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• Magyar nyelvű zsidó bibliafordítás

• Magyarországi zsidóság történetének 

kutatása, dokumentálása

• Zsidó tudományok művelése, 

ismeretterjesztés





Miért / Miért ne?

• Arámi, görög, arab, jiddis fordítások 
használata vs. modern fordítások tilalma 
(pl. Mendelssohn-féle Biur)

• Oktatási , tudományos és liturgikus használat 
igénye

• Teológiai / értelmezési különbségek

Protestáns – zsidó fordítás

Tradicionális – „filológiai”



• Bloch Mózes: Mózes öt könyve (1840-41) és 
Első jósok (Józsué, 1842)

• Rosenthal Móric: Dávid király énekei (1841), 
ugyanő sziddur-fordítást is (1841)

• Bauer-Márkfi Herman: Salamon hasonlatai 
(1844) 

► Löw Lipót felhívása (Magyar Zsinagóga, 
1847) egy teljes, népiskola oktatásra alkalmas 
fordítás elkészítésére



►1868-69-es kongresszus határozata –
iskolaalapból bibliafordításra is

• Mózes öt könyve (vagy részei) iskolai 
használatra – neológ vallástanárok által:

Kohn Salamon (1868), Reich Ignác (1869), 
Füredi Ignác (1881), Deutsch Henrik (1888) 

• Zsoltárok, Eszter könyve fordítások (1880-
1890-es évekből)



„A Magyar-Zsidó Szemlének ez legyen a 
ceterum censeója. Amíg a zsinagógának 
magyar bibliája nincs, addig szégyenfolt 
van rajta. (102, Löw Immánuel)

„Ha tehát valaha volt ügy, mely egyúttal zsidó 
és magyar, nemzeti és felekezeti, bizonyára a 
Népszerű Irodalmi Vállalat az.” (442, Bacher Vilmos)



Kispróféták –
doktori értekezések sorozata (1887–1895)

• Ziegler Ignác: Malakiás próféta könyve (1887)

• Braun Salamon: Náhum könyve (1893)

• Singer Bernát: Cefanja könyve (1893)

• Dékány Géza: Habakuk könyve (1894)

• Herskovits Dezső: Joel próféta könyve (1894)

• Singer Jakab: Jónás próféta könyve (1894)

• Steiner Márkus: Mikeás próféta könyve (1894)

• Lichtmann Mór: Zakariás próféta könyve (1895)



IMIT fordítás: 1898-1907

Fordítók Lektorok

Tóra Bernstein Béla ◙ Blau Lajos ◙ ◊

Történeti könyvek Fischer Gyula ◙ Schill Salamon (◊)

Nagypróféták Neumann Ede ◙ Vajda Béla ◙
Kecskeméti Lipót ◙

Kispróféták Lőwy Mór Büchler Adolf ◙

Iratok Perls Ármin
Vajda Béla ◙
Bárány József ◙
Herczog Manó ◙

Bacher Vilmos ◊
Bánóczy József ◊
Krausz Sámuel ◙

◙ A Rabbiképző végzettje

◊ A Rabbiképző tanára





Felekezettörténet – identitásépítés
és apologetika

• Felekezeti / intézményi keretben gondolkodás

• neológ identitás visszavetítése

• magyar-zsidó együttélés / történetiség 
apologetikája

„Nem jöttment, nem ágról szakadt itt a zsidó, 
de ősi talajban fogant itt a gyökere, s joga van 
ahhoz a röghöz, melyhez ezredéves emlékei 
fűződnek.” (Venetianer Lajos, 1922)



Kaufmann Dávid tanítványai –
az első hitközség-monográfiák

• Steinherz Jakab – Székesfehérvár (1895)

• Pollák Miksa – Sopron (1896)

• Vajda Béla – Abony (1896)

• Büchler Sándor- Budapest (1901)

• Eisler Mátyás – Erdély (1901)

• Singer Jakab – Temes megye (1907)

• Bernstein Béla – Szombathely (1914)



1: Friss Ármin – Weisz Mór szerk. (1903)

Időkeret: 1092–1539

„megdönthetetlen tanúbizonyságát nyújtva 
annak, hogy a magyarországi zsidók felekezeti 
életükön kívül mindig tevékeny részt hazájuk 
gazdasági felvirágoztatásában s elősegítve 
dicsőséges nemzeti és nemzetközi hivatása 
teljesítését”



2-4: Mandl Bernát szerk. (1937–38)

Időkeret: 1540–1740

5-18: Grünwald Fülöp és Scheiber Sándor  szerk. 
(1959–1980)

Időkeret: 1096–1789



Scheiber Sándor szerkesztésében, MIOK kiadás 
(1966–1982)

• Schweitzer József – Pécs, Tolna megye

• Grünwald Fülöp 

• Domán István - Győr

• Harsányi László – Szentes, Büdszentmihály, 
Kőszeg, Hajdúvárosok

• Dávid Ferenc – Soproni zsinagóga





Zsidó tudományok 
művelése, ismeretterjesztés

• Budapesti Országos Rabbiképző-Intézet
Értesítője

• Magyar-Zsidó Szemle

• Ha-cofé (1911-1931)

• IMIT Évkönyvek

• IMIT kiadványok



• Kecskeméti Ármin: A zsidó irodalom története 
és A zsidók egyetemes története

• Wellesz Gyula: Rasi élete és működése

• Pollák Miksa: Tompa Mihály és a Biblia

• Guttmann Mihály – Harmos Sándor, szerk.: 
Péchi Simon szombatos imádságos könyve

• Venetianer Lajos: A zsidóság szervezete az 
európai államokban


