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A Malryar Izraeliták Ors.ágos K~pvlsele

ttnek 2vkllnyve Scheiber Sándor professzor,
a Rabbiképző Intézet Igazgatójának szerkesz
tésében jelenik meg, a magyar szellemi élet
nek különös ízű, rníndíg meglepetésekkel
szolgáló eseménye. A magyar irodalom és
történelem olyan, addig ismeretlen vonat
kozásait tárja évről évre az olvasó elé,
amelyek csak ebből a kiadványból Ismer
hetők meg. A szerkesztői módszer azt a
vitathatatlan igazllágot érzékelteti, hogy a
hazai zsidóság története a magyar törté
nelem szerves része, szellemisége, főleg az
ősi Izraelita vallási kincsek az élő hagyo
mány erejével ható értékei kultúránknak.
Azzal együtt él, leválaszthatatlan és gazda
gító eleme - és csak addig élhet s marad
hat fönn, ameddig ezzel egyetemben vállal
ja-vállalhatja századok szentesítette közös
ségét a magyarsággal, hűen őrizve szent
hagyományait.

Hogy mennyire a magyar népben gyö
kerezik az együttélés teremtette közös ha
gyomány, azt a folklór tárgykörével foglal
kozó tanulmányok bizonyítják a legjobban
(Együd Arpád: A bolygó zsld6 mondája a
somogyi néphagyományban) , és azok a tör
ténelmi tanulmányok, amelyek Mohács, az
1848-as szabadságharc vagy alI. vllághábo
runak magyarságot és ZSidóságot közötr
sorsvállalásra késztető, hősi és drámai ese
ményeit tárgyalják. Káldy-Nagy Gyula a
buélai zsidók 1526-os helyzetéről ír (Szám
azetés vagy áttelepités?); Kertai Friedrich
Klára a Kossuth-bankók készítőjéröl, Ma
gyarország első rézmetszőjéről, Tyroler ,J6
zsefről; Domán István Az amerikai magyar
saJt6 vélekedése a második zsldótllrvényr61
címmel közöl tanulmányt. - A II. világ
háború tragikus eseményeiről szölö írásokat
a személyes hangvételű visszaemlékezések
teszik még hitelesebbé : Polifémosz barlangja
címen Szabolcsi Bence hagyatékából egy 1944
novemberi keltezésű naplórészlet mellett
több más ugyancsak Izgalmas és dokumen
táUs jellegű anyag lát Itt napvllágot.

Külön érdeklődésre tarthat számot Dán
Róbert Báthori Zsigmond erdélyi fejedelem
és Szlnan basa zsld6 orvosa eímü tanulmá
nya, melyben a kitűnő kutató a szakembe
reket régen érdeklö személyazonositást old
meg, rámutatva a magyar-török _diplomá
ciában részt vevő zsidók politikai tevékeny
ségére, áttekintést nyújtva a korabeli Er
délyről is.

Bihari József egy. a századelön műkö

dött Irodalmár munkásságát mutatja be, aki
Madách halhatatlan remekművén kívül -Ju
hász Gyula, Somlyó Zoltán, Kosztol'nyi
Dezsö, Tóth Arpád, Várnai zseni, Szép
Ernő és különösen az őt pártfogoló Ady

szamos múvét fordította le "zamatos, keleti
jiddis nyelvre" (HOlder ,J6zsef kllltlll és
mafordit61 tev~kenyséle, tekintettel Az em
be'r trag~dláJa Jiddis fordítására). - Lan
deszman György Lllwy ,Jóuef héber tldvhlll
kllltem~nYét. egy eddig ismeretlen nyomtat
ványt tesz közzé és mutat be. - Cs1l1ag
István H1nchler Ignác Ifjtlkori arcképéhez
címmel a hires szemész-orvos - aki Arany
Jánost és Munkácsy Mihályt ls kezelte
életrajzát gazdagítja újabb adalékokkal, nem
annyira a gyógyítás területén oly kiváló
szakembernek állítva emléket, hanem inkább
magát az embert, az Eötvös József, Deák
Férene és Trefort Agoston köréhez tartozó
hazafInak egy jelentős életszakaszát tárgyal
ja. - Schweitzer József Galambos Ferenc
nek a VIglIIában megjelent (1973. 2. sz.),
Winkler Mihályról írt tanulmányát egészíti
ki, feltárva a tudós plébános munkáiban a
XVIII. századi bonyhádi zsidó közösségpl
való kapcsolatának hatásait.

Héber Imre, a MIOK és a Budapesti izra
elita Hitközség elnöke a magyarorsz,gl ZSi
dóság életét annak Intézményein és kíad
ványaín keresztüllsmertetl, folytatva elöd
jének, a közelmúltban elhunyt Seifert Géz'
nak ez irányú t'jékoztató tanutmánysoro
zatát.

G. GY.

MAGYAR KURIR

A Magyar Kurír a Katolikus Püs
pöki Kar félhivatalos hírügynök
ségi értesítöíe, mely néhány oldal
terjedelemben. kőnyomatos eljárás
SaJ jelenik meg. FŐ62lel"kesztője;

Dr. Go;ák János.
A lap elsősorban a magvar egy

házi élet jelentős és aktuális ese
ményeirol tudósít. de míndazokröl
az érdekes külföldi hírekről is be
számol. amelyek vaJ.lási életünket
érintik. s a hazai teológiai és egy
házpolitdkai változásokra is hatás
sal lehe'1lnek. Célja. h~y informál
ja a közvéleményt mindarról, ami
ez iránYÚ tájék:0z6dásunka~ sea1t
heti.

A Magyar Kurírra csak az elő

fizetők talI'lthatnak iltényt., a POSta
nem terjeszti.
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