oppidum Mad Ung-
varino, ubi tribus quadrantibus Anni mora-
bar, quo morae meae tempore in circum-
ferentia residentes Judaeos, qua Rabinus 
instruxi, et imbui. 

Ad 6mum• Veni ex Polonia Civitate 
autem Cracovia. 

Ad 7mum־ Integro medio Anno ibidem 
magnas Artes exercui, medicas. 
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 Cracovium ׳8°
unde venisti ? י 

9n0׳ Quantum 
tempus interces-
sit, a quo Praga 
movisti ? 

10mp• Cum om-
nis mora, quae 
per te adusque 
deducta est, vix 
semi alterum An.־ 
num excedat, ubi 
ergo morabaris ? 

11°• Cum qui-
bus Passualibus 
perexisti ad Op-
pidum Mad? 

12°• Quando 
fuisti novissime 
Y;ennae ? 

13i0, PosonJ 
autem quando f u-
isti ulfcima vice? 

14. Quo habes 
intentionem hinc 
discedendi, post-
quam susceperis 
baptismum ? 

150, Habesne 
Jerosolimam di-
scedendi inten-
tionem suscepto 
hic Baptismo ? 

16°• Cum dicas 
te esse Viduum, 
ubi est mortua 
tua Consors. 

 Habesne י17°
Prolesex utraque 

Ad 8um׳ Illuc perrexi ex Bohém i a. 
Pragia, per Silesiam juxta Vratislaviam. 

Ad 9um• Iam sunt elapsi tres A n n i , et 
cir. duo Menses, a quo inde movi. 

Ad 10ttm״ In Bohemia, Moravia, Silesia, 
signanter Holischaviae, Cremsiry, hinc 
inde, qua Rabinus Judaeos instrnebain. 
Et hinc ad loca in specie ubi quantum 
moratus sum qua Rabinus Missionarius, 
me reflectere nequeo. 

Ad l l u m Cum Notary Oppidi Ungvár 
Passualibus veni ad Mad, Ungvarinum 
autem cum Passualibus Civitatis Craco-
viensis, Cracoviam vero veni cum Pas-
sualibus Episcopi Olomucensis ( remsiry 
datis; illuc vero penes Passuales varias, 
de Mense in Mensem datas, quae ad 
quatuor hebdom., tempore Belli dari sole-
bant. 

Ad 12um• Fui ante quatuor, vei cir. 
5que Annos, dum nempe solemniter 
triumphus celebrabatur. 

Ad 13ium• Ego multis vicibus ibi <110ן-
que fui, interim a quo ultima vice ibidoni 
exstiteram, jam sunt elapsi 10 vei cir. 
9 Anni. 

Ad 14um• Ego suscepto Babtismo, hic 
manere, et mori volo. 

Ad 16. Nullum habeo intentionem, sed 
prout dixi hic mori cupio. 

Ad 16um• lm* mea Consors est mortua 
Amsterodami, in Hollandia, ubi 12 Annis 
egi Rabinum, vero mortua est Pragae 
ante ab hinc quinque Annos. 

Ad 17unL Habeo octo filios, et unam 
filiam. lm u s est Lebl, Francofurti ad 



140 DR. BÜCHLEtt SÁNDOR. 

Conjuge, et ubi Maenum, Hannoviae, Zudel nomine, 
sunt? 3 iu i Jacobus, in oppid^ Oberbach, prope 
Francofurtum ad Maenum, 4tu8 Sámuel, degens in Zemlin in 
Banatu Temesiensis, 5tus Salomon degens Pragae, 608 Ezechiel, 
Ibidem, 7 t u s Moyses, Ibidem, 8 t u 8 Benedictus, Ibidem aeque 
degens. Filiam vero Saram habeo, Jacobo, filio Salomonis, 
nuptam in Oppido Pol. in Bohemia degentis. 

 Quas res Ad 18um* Quaepiam medicamenta, et ׳18°
tecum circumfers, vestitum, caeterum nihil suspecti. 
et qualiter panem 
(juaeris ? 

Peractum Magnó Yaradini Die 14a Decembris 1763 per 
Josephum Szent-Iványi Ordinar. Judicem Nobilium, et Joannem 
Baliban Jurassorem, praesente Ordinario Comite Gabriele 
Bárányi in Domo R. R. P. P. Capucinorum. 

Maria Theresia etc. 

Reverendissime etc. Intuitu cujusdam Judaei Abraham L&zar 
cognominati in Comitatu Bihariensi detenti, demissam Fideli-
tatum Yestrarum Repraesentationem sub die 9 a . delabentis 
Mensis isthuc submissam elementer accepimus; Et siquid«m 
ex submissis Actis nihil talis, quod praefatum Detentum 
quaqua ratione fundata gravare posset, erueretur; Sed neque 
Is sit, de quo benignum Rescriptum nostrum sub die 9• mensis 
July Anno praeterito expeditum meminit. Hinc Fidelitatibus 
Vris benigne rescribendum, atque una committendum esse 
duximus quatenus apud Cottum Bihariensem disponere noverin^ 
ut Is suprafatum Judaeum {ni aliud quid fundati circa 
eundem subsit) absque ulteriori Detentione liberum dimittat. 
et penes Passuales Eidem extradandas, Dlum ad Locum 
Originis suae remittat. Dátum Yiennae Austriae die 27a Mensis 
January 1764. 

Maria Theresia m, p. 

Comes Franciscus Eszterhazy m. p. 
Ladislaus Batta m. p. 

Keszthely. DR. BÜCHLER SÁNDOR, 




