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RÉGI NAPLÓK. 

IV. 
(Befejezés.) 

Tekintetes Társaság ! 
Tisztelt hallgató közönség ! 

N em követelhetem, hogy emlékezzenek rá, hol 
hagytam el a multkor a szüleim naplóiból szedett 
részletek fölolvasását. De mert való életet rajzolnak, 
rá szabad olvasnom a Goethe szavát: «Da, wo Ihr's 
packt, ist es interessant~>. Érdekes, de nem csupán 
nekem. Érdekes bárki másra nézve is, aki egy rég 
letünt korszak · társas életének egyes képeit ismeri 
meg ez irásokból, s aki rokonérzéssel viseltetik egy 
küzdő emberpár sorsa iránt. 

Ilyenül ismertem meg ezt a közönséget s ennél 
fogva bátran sorjáztatok el előtte ismét egy sereg 
rajzot, hiven édes anyám följegyzései s az ezek hé
zagait pótló élő szóval előadott emlékei nyomán. 

Míg édes a ty ám oda j árt « stácziót • keresni valahol 
Eszék tájékán Orahoviczán, egy kicsi horvát faluban, 
bolygva egyre mint az örök zsidó: anyámmal V erae
ezen vártuk a kedvező szerencsét, a megváltó jó 
híreket. De hát az akkori posta ritkán járt, nem is 
volt teljesen megbizható és - · pénzbe, különösen a 
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mai vitelbérhez fogva: aránytalan sokba került. Csak 
amidön valami «alkalmatosság» akadt, ha t. i. vala
mely ismerős, vagy akár ismel'etlen jó ember vállal
kozott ingyen postásnak, vettük sorait a bujdosónak. 

Közben magam fölcserepedtem. Alig lebettem öt 
éves, midőn édes anyám, féltve az elvadulás és el
butulás kettős veszedelmétől, iskolába járatott. Maga 
vitt oda, maga bozott el onnan napjában kétszer, 
ami négy utat jelent, meg-megszakítván varró mun
káj át. Mert hogy cs elédre nem futotta. 

Az a kis csürhe, mely ott, abban a pajtaféle &1-
kotmányban, <' tanul óság•> néven naponkint össze
verődött - talán inkább összeröffent - német és 
rácz fiúkból tellett. Magyar egy sem volt közöttünk, 
mert hogy magam is addiglan csak horvátul beszél· 
tem, valamint hogy ezen a nyelven is szólamlottam 
meg; s míg ide Pest alá, Péczelre nem jutottunk, 
azt sem tudtam, mi néven szólítják a magyar Istent. 
Az is igaz, hogy ma már azt sem tudom, mi néven 
szólítják a horvát Istent. Egy betüig elfelejtettem ezt 
az, úgy hallom, legzengzetesebb szláv idiomát. A har
madik Istent azonban, Izráel Istenét, annál jobban 
ismertem. Dehogy felej tette volna el édes anyám az 
esti krisme-áldást elmondatni velem. Idegen nyelvek
ből pedig csak nehány német morzsát ha szedtem föl. 

Ha az én pajtásaimat méltán neveztem el csürhé
nek, annál inkább illett a mi tanítómesterünkre a 
« Sauhirh elnevezés, melyet a taksák szives elenge
désével ily későn adományozak neki. Tudatlan volt 
és durva. S hogy rátért az én sz ületési hibám1·a mi
dön megértette t. i, hogy én csak amolyan jak.hecz-
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gyerek vagyok: majd okkal, majd ok nélkül bele
kapaszkodott sűrií szőke hajamba s azon emelt föl 

J 

hogy, amint röhögve mondá, •megmutassa nekE:m 
Konstantinápolyt. » Csoda, hogy maradt még dús für
teimből valamicske immáron gyérülő koponyámon. 
De azt az elégtételt nem szereztem meg Hüttermann 
tanitó nrna.k, hogy kinzásai miatt sina fakadjak. 
Aminek p ersze a gyermekek még jobban megörül
tek volna. Azt, hogy metsző spárgával napoillint egy 
órára azorosra kötötte egymáshoz a két tenyeremet, 
már föl sem vettem. Csak akkor sajgott, Inidön a 
szomszéd kertből átrepülő borizií almából nem szed
hettem ! Perug egy jó szivií néni nekem szánta, de 
mind az én kedves tanuló társaimnak jutott, akik 
mohón kapkodták és falták föl. Édes anyám, ami
dön otthon m eglátta a madzag mély yágásait s fésü
léskor kezében maradt egy-egy csomó kenderszösz : 
a székre dőlt, zokogott, amire aztán segítettem neki 
sírni magam is. 

Az egyedülvalóság bánatában magára maradt asz
szony előtt - mily kedvező fordulat! - csakhamar 
megnyiltak a verseczi társaság jobb házai: keresztény 
és zsidó körök vegyest. Fölismerték az ő értékét s 
egyenlőül fogadták. Két család, melybe kiilönö"'en 
járatos volt, j eles fiakat sziilt és ne-reU a magyar 
nemzetnek. A Heim-házból került a kitünő nemzet 
gazda, Hazai Ernő, és unokájában egyik legsikere
sebb vígjátékírónk: Berezik .Árpád. Az ör eg Herzog 
patikárina meg a már-már világhírre kapott Herczeg 
Ferenczet nevezbeté unokáj ának, azt a honi írót. aki 
els6 fedezte föl a voltaképeni magyar társadalmat, 
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intimus, találó szinekkel föstve különösen a gentry
nek nevezett és madernséget váltott középosztályt, 
malynek eleddig hű jellemzésével még nem találkaz
tam elbeszélő irodalmunkban. E faj müvelöi csak 
történeti, mágnási s népi életet rajzoltak elibénk; 
ut ó b bit nagy müvészettel ; · az előkelő körök életét, 
mozgató erej ét azonban azokásainak fogyatékos isme
retével, vagy ha ismeretével: durva, szinte gyári fel
dolgozásban. 

Legboldogabb akkor voltam, midőn Angyelkovicsék
nál lehettünk, mert hogy a három Angyelkovics-leány 
igazán angyali három leány volt: szépek is, jók is. 
Hiszen folyton. tömködtek süteménynyel, mazsolával, 
és ölelgettek és csókolgattak, ami nekem nagy örö
möt szerzett, csaknem akkorát, mint a sütemény 
meg a mazsola. Különös hévvel beczéztek és azoron
gattak az akkori viselet szerint meztelen, ám a min
den időkben divatos, kerek ő fehér karjaikba, midön 
deli lovastisztek voltak jelen a nagy nappaliban, 
malynek ma salon a neve. A szép lányok engem 
simogattak, karolgattak, de - úgy érzem ma - én 
csak villámvezeték voltam, amolyan medium. Mert 
hogy a kisasszonyok gyöngédségein átestem, a katona 
bácsik rendre a térdjeiken lovagoltattak s nyalka 
bajszaikkal egymásután kefélték le rólam a szüzi 
csókokat. A «három gráczia,, közül - így n·evezték 
el öket - a Milicza vonzódott, omen et nomen, a 
milicziához legjobban, amint hogy felesége is lett 
egy szőke kapitánynak, aki tíz évvel később a má
sodik szolnoki csatán esett el egy magyar golyótóL 

Legezivesebben azonban egy nagy palotában időz-
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tem: a szerb patriárka, Rajasiesnak a rezidencziájá
ban, aki szabadságharczunk idején oly végzetes sze
repet j á tszott a mi vesztünkre. De akkor merö eny
heség, papi szelidség volt s jövet-menet fejemre téve 
kezeit, megáldott. 

Hogyan kerültem oda, nem tudom. Vonzott a nagy 
palota, malynek aranyos szentképein, ott a szellős 

lépcsőházban s az í\'es csarnokokban, elandalodtam. 
Ott is fogott ebéden mindannyiszor s én nagy fekete 
szakálln és hosszú hajú papok közt ültem az asztal
nál, akik mind jók voltak hozzám, tréfáltak velem s 
biztatán kaczagtak gyermeki pajkosságomon, különö
sen midőn ebéd után a tágas tornáczon hanezuroz
tam néhány papi gyermekkel. Tudvalevőképen a gö
rög katholikus papok családosak. 

Elnéző volt irányomban az a speczerájos bácsi is, 
akinek boltjában összeszűrtem olajat az eczettel -
már ilyen korán nyilatkozott meg bennem a későbbi 
nagy saláta-tudós - összevegyitettem sárgaczukort a 
gyantával s egyszer sem fenyített meg ezekért a 
csinyeimért. Csakhogy küldötte ránk a kártérítést 
követelő legényt, a ki bizony a.kárhányszor utolsó 
garasunkat is elvitte; sőt úgy eshetett sorja nem 
egyszer, hogy hitelbe okoztam kárt a Ripics ÚI bolt
jában, melyet méltó czímen avattam vegyes-keres
kedéssé. 

Annál nagyobb hálával kell megemlékeznem a 
Specht-családról, mely szorongatott édes anyámat. de 
hányszor ótta meg attól, hogy le ne roskadjon a sors 
mostohasága al&tt. 

Vagy tíz évvel ezután, a szabadságharcz idején, egy 
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napon ez ép az ál hon védkapitány köszöntött abonyi há
zunk ba. Az egyik Spccht-fiú, a legidősebbik Mintha 
az alig órai látogatáB alatt nekj akartuk volna meg
tériteni ezcu·etetben óa l<edvozóaben mind a.?:t a jót, 
amit egykor azülői házában vettUnk Ée másnap este 
felé a Zagyvának parti iszapjába taposták bele fiatal 
teatét az Ottinger generális vértes lovasai: a Wall
moden- és Hardogg-ezred vasas-németjei. Még csak el 
sem temethettük a deli fiatal katonát. Most is ott 
porladnak csontjai valahol a szolnoki puszta várnak 
elomlott bástyái alatt. 

J.Jevól érkezett Oraboviczáról. Oda vár minket édes 
apám, aki, úgy remélj, végre megvetheti lábát ab .. 
ban a kicsi horvát faluban. Eiköltöztünk a jó ver
eecziektől, el a szóp Angyelkovica-lányoktól, az áldott 
Speobt-háztól, meg a ezer b főpaptól. N agyon eikese
rodett az én hazafias gyermeki szivem, midőn később 
meg kellott órtenem, hogy ez az én jóakaró, ezere
tott pártriárkám (Rajasica) a magyarok ellenségévé 
szegődött. 

A Xenofon hadainak anabázisa, a szt. Bernát-hegy 
átkelése nem j ár hatott nehezebb akadályo kkal, mint 
a mi utunk le a Dunáig, a Dunán le Eszékig, s in
nen a közel kicsi Orahoviczára. Megrakodott szeke
rünk ott rekedt valamely közbülső állomás alatt 
huszonkét óránál tovább a szivós őszi sárban; s mi
dőn már szerencsósen vizi állomást értünk - a gőz
hajó szemünk láttára ott hagyott bennünket. Csak 
egy hét mulva megy lefelé hajó ismét - ha ugyan 
a közeledő fagy ra való tekin tettel eresztenek még. 
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De kegyes volt hozzánk az ég . .. hát nappal később 
ismét együtt voltak bármacskán. 

Sem azelőtt, sem azontul olyan boldog életet nem 
folytattak szüleim, mint amilyen jutott nekik ebben 
a festői falucskában a Réka-patak partján (a mi ker
tünkön folyt keresztül), sürü erdő alján, melyben tölgy 
váltakozott az édes -gesztenyetermő fával. Apám kicsi, 
de biztos állásban. N em csak orvosa volt Örahoviczá
nak, de patikuaa is; mert b ogy sok időbe tellett volna 
sürgetős esetben lovas emberrel hozatni orvosságot a 
városból; meg aztán a doktor úr olcsóbban is mérte 
a medicinát. 

Az egyetlen uri ház, malyről már megemlékeztem, 
a Mihálovics-ház vala, és ebbe is, mint a verseczibe, 
pezsgést hozott a garnison tisztsége ; csinos, művelt 

és előkel6 urak, közöttük egy Wrede herezeg a egy 
V écsey gróf, azoroa barátságban élő pajtások, akik 
alig tíz évvel később egymás ellen harczoltak. A pá
kozdi csatában találkoztak, összenéztek e az egyik 
jobbra, a másik balra rántotta lovát. Egy Bocskay
huszár súlyos kardvágást mért a herezeg fejére, de 
nehéz seb érbette a szivét is, mert fölépülvén, el
köszönt az osztrák szolgálatból a bajorországi birto
kára vonult vissza. Fegyveres társát, V écseyt pedig, 
a ragyogó, vitéz tábornokot, az osztrák hóhér fojtott& 
meg Arad alatt. 

-+c 

Tavaszszal járta a majális, nyáron a gazdag vizii 
Réka-patak fölibe épült csinos fürdőházakban oszten
d~ztek, vagy elrándultak a közeli nagy Duna ölére ; 
liszszel vadászat, s télen, oh télen l . . . egymást érte 
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a bál, maskarás vigadalom, szánkózás meg szini elő
adás a Mihálovics-kastélyban, melynek mondainség
ben tündöklő aszzonya, a c• nagy Teréz >) - így ne
vezték - folyton ébren tartotta a lelkeket. (Tán nem 
érdektelen fölemlítenem, hogy ez az urasszony Mi
hálovics Ödönnek, a j el es h eni zeneszerzőnek nagy-

nénj e volt.) 
Különösen ezekről a szini estékről beszélt áradozva 

édes anyám. Magától értetődik, hogy ez előadások női 
központja - nem s~eretnék a prima donna jelzővel 
élni - a fiatal, müvelt, szép doktorné volt. 

A repertoir persze leginkább a Kotzebue apró víg 
darabjaiból tellett. Abban a h~zban akkor és azon 
a vidéken a magyar szót csak hirből ha ismerték, a 
magyar szinészetet még· tán hírből sem, pedig az-idétt 
már fel is épült volt a Nemzeti Sz in ház világtávol 
Pesten, s az ország egyes részeiben, főképen Kolozs
várt, erős hatással j árt a hazai szinészet. De hát ez 
a mi nemzeti nagy térítő munkánk ma sem hódított 
még ott Eszék táján, ahonnan, ugy olvastam e napok
ban, ugyancsak megfenyegették azt a vállalkozó ma
gyar szini igazgatót, ha népeivel ott merne sátort ütni. 

Abban az intimus körben, mely egyáltalán nem 
szolgált nemzeti czélokat, természetesen csak a szóra
kozásnak adóztak, melynek hatásait a külföldi iro
dalom termékeiben keresték s malynek szinét-izét a 
müveltség adta meg. 

Mindnyájan, akik valaha mükedvelősködtünk tud-. ' 
J uk, hogy az efféle előadások füszerét a készülödés 
adja meg. A neve ezerint még ismeretlen, de való
jában már ősrégi flirt itt is virágzott. Nyalka, vidám 
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katonatisztek, szép asszonyok s lányok a ház ünne
pelt úrnőjének tisztességparancsoló, de egyúttal biz
tató oltalma alatt, a boldogság rózsakertjévé virult 
az. a kastély. Különösen a mindig elmés, örökké vi
dám, tréfákban kifogyhatatlan Wrede herezeg volt 
pezsdítő eleme ezeknek a szini vállalkozásoknak. Tu
dott gitározni, gyártott kuplékat, volt rendező, sugó 
és festő. Valahányszor szó esett róla - s bizony 
sűrűn esett - édes anyám kaczagva emlegette, mi
dőn látták a herezeget festés közben. A padlón ki
feszitett nagy vászonra, ráborította a zöldfestékes ibri
ket s aztán a lábával szétkente-sikálta, és m.ire ke
resztül-kasul korcsolyázott a vásznon - megvolt az 
erdő. Persze csak a zöld j e. Bécsi korommal beleraj-

·zol ta aztán a fák törzset_, alájok meg apró piros, 
kék s fehér foltokkal himesvirá.gosra váltotta a gye
pet, mely müvelet alatt a herezeg orra is kizöldült 
s homlokán rózsa fakadt és tulipán. 

Legsikeresebb előadásuk a (( Szórakozott• volt («Der 
Zerstreute1>), malyben a főszerep édes atyámnak ju
tott, aki, a hagyomány szerint, olyan kitünően ala
kította a szórakozottat, hogy az életbEn sem külöm
ben. Amely részt szakasztott mása vagyok édes apám
nak, amint ez az uri asszony itt előttem (a feleségem) 
bizonyíthatja is. 

Sőt egy ízben engem is fölavattak müvészszé. Holmi 
géniust kellett ábrázolnom Teréz estéjén, a.molyan 
hódolati tableauban. Oda állitottak egy csonka osz
lopra, kezembe nyomták a rózsafüzér egyik végét, a 
másikat meg a göröneaérék fiának, a Niko gyereknek 
a kezébe. Közöttünk, egy oltárforma alkob:nányon, 
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állott a nagy Teréz arczképe. Egyszer csak - miért, 
miért nem - elbödült a Níko. Valami rejtett vesze
delmet sejtve, rágyujtottam magam is. A két kicsi 
genina erre olyan bőgő duettót rendezett, hogy a 
díszes közönség csak úgy görnyedt a nevetéstől. Leg
jobban az ünnepelt Teréz, aki a nagy kaczagástól 
könnyezve csókolta Je orczáinkról a mi keserű kö
nyeinket. Leoldották papiros szárnyainkat s izgatott 
szivünket rengeteg kuglófdarabokkal igyekeztek ineg
nyugtatni, ami sikerült is. Hát az én angyalpajtá
som attól ijedt meg, hogy a rendező herczeg, az 
ünnepies hatás növelése végett, a szinfalak között a 
görög tüzet gyujtotta meg, amiről azt tudta a bol
dogtalan gyerek, hogy ég a ház. 

ie 

Úgy veszem észre, hogy amiket eddig mondottam 
el, inkább az én, mint az édes anyám naplójából 
valók. De mikor az ő följegyzéseivel teljesen fede
zödnek az én emlékeim, melyek csodálatos hüséggel 
metszödtek bele a lelkembe. Hiszen egy izben - az 
ő rémes megdöbbenésére - szegről-végre leirtarn a 
mi orahoviczai házunk táját, lakásunk elrendezését s 
a banyakemencze mellett azt a -- bölcsőt, melyben 
egy öreg rácz asszony énekelt engem hajuba egy rövid 
lélegzetű dalnak hosszúra nyujtott hangjaival. Azt a 
csinytevésemet is eszébe juttattam, midön a Níko 
gyerek göröncsér apjának az eszéki vásárra készitett 
és szikkadás végett hosszú deszkaszálakra kirakott 
nyers vászonkot·sóiba és fazekaiba egymás után bök
tem bele a jobb kezem mutató ujját, aminek keser-
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ves su-as, de még keservesebb fizetés lett a követ
kezése, mert azokat a meglékelt edényeket már nem 
lehetett megmenteni. B nem kevésbé álmélkodott el 
édesanyám, hogy apróra beszéltem el neki azt a csa
tát, melyet egy ismeretlen fiúcskával vivtam később 
a Mihálovics-kastély nagy fogadó termében. 

Míg t. i. a társaság a szomszéd szobában mulato
zott - hölgyek, uTak, ragyogó huszártisztek s az én 
szüleim - én, nagyokat pattintva egy imént kapott 
kicsi ustorkával, nyargaláztam körül a sikos, fénylő 

ko.czkás padlón. Egyszerre csak szembe kerül velem 
egy idegen gyerek. A~ora mint én ~ éppen olyan 
ruházatú. Mit keres ez itt? 1vfidőn ráfogom ustorká
mat, hogy feléje csapjak, ő is hasonlókép cselekedett. 
Ej, mondok, ha. nem fog rajtad a korbácsom sudaras 
hegye, a boldog végével ütlek! Neki vágok . . . és 
ebben a pillanatban csörömpölve hullanak lábam elé 
a vastag üvegcserepek. Hát egy drága, különösen ak
kor drága velenezei tükröt zúztam be én a korbácsom
nak csont nyeléveL Az az idegen, pajkos gyerek persze 
az én édesmagam képe volt. Életemben t. i. először 
akkor néztem bele földig érő tükörbe. 

Azóta sokat láttam lábig érő tükröt, de nem tör
tem össze a lapját. Bár sürübben és inkább arra a 
tükörre, melyből az én lelki másom nézett rám, fog
tam volna rá enkritikám ostorát, midön feljárt ben
nem egy immáron hosszúra nyúlt életnek sokszor 
elhibázott némely szakasza. Ám gyarló voltában az 
ember mindig talál mentséget, részrehajlóan magya
ráz és feloldozza magát a hibái, néha véteégei alól. 
Aki nálamnál jobb, ám fogja reám ostorát. 
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Egy tavaszi délután - udvarunkon vh-ágzott a 
cseresznyefa s az első fecskék villantak sze1·te a kék 
levegőben - beborult fölöttünk az ég: édes atyám 
ujból ágynak esett. Makacs láza föléledt, a maláriás 
szunyog első csipésa megmételyezte vérét s alattomos 
láz fogyasztotta gyönge ezervezetének erejét. Szedte 
a saját patikádának kína porait. Hasztalan. Azok nem 
mulasztották el a gyötrő hideglelést. N em volt ma
radásunk. Alig vertünk gyökeret e szép vidéken, alig 
vettük szerető bizalmát egy boldogító kis körnek : 
meleg, sőt zokogással vegyes bucsúzkodás után beteg 
atyámat egy jólelkű katonatiszt gondjaira kellett ad
nunk, aki Eszékig elkisérte, hogy onnan tovább in
dulva, visszasz~rezné egészségét s lelne megfelelő 

újabb állomást. Mi pe1·sze a jó hír megérkeztéig Ora
hoviczán maradtunk: anyám tépelődő kétségben, 
magam gondtalan vidámságban hajkurászva lepkét, 
bogarat az én Níko pajtásommaL 

Levél csak nagysokára jött. Péczelről hozta a ked
vező szél. Oda vár minket édes atyám. Kies falucska 
ez a Cserhát lankáin, közel Pesthez. Az egészsége 
visszatért s dolog is akad már.· Oh mért hogy nem 
repülhettünk gyors szárnyakon Orahoviczáról Pé
czelre! De tán egy hónapnál is hosszabb idő telt 
el, amig egy bús este valahol a szegedi tanyák alá 
értünk, measze a várostól. Hol köthetünk ki ? Hol 
állapodjunk meg? A sötét, esős északában me1·re vi
szen az út ? Amit hallottunk, a esülökig dagasztó 
lovak fuvása csupán, akik ívbe hajlott gerinczezel 
huzták a tetézve megrakott szekeret - a csikorgó 
kerék, malyről kocsisunk nem győzte lefaragni a ma-
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rasztó sarat - meg a távol kutyaugatás volt. Muzsika 
a mi fülünknek. A hol kutya ugat, ott ember van 
közel. Egy csillám szürődött át az éjszakán. Majd 
kihúnyt, majd kigyúlt megint. Már-már azt véltük, 
tán valami kötekedő Hd érczfény, midőn a távoli el
mosódott kutya-solo erőre kapott s hova-tovább ugató 
karrá növekedett. De meg mintha zene is hangzott 
volna közbe. Kinyílott a tanyai l;láz pitar-ajtaja s 
már most biztosak voltunk felőle, hogy ot t belől mu
latnak. A m érgesen csaholó ebeket a kocsisunk vala
mikép el birta csitítani. Az efféle paraoszt ember ért 
a nyelvükön, vagy a kutyaság az ö helyes ösztöné
vel megszimatolta, hogy ezek az utasok jó járatban 
vannak. 

Hát igenis, mi jó járatban voltunk. De hát azok 
odabent? 

Mert már akkor is híre járt a nagy pusztaságot 
bekalandozó szegény-legényeknek, akik, ha nem kap
nak - hát vesznek. 

A tanyásné mogorván nézte a jövevényeket. Nincs 
számunkTa hely. De hogy elejébe tipeg egy apró 
emberke s kér a nénitől vizet, az asszony hangja 
lágyabra válik. Szivét megütötte a gyermeki hang. 
A j ó néni megitatött. Aztán így szólt enyhén édes 
anyámhoz fordulva: <1Ha csak a fás-komorában nem! " 
Aranypalota volt az nekünk. Csak benn volnánk már. 

A nagyobbik házban mind zajosabbra fokozódott 
a vigasság. A konyha tűzhelyén öblös fazekakban 
rotyogott az étel, melynek j ó leső szaga bizony csa
vargat ta az én orrocskámat is. Az asszony betnszkolt 
bennünket a kisebbik házba, mármint a fás-komm·ába, 

'J* 
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n1int ö mondá, és snttogvást intett, hogy ne nagyon 
neszeljünk. De tán épp a mi csöndes voltunk ébl·eszt
hetett figyelmet odabenn, mert pöngve lépett ki a 
pi tar ba egy sz ép barna fiatal ember. Pi ty kés lajbij a, 
borjúszájú ingujj a., térdig érő százrojtos gatyája, szá
ras csizmája a paraszti gavallért mutatták. A tárt 
ajtón a három szál czigány muzsikája erősen kihall
szott. Közbe kurjogatás, lábdobogás fojtotta el a ze
nét. A csinos barna l egény rávillantotta szemét az 
öreg asszonyra. 

- Kit eresztött be kigyelmed a komorába, Panna 
néni ? - kérdé. 

Panna néni hebegett, ötölt-hatolt, ami a legényt 
haragra lobbantotta. Aztán vallott az öreg. 

- Szögény, törődött utas asszonyt a gyerökive, 
Gyurikám. Mögáztak, mögfáztak. Csak amég egy 
csöppet mögpihentek, föszáradtak, oszt' indulnának 
tovább. 

- Ha'nnim ! - parancsolá a délczeg Gyuri. 
Édes anyám remegve állt az ajtó mögött és hall

gatta a ránk nézve oly végzetessé válható párbeszé-, 
det. Es ebben a pillanatban a · legény a lábával már 
feltaszította az amúgy is lógó ajtót. A tűzhelyről 
erős lángkéve világitott rá egy 'fiatal asszonyra, ki
nek szépsége kisugárzott a nagy kendőbül is, melybe 
feje, melle sűrűn volt bebugyulálva. 

- No né! - kiáltotta a legény. - Kiebb szó
gám ! Mért is nem me r sz ömre gyünni? Úgyis öz
vegyön járjuk oda bévül, asszony nélkül. Egy for
dulóra galambom, vagy akár kettöre l 

És duhajos jókedvvel közeledett. 
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Az a fiatal nő a rozoga ajtóban állott. Nem sz ól t, 
ogy hangot se, caak telegyűlt a a~eme l<önyüve1 éij 
összekulcsolt kezeltkel némán kórlelte a legényt. 

- De már csak egyet fordulhatna énvelem,! azóJt 
nyomatékkal. Ne féljen az ifiasszony, folytatá, hogy 
meglátta ódes anyámon a finomabb valót. Nem lösz 
bántódása. Mögböcsülöm, engöm úgy sególjön! 

Édes anyám gyorsan ha tározott. Tán veszedel
mes is lett volna a szabódáa. Lefejtette magáról a 
sz ü r kés- zöld nagy kendőt; s éppen mint szürkés-zöld 
héjából a fakadó bimbó, szinte példázatosan virág
zott ki az ő rózsás arcza is a burokbóL És rá emelve 
kérő barna szemét a legényre, így szólt, nem is re
megve már, de szinte keményen: 

- Úgy áldja meg magát az egy igaz Isten, mint 
ahogy megbecsül. 

Elég volt a legény lelkéhez fordulni. Szavának 
állott a magyar fiú. Igazán gavallérosan viselkedett. 
Szeliden kezén fogta az elfogódott << ifiasszonyt• s 
benyitott vele a zajos, pipafüatös, borgőzös azo
bába, ahol a fiatal uri nőnek váratlan megjelenése , 
nagy hatással járhatott. Ugy látszik, ez a Gyuri volt 
a legény a csárdában, mert gyürübe állottak a töb
biek a úgy nézték, amint az ifjú pár ott forgott egy 
darabig az agyagoa padlón. 

- Megtettem a kivánságát, fordult táncz végezté
vel édes anyám a legényhez. Köazönöm is az ember
ségét ma,gának, és szives jóakaratjakat mindközön
ségesen. 

Ez a többinek szólt. 8 ezzel kisuhant az ajtón, 
be a fás-komorába, ahol az ö nagyfejű kis fia a 
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Panna néni őrizete alatt mélységesen aludt az utJ 
bundában. 

Mély csend ült még a tanyán és álomba fogódva 
aludt a legénység és czigányság, midön már a mi 
szekerünk tovább csikorgott a ragadós dülökön a 

város felé, malynek tornyai megcsillámlottak a reg
geli napfényben. S mi néztük vágyódással, de csak 
mind nem birtuk elérni. Késöbb a rezgő nap kapta 
föl délibábos ölébe s feltünt a házaknak is hullámzó 
képe, de maga a város közelithetetlen maradt. Lenn 
is Tisza, fenn is Tisza, de áhított Szeged sehol sem. 
Azt a kis erőt, melyet elcsigázott lovaink az éj szakai 
pihenés alatt magukra szedtek, szegény párái haJna
rosan leadták. De mert nincs az a hosszas út, a 
melynek végre vége ne szakadjon: szakadó este a 
város &lá értünk. Ma talán órányi távolság, akkor 
egy keserves hosszú nap. Legalább minekünk. 

Az éjjeli ta pasztaláB után édes anyámnak nem volt 
bátorsága városvégi csárdában megszállani. A fuva
rosunknak azonban meg nem árt. S ö ki is fogott 
vaJami útszéli korcsmában, mig magunk, édes anyám 
meg én, amolyan magánszállás keresésére indultunk. 
Leltünk is. Oh. bár ne leltünk volna! Mert itt meg, 
a tegnapihoz ellentétül, egy kancsal, boglyas. rút 
vén asszony fogadott bennünket nyájaskodva. hogy 
keserves álmatlanságban töltött éj alatt undor és 
rémület fogja el a mi lelkünket azokon a jelenet-e
ken, melyek elibénk tárultak abban a fojtó büzbe 
hanyatlott szobé.ban . 

. Az elviselhetellen büzt az okozta. hogy a gazda 
hurok&\ sodori1ioü juhbelekbőL Még osak elgondolni 
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is valóságos istenkáromlás, hogy az ilymód keletkezö 
id egeken, Paganinitól a kis \ ecsey Ferkóig. az ö 
csodatevő ujjaik alól hangzottak és hangzanak el az 
ittasító, lelkesít-ö, ábrándokba ringató, bátorságra zak· 
lató meg édes-lágyan) andalitóan zengö Tersenydara· 
bok, és nem inkább leölt birkák panaszos bégetése. 

Édes anyám visszatántorodott de az a . rettenE:tes 
asszony' édeskedő ngyorgásra ránt\án sz ét fogaRan 
száját, dehogy bocsátt-a Tolna ki Tércsekarmai közill 
a bizonyára kapóra jött éjjeli Tendéget. 

A szabában egy csésze csorba szélén mécse- egek 
nagy serczegve. 8 hogy szemünk belé sz.oko a ho-
mályba, három ketreczel látott meg. Az agyagos pal
Ióha vagy öt arasznyira közönkint léczek Toltak 
bel"erve. .!..z elsöben ~ay kicsi gyermek aludt. még 
csecsemö-korban leTÖ; a másodikban egy másik ilyen 
baba ébren nnnyogott Majd Yékonyka sirásrn fakadt. 
Ekkor a Tén asszony egy darabka kenyerhéja már
tott bele egy pohárkába. A kiáradó szag pálinkára 
uillotl Az igy megpuhított kenyérhéjat anán a kis 
nyafkának a szájába t()lta. A gyermek mohón szopts 

...__ 

és csakhamar elcsöndesedett.. 
A harmadik ketrecz üres \Olt. :Yelle~ a falon 

szines kép lógott. mely a személyesitett öi nlágr~sz 

egyikét. Amerikát tü.ntette föl egy Tad indiánusban, 
kinek fejé~ tarka tollkorona ék~siteUe: eg_' illoron 
szert~ divo« soroz&\, mint a milyen , ou a ~-égr1 ~·
szak is, meg a l''ádá ' : tenn-té~ t... s egyeb hasonlók. 
A fal tövében egy batyu. Arra hagtam fel. hog,"' a 
nekem nagyon tetszö kek. piros es zöld feste5ii raj
sot közelebbröl megiekin~em. mivelhogy a gyer vi-
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lágitás, melyben a tágas szoba derengett, nem igen 
kedvezett a münek. Valami rugalmaara léptem. A vén 
asszony elintett onnan. cc Jaj, édös cselédöm~>, mondá. 
c1 Gyere le onnan, hiszen a lelkem Mariskának a holt
testeoskéj ét taposod r)) Édes anyám egy sikoltással 
kapott le a kis halottról és úgy magához szorított, 
mintha attól tartott volna, hogy no most mindjárt 
bekap ez a Százráncz Rébék. 

Röviden: meaterség szerint való angyalcsináló néni 
házába kerültünk. Hogy édes anyám milyen kínos 
szorongásban leste a virradást, nem szükséges mon
danom. Ebből az erkölcsileg is bűzös, förtelmes ta
nyáról még pitymallat idején menekültünk el. Ott 
ődöngtunk a nagy piacztéren, a kibontott paprikás 
zsákok pirosló és tüszköltető sorai között. Oda vár
tuk a fuvaros emberünket is. Épp hogy elöczihelödött, 
egy éltes asszonyság megállit és azzal a kérdéssel 
fordul édes anyámhoz, nem-é az ö Pészl gyermek
kori pajtásának a lánya ? De az; volt a válasz. Hogy 
ö meg a nyitrai Ebriichnek a Minája. 8 ezzel az 
édes anyám nyakába szakad, sirva ölelgeti, majd meg 
engem csókolgatott s vége-ho~sza nem volt a boldog 
áradozásnak. 

(C Dehogy is eresztelek oovább, édeseim! Nálam ma
radtok, mondá, midön néhány szóbul megértette gyöt-, 
relmea utunk történetét. «Megpjhentök, megbáltok, 
aminek az én uram meg a gyermekeim de nagyon, 
nagyon meg fognak örvendeni ! " 

És ezzel már kézen is fogott bennünket és vitt a 
házába, egy tágas épületbe, malynek minden zöge
sarka jó módrul tanuskodott. Annál kedvesebb volt 
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a marasztalás, mert péntek napj a lévén, rosszul esett 
volna édes anyámnak megszegni a szombatot. Élete 
végeig mindig is azon igyekezett, hogy telhetőleg ne 
vétsen az ö hön vallott hite ellen. 

No már ez a Mina néni elsőre is, végül is egy 
igazán édes jó néni volt. A vidékről megtért gazda 
szintén jó bácsi, mókás-mesés, aki kereste a ked-

. vemet. Hát még az a sereg nagyobb-apróbb gyerele 
lány, fiú vegyest! Beczéztek, dédelgettek, nem tud
tak hová lenni velem, mialatt a két asszony sürü, 
bizalmas beszélgetésnek eredt. Hol sírtak, hol nevet 
tek. Ami pedig az én emlékeimben följár még ma is, 
az a fűszeres tiszai ponty, az omlós rengeteg liba
máj, meg a mákkal behintett, csecsemő nagyságú, 
foszlós fonatos, a rituális barchesz. 

Hosszú vergődés után hófehér, dagadó ágyban hált 
meg ez éjszaka az én törődött édes anyám, bele ál
modván magát egy szebb jövőbe, amely ~zután csak
ugyan ránk is derült. 

ie 

S itt megszakad az irás, mely 1854-ig terjed. Ami 
ezután következett, azt - ha szabad hallgatóim em· 
lékezetére hivatkoznom - előző felolvasásaimból már 
ismerik. És illenék talán, hogy most, midőn szüleim
nél annyival idősebb vagyok, a magam életrajzára 
kerítenem sort. Ami megeshetik, ha életben ronnt

dok s önök szivesen veszik. 
Budapest. Ágai Adolf: 
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A ZSIDOK ES A VILAGKULTURA. 

Az emberi művelődést, a szó tág értelmében, há
rom tényező ~lkotja: a vallás, a tudomány és az ál
lamiság. E három kul turkörnek közfelfogás ezerint 
egy-egy klasszikus képviselője van : a vallásé a zsidó, a 
tudományá a görög, az államéleté a régi Róma. A zs i
dóság világraszóló befolyása a vallásos és erkölcsi 
művelődés mezején, mint az nralkodó két világvallás, 
a kereszténység és az iszlám, sziilőanyja, közismert 
tény. De éppen e közismert tény okozója ama balhit
nek, hogy a zsidóság tisztára a vallás népe és iro
dalma kizárólag theologiai művekből áll. Azok a régi 
héber költők, kiknek érzelmes versei úgy hazánkban, 
mint a külföldön a mult század közepe óta többé
kevésbbé sikerült átültetések és átköltések révén szé
lesebb körben keltettek figyelmet, részben maguk is 
vallásos költők voltak, részben a szabályt megerősítő 
kivételeknek tekintetnek. A régi zsidó írók és tudósok 
hajdan nagyhatású művei nem kerültek a föld alá, 
nem akadtak még nagy garral dolgozó fölfedezök, te
hát a nagy közönség előtt ismeretlenek. Ezekről va-

' lamit tudni nem tartozik a müveltség kellékei közé ; 
ez az egyetlen irodalom, melyből a müveletlenek töb
bet tudnak, mint a müveltek. 82'áz hitrokon közül 
kilenczvenkilencznek szemében a zsidó irodalom csu
pán biblia és talmud. 

Ez nagy tévedés, mart maga a régi zsidó irodalom 
kerek számban húszezer mtire rúg, melyek között a 
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biblia és a talmud, a zsidó szellem eme két l_eghatal
masabb alkotása, csupán egy-egy számmal szerepel. 
Ha a művek e nagy tömegéből a vallásos jellegűeket 
az utolsó szálig kiveszszük, még mindig oly nagy
méretű irodalom marad hátra, a mely a világiroda
lomban az elsők közt foglal helyet, régiség és élet
tartam tekintetében versenytársait felül is mulja. 
A tisztára eszményi törekvés eme gazdag kincses
bányájáról,. tartalma változatosságáról, keletkezése ko
rairól és viszonyairól bármily nagy vonásokban váz
latot adni nem lehet egy röpke óra feladata. Föl
keresnénk az emberiség nagy korszakait, bejárnánk a 
föld művelt országait s megszólaltatnánk a 'kultnra 
összes nyelveit, mert a zsidó irodalom nyelve nem 
pusztán a héber, hanem a görög, latin, aram, szír, 
perzsa, arab és több európai nyelv. Nem egy ország, 
nem egy kor, nem egy kultura terméke, hanem vala-

. mennyié együttvéve. 
Csupán egy főpontra szorítkozunk, megvilágítjuk 

nehány jelentős adattal azt a kérdést, mit köszön a 
világkoltura a zsidóknak. Kezdhetnők a bibliával, 
a me ly vallásos hatás án kívül elsőrendű kultur
tényező volt, mert a mai czivilizált népek millióit 
az olvasásra és iráara szoktatta és az irodalmi ter
melésnek évszázadokon át ösztönzöje volt. A szent 
könyvek szolgá]tatták rendszerint az irodalmi min
tát és a bibliai hatása e tekintetben a világiroda
lomban páratlanul áll. Nyelvezete mai napig érezteti 
befolyását még azon iratokban is, melyek a semiták 
ellen dörögnek. Ezek a tények semmiféle kívánságok 
által nem változtathatók meg többé, mert irányít-
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ható a meg nem történt jövö, de nem a megtörtént 
mult. 

De a zsidók nemcsak bibliájuk révén kérnek részt 
a mai világkulturából, hanem azon nagymér~tű egye
nes tevékenység révén is, melyet a multban ama 
kulturkörökben kifejtettek, melyeknek a mai világ
kultura egyenes leszármazottja. A mai világkultura 
nem a XIX. század szülöttje, hanem Iloaszú és foko
zatos fejlődés terméke. A renaissanceal indul h ódító 
utjára és három elődj e volt: a hellén-keleti, az arabs
spanyol és a. keresztény-középkori kultura. A zsidók
nak mindháromban jelentékeny részük volt, a leg
jelentékenyebb - bármily hihetetlentil hangzik -
a keresztény-középkori kultura megindításában és fej
lesztésében. 

A hellén kulturával a zsidók nagyon korán barát
koztak meg, mielőtt még vele N agy Sándor a világ 
meghódítására elindult, mert már Aristoteles talál
kozott Kis-Ázsiában egy zsidóval, ki - Klearchos 
szavait idézem - «nemcsak nyelvére, hanem lelkére 
nézve is hellén volt». N em csak Alexandriában, a 
hellenista világirodalom központjában, hanem magá
ban a Szentföldön is írtak görög könyveket. A világ
irodalom első fordítása zsidó mü: a biblia átültetése 
görög nyelvre; a világirodalom első apologiája szintén 
zsidó mü: Josephus történetíró irata ((Apio ellen)), 
melyben honfitársait az antisemiták emez őse ellen 
megvédte. Apio első sorban a zsidó nép régi voltát 
tagadta, a mi a ((Babel-Bibel» vitára emlékeztet ben
nünket. Ezt a zsidó-hellenista irodalmat legkiválóbb 
ismerője markanstil jellemzi e pár sz ó val : «a helle-
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nista zsidóság és irodalma a kor szellemi és irodalmi 
jellegét viseli. A görög irodalomnak alexandriai-római 
korszaka ez, melyben a nemzeti görög területrőlle 
tért és világirodaiommá válh (Schürer Ill. 305.). 
Szükszavú ismertetésében négyszáz lapnál többet foglal 
le. Az összes irodalmi fajok képviselve vannak vers
ben és prózában. Akad rhetor is és világi bölcsész. 
Hogy ezek közül hány lappang még, nem tudható, 
mert zsidónak csak az vétetik, kinek irataiban zsidó 
eszmék találhatók. A világkultura szempontjából a 
bellenista-zsidó irodalmi kö1·nek legkiválóbb alakja 
alexandriai Philo, kinek eszméi az új testamentom 
szerzöire, az egyházatyákra és a későbbi századok 
egyházi és világi gondolkozóir~ mérhetetlen hatást 
tett. Plátó eszméi is az általa módosított alakban ju
tottak a későbbi korokhoz. 

A népvándorlás idején a zsidók voltak a pusztuló 
görög-római müvelődés föképviselöi. Vakbuzgó egy
házfejedelmek támadásai ellen ékes latin nyelvü ira
tokban védték · igazaikat. Azonban a kor árja ellen, 
mely öket létükben támadta meg, nem voltak képe
sek ezt a pogány müvelődést, melyet számos zsinat 
máglyára itélt, az utókor számára megmenteni. De 
az antik kultura, melynek a keresztény országok ajtót 
mutattak, kerülő uton ismét visszatért Európába. 
Aristoteles és Plató, meg sok más görög bölcs és tu
dós, kik a keleti népeknél találtak ideiglenes otthonra, 
innen a nyolczadik századtól kezdve a győzedelmes 
arabokhoz jutottak. 

A puszták vad fiai, kik gyors diadallal bódí
tották az Indiától Spanyolországig húzódó végte-



len tot·i1lotot, CRalchamat· a kulturát ia elhóditot~ták . 
.B~s ebben a csondes ós nemes hódiULHhan a zaidó'Jc 
jolentókeny szolgfilatokat tettele Az arabs félszigeten 
már Mohn.mo<l follépóse előtt rHtgy FHHimbnn lftJ<ta]{ 
71ajdólc, kik mint önlt11ó törzsek j olenté]{eny politikai 
hatalommal bh-tale. A hatodik század elojén a bimja
rita királyi cRa11id, moly Dél·Arabia ftllött 1n·all<odott, 
zsidó vol t éA nom sokba mult, hogy nz egész araba 
fólsziget ~aiclóv~í lett volna. A zaidó·arab irodalom 
oly rógi, 1nint a nemzeti arab irodalom. Legrógibb 
köl tőilt kö~ül a pogány arabok köz t is nagy birben 
tUlott Sámuel ibn Adija, ogy erős vár úra, Idnek hü
aóge ós lovagia~sága közmondásosaá vált éa kinek 
versei újabb időben ki ü~ nyomattak. Az iráR müvé· 
szetét az arabol{ a zHidólctól ta~nultált meg és Moba
mecl íródeáJrja is zsidó volt . .Az egyik khalifa, ki az in
dus bölcseségréH hallott, az indus mesekönyvot, mely 
ezeket a bölcsesf.gelwt tartalmazza., éa a mely a leg
rógibb mesegyüjtcmóny, ogy zRidóval fordittatta le 
ara.b nyelvl'e. Mintán ez nagyon megtetszott neki, 
megkivánta az jndueok egyéb tudományát is és ugyan
azt a zsidót az indus bölcsosóg egyik székhelyére 
küldte. Ez magával hozott egy indus bölcset és ennek 
sogítségóvel néhány tudományos mü vet a számtan és 
csillagászat köréből az indus nyelvből arabra ültetett 
át. Ezeltkel a 'forditásokkal indul meg az araboknál a 
tudomány. A mit mi arabs számoknak nevezünk 

' met·t az araboktól tanultuk el, azt az arabok indus 
számoknak nevezik, mert ők az indusoktól tanulták. 
Az indus nyelvbon jártas zsidó munkájának nyomai 
tehát tnég mai napig láthatók. Az arab zsiclók ebben 
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a korbu.n főkép n csillagászn.t os az on·or;tudomány 
mezejón tüntek ki és a bagdadi orvosi föiakolán, me
lyet liarun al Rar; id alapitott, zsidó meaterek is ta· 
nitoLtalr. Csakhamar fordult a koczka éH az arabok let
tek a zsidók mesteroi. A zsjdók azonban mindvégig 
nagy tudományos tevékenységet fejtettek ki, melynek 
méroteiről képet ad a még mai napig létező zsidó·araba 
irodalom. A mostoha sors daczára, mely már évszá
zadok óta osztályrósze - bisz kétszáz műné1 a szer· 
zök már ismeretlenek - még mlndig meghaJadja a 
félezret a zsidó·arab munkák száma. A jelentékeny 
irodalom belső gazdagságát mutatják azon szakok, 
malyekre oszlik : költészet, nyelvészet, iráamagyarázat , 
bölcsészet, jogtudomány, matematika, orvos· és ter
mészettudomány. A tudományos érdekllSdés az arab
zsidók között általános volt, mert a kétszázötven 
azerző között a rabbik száma elenyészően csekély, és 
jellemző, hogy egyetlenegy könyvbarát 21,000 kézira
tot gyíij tött össze. Az araba-zsidó irodalom hatása az 
európai kulturára forditáaok révón jelentkezett, mirő l 

még szólunk. 
A zsidó vallás iSaidők óta a tudást felette magaara 

becsülte és a <ctanulf.ts,, mai napjg vallásos cseleke
det. Ebből a tőből sarjadt ki ós nőtt nagyra a zsidó 
tudásvágy, a mely szent és profán tudomány közt 
nem ismer különbséget és <cmegfogyva bár, de törve 
nem,,, mai napig él. A mohamedánok és kereszté
nyek müveit 1 000- 14·00 között r endre lefordították 
héberre. A legújab b mü, a mely ezekről a héber fordítá· 
sokról beszámo], minden külső·belső tömöttség mellet.t 
1100 sürün nyomott lapra terjed. A azámos ncvtelen· 



fől oltol<intve, :~o görög, 70 arah, 80 zsid 6, 100 ke
roaztóny auktor iratui lettek héberre átültetve és a 
müvek összege mogha.Jo.dja az ezret. Az érdeklődés 
hölcaóAzeti, ot·vofri, mennyiaógtani stb., aőt nópies ira
tok felé is irányult. A zs idó szellem azámára nem 
volt ghottó ; aquinói 'l'arnás és AlbertuA Magnus ke
resztény skolastikuaok míiveit is lefordftottak bé
horro. A zsidók a nomes érzés mallett csak a tudo
mány nomeslevolót ismerték és nem csoda, ha oly 
sokan Azorazték meg. 

Do a zsidók nemcsalt a maguk azámára forditottak, 
hanem ~tz egész vHág számára óa ez a tevékenység 
az, tt moly a világkultura szempontjából nagyobb 
figyelmct érdemel. Az nraL tudományosság SpanyoJ
országban a XI. és XII. a~ázadban érte ol tetőpont
j át. A azolleml ó a termószettudományok o g ón mai 
napig ragyogó csillagok ennek n kornak nagy gon
clolkozói ós tudóaAti. FényeA irodalmat teremtettek óe 
ezt a keresztény Enrópa számára zsidók tettók hozzá
férhotővó . cc'foledó volt ennek a kornak Jeru?.sáleme, 
hova a toll harozoHai zarándokoltak, hogy a keresz
tény hit azámtir·a araba tudományt szorezzenok, a a 
közvetitök rendAzorint zaidók voltak.,, A XIII. ós XIV. 
században az al'abs ós nyugati tudományosság közötti 
kaposolatot majdnem kizárólag zsidók tartották fenn. 
Midön Európában az eretnek szektákat ldpusztították, 
a zsidók maradtak a Azabad gondolkozás és szabad 
tudomány képviselői . A franczia zsidók héber iro
dalma ebből a korból még ma meglep bennünket 
felvilágoso(lottaá~ával. Széles körökre kiterjedő hatást 
azonhan oRupán fordításttikkal értek el. A zsidó fordf-
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tók meczenásai fejedelmi személyek voltak: ll. ~1rigyes 
császár (1232), X. Alfonz, a bölcs (1256- 1277), és 
anjoui Róbert. Alfonz főkép csillagászati müvek iránt 
órdeklődött és a nevét viselő astronomiai tabellák év
századokon át voltak használatban. Az astronomiai 
müvek ama nagyszabású gyüjteményét, melyet elsö 
sorban zsidók által vagy segitségükkel spanyoira for
díttatott, Ryco y Sinoboa spanyol tudós egy emberöltő 
olőtt pazarfényű diszmüben adta ki. Az astronomia 
körül a XI V. században a legkiválóbb érdemet két 
franczia zsidó tudós szerezte : Leon de Bagnola (Lévi 
ben Gerson) és Bonfila de Tarascon. Leon nagy mun
káját VI. Kelemen pápa kivánságára latinra forditot
ták és Kepler nem kimélt fáradságot, hogy ezt a 
müvet megszerezze. A vészes üldözések daczára a 
XIV. században a legtöbb franczia zsidó tudós gondja 
a bölcsészet, a mennyiségtan, a csillagászat és az 
orvostudomány volt. Kalonymos ben Kalonymos egy
maga anjoui Róbert ösztönzésére 30 művet fordított, 
köztük néhányat latin nyelvre. A zsidó fordítások kor· 
szakalkotó hatását keresztény tudósok hangsúlyozták 
először, jelesül Jourdain a ft·anczia akadémián pálya
nyertes müvében, a mely 1819-ben jelent meg, utána 
Wüstenfeld, Renan, Sohleiden és mások. SchJeiden 
Mátyás Jakab (1804- 1881), kinek a botanika korszak
alkotó kutatásokat köszön, úgy hogy az elmult nyá
ron századik születésnapját a tudós világ kegyelettel 
ünnepelte meg, a zsidó fordítások jelentőségéről 
szóról-szóra így nyilatkozik : «ha a zsidók nem dol
goztak volna mint fordítók, még sokáig leledztünk 
volna a legsötétebb középkorban (30)». 

A: 1;1/l'J' i!Jvküt~ y vc 1906. 
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Schleiden, ki a botanika történetének kutatása köz
ben bukkant a zsidók tudományos tevékenységére, 
ennek széles terjedelmétől és mélyen járó hatásától 
annyira meg volt lepve, hogy külön kutatás tárgyá vá 
tette és a zsidók jelentőségéről a tudományok fentar
tása és újjáébresztése tekintetében külön iratot tett 
közzé. Még csak egy idézetet veszünk belőle: <<Mond
hatjuk, hogy a főkép zsidók által a:lapított montpel
lieri és salerno i iskolák fel virágzásáig az egész akkor 
ismeretes világon az orvosok csaknem kizárólag z si· 
dók voltak•>. Stobbe azt mondja, hogy Németországon 
az emberek még~ XVI. század elején csak zsidóktól 
akarták magukat kuráltatni. Ribeyra de Santos por
tugál tudós 1792-ben a portugál literaturáról közzé
tett müvében véleményét a következő szavakkal fog
lalja össze: <t főkép a zsidóknak köszönhetjük első 

ismereteinket a bölcsészet, a növénytan, a c~illagá
szat, a kosmográfia és más tudományok köréböh. · 

Lecky közismert m·űvében, melyet az európai ra
tionalismus történetéről írt, utal a rettenetes üldözé
sekre, melyek a zsidókat érték és aztán szó1·ól-szóra 
így folytatja: <<De mindezek felett diadalmaskodott e 
csodás nép géniusza. Míg környezete a balga tudat
lanság sötétségében motoszkált; mig szemfényesztő 
csodák és hazug relikviák voltak azok a témák, me
lyekkel egész Európa foglalkozott ; míg népeinek 
szelleme, számtalan babona által rabigába verve, ha
lálos dermedteégbe sülyedt, melyből a búvárkodás 
minden szeretete és az igazság minden keresése 
számüzve volt; addig a zsidók követik az ismeretek 
útját, gyüjtik a tudományt és lobogtatják a haladás 
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zászlaját azzal a hajthatatlan szilárdsággal, melyet 
hitükben tanusítottak. Ök voltak a legderekabb orvo
sok, a legügyesebb pénzemberek, s a legmélyebb böl
csészek, csupán a természettudományok müvelésében 
következtek a mórok után. Ök voltak egyszersmind 
az arabs müveltség főtolm.ácsai Nyugat-Európa szá· 
mára. De még ezeknél is nagyobb szolgálatot végez· 
tek a kereskedelmi tevékenység fentartása körü}, ,, 

Köberle J. német evangélikus theologus 1901-ben 
a sémi népek szellemi kulturájával közrebocsátott 
iratában hosszú kutatásainak eredményekép a követ
kezőt állítja: <1Mindent összevéve nem tagadható, hogy 
az emberiség a kis izraelita-zsidó népnek sokkal több 
maradandó szellemi javakat köszön~ mint az annyira 
fényes, de gyorsan tovatünt a1·abs kulturának. 11 

Ezeket a nyilatkozatokat, melyeket a történelmi 
tények halmaza sugallt, és a melyek a zsidók világ
kulturai tevákenységét általánosságban jellemzik, ki
egészítjük két idézettel, melyek egy-egy kiváló zsidó 
természettudóara és bölcsészre vonatkoznak. Haeser, 
az orvostudomány legkiválóbb történetírója, Izraeli 
Izsák udval'i orvosról, ki mint bölcsész is kivált, és 
a X. század közepén Kairuán északafrikai városban 
100 éves korában halt meg, azt mondja, hogy müvei 
600 esztendeig uralkodtak az orvostudomány körében 
és még a XIV. század elején Leydenben müveinek latin 
fo:rdításaiból összkiadást rendeztek. Sprengel, a medika 
régibb kiváló történésze, Izraeliről azt mondja, hogy 
az •arabok közt a legkiválóbb dietretikus író volt.,, 

Az emberi müvelödés leghatalmasabb emelője a 
manapság hitelvesztett bölcsészet, a mely az emberi 

3* 
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gondolkodást a hagyomány béklyóiból kiszabadította, 
a tekintélyektől függetlenné tette és a felvilágosodást 
terjesztette. A zsidóság legnagyobb bölcsészének Mai
monidest ismeri el, ki vallását az évszázadok óta 
reá tapadt minden folttól megtisztította, kinek müvé
ről Skaliger ezt mondta: <l a tévelygők vezetőjét soh
sem lehet eléggé dicsérni >> és kit még Leibnitz is, a 
német bölcselkedés megindítója, idéz. Általános hatás 
tekintetében azonban a pálmát két más zsidó gondolko
dónak itélik oda, kik a bölcsészet történetében új kor
szakokat vezetnek be. Az első a spanyol Salamon ibn 
Gabiral (1 025-10 70), a héber vallásos költő, a második 
Spinoza, a hollandus üvegköszörüs (1632- 1677). Ga
birol a skolasztikus filozófiát mindvégig, évszázadokon 
át, uralta. Az egyház vezérgondolkozói nem is tudták, 
hogy az ő Avicebroljuk zsidó, majd arabsnak, majd 
kereszténynek tartották. Spinoza szintén spanyol volt, 
mert a Spanyolországból kiűzött és Hollandiában új 
hazát talált zsidók közé tartozott és be van bizonyítva, 
hogy filozófiája a zsidó filozófia mély hatása alatt 
áll. Seyerlen Rudolf, a jénai egyetem p1·orektora, 
1899 junius 17 -én tartott ünnepi beszédében Gabirolt 
máltatta és a következő szavakkal foglalta össze kuta
tása.i eredményét: <c Nevezetes, hogy úgy, mint az újkor 
filozófiáját, a keresztény középkor nagy tudományos 
mozgalmát is egy-egy izraelita indítja meg. Mind
kettö, Gabiral és Spinoza, szellemileg rokonok, és 
abban is egyenlőek, hogy bölcselkedésüknél nemzeti 
vallásuk korlátaitól teljesen szabaddá tették magu
kat ... Gabiral oly gondolkozó, ki az egész einheri
ségre jelentőséggel bír.,, 
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Az európai népek a. középkorban zsidó polgáraikat 
ököllel verték ki keblükből és nemzeti irodalmaik 
mégis ékeskednek egy-egy zsidó gyöngygyel. A leg
régibb spanyol troubad.ourok egyike Rabbi Don San
tob de Carrion, a minnesingerek közt díszlik trim
bergi Süsskind, több verses és prózai mü a Provence 
dallamos nyelvén zsidó költőktől ered. E pár tény
nyel még korántsem merítettük ki a zsidók e körbe 
eső tevékenységét, főképp a népies költészet virágos 
mezőit termékenyítették meg. Benfey Tivadar, a hires 
szanszkritista, beható kutatások után arra az ered
ményre jutott, hogy az Európában -elterjedt keleti 
meséket, mondákat és elbeszéléseket a zsidók vezették 
be. <(A keleti tárgyak, melyekre különösen a ó-franczia 
költészetben, az úgynevezett fabliauxban és egyéb 
népies iratokban bukkanunk, zsidó közvetítés útján 
jutottak oda. •> 

A tö1·ténelmi tényekből, melyeket felolvasásunk 
szük keretében, felhozhattunk, megállapíthatjuk, hogy 
a zsidók a szellemi és anyagi világkulturának legitim 
osztályosai. Eleink sehol sem hiányoztak, hol az em
beri szellem nagy csatáit vívta és a mai világkultura 
előkészítésében döntő szerepet vittek. Jelen voltak 
mint tevékeny munkások a hellenista világkultura 
kezdeteinél és végig kisérték emelkedő és hanyatló 
pályáján, a míg a népvándorlások Európából végleg 
száműzték. De már 300 év mulva az arab világkoltura 
hajnalhasadásakor ismét megjelennek, hogy első lép
teit saját és idegen müvelődéssel irányítsá.k és végig 
kisérik fényes pályáján. Midőn a világtörténet az 
arab vezérhatalom fölött napirendre témi keszül, fé-
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nyes kulturáját a zsidók biztos ré·vbe vezérlik azáltal, 
hogy az európai népek birtokába juttatják. A keresz
tény középkori skolastikának és az újkori bölcsészet
nek egy-egy zsi~ó gyujtott világot és a reformátorok, 
kik mü vüket a héber biblia segítségével juttatták dia
dalra, zsidó meaterek lábainál ültek. Amodern 'német 
kultura megalkotásánál látj uk Mandelasohn Mózes ne
mes alakját. Ezen idő óta, a szabadság emelkedésével 
arányosan emelkedik a zsidó kulturmunkások száma. 
De ezek tevékenységének ismertetése és méltatása 
már nem tartozik feladatom körébe. Ez a nagyarányú 
kulturmunka, a mely már a XIX. századra esik, kü
lönben sem ismeretlen, nem merült még a feledés 
homályába, mint ama másik kulturmunka, melyre az 
Önök figyeimét irányítani bátor voltam. A világkul
tura eme fár~dhatatlan bajnokai munkájukat önzet
lenül végezték, ösztönzöjük az olthatatlan tudásvágy, 
vezérük a végtelen tudományezeretet volt. Dicső pél
dájuk emelj e önérzet ünket, éleszsze lelkesedésünket 
és fokozza tetterőnket, hogy a késő utódok méltóak 
legyenek nagy elödeikhez. 

Budapest. Dr .. B lau Lajos. 
J 

KÉT VERS. 

J u dit Betuliában. 

És visszatért Judit Betútiába -
Fogadja népe Hozsannát kiáltva 
Virágot hintve lábai elébe -
De mint a márvány oly hideg a képe. 



JUDIT BETULIÁBAN 

Köszönti vigan gyermekek csoportja -
Rájuk tekint csüggedten mosolyogva 
Ölelgetik leányok, asszonyok -
De ajka alig, hogy csak megmozog. 
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8 az ifjak szólnak: aMindünknél nagyobb vagy h 
De fel nem enged lelkin a gonosz fagy. 
Imát morzsolnak a vének fejére -
D,e meg nem indul, holt marad a vére . .. 
S csókban füröszti aggó édes anyja -
Még sápadtabb lesz arcza ifju hamva, 
8 jegyese mond: «Csak forróbban szeretlek l• 
8 Judit szeméből jéggyöngyök peregnek. 

S közelg a főpap, keziben a tóra , 
Aldást rebeg a hős szabaditóra : 
«8zeplőtelen• dörg ernint előbb erényed !a 
Csak. homloka lesz még annál fehérebb. 

8 haza vezetik meghitt hajlokába, 
Vidítják dallal, tánczczal, mindhlába l 
Kenik nárdussal, kincscsel elborítják -
A régi kedvre már meg nem tanítják. 

S midőn az égen tiszta estelen 
A hold sarlója újra megjelen, 
8 eljönnek érte ünnepáldozásra 
Rokoni, anyja és hű mátkatársa. 

Judit ott fekszik halotthaloványan, 
A hold ezüstje játszik éjhajában, 
Csudás öröm től tündököl a képe 
S hosszú hegyes tő1· szúrva a szivébe. 
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Mellette irás ... Mily erős vonása l 
Olvassák fájó, fojtott zokogás ba: 
uAz Ur akarta, hogy jobb útra keljek -
Én nem szülök új ellent Izraelnek lu 

Mózes a pusztán. 

Öt éve már, hogy a pusztában él, 
De még nem változott meg Izraél. 
Éhség szaggatta, szomjuság kínozta~ 
Gonosz pogány rátámadott orozva, 
Hőség, vadállat s száz csapás tetézték 
Az Ur választott népe szenvedését -
De nem puhítja őt meg a nyomor, 
Szivében a dacz mindig újra forr 
És mindig újra felzúg balga vágya : 
Megtérni az elhagyott szolgaságba. 

És Áron így szól Mózeshez ijedten: 
«Hiába küzdünk, gyötrödünk mi ketten, 
Előbb-utóbb - te a fej én a· kéz 
Mit építé nk sivó homokba vész l, 

S Mózes felel szilárda.n, rendületlen : 
• Ismertem a súlyt, mit vállam ra vetteni, 
8 előre tudtam : órjás feladat 
Megjárni bizton vészes utamat -
Te lelkedet se tántorítsa kétség 

8 alá ne csüggeszd a reménykedését. 
Mert mintahogy, ki rémes tengerárból 
N agynehezen a szárazföldre lábol, 



MÓZES A PUHZTÁN 

Inogva j ár még s tétováz soká, 
Míg a nyugalmat teste megszoká, 
Miként a felhő hosszan sistereg, 
Míg végre langy esője megered, 
Miként lassan fejlődik a fatő, 
8 év sora ttin míg gyermek nagyra nő, 
Miként a must sziszegve-zúgva gerjed, 
Míg végre édes aszuvá megerjed -
A munka úgy maga sohsem elég, 
Kivívni eszménk büszke sikerét: 
Csak a ki fárad, vár, hisz egyaránt 
Az éri majd el áldott Kanaán t l • 

ic 

8 elvándoroltak Sintől Kehelátig 
És eljutottak Séfertől Tahátig. 
De bár közös velük a baj, a vész, 
-Bzivük konok viszálya nem en y ész, 
8 előtte bár egy égi láng lobog 
A dőre nép örökké háborog. 
Majd egymás ellen gyulnak vad haragra., 
Majd a vezén·e támadnak, a nagyra. 
Majd hetyke . szóval Istent káromolják 
Majd enhlbájok társaikra tolják. 

Jól látja hallja Mózes e tusákat, 
Ezer jelet a vad torzsalkodá.snak, 
De bárha lelkin megzajog a vád, 
Nem nyitja fel panaszra ajakát, 
Inkább sátrának rejtekébe tér 
Tovább töprengni népe üdveér. 

8 a mint így egyszer méláz komoran 
• 

Aron hozzá kiáltva berohan : 
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«Fuss f Menekülj r Éltedre törnek <Sk 
A hálátlan, garázda pártütők l» 

8 alig hogy elcsendültek e szavak, 
Odanyomul egy martalóczcsapat~ 
És elvaldtva esztelen dühátül 
A prófétát kardélre hányni készül. 

De az nyugodt mint szikla a viharba 
S a lázadókhoz e szókat rivallja: 
«lm védtelen itt áll vezéretek r 

Hol vétkezém s miben? Beszéljetek r,, 

8 el5re lép egy niarczona alak 
És Mózes ellen dúlva kifakad : 

«Rosszul mondád r Te nem vagy a vezérünk f 
V ele d az igért földre sohsem érünk r 
Mert szíved mélyén nem szaretet él : 
De önzlS vagy, rátartó és kevély ! 
Dicsőség szomja hevíti agyod 
Hogy megbámuljanak a csillagok l 
Mohón lihegsz minél több hatalomra 
Hogy mind előtted rabként meghajolna r 
8 törvényed hitre csak azért tanít, 
Hogy bannokul tegyük parancsaid r 
Igen r Halljad meg r J ól megismeránk : 
Te hirdeted fellengzön az erényt, 
De dölyfös és hideg maradsz magad, 
V asmelled lágy érzést{)! nem dagad r 
Hű hitv:esed mié1·t küldéd haza? 
Mért nem vagy gyermekidnek támasza? 
Mutass fiucskát, kit megczirogattáll 
Mutass leánykát, kinek csókot adtál r 
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Hol az a nő, ki mosolyogni látott? 
A férfiak közt hol van egy barátod ? 
Mért nem vegyülsz el közibénk soha? 
Miért egyetlen társad J e hova? 
Mért soha vigaszt nem nyujtasz szemarnyit? 
8 osak büntetés, mint ajkad zordul említ? 
Mert cs~k kitünni vágysz a nép között l 
N em czél vagyunk neked csak eszközök l 
Lenézel minket s új békóba versz -
Ezért százszorta halált érdemelsz l • 

8 Mózes felel rettenthetetlenül 
8 halvány arczára ihlett fény derül: 

c N em szállok véled pörbe Izrael, 
Hisz öntudatra csak most ébredél l 
De meglásd, máskép fogsz ítélni rólam, 
Ha majd szabaddá serdülé! valóban l 
Mert könnyií volna, gyengéid kilesnem, 
Hizelgve, játszva kegyedet keresnem, 
Dicséretem ezer ajk zengené 
8 leborulnátok lábaim elé. 
De más a tiszt, mit rám rótt végzetem, 
S emelt homlokkal, bátran végezem : 
Én nem csapongok lengén jobbra-balra, 
De örsön állok békén, viadalba., 
Nem csüng az elmém a muló napon, 
De a jöv6 rejtélyit kuta.tom. 
Nem akarom, hogy a ma élvet adjon, 
De hogy népem mindétlg fennmaradjon. 
Ezért vetek meg mindent a mi kedves, 
Ezért nem férhet lágyság a sz i v emhez. 
Ezért kerülök társakat, családot 
S egyedül járom a nagy pusztaságot. 
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Igen ! Tőlem mást ne kivánjatok, 
Szememre önzést mégse hányjatok r 
Mert csak botor követeli a sastól, 
Hogy földre szálljon a kristály magasból. 
Mert csak gyermeknek juthat az eszébe, 
.Oroszlány bujjon ebként az ölébe, 
S eszeveszett, ki szüntelen sovárgja, 
A czédrus fának légyen illatárja. - -

Ha majdan összes ellenink leküzdtük, 
Frigysátorunk már nem homokba lüztük, 
Ha Izraélből büszke férfi lett, 
Megtart törvényt, követ igét, hitet, 
Ha majd betölti fenkölt hivatását, 
Hogy a világnak összes népi lássák, 
Ha majd ot~ áll törhetlen érczre válva 
Mint az igazság örök katonája: 
Mit az erő szigorun megteremtett, 
A szeretet megőrzi majd a rendet f• 

Bevégzé a próféta szózatát, 
S bár hallgatói fel nem foghaták, 
Lelkük csodásan felmagasztosult 
8 mindannyi néma csendben elvonult - -

N em látta senki : . Mózes a kemény 
Hogy zokog Aron testvérkebelén. 

Budapest. Lenkei Henrik. 



AZ IGAZ GYŐR'Ö'RŐL SZÓLÓ m~nÁZAT 4'.) 

" ti " l , , , 

AZ IGAZ GYURUROL SZOLO PELDA.ZAT. 

A három gyűrűről szóló mese, a költői elmésség
nek, és az ernbertiszteletnek ez a ragyogó terméke, 
mely Lessing lelkétől ihletve bejárta és meghódí
totta a gondolkodni akarók körét, a példázatok e pél
dázata, - egy közösséget, egy felekezetet sem érde
kel oly sokszorosan és oly bensőleg mint bennünket 
zsidókat. A mikor, valójából k:iforgatva, a gőg és gyű

lölség hirdetőj évé szegődött, a zsidók ellen fordult; 
bár meglehet, hogy támadó fegyveriíl is zsidók forgat
ták legelőször. Valahányszor az emberbecsülés szó
szólójává magasztosúl, mindannyiszor zsidóknak ön vé
delmére szolgál, mindannyiszor zsidó szájáról szól 
hozzánk a kölcsönös méltánylás ez igéje. Ma a monda 
legalaposabb ismerői egybehangzó itélettel azt vallják, 
hogy ez a példázat zsidó eredetű . Legkiválóbbjuk, 
Gaston Paris az áldott emlékű, a franczia zsidók iro
dalmi Társulatában mutatta be a monda eredetéről, 

változatairól szóló tanulmányait. 
Benső gyönyörüséggel telhetik el, a ki e peldázat 

történetét vizsgálja. Oly nevelő, oly tisztító, oly neme
eítlS hatással van e tárgy arra, a ki hozzá nyúl, hogy 
mindnyáját a méltányosság, a lelkiismeret tisztelete 
magával ragadja, magával emeli. Vagy talán csak 
elfogulatlaneágra tövekvö, tisztúlt érzésü kutatók 
merészkednek a közelébe. Kivált Gaston Paris-t és 
Wilhelm Scherert illeti hódolatunk. mellettiik Rogo 
Schuchardtot és Erich Schnidt-et. Tőlük és egyik-másik 
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zsidó kutatótól ered annak a java, a mit, némi kjiga
zítással és kiegészítésseJ, a j elen előadás összefoglaL ~ 

A pe'liUzat gyűlölködő változatai. 

Azok a. legrégibb változat.ok, melyeket eredeti fel
jegyzésükben ismerünk, mások hitét becsmérlik, gyűlö
lik. Időbelileg és rosszindulat dolgában is legelső 

Etienne de Bourbon domokos barátnak meséje, melyet 
a XIII. sz. közepén szóbeli hagyományból jegyzett föl. 
Egy gazdag embemek számoskinese közűl kitűnt egy 
gyiírüje. Drágakő volt beléje foglalva, mely minden 
betegséget gyógyított. Feleségétől volt neki egy gánes
~an lánya. De késöbb neje bűnre vetemedett és bűné
nek gyermekei ugyanoly jogokra tartottak számot, mint 
nemes testvérük. Azért az atya végrendeletében ki
jelentette, hogy csak az neki igazi lánya, a, ki fölmu
tatja a csodatevő győrfit; öt illeti szülője minden 
kincse-java. A gyűrűt odaadta a legidősb lánynak és 

* G. Paris: La Parabole des trois anneaux, Revue des 
Étndes J ni \""es, XI, 1. és kk.: La Poésie du moyen Age ~ 
1903:! p. 131. 

W . Scherer: Vortrage und An.fsatze zur Gesch. des geisii
gen Lebens in Deutschland u. Östreich. Berlin 187 4. p. 3~ 
336. Zu Lessinga N athan. 

Hugo Schuchardt: Romanisebes und Keltisches. Berlin, 
1886, p. 66-70. Die Geschichte von den d?ei Ringen. 

Erich &hmidt: Lessin g. Berlin 1892, p. 486. Nathan der 
Weise. 

Jfarcus Landau: Die Quellen des Decamerone. Wien 1869· 
6!, 142. ' 

Wiener: Das Marchen von den drei Bingen. J abrbuch fúr 
ls?aeli1en 561?, p. 171-179. 
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nemsokára meghalt. A bűnös származású lányok 
hasonló alakú gyűrűket készíttetnek és mindegyikük 
magának követeli az igazi gyermek rangját. De a bölcs 
biró kiprobálja a drágakövek erejét, a csodatevő gyűrű 
birtokosának oda ítéli a teljes atyai örökséget, a többi 
lányt megbélyegzi. 

Az örökhagyó atya - ki nem sejtené ? - nem más 
mint az Ist.en. Becsületes lánya a kereszténység, a 
többi vallás eredete ezerint nemtelen, törekvésében 
csalárd. 

Nehány évtizeddel később, a Xlll. század végén 
ugyancsak Francziaországban alkalmi költemény kelet
kezett, e czímen: az igaz gytiráről szóló elbeszélés.* 
Alkalmi czélzata, hogy keresztes hadjáratra izgasson. 

Élt Egyptom földjén derék, bölcs férfiú . Egyik 
gytirájének nem akadt párja: gyógyította az orr-, száj-, 
szembetegségeket, enyhítette mindenlrinek fájdalmát a 
ki hozzá nyúlt, még a holtat is életre keltette. Könyörii
letböl mindenkinek oda kölcsönözte, a ki reá szorult. 
Három fia közül a legidősb a bűnöknek rabja, gaz, 
hitetlen ; gyülölte is hten -ember. Középső fia hazug, 
kicsapongó; nincs benne jámborság ; mindenki meg
veti. Ellenben a legfiatalabb kiválik erényeivel, gyálöli 
a bűnt, szereti az Istent. De őt is szereti ország-világ. 
Csak bátyjái t<imek vesztére. Atyjuk belátja, hogy 
csodagyűrűje csak legkisebb fiát illeti. De hamis ötvény
böl készült, hasonló álgytirát egyet-egyet a bátyjáinak 

* Li dis dou vrai anieL Die Parabel von dem ichten 
BiDge, französisehe Dichtung des dreizehnten 1 ahrhunderts. 
Kiadta Ad. Tobler. Lipcse 1884-1. 
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ad. A legfiatalabb az igaz gyűrűvel együtt atyja titkát 
is őrzi. - Atyjuk meghal. A gyászra egybegyültek 
előtt a két idősb versenyt vitatja, hogy övé az igaz 
gyűrű. Kipróbálják, mindkettő erőtlen, mindkettőt 

összezúzzák. Csak öcscsüké bizonyúl csodatevőnek, -
a gyülekezet nagy örömére. Btityjái bosszúból nem 
engedik, hogy egy nap is múljék, melyen nem bánta
nák. Üldözik, kiűzik országából, gyürüj ét is csorbítj ák. 
De Isten serkentésére három fejedelem az ártatlanúl 
elnyomott fiú oltalmára szövetkezik, elűzik a két erő
szakoskodó bátyját; helyt·eáll a gyürü ereje. 

Az elbeszélés erkölcsi értelme ezerint az egyptomi 
atya jelenti az Istent. Az elsőszülött fiú a szaraczénság, 
mely Moh~mmed-et és a holdat imádja; törvényük 
gonosz : hamis tégely, hamis ércz, hamis ötvény. 
A középső fiú a zsidóság. A régi bibliában Isten meg
hagyta Mázesnek az ő részülne a törvényeket. De 
midön istennek vérét vették, hamis gyürüt váltot tak. 
Az igaz gyürü a kereszténységé, a melynek hitvallói, 
vértanúi csodát müvelnek, míg zsidóról, szaraczénról 
tudva levő, hogy csodatételre képtelenek. De most 
elvették a keresztényektől örökségüket, kiűzték őket a 
szent föld1·ől. A gyürü több helyütt csorbúlt, abroncsa 
eltört, meghasadt annak drágaköve is, Acre (Ptolema1s, 
az a város, melyet a kereszténység legbosszabb ideig, 
1291·ig védett az iszlám ellen). A kiket Isten kisze
melt, hogy megőrizzék a gyürüt, a pápa, a nagyok, a 
papok, megtagadják kötelességüket. Hogyne támadná
nak a legfiatalabbra fattyú bátyjái, midőn saját tagjai 
cserben hagyják. De ha Isten fölserkentené a három 
kiemelkedő fejedelemnek, a franczia királynak, Robert 



Artois grófjának, továbbá a flandriai grófnak a szívét, 
akkor ujra a szent földön lehet Istent tisztelni. 

Ez az elbeszélés már irányzatával is elárulja, hogy 
a példázatot nem mutatja be tisztán és eredetien. 
Legfőbb szándéka, hogy a három fejedelmet buzdítsa, 
szereljenek föl keresztes hadat és foglalják vissza 
Acre-t (vagy - Tobler ezerint - gátolják meg, hogy 
a keresztényeÁgnak ez az utolsó szentföldi vára is 
szaraczén kézbe kerüljön.) Azért már meaéje első felé
ben fölléptet három uxalkodót, kik a valódi gyűrű 
örökösét oltalmazzák. Igy a gyűrűt is kétfelé kénytelen 
magyarázni, hogy a csodatevő keresztény hitet is, a 
Szentföldet is jelentse. 

Míg ez a költemény a. Szentföld visszahódítására 
izgat, addig a Gesta Romanorum, a középkornak nép
szerű elbeszélés gylijteménye, melyet a. XIII. és XIV. 
század határáról kelteznek, oly változatot közöl, 
mely már lemond a Szentföldröl, még pedig a zsidók 
javára. 

Egy katona, halála közeledtével, első szülöttére 
birtokát (úgy látszik földjeit), második fiára kincsét, 
a legfiatalabbra gyűrűjét hagyja, mely becsesebb 
bátyjáinak örökségénéL Az idősbeknek is ad egy-egy 
kevésbé értékes gyűrűt. Atyjuk halála után mindegyi
kük követeli, hogy az ö gyűrűj ét ismerj ék el valódinak. 
Hiába hivatkozik a legfiatalabb arra, ha a legidősbnek 
a birtok, a középsönek a kincs jutott, méltányos, hogy 
övé a.z igaz gyűrű. Próbát tesznek mindenféle sinylö
dőkön. A két idősbnek gyűrűje hatástalannak mutat
kozik, öcscsüké mindnyáját meggyógyítja. 

Ez a katona (folytatja a Gesta Romanorum buzgó 

A.~ IM IT ÉvkCinyve 1906. t{. 



Hzarlcoa7Jtőjc) Jéz11 A; fini : n ?Jsidók, a szaraczénok ós a 
koroa2tónyok. A zsidólen ak ftclta az igéret földjét, a szarar 
ozónoknak o világ kinaaoit : hatalmat, gazdagságot, a 
koroRztónyolcnok a hitüket, moly a lólek mindennemü 
HÍ nyllidóRét Ol1 VOROljtt. 

Lehetotlen föl nont iAmerniinlc, monnyire tisztultabb, 
rnóJtnnyoaabb gondolkodáRt kópviae] a Gesta, mint 
OJk4t Jiltionno do Bourbon, a domokos szerzetoa, akár 
az ÍAmorotlon franozia köJtö. Az idősb toatvórelrnek 
Hem Rzármaz,taát nem bólyegzi meg, scm erkölcsét nem 
hocAmórli. A nH1Aik kót gytiriit nem m.ondja hamisnak, 
ORttk ldAobh órtó]dinok. Az ignz gyiirünek bolsö órtel
Jnót iR finom órzókkol magyara\zz~t: a lélek győtrődóseit 
RYógyittt~jtt volo. 

Httnyo.tláAt jolez ogy tUrelmetlen változnt, molyet 
Gabinnolt n XVI. R~. elojóröJ lwltozett: <tA ragadozó 
fn.rlutAolt11 ez. Jniivo tartahnaz ; több koresztónynek 
ó~ z~iclóHJ\1c tlit'Aaaágnban n gyüriímeaót a ezaraozénok 
óA ZH iclók rovt\At'u·a adj álc olő. ~ 
A~ odcligi póldáY!tttol< a zsidóság, l<ereaztényaóg és 

f\Y! iAzlfun bitó1,6l itólkozno){, Hőt a Gostfi-nak magya1· 
forclitÚJHn (Hn,llor Htil'lnaa Jiiatoriá-j(Lban) a szarnozé ... 
uok holyett poRtinyol<ttt veAz föl és lgy 1-nóg egyeteme· 
Aobb joloutlSRógü. Sokknltn Av.ükobb és kioainyobb, de 
ldoR~ol tobh ó~ agyn.fl'u·tabb n"l a moae, moJyet 1 G96-
~flln Bwift .ronnthnn, Gu lU VOl' utazásaintLlt gúnyos 
knd v ti ~o~zorzöjo, toLt kl1~v.ó. Ma\r n ozin1o is ld1lönös: 
ccrl'ho tnJo of n 'l'nh, 1> MnAo a hordó1·ól. A hn.jósok, -

~ VtoLm· Ohnuvin: D \)ll\1\U{It\tN l)O\ll' ln pnt·f~ho lo eiu"' troiR 

t~ tiiHit~ll ·• \\' td i Pnit~ VIli. ( lUOO) p. tUU. 
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úgy magyarázza Swift a czímet, - ha bálnával talál
koznak, üres hordó t vetnek elé j e, hadd játszszék vele 
és ne clöntse föl bárkájukat. Igy ez a mese is vonja 
el a Leviathan-t, a veszedelmet, a közjóléttőL Az elő
adás hajhászsza a furcsát, sőt a képtelenséget. « Whit
tington és macskája•• a bevezetés szarint nem egyéb 
mint a titokzatos Júda bannászi műve, malyben meg
védi cea j eruzsálemi misna gemaráját 11 és annak fel
sőbbségét a babiloniai fölött. 

A ediordó meaéje •• az anglikán egyháznak dicsö
ségére irányúl, a mely egyháznak Swift maga papja 
volt. De ennél a méltánylásnál sokkal élesebben kiér
zik a gúny a katholikus és a református egyház ellen. 
Ostorozza, hogy a katholieizmus idegen gondolkodás
hoz alkalmazkodott, szóbeli hagyományt és a pápa 
tekintélyét a ' Szent Irás fölé helyezi. Talán még 
kiméletlenebb gúnynyal sujtja a reformatus egyház 
vakbuzgalmát, az angol és skót independenseket. 

A mese három ikertestvérről szól. Nevök: Péter, 
Mth·ton és J án os (a római egyház, Luther Márton és 
Calvin János hite). Atyjuk mindegyikükt·e 1·uhá.t ad, 
mely kettős erővel van megáldva: sédetlenül óvja meg 
testüket és velük nő; végrendeletében megszabja, 
miltént kell a t·uhával élniök; meghagyja azt is, hogy 
együtt lakjanak egy házban. Az ifjak 7 évig híven 
követik atyjuk akaratát. De ekkor udvarolni kezdenek 
Pénz Herczegnönek, Magas Czim Ö Nagyságának, Gőg 
grófnőnek. Ez időtáj t szekta támad, mely a rőfnek és 
tünek föltalálóját bálványozza, azt tanítván, hogy a 
világegyetem is csak ruha, az ember pedig nem egyéb 
mint mikro-coat, ruha kicsinyben. A szekta a váJlsza-



lag divatját terjeszti. Az ifjak :is vágynak vállszalagra, 
de a végrendelet hallgat róla. Péter, az írástudó, meg
nyugtatja őket: ha nincs benne szószerintt de a <~váll

szalag» szó egyes betűi (egynek kivételével) megtalál
hatók benne. Felöltik a vállszalagot. Kevéssel reá 
aranyrojt dívik. A. végrendelet mélyen hallgat 1·óla. De 
Péternek eszébe jut, hogy a végrendelkezés nem csak 
írásban, hanem szóbelileg, hagyománynyal is történ
hetik, már pedig gyermekorukban egy legény azt 
mondta, hogy atyjuk azoigája azt mondta, hogy atyjuk 
azt mondta: az ő fiai fölvehetnek arany rojtot, mihelyt 
módjuk engedi. - A három testvér aranyrojtban 
pompázik. - Nemsokára lángszínű szatinbélés válik 
népszerűvé. Péter ezt is megengedi állítólagos pátvég
rendelet alapján, roelyet nagyatyjuk kutyaőre írt. 
(Czélzás az apokryph iratokra, melyeket a katholikus 
egyház ezenteknek vall.) A következő télen a változó 
ízlés az ezüstrajtot kedveli. Csakhogy ezt a végrendelet 
világos szóval tiltja. Péter megint segít magán és 
testvérein: a szó, mely rojtot jelent, <cseprűnyéh-re 

is magyarázható; világos, hogy atyjuk az ezüst seprő
nyéltől tiltotta el őket. Az egyik testvér ezt valószínüt
lennek meri vélni, de Péter lehurrogja, hogy szent 
mysteriumokról tiszteletlenül szól. Késöbb új viseletet 
kapnak föl: indus hímzést férfi-, nö- és gyermekala
kokkaL ~ Czélzás a sz en t képekre, melyek Istent, 
Máriát és Jézust ábrázolják.) Igen ám, de ezt az atyai 
végrendelet nyiltan átokkal sujtja. Ennek a tilalomnak 
is elferdítik az értelmét. Közös megegyezéssel el is 
zárják a végrendeletet erős ládába, melyet valahonnan 
Görög- vagy Olaszországból hoztak. (Czélzás a biblia 



AZ IGAZ GYŰR(·RÓL SZÓ LÓ PÉLlJ\Z.\1 

görög vagy latin fordítására, mely a kath . egyházban 
kiszorította az eredeti szöveget.) llidön pedig ezüst 
fü'Zözsinórt kivánnak meg, Péter ex cathedra kimondja, 
hogy atyjától reá ruházott jogánál fogva neki ujítania 
is szabad. Péter, a tanult testvér, egy lord házába 
kerül nevelőnek; kiűzi az úr gyermekeit és tesh·éreh-el 
beleül a lord örökségébe (Czélzás arra, hogy a keresz
ténység N. Konstantinos-szal meghóditotta a római 
birodalmat). Péter követeli, hogy öt ismerjék el leg
idösbnek, úrnak, atyának, lord-nak; végre már Minden
bató Isten-nek nevezteti magát, három kalapot nsel 
egymás fölött, övében súlyos nyaláb kulcsot csörget, 
kezében halászhorgot tart (Tiara, Péter kulcsa, pápai 
halászhorog). Elűzi saját és testvéreinek hites fele
ségét {Papi nőtlenség) . Pinezé j ét beszegezi test\érei 
elöl, kenyérre ráfogj a, hogy az hús és bor. (Kehely. 
ostya.) 

V égre a két testvér szakít Péterrel (Hitujítás . Kérik 
a végrendelet másolatát. Péter árulóknak bélyegzi 
öket. Távollétében m egbízható másolatot készitenek 
(Bibliafordítás). Látják, hogy rá \annak szed\e. Betör
nek a pinczébe. Visszaveszik elűzött feleségeiket. Péter 
kiűzi öket házából. 

De Márton és Jack is nem sokára összekülömbözik. 
Atyjuk végrendelete értelmében átalakítják. azaz vissza
alakítják ruhájukat. Márton Ó\ atosan le\álaszt minden 
oda nem valót, de fögondja, hogy a ruha maga ne 
sérüljön. Ellenben Jack-ot a Péter elleni gyülölség 
vezérli : három percz ala.tt többet tép-ront mint Márton 
órák alatt. A hímzéssei jókora ruhát is sárba- dob. 
Márton inti, hogy Péter mégis testvérük, hogy inkabb 



uH~ l( ll HegHeni ar. oFo(yHégot, aem:rnint tt11ozni a külömb
l:lt1J.(o t •• ,J,, eJt, föHH\bot·odvn teRtvé1·e mér téktartáf:lán, vel e 
i ~ H~n ltH. A'!J uto~n oHúfjítvá loaz, Kopaaz Jancsinak 
(( ltLl v i n .Jr\noH), holland uH .JánosR nak (Loycleni J akab), 
fn~n ov. l1u~ó·nak (hugon ották) gúnyolják. Megalapitja 
lL fú v,)Jt HViektítját (luHpir11tio). Visszaél az atyai vég
t lllHll'l t mt\solatíwnl , fölhnHználja há.lósapkának és 
'tw•·ny8ne1c, náthn Ól':! gyomorboj elleni szernok (A puri
t,t\nok tt'llzó bihliohnsználata). Ha ot·rát czölöpbe üti, 
n.'!J L hirrloti, hogy ez már néhány nappal n teremtés 
oH~tt Igy volt oltendolva (Pr~dostinatio). A zenétől 
mogvarlúl, a ké1)hást gyíUöli; zsebót t ele rakja kővel, 
bo~y n fl'stméuyekot tnegdobálja. Hajhászsza az ütle
geket (Vt\l'tnnuságra vnló vágy). Jack legmesszibbre 
luld li Pót l'töl és, nevozotos, mégis gyaln-an találkoz
nttlt, 1:\Ő t cgáaz hasonlólduí lesznek egymáshoz : Djl.ég 
htnii\'tínynik és követőik is össze távesztik <Sket. 

l•1nn 1k n kovéssó dicsőséges sorozatnak, mely Etienne 
d.e n ourbon-naJ. megi11dul, az «Igaz gylirü mesél>-jé
vol. tl. Gesta-val meg Gobin-nél folytódik és Swift-tel 
lNH\ródik, ennek is akad zsidó párdarabja, igaz hogy 
{z l'A znnln.t n ~ll\ül szükölködik. Szertője, Abraham 
Abuhttln, a XIII. S!la\zad egy lidérczjelensége: úgy lát
Av. ik, mcssiásnak is vnllotta magát és a pápát, IV. 
~fa\rton - t kivántit zsidó hitre téríteni. Egyik müvében 
~Or ha zszechel) a zsidó hit dicsöitésére következő 
savaros hl\Sonlatot költi.~ Egy ember becses gyöngyöt 
birt, és ezt fiára akarta. hagyni Tanította, miként kell 

t megbecsülnie. De a fiú felhőszitette atyját. Mit 
tehetett u atya? em akarta a gyöngyöt emberfiára 
lUni nehogy saját gyermekét megfossza örökétöl, 
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mikor maj d meg engeszteli. Azért y erembe \etette : 
ha meg nem tér fia, ne örökölje; ha megtér, ne nél
külözze. Mielőtt a fiú megjavult, atyjának szolgái 
egyre ingerlik és mindegyikük kérkedik, hogy ö kapta 
meg a drága gyöngyöt. A szolgáktól bántalmaz\a, a 
fiú megtér atyjához. Ez megbocsát neki, kihozza a 
gyöngyöt a veremből és oda adja neki. Ennek láttára 
leborulnak előtte a szolgák is, megszégyenülnek ha
zug kérkedésükkel és nagy nehezen kiengesztelik a 
fiút. - Igy járunk mi zsidók is - igy alkalmazza 
Abuiafia a hasonlatot - a népekkel, melyek azt vi
tatják, hogy Isten mi helyettünk öket fogadta magáéi
nak. N em czáfolhatunk rájuk, míg Istent meg engesz
t(:'ljük. De majd, ha megtérünk és Isten véget vet 
rabságunknak, akkor megszégyenülnek megszégyení
téHnk. Egyelőre, a mig a remélt magaslatot el nem 
értük, eldöntetlen a pö1·, kié a dicsőség és az igazság, 
a núénk-e vagy szorongatóinké. De majd jön, a ki 
dönt, kiveszi a gyöngyöt a veremből, oda adja a fiá
nak. Akkor földerül az igazság, visszatér a dicsöség 
urához, kit megillet, kinek neve : «Isten népe l) , akkor 
elnémúl irigység és viszály, akkor másfelekezetü 
testvérnek vallja magát, a testvér pedig egyazon lé
leknek. 

Abraham Abulafiá-nak ez a példázata Izraelt Isten 
fiának, a többi felekezetet (lsten) szolgáinak tünteti 
föl. Látszólag tehát élesebbb azoknál a változatoknál, 
melyek a három vallást három testvér képében mn-

• Steinschneider: Rebraeisebe Bibliographie IV, Berlio 
1861, p. 78, 7. jegyzet. 



tatják be. De betetőzése még a Gesta fölé is magasra 
emeli. Messianikus bizalmában azt hirdeti, hogy meg
szünik a vallások közti verseny és hogy a ltülönböző 
felekezetűek testvéresülnek Tehát oly aceord-dal végzi, 
mely már Lessingre emlékeztet. 

L essing példázata. 

Lessingnél nemesebb és odaadóbb harczosa még 
alig támadt a lelkiismereti szabadságnak. Állítólag 
már egy 12 éves korában (a Meissen-i Füi~stenschule
ben) készült dolgozata tiltakozik az ellen, hogy zsi
dót, mohammedánt kárhoztassanak; barbár csak az 
embertelen. 20 éves korában, midőn még nem ismerte 
személyesen a zsidókat, zsidót léptet föl egyik drá
mája -+c legnemesebb alakjául és később is hévvel védi 
ennek az alaknak a valószerüségét. Majd 1754-ben, 
tehát 25 éves korában, tisztázza Cardanus Jeromos 
XVI. az. írót, a ki egy művében fölléptet bálvány
imádót, zsidót, keresztényt és mohammedánt, romd
egyikükkel megokoltatja a saját hitét és czáfoltatja az 
ellenfélét. Cardannat azzal vádolták, hogy a keresz
ténység védelmét lanyhán adatja elő. Lessing ellen
kezőleg azt bizonyítgatja, hogy Cardanus a zsidóság 
és az isziam iránt igazságtalan, hogy képviselőjük jó
val hathatósabban száJlhatott volna síkra. Izrael Jób
bal hasonlíthatja össze magát. Isten a sátánnak meg
hagyja: «Ime kezedbe adtam őt, Jóbot, de életét ki
mélned kell r)) Épúgy szólt ellenségeinkhez (- igy 
beezélteti Lessing Izraelt - ) ; Népemet kezetekbe 

* Die Juden. 
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szolgálta.tom, de életét kimélnetek kell. Ezek dühön
géstek határai s e parton megtörnek tomboló gőgötök 
hullámai! Ne tovább! Csak gyötörjetek untalanul, 
vég nélküli bántalmatok nem ér czélt. « Kimélet! • 
Azt parancsolta Ö, s a mit Ö szól, igaz. Hiába támad
nak nemzetségünkből Bildad-ok, Czofar-ok (úgy hív
ták Jób barátjait), hiába kétségeskednek jó ügyünk
ben. Hiába unszolnak saját nőink: <t Még mindig 
ragaszkodtok Istenetekhez? Váljatok meg tőle és hal
jatok -meg. )) Mi tőle meg nem válunk. Majd végül Ö 
viharban leszáll, fogságunkat megváltj a és két annyit 
ad mint a mennyink volt. 

Ilyen képzelt vitatkozások már régebb időből is 
ránk maradtak. Egy XIII. századi franczia költemény
ben <t a zsinagóga és a sze nt egyház 1> , egy kissé ké
sőbbiben pedig zsidó és keresztény vitatkozik arról, 
megjött-e már a megváltó ; a zsidó végül fötveszi a 
keresztséget. ie 

Cardanus kiváló kortársának Jean Bodin-nek Hep· 
taplomeres-e mindenképen tágasb körű és magasabb 
irányzatú gondolkodásra vall. A velenezei Coronaeus
nál, katholikus házi gazdánál, baráti gondolatváltásra 
egybegyül Salamon zsidó, Toralba bölcselkedő, Sena
mus pogány, Octavius mohammedán, Fridericusluthe
ranus és Curtius reformatus. A zsidó Salamon-nak 
alakj át akkora gonddal és ezeretettel dolgozta ki 
Bodin, hogy nemsokára szárnyra kelt a mese, mely 
ezerint Bodin-nek az anyja Portogalisból Franczia-

* Deeputoison de la sinagogue et de s. église Desbal entre 
un juif et un chrestien. 



országba telopmlott maranno8z"nö volt ós hogy fi11 igy 
a zsidóságot ifjan rongába szivta. Ez még nrthlyln.g 
onyho ráfogás ahhoz a rágalomhoz kópoRt, hogy 
Reuchlin-t, Strauss·t, Ronan-t a zsidólt pónzon m og" 
vtísároltál\. Lessingről is ttzt koholtál<, hogy az ntn
sterdami zsidók 1000 aranynyal birták a Wolfonbíittol .. i 
töredéltek közlósére. 

Lessing-nek kiforrott, megtis~tult, megdicsőült hit
vallása a Bölcs Náthán, ebben is a három gyüt·iiről 

szóló példázat. A részletező összehasonlítás elkerül
hetetlenné teszi, hogy ezt az annyira ismort színt itt 
vázlatosan ismételjük. 

Szaladin szultán pénz szükén van. Sz.ittah húgn 
arra birja, vessen tört Náthán zsidónak azzal a kér
déssel, melyik az igaz hit. Náthán kurtán kitér a háló 
elöl : <l Szultán, én zsidó vagyok )). Szaladin be nem 
éri ennyivel, itt van ő a muszlin, itt velük a keresz
tény, döntsön okokkal köztük. A mig Szaladin egye
bekről intézkedik, N á th án mesét eszel ki és ezt adj a 
elő a visszatérő szultánnak. Ös időben, napkeleti föl
dön élt egy embe1·, kire drága kézből megbecsülhetot
len gyűrű maradt. Opálkövének csodás a hatása: 
Isten-ember kegyeltje lesz, ki e gyüriit e hittel viseli. 
Legkedvesebb fiára hagyta. Nemzedékeken át atyáról 
fiúra mindig legméltóbbra szállt. Egyszer oly atya 
birtokába jutott, ki három egyaránt méltó fiát egy
formán szerette. Zavarában két teljesen hasonló gyü"t késsittet; maga sem ismeri meg a három közül 

lpsit. Minegyik fiának egyet ad. Halála után mind
........... a gyiiriivel járó elsőséget magának követeli 
a biró előtt esküdözik, hogy atyja kezéből vette a 



magáót. A biró azt ltövotolto, bozzák itt!llSHz(~l<o C!},~ 
atyjukat. Vagy rnogállju.nak l lfiHz' ft gyürüno1< az u 
c~odabattiaa, hogy viaolc5jónok IRton-cmber lwgyó~ 

azerzi. J(it azorot ltottő-kottő 1<özülök lc•gjobhu.n ~ Seu
kit. Akkor tán ol iA voazott az igaz gyliríi. ftóJotct 
nem mondhat, tanáoscattl bocaá.tjtt ol őkot. BocHüljo 
kiki a maga gyfirüjót az igaúnak; a.tyjuk mindhür
mukat ogykép Hzeretto, nom alázhatta meg kotLejük(~t 

egynek javára. Mutaaaa. ki mindcgyikök versunyt tt 

saját gyürüje hatalmát. És majd aok ezer év multán 
álljanak bölcsebb biró elé. 

Lessing eZőztJi. 

Lessing megalkotta a példázatát, de nem teromtetto 
meg. Ö maga ismételten ÓA világosan megnevezi for
rásaul Boccaccio Decamarono-j át. Az első nap barma· 
dik novellád a elbeszéli, hogy Szaladin, Babilon szultánja, 
megazorolva pénz dolgában, Mclohiczedek alexandriai 
uzsorást tő1·be akarta csalni avval a kérdésével, vaj
jon a zsidó, szaraczén és keresztény bit közül malyi
ket illeti az elsőség. A zsidó mcsével válaszol. Egy 
gazdag embernek sok kincse közül kitünt egy gyönyö
n'iséges, becses gyürüje. Meghagyja, hogy ivadékainál 
1iról-fira a gyürü vol együtt a birtok és a rangbeli 
felsőbbség is öröklődjék. Nemzedékek múltán a gyürü 
oly atyához jutott, a ki három engedelmes, erónyes 
fiát egyaránt szerette. Mindbárma kéri tölo a gyürüt. 
Két hasonlót készíttet, melyot az eredetitől maga is 
alig bir megkülönböztetni. Atyjuk halála után eldönt
tetlen, kié a valódi gyiirü. Igy a három valhla közül 
is mindcnki a magáét vallja és gyakorolja; eldönt-
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hetetlen, kié az igaz bit. Szaladin megvallja, hogy 
csak hálót vetett ki reá. Melchiczedek önkényt ajánlja 
föl kincseit. 

Szaladin később gazdagon megjutalmazza és holtáig 
barátjául tartja. 

Szembeszökő, mennyivel fölül emelkedik Lessing a 
Decameroné·n. Boccaccio elbeszélésében az atya alig 
birja megkülönböztetni az álgyűrűket, Lessing-nél 
egyáltalában nem. A novella megmarad a bizonyta
lanságnál, a kétkedésnél, Nathan példázata ellenben 
bizonyságtételre szólít föl: tegyen mindenki életével 
tanúságot a maga hitének igaza mellett. 

Boccaccio maga ép oly kevéssé találta föl a mesét 
mint Leasing. Ö már két olasz gyüjteményből ismer· 
hette.i' 

Mindenütt zsidó adja elő, mindenütt szultánnak, 
még pedig (a Cento novelle antiebe kivételével) Sza
ladin az ul tánnak. 

Csodálatos, hogy ép Szaladint, a ket·esztes hadak 
legfélelmetesebb ellenfelét, mennyire megkedvelte az 
európai monda. Nem csak lovagiasságával viszi köze
lebb a kereszténységhez, hanem hitével is. Egy XIII. 
azázadi osztrák krónikás, Jan Enikel, versbe szedi, 
hogy Szaladin mindenét elajándékozta: ruháját, lovát, 
kincaét, csak egy becses szaphirasztalt tartott meg. 
Halálos ágyán kétRég gyötörtA, vajjon Mobammed 
Istene, a zsidóké vagy keresztényeké a legerősebb, 
hogy reá bizhassa lelkét. Baltával széthasitja az asz-

* Busone de Gubbio: L 'Avventurose Ciciliano-ja; Ceuto 
elle antiche. 
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talt és mindegyik istennek aján1j a föl egy-egy részét.* 
Más mondák ezerint SzalR.din már-már kereqztény 
hitre térne, de ettől a szándékától eltántorítj a a tized, 
a Péterfillér, a papok erkölcstelensége meg kapzsisága 
a pápaimádás. Számos monda valósággal keresztény 
hitre tériti Szaladint. A legnevezetesebbet hadd vázol
juk. Halála előtt a legbölcsebbnek hirében álló jeru
zsalemi zsidót, keresztényt és szaraczént hivatja. 
Kérdi tőlük, melyik a legjobb vallás. <tAz enyém, felel 
a zsidó, és ha elhagynám, a keresztényt venném föl, 
mely belöle származik. >> << Legjobb az enyém, bizony
gatja a szaraczén, ha elbagynám, a keresztényt valla
nám, malyből az enyém származott. '' <<Az enyém, 
vitatja a keresztény, és semmi áron másért el nem 
cserélném. » Szaladin erre a keresztény b i tet v~ilaaztja, 
melyet, a magukén 1<ivül, a többi ]{ettő egyértelmü1eg 
legtöbbre becsül. 

Szaladin itt oly eljárást követ, mint a kazár király 
Juda hallévi-nek elmélkedő munkájában, a Kuzari
ban. Ezt az uralkodót nem elégiti ki sem az atyjáitól 
öt·ökölt pogányság aem a bölcselkedőnek oktatása. 
A vallások képviselőihez fordul. 7Jsidót nem kiván 
meghallgatni, mert a zsidóság ollen már az is vall, 
hogy annyira meg van alázva. Előbb keresztény, majd 
mohamme~án hittudóstól kér oktatást. Mindakettö a 
zsidóságra utal mint kútfejére. Ekkor mégis csak el
hívatja a zsidó tudóst is, és ez m egtériti. , 

* Monuinonta Germaniae HiRtorica III. Bd., 1. Abt11. Jan· 
sen Enikele \Veltchronik. Hannover 189 1. p. iHR. 

A Bzaladin·mondára vonatkozólag: Gaston l'aris: La lé
gende de Saladin. Pnris 1893. 
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A zsidók megalázottsága, úgy vélte a kazár ki
rály, arra vall, hogy az ö hitük is csekélyebb értékű. 
Ez a fölfogás egészen belevág a gyűrűpéldázat gondo
latkörébe. A legrégibb franczia változat is becsmérli 
a zsidót, hogy mennyire meg van vetve. Hiszen a 
gyürünek, némely mesében, ép az a hatása, hogy az 
emberek tiszteletét is szerzi viselőjének. A kazár ki
rály, mielött megtérne, tudni akarja, mért van Izrael 
annyira lealázva. A tudós igen ügyesen arra utal, 
hogy a kereszténység és az iszlám leginkább a kelet
kezése korát dicsőíti, pedig ekkor nyomták el leg
jobban, sőt Jézus a megalázottaágat egyenesen kö
veteli. 

Lessingnek egyik kortársa, Desormeaux, ~ a példá
zatot Indiából eredezteti. Orangzeb, ind mogul, a ki 
szinleg vakon buzdúl a koránért, egy igen tudós zsidó
val értekezik a világon uralkodó vallásokról; tuda
kolja, malyiket illeti az elsőbbség, a keresztényt, 
moszlimet vagy Mózesét. «Uram, válas~ol a zsidó, ki 
ily beszélgetés következéseitől félt, egy családatyának 
volt megbecsülhetetlen értékü gyémántja, melyet há
rom fia köz ül mindegyik kivánt. Hogy a c zi vakadás
nak elejét vegye, két más gyémántot csiszoltatott, 
oly müvészettel, hogy lehetetlen volt nem tévedni a 
hamis akban. Bzétosztotta mind a hármat a fiai közt; 
mindegyikük szilárdul hitte, hogy övé a valódi. Uram, 
folytatá a zsidó, a Világegyetem Ura három főbb tör-

. * ~· Desormea.ux : Histoire généra.le des conjurations, con
spuatiOns et révolutions célebres, tant anciennea que moder· 
nes. Tome IXe. Paris 1760 p. 479. 
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vényt adott fiainak ; hogy kettő hamis és csak egy az 
igazi, azt bajos el~nteni. Követelheti-e az Isten, hogy 
az emberek fölfedjék azt, a mit előlük eltakart? -
Én is úgy gondolkodom mint te, szólt Orangzeb; ha 
csak az igaz Istent imádjuk, a tisztelet módja nem 
határoz. 

.A. p élclázat zsidó eredete. 

Mindezeket a változatokat, melyekben zsidó hit·deti 
minden vallás méltányos megbecsülését, a nem zsidó 
irodalom hagyta reánk. De a mondatörténetileg leg
jelentösebbet Salamon ibu Verga zsidó krónikás je
gyezte föl. 

Aragonia királyát, I. Don Pedrot (1094- 1104) a 
zsidók ellen ingerli egyik tanácsosa, valencziai Mik· 
lós: akkora a vakmerőségük, - úgy vádolja őket -
még a királynak a szemébe is mernék vágni, hogy 
hite hazug. Don Pedro magához idézi Ephrajim Sancho 
nevü tudós zsidót és választ kér arra, melyik az igaz 
törvény, a Jézusé vagy a zsidó törvény. Ephrajim ke
rülgetve felel~ nekem, a ki Egyptomban szolgáknak 
voltam szolgája és a kit Isten csodákkal kiszabadított, 
nekem jobb az én vallásom, neked pedig jobb a tiéd 
a tartós hatalmával. De a királyt ez ki nem elégíti : 
azt kivánja, hogy a vallásokat lényegük ezerint vizs
gálja meg, nem pedig követőik szerint. Erre Ephrajim 
három napi megfontolási időt kér és kap. Három nap 
elteltével kedvetlenü!, fölháborodva jelenik meg Don 
Pedro előtt. Ez tudakolja, mért van annyira földúlva. 
«Átkoznak engem, felel a zsidó, pedig nem is vétet
tem ; tőled várok igazságot. Egy hónappal ezelött 
szomszédom measze eltávozott és két fiának, hogy 
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nyugodtab bak legyenek, két drágakövet hagyott. Már 
most a két testvér nekem ront, követelve, hogy meg
magyarázzam nekik a kövek kiválóságát és a kettejük 
közti különbséget. Én szabódtam, mondván, ki ért 
ehhez jobban mint az atyátok, a ki ékszerész létére 
nagy művész a kövek fölismerésében; küldjetek érte, 
majd ő igaz fölvilágosítást ad. Ezért a feleletemért 
ütlegeltek, gyaláztak. 1> A király elismeri, hogy jog 
ellenére bántották; rászolgálnak a büntetésre. Erre a 
bölcs Ephrajim fölkiált : bár meghallaná füled, a mit 
szád kiejt; íme Ezsau és Jakob testvérek, mindegyi
küknek jutott egy-egy drágakő és te én tőlem kérded, 
melyik az értékesebb. Küldj, királyom, követet egbeli 
atyánkhoz, - ő a nagy ékszerész, tegyen ö különbsé
g~t a kövek közt. <(Látod Miklós, ~ fordult mos Don 
Pedro az ármány ko dó tanácsosához - milyen éles 
elméjüek ezek a zsidók ; ez a bölcs megérdemelné, 
hogy megajándékozzam és kitüntessem; de legyen 
csak az büntetésed, hogy belássad, mily igaztalanúl 
vádoltad a zsidókat. -+c 

Salamon ib n V erga, ezt az állítólagos eseményt a 
XV. sz. végén jegyezte föl. De I. Pedta 1094-1104-ig 
uralkodott ; ha tehát Ephraj im San ch o az ő tanácso
sának gonosz indulatát fegyverezte le ezzel a példá
zattal, akkor az a XI. és XII. század fordulóján ke
letkezett és megelőzi jóval még Etienne de Bourbon-t 
és a Dis dou vrai aniel-t is. A tudományos közhit ma 
azt vallja, hogy az igaz gyűrűről szóló példázat zsidó 

* Schevet J eh u da, ed. Wiener, Hannover 1854 p. 54~ né
met fordítás p. 106, 107. 
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lélekből fakadt. Erről tanuskodik már az is, hogy 
L essing forrása Boccacio valamint előzöi Busone da 
Gubbio és a Novellino, nemkülönben Desormeaux, a 
ki pedig úgy látszik egész más úton jutott a parabo
lához, megannyian zsidó szájába teszik példázatukat. 

Lelki okok is valószínűvé teszik, hogy a türelemnek 
ez a hym~usa zsidó elmében fogant meg, zsidó ajak
ról fakadt. <iA türelem legelébb az elnyomottnak lel
kében talált otthon/ elnyomottak áhítják maguk vé
delmére. Spanyolország izzó történelmi talaja, melyen 
a három vallás gyakran harczban, néha békében ta
lálkozott, kiválóan arra termett, hogy ezt a zsidó 
példázatot megérlelj e. Nemesebb méltányossággal még 
nem nyilatkozott meg a vallási türelmesség mint a 
spanyolországi zsidó bölcselkedőnek, . Salamon i. Ga
birol-nak ép abban a költeményében, melyet száza
dos hagyomány a jomkippur előestéjének magánáhi
tatául rendel : Te vagy az Isten, minden teremtmény 
téged szolgál ; dicsőséged nem csorbúl attól, hogy 
más előtt is leborulnak, hisz' mindannyian Te feléd 
áhítoznak; s a főútra igyekeznek, de m.int a vakok 
más ösvényre tévednek.~ .. 

Könnyen érthető, hogy a keresztény változatok 
Spanyolországból J eruzsalembe vagy Alexandriába te
szik át a példázat szinterét. Lessing ezt magára nézve 
megokolj a. Azt a kárt, mely az em heriségre a kinyi
latkoztatott vallások különféleségéböl hárult, gondol
kodó soha annyira nem érezte mint a keresztes hadak 

* Seberar : Vortrige u. Auísi tze p. 303. 
** Kether Malchuth. 

A z IJIIT Ét,könyve 1.906. 5 
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idején ; és nem vagyunk történelmi czélzások ·híján, 
hogy épen Szaladin szultán volt ilyen gondolkodó 
lélek. - Lessing-nek ez a benyomása a keresztes 
hadakról kiérzik Juda Hallévi zsidóságdicsöitö mun
kájában is : a kazár király kérdi a philosophustól, 
mért tör Edom (a kereszténység) és Izmael ( áz isz
lám), holott már a világ birtokán osztoznak, egymás 
életére, abban a hitben, hogy az öldöklés közelebb 
hozza öket Istenhez. 

Maga a műfaj, a példázat, ugyancsak a zsidó iro
dalomban, az agádában és a zsidó ~alajon nőtt evan
geliumban érlelte legtökéletesebb termékeit. 

Landau, Boccaccio forrásainak kutatója, lehetőnek 
mondja, hogy Busone da Gubbio a paraholát zsidó 
barátjától, Manoello költötöl hallotta.~ Busone-től 

Boccaccio, ettöl Lessing vette át. 
Lessing maga nem tudott Ephrajíro Saneho-ról és 

példázatáróL Ismerte a Gestá-t, Boccaccio-t, ismer
hette Desormeaux-t és mégis, meglepő, Nathan elbe
szélése egyikükhez sem áll oly közel mint ép Ephra
jim Sancho példázatához. Vegyük szemügyre közös 
vonásaikat. Itt is, ott is az űzöbe vett zsidó kitérő 

válaszszal igyekszik a kelepczéböl szabadulni. N at han 
kijelenti: <t Szultán, én zsidó vagyok)), ezt a vallást 
vettem át őseimtől ; Ephrajim magához illőnek a 
zsidó, a királyhoz illőnek a keresztény hitet mondja. 
Midön Pedro illetőleg Szaladin, evvel be nem éri, 
Sancho gondolkodásra három napot kér; Natban pe
dig sietve fölhasználja azt az időt, a mig Szaladin 

* Landau : Die Quellen des Decamarone p. 142, 73. j. 
---
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másutt foglalatoskodik. Mélyen. a lényegbe vág az a 
rokonság, hogy mindkettő a döntést az atyára hárítja. 
Lessing a biróval kimondatja: ha nyomban ide nem 
hozzátok atyátokat, elutasítlak ítélő székemtől; Ephra
jim San c ho az <l ékszerész>> atyát, azaz a vallásado
mányozó Istent szólítja föl itélkezésre. De a legfőbb 

pont, melyben a kettő , még pedig csak ez a kettő ta
lálkozik: nincsen semmiféle ámítás, az atya nem sze
dett rá senkit; itt is, ott is mindenki az atya igaz ha
gyományát bírja. Lessingnél maga az atya sem tudja 
megkülönböztetni a gyűrüket; Ephrajiroot a helyzet 
kényszere még szigorúbb méltányoságra szorítja : a 
két gyűrű valóban egyaránt értékes. 

Ezek alapján nemcsak önérzettel, hanem legben
sőbb meggyőződéssel fogadhatjuk az előkelő gondol
kozású Scherer elfogulatlan vallomását : az a zsidó, a 
ki ezt a példázatot először alkalmazta (Ephrajim 
San ch o) és Lessing egy lélektől vannak lelkezve, egy 
szellemnek sarj ai ; századok mesgyéj én át kezet fog
nak; gyönyörködnek egymásrokonságában és együttes 
munkásságra egyesülnek.~ 

Támadjon sorainkban számos Ephrajírn Sancho, 
sorainkon kívül sz ámos Gotthold Ephraj im Leasing. 
Fogadjuk meg fenkölt tanítását, hogy mindenki a reá 
hagyott drágakőnek erejét versenyt bizonyítsa. Ne 
csorbítsuk a magunk drágakövét ; őrizzük, növeljük 
értékét, hogy ezernyi esztendők múltával remegés nél
kül mutathassuk föl a bölcs, a legbölcsebb biró elött. 

Budapest. Dtt·. Heller Berndt. 

* W. Scherer : Vortrö.ge u. Aufsitze. p. 333. 

&* 
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KÉT KOLDUS. 

Csöndes országútján ~lkonyatkor egyszer 
Találkozott két vén, rongyos, megtört ember, 
Két öreg koldús. B hogy egymás mellé érnek : 
Ösztönéből örök nagy üldöztetésnek 
Az egyiknek íme megrogyik a térde 
És «Ne bánts!» motyogja megriadva, félve. 
Odatipeg hozzá s megnézi a mási~: 
((Koldús vagy, vén zsidó, rajtad is meglátszik.» 
N e félj, ne reszkess úgy .. : én neked nem vétek : 
Miért bántanák egymást hitvány koldusnépek ?• 
- 8 néma nézésével fénytelen szemöknek 
A koldusok lassan barátságot kötnek, 
B mert az útjok úgyis oly úttalan - aztán 
Együtt mandegélnek már tovább a pusztán. 
Hallgatag ballagnak és néznek a földre . . 
B az egyik öreg csak megáll eltünődve: 
«Testvér - szól sóhajtva - valamikor ... régen 
Volt egy kis házikóm, egy kis földem nékem. 
És a míg nem voltam ilyen koldús-szegény: 
Azt a te fajtádat bizony, gylilöltem én ... 
B hogy így együtt megyünk, az jár a fejemben: 
Ládd, harag, gyűlölség nincs egy szikra bennem. 
Mért hogy gonosz érzés most nincs benne semmi? -
Hogy szeressük egymást : koldussá kell lenni f • •• " 
Elhallgat. A zsidó nem felel, csak érez, 
8 könyét letörülni gyakran nyúl szeméhez. 
És tovább ballagnak csöndesen, szó nélkül, 
Míg a piros alkony estévé sötétül. 
A falu még messze, fáradtak is régen: 
Meghá.lni ledülnek bársonyos gyepszélen. 
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A rongyos batyukból lassan kikerülnek 
Száraz karéjjai sokféle kenyérnek. 
A koldúskenyérben hej, a puha ritka, 
Csak a ráhulló köny, a mi megpuhítja ... 
Tüzet gyújtnak aztán s fényénél meaélnek 
Száz bánatáról a koldús életének. 
Elsírja a zsidó, hogy a sorsa oly bús -
Ó, m~rt ő zsidó is a mellett, hogy koldús ... 
Hogy kővel dobálják és hogy ősz szakállát 
Lelketlen suhanczok sokszor megczibálják, 
Hogy kenyeret tőlük nem kér, nem js adnak 
És hogy rája mégis kutyát uszítgatnak. 
A másiknak rajta megesik a szíve : 
Koldúsnál a koldús nyomorultabb, íme . .. 
8 néznek tünődve a pislogó ·parázs ba, 
Míg ki nem gyúl fönn a csillagok világa : 
Akkor a · zsidó a tűz mell61 fölállva, 
Csendesen beléfog esti imáj ába. 
És a másik némán, szótlanul bámulja, 
Hogy hajlong a zsidó . . . búg föl-följajdulva .. . 
Panaszos sirámok szállnak ajakárul, 
És a két szeméből könye csak aláhull. 
Majd meg halkan mormol, mellét sűrűn verve, 
8 reszkető két karj át kinyujtja - keletre . .. 
Valakit valamit mintha onnan várna, 
Mintha szorítani vágyná a karjába .. . l 

Ragyogó szemmel néz üres levegőbe -
Talán a mennyország nyilt meg most előtte ... 
8 hogy imádságát a zsidó elvégezte, 
Megint lepihen a tűz mellé a gyepre. 
Néz a tűzbe békén, boldogan ... A másik 
Nézi csodálkozva a társát sokáig. 
Együgyif lelkére száll sejtelmek titka ... 
A zsidót végtére lassan megszólítja : 

69 
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c Hallod, öreg zsidó f Mondjad, mi lelt téged: 
Piros lett az orczád . . . a szem~d úgy égett ... 
Napkeletnek áll tál, arra néztél, arra ... 
Hol gajdolva, hol meg hangtalan hadarva. 
Az imént még sirtál - most meg, mint a gyermek, 
Olyan gondtalan vagy. Szinte irigyellek. 
Én nem értem ... ebben babona, titok van -
Mondjad te vén zsidó, mondjad: mi van ottan ?J> 

Ősz fejét a másik fölemeli lassan, 
Szemében r ajongás, csodás áhitat van : 
cr Ott, keletnek, arra . . . - kezdi álmodozva -
Népét a Szent, a Név oda visszahozza -
Ott van Jeruzsálem l Ott van a szent ország, 
Ott nem lesz a sorsom hitvány kolduamorzsák ... 
Czédrusok közt élek, boldogan, bőségben -
Odafönn az égben meg van írva régen . .. 

l 

Hogy itt koldús vagyok, az nem igaz ! Alom . .. 
Fölébredünk . . . ott van megigért világom ! 

A Messiás elj ő, elmegyünk Czionba ... 
Régi napja felsüt . . . ó, mennyi fény, pompa l . .• 
Van egy nagy, szent templom, az aranytól fénylik: 
Imádkozhatom majd reggeltől-estéiig ... 
Nincsen ott gonoszság, csak áhitat, jóság, 
A mi itt csak álom, ott édes valóság . · . 
Ott meg nem czibálják többé ŐRz sz&kálla~, 
cZsidó l Zsidó! - ott nem kiáltják utánam. 
Bzét vagyunk ma szórva, élünk koldus-sorba' 
Jövőre szabadon, megfiatalodval ... 
Kergetnek ma minket hátra meg előre -
Sionban leszünk mind jövőre ... jövőre ...• 
- Kihamvadt tűz mellett alszik rég á másik 
De ő még mesélne akár pirkadásig . . . ' 
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Ö1·eg este van már. Az álom lehúzza 
Vén, törődött testét. Imát mormol újra 
És a másik mellé nyögve dől a fqldre ... 
S álmában is motyog : «jövőre ... jövőre - -
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Budapest. Szép Ernö. 

KAYSER.LING M. 

A legjobbak egyike volt, a kinek sírbalmát a meg
emlékezés e bús szózata körülfonja. Szerénysége mel
lett kimagasló, nesztelen munkásságában dicsőséggel 

övezett. A legutolsók egyike ama nagyok közül, a kik
kel egy termékeny század megajándékozott, a kik mély 
barázdákat szántottak szellemi életünkben és bőséges 
terméssel gazdagították tudományunk tárházait. Fá
radhatatlan kutató. és, ha küzdésre hivták Izraél igazai, 
bátor barczos. Avatott tollalszó~altatta meg a multnak 
emlékeit és szentséges ajakkal hirdette a jelennek és 
jövőnek czéljait és eszméit. Magas elme és na.gy szív. 
Bölcs és szeplőtlen. Tehetségének fényénél lelkének 
tisztasága nem volt kisebb ragyogású. A nagy tudós
nál és büvösszavú szónoknál nem volt csekélyebb az 
ember - jóságos, nemeskebl ü, ezeretetben kifogy
hatatlan, minden törekvésében az emberit keresve és 
hozva kifejezésre. 

Bámulattal telünk el, midőn a munka mennyiségét 
szemléljük, melyet váratlanul lezárult pályáján vég
zett. Törhetetlen energia, lankadást nem ismerő buz
góság az ntolsó határkőig. Ifjúságának vezérei nem 
kitartást, hanem mérsékletet ajánlanak neki a monká-
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ba.n és mid()n azokban a levelekben lapozunk, a me
lyeket tanítói iránt való kegyelete gondosabban l>Piz
tettett meg vele, mint az elismerés és hódolat jeiét, a 
malyekkel későbbi napokban elhalmozták, mindig azzal 
az intelemmel taló.lkozunk, hogy gazdáJ.kodjék erejé
vel és óvja egészségét. Minden könyvének, minden 
értekezésének megjelenése, szorgalmának, munkaerejé
nek bámulatára készteti a zsidó tudomány képviselőit. 
Nincs életének örömben vagy bánatban kimagasló 
mozzanata, mely osak napokra is elvonná a munká
tól. Rutatásának talaja folyton tágul, üdülést és erejé
nek felujulását a változatosságban, de nem a szüne· 
telésben leli fel, pihenésre nem vágyódik és nem azo
ru! soha. A munka folytonossága, lázmentes nyu
galma és következetessége pedig edzi idegeit és külön
ben élénk természete szerenesés érzéketlenséget t&nusít 
azokkal a kisebb-nagyobb viharokkal szemben, a me
lyek 6t is ostromolták. 

Erejének kellő értékesítése volt életének bölcsesége, 
munkája sikerének titka. Kitünő gazda volt, nem pa
zarolta jelentéktelen dolgokra. Nagy feladatokat sze
melt ki magának és ezek szolgálatában mindig ezél
tudatosan munkálkodott. Egy 1890-ben megjelent 
könyvének eszméje és terve az ötvenes években fo
gamzott meg benne. A történet nagy j elenaégei már 
ifjú korban vonzották lelkét. Tehetsége és készültsége 
egyaránt történetiráera prrodestinálták. Filozófiai mü
veltsége megadta neki a magas szempontokat, a rész
letekre kiterjedő és azokat teljesen átkaroló figyelme 
megóvta az eltévelyedéstöl és a felfogás egyoldalúsá
gától, igazságszeretete szigorú tárgyilagosság1·a és az 
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itélet óvatosságtha kósztette. Kritikai érzéke karöltve 
járt resthetikai hajlamaival és noha nem kereste az 
előadás azokott díszei t, különösen későbbi irásainak 
tetszetős, nemes formája is hozzájárult a kutatása tárgyai 
iránt való érdeklődősnek foltozásához, könyveinek szé· 
les körben való elterjedéséhez. Lényének egyszerűsége, 
természetessége, üdesége, stilusának keresetlenségéb.en 
és közvetetlenségében is tülU'öződött és bizonyos báj
jal ruházta fel tisztán tudományos dolgozatait is. Min· 
den izében harmonikus j ele.nség volt. A munka b őse, 
~ kinek homlokán a veriték az élet harmata, el nem 
múló dicsőségnek tündöklő diadémája. Ha a végzett 
munka határozza meg az élet ta1·talmát és becsét, ke· 
vese n vannak, a kik az övénél gazdaga bb pályával 
dicsekedhetnek, ha a kitüzött ezélak magassága jelöli 
meg a helyet, melyet a munka osztályosai elfoglalnak, 
kevesen állanak vele egy vonalban. 

Élete folyása szükölködik megrázó drámai mozzana· 
tok nélkül. Jóságos sors kisérte zsenge korától végső 
napjaiig. Ifjúságának törekvéseit jóakarat támogatta, 
a férfiú munkáját siker koszoruzta, elismerés és dicső· 
ség jutalmazta, mindennél jobban pedig az a szeretet 
boldogította, a mely utolsó lebeletéig környékezte. 
Fájdalom nem hagyott fulánkot szivében és a mi bá· 
nat érte és küzdelem j utott ki neki is, nem homályo
sitotta lelkének boldog, tiszta, mindig mosolygó derüjét. 

Kayseriing Májer 1829 junius 17-én Gleidingen· 
ben (Hannover) született. Gyermeki éveinek emlékei 
sírbaszálltak vele. N em beszélt róluk sokat. Sz ül ei : 
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Ábrahám Jákob és Eszter (Emma), a kiknek első gyer
meke volt, szegény sorsban éltek és a fiú, a ki nagy
atyja héber nevét viselte, már zsenge korban hagyta 
el házukat és nagynénje - Seeligné - gondozásába 
került. 

Atyja az egyszerű, tisztes, gyakorlati irányú, de 
szigorú erkölcsű és mély vallásosságú zsidó kereske
dők köréből való volt; anyja, a kiről még hajlott ko
rában is nagy sze1·etettel és kegyelettel azokott volt 
megemlékezni, szellemileg magasabb fokon állott mint 
férje; kedvelte a szépirodalmat, szabad óráiban szive
sen olvasta a német klasszikusokat és fiainak tanul
mányai iránt mindig melegen érdeklődött. N ő vére 
zsenge korban halt el; 1834 augusztus 31-én szü
letett Simon öcscse az övéhez hasonló gondos ne
v~lésben részesült, sok éven át annak az iskolának az 
élén állott, a malyben Májer megvetette műveltségé
nek alapjait, angol ifjak számára szivesen felkeresett 
nevelőintézetet tartott fenn és a hannoveri tanítókép
zőben is működött. Irodalmi munkássága csak cse
kély nyomokat hagyott. 

A hannoveri zsidó hi tk ö z ség egyike Németország 
legnevezetesebb gyülekezeteinek. Hannover városában 
tudomásunk ezerint már a XIV. század első felében 
laktak zsidók, a kik ott kellő oltalomban is részesül
tek. Az 1303-ból való városi törvény - Stadtrecht -
egy később visszavont záradékot tartalmaz, amelynek 
értelmében zsidót sem szóval, sem tettel bántalmazni 
nem szabad. A hannoveri zsidóknak is kijutott azok
ból a viszontagságokból, a melyekben hitrokonaiknak 
részük volt, de nagyobb mérvű üldözésekről nem szól 
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a történet és kevés megszakítással bátorságban éltek 
a városban és vidékén, fejlesztették vallásos és kultu
rális intézményeiket és nem egy kiváló férfiuról tu
dunk, a ki dicsőséget szerzett nevének. Csak a mult 
századbelieket említjük. Itt született és müködött 
(1831- 1845) Adler Náthán Márk, a britt birodalom 
későbbi főrabbija, itt éltek a többek között Wiener M., 
az alapos és szorgalmas történész és Frenadorff S. , 
tanár, Geiger Abrahám barátja, a maszóra kitünő mii-
velője. Adler távozása után a hannoveri születésü 
Meyer Sámuel foglalta el a Hannover és Lüneburg 
kerületi rabbiszéket, elődjének szellemében kanserva
tiv irányban, de a kultnra iránt való élénk érzékkel 
vezérelve a gyülekezetet. Hannover még napjainkban 
is a konzervatív - Németországban orthodoxnak ne
vezett - táborhoz tartozik, istentisztelete szigorúan kö
veti a r égi rítust, 1870-ben felavatott remek temploma 
a hagyományos kellékek szemmeltartásával épült és 
soha orgona hangjait nem hallotta, de istentiszteleti, 
tanügyi és jótékonysági intézményei már a negyvenes 
évek elején szabályozva voltak, zsidó tanítóképzöje pe
dig, melyet már A dl er tervezett, 1848-ban nyilt meg. 

A hannoveri tradicziókban, a melyekben tehát a 
vallásos hagyományhoz való erős ragaszkodás az euro· 
pai müveltségre való határozott hajlamokkal ölelke
zett, nevelkedett Kayseriing is. A David-féle Freischu
léban, a malynek hat éven át (1838-1844) jeles nö
vendéke, a többi tárgyak mallett francziául és angolul 
is tanul és midőn az iskolát elhagyja, nemcsak a zsidó 
vallás alapkönyveiben jártas, hanem müveltség tekin
tetében is bármely német ifjúval megállja a versenyt 
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A Freisohule felügyelőj étől Frensdorff J. M.-től 1847 
február 16-án kiadott bizonyítvány értelmében mind 
magaviselete, mind pedig kitartó, dicséretes szargalma 
által tanítóinak megelégedésére az egész id ősz ak alatt 
kitüntette magát és az összes tárgyakban elérte az 
ügyesség bizonyos fokát; további szargalom mellett, 
jósolj a tanítója, bizonyára derék do]gok telnek majd 
tőle. Nagynénjét pedig, a kinek üzleti könyveit vezette 
és a kinek Vilmos fia mindig nagyon közel állott 
hozzá, különösen gyönyörü irása töltötte el büszke· 
EJéggel és sokszor hangoztatja, hogy az is szép jövővel 
biztatj a. 

Frensdor:ff, a ki komája is volt, és Meyer rabbi me
legen érdeklődnek az ifjú iránt és igazán meghatók a 
szarttet és gondozó hűség j elei, a melyek Halber
atadtha is követik, a hol különösen Josaphat Gerzon 
klausrabbinál komoly talmudi tanulmányokat folytat 
és alkalma nyilik a német orthodoxiával közelebbről 
megismerkednie. N em csak kellő anyagi támogatásban 
részesül, hanem Meyer atyai tanácsokkal is látja el, 
figyelemmel kiséri időbeosztását és különösen szivére 
köti, hogy egészségét óvja, ne dolgozzék erején felül, 
mozogjon eleget és ne rövidítse meg éjjeli nyugalmát. 

Szivesen és hathatósan mozdították elő komoly tö
rekvéseit és azt hitték, hogy szándékában van ismét 
visszatérni Hannoverbe, hogy az ottani szeminárium
ban a tanítói pályára készüljön. Kellemetlenül lepöd
tek meg, midőn tudomásukra hozza, hogy marészebb 
tervek mozgatják lelkét, hogy vágyai Nikolsburgba 
vonzzák, a hol Hirseb Sámson Rafael széleskörü tevé
kenységet fej tett ki. 
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A német zsidóságot ebben az i dőben élénken foglal
koztatták vallásos kérdések. A legkiválóbb szellemek 
figyelme ezekre irányult. Uj élet kezdett pezsegni a 
gyülekezetekben. A kegyelet, a melylyel a régi, tisz
teletre méltó intézményeknek adóztak, azzal az erős 
vágygyal szövetkezett, hogy ujat alkossanak vagy el
távolitva a törmeléket, a régi alapokon szilárdítsák 
meg a vallás templomának repedező falait. Mások ve
szélyt láttak ebben a vállalkozásban és annak az 
aggálynak adtak kifejezést, hogy az ősrégi épület tata
rozása megingathatná alapjait, kivetköztetbetné ere
deti jellegéből, hogy külső idomainak átalakulása kar
öltve járna belső lényegének koczkáztatásával. 

A braunschweigi, frankfurti és boroszlói rabbigyülé
seken, a melyeknek egybehívását Philippsan és Geiger 
kezdeményezték és szorgalmazták, minden merséklet 
mellett a haladás, sőt a határozott reform bangosan 
hirdették követelményeiket. A tagjaik számánál és je
lentőségüknél fogva kiváló gyülekezetekben mint Ham· 
burgban, Frankfurtban, Berlinben és Boroszlóban a 
maradiság hivei és a baladás szóvivői nyHt harczban 
állottak egymással szemben, az előkelő szellemek egész 
serege mérte össze fegyverét, ujságok, röpiratok tár
gyalták a felvetett kérdéseket, az istentisztelet re
formja és ezzel kapcsolatban a személyes messiásban 
való hit, a szombat, a házassági törvények, a vallás
oktatás ügye, a szabad kutatás jogosultsága, egy zsidó 
tbeologiai fakultás létesítése, általános eszmecsere 
tárgyát tették ; a reformnak, a haladó rabbinizmusnak 
hivei épp oly lelkesen és hévvel küzdenek, mint a 
pozitiv történeti fejlődés vagy a hagyomány változat-
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lan fenntartásának szószólói; szenvedélyes vitákban 
táborról-táborra szállanak a jelszók, Geiger és Tiktin, 
Salamon és Bernays, Holdheim és Hirsch mint a 
szélsőségek képviselőinek , Philippsonnak, Frankelnak 
és másoknak nevei bejárják a községeket és mindenki 
azt hiszi, hogy az egyik vagy másik mallett állást kell 
foglalnia. 

Meyer rabbit és Kayseriing többi jóakaróit tehát 
gondolkodóba ejtette az ifjúnak abbeli elhatározása, 
hogy nem csak Hannoverba nem tér vissza, hanem 
elhagyja Németországot és elmegy Nikolsburgba, hogy 
annál a férfiúnál folytassa tanulmányait, a kinek fé
nyes tehetségát elismerték, de a kinek vallásos irányát 
nem helyeselték és a kinek müködése, midőn 'vissza
tért Németországba, még a legmérsékeltebb haJadás 
hiveinek felfogása szarint is végzetes következmények
kel járt. 

Hirschnek első és a német necorthodoxia szem
pontjából legnevezetesebb művei: Igrósz Cáfón, Neun
zahn Briefe über Judenthum vqn Ben Usiel, Horeb 
oder Versneh über Jissroel's Pfiichten in der Zerstreu
ung, Erste Mittheilungen aus Naphtali's Briefwecbsel 
és Zweite Mittheilungen aus einem Briefwechsel über 
die neueste jüdiscbe Literatur, oldenburgi és emdeni 
tevékenysége alatt jelentek meg és széles körben mély 
benyomást tettek. Határozott állást foglaltak a reform
fejlődés - szószólói val szemben és védelmére keltek 
a haladás jogosultságát el nem ismerő orthodox fel
fogásnak. 

Hirsch ezerint a vallás összes kútfői és a törvény 
rendelkezései minden kiágazásaikban és alakulásaik-
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ban szentek és sérthetetlenek. Feltétlen híve a rabbi
nikus zsidóságnak, a melyet összes formáival és fejle
ményeivel - azokkal is, a malyekben mások kinövé
seket láttak - ideálizáL Mindnyájuknak van szellemi 
tartalmuk, a melyet meg lehet találni, ha az ember 
kellően keresi. A rabbinizmusban megvan mindaz, a 
mi által a vallás híve emberi hivatásának és zsidó 
vallásos kötelességének megfelelbet. Ennek a két fel
adatnak az életben egygyé kell válni, a törvényt a 
maga teljességében folytonosan kell gyakorolni és 
szellemi tartalmát elsajátítani ; sem kényelem, sem va
lami külső érdek, pl. az emanczipáczió nem jogosít fel 
a legcsekélyebb szertartásnak a feláldozására sem és 
a kik bármely czímen a rabbinikus törvény tekintélyét 
meginga.tni iparkodnak, ezt csak azért teszik, hogy a 
vallásos törvény kötelékeit lerázzák magukról ; önzés, 
önkény, a külső földi élvezetek hajhászása készteti 
őket Izraél egységének a megbontására. 

Hirsch nagy lelkesedéssel, határozottsággal és ékes
szólással adta elő elveit és noha erőltetett exegetikai 
magyarázatai és stilusának turcsaságai némi csorbá~ 

ejtettek a hatáson, a meggyőződés ereje és bátorsága, 
mely a túlnyomó többséggel szemben sem riadt visaza 
álláspontjának megvédésétöl, az ellenkező irány kép
viselőinek is tiszteletet parancsolt. Czáfolják ugyan, 
kimutatják felfogásának és egész álláspontjának tart· 
hatatlanságát, de mindmegannyian és élükön Geiger 
Ábrahám, az ö legnagyobb ellenfele, meghajolnak ke
délyének mélysége és erőteljes egyénisége előtt, mely 
nem ismer szebbet, mint meggyőződésének érvényt 
szerezni ; de a szakkörökön kivül is élénk viaszhangot 
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keltenek szavai, különösen a leveleknek akad szamo-s 
olvasójuk és ha nem hódítottak is az azokban kifejtett 
eszmék, benyomás n élkül n em maradtak. 

1846-ban a nagytehetségű és lángoló buzgóságu 
férfi munkásságának új tere nyilik A hü·es nikolsburgi 
hitközség meghívja rabbij ának és 1847 -ben az ors.zá
gos rabbi polczára emelkedik. Kimagasló egyénisége 
számos tanítványt vonz körébe és ezek sorában Kay
seriinggel is találkozunk, a ki tanítói, barátjai és ro
konai tiltakozásának daczára elmegy Nikolsburgba. 
Hiába figyelmeztették az anyagi küzdelmekre, melyek 
emészteni fogják erejét, hiába hangoztatta Meyer rabbi, 
hogy az ő német egyénisége nem tud majd megbarát
kozni a morva viszonyokkal, a nagy év a kis mo1·vo, 
városban éri, amelynek. talmudiskoláját nagy emlékek 
övezték és a melyről azt hitték, hogy Hirsch fel fogja 
támasztani t•égi dicsőségét és ujból góczpontjává tenni 
a zsidó szellemi életnek. 

A ((morva levegő», a melytől Meyer kedves tanít
ványát féltette, nem ártott meg Kayserlingnek. Másfél 
évig tartózkodott Nikolsburgban talmudi és exegetikai 
tanulmányokat folytatva és különösen nyelvismereteit 
tanításban értékesítve. Benső kötelék szövődött közte 
és meatere között, a ki 1849 aug. 14-én kelt bizonyít
ványában a azokottnál sokkal melegebb hangon szól 
élénk tudományos ügyekezetéről, erkölcsi j elleméről 
és vallásosságáróL Ez a kötelék nem lazult meg, mi
dőn Kayseriing elhagyta Nikolsburgot, hogy a talmud
müyelés más székhelyén gyarapítsa talmudi ismereteit. 

Ugy látszik, hogy mégis csak visszavágyódott a né
met légkörbe. Prága, melynek rabbiszékét a nagynevü 
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Rapoport di szítette, nem felelt meg igényeinek, csak 
rövid ideig hallgatta Rapoport talmudi előadásait és 
egy boroszlói ismerősénél a boroszlói viszonyok felől 
tudakozódott azzal a szándékkal, hogy ott talmudi 
tanulmányait folytassa, egyszersmind pedig az érett
ségi, illetve a doktori vizsgára készüljön. De a válasz 
kedvezőtlen volt. Boroszlóban nem foglalkoztak tal
mudtanulroányokkal, azzal pedig, hogy majd idegen 
nyelvek tanításával módjában lesz fenntartania ma
gát, egyáltalában n em lebetett biztatni; elment tehát 
Würzburgba, a hova Baroberger 8. B. rabbi, a német 
talmudtudomány egyik legkiválóbb és legismertebb 
képviselője vonzotta. 

Baroberger a talmudi irodalom alapos ismeretetét, 
nagy olvasottságot és szigorú vallásosságot ritka sze
rénységgel, tanítványaihoz való atyai jóindulattal és 
más n ézetüekkel szemben tanusitott türelmességgel 
kapcsolt egybe. A n émet orthodoxia egyik oszlopa volt, 
de elutasított magától minden közösséget azzal a vak
buzgósággal, a melyre később Hirach ragadtatta ma
gát. Másfél évig vol t Kayseding meatere és meleg ro
konél·zéssel kisérte törekvéseit későbbi években is. 

A komoly tanulás idejét egy évi nevelői müködés 
váltotta fel. 1851 április elejétől 1852 márczius végeig 
egy előkelő Majna/m.· frankfurti zsidó polgár-Ral ph 
Mózes - házában él, hűséggel és gonddal tanítva. és 
nevelve növendékeit; Hirsch szavai ezerint disztelet 
és ezeretet környékezte mindenfelől » és sajnálattal 
látták távozását abból a házból, amelyben megbecsül
ték tehetségát és elismeréssel adóztak kötelességtudá
sának és odaadásának. 

Az IM IT Évkönyve 1906. li 



A Frankfurtból való búost1zással véget érnek ván· 
dorévei. Berlinbe megy, 1852 április 28·án beiratkozik 
az egyetemen és állandóan Berlinben is ma1·ad, míg 
csak 1861 deczember havában az aal'gaui kor.~nány 

az endingen-lengnaui rabbiszékl~e meg nem hívja. 
A tudományszomj, mely Kayseriing lelkét eltöltötte, 
Berlinben bőségesen talált kielégítést. Az egyetemen a 
kiváló férfiak egész serege képviselte a tudomány amaz 
ágait, a melyek különösen érdekelték és lángoló hév
vel, egyszersmind p edig az érettebb korával járó ko
molysággal és fegyelmezett értelmiséggel kezdte meg 
főiskolai tanulmányait. Szive boldogan dobbant fel, 
midőn végre megvalósult régi vágya és megnyiltak 
előtte a tudomány csarnokának kapui. · 

De az egyetem falain kívül is alkalma nyilt a ber
lini nevezetességek közelébe jutnia ; tudományos és 
társadalmi összeköttetésének köre folyton tágult, meg
indul irodalmi tevékenysége, rövid idő alatt nagy ará
nyokat ölt és régi tanuálmnyai sem pihennek, a me
lyek hivatva vannak őt papi pályára előkészíteni. 

A legfényesebb nevekkel találkozunk egyetemi leczke
könyvében. Althaus, Beneke, Helffe1·ich, Michelet és 
Trendelenburg mellett Boekh, Curtius, v. d. Hagen, 
Dieterici, Heyse, Hotho, Gosche, továbbá Lepsius, 
Ranke, a ki mély hatással volt reá, Hirsch, Gneist, 
Bemer, Müller és Bitter, Benary, Nitzsoh, Vatke és 
mások az elismerés legszebb jeleivel diszítik egyetemi 
éveinek ez emlékét, mely egyszersmind arról tanus
kodik, hogy tanulmányai mily széles kört öleltek fel. 
Klasszika és ujabb fi.lologia, oosthetika, régi és új tör· 
ténet, földrajz, a filozófia különböz<S ágai, theologia 
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és természettan foglalkoztatják abban a hat félévben, 
melyet a berlini főiakolában töltött. 1855 május 3-án 
hagyta el az egyetemet és ugyanabban az évben julius 
hó 12-én nyerte el a tübingai egyetemen a doktori 
czímet. 

Néhány hónappal egyetemi tanulmányainak befeje
zése után j e lent meg első könyve is. J ó akaróinak biz
tatása késztette ennek az első kisérletn ek a közzététe
lére. Különösen Helfierich Adolfnak, a jeles bölcsész
nek és sokoldalú irónak bátorítása és útmutatásai moz
dították elő. A tanító és tanítvány közötti viszony csak
hamar baráti kötelékké vált, a mely a két rokonlelkű 
férfiút az évek hosszú sorában egybefüzte és Helfierich
nek fenmaradt leveleiben azépen tükröződik. 

A zsidó történet egyik legkimagaslóbb alakja, a
XVTII. századbeli berlini bölcs, ki a zsidóság fejlödé
Bében új korszakot nyitott, Lessing meghitt barátja, 
kinek bölcseségét, irói tökélyeit és nemes jellemét a -
legnagyobb kortársak sorában Kant is bámulta, volt 
Kayseriing első irodalmi munkájának tárgya, melynek 
ozíme: Moses Mendelssohn's philosophische und reli
giöse Grundsatze mit Hinblick auf Lessing dargestelll 
Nebst einem Anhang einige bis jetzt ungedruckte 
Briefe Moses Mendelssohn's entbaltend. 

A könyv, mely Lipcsében Mandelasohn Hermann, 
a berlini bölcs egyik ivadékának a kiadásában jelent 
meg, első fejezetében röviden elmondja Mendelssohn 
élete történetét, szól a berlini akadémiához, Abbthoz 
és különösen Lessinghez való viszonyáról, bölcsészeti 
fejlődéséről, irói tevékenységéről és az ú. n. popular
filozófiához való viszonyáról, párhuzamot vonva közötte 

6* 



ós Soln·ates között ; n másodilt fej ezetbon tüzetesen 
móltntJu, höloaóij~et i trtnait ÓH Jdrnutn.tjn, hogy kor•\.nt
som önállóság Ó~:5 luitiktt nóll<ül a~ükölködő követőj e 
olőrljoin ek, lntnem sokbnn mónoeitotta mothodnsukat 
ós rendeze1·oil<et ós gyakrnn fo1·dult a jó~ttrl é~:~zh oz, 
ha a apekulfíczió tóvútra akarLAt vinni. A harmuiHk 
fej ozot M0ndelssohn vallásos elvcit ismexi.eti, Bzól az 
egyháv. ós az tUJnm hi vattieáról ós azokról a határok
ról, a molyeket átlépni ök nem szabad; azután áttér a 
zsidó vallásról való fel fognaának ós annak a hatt\snak 
f\ móltat~ására, a melyet Mendelsaohn tovókonyeógo a 
zsidólt liulturájárn tett. A nogyodik fejezet Spinozához, 
Lcibnitzhez óe Knnthoz való viszonyát tnrgya1ja. 

Kayearling első mnnká.ja, noha nem tagadható, hogy 
etilusa és egyos meréaz tillitáaai a kezdőre vallanak, 
felkeltette ttz irodalmi körök figyelmót és a szerző 

neve gyorsan vált ismortté. }i.,rankel nngytekintélyü 
haviiratában Beor Bernát, a zsidó irodalomna]{ neves 
mtivelöje, beszélte meg tüzetesen és ajánlotta «az 
irányra és kivitelre nézve dicséretes,, könyvet, melyet 
mLis lapok is jóakarattal fogadtak és kedvezően itél
t ek 1neg. «Érdemes munkára vállalkozott,,, írja Graetz, 
midön annak a férfiúnak iparkodását világitotta meg, 
a kit két oldalról kicsinyitenek. Müve világos és ért
hető, teljesen feldolgozva nyújtja az anyagot. 

Mandelasohn ezentúl is megmarad Kayseriing ér
deklődésének középpontjában. Kutatja ólete történeté
nek összes mozzanatait, folyton tanulmányozza mü
veit, kortársait, azt az egész nagy kört, mely vele kap
osolatban volt, elmélyed a XVIII. század többi vezér· 
szellemeinek munkáiban, hogy Mandelesohn alakja és 
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j olentőt:~ógo annál óleHebbon domborodj ók kj előtte. 
T~a c tauulmányok róv6n személyes öaazoköttotósbo Jóp 
a bölcsnek ivadékalval js, a, kik a csaltldíő biografusát 
nagyrabecsülik ós más elöke]öaógekkel megismertetik. 
A fenkölt lolkületü Mandelasohn Sándor, Mózes uno
ltája, a lognyájasabb azavakkal hivja őt asztalához és 
rojdőn vallásos aggályainál fogva nem enged az első 

megbiváanak, u legkedvesebb módon megismétli n ki
sórletot, minthogy Humboldt Sándornak óhajtja be
mutatni. 

De figyelm e már irodalmi mültödósének kezdetén 
más körre is fordul. Spanyolország kutatásainak másik 
nagy tárgya. És Mendelssohnnál és koránfil móg töb
bet köszön a spanyol zsidók története az ö tudomá
nyos munkájának. Egy félszázad lankadatlan buzgó· 
sága egy nagy és j elentős feladat azolgálatában! 
1856-ban jelent meg első idevágó dolgoza.ta Hirsch
nek Jescburun nevü folyóiratában és élete utolsó nap
jaiban írta meg Spanyolországról szóló - fájdalom 
befejezetlen - czikkét a Jewisb Encyclopedia szá
mára. 

Spanyolorazúg a zsidók történetének legfényesebb 
és leggyászosabb lapjait tölti be. Virágzásuk és dicső· 
ségük legbüszkébb emlékei, de \orsuk legtragikusabb 
alakulásai is a szép félszigethez füződnek. Szellemi 
életük gazdagsága és a gyászos végzet, mely rájuk 
szakadt, egyaránt köti le a szemlélő figyelmét. 

De a tudományos kutatás inkább azokat az alkotá
sokat kereste fel, a melyek a mubammedt\n környe
zetben keletkeztek vagy magukon hordják annak a 
szellemi életnek a nyomait, a mely az islám uralma 
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aJatt egyesített tartományokban virágzott, míg a spa
nyol nyelvü irodalmi termékek méltatás nélkül szü
kölködtek. A keresztény Jbéria zsidó lakosainak törté
net ét is kevésbbé müvelték, osak körvonalait és leg
nevezetesebb mozzanatait ismerték. 

Nagy feladatra vállalkozott tehát Kayserling, midőn 
a spanyol irodalom zsidó képviselőit hivta elő a mult
nak homályából és eddig meg nem kérdezett források 
alapján kezdte megirni a spanyol-portugál zsidók tör
ténetét. Új, ismeretlen világ tárult fel. És ezt egyes
egyedül az ő kutató szargalma hódította meg a tudo
mánynak. A meghódított birodalomnak pedig ő maradt 
ura mind végig. A felfedező uton nem akadtak társai. 
Csak érdeklődökre talált, de nem a nagy és kemény 
munka részeseire. Neve nemosak egybe van kapcsolva 
a történet és irodalom e nevezetes szakaszának ismere
tével, hanem egyértelmű vele. És ezt nemcsak zsidó 
és nemosak tudományos körökben, han€m ezeken 
measze túl is elismerik. 

1856-1859. megjelent dolgozatai túlyomóan ebből 
&z ágból valók. Ismerteti Spanyolország zsidó drámai 
költöit, értekezik Áboáb Immánuehől, Don Pedroról 
és ennek zsidó kincstárnokáról : Sámuel Léviről, közzé
tesz és fordít zsidó-spanyol költeményeket, megírja 
Thomas de Pinedo életrajzát, megvilágítja a spanyol 
felfedezéseket és hódításokat zsidó szempontból, fel
éleszti az utolsó spanyol t1·oubadour és kiváló orvosok 
emlékét és idevágó kutatása.inak eredményeit abban a 
nagytartalmú könyvben foglalja össze, mely adatainak 
gazdagsága és tudományos hatásánál fogva mindig 
meg fogja tartani elökelö helyét az irodalomban. 
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A mű, melynek czíme: Sephardim. Romanisebe 
Poesien der J u den in Spanien. Ein B~itrag zur Lite
ratur und Geschichte der spanisch-portugiesischen 
Juden, végig kiséri a spanyol zsidókat a pyrenei fél
szigeten való letelepedésüktől egészen addig a nagy 
válságig, a mely elsodorta öket abból az országból, a 
melynek kulturájában oly nagyjelentőségű tényezővé 

váltak. De nem hagyja el őket további vándorútjukon 
sem. Követi öket Törökországba és olasz földre, Hol
landiába, Hamburgba és az új világba, felkeresve 
múzsájuk termékeit, a melyek idegen földön is a haza 
édes hangjain szóltak. Bámulatos szorgalommal kn
tatja fel mindazoknak a spanyol-portugál költői mű

veknek nyomait, a melyek zsidó szerzöktől származ
nak ; a hol módjádan van a forrásokat hallgatva meg, 
a hol ez nem lehetséges, a D. José Amador de los Rios, 
Adolph de Castro, Ticknor és más iróknál előforduló 
adatokat használva fel. Santob de Carrion, Juan Al
fonso de Baena, Anton de Montoro, Duarte Pinhel, 
Usque Ábrahám és Sámuel, Moses Pinto Delgado, 
Dávid Abenatar Melo, Jacob Usiel, Miguel de Silveyra, 
Cardoso Izsák, Diego Beltran Hidalgo, Menasseh ben 
Israel, Antonio Enriquez Gomez, Isabella (Rebeooa) 
Correa, Miguel de Barrios, Daniel Israel Lopez La
guna, Antonio Joseph tüzetes máltatásban részesül
nek ; másoknak, különösen olyanoknak, a kiknek zsidó 
származása nem áll minden kétségen felül, csak kevés 
adattal kisért nevével találkozunk. Életük rajzát pedig 
müveikből vont, eredeti szövegben vagy fordításban 
vagy mindkettőben közöit mutatványok élénkitik. És 
a szellemi alkotások képe a történeti események ku~-



88 NEUMANN EDE 

té be van foglalva. Tanui vagyunk a az en vedéaeknek, a 
küzdelmeknek, a mártiraágnak. És midőn ezeket azem
léljük, alkalmunk nyilik megismerkedni a spanyol 
történet legérdekesebb alakjaival, a spanyol koltura 
sajátos jelenségeivel és kinövéseivel. De nemcsak tanu
lunk, hanem meg is vagyunk hatva. Az elegikua hang, 
mely az egész könyvön végigvonul, megrezegteti azi
vünk hurjait és midőn a bemutatott szellemi élet gaz
dagaágában gyönyörködünk, az előttünk legördülő 

dráma. minden egyes j elen e te megrázza lelkünket. 
A <t8ephardim >> j elentőségének megfelelt a fogad

tatás, a melyben tudományos és irodalmi körökben 
részesült. Az összes szaklapok terjedelmes birálatokat 
és ismertetéseket közöltek róla, egyes folyóiratok kivo
natokat adtak belőle. A kifogások csak a könyv nyel ve
zetét és emfatikus hangját illették. Bámulattal adóz
tak a szerző ritka azorgalmának és alaposságán ak, 
elismerték, hogy müve, mely az új és rendkívül érd6-
kes és fontos adatok hatalmas tárháza, nem csak a 
zsidó, banem az általános irodalomtörténet megbecsül
hetetlen gyat·apítását jelenti és épp oly fontos a roma
nistákra, mint a zsidó irodalom és történet müvelőire 
nézve. Még szigorú bírálói sem tagadták, hogy a benne 
nagy után j árássa.l és tudományos készültséggel össze
gyüjtött és feldolgozott anyag mindenkit kell hogy 
érdekeljen, a kit megkapnak az emberi sors nagy vál
tozásai, a kit gondolkodáera késztetnek a kultura sok· 
féle tünemónyei, a kinek lelkét a legvéresebb vakbuz· 
gósággal való küzdelemben tanusitott bátorság és ki
tartás, a legnagyobb szenvedések közepette meg nem 
fogyatkozott szellemi energia ós termékenység szemlé-
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lete mélyen megindít,ja. Szerzöje egy csapásra a tekin
télyek sorába emelkedett kutatárainak eredményei 
csakba.mar átmentek més irók műveibe és általános 
kifejezésre jutott az az óhaj, hogy a spanyol és portu
gál zsidóknak kilátásba helyezett tö1·ténete gyorsan 
kövesse ezt az első nagy müvét. 

N em is váratott sokáig. De megelőzte egy kicsiny, 
de rendkívül érdekes és széles kö1·ben - franczia és 
angol fordításban is - elterjedt történeti rajz: Ein 
Feiertag in Madrid, annak az 1680 junius 30-án meg
tartott autodafának a leil·ása, a melyet IL Károly spa
nyol király, dicső őseinek példáját követve, ifjú hitvesé
nek Bourboni Mária Lujzának a gyönyörködtetésére 
rendeztetett. A borzalmas aktus a nemes fejedelmi pár 
nászünnepét fejezte be. A papok és barátok karának 
himnusában megzendült az áhitatos szózat: Accende 
lumen sensibus Infunde amorem cordibus, a király 
saját keze gyújtotta meg a máglyát, a melyen a névsze
rint is felsorolt konok zsidók bithűségüket pecsételték 
meg. Joseph del Olmo, Alcayde y FamiHar del Santo 
Officio írta le hivatalos jelentésében ezt az autodafát 
és e rendkívül ritka müből vette Kayseriing rajzá
nak vonásait. Kiegészítése a Bephardimnak. 

Egy év mulva megjelent a Jahrbuch für die Ge
schichte der Juden und des Judenthums első köteté
ben a történetnek a mallorcai zsidókrólszóló szakasza 
és ugyanabban az esztendőben fejezte be az egész mü 
első kötetét, mely Die Juden in Navarra, den Basken
liindern und auf den Balearen czímmel 1861-ben je
lent meg. 

Ebben a könyvben Kayseriing töJ ténetirói hivatott-
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sága már teljes jelentőségében nyilvánul. Széles forrás
tanulmányok bőséges, eddig ismeretlen anyagot szel
gáltatnak neki és azt most már általánosan elismert 
ügyességgel alakítja történeti képpé. Itt is felfedező, 

gyüjtő és feldolgozó egy személyben. De már a formá
nak is ura. Minden élénkség mellett a könyvön át
vonuló hang nyugodtabb, a történet máltóságához illő 
és ha meleg rokonérzéssel, gyakran könyek között be
széli is el a szenvedők szomorú sorsát, mégis óvako
dik kifakadásoktól, a melyek a Sephardim egyes birá
lóit tiltakozásra késztették Kiváló figyelmet fordít a 
kulturtörténeti mozzanatok méltatására, tüzetesen 
foglalkozik a jogi- és társadalmi helyzettel, a szellemi 
élettel és érdekesen szól a kereskedelmi és közgazda
sági viszonyokról. A függelékben közölt ritka és nagy
fontosságú oklevelek, a melyeket nehezen megköze
lithető forrásokból merített, gyarapítják a ,mü becsét, · 
a mely a szakkörök osztatlan tetszésével találkozott. 

A történettel egyidejüleg egy másik becses és sokat 
olvasott munkával gazdagította az irodalmat. A J ~hr
bucb második kötetében közzétette annak a férfiúnak 
az életrajzát, a ki származásánál fogv.a szintén a 
pyrenéi félszigethez fűződött és költői müvei folytán a 
Sephardimban is helyet foglal. A nagytevékenységli 
Manasse ben Israel, a hollandi zsidóság egyik leg
kimagaelóbb alakja, a fényes nevü tudós, a kivel korá
nak legkiválóbb férfiai összeköttetést kerestek, az angol 
zsidók bonalapitója, az ö tollának köszöni a legmél
tóbb emléket, a melyet az irodalom állitott neki. 
Mena,sse ben Israel. Sein Leben und Wirken. Zugleich 
ein Beitrag zur Geschichte der Juden in England 
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aus den Quellen dargestellt, czímmel jelent meg 
külön kiadásban is - a nem nagyterjedelmű, de rend
kivül érdekes és becses történeti adatokban bővelkedő 
könyv, melyet Dr. F. da Sola Mendes 1877-ben an
golra fordított. 

Ezekhez a müvekhez a kisebb dolgozatok egész se
rege csatlakozik, a melyek Hirsch J eschurun, Fmnkel 
Monatsschrift für die Geschichte und Wissenscbaft des 
Judenthums, Prutz Deutsches Museum, Philippsen 
Jüdisches Volkeblatt és Allgemeine Zeitung des Juden
thume czímü folyóiratában, évkönyvében, valamint a 
Wertheirner és a Winter-féle J ahrbuchban megjelen
tek. Legnagyobb részük Mendelssobnnal és korával, 
valamint a spanyol zsidókkal foglalkozik, de vannak 
közöttük más tartalmnak is 'nem csekély számban. 
Figyelme átkarolj a az egész zsidó történetet és az iro
dalom nagy részét, - a Jahrbnebban ö ismerteti az 
új j elenségeket - és mindezek mellett folyton új 
anyagot gyűjt, megveti a harmincz évvel késöbb meg
jelent Biblioteca espafiola-portugueza-judaica alapját 
és elkészíti nagy Mendelssohn müvét, mely 1862-ben 
jelent meg. 

De ezt az évet fontos változás előzte meg. Kilencz 
évi berlini tartózkodása talán soha nem sejtett ered
ményekkel járt. Túlszá.rnyalták az ifjú legmerészebb 
ábrándjait. Ismert és tisztelt nevet vívott ki magának 
a tudományban, - az Ersch und Gruber-féle enezik· 
lopedia is munkatá.rsainak sorába hítta - és egyéni
ségének kiválóságai, tiszta és független jelleme, nyilt
szivüsége, egyeneslelküsége, nemes idealizmusa, ön
zetlensége, áldozatkészsége, megbódították számára 
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azok rokonérzését és nagyrabecsülését, a kikkel a sors 
összehozta. 

A jóakarat, a melylyel pártfogói megajándékozták, 
benső barátsággá fejlődött Frensdorfi, Meyer, Wiener, 
Ilirsch, Baroberger sűrű összeköttetésben vannak vele, 
élénken érdeklődnek tanulmányai, irodalmi kísérletei 
és j övője iránt, örvendenek első sikereinek és a meny
nyire módjukban van, előmozdítják további pályáján. 
Különösen Meyer tesz meg mindent, hogy útját egyen
gesse. Óvja anyagi gondoktól, éber :figyelemmel kiséri 
tanulmányait, egészségi állapotát, majd útmutatások
kal szolgál neki midőn írni kezd, jóakarattal, de szí
gorú igazsággal bírálja dolgozatait és azon van, hogy 
biztos révbe jusson. 

Az ő tanácsának és folytonos intelmeinek minden 
esetre részök van abban, hogy Kayserling, a ki sikerei, 
kellemes és előkelő összeköttetései és talán vele sz ü
letett hajlamai folytán is édeskeveset törödött a jövő
vel és a kedvetlenség és türelmetlenség egy-egy pilla
nata után annál boldogabbnak érezte magát független
ségében, tanulmányai között, nemes, fenkölt gondol
kodása és 'nagytudományu emberek társaságában, 
lemondott arról a szándékról, hogy kizárólag az iroda
lomnak ezentelje magát és gyakorlati életczélra kezdte 
irányítani figyelmét. 

Ennek azonban még egy másik, sokkal hathatósabb 
oka is volt. Özvegy Carlbergné házában, a fiatal tudó
sok, irók és zenészek e gyülőhelyén, megismerkedett 
Philippson Bertával, a kinek atyjához irodalmi mun
kássága révén már előbb közeledett. A szőke fürtü, 
alacsony termetű, azikár, de érdekes éB megnyerő 

\ 
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arczú fiatal iró és az üde, élén~ mó:~elt leány egyrnis 
iránti érdeklődése erős vonzalommá fejlödött és 1 61 
január 7 -én jegyet is váltottak. Ez a. komoly lépés 
arra késztette Kayserlinget, hogy megfogadja régi jó
akarójának és hiíséges barátjának gyakran ismétel~ 

tanácsát, hogy a szabad irói életet egy tudásának és 
készültségének megfelelő hi va tallal cserélje fel. 

Berlinnek akkor nem volt ugyan theologiai föisko
lája, de bőséges alkalmat nyujtoU a papi hit"atásra 
való készülésre. Nem szükölködött a Talmud jeles mü
velői nélkül, a zsidó tudomány a legfényesebb neYek
kel volt képviselve, a szószéken pedig Bachs Mihály, 
a költői tehetségű tudós, az egyházi szónoklat elismert 
mestere, ragyogtatta ékesszólását. Talmudi és hasonló 
tárgyú tanulmányaiban különösen Landsberger Mihály 
és Philippathai Dó b Bar mozdítják elő Kayseriinget
Philippsthal megadj a neki a hattárát is - Sachsnak 
szónoklatai pedig, a melyeknek szorgalmas hallgatója., 
hozzájárulnak szónoki képességének fejlesztéséhez, 
izlésének ki müveléséhez. 

Ezeknek a beszédeknek a varázsa akkor is hatott 
még, midön Sachs ajkai már rég elnémultak volt. Ha 
elfelejtették is a berliniek, írja Steinschneider egy 
Kaysf\rlinghez intézett levélben, hogy mit mondoü, 
azt, hogy miképpen beszélt, nem felejtik el. És ennek 
nyomai észrevehetök Kayseriing régibb szónoklatain 
is. Csak későbben vetett le magárólminden alaki bék
lyót és haladt egészen szabadon és önállóan a saját 
út'"r._ ~w..l. 

Szónoki rátermettségének első bizonyítékaival Ber
linben találkozunk is, a hol az 1859. és 1860. évi nagy 
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ünnepeken kisebb templomokban prédikált. Az elért 
siker bátorította és Odera m. Frankfurtban mondott 
beszédei oly benyomást tettek, hogy a rabbiszék el
foglalása csak tőle függött. 

De a frankfurti község békéje fel volt dúlva. Az 
orthodoxok a haladás hiveivel heves harczban állottak 
és Kayseriing előre láthatta, hogy annak izgalmai öt 
sem fogják elkerülni és üdvös tevékenységnek gátat 
fognak vetni. Tehát inkább arra tökélte el magát, 
hogy elhagyja Németországot és a Svájczba megy, a 
hol most másirányú küzdelmek kötötték le a figyel
mát. Az aargaui kormány kinevezi rabbinak, 186'1 
deczember 1-én megtartja esküvőjét Magdeburgban, 
5-én székfoglalóját Endingben és 14-én Lengnauban, 
az ö kettős községében, a malynek ezentúl munkáját 
ezentelte - míg csak nagyobb hatáskör nem nyilt 
meg számára. · 

N ehezére esett a búcsúzás. Erős kötelékek füzték a 
nagy városhoz, a mely szellemének táplálékot, mun· 
kájának anyagot, törekvéseinek buzdítást nyujtott. 
Sulyos aggályok zaklatták lelkét. Hogyan fogja a vi· 
lágforgalomtól oly távol eső svájczi falukban kut.atásait 
folytatni, lesz-e módjában a már összegyüjtött tudo
mányos anyagot kiegészíteni és feldolgozni és mi fogja 
pótolni neki azok meghitt Larátságát, a kiknek közelé
ben oly boldognak érezte magát, a kiknek társasága 
nemcsak a legnemesebb gyönyörök kutfeje volt szá· 
mára, hanem lényegesen hozzájárult szemkörének 
folytonos tágulásához, egész valójának harmonikus 
fejlesztéséhez? Cassel, Helfferich, Sache, Steinschnei
der és neje, Wibl, a Mendelssohn és Wulf családok 
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meleg 1·okonérzéssel vették körül h~zunkban , írja 
Steinscbneider, az ön helye alig lesz többé betöltve -
fiatalabb barátjai és tanítványai rajongó ezeretettel 
csüngtek rajta, irodalmi tevékenysége révén a legki
válóbb irókkal és tudósok kal érintkezett, másokkal 
pld. Wolf Nándorral és Müller Alajossal Bécsben sűrii 
levelezést folytatott, vajjon az elvállalt hivatallal járó 
apró kötelességek és gondok, terhek és zaklatások nem 
fogják-e kétszeresen éreztetni vele mindannak hiányát, 
a miröl most lemondani kénytelen ? 

De elfojtja aggályait és noha ismeri az áldozat 
nagyságát, szivesen hozza meg, mert egy minden 
másnál hatalmasabb é1·zelem azt parancsolja neki, 
hogy az új kötelék kedveért bontsa fel a régieket. 
Elhagyja Berlint, új munkakörbe lép, jóakaróinak és 
barátjainak meleg óhajai kisél'ik és a régi kötelékek 
sem szakadnak el. 

Endingen és Lengnau a svájczi zsidók ghettójának 
tekinthetők. Csak a badeni grófságban türték meg 
öket, a hol már a 16. században találkozunk velük. 
Hét család telepedett le abban a két helységben, a 
melyet megnyitottak előttük és amelyben bátorságban 
éltek. A tartománynagyok oltalmában részesültek, de 
azt mindig - csak 16 évre szólt - drága áron meg 
kellett fizetniök. Osztályosai voltak a középkori meg
szorításoknak és megaláztatásoknak. N em engedték 
meg nekik, hogy földet vagy házat vegyenek, hogy 
kereszténynyel egy födél alatt lakjanak, a házasság
kötést feltételekhez füzték, a külön zsidó eskü gyalá
zatát hárították reájuk. 

Csak a 18. század alkonyán változtak meg ezek a szo· 



NEUMANN EDF. 

moru állapotok. 179~-ben ujították meg utólazor a ki
váltságlevelet. A franczia forradalom és az emberi j o g ok 
proklamálásának hatása alatt több fenkölt gondolko~ 
_dásu svájczi államférfiu az aargaui zsidók sanyarú 
helyzetének megszüntetését kezdte erélyesen szorgal
mazni. Összesen csak 14 7 családról volt sz ó, de eze
ket sem akarták meghagyni többé abban az emberi 
máltósággal össze nem férő állapotban, a melyben 
eddig tengödtek. 

Csak lassanként szüntek meg az egyes sértő meg
szorítások. 1802. szeptember 21-én a franczia okku
páczió alatt a középkorra emlékeztető fosztogatások 
rázták fel öket nyugalm ukból, de azért az emanczi · 
páczió ügye nem akadt fenn; az 1809. május 5.-i 
törvény polgároknak ismeri el öket, csak letelepedé
süket korlátozza; 1846-ban a megszorítások eltörlését 
kérik és a nagy tanács május 7 -én tartott ülésében a 
legkiválóbb tanácstagok szorgalmazására enyhíti is nz 
illető törvény sértő intézkedéseit, 10 évvel utóbb a 
szövetségtanács nemcsak szabad kereskedést enged 
nekik, hanem fölruházza öket politikai jogokkaL Ezt 
a határozatot pedig az összes kantonokkal azzal a 
felszólítással közli, hogy minden ezzel ellenkező tör
vényt helyezzenek hatályon kivül. 

Az egyenjogusítás fokozatos megadasával karöltve 
járt szellemi és kulturális elömozdításuk, népnevelési 
és istentiszteleti intézményeik támogatása. Az 1833. 
junius 27.-i törvény rendezi az iskolaügyeket, az 
1852. évi a nevelési igazgatóság felügyelete alá he
lyezi a zsidó kultuszt, 1853-ban az a.argaui rabhínátus 
ügyei kerülnek szabályozás alá. A két község lelkészi 
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hivatalát ugyanis rendsze1·int egy rabbi viselte. De 
gyakori nézeteltérések, sőt súlyosabb egyenetlenkedé
sek, a melyek a hatóságoknak okot szolgáltattak arra, 
hogy a közeégek ügyeivel kelleténél többet foglalkoz
zanak és a rabbi tisztség egységét is megbontották, 
kívánatossá tették a rabbi jogainak és kötelességeinek 
pontos megállapítását. Fürst Gyula endingeni rabbi 
visszalépése és Dreifuss Wolf lengnaui rabbi halála 
után a községek egyesültek és Kayseriing a testvér
közeégek rabbiszékét foglalta el. 

A hangulat, a mely lelkében uralkodott, midőn az 
új munkakörbe lépett és a mód, a melyen hivatását 
és feladatait felfogta, azokban a beszédekben tükrö
ződik, a melyekkel hiveit tevékenységének küszöbén 
köszöntötte. Endingenben Zekarja harmadik fejezeté
nek hetedik verséhez, Lengnauban pedig ~fózes első 

könyve negyvenkilenczedik fej ez etén ek tizenötöruk ver
séhez füzte szavait. 

Hálát ad Istennek, a kinek kegye mindig vele volt, 
kifejezi abbeli reményét, hogy meg fogja nyitni előtte 
a sziveket és ünnepélyesen fogadja, hogy hűséges kö
telességtudással a hivek ezeretetének megóvásán fog 
iparkodni. Erre programmjának a kifejtésére tér rá. 
Különösen második beszédében sz ól világosan czéljairól 
és szándékairóL És a mi mondani valója van, azépen 
és harmonikusan illeszkedik bele vezérigéj ébe, amelyet 
nemcsak szószerint, hanem a hagyományos felfogás 
alapján magyaráz. «És látta a nyugalmat, hogy jó és 
a földet, hogy kellemes és lehajtotta vállát, hogy hor
dozzon és a munká.s robotjáé lett.,) A nyugalomban 
nem kényelmet, hanem békét lát, a kellemes föld, a 

Az ilJ17' Ji:vkütlJIVe 1900. 7 
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melynek müvelésére ki van szemeive, Izraél szent 
földj e : szellemi élete, tana, tudománya, a melynek 
gondozása nem szünetelhet a szabadság és egyenjogú
ság közeledő napjaiban sem, vállának lehajtása pedig 
nemcsak béketűrést, a hivat~llal járó bajok és kelle
metlenségek férfias és készséges elviselését, hanem a 
tradiczió értelmében az ifjuság nevelésének felkarelá
sát jelenti. A serdülő nemzedéknek nemcsak a vallás 
szent igazságait, hanem a tudomány kincseit is fel 
kell vennie magába, szakítani kell azzal a balhittel, 
hogy tudás és igazi vallásosság nem férnek össze, 
hogy ismeretekre csak a vallásosság árán lehet szert 
tenni. Azon lesz - ezzel az ünnepélyes igérettel zárja 
a beszédet - hogy minden egyes bivét támogassa és 
előmozdítsa, de soha sem fogja magát oly dolgokba 
ártani, a melyek lelkészi hivatásának körén kívül es
nek, mindenkor pedig az egész gyülekezet érdekei fog· 
nak szeme előtt lebegni, semmiféle melléktekintet 
nem fogja meggátolni abban, hogy nyiltan és őszintén 
mondja ki nézetét, valahányszor a közjó ezt így pa
rancsolja. 

A székfoglaló beszédeiben világosan, nemes egysze
rüséggel és közvetetlenséggel hirdetett elvek vezérel
ték kilencz évi svájczi müködését. Midón megkezdte, 
az orthodox elemek voltak túlsulyba.n. É~ ezek nem 
szívesen látták szabadelvü irányát, zokon vették azo
kat a csekély reformokat is, a melyeket a mély vallá
sosságu, alapjában konservativ gondolkodásu, de mégis 
a fejlődés eszméjének hódoló rabbi a vallásos gyakor
latban kezdeményezett, de erélye, szókimondása, ön
állósága és függetlensége mindenki vel szemben, nyá-
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jassága és előzékenysége, nyiltlelküsége és jószívii
sége, a tekintély, a melyet tudományos j elentősége, 

hírneve s a legkiválóbb svájczi államférfiakkal, tudó
sokkal és írókkal való összeköttetései adtak neki, a 
férfias bátorság, a melylyel csakhamar síkra szállt az 
emanczipáczióért és összemérte fegyvereit annak elle
neivel, élét vették minden ellene intézett támadásnak 
és napról-napra azorosabbra fűződött a kötelék, amely 
hiveihez kapcsolta. Neje volt az első asszony Endin
genben, a kinek hajviselete nem felelt meg az ósdi 
szokásnak. Már ez is elegendő volt arra, hogy az or
thodoxia szóvivői : Dreifuss Benczion, Guggenheim 
Mózes, Wyler Mihály Endingenben, Guggenheim Dá
vid Lengnauban megvonják bizalmukat attól a férfiú
tól, a kinek még a tudományos működésben is nyilvá
nuló konzervatív szelleméről és a múlt iránt való kegye· 
letéről egy Rapoport is elismeréssel szólt és megesett, 
hogy midőn egyszer predikácziójában be,es szavakban 
kelt ki az uzsora ellen, közbekiáltások hangzottak fel 
a templomban, a melyek nem a legnyájasabb módon 
a szószék elhagyására szólitották fel a szónokot : rle 
ezek az apró küzdelmek nem lohasztották buzgóságát 
és időjártával általános méltánylásra találtak törek
vései. Igaz, hogy nem sokan voltak, a kik felismerték 
azok jelentőségát és megértették Kayseriing eszméit 
és útjait - Dreifuss Márk tanító, dr. Bloch orl"OS 
és még 'fajmi kevesen a közel 1800 lélekból álló köz
ségekben. De a megértés biányái pótolt& a bizalom és 
a kételyeket eloszlatta a szeretet. Olyanokkal pedig, 
a kik hivatalának tekintélyét sériették meg, el todoü 
honi 
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Az emanczipáczió ügye már müködésének kezdetén 
hívta sorompóba. Az egész Svájcz érdeklődését a zsi
dók kötötték le és a külföld figyelme is feléjük irá
nyult. Mintha európai ügygyé fejlődött volna sorsuk 
alakulása. Az aargaui nagy tanács a sajtóban ellenök 
szitott és már komoly jellegü tüntetésekben is kifeje
zésre jutott ellenséges érzületet azzal vélte a leghatá
sosabb módon elfojthatni, hogy a kormánynak az 
emanczipáczióra vonatkozó javaslatát elfogadta. ( 1861. 
decz. 17.) Az ultramontán papoktól felbujtogatott nép 
azonban annál erősebb ellentállást fejtett ki. Megmoz
gattak minden követ, hogy az első tanácskozásban 
elfogadott törvényjavaslatokat visszavonják, népgyülé
seket tartottak, röpiratokat terjesztettek, a melyekben 
a zsidók származását, jellElmét és viselkedését ócsá
rolták és aláírásokat gyüjtöttek a nagy tanácshoz in
tézendő peticziók számára. 

1862. május 15-én másodszor került a zsidó törvény 
a nagy tanács elé. Heves vita keletkezett. A legkivá
lóbb államférfiak szóltak hozzá a kérdéshez, megvilá
gították fontosságát és a döntés következményeit. Fé
nyes beszédekben védték a zsidók ügyét. Különösen 
Keller Ágost kormányta.náesos, a szabadság és felvilá
gosodás rettenthetetlen bajnoka, a kinek nevéhez a 
kolostorok megszünése és a népnevelés ügyének fel· 
lendülése füzödik, a jezsuiták rettegett ellenfele, a ki 
hatalmas vádiratban szállt síkra a Baselben tanított 
Gury-féle moraUheologia ellen és 1870-töl fogva az 
Ó· katholikus mozgalom vezére voU a német 8 váj ez
ban, a nagy szónok, a kinek a hális svájczi nép 
l 89-ben emlékszabrot álli toU, hatalmas beszéd ben 
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czáfolta a zsidók ellen emelt vádakat és a teljes egyen
jogusítást követelte. Ezzel a fél'fiuval, ki mint tanul
mányigazgató - közoktatási miniszter - kinevezte a 
rabbit és a kit az ultramontánok éppen úgy gyülöltek, 
roint a zsidókat, a kiknek ügyét Jnagáévá tette, lépett 
Kayseriing azoros viszonyba. Az emanczipáczió volt 
beszélgetésük tárgya, midön bemutat~ozott neki. 

A nagy tanács 113 szavazattal kettő ellenében újra 
elfogadta a törvényt. A szabadság hivei büszkék vol
tak a fényes sikerre. A zsidók öröme pedig az endin
geni templomban tartott hálaadó istentiszteleten és 
Kayseriing mély hatás ú ünnepi beszédében jutott ki
fejezésre. De Schleuniger, az ultramontán «Botschaft,, 
szerkesztöje, nem riadt vissza a legnemtelenebb fegy
vertől sem. Aljas rágalmakkal halmozta el a zsidókat, 
a többek között azt állítván, hogy imakönyvükben elő
fordul az a. kitétel : átkozott legyen a nazareti Jézus, 
úgy hogy a kormány fölvilágosítást kért Ka.yserling
től, a ki még mielőtt a hivatalos felszólítást megkapta, 
Aarauba sietett, hogy a kormány oltalmát kieszkö· 
zölje. Kora reggel jelentkezett Kellernél és tudomá· 
sára hozta abbeli szándékát, hogy Schleuniger ellen 
fel fog lépni és nyilvánosan rágalmazónak fogja ne
vezni. Keller beleegyezett és Kayseriing az ő magán
lakásán írta meg a nyilatkozatot, a mely az összes 
svájczi és a legtekintélyesebb külföldi lapokban meg
jelent. Az Aarauban megjelenő eSchweizerbote•-nak 
maga Keller küldötte meg azonnali közlés végett. 
A nyilatkozatot nem sokára egy Seblenniger ellen irá
nyított nagyobb röpirat követte: Vollstandige Wider
legung dergegen die Juden erhobenen ADklagen und 
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Verleumdungen>>. Névtelenül j elent meg és 5 500 pél
dányban terjedt el. 

Ezzel azonban a vihar nem csendesült el. A nagy 
tanácsnak, a melynek szabadelvüsége szemet szúrt az 
ultramontánoknak, meg kellet buknia. Hat ezer polgár 
szavazatára volt szükség, hogy lemondásra kényszerül
j ön. De a ti z ezret is megbaladta azok száma, a kik 
junius 20-án azt a kívánságot nyilvánították, hogy a 
május 15.-i törvényt törölj ék el és a nép döntése alá 
bocsássák az ügyet, julius 27-én pedig 25.000 szava
zat esett (16,000 ellen) a nagy tanács felfüggesztése 
mellett. Örömtüzek gyúltak ki a hegyeken és taraczk
lövések hirdették a türelmetlenség diadalát . 

. De a nép csakhamar átlátta, hogy az izgatók nem 
az ő javáért, hanem saját érdekeikért küzdenek. A két 
héttel utóbb megejtett választásokon ismét a szabad
ság régi, kipróbált barczosait küldötte ki a nagy ta
nácsba, a melynek többségát az emanczipáczió hivéi 
tették. ~lár augusztus 25-én tartott első ülésén tár
gyalta a zsidótörvényt és megbízta a kormánytaná
csot, hogy a. tenács legközelebbi (nov. havi) gyüléséig 
vagy tegyen javaslatot a zsidótörvény módosítása érde
mében, vagy pedig terjeszsze a kérdést a nép elé. 

A zsidók sem voltak tétlenek. Augusztus havában a 
szövetségtanácshoz fordultak a julius 1-én hatályba 
lépett törvényben megadott jogok védelme végett és 
midőn a november 11-én megtörtént népszavazás 
~6, 702 szavazattal 773 3 ellenében a törvény teljes 
megváltoztatását határozta el, újabb peticziót küldöt
tek Bembe. Kayseriing felszólitására pedig november 
23-án Altenben több, az emanczipáczió ügyét szivén 
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bordó és hitrokonaik müvelődése iránt melegen érdek
lődő lelkes férfiú találkozott, a kik Kayseriing indít
ványára a svájczi izraeliták (Israeliten in der Schweiz) 
kulturegyesületének a megalapítását határozták eL 
Az egyenjogusítás előmozdítása mellett az oktatás fej
lesztését és az ifjuságnak megfelelő életpályákra való 
nevelését tüzték ki az egyesület czéljául. Az egybehivó 
mellett Dreifuss Lipót (Basel), Dreifuss Gusztáv (Biel), 
Guggenheim Dániel (Baden) és Bennays Lajos (Zürich) 
voltak az ideiglenes bizottság tagj ai, a kiknek buzgó
sága folytán a tagok száma csakhamar megbaladta a 
százat és egy hónappal az alapítás után megtartották 
Badenben az első közgyülést. 

Ezen a közgyülésen Kayseding figyeimét arra a 
körülményre irányozták, hogy a Svájcz Francziaország
gal, Belgiummal, Hollandiával és más államokkal 
újabb kereskedelmi szerzödések megkötése érdemében 
tárgyalásokat folytat. Az idegen államok polgárainak 
svájczi tartózkodásuk alatt - nyujtandó kedvezmé
nyeket pedig a keresztény hitvalláshoz kötötték. Ennek 
a megszüntetésére irányult tehát mindenekelött Kay
seriing törekvése. 

Francziaország iránt teljes bizalommal lehetett. 
A nagy befolyásu Cohn Albert, a kivel már előbb iro
dalmi munkássága révén öss~eköttetésben állott és a 
ki a svájczi zsidók sorsa iránt is a legmelegebb érdek
IlSdéssei viseltetett, arról biztosította, h~gy Franczia
ország nem köt szerzödést, ha a zsidók szabad letele
pedésére vonatkozó megszorításokat tovább is fenn
tartják. Earl Bussei angol külügyminiszt~rnél, a ki 
különben is a lelkiismereti szabadság híve és ~gyik 
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szállt az egyenjogusításért - vele egyetemben erélye
sen karolja fel az ügyet. Kayseriing Godefroi felszólí
tására rendelkezésére bocsátja a szerzödés meggátlá
sára szükséges anyago t, a terjed elm es emlékiratot ki
nyomatj a, a hollandi képviselökkel közli és csakhamar 
kitör a vihar, előbb a hollandi sajtóban, majd a karna
rában és a törvényjavaslat 33 szavazattal 17 ellené
ben elbukik. 

A zsidó Kantonban ezalatt tovább folyt az ultramon
tánok izgatása.. Hiába való volt a szövetségtanács figyel
meztetése, hogy minden újabb 2sidótörvénynek az 
1856. szeptember 24.-i szövetséghatározathoz kell al
kalmazkodnia, a nagy tanács 7 9 szavazattal 61 elle
nében elveti az egyenjogusítást és nem törődve a kor
mány komoly intelm eivel, j unius 27 -én másodszor is 
mégtagadja a zsidóktól a szavazati jogot. Az eman
czipáczió bukását pedig nyomban követte a már meg
adott polgári jogok eltörlése és a nagy tanács 64 
szabadelvü tagjának tiltakozása daczára a szövetség
batározat végrehajtásának az elejtése. 
' Ez az aggasztó fordulat arra késztette Kayserlinget, 
hogy a szövetségtanácshoz forduljon jogorvoslat vé
gett. A községek illetékes képviselői mindenféle okok
ból nem akarták megembereini magukat, sok habozás 
és fontolgatás nélkül tehát ö irja meg a svájczi zsi
dók nevében a peticziót és Bernbe megy, hogy átadja.. 
Dubs szövetségtanácsos nyomban el is olvassa és azt 
tanácsolja, hogy most már a teljes polgárjogot kérje. 
Ha szombat reggelig megkapja az ilyen irányban át
alakított folyamodványt, még az nap hajlandó azt a 
szövetségtanács elé terjeszteni. Kayserling még fel-
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előbarczos& volt, Adler chiefrabbihoz intézett levele 
folytán a Board of Deputies of British Jews tette meg 
a szükséges lépéseket, a malyeknek sikerében kétel
kedni nem lehetett. De Belgium és Hollandia meg
nyerése már nehezebb volt. Kisérletet tett több magas
állásu brüsseli, baagai és amsterdami férfiunál és 
Cohn Albert összeköttetései nagyban előmozdították 

ebbeli tevékenységát is, de a klerikális Belgiumtól so
kat várni nem lehetett. A képviselőkamara 1863. már
czius 27- én t&rtott ülés én heves viták folytak arról, 
hogy a svájczi zsidók kivételes törvényeknek vannak 
alávetve, de a kormány abbeli ígéretére, hogy a szö
vetségtanácsnál kellő óvatosággal szóvá fogja tenni _a 
dolgot, majdnem egybangolag elfogadták a szerződést. 

Nagyobb eredménynyel jlÍirt fáradozása Hollandiá
ban. Sarphati 8., a szefárd község elnöke, az États 
Provinciaux de Hollande tagja, a kiváló termész~

tudós, Amsterdam legtöbb tudományos egyesületének 
elnöke, a hollandi zsidóság egyik legfényesebb nevé
nek viselőj e, a ki Kayseriinghez intézett levelében azt 
írja, hogy nemcsak hírből ismeri, hanem müveit is 
tanulmányozta és még egyes értekezéseinek is birto
kában van, büszkén hivatkozva arra, hogy a • Sephar
dim » szám os ivadéka családjához tartozik, készsége
sen igéri ~eg közbenjárását és Godefroi M. H., a nagy
tekintélyü jogtudós és parlamenti szónok, a hollandi 
törvénykezési eljárás refot·mátora, az első zsidó, a kire 
N émeta,lföldön miniszteri tárczát biztak és a ki magas 
polczán is a legmelegebb érdekl<'Sdéssel viseltetett bit
felei iránt - 1872-ben és 1876-ban is o. Romániá.val 
kötendö kereskedelmi szerzödés tárgyahisakor síkra 
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keresi Stampflit, a legkiválóbb svájczi államférfiút és 
azután haza siet, újból megszerkeszti a peticziót, né
hány hivével aláiratja és péntek este Badenbe küldi, 
hogy másnap Bernbe érjen és a szövetségtanács elé 
kerüljön. 

A szövetség és nemzeti tanács, valamint a rendek 
tanácsa nem zárkóztak el az igazság hangos szózata 
elől. 

Megadták a zsidóknak a polgárjogot. Kayserling, 
a kinek lankadást nem ismerő buzgósága és rettent
hetetlen bátorsága megnyerte számára a nagy svájczi 
államférfiak rokonérzését és nagyrabecsülését, maga 
is jelen volt a nemzeti tanácsnak julius 27 -én tartott 
ülésén, a mely a zsidók ügyét tárgyalta. A szövetség
tanácsnak Jaeger (Aargall) ügyvédtől bővített és a ki
küldött bizottságtól csak keveset módosított javaslata, 
mely az aargalli nagy tanács zsidóellenes törvényé
nek az eltörlésére irányult, öt órai vitát váltott ki, a 
melyben Baldinger, az aargaui ultramontán párt ve
zére, Jaeger, Duba, Keller, Hoffmann, Bürli, Ramper
ger, Fazy összemérték fegyvereiket. J ames Fazy, a 
genfi forradalmár, Jules Simon és Klapka barátja, a 
többek közt a következő szavakat harsogtatta a tár
gyaláaba: Van még ágyu, a melylyel kényszeríteni 
lehet ezt az Aargaut, hogy a zsidókat svájczi polgárok
nak ismerj e el. 

Erre nem volt szükség. Augusztus 27-én az aargaui 
nagy tanács 89 szavazattal 64 ellen elismerte az a.ar
gaui zsidóknak mint svájczi polgároknak választói jo
gát és felhatalmazta a kormánytanácsot, hogy a szö
vetség-hatóságokkal indítsa meg a tárgyalásokat a 
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honosítási kérdés érdemében és gondoskodjék arról, 
hogy a korlátlan letelepedési jog megadassék. 

A szabadság ügye tehát diadalt aratott. Az ultra
roontának ugyan nem adták be derekukat és még a 
szövetségreviziót is kezdték hangoztatni, de az emberi 
jogok őrei résen állottak és Kayseriingnek is gondja 
volt arra, hogy a nehezen elért eredmények újból 
kárba ne veszszenek. 

A küzdelem történetét maga írta meg a Frankel-féle 
Monatsschriftben. Egyes részleteket egy budapesti lap
ban beszélt el 1889-ben, ezekben a sorokban felhasz
nált levelezése is igen becses adatokat tartalmaz. Már 
1863-ban te1·vezett, az emanczipáczió történetének 
szánt nagyobb munkája azonban nem jelent meg. 

Még több évnek kellett eltelnie, míg a papok befo
lyása alatt álló svájczi nép a zsidók emanczipácziójá
val megba.rátkozott. 1865-ben a basellandi kanton p. 
a franczia kereskedelmi szerződésnek a zsidókra vonat
kozó intézkedései daczára nem akarja a franczia zsi
dóknak a letelepedést megengedni, a kultuszszabadság 
ellen heves küzdelmek folynak és ezen nem csodál
kozhatunk oly országban, a melyben eretnek tanok 
hirdetése miatt nyilvános megvesszözésre ítélhettek 
valakit. Uri kanton dicsekedett ezzel a kiváltsággal és 
a büntetést abban az esztendőben Altorfban végre ie 
hajtották. 

Ezek a küzdelmek igénybe vették Kayseriing férfini 
erélyét és ő meg nem hátrálva és bátran forgatta is 
8 fegyvert, melyet az igaz ügy kezé be adott. Külföldi 
barátjai és jóakarói ezivesen támogatták, a svájczi 
szabadelvü államférfiak pedig örömmel köszöntöttek 
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benne a harczedzett és hozzájuk méltó fegyverbarátot, 
a ki sikerei közepette is meg tudta óvni azt a szerény
séget, mely mindenkor lényének dísze volt és a kit 
soha sem tett elbizakodottá az az önérzet, amelylyel 
hitfeleinek jogaiért síkra szállt. Neve csakhamar a leg
népszerűbbek sorába emelkedett és j ellemző arra a 
nagy tekintélyre nézve, a mely őt a legmagasabb kö
rökben is övezte, hogy midőn Dufour tábornok és Duba 
szövetségelnök, a kik a genfi konvenczió megalapítása
kor a Svájczet képviselték, 1866-ban az egész ország
ból harmincznyolcz bizalmi férfiut Bernbe hivtak a 
svájczi országos egyesület megalakítása végett, a díszes 
körbe, a malyben a büszke nép szine-java foglalt he
lyet, öt is fel vették. 

Ennek a nagy tekintélynek pedig nemcsak hivei, 
hanem a svájczi összes zsidók, sőt még azok a kül
földi hitrokonok is, a kiket érdekeik a Svájczhoz kap· 
csoltak, hasznát Játták; a vallás- és kultuszszabadság 
ügye óriási lépésekkel baladt előre, s zsidók helyzete 
pedig egy évtized alatt telj esen megváltoz ott, - csakha
mar a legelőkelőbb állásokban, egyetemi tanszékeken, 
nagy intézetek élén találkozunk velük. 

Sok izgalomra adott okot a rituális metszés kérdése. 
Már az ötveneR évek elején azzal az állítással talál
kozunk egyes kantonokban, hogy a zsidó ritus ezerint 
való metszés az állatnak az ölés más nemeinél elke
rülhető, túlságos kínokat okoz. Az aargaui nagy tanács 
1854 novembe1· 23-án el is t·endelte, hogy az ölésnek 
csakis a fejre való ütés által szabad történnie . ..Meg
tiltották tehát a rituális metszést és a nagy tanács 
1855 november 13-án kelt határozatában csakis az 
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Endingenben és Lengnauban lakó zsidóknak engedt(\ 
meg annak [folytatását. Mindaddig, míg a két helyeé
gen kívül csak nagyon gyéren laktak zsidók, a meg
szoritás súlyát alig érezték, de midőn a politikai 
emanczipáczió megadása arra késztette őket, hogy az 
másutt is és a többi kantonokban is letelepedjenek, a 
tilalom nagyobb j elentőséget öltött. · 

A Badenben letelepedett zsidók már 1860-ban folya
modtak a metszés megengedéseért. Az Endingenbe 
kiküldött szakértők kedvező jolentést is tettek és az 
aargaui rendörigazgató ehhez képest tette meg javas
latát. De az ügy nem került a nagy tanácR elé. Az 
emanczipáczió küzdelmeinek mozgalmas napjaiban, a 
malyekben a hangulat a zsidók ellen fordult, sikert 
várni nem lehetett és Kayseriing 18G3 junius havá
ban maga vonta vissza a folyamodványt. Egy peticzió 
folytán 1866-ban újból napirendre került a kérdés. 
A nagy tanács junius havában tartott ülésén az emlí
tett szakértői vélemény és a kormány javaslata alap
ján tett bizottsági indítványt egybangulag elfogadta 
és a rituális metszést az egész kantonban megengedte. 
De a november havában tartott második tárgyaláskor 
elvetette a törvényjavaslatot. St. Gallenben ugyanis 
betiltották a metszést és midőn néhány nappal a tör
vényjavaslat második tárgyalása előtt ennek hirét 
vették, gondolkodóba estek és a javaslatot elejtették. 
A nagy tanács elnöke még az 1855. november 13-iki 
törvény eltörlését és a zsidóknak a kanton általános 
törvényei alá való helyezését ie indítványozta. 

Ez a váratlan fordulat arra kéRztette Kayeerlinget, 
hogy a kérdést oly forum elé vigye, a melynek illeté· 
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kessóge elött minclenkinek meg kellett hajolnia. A tu
doJnány elbirálnsa nlá bocsátotta. Az állatgyógyászat 
legkiválóbb képviselöihez fordult azzal a kérelemmel, 
hogy a rituális metszés felől mondjanak szakértői vé
lemónyt. 

Az Europa - · Franczia-, Német- és Olaszország, 
Anglia, Belgium, Dánia - legnagyobb tekintélyeitől 

bekért vélemények fényes elégtételt &dtak az ős

régi int · zménynek és 1\ayserling a beérkezett leve
leket, m alyeknek tudományos komolyságát és becsét 
még a rituális metszés ellenai sem ta.gadhatták, egy 
1867-ben Aarauban megjelent könyvben adta ki, mely 
nemcsak a vitás kérdésnek kedvező elintézését ered
ményezte, hanem. Frankel Zakariás szavai szerint, az 
egész zsidóságot hálára kötelezte. 

Két óvvel utóbb az europai állatvédőegyesület Zü
riobben tartotta meg nemzetközi kongresszusát, mely
n ek egyik fötárgya a rituális metszés volt. Kayserling, 
hog)" az ügyet személyesen képviselhesse, a tagok so
rába lépett és a kongresszuson mondott beszéde és 
beterjesztett határozati javaslatával kivitte, hogy a 
kérdés felett napirendre tértek. A kongresszus tagjait 
pedig a rituális metszés ellen emelt vád alaptalansá
garól saját észleleteik réven gyözte meg. A zürichi 
nagy vágóhidon bemutattatta ugyanis a megtámadott 
intézményt és a kongresszus tagjai, azok is, a kik nem 
elfogultság nélkül ítélkeztek volt a kérdésben, kény
telenek voltak elismerni, hogy az állatvédelem szem
pontjaból nem lehet a ritulilis metszés ellen kifogást 
emelni. Knyserlingnek pedig a. leghizelgöbb módon 
kössönték meg közremüködését. 
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A zsidó vallás hiveinek és intézményeinek igaza.iért 
való küzdelem sikerének biztosításához nagy márték
ben hozzájárult az a sokoldalu, nagyszabásu tevékeny
ség, melyet nemcsak hiveinek vallásos, hanem kultu
rális érdekeinek szolgálatában kifejtett. És ez a tevé
kenység nem szorítkozott saját gyülekezetére, hanem 
kiterjed t az egész országra. 

Esketésekre és temetésekre az ország különbözö vidé
keire hivják. És a benyomások, malyeket személye és 
papi funkcziói tesznek, nemcsak muló hangulatban, 
nemcsak abban az elragadtatásban nyilvánulnak, a 
mely ly el hallgatói - hitrokonai és másvallásnak -
beszédeiről és imáll·ól szólnak, hanem azokba.n a ma
radandó eredményekben, a melyek egy-egy közremű-
~ l 

ködése folytán kiemelkedő ünnepélyes alkalomhoz 
füződnek. Mindegyikök a vallásos élet fejlődésének 

egy-egy mozzanatává válik. 
Hitközségak alakulnak, sírkerteket nyitnak, temp

lomokat építenek és minden nevezetes esemény az 
ő nevével van kapcsolatban. A Culturvereinnak ő a 
lelke. Lankadatlanul buzgólkodik kitüzött czéljainak 
előmozdításában. Genfben ip-ariskolát, Zürichben t-an
és nevelőintézetet, Endingenben kerületi iskolát, Leng
nauban felső népiskolát kezdeményez és ba az ortho
doxok akadályokat gördítenek is utjába, ez nem szegi 
kedvét és egy-egy kudaicz csak arra készteti, hogy 
annál nagyobb erélylyel folytassa te-rékenységét más 
körben és újabb próbálkozásokkal kisértse meg esz
méinek és tervejnek megvaJósitását. Minden alkalmat 
megragad, hogy az orthodoxokra hasson, hogy meg
gytSue 6ket végzetes tévedéseikröl és megnyerje a knl· 
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tu r n ügy iu~k. "Y nj ha b látnák a avá;jczi izraeliták 11 

mondja a uJturverein egyik évi j elentésében, «hogy 
az emberi ég jövője nem a zelótáké és vaJ{buzgóké, a 
kik a Yallás lényegét a ki:ilső formákban, - a szellem 
minden kjfejté ében pedig veszedelmet látnak és segéd
kezet nyujtanának nekünk, hogy a legújabb vivmá
nyok üdvösen tovább haladjanak.•, 

Nemcsak jogokért küzd, hanem azoh.nak a kiérdem
léseért is. Résen áll, midőn külső ellenségek támad
nak a zsidóságra és egyszersmind azon van, hogy bel-
öktől óvja. A Culturverein, malynek tagjai évről-évre 

szaporodnak, az ő buzgósága és irányítása folytán a 
svájczi zsidók elismert képviselöjévé fejlődik, szemmel 
tartja összes érdekeiket és, ba szükséges, illetékes he· 
lyen szorgalmazza azokat. Saját hitközségében a ma
radiság hivei mindinkább háttérbe szorulnak és az 
orthodoxok és szabadelvüek közötti harcz, mely gyak
ran felzaklatta a kedélyeket és elölj árósági választások 
alkalmával a hatóságokat is foglalkoztatta, a haladás 
győzelmével végződik. Hűséges öre a hitéletnek, male
gen felkarolja az ifjuság vallásos nevelését, a vallás
nak~ mint olyannak biztosítj$ azt a helyet, mely a 
többiek sorában me~illeti, kieszközli pld., hogy a zsidó 
katonákat az újévi és engesztelö ünnepen felmentsék 
a hndi szolgé.J.at alól - és felhasznál minden alkft:Imat, 
hogy eloszlassa azokat az előítéleteket, a melyek a 
zsidók polgári és társadalmi helyzetére oly káros be· 
folyással voltak, hogy másvallásnak becsülését, rokon
érzését és elismerését kivívja a zsidóság számára. 

A felvilágositás hu.thntós eszközeinek bizonyultak 
felolvasásai, lt. melyckct a Svájcz különbözö városai-
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han, - az aargaui történeti társulatban, mely tagjául 
is választotta, a at. galleni múzeumban, a baseli egye
tem aulájában és másutt tartott. Megismerteti bennök 
a zsidó történet nagy mozzanatait és kimagasló alak
jait, bemutatja a vallás népét a tudomány és művé
szet mezején, szól azokról a törekvósekről, a melyek 
a jelenben mozgatják és más vallásokkal szemben 
tanusított tisztelete és tapintatos, gyengéd kegyelete 
mellett önérzetesen domborítja ki hitének és feleke
zetének kiválóságait. 

Hallgatói - túlnyomó többségben másvallásuak, az 
egyházi szónoknál még jobban ünneplik a kitünő fel· 
olvasót, a ki le tu.dja bilincseini a figyelmet és tudo
mányának gazdag tárházából azt válogatja ki, a mi 
legalkalmasabb az érdeklődés felkeltésére és a sajtó, 
mely bő kivonatban közli felolvasásait, méltatja azok 
j elentőségét, a feltétlen elismerés és hódolat bangján 
szól kiváló tehetségéről és nagy tudásáról. A <cScbwei
zerbote )) baseli felolvasása után, melyet az egyházi 
reformegyesület meghivására tartott, azt írja a többek 
között: Szerencsát kivánhatunk a kedves Aa.rgaunak 
ily derék és tudós férfi.uhoz. 

E sokoldalu tevékenység azonban nem merítette ki 
erejét. A mit Berlinben biztató sikerrel megkezdett, a 
Svájczban nagyará.nyu folytatást látott. A vallás szol
gálata nem vonta el a tudomány mü,elésétöl és hiva
tásos feladatainak odaadó végzése, gyakorlati irányú 
munkássága, széleskör ü irodalmi müködéssel járt kar
öltve. 
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Serény tollának a svájczi földön ért termékeit pedig 
megelőzte ama könyve, amely mindenkor szellemének 
legkedvesebb gyermeke volt és valamennyi müvei kö
zül a legnagyobb közönséget hódította meg. Még Berlin
ben készült és 1862-ben jelent meg az izr. irodalmi 
intézet kiadványai között és Mendelssohn Hermánnál, 
első dolgozata kiadójánál, Mendelssohn Mózes élet
rajza (M. M. Sein Leben und seine Werke. Nebst 
einern Anhange ungedruckte Briefe von und an Moses 
Mendelssohn.) 

Kevés zsidó vonatkozásu könyvet ismerünk, mely 
mál' tárgyánál fogva is oly tág körnek az érdeklődését 
felkeltette és a hálás olvasók oly nagy gyülekezetére 
szert tett volna, mint Kayseriing eme müve. 

Mendelssohn Mózes élete történetének a megirására 
még eddig nem vállalkozott hivatott toll. Euchel Izsák
nak 1789-ben héberül megjelent biografiája csak zsidó 
olvasóknak volt szánva, szerzője sokkal közelebb is 
állott Mendelssohnhoz, mintsem a történetíró tárgyi
lagosságával máitathatta volna jelentöségét; az összes 
mi.iveinek Brockhausnál megjelent kiadását megelőző 
életraj z pedig csak száraz adatok felsorolása, a melye
ket kapocs alig füz egymáshoz. Magasztalók és ócsárlók 
vetekedtek egymással ama férfiú alakjának az elferdí
tésében, a kinek varázsa alól kevesen vonhatták ki 
magukat, de a kinek a megértésére még kevesebben 
törekedtek. Alig hasonlított azokhoz, a kikkel a leg
ezivesebben állították párhuzamba. Reformátornak ne
vezték, holott a hagyományon csüngött és életmódjá
ban szigoruan követte annak szabványait és mégis volt 
benne a reformátorból is valami, mert előítéletek 
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ellen szállt síkra és ha nem kedvelte is a mélyreható 
újításokat és átalakításokat, nagy változásoknak volt 
megindítója azáltal, hogy személyében a vallásos buz
galmat és a kulturáé1·t való rajongást .felbonthatatlan 
egységben tüntette fel. Soha sem gondolt arra, hogy 
új rendszerrel gazdagitsa a filozófia történetét és ezért 
voltak, a kik csak középszerű dilettánsnak nevezték, 
de éles elmével bonczolgatta a legbonyolultabb prob
lémákat, mélyen beletekintett az emberi lélek rejte
keibe és eszméknek adott kifejezést, a melyeknek je
lentőségét a legilletékesebbek elismerték és a melyek 
termékenyítőleg hatottak a szellemekre széles rétegek
ben, hosszú időre. Hitfeleit akarta az európai müvelt
ség számára megnyerni és egész Németországban, sőt 
ennek mesgyéin túl is a világosság, a türelem, a leg
nemesebb humanizmus bajnokaként tisztelték. Héber 
nyelvü hetilap kiadása volt első irodalmi terve és a 
német irodalomnak vált .díszévé, a német nemzeti érzés 
prófétájává. 

Ezt a férfiut iparkodott Kayseriing a maga valóságá
ban és kiválóságában - minden meatereéges nagyítás 
nélkül- bemutatni. Nem állítja a kellőnél magasabb 
talapzatra, noha meleg ezeretettel vonzódik hozzá s bá
mulattal tekint fel nemes ~gyéniségéhez, harmonikus 
személyiségéhez, a melyből oly mély hatások indultak 
ki és mintegy-természeti kényszerüséggel fakadtak mű
vei. Szemmelláthatók azok a nyomok, a malyeket höse 
életének és mnnkáinak tanulmányozása hagyott lelké
ben. Stílusában is reájuk lehet ismerni és kétségtelen, 
hogy azok az eszmék, malyeket Mandelasohn J ernsa
lemben hirdet, fokozták Kayse1·1ing erkölcsi erejét és 



bátorságát, midőn azoknak a jogaiért küzdött, a kik
n ek ősoi válságos napokban a berlini Socratesbez for
duHak védeleméTt. De bámul ata soha sem ejt csorbát 
tárgyilagosaágán és lelkesedésén ek közepette sem feled
kezik meg az igazságról. Nem hatalmas lángészt idéz 
lell<ünk elé, mely kénye-kedve ezerint rombol és épít, 
új irányokat szab a gondolkodásnak, új medreket ás 
a fejlődésnek, hanem jóságos békítőt, a ki az ellen
téteket kiengeszteli, az eszméket tisztázza, a szelleme
ket utbaigazítja, nyájas, derüs egyéniségével harmo
n iát keres és terem t. Meleg érdeklődéasel kisérjük 
fejlödését, küzdelmeit, munkásságát, sikereit és ezen
vedéseit és midőn öt szemléljük, arra a nagy körre is 
esik tekintetünk, a melybe szarvesen beleilleszkedik, 
a bar átokra és ellenfelekre, a kik, ha mellékalakok
ként veszik is körül az ő képét, épp oly hűséggel és 

; 

gonddal vannak r ajzol va, mint ő maga. Elete leírása 
sokszínű kulturtörténeti képpé válik. 

Egyéniségének rajzához, élete minden nevezetes 
mozzanatának méltatásáboz pedig műveinek részletes, 
tüzetes elemzése kapcsolódik. Látjuk, mint alakulnak 
ki lelkületéböl, jelleméből, személyiségéböl. Gyakran 
ő maga szól hozzánk és kortársainak hozzá való vo
natkozásai is sok esetben saját szavaik közvetetlensé
gében jutnak kifejezésre. 

A könyv a maga keresetlen, világos, minden dagály
tól ment, nemesen népszerű előadásával egészen az 
utolsó sorig lebilincseli figyelmünket és midőn végig 
olvastuk, tisztán áll előttünk Mendelssohn képe és 
tudjuk, hogy minő hely illeti meg a zsidóság és a né· 
met nemzet szellemi életének történetében. Az adatok 



JC ~ YSRP.I.nlG •• U í 

gazdagsága és kimerítő teljessége soha sem hat nyo
masztólag az olvasóra, hanem csak arra szolgál, hogy 
alakját kellően kidomboritsák. Az embemek. az író
nak, a zsidónak érzülete és jelleme, gondolatai és tevé
kenysége megelevenülnek előttünk és szívesen yesz
szük tudomásul, hogy kiváló emberek miképpen gon
dolkodtak felöle és hogy a kegyelet miként tisztelte 
meg emlékezetét. 

Az elismerés, a melylyel Kayseriing tudományos és 
irodalmi munkásságának eddig is adóztak, e kön)"\"é
nek megjelenésével még sokkal nagyobb arányokat 
öltött és olyan körökből is hangzott fel, melyek spa

nyol tárgyú müvei iránt nem érdeklód tek. ... -emesak 
a különbözö irányu német és kölföldi zsidó folyóirarok, 
hanem a legtekintélyesebb napilapok és irodalmi 
szemlék is (p . .Magazin für die Literatur des Auslan
des, Literarisebes Centralblatt fiir Deutsehla-nd, Europa. 
Blatter für literarisebe Unterhaltung. az angol Athe
nreum stb.) jelentős irodalmi eseményként köszöntöt
ték a Mendelssohn életrajzot, terjedelmes kivonatok
ban ismertették tartalmát, méliatták a szerzó hiva
tottságát, a sikeresen megoldott feladat nebézségét és 
előkelő helyet jelöltek ki müvének a német irodalom 
történetében. És ennél a uriivános elismerésnél nem .. 
kevésbé becsesek a köszönet és hódolat ama számos 
jelei; a malyekkel olvasói measze földról, a társadalom 
legkülönbözőbb rétegeiből felkeresték. Mendelssohn 
emléke pedig az egész müvelt világban feléledt 

Mandelasohn korának tanulmányozása több, ba nem 
~s kiváló, de mindenesetre figyelemre méUó férfiúra 
trányozia Kayseriing tekinte~~ a kiknek nevét kegye-
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letes tolla megóvta az enyészettő!. Egyikök, Kuh Ef
rnim Mózea, Auerbach (( Dichter und Kaufmann1> czímü 
beszélyének a hlSae, a német irodalom történetében is 
vivo t t ki magának egy sz erény lapot. Az újkorban ö 
nyitja mog a j elentékenyebb zsidó vallásu német köl
tők sorát, Mandelasohn és kortársai feltétlen elisme
r éasel azólnak tehetségéről ós ha kedvezőbben alakul 
sorsa, talán maradandó becsű alkotások is megörökí
tik emlékezetét. 

Ennek a szerencsétlen, sokat hányatott, zsidó önér
zetében gyakran megsét·tett és mégis lelkes német 
érzelmü költőnek az életet rajzolja és már-már ritka
ság számba menö müveit ismerteti Kayseriing «Der 
Dichter Epht·aim Knh. Ein Beitrag zur Geschichte der 
deutsch en Literatur 1> (1864) czímü iratában, a maly a 
vele ogykoru Isachat· Falkensohn Behr biografiáját is 
t artalmazza, a kinek «Gedi ch te ein es polnischen J u
don )) czim alatt 1771-ben megjelent költeményeit 
Goethe biráJ.ta. llletékes körök a német irodalom tör
ténetének gazdagításaként köszöntötték a kis munkát, 
a mely számos más dolgozattal együtt Kayseding 
azéles alapu, Mandelasohn korabeli kutatásainak a 
gyümölcse és a melyet nem sokára egy érdekes Men
deh~sohn ereklyének a kiadása követett. (Zum Sieges
feste. Da.nkpredigt und Dankliader von Moses Men
delsaobn. Eine Reliquie. Zum ersten Male heraus
gcgeben und mit Einleitung verseben 1866.) Egészen 
\lj oldalról tünteti fel azt, a kinek nevéhez ffizödik. 

Ezek a munkák némileg késleltették a spanyol zsi
dók t{)rténetének a folytatását, a melylyel Kayseriing 
a tudománynak tartozott. De a kitüzött czélt más-
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irányu tevékenysége közepette sem tévesztette szem 
elől ; a már Berlinben gyüjtött anyagat folyton bővíti 

és szabad óráit feldolgozásá1·a fordítja. 1 65-ben elké
szül és 1866-ban sajtó alá kerül a portugál zsidók 
története, mely szintén az izraelita irodalmi intézet 
kiadványai között jelent meg. 

Grootz nagy művének kilenczedik kötete is ennek a 
történetnek egyik nevezetes fej ezetével foglalkozik és 
az azonos tárgy önkénytelenül a két egymástól füg
getlenül kutató író munkájának összehasonlítására 
hív fel. Az elfogulatlan olvasó Kaysedingnek fogja 
odaítélni a pálmát és meg fogja vallani, hogy ennek 
az anyagnak ö az ura. Bőségesebb források állanak 
rendelkezésére és ennek folytán dúsabb az eredmény 
is, a melylyel könyvében találkozunk. 

V égig kisérjük a portugál zsidók sorsának változatos 
mozzanatait a tizenharmadik századtól egészen a 
tizenkilenczediknek kezdetéig. Megismerkedünk pol
gári viszonyai~kal, társadalmi helyzetükkel, vallásos 
és kulturális állapotaikkal; látják őket hatalmuk és 
tekintélyük magas polczán, jólétben és elbizakodott
ságban és ennek 1·évén alkalmunk nyilik annak az 

• 
irigységnek és ellenérzésnek csiráival is találkozni, a 
melyek a vakbuzgósággal és a portugál királyok lel
ketlen pénzezamjával egyetemben ugyanazt a végzetet 
hárították reájuk, mely spanyol testvéreiket érte. Kiváló 
részük volt hazájuk felvirágzásában, az a nagy ha
talom, melyre Portugália a tizenötödik században szeli 
tett, az ö tevékenységükkel áll azoros kapcsolatban 
és számkiüzetésük ugyanoly gyászos következménye
ket hozott az országra, mint a spanyol zsidóké a fél-
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sziget máAik biroclalmál'tt. De sorsuk tragikus fordul a
tainak szomoritó szemlóleteórt részben legalább kát
pótol bennünket egy jobb kor hajnalhasadásának elerüs 
képe, a melynok feltáJ:ásával a nagy és gyakran igen 
nehe7Jen megközelithető anyagnak kritikai földolgo
zá.sát nyujtó, élénk ós nemes bangu könyv záródik. 

Azok az előljáró szavak, a melyek a portugál zsidók 
történetét megalöúl{, egy rendkivül becses, a spanyol 
zsidók jogi és vallásos viszonyait élesen megvilágító 
értekezésnek megjelenését jelzik, a mely a különben 
is nem egy értékes dolgozatá val ellátott ,J ah r buch für 
die Geschichte der Juden und des Judenthumsban, a 
negyedik kötetben, ((Das castilianische Gemeindesta
tut•) czím alatt a Svájczban készült nagyobb tudomá
nyos munkák so.rát befejezi. 

De ha n svájczi müködésének kilencz évében meg
elant folyóiratokban lapozunk, azoknak minden év
folyam ában a zsidó történet és irodalom legkülönbö· 
zöbb köreibe tal'tozó dolgozataival találkozunk és a 
reánk maradt hozzá intézett levelek a hálától és el
ismeréstől hangzanak vissza, a melylyel olvasók és 
szerkesztök fáradhatatlan munkásságát megköszönik. 
A Jüdisches Volksblatt, az Allgemeine Zeitung des Ju
denthums, az imént emlitett Jahrbuch, a bécsi Jahr
buch für Isrreliten és más irodalmi közlönyök bámu
latos azorgalmának megannyi tanui. Frankel Zakariás 
levelei azt a lankadatlan buzgalmat magasztalják, a 
melylyel a Monatsschriftot gazdagítja, mindig újból 
kéri támogatását és mindaddig, mig Frankel állott a 
havi irat élén, Kayseriing volt is legbüségesebb munka
társa. Csak akkor pártolt el a Monatsschrifttól, midőn 
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a, későbbi szerkesztö alatt megjelent ezikk ildomta
lan bangon szólt azoknak a törekvéseiről, a kiknek 
nevével a zsidó vallásos életnek a 19. században való 
átal akulása van kapcso] at ban. A z· igazságtalan támadás 
őt és a hasonló gondolltozáHuakat megbotránkoztatta 
és elidegenitette a boroszlói zászló követőitől. 

A kutató ael'ény t evékenységát pedig kiegészitette 
két gyakorlati irányu munkája, a melyek közűl az 
egyik hivatott volt azélesebb körben. különösen az 
ifjuságban, a zsidó történet és irodalom ismeretét meg
honositani; a másik pedig a zsidó szellemi életnek egy 
eddig kevés figyelemre m áltatott oldalát bemutatni. 
Feldolgozta, javitotta és bővítette Hecb1 Manónak 
zsidó tanintézetek, felső polgári jskolák és gimnáziu
mok, családok és iskolai könyvtárak számára írt, jól 
bevéJt történeti kézikönyvét, mely a tőle nyert új 
alakban számos kiadásban és fordításban elterjedt 
és 1869-ben meginditotta a zsidó hitszónokok könyv
tárát. 

A zsidó bomiletika, a mely a 19. században új vi
rágzásnak indult és termékeinek számánál és becsénél 
fogva 1·ászolgált a méltatásra, mindeddig tudományos 
tárgyalás nélkül szükölködött. Sem tanszékkel, sem 
tankönyvvel nem rendelkezett, irodalmának és törté
netének feldolgozója nem akadt. Ennek a hézagnak a 
betöltésére vállalkozott a cc könyvtár .. , a legjelesebb 
zsidó hitszónokok predikáczióinak, életrajzának és jel· 
lemzésének kronológiai gyüjteménye, mellékletében 
egyszersmind a zsidó bomiletika történetének és a1 
újabb homiletikai, exegetikai és történeti irodalom 
kritikai és bibliografiai szemléje. 
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l " t'zdi n.z <'ls<> ki~örlotol\on, n~ úttörök próbálkoz{t,
sain , bomutntja a prediluío~ió ktizdolmoit, tót·foglalá
sát, gyö~edolmes el6nyon1ulásnt, megbonosodrísát, a 
meaterek remek miivoit ós a szerényebb tehetségak 
kisebb jelontl>sógü, do történeti szempontból mégis 
figye lemre méltó mun1uiit, ki:ilönös súlyt holyezvo az 
egyes elszórt, elkallódott beszédek összegyüjtesér e és 
olyanokat is közölve, a molyek eddig egyáltalán nem 
jelentek meg. 

Már az első füzet fényes tanubizonysága volt Kay
serling tH.pinta.tának, miivelt ízlésének ós szakismere
tének. Örömmel köszöntötték és minden újabb füzet 
gyarapitotta az érdeklődök és munkatársak számát. 
Nem csekély utánjárásába került az anyag beszerzése 
és nagy körültekintés t és óvatosságat igényelt annak 
a kiszemelése, a mit a könyvtárba felvehetett. Sok 
silány dolgot kellett kiselej teznie és egyesek érzékeny
ságát minden kimélet mellett némelykor sértenie. 
A malléklet tanulságosan ismerteti a horniletika tör
ténetének több fejezetét és tárgyilagosan birálja az 
irodalom, különösen a hitszónoklat új termékeit. 

Két évfolyama jelent meg a könyvtárnak, amelyet 
a szakkörök állandó érdeklődése kisért és a melynek 
méltó folytatása mind a mai napig nem akadt. N ev e
lője lett számos nyiló talentumnak és nemcsak Euro
pában, hanem Amerikában is elterjedt. Nem csekély 
érdeme, hogy másvallásnak előtt egy egészen új vilá
got tárt fel és kivívta számára elismerésüket. Kayser
lingre magára pedig a horniletikai irodalomban való 
elmélyedés nagy hatással volt. A hi-tszónoklat reme
keinek tanulmányozása fejlesztette tehetségát és min-
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elenesetre hozr.ájántH nhho11, hogy l~gjeloFwbb szóoo
kaink sorába emelkedett. Fiatul lui.r1árAaltnak mindig 
molegen a.j(tnlotta ia a bomilctika kiváló terrnék~inek 
tanulmányozását és elitólte azt az irányt, a mely ere
detieógot hajhászva., a nagy mintal<ópek iamoret6t feles
logesnelt tartj 01. 

Hogy a könyvtárt mindjárt megindulásakor oly .r:ne
legen felkarolták, abban kétsógkivül azoknak a aze~ 

mélyes vonatkozásoknak is van részük, amelyek Kay
sarlioget kartársaihoz kapcsolták. Minden hozzá inté
zett levél annak az őszinte szaretetnek és nagyrabe
csülésnek a megnyilatkozása, melylyel a legjelesebbek, 
de a legcsekélyebbek is iránta viseltettek. Tudományos 
érdemei, sokoldalu tevékenységének a zsidóság érde
keit előmozdító si·kerei tiszteletet gerjesztettek, szemé
lyiségének varázsa pedig a szíveket hódította meg. 
Svájczi müködése alatt kétszer volt alkalma nagyobb 
körben elvtársakkal együtt működnie és mind a két 
ízben tartós kötelék szövődött közte és a munka többi 
osztályosai között, a kik a vele való személyes talál
kozásról évek multán is örömmel emlékeztek meg. 

Több mint húsz évi pihenés után feltámadt ismét a 
rabbigyűlés és 1868 augusztus 11-13 Casselben tar
totta üléseit, 1869 junius 29-től julius 4-ig pedig az 
első izrrelita zsinat folytatta tanácskozásait Lipcsében. 
A zsidóságot közelről érintő kérdések foglalkoztatták 
mindkettöt. A tan és az élet közötti konfliktus volt 
indítéka a gyűlések egybehivásának, a kettő között 
tátongó mély örvénynek az áthidalása azoknak törek
vése, a kik munkáikban résv.t vettek. Mind a tannak, 
mind pedig az életnek megvannak a maguk jogai, a 
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kettő közötti összhang a vallásnak legmagasabb ér
deke : ez volt annak a komoly eszmecserének a vezér
gondolata, a mely előbb Casselben, azután nagyobb 
körben a hitközségak küldöttjei között Lipcsében folyt. 
Az istentiszteletnek, a házassági és rituális törvénynek, 
valamint az iskolaügynek refot·mja került szóba és 
tette nagyjelentőségü indítványok tárgyá t. <<Valakinek 
van egy jármüve, ~ melyen az atyák és ősök évszáza
dokon át biztonságban jártak a tengeren, amely min
den vihan·al és fergeteggel daczolt, h asadékokat és 
szir teket elke1·ült, de idővel letört az evezőnek egy 
része, foszlásnak indult kötélzete, oldalairól elváltak 
a deszkák, gerinczeiben megrepedtek a szúette geren
dák. Kik most már a konzervatívak és kik a destruk~ 
tivek? 

Vajjon azok-e, a kik azt hangoztatják, hogy a 
hajó érinthetetlen, javító kéznek nem szabad hozzá 
nyulnia, így kell maradnia, még ha az a veszély fe
nyegeti is, hogy a legközelebbi vihar összezúzza és a 
mélységbe zuhan ; vagy pedig azok-e, a kik minden 
erejükkel és igyekezetükkel azon vannak, hogy az eve
zőt helyreállítsák, a kötéizetet kiegészítsék, a deszká
kat megerősítsék és a gerinczbe új gerendákat Hlesz
szenek, hogy mi és gyermekeink és unokáink ugyan
ezen a hajón ismét századokon át járjuk az emberiség 
oczeánj át, míg köröskörül oly sok elsülyed és elpusztúl. 
Kik ekkor valósággal a rombolók és fenntartók ?1, 
Ezekkel a szavakkal körvonalaztaagyülés egybehivója 
azoknak szándékait és czéljait, a kik Casselben tanács
koztak és előkészítették a lipcsei zsinatot. És ezek a 
szavak azoigáltak egyszersmind annak az orthodox 
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táborból felh angzott vádnak a czáfolására, hogy a 
c< reformerek•> a vallás ellen törnek. 

Hogy Kayseriing mind a rabbigyülés, mind pedig a 
zsinat munkáiban r észt vett, már magában véve is jel
lemző arra az álláspontra nézve, a melyet vallásos 
kérdésekben .elfoglalt. Az orthodoxia tiltakozásaival 
szemben a fejlődés hiveinek törekvéseiben látta az 
igazi konzervativizmust, ennek a felfogásnak egy a 
zsinaton tett javaslat kapc~án kifejezést is adott és 
hogy annak irányával és müködésével minden tekin
tetben egyet értett, hogy lefolyása és eredményei re
ményeinek és igényeinek megfeleltek, bizonyítja a 
többek között az a körülmény is, hogy a következő 
zsinat- helyére vonatko~ólag a tanácskozások befeje
zese előtt indjtványt tett. 

Igy kapcsolódtak össze tevékenységében a hivek gon
dozása a jogokért való küzdelemmel és a tudomány
nak gyarapítása az egyetemes zsidóság vallásos fejlő

désének szolgálatával. A svájczi faluk csendes mühe
lyében pezsgő szellemi élet lüktetett és keveset törő
dött azzal, hogy barátainak és jóakaróinak abbeli 
kísérletei, hogy nagyobb gyakorlati hatáskört nyissa
nak számára, eddig nem sikerültek. 

Alaptalannak bizonyult az az aggály, hogy a tudo
mányos munka középpontjaitól való távolság és a 
hivatal apró gondjai lankasztani fogják buzgóságát. 
ernyeszteni erejét. Nincs a ~sidóságot érdeklő esemény, 
mely kikerülné figyeimét ; minden komoly jellegü vál
lalkozás közremüködését veszi igénybe, külföldi irók 
és tudósok is adatokat és útbaigazítást kérnek töle és 
párját ritkító szorgalma, mely mindenkit bómulatra 
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ragad, eleget tesz a ltlgmerészebb követelményeknek 
is. Midőn p. 1869-ben a nagy spanyol események a 
zsidók visszahonosításának eszméjét vetik fel, az alli
ance israélite universelle őt kéri fel, hogy a zsidókról, 
vallásukról és történetükről tájékoztató ozikkeket bo
csásson rendelkezésére, hogy azokat a legnagyobb 
spanyol lapokban közzétegye. Élénk temperamentuma 
azonnal lelkesedéssel karolj a fel az eszmét és egyéb 
elfoglaltsága nem gátolja meg abban, hogy a czikke
ket meg ne írja. Összeköttetései egész Europát fogják 
át és már Amerikára is kiterjednek. Adler, Neubauer 
és Dukes Angliában Borchard; Cohn, Goldberg, Loe b, 
N ordmann és mások Francziaországban, WolfKoppen
hágában, Astruc Brüsselben, Roest Amsterdamban, 
Della Torre és Luzzatto Olaszországban, a német és 
osztrák zsidó tudósok majdnem kivétel nélkül és nem
csak a tudomány müvelöi és a vallás képviselői, ha
nem más kiváló hitrokonok és más vallásu irók is pl. 
Delitzsch, Gosche, Hel:fferich, Wattenbach állandóan 
leveleznek vele, Magyar, Horvát, Oroszországból és 
Szerbiából is fordulnak hozzá. 

Mindazonáltal nem szivesen látják öt barátjai a 
svájczi magányban. A berliniek Németországba ezeret
nék visszavinni, tanszéket vagy rabbihivatalt szerezni 
számára, Jellinek, Kompert, Wessely és Wolf Ausz
triába akarják hozni, szóba jő Magdebul'g, München, 
Graz és a legkomolyabban Bécs, a hol Jellinek szavai 
ezerint népszerü neve es sympathiái vannak és az 
összes versenytársakkal mérközhetik. Mélyen sajnál
ják, hogy ezek a törekvések, a. malyektől azonban ő 

maga távol állott, eredménytelenek voltak. Annál álta-
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lénosabb és őszintébb volt az öröm, midőn a pesti 
bitközség megválasztotta hitszónokának. 
Midőn a pályázati hüdetmény, a melynek értelmé

ben a pesti hitközség új , nagy temploma számára 
kitünő tehetségü, az állásnak megfelelő tudományos 
és tbeologiai készültségü és vallásos irányu bitszóno
kot keres, megjelent a lapokban, Kayseriing alig mél
tatta :figyelemre a dolgot és sok unszoláaba került, 
míg ő is a pályázók sorába lépett. Igen nagy szám ban 
voltak és a sok közül hármat: Stein Ábrahámot Prá
gából, Breck Sámuelt Lisaáról és őt szemelték ki a 
bemutatkozásra. Óhajához képest ő volt az utolsó. 
1870 május 28-án mondotta próbabeszédét. <cÉs békét 
adok az országban» (Ill. Mózes .26, 6.) volt alapigéj e. 
A heti szakaszból vonta. Szerenesés választás volt. 
A hitközség választmányának és utána a nagygyülés
nek többsége benne ismerte fel a díszes állásra alkal
mas és méltó férfiut. I zgalmas napok voltak a nagy 
gyülekezetben, az összes kedélyeket a választás hozta 
hullámzásba. Brecknek is szám os híve volt, a kik jelöl
tük mallett hevesen küzdöttek és Kayseriing ellen 
ennek tudományos müködését használták fegyverül. 
«A tudós maradjon meg könyvei mellettn, ez volt 
jelszavuk. Junius 21-én volt a választás, 7300 szava
zat esett, ezek közül 5970 Kayseriing nevére. Még az 
nap tudatták vele a fényes eredményt, az előljáróság 
hivatalos értesitése pedig, mely dotáczióját és tiszt
társához való viszonyát közli, annak a reménynek ad 
kifejezést, hogy nem sokára elfoglalja hivatalát, <c epedve 
várjuk az időt, melyben körünkben fogjuk köszönte~i. » 

A pesti győzelem hire büszkeséggel, de egyszersmind 
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mély fájdalommal töltötte el hiveit. Joggal nevezhett~ 
őket így, mert most már csak kevesen voltak a köz
zségben, a kik törekvéseit nem helyeselték. Hiveinek 
fájdalmában pedig kantonjának mesgyéin túl is na
gyon sokan és köztük az ország l egkiválóbb fiai osz
tozkodtak. A sajtó a köztiszteletet tolmácsolta, amelyet 
párját ritkító kötelességtudásával, szerénységével, ne
mes férfiasságával, idealismusával, szeplőtlenségével 

kivivott magának, hálásan emlékezett meg tevékeny
ségéről és élénk sajnálatát fejezte ki távozása miatt. 
«Nemes iparkodásával és müködésével az Aargau an· 
naleseiben helyet érdemelt ki. Azokboz a férfiakhoz 
csatlakozott, a kik egész erélyükkel azon voltak, hogy 
jog és igazság győzedelmeskedjék a Svájczban erőszak 
és hazugság felett. 1861 óta az endingeni és lengnaui 
zsinagógák szószéke volt az a hely, a melyről világost 
ság szabadelvüség és haladás hatolt a községbe, a hol 
sötétség és butítás, babona és vakbuzgóság ellen folyt 
a küzdelem, a hol erkölcs és emberi méltóság a vallás 
világításában mutatkozott be.» A kormánytanács j unius 
30-án Aarauban kelt hivatalos értesítésében <l mély 
sajnálattal adja meg neki az elbocsátást, megköszöni 

• 
szolgálatait és a legőszintébb kivánságaival kiséri az 
új nagyobb hatáskörbe. ,, 

Szeptember 4-én indult utnak. Az előző napok a 
búcsuzásnak voltak szentelve. Hivei emléktárgygyal 
kedveskedtek neki, barátai díszlakomával ünnepelték. 
3-án mondott búcsubeszéde mélyen meghatotta ha,ll
gatóit. Az ő lelkét is a válás fájdalma járta át. Este 
fáklyászenével tisztelték meg és búcsudalokat énekeltek. 
A búcsuzók között számosan voltak másvallásnak is. 
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Másnap elhagyta kicsiny családj ával - feleségével , 
Emma és Julia leányaival - a csendes falut. Sürüen 
hullottak könnyei, midőn végső pillantása érte. Éle
tének szép, jelentős , áldott szal\asza zárult be. Kilencz 
gazdag esztendő. 

A tisztelet, mely az egész országban nevét környé
kezte, emlékére szállt. Ö maga is szivesen tekintett 
vissza a svájczi évekre. Egy kicsiny halom az endin
geni sírkertben volt egyetlen f~jó emléke. 
· Nagykanizsa. Dr. Neu?na,-tn Ede. 

" NAPKELETROL . 
. 

Zsidó bölcseknek krónikáiban 
Nem olva:stam, a mi itt irva van. 
Aranyszálakkal röpke monda 

l 

Edes mesébe sose fonta. 
Hogy mely időben és minő uton 
Került hozzám, bizony nem is tudom. 
Megálmod tam talán 
Egy lázas éjszakán, 
Mikor első szerelmem 
Emlékén sírt a lelkem, 
S én könyezőn, egy hervadt l'Ózsaszál 
Fölé hajolvaJ hivtalak: Halál! 
Avagy talán álom se volt. 
Lehet, hogy a dajkám dalolt 
Réges-rég egy borús melódiát, 
Mely lágyan zsongott a homályon ~i.t ... 
S bár évre év viharzott el felettem, 
E dallamot azóta sem feledtem, 

Az IllliT li' l)küny ue 1906. 9 
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Aldro.nlj1~i , lUi kóut .Lnogu.nuyi áJ:Jtyak, 
A ltópzolot tü~ében táu kiváltak, 
H egy sz'l\rlro é>szi estén, 
Mngányomn.t ltilesvén, 
Mint ködképek, subanva jöttek, 
Lelkem tA.vó,bn.n megfürödtek, 
S tt míg gynnt1tlan inosellSdtek, 
Mofle .. bnlólnbn osaltn.m Bket. 

~ * ie 

Sok, sok szttz óvvol ezellStt, 
Ki tudntt vajjon az idlSt? -

Szegénysorb~tn, koploJ.va néha, 
Élt ogy sápadtaroú poéta. 
Httzája távol keleten volt, 
A hol nefelejtskék a. mennybolt, 
S n. rót, - hn. alkonyul, lut virrn.tl -
c~mpn virág és csupa illat. 
E költ() volt bűvös hazája 
Legéclesbszavt1 osnJogánya, 
Ihlet szült min<len röpke dR.lt, 
A melyot lantjából kiosalt. 
Régmult id6kb()l csodaszépet · 
Tutlott lUmodni. És a népet, 
A mel:rnek benne forrt a vére, . 
Vad szeretettel vonta n. szivére. 
Az üldözések közt vigasztaláatti 
Szólt dalit\król, bölosekröl, c~odákrnl. 
És húrjain megzendült Jehova, 
Ki hit népé~ nem h~a el soht\. 
Mindenfelé hódít u ének. 
~ a poéta ~evének 

ugár1tó fénye elcikúik 
Egés. a trónus biboráig. 
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Sz ép, büszke nő ült akkoron 
A fejedelmi trónuson. 
A haja éj volt és a szeme tűz, 

Sok férfi szívet szolgaláncra fűz. 
És hírt hallván a sok babérról, 
Mit a nép a költő elé szór, 
Megparancsolta, hogy legott 
Hivják elé a dalnokot. 
Kastélya legszebb teremében, 
Hol minden színarany meg ében, 
8 lágy szőnyegekben a láb elmerül, 
Fogadta é>t mosolygón, - egyedül. 
8 mikor a halovány 
Poéta tétován, 
A ragyogástól kábultan belép, 
A szép királynő szólt hozzá ekép : 
«Ágyadban, hallom, sok szép vers terem, 
A csengé>-bongó verset kedvelem. 
Dalolj hát, - s érte dús a jutalom -
De most az egyszer rólam, - akarom r" 
8 a költé> büszkén ezt felelte rája : 
11Bá.r szépségednek nincsen measze párja, 
Szívem szerint tudok dalolni csak, 
N em ismer a múzsám parancsokat.' 
És távozott. E helyről tán örökre. 
A függöny·ajtó visszahullt mögötte, 
Egyszerre - hallga ! - szive összerendiil, 
- Halk zokogás hangzott ki a terembül. 
Sírt a királynő. Ó h, ki tudja, mért r ? 
Aligha e dúsgazdag koldusért, 
Ki csak az álmok országé.n parancsolt. 
Sírt, mert nagyon boldogtalan voll 
Talán tövises volt a koronája, 
Tán orvul más leselkedett reája, 

1 R l 
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Avagy a szíve volt tán nagy beteg, 
8 ki bírta vón, nem gyógyíthatta meg ... 

~ 

A költő már jó messze elkerült 
A palotátóL Fáradtan ledűlt 

Egy cédrus· erdő árnyán és merengett. 
- Az a zokogás még fülébe csengett l ... 
Fülébe csengett e1·dőn völgyi zúgban, 
Fülébe csengett egyre szomorúbban, 
Fülébe csengett, . . . a szivébe markolt, 
S nyomán mi támadt: - egy gyönyörü dal volt. 
Csillogva, mint a lepke a napon, 
A dal-elröppent szellő-szárnyakon, 
De vándorútjában itt-ott betérve, 
A taps helyett zúgó moraj kísérte. 
Izráel népe, ugyanaz a nép, 
Mely dalnokára büszke volt elébb, 
Most megtépdeste durván a babért, 
Mit néki font ... Ezért az egy dalért 
Mert e dalában bánattal teli, 
Á királynőért folytak könyei, 
A királynlSért, kinek jogora 
Izráelnek csupán korbács vala ... 

~ 

A nap kétszer kelt és kétszer lement. 
Mikor a költő ujra megjelent 
Testvérei sorában, a tömeg 
Szitokkal és gúnynyal dobáita meg. 
•Eladtad lantod' és magad, - kiálták - , 
Mondd meg hát, értük ro ennyi volt a váltság?" 
}js ő eltíirte némán a sok átkot, 
A hálátlanság mit arcábA~ vágott. 
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De hirtelen csönd váltj a fel a lármá t. 
A sokaságnak ketté nyilt során át 
Kilép egy férfi, tisztes, ősz alak, 
S remegő ajkán keltek ily szavak: 
«E költő t itt ne bántsa senki, 
Őt lelke tisztasága menti. 
Bűvös lantján dalolhat bá!kiről, 
Kinek szeméből könyek árja dől. 
Hadd sírjon ő és hadd sirasson! 
Királynő bár vagy koldusasszony, 
Kinek siralma zeng a húrokon, 
- A zokogás velünk mindig 1·okon. 
Megjönnek és eltünnek századok, 
Izráel népe egyre csak zokog. 
Jéggé fagyaszthat szíveket a gőg, 
Megértik ám egymást a szenved·ők. 

Záporként hulló könyeinken át 
Megértjük a lelkeknek bánatát, 
Megértjük jobban, mint akárki más, 
Me rt a mi Rorsunk, - örök zokogás f » 

ie 

És a tömeg, lehajtva a fejét, 
Komor, mély csöndben oszlott szerteszét. 

Fehér Jenő. 

, , 
SCHOPENHAUER S A PREDIKATOR. 

Lelki ·világunk egén épúgy váltakozik derű és ború, 
mint a tüneményes világ egén. Ha meghiusul tervünk, 
azétfoszlik reményünk, baj, szeren csétlenség ér : a bá
nat felhői gyűlnek lelkünk egére. De ez a ború rend-
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szarint nem tartós. Jönnek uj képek, uj benyomások, 
melyek rárajzolódva lelkünkre, el-eloszlatnak egy da
rabot a borúból, mignem ujra derűs, verőfényes a mi 
egünk. 

Ám ha a baj ismétlődik, csalódás csalódást ér, ke
serüségre keserüség következik : a ború állandóan ott 
borong lelkünk felett, egyre búsak, levertek vagyunk, 
hangulatunk bánatos jelleget ölt, s mi mindent sötét
nek, komornak látunk, mindent kedvezőtlenül ítélünk 
meg, mindent hátrányo~ oldaláról fogunk fel: pesszi
misták vagyunk, illetve lettünk. 

De az is lehet, hogy természettől fogva vagyunk 
pesszimisták, a midőn melankólikus temparamentu
mot, zárkózottságra, töprengésre való hajlamot boz
tunk magunkkal a világra. 

Mindkét esetben a pesszimizmus: hangulati pesszi
miz?nus : A 1ni be lső világunk bús, szomorú, a mi 
valónkat bánat hatja át. 

Ennek a pesszimizmusnak költői kifejezői is akad
tak, a mi természetes is, hiszen a hangulat lelki vilá
gunk megnyilatkozásának egyik formája. 

Kiválnak, mint ilyenek: By1·on, L eopardi, az in
ka.rnatus pesszimista, a ki <(szinte kéjelgett a bánat
ban•, ujabban Musset, ki himnuszt is zengett a búról. 
A fenséges dalból közlünk itt nehány sort Radó Antal 
jeles fordításában: 

Talán azt gondolod, az Ur ok nélkül ártott, 
S az, hogy lesujt& rád, csak puszta tévedés ? 
Tán ép azért gyötört, hogy élted jobban 6jja; 
Hisz, h ogy megnyilt szived, ennek köszönheted l 
Az ember kis diák, bú a tanitója, 
~em ismeri magát, ki még nem szen vedett. 

( Bemekir6k kép. könvve. ) 
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De mi nem a hangulati pesszimizmussal akarunk 
foglalkozni, hanem az el1néleti pesszimizmuesal, me
lyet tudományos rendszerré fejlesztett Schopenhauer, 
s melynek elemeivel találkozunk a Szentirás egyik 
részében, a Prédikátor, vagy K óhelet könyvében. Az 
elméleti pesszimizmus nem tételezi fel szükségképen 
a hangulati pesszimizmust. Így tudjuk pl. Schopen
hauerről, a ki pedig ugyancsak sötét, vigasztalan ké
pet festett az életről, hogy egy csöppet sem idegenke
dik az élet j4tszi, vidám kedvteléseitőL Életirója föl
j egyezte róla, hogy lakoma után rendesen fuvolázni 
szókott. Nietzsche kérdi is szarkasztikusan: «Ein 
Pessimist. . . ein Weltverneiner, deT ... Flöte blast . .. 

· ist das e igentlich ein Pessimist ? 11 ~ 

Az elméleti pesszimizmus támadhat a. bangulatból, 
de támadhat a hangulat ellenére is, a legrózsásabb 
hangulat mallett is, a midőn a reflexió az eredete. 

S az az eredete Schopenhauer pesszimizmusának 
is, a melyhez, a mint láttuk, vajmi kevés köze van a 
hangulatnak. Schopenhauer pesszimizmusa a reflexió
ból fakadt, világnézetéből sarjadt ki, belőle táplálko
zik, mint a fa a talajból. 

Schopenh_auer szerin t a dolgok lényege : akat· at. 
Akarat hatja át az egész világot, csakhogy megnyilat
kozásának különbözö fokai vannak. A ezervetlen vi
lágban mint vak törekvés nyilatkozik. Felbajitom a 
követ, s az a benne rejlő akaratnál fogva a földre tö
rekszik. A növények vi lágában hajtó. ten.vésztö erö, 

* Nietzsche : Jenseits von Gut und Böse. Id. Pis('her K.·nál, 
Geschichte der neuern Philosophie, IX. 524. l. 
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álln.tlHtn, emberben mint l ~tfontartó erő nyilvánul az 
iLkara t. 

Az ember folytou akar, aktu·ni meg nom szünik. 
De minden akarásnak az alapja szüksóg, hiány, teb(tt 
szenvedós. Ha pedig az ember már kielégitette akarn
tát, s n incs mit kínínnia, megszállja az unalom. Az ö 
élete tehtl.t az ón1 ingájáboz hasonlóan ide-oda leng 
szenvedés és unalom, lélekölő, gyötrő unalom között. 
Ez kifejezésre jut abban is, hogy az omber mind a 
kint s gyötrelmet a pokolba helyezte, s a mennyo1·szág 
számára nem maradt mtís hátra, mint az unnlom. 

A megelégedettség, boldogst\,g n em pozitív valami, 
osak a szükségtöl, szenvcdéstöl való szabadulás -
holott n. fájdalom igen is pozitív valami. Az élet leg
főbb javai nem bol(logitanak, h a birjuk őket. Az ifjú
ság, a gazdagság Leosót nem is érezzük, mig birjuk 
öket . Hasonlóan áll n dolog ar. ogószsóggel. Egész 
testünk egészséges, s mi azt nem is érezzük, de egy 
kis tiiszurásnak n. ftíjdnlm nt igenis érezzük ogés~ tes
tünkben. 

«Az értelmi örömök: n ti sztu, megismerés, a müvó
szcti alkotás öröme, vajmi keveselinek adattak s e 
kevesen is drágán fizetn eJt ö1·ömükért. Magasabb ér
telmi orejük fogékonyabbá teszi őket ttz élot ezenve
desei iránt, s így ezerenosétlenebbck ie.)) 

F,olyton akarunk, folyton küzdünk, keservesen küz
dünk akaratunk megval6sításáért e a végin - a halál 
várakozik rónk. Olyan az ember élete, mint a tenger, 
tnely telve vnn örvényekkel e zátonyokkaL Az ember 
tt legnngyobb óvatossággal kerüli azokat, s ba nagy 
ügygyel-bajju,l sikoríil is neki mogmenekiilni tt veszo· 



doleml>ől, akkor közolodik iga.záu minden lépós~:~ol t\ 

legnagyobb veszedelemhez : a halálhoz. 
A rendszeres optimizmus megalapitójával, Leibnil:.

czal szemben, a ki ezt a világot a leb tségos világok 
legjobbikának mondja, Sohopenbauer h angoztatjtll, 
hogy ez a világ a lohető legrosszabb. Ez az élet nem 
ttjándék, a mint azt az optimizmus mondja. 

Bozzeg~ ha mindenki előre megtekinthetnó ez aján
dókot, szópen m egköszönné. Lessing is nem győzte 
csodálni fia eszét, ki úgy huzattamagát erre a világra 
fogóval, s miliOr múJ.· itt volt, csakhamar kereket oldott. 
Az ólot nem ajltndék, hn.uen1 adósság, terhes adósság, 
n m elynek törlesztésére az egé~z életet fordítjuk, s 
akkor is csak t'1 kamn.tot. rójjuk le, a tőkét n halállal 
fizetj i:i.k 1nog. 

Az élet büntetés, h1koltís Schopenhauer szerint, s 
azért az Ó-testamentumban osak a biinbeesés mitosza 
tetszett neki. Mort, úgymond, leginkább egy botlás 
következményéhez hasonlítható nz ólet. Az optimiz
mus kivánatos állapotnak tünteti fel az életet, s ezél
jának ft boldogságot 1uondja. nagy varakozáso1\kal tölt 
el az élet iránt, s miután azok n om teljesülnek, csaló
dtts 8 keserílsóg a részünk. Sokkal helyesebb a pesszi
misztikus felfogás, a mely ezerint a.z élot azélja szen
vedés, nyomorúság, balR.l, n hogy felfogja a brahma
nizmus, a buddhizmus, a kereszténység, mert ez a 
felfogás az életről való lemondlishoz vezet. Az Uj-testa
mentum ezerint a világ siralom völgye, az élet purga· 

· torium, 8 a kereszténység szimboluma: kinz<)eszköz .. · 
Térjiink át a Prédikd lor könyvére. 
Ez egy igcu Aajátos liönyvo az Irás könyvcinek. 



'l'eljosen eltér annak irányától, szellemétől. Az Irás 
óletfelfogása optimisztikus. Isten a világot j ó nak to
r em tette. Isten látta, hogy a mit egyenkint teremtett, 
az jó. 

A Prédikátor életfelfogása pesszimisztikus. Mindeni~ 
hiúnak, hiábavalónak mond, tépelődésében eljut egé
szen Schopenhauer sötót lemondásáig : <~És én gyiHö
löm az életet, mert n ekem visszatetszők a dolgok, 
melyek történnek a nap alatt, me1·t minden hiábavaló
ság, s szélnek a bajbászása (II, .17). Egyébiránt bo
nyolódott, zavaros, ellenmondó o, Prédikátor könyvo. 
Egyszer a legzordabb pesszimizmus bangján szól, mint 
itt is, majd a legszélső epikureu~; tanokkal találkozUIJl< 
benne. c1Dicsérem én a vígasságot, úgymond, mivol
hogy nincs jobb az ember számára e világon, mint 
enni, inni, vigadnj 1> (VIII, 1G). Keletkezésének idej o 
is teljesen ismer etlon , valaminthogy szerzője kilétót 
iA sűrü homály takarj a. Nincs is ltönyv az Irás köny
vei között, melyet annyifélekép értalmoztek volna, 
mint Kóbelet 1<önyvót. 

Do mi e könyv bővebb taglalásába nem akat·unl< 
bocsátkozni, czélunknak megfelel úgy nagyjából meg
ismerni a tartalmát. 

A könyv filozófiai irányú münok Játszil<, melyben, 
mint láttuk, nincs rendszer. Görög bofolyásra mutatJ, 
miért is a legtöob magyarázó a hellén korszakba he
lyezi keletkezéRe i elejét"~ A honn e kifejezésre jutó 
pesszimizrnus A optimizmus alkalmasint a lemondt\st 

• I•' a· i n d Ji~ n d tH·, O l'i Ct c~ h i Re• ho l' J t i J tHH> ph i o 'ÍJ 11 A l ton ' l1tlf4tt~JU<' 11 t 
J 4-:i, l. 
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tanító stoikus~ s az óletötömet bireletö epiktWt'll.s isko
lától v~szi eredetét.~ Szerzöbon, úgylátszik sem az 
egyik, sem a másik életelv nom tudott kijegeozedoi. 
Majd a pesszimisztikus életfelfogás ejti hatalmáb~t 
lolltét, s ő hiúnak, üro~nek mondjo. a világot, n nom
lótet elébe teszi a létnelt ; majd mintegy mogl'ia<lvtt 
magamagától, tt)'i örvénytől, mely eló töpr€\ngéae so
dorta, innen el 11z optimizmus oltalJnat ndó knrjtti 
közé menekül. Így Iterülhetett ogyt\vé pesezimhnnus a 
optimizmus a P1·ódilu\tor ltönyvóbon mint ogy a ngyan
ttzon szerző élet,felfogl\aa. 

Elmés a Jnünek konoepoziójn, 1nolynél fogva 'al(t
tnon lcirály van od~tálUtva ft poaazimizmus szóazólójt\ul. 
Ö fényben, kényelemben, gazclagHtigban élt, azonfelül 
kedvelte a tudomtínyt, buvárkodott 1t böloaesógbon. 
Neki kijutott a~ élet javnH>óJ, ő átólto nnnok Öl'ömoit, 
a rósze volt szollomi gyönyö1·ökbon is, ö n legilletóko
aebb ttrra, hogy av,oknftl< heoaóröl, boldogitó voHttl'l)l 
itéletet mondjon. ~~ 

Nincs boldogatíg u~on n földön, o~v,o 1 n poaijv,imiattt 
nxiómával ke~di •t Prédiltátor. Somuli ozólja ltz onher 
ft\radozásáualt, n mint hogy ninoR is ov,ólja aomtninok 
itt o földön. Sv.ilnetlou ltöl·honfutás t(inik olénk min
<lenünnen. A nonu~odókolt f<1lvt\ltjál< ogynu'\,Ht, n. nap 
ujra a ujrn l<óJ H nyuge~ik, n hová mOHt H 1.<~ rjtt I:'Uga· 
rait, holnap ott rngyog fo 1, l<örfntáaban ttii v ölt a az ól 
fl tf~rek<~n 1íltnJ, tnig Ja~l otl<OV.ÜHO holyÜt'{\ njrn, VÍRMZI\ 

nem tér, oHOI'nlolyolt cHohogvn irnm1uuult n t.t'ngcr. 

~ L. '!1ylm·. id~v.vo Pnhu, <lnlwlt'l 7. l, 
** Hom~u , l / JJ)QQló~ in l.4 tu. 
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árjai felé" s medrükbe visszatérnek megint. Semmi 
sem állandó, minden mulandó - az elődök emléke 
is elhalványul az utódoknáL 

A bölcseség, a tudomány - az sem boldogít. Minél 
nagyobb a bölcseség, annál nagyobb a keserűség, s a 
tudás gyarapodásával szaporodik a szenvedés. . 

Avagy talán öröm, vigadás boldogít? Üresség, bal
gaság az. 

Épúgy nem nyujt tartós boldogságat jólét, gazdag
ság, fény, ragyogás. <1Én építettem magamnak, úgy
mond Kóhelet, házakat, ültettem magamnak szölőket, 
készítettem magamnak kerteket, parkokat, szereztem 
magamnak aranyat, eziistöt, királyi kincseket, tarto
mányokat - s ime, mind, mind hiábavalóság s szél
nek a hajhászása. 

Sem értelmi, sem anyagi javak n em boldogítják az 
embert, az ö napj ai szenvedés s keserűség (ll, 22. 23). 

Köbelet töprengése azzal a bús rezignácziós ki
jelentéssel végződik, hogy: <l Dicsérem a holtakat, a 
kik már meghaltak, az élőknek felette, a kik még él
nek., (IV, 2), - azaz: a nemlét jobb a létnéL 

Tehát Kóhelet is odajut okoskodásában, a hová 
Schopenhauer, hogy nem lenni jobb, mint lenni. 

Azonban a Prédikátor nem nyugszik meg az életről 
való eme felfogásban. Fönnebb mondottuk, hogy sem a 
pesszimisztikus. sem az optimisztikus életfelfogás nem 
kristályosodott ö benne meggyözödéssé. Pesszimiszti
kusan itél a világ dolgairól. Majd, mikor látja, hogy 
a pesszimizmus a kétségbeesés szélére viszi, az opti
mizmusnál keres menedéket. 

Fönnebbi, kétségbeeséssei teljes tanítása után IB, 
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m_is~erint ~ ne~l~t ~lébe teendő a létnek, .ujra meg 
a kovetkezo optlmiszt1kus nézetet vallja: <tEdes a vi-

lágosság, s jól esik a szemnek látni a napot>> (XI, 7). 
Azonban az optimizmus sem nyujt neki tartós meg
nyugvást, pesszimista ideákkal tölt lelke hajlik még 
a bánat, a borongás felé. Az életfelfogás két véglete kö
zött tépelőd vén, áhítozik egy nyugvópon t, egy mentő
gondolat után, mely állandólag megnyugtatná - s azt 
meg is találja konkluziójában. "' 

Schopenhauer megmarad el ve ro ellett, hogy nem 
lenni jobb, mint lenni, de annak erkölcsi szinezetet 
ad. Az életről való lemondás tanát maga is kissé ko
mornak találhatta, hát legalább igyekszik enyhíteni 
rajta, a morál köntösébe öltöztetve azt. 

A legfőbb bajt az akarat okozta, az élethez való 
akarat. Ezt az akaratot kell tehát megsemmisíteni. 
Nem öngyilkosság által, mert, ha az akarat az egyed
ben el is pusztul, általánosságban továbbra is fen
marad, ujra nyilatkozik, s ujra szenved. Az akaratot 
megsemmisíthetjük az erkölcs révén. Eddig az akarat 
egoisztikus volt, a mi erkölcstelenségre vezetett, a lét
nek mások elnyomása árán is történő fentartására. 
Váljon önzetlenné, vegyen részt mások fájdalmában, 
mások fájdalma legyen az ő fáj dalroa is. Akkor semmi 
fájdalom nem lesz neki idegen, minden fájdalom 
hatni fog reá. 8 akkor 1neg fog fordulni az akarat, 
önként le fog mondani az életről. Hogyan is ragasz· 
kodna egy sze n vedéssel teli élethez ? Így aztán el fog 
jutni az akarat az önsanyargatáshoz. N em akar majd
nem ki ván többé semmit, közömbössé válik minden 
iránt. Egyedülvalóságban él, ekképen eleve megg&-
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~olva, hogy az fikaraL mtíA ogyedben ia nyil vtínuljou. 
Igy aztán lassan-lasann kihaina az emberi nem, ttztfl.n 
alkalmasint az állatvilág s a többi világ is. S a mi
]{ént magát, úgy fogja az al{a1·nt sanyargatni a magn 
megtestesülését: a tostet is. Szegényesen táp l tU I{07.ik. 
bőjtöl, kínozza, gyötri magát, hogy lassan-lassan m eg
törjön, elhaljon az akarat, a moly a maga és a világ 
szenvedésónek a fo1·r ása. Ho. j ön aztán a halál, szivc
sen a k edvesen látott vendég lesz. Ilyün volt irigy
léere m éltó élete sok nemes s szent léleknek a keresz· 
tény világban, a még több hasonló példál'a akadunk n 
brahmánok éA buddhisták között. Ez ogyóneknel\ a?. lS 
nézeteik, felfogásuk kiilön bözősóge me ll ott folytabott 
emez egyforma életmódja azt mutatja, hogy az a belső, 
közvetetlen megismerésnek a folyománya, n, molyből 

egyedül indulhat ki minden erény, minden s~cntség. 

A'l életről való lemondás, mely szcntség, szentsóg, 
m ely az erkölcsnek csúcspontja: ez gyógylthntja meg 
az élet bajait. Szakítsunk a'l akarattal, mely számta
lan vonatkozásban odacsatolt a világ dolgaihoz, 
emésztve, gyötörve, kinozva minket - s nyugalom R 

béke költözik a lelkünkbe. 
Ime, Sehoponbauer pesszimizmusának végA5 folyo· 

mánya. 
Qure mutatio idearum! Schopenhauer, a ki az élet 

örömeinek mulandó volta f~ett kétségbeesett, most 
azt prédikálja nekünk, hogy legyünk aszkéták r De 
vajjon ez az ujabbi pesszimizmus, az erkölcsi, etikai 
pesszimizmus, orvosolta-e az anyagi, az eudémonisz· 
tik us pesszimizmus okozta sebet 'l Mert ez a fődolog. 
Változott-e a helyzet az uj pesszimizmus folytán? Az 
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t• ud úntoniH:~. ti l ttH pt'Htw. i mi v. m 11 ~ n rn~ ''' nyom t\~Hi'. l <'l, \o
HUj tó tan nt lyuluii<H ki , hogy nom ót·tlomoH ,') IH i, hogy 
nem. lenni jobb, mint lenni , - H n.~ 1tiJu\i pOHH~inli YJ· 

muH is azt to,nitjn., hogy gyötöt·jiilt, kino~~ult tlHtRHnlutt, 
mort,i.íi k•~lj uk ioAt,ihl}(ot, l ol It H n l t, motHl.i un\< l o n, v i· 
l4gl·ól, R k6HzUHük o W nunatk nu ~H< nHtli Hii l<'Höt. Vhhu,· 
kópen a honnnn Itiindult Hoho]>onlu~uor, odtt jutott, ol, 
lónyogben not n va\lto~o t,t fol fo~Á.Rlt Hommit. ' l'nnitotM~, 
H tallftjtt moRt iH, l1og,y n rlornl öt olűl>hro való n. h~tntH, 

Rőt moat u,~ oHzkö~t,, u,}'J n.hhov. vo~o t~ tün.t iA mo~do· 

lölto, R oz: ttt1 önlr.tfny tt~8 (M.;z/rózis. ~~~H mily ltt\Hhl ÖH 
magá.brtn il-; o~ 1\ nozot! A vilt'l,~ ÜHHZOomlt\Hrtt órJo]Ö 
magnldnzó,H H gy<>ta·ÖH logyon nv. n~ t'1t, mely nv. <!lot, 
Hivo.tu,gáhól n, hól<o, Lt mognyuHVa'Mol 1\t'~ntL(~nja~ha~ vo~ot~'! 

Í1~a kit vozoHHon '1 A HViontot, n~ Mml<(aát '1 A h hov, nv. 
ólot bajf\i ügy HO iil órnck föl. A küv.üt1HÓgHH hnlnn· 
dtH? 811onvo<lóH töl nkttrj u l< /H, mogHY~Itlmdltnui H m(' J;.( 

növeljük Hr.on vodó~uH, ? r 
SehOJJi~nhaum· lurnklnzi~j(t JWW t'f/1/ff/J, tnint t;!J!/ 

ldngelmérwk nz t1ltlfvl'lyNlr:,..w. 
Milyen konl<luzióru, ju1,ott n Pró<lilu'.,tur ? 
Azt m(HHlja könyv o vógón: A dolog vógo H vol uj u: 

(l IRtont fó1jod, pnrnnoaolatr1H toJjoHittwd, mort o~ m in· 
don om hor hivn.ttí,Ha" (XJ l, l ~). 

A tudósok küv.ül nómolyok n~ t u.knrji.tk •'~llftani, hogy 
o vógsö Hzn,vak rwn1 l{óboloUöl vu.lólt, nom tn.rto~un,k 
H~orosan Kóhelc~t könyvóhoz, hnnom '" hafliogrn/'tík 
gyüjteményének, molynol< l{ólwlot n~ nto1ftó réH"f', n 
végs{) Rzavai. Alkttlnu~t atlhntott orro n, fHltevtíHr«J o~ a 
ldtótel: «A dolog, a hoRzérl végo.,, J>o n mint kifejt,f-t
tük, hogy a l,rédil<(ttorbnn nem Hzilárdult ólotol vvl' 
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sem a pesszimizmus, sem az optimizmus, «a beszéd 
vége• nagyon jól hozzáillik, hozzásimul ehhez a 
könyvhöz. T. i. a latolgatás után végre abban állapo
dik meg. Nézetünk mellett szól, hogy ez a kitétel: 
«Istent féljed », mely itt foglaltatik a zárószó ban, 
benn a szövegben, az v. fejezet 6. versében már egy
szer elöfordnl. 

Tehát, miután a Prédikát{}r töprengett pesszimiz
mus s optimizmus között, végül abban állapodik meg, 
hogy a dolog lényege az, hogy Isient féljük, paran
csolatait teljesítsük. Milyen egyszerű, józan, bölcs 
szavak ezek! Mintha mondaná a Prédikát{}r: Ne 
töprengjünk a lét bajai s keservei felett, s ne támasz
szun.k mlságos nagy köYeteléseket az élettel szemben, 
mert az élet örömei múlók, földi javak minket állan
dóan nem boldogítanak; de munkálkodjunk a. magunk 
t~kéleiesitésén, Istent félve, tarl()zkodva attól, a mi 
hiba, l"étek, a mi rút, nemtelen, t.eljesítve az ö paran
csola-tait, követve azt, a mi jó, múl"elve azt, a mi ne
mes. hasznos. Ez az ember rendeltetése, így fogjuk 
mi betölteni hh-atásunkat, közelebb, egyre közelebb 
férkózye az emberi méltóság ideáljához. 

Hasonló szellem tiikrözödik a hagyományos iroda-
lomban. Hillel és Sammáj iskolája harmadfél érig 
titaikozo" azon, hogy mi lett Tolna jobb, nem szü
letni az embemek.. vagy sziiletnie. Végül abban álla· 
podtak meg, hogy jobb lett volna ugyan nem születnie, 
de miután sz öletett, ügyeljen teüeire. ~ 

EZ a vitatkozás arra vall, hogy a Iéi problemáját 

• Émbin 13 b_ 



illetőleg a zsidóság kebelében nem volt kiforrott véle
mény, a miképen nem volt róla kijegeczedett véle
ménye Kóheletnek sem. Vagy tán épen Kóbelet nyo
mán támadt ez a bizonytalanság. És ez a Kóheletszerü 
töprengés ugyanazzal a szentencziával végződik, mint 
Kóbeleté : hogy ügyeljünk tettei nkre, - ügyeljünk 
rájuk, hogy legyenek tiszták, gáncstalanok, dolgozva, 
folyton dolgozva. a. magunk nemesítésén, mert csak ez 
képes a létnek hol csöndes, verőfénytől csillámló, hol 
háborgó, viharzó tengerén biztos, ny ugrotadó révpartra 
vezetni. 

Szekszárd. Ur. Jlubinstei,,_ Jfátyrí.·. 

A Z.~IDÖSÁG É'3 KEREBZTIDIT, ;ÉG szérr
VÁLÁSA. 

Bizonyára nagy és méltó feUünést keltene, ha vala
mely klerikális lap a következő bírt közölné : •XY ér
seket a pápai kuria maga elé jdéztettf:, mert udvari 
}lapjai azzal vádolják, hogy a szent szombat ünnepét 
titkon áthágja, vE!gezvén azon olyan munkákat, me
lyeket a keresz~ny vallás ült Már r~gíbb idő óta 
nyugszik rajta a törvényszegés gyanuja, m~rl egyszer 
már tetten érték, a mint szűk baráti körben egy disznó
toron is részt vett. Az inquisitionális bizottaág már 
összeült ~s megindította a \"ÍZsgálatot. • 

.Kondom - feltünéid keltene és turcsának találnák. 
Pedig talán nem sok lújja volt, hogy ilyen és buonló 
hírek meg nem jelennek, n~m sok hijja volt, hogy 
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koresz tóny testvéreink velünk együtt is nem ünneplik 
a szombatnak áhitatos nyugodalmát, hogy nem egy 
napon hangzik fel minden templomban a hozsanna a 
tavaszi szabadságünnepen, a peszáh napján és a tör- . 
vényhozó pünkösd ünnepén ; nem sok híjja, hogy val
lásához ragasEkodó zsidó ember is együtt nem étkez
hetik ke1·esztény felebatátaivaL Szegényebb lett az 
emberiség egy eszménynyel és egy erős, népeket és 
felekezeteket összekötő kapooscsal, a közös ünnepnek, 
köz ös áhita tn ;:tk szellemi kapcsá val. 

És bizony nem is valami sok körülményen múlt, 
hogy a keresztény vallás nem kötelezi _ma hivei t, hogy 
~1ózes könyvei minden más parancsának magukat alá
vessék, hogy szabványait kövessék, hogy pl. a tiltott 
állat husát, az elbullotta.t és szabályszerint le nem vá
gottat ne élvezzék. Igaz, hogy kissé kellemetlen volna, 
ha a modern jól nevelt izraelita még a nem rituális 
vendéglőben sem kapbatná meg kedvencz ételeit, me
lyek nem épen rituáh s módon készültek, vagy ha a 
legnagyobbrészt zsidókból álló testületek pl. a szom
bati telj es munkaszünet keresztülvitele érdekében vol
nának kénytelenek küldöttséget meneszteni a minisz
ter elé l 

De szerenceére nem így fordult a világ sora! Kü
lön ünnepel zsidó és keresztény~, a zsidó az ősi ünne
peken, a keresztény új napokon. A keresztény vallás 
a zsidóból eredt és messzire elterjesztette a mi szent
irásunk erkölcsi törvényeit, 4 világrész tudja, hirdeti 
a felebaráti szeretetet, Mózes törvényének sarkalatos 
tételét - de a többi törvény teljesítéséről nem akar 
tudni, sőt rosz néven veszi, hogy a zsidó oly törbetet-
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A ZSIDt>SAG I~R KER.ESZTJ~NYRlU~ SZl<~TVALASA 

lenill ragaszkodik hozzá. Vajjon ki okozta ezt a azét
válását a zsidóságnak és a ·kereszténységnek? Ki 
állapította meg a külöm hséget törvény és törvény kö
zött ? J é z us maga, vagy közvetlen tanítványai? Avagy 
talán idegen befolyásnak tulajdonítandó ? És miért, 
hogy épen mindenben, a mi által a vallásos érzés 
kü,l.c;őleg jut kifejezésre? és vajjon ezeretet vagy gyü
lölet működött közre a két vallás hiveinek ezétválasz
tásában ? 

A kereszténység szent könyvei és első századainak 
története megadják a választ kérdéseinkre. 

Magának a kereszténységnek talán öntudatlan ala
pítója Jézus, az új szövetség elbeszélése ezerint meg
lehetösen vallásos férfiú volt. Nem akart a tóra törvé
nyein változtatui és nem akarta őket eltörölni, hiszen 
maga mondja híres hegyi-beszédében: 1 «Ne gondol
játok, hogy jöttem a törvénynek és Prófétáknak el
törlésekre. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, 
hogy azt bétöltsem. Mert bizony mondom néktek, hogy 
míg az ég és a föld elmúlik, egy kis jóta, vagy egy 
pontocska el nem múlik a törvényben, mígnem abban 
mindenek bételjesíttetnek. Valaki ezért a legkisebb 
parancsolatok közül egyet megrontánd és a képen ta.
nitandja az embereket, a mennyeknek országában a 
legkisebb lészen: Valaki pedig a törvényt cselekeszi, 
ós úgy tanít, a mennyeknek országában nagy lészen». 

Aminthogy Jézus egyáltalában nem óhajtott mást 
fellépése első idejében, mint tanítójalenni az elhanya
golt népnek, a nép aljának,2 «Izraél házának eltéve-

1 Máté ö., 1 7. tl'. 2 Máté 10, H. 
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lyedettjubaihoz ,> }{üldi az apostolokat, mcrt: <t az egész
séges emberek nem szűkölködnek orvos nélkül, hanem 
a betegek,, a jó út1·a akarja téríteni a bűnösöket és 
mélyiteni a vallásos érzést; csupa olyan feladat, me
lyet a zsidó nép régi prófétái már évszázadok előtt 
hil·dették és melyekért néha maguk is megszenvedtek. 
Csakhogy Jézus még többet hirdetett, és pedig az ö 
messiási voltát, azt, hogy ö az Isten felkentje, a bol
dog kornak vezére. 

De egész müködése zsidó volt, zsidó tanokat ter
jesztett, tanításával zsidókhoz fordult, a zsirlók mea
siásának vallotta magát. Mikor kérdezik tőle : (t melyik 
nagy parancsolat a törvényben ? J6zus (pedig) monda 
néki: szeressed a te Uradat Istenedet telj es szivedből, 

teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy 
parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez : Sze
ressed felebarátodat, mint te magadat. E két paran
csolatoktól függ az egész törvény és a Próféták.,, lj 

Hivatási köréről, csupán a zsidókhoz való küldetésé
röl maga így nyilatkozik: u Nem bocsáttattam én, ha
nem az Izrael házának el veszett juhaihoz. ,, ::. Sőt mi
dön egy ((Kanáán nemzetéhöl való asszony,, könyörög 
hozzá leányáért. Ö felelvén monda: Nem jó a fiaknak 
kenyereket elvenni és az ebeknek vetni. Az asszony 
pedig monda: Úgy vagyon Uram l mert a kölykök a 
~norz.c~alékokkal élnek, melyek hullanak az ö Urok
nak asztalokróL »u Csak erre enged Jézus, látva az 
asszony nagy hitét. 

a Máté H, l ~. ;; Mú.té 15, ~'-
"' 1\lMé i2, :lti ff. n Mt\té 1 :"), !Z"l ~8. 



Ü tehát nem is ~tkarja belevonni tanitásn körólH' t\ 

nemzsidókat és maga em érzi hivatottaágát idogenok 
tédtésére. - Zsidó körben mozgott tebt\t, Mózes tör
vényét és a prófétákat szentnek valljn 's a törvény 
megszegósétől óva int, mint Lukács evangéliuma Bí'IO

rint is : 7 «Könnyebb pedig a mennynek ós a földnek 
elmulni. hogynem a törvénynek csak egy pontjánnl< 
bijába esni. )) őt még az áldozati kultuszt iA elismeri. 
Daczára annak ugyanis, hogy későbbi jcru~sálemi ztt
rándoklása alkalmával felforgatja a pónzváltók nazta
lait n, szentólyben s kiűzi őket és a ga1ambkereRked6-
ket onnan, mégis elküleli a bélpoklos embert, miuLt\n 
meggyógyította cc Me nj el, mutasd meg magadat a pap
nak ós vidd 'tel az ajándékot, melyet parancsolt Mó
zes•) .8 

A megtérést, a bűnbánatot azonban fölébe helyozi 
az áldozatnak : cc Az ó rt, ha a te aj án dékodat az oltár
hoz akarod vinni éA ott megemlékezol at·ról, hogy 
a tc atyádfiának vagyon valami panasza ellened: 
Hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat és monj 
cl, békélj meg először atyádfiával és azután előjövén , 

úgy vigyed fel a te ajándékodat. •• u 

Egy feddő beszódóben pedig szól: ,,Jaj néktek kéJ,. 
mutató Irástudók és Parizensok: mert megdézsmál
játok a méntát, a kaprot, a köményt; és elhagyjátok, 
a mi a törvényben fő dolog volna : az itól etet, az ir
galmasságot és a tökéletességet; ezeket kellene csele
kedni, amazokat is el nem kellene hagyni.• to Mint 

8 Lukács 16, 17. 
N Máté, 8, 4. 

n Máié 5, ~. 
• o Máté 5, 23, 



~uel próféta z{)l: •Ime engedelmesség jobb az ál
dozatnál figyelem a kosok zsiradék ánál. • 11 

Ez eszmét sokkal hatalmasabban fejezte ki Jesája 
próféb.., a ki még fenségesebben hirdeti : Minek nekem 
áldozataitok sokasága, szól az Úr, jóllaktam a kosok 
égöáldozatai\al és a hízó barmok zsírjával, a tulkok, 
juhok és bakok vérét nem kedvelem. ~fidón jöttök, 
megjelenni sz:ínem elött, ki követelte ezt tőletek, hogy 
itapossátok pittaraimat? Ne bozzatok többé hiábavaló 
{isztáldozatot, utálatos füstölgés az nekem, ujhold és 
szomba . gyiilekezet hirdetése - nem tűrhetek j ogta
lanságot ünní=pléssel 12 

De ha Jéztl5 nem is szüntet meg törvényeket, né
melyiken mégis €Szközöl változtatást, könnyít rajta, 
különösen a farizeusok, az elkölönködők felfogása elle
neb€n, a kik nemcsak a Wrvény szigom megtartá
sáért rajongnak, de a rorr~nyek körül sok • kerítést• 
~ vontak. Ő szigoruan a kíra szabványának tesz 
e&&k eleget, nebezí~st, snlyosbítást, a törvény kiter
jE: ztését nagyobb tárgykörre csak erkölcsi ~telekn~l 
para.nesolja, a szeretet, az írgalfJID, a kőnyörü]etess~g 
erényeiból kifolyólag, mé1yítve egyuttal ~s hénsöbbé 
téve e-záltal azon tóraí erkölcstanok tartalmátr A külső 
rallú gyakorlati parancsoknak kitágítá&át azonban 
~llen.ri és ntm u fukarkodik szóban, hogy a farizeu
JOknak éa íráriudókll&k H~mtre lot,banbla: •míért 
uebezíiik az Úr jánoát az embereken.• A bol pooíg 
az él~ alkalom nyílik, taoüváoy~ de még idege· 
uek elő is, a f~UJOk irúmagyarázata eJl~n tettel 
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érvényesíti a saját felfogását. 1.gy mikor <c szombatna
pon jár a vetések közt, tanítványai pedig, mivelhogy 
megéheztek vala, kezdék szaggatni a búzafejeket ós 
azokat enn L 1' 1a A far1zeusok erre figyelmeztették J ó
zust, hogy tanítványai azt cselekszik, a mit nem szrt
bad azorobaton cselekedni. Ö pedig oly példákkal felel, 
malyekkel be akarj a bizonyí taní, hogy szükség tör· 
vényt bont, hiszen maga Dávid pl. ((mikor megélJe
zett, bement az Isten házába és az lsten asztalra tett 
sz en t kenyereket megette", a papok is kénytelenek a 
azentélyben szombaton áldozni, /( a templomnálrJedi!! 
nagyobb az irgalom,>. 

A farizeusok pl. csak súlyos betegek gyógyítása 
kedvéért engedték megtörni a szombat szcntségét, Jó
zus szombaton minden más beteget is gyógyít, hivat 
kozva az emberi szeretetre: ccszabad azért a azowhat
napokon jót cselekedni.» H 

A tisztasági törvényeket, a mennyiro a szentíráH 
rendeJi, ő is követendőkn~k vallja, de az íráatudóknak 
int-ézkedéseit, daczára annak, hogy van közöttük olyan, 
melyet ~pen modern sz~.mpontok is ajánlanak, JézuH 
nem helyesJi, sőt helylyel-közzel r•yiltan áthágja és 
tiltakozik el1eníik. Ilyen U$ ebúd olőtti kézmoHáH: 
•Akkor járulának .Jézuahoz jeruzRálem~wli Irástudók 
és ~,arízeusok kik ezt rnondák: ~ti ~tz oka, hogy a te 
tanítványaid a régi v•~n omberck rendelóReket meg· 
rontják? ~fiveJbogy nem rrtOHHák JD(~g kezoíket, mikor 
enni akarnak. • A rnire .fózua •a HokaRágot előszólít
ván, moo(la nékik: J lalijátok éa értH.;tek meg. Nem 

t.t Mfa.tc~ J~, ICJ. 
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fortózteti meg 1l Z mnl>ort. a mi a az,íj án mogyon lH), 

hn,nom (n boAzéd) a mi kijön a szl\jt\n az fcr t t1ztet,i 

meg n,z em bor t'' . A miben J ézusnn k termés?.otcacn 
netn volt igttza egészségügyj szempontbóL Ö pedig 
felhasználj a ezt az alkalmat, hogy az egész H?.óbeli 
hagyomány ellen nyilatkozzék : « Minrlen plánta, vn,ln.
molyet az én mennyei Atyám nem plántált, kisznggH.t
tntilo. •r· Ezzel a mondásával is bizonyítj a J ézns, hogy 
n. tórát teljes egészében, az ő kötelező törvényének 
tn.1·tja, csa]{ nr. irástudók magyarázatát nem fogneljEt 
ol. És ba egyes törvényeitnek körót szűkebbre vn.gy 
tttgabbra is vonja, mint pl. az elválás törvényé t, me
lyet csak bázn.sságtörés eset ében alkalmaz, ez csnpan 
l'gyéni törvénymagyarázó nézete, m ely azonban abból 
a felfogásból indul, hogy maga a pal'ancsolat érvény
ben maracl továbbra is, csak bizonyos esetekre azorít
kozva. 

Jézus tehát nem alapította meg úgy az ö tan ~tt, 

hogy a tórával ellentétbe helyezl{edett volnA., a hngyo
mány ellen lledig már több mint egy évszázarl előtt n 
szadduozeusok is zászlót bontottak. H ogy ö a zsidó 
törvény alapjára helyezkedett, azt 1ni sem bjzonyítja 
jobban, mint tanítványainak, az apostoloknak élet
módja, a kik pedig közvetlenül érint]{eztek vele balá
láig és igy még ha osak élete utolsó napjaiban is dön
tötte volna meg esetleg a mózesi törvény kötelező 
voltát az ö követőire vonatkozólag, bizonyára lerázták 
\'olna magukról a törvény jármát. 

Épen az ellenkezőröl tanuekorlik azonban fM~ a sok 

t:r. Máté 15. f. 



chu~órt mcgj ogyzóA, molyot nz apoatololnól az új Hzü

votsóg feljogyez. 11 ÉB reindon nap egyenlő almnütal IL 

tom p lom han valának l) beszélik a 7. ,, apostolok eReleko
d etei 11 (2, 4()) «éR valának egyenlöképen mindnyájan 
Q, SuJamon tornáczában >> (5, 12). 

Külömben is .Tózus halála után tanltványB.it és hi
vcit zsidól<nak tat·tották, a l<ik mi másban nem külöm
böztek a többieldöl, csak .Jézus meesiási voltána.1< el
ismeréséhen. Hiszen szigoruan megtettották móg M~ 
imaidőket is «Péter és Jú.noa együtt mennek vala n, 
templomba, az imádl<ozásnak óráj akor, U órakor.1> ~« i 
,, ~,elméne Péter a háznal< felső r~szére, hogy imádlwz
nék ba t óra tájban 11 .17 ITa estebédhez ü l tek, fL logidő 
sebb (c megazentelte a poharat>) IH vagyis áldást mondott 
a bor fölött. A azorobatot megőrizték, az étkezési törvé
nyekre ügyeltek. A tórából ós prófétó.kból vottók idé
zeteiket és gyülekezeteikben az ft.;nen szóval kisérték 
az előadó szónokot., ha helyeselték szavait éa az elö
imádkozót, hogy teljesüljön fob áaza, a mint ez a bib
lia kora óta napjainkig a zsidókná~ dívile 

Ha a messiási biten kívül valamiben külömböztck 
tt jézushivő zsidók a többiektől, az legfeljebb az ön
ként vállalt szegénység volt, mert vagyonközösségben 
éltek - mint n. zsidó esszenusok azoktája - és a sze
génységet feltételnek tekintették a boldogság elérésére, 
tanítójuk parancsa sze1·int «ne ezerezzetek aranyat, a o 
eziistöt, se pénzt a ti erszényetekbe. Se útravaló tás-

-tu Ap. cselekedetei :l, l. 

·- u l • o. 10, 9. 
1"' l. kor. 10, 9. l O. 
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kf\t,, ~o k<'t l'uluit, se t-;arut, Re pálc~át: mert méltó ft 

nn1nlu\H n z ő táp Lí~lt\st\rn,. >>'au KúlönöHen J é z us testvére 
,hi kob, tt ld Péte1·1·el cs J tínosaal együtt az első zsidó
l< er aztóny ltözf:légnek volt vezetője, vált ki jámborsá .. 
gt\vn.l : ~zigort1an a tól' n, parnnoaai szerin t élt és soha 
At n 111 luigott GAY t s Jll. 1Vrár Péter titokban túltette 
uutgtit olyltor, Jw. t,. i. hiztonságba,n gondolta magát, 
egy-egy tilaln1on, ~~ mit ttzonbnn égi látomássftl ipar
kodik uyhit ni, vttgy 1nagytn·ázni.~0 <•Történék pedig 
(~ J oppébttn), l10gy igen 1negéheznók ós akarn enni. És 
n1ikor kós~itenék tU~ ó telt, nz ö elméj e elragadta ték. És 
lt\.t·t\, hogy n.z (\g 1uognyilatkozott és ő hozzá alájőne 
VtLht.tui edóuy, 1uintegy nagy lepedő négy szegeleténél 
fogvn. felköttL~tve, m ly tt föld1·e bocsáttatik vala alá. 
l\l elyb n valánttk mind nféle földi négylábú állntok, 
vndnk\ mt\azó ~\Jltttok és égi madarak. És szózat ada
ték ö hozz n.: :Kelj fel P 'ter, ölj en és egyél. Monda 
p dig P éter : N em osz om ura.m, me1·t so ba nem ettem 
SNUUli közön egest, vagy tisztátalan állatot. Akkor 
i mét azó adaték ö hozzá másodszor is : A mit Isten 
megtisztított, te azt ne mondjad tisztátalannak., És 
harmadszor i . - z ó val Péter evett. De J et·uzsálem be 
vi szatérve ezért sok szemrehányásban volt része és 
osak az emlitett látomás előadása segítette ki zava
rnbóL 

A k~res1.tényaég terjedésével azonban, az elérkezett 
me siásban bivök számának gyarapodásával és az 
evangeliumnak a pogl\n)?Ok körében való hirdetésével 

• 
•• Mik' 10, !l. tO. 
~n l}· cs~l. lU. lU. ~ köv. versek. 
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a kereszténységnek mindinkább több és több enged
ményt kellett tennie, hogy megkönnyítse a szövetségbe 
való belépést. Eleinte csak a zsidókra szorítkozott az 
apostolok müködése. A zsidó vallás pedig éppen abban 
az időben a pogány világba is kezdett behatolni. Fő
leg a görög müveltségü népek nem találták már meg 
pogány hitükben azt, ami után lelkük sóvárgott. Bál
ványok tisztelete, élettelen faragványok imádása nem 
felelt már meg a lélek szükségleteinek, az orgiák és 
erkölcstelen istentiszteletek undo1·t keltettek a józa
nok szivében. Azonkívül messze országokba eljutottak 
már akko1· a zsidók és erkölcsös, szerény életmódjuk
kal mindenütt feltüntek. Erkölcsre vágyott a pogány 
nép és valamilyen igaz megisme1·ésre. Hallgatták a 
zsidók szavait egy szellemi istenségről, a világot átható 
Egyistenrő l, a, ki j o g ot követel és szeretetet, erkölcsöt 
és kegyességet. Ez pedig meghatotta az ö szivüket és 
visszhangra talált bennük. Annak a kornak írói sok 
példát idéznek ezen állítás bebizonyítására. Philo pél
dául azt beszéli, 21 hogy Alexandriában sok pogány 
tért át a zsidó vallásra és váltoatatta meg egész élet
módját mérsékeltséggel egyesítve a kegyességet és em
berszeretetet. Igaz hivei lettek a. zsidóságnak és tisztult 
jámborsággal imádták Istent. , 

Különösen sok asszony tért át a zsidó vallásra és ha 
Josephus ezen hire hiteles, Damaskusban, Syria fövá
rosában a legtöbb asszony áttért a zsidó vallásra. 22 

21 De poenitentia czínn'i könyve végén és De sscritican
tibus 10. 

22 Zsidó háború IT. 2o, ~. 
~---- ---------------------------------------------
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Hogy Kis-Ázsiában voltak áttért (proselyta) nők, 
al'ról az új-szövetség is tanuskodik. Adiabene tal·to
mánynak királyi háza is zsidó vallásra tért már a 
kereszténység terjedése előtt. Rómában magában is 
voltak proselyták. . 

Tiberius uralma alatt pl. Fulvia, egy senátor fele
sége tért át és még később Titus alatt is Flavius Cle
mens, a császár rokona , és felesége Flavia Domitilla 
a zsidó vallást vették fel. 

A keresztények első hódításait előkészítették és le
hetövé tették a zsidóság eszményeinek ilyen győzel

mei. Eleinte csak palestinai zsidók hallgattak azon 
szónokokra, kik a zsidó templomokat felkeresték és 
szomba.tonként a Mózes könyveiből és Prófétákból 
való felolvasás után ékes szóval hirdették a zsidó gyü
lekezethen a messiás eljöttét. Ha volt is gyakran üldö
zésben részük az ilyen szónokoknak, de mégis minde
nütt sikerült egy-két embert ügyüknek megnyerniök. 
Ezeknek jelszava és ismertető nyelvjárása vagy kö
szönése lehetett a Maran atha == urunk megjött. 

Az aramul beszélő szentföldi zsidók után a görög 
nyelvü s müveltségü zsidók kerültek sorra. Ezek kö
zött már sok olyan akadt, a ki nem tudott ősi zsidó 
származást kimutatni, hanem kinek talán csak atyja 
vagy nagyatyja tért át a zsidó vallásra. Itt még köny
nyebben sikerült lelkeket hódítani, hiszen a szentföldi 
testvérekkel már a nyelv közössége sem kötötte őket 

össze, a vallásos tudomány is sokkal alacsonyabb fo
kon állott, a zsidó vallásra áttérteket pedig az ősi 
megszokás nem gátolta, de éppen ellenkezőleg az új 
után való vágyódás, a lélek sóvárgása valamilyen nem 
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élettelen dolog után, mint a minö a bálvány, de mégis 
kézzelfoghatóbb való után, mint a minö a teljesen 
szellemi Isten, még elősegitette; hiszen ez által magát 
a,z Isten küldöttét, a hogy nekik hirdették, a szemta
nuk bizonysága szerio t tényleg élt messiást, egy reális 
valót fogadhattak lelkükbe. 

Így érthető, hogy a ezerény zsidó tudással biró apos
tolok nagyobb és több sikert értek a hellenistáknál, 
mint a zsidóknál. 

A hellenista zsidók Syriából, Kisázsiából, Egyp
tomból és Cyrénéböl származtak és Jeruzsálem váro
sának különféle negyedeiben laktak. Zarándoklatok 
érkeztek a három ünnepre a világ minden tájáról, 
sokan ott maradtak hosszabb ideig is. Saját zsinagó
gáik voltak és kisebb közösségeket képeztek. Jeruzsá
lemben s'Zámos ilyen zsinagóga volt, a jeruzsálemi 
talmud 480-at említ.!-!3 

Ezek alkalmas talajt képeztek Jézus szavának hir
detésére, és az apostolok is hamar észrevették, hogy 
ezekben diadalmasabban hat a szózat, mint a hébe
reknél, bár Palaestina több városában akkor már hir
dették az evangéliumot, a c< jó birt». 

Három évvel Jézus halála. után, 36-ban, már né
hány ezer hivőt számlál az új hitvallás. A galilö.a.i 
csoport, mely Jézus személyes tanítványaiból állott, 
tekintélyre ugyan a főhelyet foglalja el, de majdnem 
elmerül a görögül beszélő hi v ök hatalmas seregében. 
Már akkor lehetett sejteni, hogy valamikor ez utób
biak játszazák majd a főszerepet. De mindezideig 

2 a Jer. Megilla.h 73. d. 
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J)O[J fÍII !J alig tért át az (Jj v~llásra, csupa zsidó vagy 
zsidóproseJ .vta. 

A törvény paraneHain pedig nem volt okuk -miért 
változtatn i. 

Ekkor fellépett egy férfiú, a ld az egész keresztény
Hóguek új irányt Rzabott, a ki kizökkentette a kerék
vágáRhól, melyet előtte a zsidóság vájt, új útra térí
tette, de egyuttal meginc!ította a teljes szakadásnak 
hosszú folyamatát kereszténység ós zsidóság között. 
~z az ember Pál volt, Paulns, a ki körülbelül 38-ig, 
Azámításunk azerint, Saulus néven, ismert buzgó kö
vetőj e volt a farizeusoknak, híve a hagyományos 
1.sidófelfogásnak és üldözője az új tannak. Maga 
mondja el élete történetét: 24 

<t Én zsidó vagyok, Tar
zuHhan, Czilioziának városában születtem ; felnevel
tettem pedig ebben a vál'oaban a GamáHel lábainál, 
tanittattam a mi Atyáink törvényeknek egyenes for
májára nagy szorgalmatossággal.,, ~,iatal korától 
•4Saulus pedig ptlRztit~a vA,]a az Anyaszentegyházat, 
minden házakba bémenvén, és mjnd férjfiakat, mind 
Bsszonyok•tt (kik az új tanban hittek) erővel von
ván, hányja vala azokat tömlöczbe.•' Egy diakonus
nak - a jeruzHálemi zsidókeresztény község hét 
diakonost válaAztott a közös vagyon kezelésére -
ezek egyikének Stephanusnak halálát, mely óriási ka· 
varodást és rendzavart idézett elő a városban, szintén 
Haulus okozta. De, úgylátszik, lelkifurdalást érzett. a 
miért annyi embemek okozta vesztét vagy bünteté· 
Hét, talán betegsége idején megismerkedett ,J ézuet· 

~• Ap. ''"el. ~~' a. 



vallókkal és egyszen·e csak 1naga is felcsapott apos
tolnak mint ő mondja 2 r. Damaskus felé utaztában, 
hova főpapi levelekkel ment szintén keresztények ül
dözése czéljából, << nagy hidelenaéggel mennyei vilá
gosság vevé őt körül és mikor a földre leesett volna. 
balla szóza.tot, mely azt mondja vala néki : Saul, Saul, 
mit kergetsz engemet?,, J é z us pedig látomásban így 
szól róla : <<ő nékem választott fegyverem, edényem, 
hogy az én nevemet elvigye a pogányokr tak, királyok
nak és az Iztael fi. j ainak eleikbe.,, Vagyis a keresz
tényüldöző Saul egyszerre hivatottaágat érez magában, 
b ogy elfogadva Jézus messiási voltát, új hitét mind
járt tovább is terjessze nemcsak volt hitrokonai kö
zött, hanem a zsidó-keresztény progagandától eleddig 
ment pogányok közt, akiknél nagyobb sikerekre szá
mitott, mint a mekkorákat az apostolok eddig a zsi
dók között elértek. És a milyen jobb ügyhöz méltó 
buzgalommal leselkedett addig az új hitet vallókra, 
hogy beárulja őket, épen olyan lelkesedéssel állott 
most a másik tábor élére, a mint ez proselytáknál 
mind a mai napig divik. De a zsidók nem hittek 
benne. <<Néktek kellett először az Istennek igéjét hir
detnünk - szól a zsidókhoz - de mivelhogy meg
vetitek ezt és magatokat máltatlanoknak itélitek az 
örök életre, imé a pogányok közé megyünk. »26 És mi
vel az először meghivottak nem jöttek el a vendég
látóhoz, a lakomához, behívja az utozáról mind az 
arra menöket. 27 ne a zsidóvallásra és épen úgy az 

:Zrí A p. c~ el. 9. ff. 
2n A I,· eReJ. 1a. 46. 
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akkori zsidó-keresztény fl.rnyalatáhn, lépő pogánytól 
úlyos és nagy áldozatot követelt az Ábrahám szövet

ségébe való felvétel, hiszen a szentírásnak minden 
törvénye kötelezte az átlépőt ; a pogány pedig nem 
igen lelkesedett annyi terheR kötelességért. A hitet és 
az ro·kölcstant szívesen elvállalta, épen ennek érezte 
hiányát pogányságában, de a kötelességek járroa alá 
nem óhajtotta kemény nyakát hajtani. A pogányság
gal szemben tehát bizonyos előzékenységet kellett 
tanusítani, hogy a jó ügynek hamarabb meg lehessen 
a lelkeket nyerni. És Pál előzékeny volt. Előbb csak 
a felvétel módozatain változtatott, megengedvén, hogy 
vízzel való keresztelés elegendő a felvételre. Ez a 
vízzel való keresztelés tudvalevőleg a régi felvételi 
eljárásnak volt része, mikor az áttérő egészen meg
fürödve, mintegy lemosta magáról előbbi pogányságá
nak szenyjét. De még mindig nem hódított eléggé a 
messiáshit. Ekkor Pál döntő lépésre határozta el ma
gat. A messiási gondolatot, mely a pogányoknál tel
jesen idegen fogalom volt, egy a pogányoknál is dív0tt 
fogalommal forrasztotta össze, az istenfia fogalommal. 
Ezt már jobban megértette a nemzsidó is. Azután 
pedig bizonyára kiindulva abból a régi rabbiknál is 
otthonos gondolatból,2

H hogy ha eljön a messiás, az 
megszün~ti a bibliai szabványokat - kimondotta azt 
az új vallás terjedésére és életképességére döntö fon
tosságú szót, hogy Mózes tórájának érvénye azokra, 
kik hisznek a messiás eljöttében, vagyis mindazokra 
nézve, kik J ézus tanítványai és követői lettek, akár 
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roint zsidók, akár mint pogányok, ezenUl-l lneg . .,züHt. 
<1A törvény nékünk a Krisztusra vezérlö mcstorünk 
volt, hogy hit által idvezülnénk. De minekutánna ol· 

. jött a bit, nem vagyunk többé a vezérlő meater alatt.•) :w 

Nem kell a törvény szavát megcseleJredni, elég hinni 
Jézusban. A mint Pál maga mondja: (t Nem igt\íSttl 
meg az ember a törvénynek oselekedeteihöl, lutnom tt 

Jézus Krisztusban való hit által. ••ao 

Pál így megnyitotta az útat a pogányok előtt, dc 
elő' is készítette a teljes szakadást, nemcsak a zsid61t 
és az őt követő keresztények, de még l<özte óa 1t zAidó· 
keresztények között is. Pedig ezek sorában voltak ,J ó· 
zus tanítványai, sa legtekintélyesoh bek: Péter, ftzutltn 
Jézus jámbor t estvére, J aka b is. 

·És valóban, Péter és társa nemcsak, hogy nom he
lyeselték Pál eljárását, de nyiltan elitóltók ós így Hztt· 

kadás állott be magában az új szektában ie. A zsidó
keresztények továbbra is követői maradtak a Mózee 

1 törvényének. Péter legfeljebb annyibttn engedett, hogy 
a pogányokra nézve a fölvétol szartartását könnyit.otte 
meg, de másról, legalább mig a hitbuzgó JakobuH volt 
mellette, ballani sem akart. Levoleket intézett az át· 
tért pogányokhoz a következő tartalommal : ~~ tetHzék 
a szent léleknek és nékünk, hogy egyéb terhet ne 
vetnénk ti reátok, hanem e H7.ük,;éges dolgokat: 
tudni illik, hogy megtartóztaHsátok magatokat azoktó), 
a melyek bálványoknak áldoztattak éH a vórnek éte
létől, a fúlva holt állattól és a paráznaságtól; melyek· 

211 Oalat. :J, 24. 
a o G alat. 2, t 1;, 
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től, ha megoltalmazzátok magatokat, jól teszitek. Le
gyetek egésségben. >>:a 

De Péter is, a zsidóke~sztények feje, csak vizet 
prédikált - maga azonban megette a nem törvény
szerűen elkészített ételt. Egyszer már tetten érték, 
de akkor egy látomás jött segítségé1·e, azóta Jézus 
testvérével, J akabbal érintkezett sokat, lehet, hogy ez 
t érítette ismét a jobbik útra, s azért küldte a pogá
nyoknak is az említett étkezési tilalmat. <« Mikor pedig 
Antiókhiába jött volna, szemtöl~szembe ellene állot
tam, írja Pál egy levelében, mivelhogy méltó volna a 
feddésre. Mert minekelötte valakik jöttek volna Jakab
tól, a pogányokkal eszik vala ; - ha pedig valakik 
jöttek, megvonja s elszakasztja vala magát azoktól, 
félvén a zsidóktól . . . . de mikor láttam volna, hogy 
ök nem egyenesen járnának~ mint az evangéliom 
igazságához illendő volna, mondék Péternek minde
nekelött : Ra te zsidó lévén pogány módra élsz és 
nem zsidó móru·a, miért kényszeríted a pogányokat 
zsidó módra élni ?1> 32 Péter tényleg meg is érdemelte 
ezt a feddést. 

Péter hívei, a zsidókeresztények azonban nem egy· 
könnyen hajlottak Pál felfogásához és ~ merre Pál 
eljutott, a régebben keresztény vallásra tért hívek 
tiltakoztak az ö törvénybontása ellen. Így pl. Rómá
ban, melynek zsidó községéhez a keresztények még 
bozzátartoztak, és a hol a régi zsidók és messiás
bívök közötti viták Claudius császárnak zsidókeresz-

:u Ap. csel. 15, 29. 
32 Gal. 2, 11. 

• 
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tény üldözéere adott alkalmat, Pál alig talált viasz· 
hangra; a keresztények legnagyobb r észe törhetetle· 
nül kitartott a tóra mellett és még a szabadabb fel
fogásnak is elitélték Paulus hirdetését, úgy, hogy 
Rómában szinte egyedül maradt, a mint azt egy leve
lében elpanaszolja «az én első magam-mentésében 
senki . nem volt mellettem, hanem mindnyájan en
gemet elhagytak; ne tulajdoníttassék ez bünül né
kik. )) 

Pál hitvallomásának, az úgynevezett paulinismus
nak azonban egy olyan körülmény segített diadalmas
kodni a zsidókeresztény felfogás felett, mely az egész 
világ zsidóságának a legnagyobb fájdalmat okozta és 
a zsidóság jövőjébe vetett hitet sok erős lélekben is 
megingatta. 7 O-ben számításunk szerint Titus elpusz
tította a jerQzsálemi szentélyt, melyet az egész zsidó· 
ság szellemi központjának tekintett és a mózesi tör
vény teljesítése alapfeltételének. A mózesi törvény 
legerősebb támaszát siratták benne, mielőtt köztudattá 
vált a zsidóság nagy szellemi feladata, hogy az Egy
istenség vallását minden hozzátételtől tisztán meg
őrizze, és hogy a tóra tudományában sokkal erösebb 
záloga és biztosítéka 1·ejlik az ö fönmaradásának. 
Csüggedés szállotta meg a lelkeket és kétkedés. 

Ettől az időtől fogva hatalmasan föllendült a pau
linismus híveinek száma. Pál követői most már az 
lsten ujjára is hivatkozhattak, mely a templom pusz
tulása által rámutatott a szabványok teljesítésének 
felesleges voltára. A tanítványok lelkes beszédei foly
tán a pogányok nagy számmal tértek a keresztény 
vallásra, úgy, hogy a nyolczvanas évekhen a született 

ll• 



pogányok azám~t a ket·eaztények között jóval felül
multa n. aztiletet t zsidók számát. 

Ebben az új vallásban azonban a törvény elvetésé
vel n em volt most semmiféle köteles szertartás, se.m 
ünnep. 

A zsidókeresztények továbbra is a törvényt követ
ték, mint az első ijedelem után öntudatra ébredt 
zsidóság, sőt még századokon át a kisázsiai, palastinai 
s má ke1eti egyházak, hívek maradtak a.z ünnepek
hez és szokásokhoz. 

A pauUnismus hívei, a kik Pál tanítása ezerint 
mindenben Krisztust látták és vélték feltalálni , most 
a zsidóságtól kölcsönzött ünnepekben vonatkozást ke
restek magára J ézusra, a szerint, a mint Jézus ezen 
ünnepeken szerepelt és ezen jézusi vonatkozások 
miatt jelentették ki ezen ünnepeket szentnek. Nem 
többé a zsidónép történ eti eseményeit ünnepelték e 
napokon, nem a r ógi istentiszteleti nagy erkölcsi tar
talommal, hanem mint emléknapjait J ézus földi éle
tének és megváltói szerepének. 

A zsidó peszácb ünnepéből pl. a feltámadás ünnepe 
lett. Jézust tudvalevőleg a peszách előtti napon, niszán 
hó 14-én feszítették keresztre, mely nap péntek volt. 
Tanítványai pedig harmad napra, vasárnapon már 
látni vélték, hogy feltámadt. A peszách ünnep a sza· 
badság ünnepe, Isten megváltotta lzraélt szolgaságá· 
tól. Most meg Pál tanitása ezerint Jézus megváltotta 
az emberiséget büneitöl. A kivonuláskor egy bárányt 
vágnak le peszácháldozatul az izraeliták házaiban, 
.Jézus pedig az újtestamentum prófétai idézete ezerint 
a l)(írány, mely vágóhidra vitetik ccés szintén pészach 
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előtt öletett meg,,. A. symbolum tehát megfelelő és a 
pészáchból busvét lett. Mivel pedig maga J é z us sem 
helyezett súlyt a hónap 15.-ére, biszen nem 14-én, 
hanem halála előérzetében 13.-án ette az áldozatot
a mi azonban az evangélium szerkssztőjének félre
értésen alapul, mert va.lójában nem volt az pészách
áldozat - tehát nem fontos a hónap napja. Ezért 
az u tán nem tetszésszerinti hetinapon a zsidókkal 
együtt, hanem bizonyos, számítás szerinti héten, de 
mindig a feltámadás betinapján, vasárnapon ülték 
meg a husvét ünnepét és hét héttel később a hetek 
ünnepét, melyet a szentlélek küldetése emlékeill álla
pítottak meg.33 

Hasonló okoskodással, mint a pészách ünnepnél, 
tették át a szombat napját is vasárnapra. A világ
teremtés befejeztetvén, Isten rendelé a szombatot. De 
csak most, Jézus által, a büntől való megváltás által 
lett tökéletes a világ. J é z us pedig megváltó voltának 
az ő feltámadása által adta tanú:bizonyságát, tehát a 
vasárnap ünneplendő. 

Csakhogy mindezen intézmények nem várt akadá
lyokra bukkantak a zsidókeresztény szektánál, az 
ázsiai tartományok keresztényeinéL Ezek az aposto
lokra hi vatkoztak és Jézus személyes tanítványaira, 
a kik Pál tanairól nem épen hízelgően nyilatkoztak 
és osak hosszú, évszázados küzdelem után voltak rá
birhatók a zsidókeresztények elveik feladására. A má
sodik század óta folyton zsinati - azaz az egész 
kereszténység vagy nehány tartomány képviselőiból 

a a L . Hefele, Conciliengeschiohte I. 87. 
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alakult gyülések - tanácskozásának és határozatai
nak tárgyát képezte a zsidókeresztények eltérő és a 
zsidósághoz közeledő ritusa és ha szép szóval nem is, 
de az egyházból való kiközösítés fenyegetésével nagy~ 
nehezen közelebb lebetett hozni a két pártot egy~ 
máshoz. 

Csak magában a második században öt zsinat ha
tározata szólott pl. az ellen, hogy a zsidó pészáchebal 
egyidőben ünnepeljék a husvétot - de mellette is 
nyilatkozott az ephesusi zsinat. 

A nicaai zsinat 325-ben állítólag végleg megegye
zett a husvétnak a pészachtól való azétválasztásában 
minden keresztény felekezetre vonatkozólag és meg
állapodott egy olyan számításban, mely szerint hosszú 
időn belül a zsidó és a keresztény ünnep nem egy 
napra esik. Ha nem is a nicaai zsinaton, történt 
ez, hanem esetleg csak későbbi zsinaton, de azok a 
levelek, melyek a két párt megegyezéséről szólnak és 
a keleti egyházakhoz intéztettek, már nem pusztán a 
ezeretet hangján szólanak és mutatják, hogy a meg
egyezésnek legeTősebb érve az volt, hogy nem méltó 
keresztényekhez, hogy a zsidó számítástól függjön az 
ün11ep. Constantinus császár is, a ki épen ez időtájt 
vette fel a keresztséget, részt vett ezen a zsinaton és 
levelet intézett a távolmaradottakhoz, örömét fej ezve 
ki a megegyezés felett ((ne legyen semmi közösségünk 
azzal a néppel - írja - melynek kezéből a legször
nyübb gaztett eredt, a kiknek lelke vak, vonjuk el 
magunkat a rossz és máltatlan együttléttöl, mert izet
lenség is a mit büszkén vallanak, hogy útmutatásuk 
nélkül nem is ünnepelhetünk. De még ba ez nem is 
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volna így, akkor is nagyon óvatosak legyetek, hogy lel
ketek semmiben ne tartson fönn érintkezést ezen rossz 
emberek erkölcsével. 1>

34 

A pogányságból kereszténységre áttértek figyelme 
pedig ezentúl a hat alom érzetében, minden csekély 
jelentőségű érintkezésre is kiterjedt. És elég ilyen 
barátságos érintkezésnek akadunk még nyomára, sok 
még az első századokban a közös szokás. az együttlét
nek és békés együttérzésnek a megnyilatkozása. Olyik 
keresztény még zsidó által áldatta meg termését, el
fogadott a zsidótól laskát, vagy ünnepi ajándékot, a 
zsidó meghívta őt asztalához ünnepi lakomára. Ké
mely helyen megtartották még a keresztények a ~si
dók böjtnapjait is, keresztények és zsidók összeháza
sodnak, keresztények szállítanak a zsidótemplom ré
szére olajat, meggyujtják a zsidók gyertyá.it, sőt a 
zsidótemplomba j árnak imádkozni. 

De felü ti fej ét a szeretetlenség, a türelmetlenség 
és a zsinatok egyházi átokkal és fenyegetésekkel vá
lasztják szét a kereszténységet és a zsidóságot, szánt
szándékkal építenek választófalat a két felekezet közé 
és elhintik a gyülölséget a hívők szívépe. 

Az elvirai zsinat 306-ban <<helyesnek látja meg
inteni a birtokosokat, hogy ne engedjék gyümölcs
termésüket, melyet Istentől nyernek a kegy működé
sével, zsidók által megáldatni, nehogy a mi áldásun
kat - mondja a határozat - hatástalanná és hiába
valóvá tegyék f ; «a ki e tilalmat megszegi, az egyháztól 
telj esen elvettessék.» :u; 

34 u. o. 316. :):i u. o. 11i. 
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" 

U gy an csak ott határozták el : cc ha valam el y klerikus, 
vagy hívő a zsidókkal együtt étkezik, a közösségtől el 
kell távolítani, hogy megjavuljon».30 A vegyes házassá
got is tiltja: <e nem szabad zsidóhoz adni a keresztény 
leányt, azon okból, hogy ne legyen semmi közössége 
a hívőnek a hitetlennel ; megszegéáeé1·t öt évi kiközö
sítés j ár." 37 

A laodiceai zsinat a IV. század közepe táján elba
tározza,38 hogy zsidóktól és eretnekektől ünnepi aján
dékokat nem szabad elfogadni, sem az ünnepeket nem 
szabad velük ünnepelni ; hogy a zsidóktól nem szabad 
kovásztalan kenyeret elfogadni és nem szabad gonoszsá
gukból részt kérni. Ugyancsak elrendeli, 39 hogy azorn
baton az evangélium olvasandó fel, a mi tiltakozik a 
zsidókeresztények ama azokása ellen, hogy a szombatot 
zsidóértelemben fogták el és Mózes könyveit s a pró. 
fétákat ol vasták e napon. 

Szigorúan megtiltja továbbá, ehogy a keresztények 
szombat napján pihenjenek, hanem meghagyja, hogy 
e napon dolgozzanak ; ha pedig zsidózóknak fognak 
találtatni, Krisztusból kizáratnak » 

Azért mégis napjainkig újból fel-feltámad a szom
bat megszentelésének gondolata a keresztény feleke
zetek között is, igaz, hogy mindig csak kis körben. 
Elég emlékeztetnem a szombatosok mozgalmára. 

Az úgynevezett apostoli kánonokban is, mely gyűj
teménye az egyháztörvényeknek és a IV. század körül 
keletkezett, találunk a zsidókra vonatkozó tilalmakat, 

38 u. o. 178. 
:J"1 u. o. 16-:l. 

38 u. o. 770. 
39 u. o. 76!. 



melyek büntetéssel sújtják azt, a ki zsidókkal egyiitt 
böjtöl vagy ünnepel, vagy tőlük ünnepi ajándékot, 
laskát, vagy hasonlót elfogad. A ki templomuk részére 
olajat szállit, vagy a lámpáikat meggyujtja, távolíttas
sék el. 

És hogy utolsónak idézzem a legazeretetlenebbet : 
ha klerikus vagy laikus a zsidók vagy eretnekek tem
plomába megy, hogy ott imádkozzék, amaz tétessék 
le, ez zárassék ki. 4-o 

A IV. század után is gyakran foglalkoznak a zsi
dókkal a zsinatok, de már csak azért, hogy kizárják 
őket még polgári jogaik élvezetéből is, hogy pl meg
tiltsák nekik még az ut-czán való megjelenést is ke
resztény ünnepeken. 

A mi nem sikerült Paulus szép szavának és lelkes 
beszédének, az sikerült a zsinati határozatok kérlel
betetlen rendelkezéseinek és súlyos fenyegetéseinek. 
Mindenik hozott egy téglát, a zsidóságot és keresz
ténységet elválasztó fal szélesítéséhez. A zsidókeresz
tények hosszú ellentállás után lassan -la.ssan, észrevét
lenür beleolvadtak a kereszténységbe, és a kölcsönös 
megérlés és érintkezés helyébe évszázadokra a gyiilöl
ség lépett. És a gyülölség mindig hosszabb életö, mint 
a szeretet. Csak nehezen sikerül az újkornak lebon
tania a felvilágosodás és az egész emberiséget áthMó 
felebaráti szeretet eszméjével a gyülölség falát. 

A zsidóság pedig készséggel e liemeri a keresztény
ség érdemeit, különösen azokat, melyeket a pogány 
népek meghódításával szerzeti, a kiket közel hozoü 

40 L. u . o. a 70. 71. 64. kánont. 
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az Egyisten vallásához. Egyik leghi1·esebb embere a 
zsidóságnak, a nagy Maimuni Mózes írja Jad hachazálca 
czimű munkájának a királyokról szóló XL szakaszában, 
a következő passust, mely azonban csak a czenzura által 
meg nem csonkított kiadásokban található : 4 '

1 «az Isten 
útjai kifürkészhetetlenek, bizonyára ama vallásalapító 
(Jézus t. i.), mint a később ő utána következő (t. i. 
Mohammed), hozzájárultak ahhoz, hogy előkészítsék 
az igazi messiásnak útját, a ki megalapítja mind a 
népek közös istentiszteletét. Hiszen közben (ama val
lásalapítások folytán) az egész világot eltöltik a mes
siási megváltó eszméje, a tórának szavai és a paran
csolatok; ezen szavak elterjedtek measze szigetvilágok
ban és szám os telj ességgel müveletlen nép között : 
mindnyájan foglalkoznak most a tan szavaival és 
érvényességének kérdésével ; némelyek azt állítj ák, 
hogy igazak a mi törvényeink, de már érvénytelenek, 
mások titkos értelmet tulajdonítanak nekik és mond
ják, hogy tartalmuk már teljesedett - de ha egyszer 
igazán elérkezik a messiási kor, akkor mindnyájan 
megtérnek és megismerik, hogy tévedtek.,, - Mai
rounival minden elfogulatlan zsidóember méltányolja 
a kereszténység érdemeit. De azért Izraél tudj a, hogy 
még nem honol ezeretet szerte a földön, minden sziv
ben, hogy még nem <c Egyetlenegy az Isten neve az 
egész földön.>> Izraél meggyőződése, hogy még nem 
érkezett el a messiási kor. ÉR Izraél tovább vár és to
váb ú 1·eméll 

Budapest. Dr. EdeZstein Bertalan . 

.\t Amsterdam 1702. 
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KISERT ES. 

A hegytető felé tartott a vándo1'. 
Hosszú volt útja} fárasztó, rögös, 
N agynehezen hurczolta gyönge testét, 
A melle elszorult, fehér az ajka, 
Hideg verejték lepte homlokát. 
De lelke lángban égett, s mint a zsarnok, 
Ki egy parancsot ismer : a magáét, 
Egy vágyat érzett ő is csak : előre l 
Előre, föl a csucsra minden áron l 
Borongó félhomály szállott a tájra, 
Az útat már nem látta, csak vak ösztön 
V ez ette, védve a mély szakad éktól, 
Mely tárta torkát zsákmányára már. 
És végre fenn volt . . . összeroskadott, 
Izzó agyát a "'9ér vadúl elönté, 
A sílríi, vak sötét, mely most övezte, 
Ezer kisért{) rémmel volt tele. 
Baráti arczok egy-egy torzvond.ssal, 
Ij esztő óriások, gonosz arczú 
Törpék, kaján koboidok rút hada 
J á tszott köríile némán, hangtalan. 
És most az éjjel csöndjét fölzavarta 
Gyermeksirás, haldoklók bús nyögése, 
Kiknek ott álla vergl>dése mellett, 
V árpadra hurczolt vértanunk nagy átka. 
8 a vándor vértelen, eszmétlen elhalt, 
Elbódult, álmatlan álomba sülyedt. 
És hirtelen egy démon szállt le hozzá, 
Jobbjában bíivös pálcza .•. int vele • · • 
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És a homály kárpitja megszakad, 
Vakító fény szóródik le a völgybe, 
lVIikéntha két bibornap vón az égen, 
És szól a szellem lágyan, mint zene, 
A hangja reszket részvevőn, az arcza 
Mosolygva, elsápadva változik, 
A teste görnyed, majd meg óriásként 
Kinyúl . . . ki e haljós kaméleon ? . . . 

«Tekints le a fényfürösztötte táj ra, 
A völgy ezer szépségeit kinálja, 
Súlyos szem ring a sárga szá1·akon, 
A fának nagy teher már a gyümölcse, 
A szőlőfürt édes nedvvel kitöltve, 
Nézd végig : én mindezt neked adom l 
És túl a völgyön kéklik ím a hegység, 
Gyorurának roppant kincsét meg ne sejtsék l 
Mert meg1·abolná, a ki róla tud : 
Mind a tiéd, csak kezed nyujtsd ki érte, 
Maga, ki adja, kegyként kéri lrérve, 
Fogadd el, menj, itt visz hozzá az út. , 
Es útad könnyű, kellemes, vidám, 
Nem olyan zord, mirit a melyen jövél te. 
Kövess l bízzad magad vakon reám, 
Vezetlek én vigyázva, óva, féltve. 
Te elfordulsz ? mosolygó jó szerencséd 
Egyszer hív, tán utószor s nem követnéd? 
Te koldus minden koldusok között, 
Kit tüske szúrt és kóbor eb üzött, 
Kinek ágyékán nincs fedő ruhája, 
Ki végső vesztét már epedve várja, 
Kit megcsufoltak az évezredek: 
És dús kincset kinálok föl neked, 
S te hallgatsz? Nincsen rája válaszod? 



Légy hát ö1·ökre koldus, átkozott l 
N em . . . sz ó lj egy szót, mielőtt távozom, 
Tán győzhetek még makacsságodon ? 
Hisz mind e fényért, melylyel megkinállak, 
Cserében én nem kérek semmi árat. 
A völgyben áll az Egyház . . . látod ott ? 
Oltárán nem fogy el az áldozat, 
Milljók imádják ingyen a nevem 
S megüdvözülnek bennem. És te nem? ... 
Holott ha térdre esvén megimádasz, 
Dús jutalom hűségedre a válasz. 
8 ez rémít el, te gyáva, oktalan, 
Még egyszer: mind ez ország tied itt, 
Csak térj hitemre, hallgasd meg szavam l» 
«N e légyenek idegen isteni d f » 

1c 

Eltűnt a szellem. Az ifjú föleszmélt, 
Hideg verejték csurgott homlokáról, , 
Es reszketett a fagyos éjszakában. 
A társtalan, zord egyedülvalóság 
Reánehezkedett szegény szivére, 
Sötét volt . . . a vihar vadul üvöltött. 
A vérit édes örömmel kioltja, 
Ha van e fájdalmas, bús pillanatban 
Ki nyájas szóval enyhet ad neki. 
Letörli maró, véres könnyeit 
8 vigaszt csepegtet vérzl>, nyilt sebére. 
De egymagán volt, árva., elhagyott. 

S egyszerre halkan, angyalszárny csapással 
Egy tündér szállt alá, egy istenasszony. 
Szelid szépsége, bűbáJos mosolya 
Harmatként hullt a. kárhozottl'Rt lo. 

17R 
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És hangja tisztán csengett, mint a hárfa, 
Oly édesen, hogy elbűvölve állott 
Meg hallatára fff, fa, lomb, virág. 
Ilyen a szépség, hogyha testet ölt, 
De maga ez a test is csak mese, 
Oly légies, mint ábránd, színes álom. 
Szavára kipirult a vándor arcza, 
Ifjú szive eltelt hő szenvedélylyel, 
Karjába vágyott zárni, hogy ölelje, 
És száraz ajka reszketett sováran, 
Hogy elborítsa csókkal azt az ajkat, 
Melyről az üdv piros rózsája kél. 
8 a tündér lágy kezét vállára tette, 
Közel hajolt hozzá, selymes hajával 
Az ifjú tüzelő arczához ért, , 
Es mámorító hangon suttogott: 

<l N e hidd, hogy a szánalom ü z ide engem, 
Azért mivel árva vagy, árva, szegény. 
Forró ezerelem lobogott a szivemben, 
Már régtlH epedve imádtalak én. 
Sápadt ajakad, beesett szemedet, 
Nem látja, nem érzi az, a ki szeret. 
Szeretlek azért, hogy a szíved erős, 
Nem tántorodik soha meg rögös úton, 
Nekem te a nagy vagy, a bátor, a hős, 
Ezer közül én kezemet neked nyújtom f 
Ó légy az enyém r nekem add szivedet f 
A mennyei üdv leszen érte tied. 
Nézd, oly keserü ez a szörnyli magány, 
Karomban az élted hajt újra virágot, 
8 ha testem, a lelJrem néked adám, 
Naponta nagyobb, ücle kéjet kínálole 



J er ifj am, előre, kövoss l Ime halljad. 
~zent férfiú várja a hű fogadalmat, 
Mely holtomig, holtodig egybekötöz , 
J er, itten e szörnyií helyen ne időzz l 
Mért ~ápadsz? az arczod ugyis halovány, 
Mért nézel oly elkomorodva rám ? 
Mért intsz tagadón ? hidegen? Ha szeretsz, 
Bár poklokon át, de örökre követsz l 
Jőjj, édes, a náHzéj vágya hevít l• 

«N e légyenek idegen isteneid l» 

~ 

Eltiint a lány .. . világos csík jolölte 
Az égen útját, merre távozott. 
És zokogott nehéz-keservesen 
Az ifjú. Jobban fájt ez a kisértés 
Az elsőnél . . . pirosan hullt a vére 
Sebzett szivéből és érezte fájva. 
Mint hull cl cseppről-cseppre, míg a lelke 
Édes emlóken fáj ón elmereng. 
8 az álomképet megszakasztja ekkor 
Egy nrindeneknél szörnyebb látomány : 
Öles alak, biborveres ruhában, 
Kezében kétélií nagy pallosával 
Eléje lép s dörögve mint az ég 
Mikor haragvó kedvében lesujt, 
Ekként szólott a vérvörös bakó : 

u Készülj a végre l MoAt ütött az órn.. 
Isten, kivel hivalgtál, már nem ójja 
A választott fajt: Isten megbukott. 
Miénk a hatalom, miénk az ország, 
Élted mindeddig előlünk clorznd, 
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De végzeted most hiába futod. 
Tagadd meg azt, ki r ajtad nem segíthet, 
Mert áll a vérpad: magad is tekinthedd, 
Fenyitve áll és készen yéresen. 
Tagadd meg, vagy búcsúzz el mindörökre, 
A mi igazságunknak suj t le ökle, 
Saját szavadon függ a kegyelem. 
Te vértanuk népének sarjadéka, 
Te vérpadon hullottak ivadéka, 
Utolsó nemzetedből: mondd a szót, 
A melyen mint fonáion csügg az élted, 
Sorsod hív, harsány szózatát nem érted ? 
Zátonyra jut vagy révbe ér hajód, 
De rajtad csak igen vagy nem segít t 

• N e légyenek idegen isteni d t» 

~ 

S fölkél a vándor daczczal, tétovátlan, 
S a vértanúk útján elindúl bátran. 

Sebestyén Károly. 

l 

JERUZSAI~MI UTAM. 
Felolvasásra került a kolozsvári Felolvasó Egyesületnek 1906. 

j anuár 9-ki felolvasó estéjén. 

Egy egész életre szóló szép emlékkel lelkemben 
rögzítern meg csodás u tam benyomásait. Három ten
gert szelünk át és három világrészben járunk egy 
rövid hónap alatt. Hajdani szolgaságunk földjén meg
bámuljuk letünt korok kulturáját; a diadalmaRlronó 
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s~el'otet és humanizmus hazájában peclig átjárj ák 
szivünket-lelk.ünket a dicsőséges mult megazentelt 
emlékei. Ifjúkorom leghőbb vágya teljesült. Hála és 
dicsőség a jóságos Istennek ezért az ingyen való 
kegyelméért. 

Még javában szitált a hó, a Nemere síró, forgó 
szele fojta, hordta a zuzmarát , a mikor községemtől 
bucsut vettem. Aradon már tavaszi szellő lengedez 
és napsugár fogad bennünket Budapesten. Itt már 
utitársakra találok és csakhamar ismerkedünk, barát
kozunk. Abbáziában üdülő fiának velem küldi üdvöz
letét az édes apa, a galicziai iskolaigazgató álmában 
a kairói piramist mászta meg, a mit aztán meg is 
cselekedett, egy öreg úr pedig arra kér: nyugtassam 
meg, hogy a tenger háborogni nem fog. Madárdal 
hirdeti a természet ébredését, a mint csodáJatot keltő 
kanyarulataival, a Karszt hóborította. hegységét el
hagyjuk és tavasz illata árad szerte a magyar tenger
parton ; színpompában, fényben úszik Fiume. A ter
mészet éltető levegőjétől megifjadva Abbáziába sie
tünk; de itt sem az elandalító látvány, sem a baráti 
kör nyugtot nem ad, mert ürömünk eszményibb látó
határra vágyik - vissza gyorsan Fiuméba, mert a 
«Thalia» a kikötöben vár r eánk. Az üdülők egész 
t·aja kisér bennünket gőzbárkánkan; mind kiváncsi 
a Lloyd gőzösére; j önnek, hogy (l szerenesés úta h 
kivánjanak hajónak, utasnak egyaránt. 

Márczius 9-én este 8 órakor ezernyi torok «Éljen, 
«Evviva» és «Hoch)) kiáltása köszönti a buclapesti 
klilönvona.t utasait. Rövid f~l óra alatt együtt va-

A:::. 1.\IIT tt1künyve 1006. 12 
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gyunk a haj ón valamennyien. ~li, kik előre j öttünk, 
köszöntjük a régi barátokat. csakhamar új ismeret
séget kötünk, és pár óra múlva testvéri gyülekezetté 
leszünk. Közös a czélunk, egy a gondolatunk: be
vonulni az igéret földjére, az isteneszme hazájába. 
Hajónk máT indul Eirehegjük a .Ram ban tengeri 
imáját és a zsoltárköltő zsolozsmáival elvegyül a 
táisaság magyar utasainak szívből fakadt könyör
gése : "Isten áldd meg a magyart !,, 11 órára járt 
már az idő, a mikor nyugvóra tértünk. A tenger 
csendes volt - de nem így az utasok, mondották 
nekünk másnap reggel, hogy öt óra felé fülkénket 
elhagytuk. Hat órakor már majd az egész társaság 
imádkozik és reggelinél a családdá összeforrt, fesz
telen társaságat szemléljük. Tudósok, papok, föld
birtokosok, gyárosok, kereskedők, ügyvédek, orvosok, 
férfiak, asszonyok, leányok alkotják a baráti kört. 
150 boldog ember egy csomóban, közöttük nem egy 
a szív és lélek jgazi aristokratája. Itt van közöttük: 
Boscbán J aka b, a budapesti ebe vra-kadisa elnöke, 
Mezey F erencz dr., a magyar zsidóság egyik vezére, 
Freund József, ki Ó-Becsén 120 szegény elaggott ré
szére vallásra való tekintet nélkül menedékházat 
emelt, Simonsen D. ny. kopenbágai főrabbi, egyetemi 
tanár, Bzéll Mihály, a kisvárdai, és Reichmann Ár
min, a debreczeni hitközség elnöke. Mindkettö a 
községében kifej tett munkásságért országos hírű. 
A rabbik közül a karczagi és debreczeni kartársak, 
az óbudai Ádler illés dr. és a volt lugosi, most 
pesti rabbi Hevesi Simon dr., ök a társaság legszi· 
vesebben hallgatott szónokai ; itt említem Szabolcsi 
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hlik~át, az «Egyenlőség » szerkesztőj ét, utunk terve
zöjét, ki klasszikus héber nyelven felelt megbizásunk
ból majd minden bennünket köszöntő küldöttségnek. 
Végül a jót.ékonyságban ki nem merülö segesvári 
Eretter Sámuelt iktatom ide, ki már másodízben járt 
J e1·uzsálemben. Folytathatnám e névsort , de nem az 
egyesek magasztalása a czélom, hanem e csodás 
útra buzdítani, óhajom. 

2554 lóerejű és 2371 tonna súlyú uszó vendég
fogadónk 13 tengeri mérföldet fut meg óránként. 
Valójában nagy kényelmet nyújt, gondos a kiszol
gálás, kitünő az ellátás. Hálánk a fáradságot nem 
ismerő központi menetjegyirodáé, mely valláso~ né
zeteink teljes megóvása mellett, vizen és szárazon 
a leggondosabb rituális ellátásban részesített és vonzó, 
tapasztalatokban gazdag keleti út osztályosaivá tett 
bennünket. 

Igazi életbölcseség, arany mondások, irodalmunk 
tengeréböJ felszálló gyöngyök kisérnek utunkon. Az 
igazság, a jótékonyság, a könyörület és embersze
retet minden parancsa szegénynyel és idegenne}, öz
vegygyel és árvával szemben - a zsenge, a tized, 
az áldozat Palesztinából került hozzánk - így szól 
egy szivünket átjáró hang - most Palesztinába me
gyünk. Mutassuk meg, hogy vallásunk legédesebb 
gyümölcse a tettekben megnyilatkozó szeretet. S íme 
két gyűlés elegendő, az elsőt a közeledő szomba.t 
miatt szakítjuk meg és a gyengéd, szelíd, könyörü
letes zsidó szív 7000 koronát tesz le a ezeretet ol
táráta jeruzsálemi szegény testvéreink részére. E szép 
cselekedetet a ránk köszöntő szombat áhitata oly 

12* 
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méltón vonta be csendjével, nyugalmával és az isteni 
ige hirdetői a tóra koronájának, a hűségnek és sze
retetnek képviselőit az éseth chajilt magasztalj ák, a 
kiknek meggyújtott gyertyái csillogó köny ek között 
az édes, csendes otthont juttatják eszünkbe és a. 
buzgóság szent lelke fog el édes-mindnyájunkat, mi
dön a zsoltárköltő igéjét ihletett ajak hirdeti: c( a 
végtelen vizek hatalmas zugásából ballazik fö] Isten 
mindenható erej e. 1> Megindultság vesz rajtunk erőt e 
Azavak halla tára és a különbözö vallási irányok közös 
lelki harmoniába olvadnak, a mikor az ősz karczagi 
főrabbi átszellemült arczczal rebegi: c( Dicsértessél 
Örökkévaló, ki megérni engedted nekünk ezt a szent 
szombatot. l> 

(lÉs lőn este és lőn reggel1>, az első szombatnapot 
köszöntjük . bajónkon. Ilyen családias, benső, szent 
azorobatot a zsidóság fénykorában ültek valamikor. 
Ájtatosságunkat a fedélzeten, azabad ég alatt egész 
délelőtt tartottuk; ilyen istentiszteletet a tenger még 
sohasem látott. Tenget· és utas egyaránt meg volt 
indulva. Hajónk is követi egyik-másik ájtatoskodó 
társunk ringását, hajlongását és gőzösünknek félel
met keltő mozdulatai csakhamar kórházzá változtatják 
annak egyik részét. A jó és rosz viczczek egész özöne 
támad és a kitörőben levő t engeri betegséget az 
utóbbi csak fokozza. A reggelinél már nagyon ritkák 
a sorok. Hajónk pár óra mulva felhagy ingadozásá
val, a kórház csendjét élénkség váltja föl, sokan elő
bujnak a katakombákból és mi megéljenezzük az 
asztalhoz ülőket. Öröm nézni a pinezérak sürgését, 
forgását, kik a mesés étvágyu • betegeket ~t kiszolgál-
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ják. Öt perezezel később üres a kórház. Hajónk a 
azokottnál lassabban halad; napfényben élvezzük Kor
fut. Ezt az ideálisan szép azorobatot Kréta szigeté
nek közelében Debreczen tudós papja a <1Havdala•, 
szertartással fejezte be. · Este bangversenyen voltunk: 
volt részünk klasszikus zenében, énekben, szavalatban 
és humoros előadásban . 

i' 

A báj, az erény és a méltóság képvíselőinek tár
saságában időznöm oly jól esett. Egyszerű, kereset
len, természetes volt a legtöbbje. Az arczukról ol
vastam le : ezek átérzik, hogy mily nagy és nemes 
hivatás egészen nőnek lenni. Hát még a német nők ! 

Ezek a mi áhítatunkat vallásos, jámbor hitük poézi
sével vonták be. Velünk imádkoztak a német leányok 
majd minden nap és áldottuk azt a vallásos nevelést, 
mely a zsidóságnak ilyen fundamentuma, ereje. Meg
győződésemmé vált, hogy nem turistaság hozta eze
ket közénk, hanem a Szentföld irsint tartozó igazi 
lelkesedés. 

Az imádkozó nők csoporjának képével szivemben 
léptem a parancsnoki hidra és a lágyan ringó szelek 
susogásánál tekintek végig az Oceánon. Itt terül el 
előttem a végtelenséget j elképező tenger tükre, nyu
gaton látjuk a tüzgolyót, a mint a tenger mélyében 
parazsát lehűteni vágyik, amott keleten a hold fénye 
dereng. Ég és tenger . mintegy átölelik egymást.. 
A menuyek arany és ezüst fénye megfürdik a tenger 
tükrében és a menny ~agaslata visszaverődik a ten
ger megmérhetetlen mélyében. Az Isten mindenha· 
tósógát mindenki láthatja, a ki szemeit nyitva tartja; 
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a ki azokat lecsukja, mikor azt szemlélni alkalma 
nyilik, sajnálatra méltó. E gondolattal elpihentem. 

i' 

Föld, föld! Amerika felfedezőinek e felkiáltása alig 
volt zajosabb, mint a mi utitársaink kitörö lelkese
dése, a mikor reggel 8 órakor 4 napi és 5 éjjeli út 
után a kikötőbe be haj ó z tunk. A kikötökapitányság 
egyik hivatalnoka hajónkra jön, hogy az egészségi 
állapotról meggyöződjék. A háborgó tenger habjaitól 
megmenekültünk s íme most attól kell tartanunk, 
hogy egy reánk rohanó, éktelen lármát csapó ember
tömeg nyom agyon bennünket. A közeledő csóna
kok arab ko1·mányosai majd minden nyelven recla
málnak minket; ebben a zűrös, zajos riadalomban 
csoda, hogy az ember eszét nem veszti. Majomgyor
sasággal lepjk el az afrikai csónakosok a hajó fedél
zetét és megrohannak bennünket, podgyászunkat ki· 
kapják kezünkből és dicsérnek agyba-főbe . . De rólunk 
a keleti társaság főnöke, Benzinger d1·. gondoskodott. 
A vámvizsgálással nem kell bajlódnunk. Papok tár
sasága várakozik reánk, Alexandria Chacham-Basijá
val Elijáhu Cházán ö excellenciájával élén, ki a bib
lia nyelvén szól hozzánk. Simonsen egyetemi tanár 
köszöni meg nevünkben a kitiintetést. A nagy hírű 
öreg főpap a társaság valamennyi rabbitagj át meg
szólította. Kiséretében jutunk el a hatalmas vasut
állomáshoz. Most gyorsan átveszi a menetjegyiroda 
tisztje leveleinket, hogy azokat biztonság kedvéért az 
angol postával továbbítsa. 

A pályaudvaron tengernyi emberáradat sürög, fo-



reg. Minden nemzet fiát itt megtalálcel és ba vala· 
hol, úgy itt bizonyosan a világ minden nyelvén be
szélnek. Hevesvérü boszniai spanyol testvéreink lel· 
kesítő dalai mellett indul útnak különvonatunk. 
A Nilus mentén robogó fénynyel, pompával beren
dezett vonatunkról érdekes látnivalók kötik le figyel
münket. Képzeletünkben m4r láttuk mindazt, a mit 
a Nilus ·mentén most van módunkban tapasztalni; a 
tarka ruházatu és mindenféle arczbőrü embertöme
get, az ablakunkhoz verődő meleg homokot, a lom
hán elvonuló tevekaravánokat, a nyakig pocsolyában 
gázoló bivalyokat. Mélységes fájdalommal szemiéijük 
a felláknak szegényesnél is szegényesebb, alacsony 
viskóit és megszánjuk elcsenevészesedett, beteg szemü 
lakóit. Kalyub állomását elhagyva feltünik a lybiai 
hegyláncz, valamint a Mokattam hegység a citadel
lával és Mohammed Ali mecsetjének égbe nyúló mi
naretjeivel. Csodaszép virágos kertek, pálmaerdők 

mellett visz el utunk. Balról Heliopolis romjait látjuk. 
Jól gondozott földek, búja növényzet kisérnek Egyp
tom fővárosába. 

Kairóban vagyunk. 
Kairó, Afrikának és az arab világnak legnagyobb 

városa. Lakóinak száma 600,000, közöttük vagy 6000 
a zsidó ; a görög, olasz, franczia, angol, magyar, 
osztrák és német nemzetisPgüek mallett a banezülöt
tek : fellák, ber berek, koptok, törökök, perzsák, szi
rek és indusok. A gyalogosok, lovasok, tevés kocsik, 
szebbnél-szebb fogatok egész özöne zajlik az utczá
kon. A lárma eleinte bódítólag hat reánk. Ostor
durrogás, szamárrívás, teveordítás, a hajtók folytonos 
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hirmás nógatása, buzdítása, a háza.lók és kereskedők 
kiabálti.Ba, mindez vadul zúg fülünkbe. Az új, ben
nünket meglepő dolgok egész sora kizárja az alapo
sabb m egfigyelést. Csak a miltor kezdünk hozzászokni 
a lármához, a mikor nyugodtabbak leszünk, akkor 
élénkül érdeklődésünk és az újság ingere elbűvöl 
minket. 

A turbán szinéről ismerünk rá a különféle arab 
szektákra, családokra, dinasztiákra. A próféta utódai 
fehé1~ turbánt viselnek. A Mekkába zarándoklók fej ét 
zöld turbán diszíti. A papok és tudósok egyenletesen 
összehajtott világos turbánt hordanak. Az igazi tur
bánról azt tartják, hogy 7 fejhosszúságú, azaz ember
nagyságú, hogy a hivőnek vaJamikor halottas taka
rója legyen és öt a halál gondolatával még az élet
ben megbarátkoztassa. A zsidók rubázkodása teljesen 
azonos a mohammedánokéval. 

A szegények és parasztok asszonynépe kék, ing
alakú ruhát visel; ékszerük az ezüst-, réz- vagy 
gyöngyből készült karkötő, orr- és lábgyűrit A gaz
dagabb nők csak otthonukban fejten ek ki nagyobb
szerű pompát; az utczán hosszú ujjú selyemköpenyt 
öltenek. Hosszú, sürü fátyol takarja el arczukat egé
szen a szemükig és a fátyol le ér egészen a lábukig. 
Bizony úgy néznek ök ki, mint a denevérek ; széle
sek és idomtalanok. Fiatal lányok fehé!' szövetböl 
készült kabátot hordanak. Előkelő hölgyek kiséretük
kel csak fogaton járnak. A legelókelőbbek kocsija 
elött két futár szalad pálczával kezökben, hogy az 
utat szabaddá tegyék. Ezek a nők arczul< egy részet 
vékony, fehér fátyollal takarják el. 
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Az egyiptomi nők kora ifjúságukban szép, karcsu 
alakúak. Szemöldöküket és szempilláikat barnára, kör
meiket vöröses barnára fest.ik. Szegény sorsú nők és 
férfiak tetoválják homlokukat, állukat és mellüket, 
kék iigurákat vésve testükre. Sajátságos módon vi
szik gyermekeiket; nem a karon, a hogy nálunk 
azokás, hanem vagy csipőjükön, vagy vállukon. A ko
csisok folyton ó, á riglat (vigyázz a lábadra) kiabá
lása, a számtalan, többnyire vak koldus síró hangja -
azoknak folytonos Allah-ra való hivatkezása a szá
nalom keltése czéljából - megnehezítik a közleke
dést. A vízhordóval, ki kecskebőrből készült tömlöjét 
vagy a vállán, vagy a szamár bátán tartja, sűrűn 

találkozunk, j óliehet a vár os vízvezetéke minden há
zat bőségesen ellát. A dervisek rendjéhez tar tozó He
malik árulják az utczán a narancsléve!' feleresztett 
vizet, mások meg a vizet édes gyökérrel vagy ma
zsolaszölövel vegyítik. A laczikonyhákon sült hal , 
sült hús akad jócskán. A vendég leül az utcza szegle
tére és megebédel. Persze ebből a jóból mi nem 
kértünk. A borbély is az utczán üti fel mühelyét ; 
itt nem vágnak hajat, hanem az egész fejet meg
borotválják. 

Többször napjában, sőt még éjjel is amecsetek mi
narettejeiröi elhangzik a Muezzinnek imára szólító, 
hosszan elnyújtott, ünnepies hivogatása. A hogy a 
boltok késő este a vevöktől kiürülnek, a háziörök 
pálmapálczákból álló ágyaikat az üzlet bejárata elé 
tolják, vagy takarón hevernek le a nyilt utczán. 
A boltnak nincsen ajtaja. Az arab ravasz ugyan, ba 
teheti, csal is, de nem lop. 
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~\.z igazi keleti életet a város központj án a bazá
rok tükrözik. A boltokat az áru~ minősége szel'int 
c oportosítják. Az egyik soron csak rézből készült 
tárgyak vannak, amott csa.k vastáTgyakat avagy rövid
árúkat találunk; szük, jórészt piszkos, a nap ellen 
tetővel fedett utczák ezek. Az üzletek elölről mind 
nyitva vannak. A czímtáblákon nem a kereskedők 

neve van, hanem jámbor óhajtásokat tartalmaz. Te
szem: Ó h Allah l Ó h a nyereség kapujának megnyi
tója! Óh mindenek táplálója r 

Kairó főutczája a Muszki. A keleti él~tet kora reg
geltől késő estig itt figyelbetjük meg a legjobban. 
Az állítólag még a XIII. században keletkezett leg
nagyobb bazár, a Chan-el Chalil itt terül el; a sző

nyegek, selyemárúk és ékszerek szédületesen gazdag 
csarnoka ez. - Egy-két utczát átszelve, az Azhar
mecsetbe jutunk, az egyetemre, melynek 14,000 hall
gatója van. A főterem kilencz hajóból álló szanktu
árium 3000 négyzetméternyi területen 140 márvány 
oszloppal. A legutolsó népszámlálás alkalmával6923-an 
laktak a mecsetben. E főiskola ma is az Izlam leg
jelentékenyebb intézete, mely egy hatalmas jesivához 
hasonló, melyben a földön hatalmas körökben ülő 
tanulócsoportok testüket ringatják és a secb szavára 
figyelnek. Tandíj itt nincs, sőt a tanítványok élvezik 
a mecset jövedelmét. A tanárok fizetést nem húznak 
és magánó1·á.kból, könyvek másolásából, gazdag tanu
lók ajándékából élnek, vagy fizetésas vallásos hiva
biokat töltenek be, vagy pedig kézmüvesek. - Vonzó 
képet nyujt a város számtalan minarette-jeivel, ku
poláival, kertjeivel, a mint a citadelláról végig tekin-
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tünk ; lábunk alatt a Hasszan szultán mecsetje, nyu
gatról és keleten a Nilus partján pázsitos síkföld és 
velünk szemközt a homoktengerből a piramisok emel
kednek ég felé. A citadel!áról utunk az alahastrom
mecsethez visz; ennek magas minarette -jei már mér
földekről figyelmeztetik az u tast, hogy városhoz jut 
közel; bizanczi stílusban épült kupolacsarnoka négy 
hatalmas oszlopon nyugszik. A nagy arányu és cso
dás világításu templom lehilincselt bennünket. A be
menettöl jobbra Mohammed Ali sírja van. 

Öt órára járt az idő, ezért sietnünk kellett a Mai
monides-zsinagógába, mert ádár hó 7 ·e lévén, Mózes
nek, nagy · tanítónknak halála évfordulóján ünnepi 
istentiszteletet tartottunk. Csak lassan jutunk a szük 
getto-utczákon előre ; férfiak, nők, öregek, fiatalok 
elállják és ((Sal om,, -mal köszöntenek. 

A azépen kivilágított, tiszteletünkre székekkel el
látott, csinos, nagy templom ban énok fogad ; a kor
ezagi rabbi a nap j elentőségét méltató beszédet mond, 
Adler Illés dr. Óbuda papja klasszikus héber nyelveu 
köszönti a kairói testvéreket. Erre felel a Chacba.m
Basi : (( Miczrájim földj e a szabadság hazájává lett 
nekünk». Megmutatják a termet, hol a nagy }fa.i
monides tanitott. Megindultan hagyjuk cl a szcnt 
helyet és Kairó Chacham-Basijánál tiszte1günk. E~te 
mindkét község vendégei vagyunk egy batalmt\R kel't
helyiség díszes termében, mely az nszkenázi közRég
nek tulajdona. • Legyetek áldottak, kik jöttetek u z 
Úmak nevében" feliratú transpan~nttel fogadnak. 
Czijonért lelkesedik itt mindenki. Legtöbbje azonbau 
a kairói testvérekuek politikai czionista: gyúj tó he-



·zódok huug~i~nnk ol és n felmerülő, moglo'hetőt:->on 
h vo~ vittik ós nézetoltórósok allonére is testvérck
kónt váltunk el egymástól. 

.A ~no zlhn h·odalom kincseit az alkirályi könyv
túrbt\n ungy zabad ~lviiségl·ől tanuskodó készséggel 
nluhttdák m 'g nekün k ; 50,000 kötetes gyüjtemény ez. 
l un n magyünk t\ pirnmisokhoz. U ti társaink köz ül 
volt eay, mint lehá.som elejón említém, ki a legmn
gns•tbb pü-amisra fe~jutott. Három beduin volt segít· 
sóg t . AYi erős , iigyes emberek huzták, támogattá.k, 
tolták n vállalkozó szellemű isl\olaigazgatót. A remek 
kilátá :. miatt szivesen felejtem a fáradságot, mon
dotta nekünk. Az emberi l\éz e osorlás alkotása a 
halál · s végtelenség gondolatával tölti el a szemlélőt, 
miként az előtte elterülő végnélküli sivatag maga. 
1\[e~dtelen sziklatömegen ~:Ul a többi gúla és a sphinx, 
malynek a fej e, mintogy a homokból tör elő, miként 
a zörnyeteg, m ely porba ful. Hatalmas, nyugvó 
oroszlán ez, emberfejjel és valószinűleg ITI. Amenero
bed királyt ábrázolja. A gúlák megtekintése után, 
márczius 1; ,e volt a~ nap, társasá,gunk magyar ré-
ze megemlékezett egykori szolgaságunk földjén, a 

magyar haza szabadságnapj áról. A magyarak ne vé· 
ben e eorok íróját érte a szerencse, hogy ez ünnepet 
méltassa.. Azzal az óhajjaJ zártam beszédemet : vajha 
a sza,badság napja mielöbb felkelne amaz államok· 
ban, hol tesivéreink rabságban tespednek. Az ünnepi 
lakoma után az askenázok müremekbe illö márvány
templomában istentiszt<'lE'ten voltunk. 

A Rhóde szigetét hatalmas kert övezi. Déli olda
lan van a ~ilus vizméröje; nagy kút ez, hatalmas, 
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jolekkel ellátott oszloppal. A méréseket egy sech esz
közli. A Nilusmórő közelében, mely a vizállást mu
tatja, hatalmas, zárt épület áll, melyet a régi pharaó 
lakásának tal'tanak. Itt mutatják azt a helyet, a hol 
a király leánya Mózest megmentette. 

Innen magyünk Ó-Kairóba, hogy az Arnru-mecse
tet megtekintsük. A 366 márványoszlopon nyugvó 
templom nagy hatással van a szemlélőre. Az egyik 
oszlop száraz vérrel van tele és teljesen megkopott 
a mozlimek csókjaitóL Istentiszteletet itt évente csak 
egyszer tartanak; megjelen akkor a khedive is az 
ország nagyjaival. Az 1808. esztendőből felejthetetlen 
emlék füződik e mecsethez; a mohammedán papság 
együtt imádkozott itt a zsidó rabbikkal és a keresztény 
papokkal és kérték az ég áldását, hogy a Nilus mi
előbb öntsön ki. 

Este felé felkereste utitársaságunk egy része a 
karaiták szép, szőnyegekkel borított templomát. Mezít· 
láb kellett belépnünk. Mangouby E. Chabetay, grand 
rabhin israelita cara1me, a karaita izraeliták főrabbija 
imában ájtatosan elmerült és zsoltárokat reczitált, 
6- 7 kórusban éneklő gyermekekkel minján nélkül. 
Az avodá-t is elvégezte, a földön térdelve. Ezután 
ezeretettel köszöntött minket, a templom déli részén 
elhelyezett padokra ültetett s utazásunk czélját tuda.
kolva, hálálkodott, hogy felkerestük. Yégét-hosszát 
nem érő kérdéseinkre készségesen felelt. Megmutatta 
remek irású tóratekercseiket ezüst tartályokban. az 
imakönyvüket mesteri initiálékkal. Tudják Önök, 
Uraim, szólt hozzánk az alapos tudást eláruló pap: 
mi a szóbeli hagyományt elvetettük, mi vagyunk az 
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Írá " fini . 'l 'eljes szigorn\l üljii.k m (\g n szomhntot; 
tilzet nem gyuji.unk, bázainkn.t szombatou el nem 
httgyjnli:. Orvosságot e ua.pon nem használunk, éte
leinket el nem apritjuk. Te.filint és mezuzát nem 
haszntünnk, de tartjuk a szemlélő szálak parancsát. 
A Krim félszigetén Cbersóban, Odesszában, itt Kairó
b&n és J eruzsfilemben élnek karaita testvéreim. Szor
gaJom, föltétlen tisztesség jellemzi hiveimet s áltnlá
ban a karaitáknt, kik iparosok, földmivelök és keres~ 
kedök. Búniigyben évsz~izadok óta nem állott karaita 
biróság elötl Szépen írta meg útunk e vonzó részét 
az Egyenlőség szerkesztöje, ki a szefa.rd dialectust 
oly tökéJ~·lyel beszéli, hogy a kara.iták papja is meg
bámulta. A 'allásos élet csarnokából letünt korok 
jelentékeny gyüjteményét megcsodálni mentünk az 
egyipt~mi régiségekgize-i múzenmába. Nem sorolom 
fel a látottakat., csak egyet emelek ki, II. Bamses 
mogor'a múmiáját, ki a Nilusba dobatj~ lZiaél új
szülött figyermekeit. Három hónap is kis idő tudás
szomjunk kielégítésére, annyi itt a látnivaló s bizony 
nekünk három óráYal kellett beérnünk, mert sietős 
az utunk; meg csak érintettük Alexandriát, ]á,t,nnnk 
kell Jafat és a kolóniaikat és csak ezek után jutunk 
Jeruzsálembe. Vágyunk nz igéret földje után nyugtat 
csak meg bennünket. A kairói bitközeégek képlise
lele a pályaudvaron búcsuzik tőlünk, a rabbik fele
segeinek virágbokrétával kedveskednek és kairói test
\"érink áldásával - egyesek el is kisérnek - jutunk 
el késö este Alexandriába. 

A váro~nak közel 400,000 lakosa közöü minteg.r 
OOO a zsitló. Fel~jthetetl~n emlékünk a Cbacb~-
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B~tsiu~u tt~tt látogatásunk, ki szép héber költeményt 
írt tiszteletünkre s azt nyomtatásban rnindegyikünk
nek átnyujtotta. Szivünkbe véstük Isten ez igazán 
hűséges szolgájának, Elijáhu Cházánnak szép mon
dását és megigértük, hogy odahaza terjesztjük. Ima
könyvünk tartalma sokban elüt, felosztásáról nem is 
szólva, az áskenázokétól ; a mi szefard rítusunk is 
más mint áskenáz testvéreinké; de azért egy testvér
felekezet vagyunk mi, mint a hogy egy a zsidóság 
az egész föld kerekén. Templomainkban a szent nyel
ven és hazánk nyelvén arahul hirdetjük az igét. 
Isten házába bevinni a hazai nyelvet a zsidónak 
vallásából folyó kötelessége. Itt győzödtünk meg elő

ször arról, hogy a héber nyelv az iskolákban él. Az 
arabon kívül a gyermekek angolul és francziául is 
·tanulnak. 

Délután négy órakor mindannyia,n a hajó fedélze
tén egyiitt élvezzük a "fárosra nyiló szép kilátást; 
ezuttal pontosak voltunk valamennyien, mert. bizony 
egyikünknek sem esett volna jól, ha Alexandriában 
a hajóról lemarad. A hajónkra jött Chacham-Ba.si 
megáld bennünket, a kormányos szava, három hatal
mas fütty elhangzik, csörömpölés, zaj közepette a 
lánczok, vasmacskák eloldódznak és mi tapasztala
tokban gazdagon hagyjuk el Nagy Sándor városát és 
mondunk •lsten hozzádott Afriká.nak. A második 
szombatot ültük hajónkon. Éjjel gőzösünk a külsö 
kikötőben uszkált, kora reggel köriilhajózta a Nilus
delta mocsaras vidékét és reggelre különféle nemze· 
tek hajókolossusaival találkoztunk, melyek a Szuez
csntornán át jöttek és a kisázsiai vagy eurÓJlni 



kil,ötöl\ f lé tnrtot.ta k. Vast\J:unp 1· ggolrt' .Pt\.l et4~tinn 
partjait pilln.ntottuk n1eg. A szent föld ulsö folvilht
nása kor hevese bben ilobogott szivün k. U ti szeren01:~én k 
nem hngyott el, remekszép időnk van . 

. A. tengeri szirtek és kősziklák mül.tt csónakokon 
jutunk a kikötőbe, ama jeruzsálemi és jafai küldött
séggel, melyek községeik nevében elénk jöttek. J aft\
ban, a Karninitz-szállóban Kuck rabbi l\öszönt ben
nünket héberül. Megérkezésünk után megtekintjük a 
szép várost, melynek vidéke nagyon termékeny. :100 
narancskert veszi körül, évente vagy egymillió naran .. 
csot, czitromot és ethrogot, valamint egyéb gyümöl csöt 
és veteményt bőségben termelnek. Van vagy t1·5,000 
lakosa; közöttük 4000 a zsidó. Az t1j vát·osrészek na
gyon sz épek. Vagy 20,000 utazó j ár itt minden évben. 
Bennünket érdekl ő események, hogy a biblia szarint 
itt nyelte el a czethal J ón ás prófétát, Salamon király 
idejében e város volt Jeruzsálem kikötőj e; ide hozza, 
Tiruszból tutajokon Hiram király a templom építésé
hez szükségelt czédrusfát és a 1\1akkabéusok teszik 
J af át zsidó birto kk á. 

Három kolóniát látogattunk meg: Petáeh Tikvát, 
Mikva Jiszraelt és Bison le Ci j on t és örömmel láttuk 
a zsidó szellem és zsidó munka alkotó erejét. Mozsár
durrogással, héber dallal és muzsikaszóval, határtalan 
lelkesedéssel fogadnak. Előttünk lobogtatják Czijon 
zászlaját és örömkönyeket hullattunk, hogy testvérein
ket boldog megelégedettségben és jólétben látjuk. 
Szép leányok sorfalai <1 sálom ~> -mal köszöntenek. 
A munkások klasszikus hébersége intelligenthíjuk 
bizonyítéka, lnkásaik, is1\oláik fennen hirdeti1c. hogy 
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vüokbo nyilnln ttk : (d~ ~zonL t,t~luj bo~ v t~ l 6 vouzód(~ 
Runk ogyuttnl lt m i holclogHógunl< ; Hzodmyok óR 

megelégodott,elc vugyunk óH egyób föl<lr(·Hz ozo1·nyi 
gazdagságn. ol nem búdithat, el nem cHI\.hithat innon 
soha.,> En·o fölhnngzott a cz ioni~ht clu.l : u V ógnélküli 
a mi roményi1nk n. LelkoHocléa fogott ol roindr•yájlln
kat ; testvól'oinl{et ltcroHtül< és rá.jllk találtunk. Azzal 
a tudattal, hogy ól ós elevenon lüktet a zHid óaá.~ 
régi szellemo, mentünk az lsten házába ra figyelem
mel hallgttttuk Izraól tn,nitóinalc heszédoH. 

Rison le C~djon pinczéi 1·i tkítjálc pt\rjukat. 00,000 
hektóliter bor terem itt évente; jóság tekintetében a 
mi tokajinkkal versenyezik A pinczék ópitésére nyolcz 
millió koronát költött Rothachild Edmond báró. Em
lítésr e méltó az Alliance israelita universelle föld· 
míves iskolája Mikvo Jiazrael-hen. Ennek az igazán 
mintagazdaságnak l 00 növendéke van. Megtanulnak 
ők itt a héberen kívül törökül, arahul és francziául. 
Pinczéi, terménymagtárai, fizikai szcrtárai, kisérleti 
állomásai a franczia Loupou igazgatása alatt álla· 
nak, ki e hatalmas telepen lekötelező készséggel 
kalauzolt bennünket. A látottak hatása alaU ~Iezey 
Ferencz dr. a növendékek részére, elismerésünk jeiéül, 
nagyobb összeget gyüj tött. A Ri so n le Czijoni pineze 
kivételével a fundus instructua, a föld, a lakás, tem
plom és iskola a telepesek tulajdona. Itt emlitem, 
hogy a virágzó, Petáeh Tikvá megalapítója magyar 
ember: Gnttmann Dávid ZalaegerszegróL 



luduhtsu nk előtt Lion Abnthám lH.lntl> prozelittL, 
Y<)lt református pnpnak vezetése alatt az OAztrák
mngyar jeruzsálemi hitközség külrlöttsóge üdvözöl 
bennünket Hamléban. Utunk n román zsidók szép 
telopén. Ekronon keresztül vezet ; Artef n1ellett lL 

Sámson barlangjfit mntatjt\.k nekünk. A Bettír állo
mn n. pedig Bétbár régi, híres vára, mely Bár Kocblm 
lázadtíSlináJ jntszott nn.gy sr.erepet. A zsidó álln,m 
utolsó maradványn, itt pusztult el. J ernzs{~lem római 
teleppé lesz és a zsidókat kitiltják a városból. A múl t 
ez emlékein elrnerengve, lell\esodö dal es ujjongás üti 
meg fülünket, testvéreink öröm1·ivalgása fogad ; a 
·zent föld fővárosába lépünk. Czij on köszönt·i hazfttért 
gyermekeit; tTeruzsálemben vagyunlc 

Márczius 20-án este H és fél órakor érkeztünk meg 
egy órai pihenő után, miután megelőzőleg teljes 14, 
ór :in át és még hozzá bőjtnapon utaztunk, a Lamel· 
i)ojkolában tartott felolvasásra mentünk. Joggal szólot
tunk az Énekek Énekének, költőjével: <(Én ugyan 
alszom, de a szívem ébren vagyon. •> Jeruzsálem szíve 
önökért nagyot dobban, így szólt Cohn d1·., a Lamel
iskola igazgatój ft. A szentély elpusztulása óta az 
önök társasága a legnagyobb Jeruzsálembe jövő zsidó 
zarándokcsapat. Ezt a napot várva-vártuk, Istennek 
e házából köszöntjük önöket.1> Benzinger dr., keleti 
utunk vezetője, Jeruzsálem képét festette meg. (~A tem
plom elpusztulásával összeesik a zsidó nép állami 
életének megszünése; a szent templom maig is fenn
álló falához már holnap el fognak önök zarándokolni; 
mélyen meg fognak rendülni e falak .történelmi ere
j~töl... A mikor tudós előadónknak, a volt evange-
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indultság fogott el roindnyájunkat. Kilencz napot 
azonteltünk Jeruzsálomnek és arra a meggyőzö<léare 
jutottunk, hogy a turiAta elégedetlenül vesz búcsut 
,Teruzsálemtől, de n kinek órzélw van e város tör
ténete iránt, A.nnak minrlen }{Ö, minclen porsz(lm CHO· 

dtUcat regél. 
L akóinak száma 80,000; eleinte 3000 voll benne 

a zsidó, :~0 óvvel ezelőtt 10,000, most :~5,000. Utczái 
zegzugosak, részben zsákutczák, rossz a kövezetük és 
esős időben sárosak, 

A zsidók szefárd és askenáz községekre oszolnak ; 
n szefárd l< özséget képezik : a p ortu ga li, afrikai, gu
riziáni, booharai, j émeni és perzsa zsidók ; az aske
názt pedig a magyar és osztrttk, az orosz, lengyel. a 
németországi, a hollanrli és o, romániai zsidók. 

A házak mind kőházak. A medenczékben öasze
gyüjtött vizen kivül van még víz a J óbkútjában és 
a SnJamon-forrásokból kiinduló vízvezetékben. Az elő
városokban a házak európai mintára épültek. Az 
6-város nógy hegyen épült, ft Mórián, a Czijonon, az 
Ak1·ún és n. Bezethán. A várost átfogó kőfal 4 l\m. 
hoAszú és 12 m. magaA; 34 tornya vnn. 

A szent emlékezet maradványait és régiségeit itt 
írom le: A nyugati fal , vagy panaszfal 48 m. bossY-ú 
és 18 m. magas. Jeruzsálem elpusztuhísa óta itt jnj· 
veszékel Izraél, itt imádkoztam én is családom, 
községem békéjeért, e romok mellett merítettem új 
erőt. A falnál naponként az imadkozók egész rajá
val találl\o~unk. A napok, tnelyeken testvéreink cAn
patokban e szent helyen imádkoznak, kövC'tkC'zÖl\ : 

---------------------------------------------------~ 1 3* 
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mil1den péntek este, a ünnep első és utolt~ú napján. 
ezeken muszaft imádkoznak, áb hó 9-én, az új év 
és engesztelő nap előestéj én. 

Az olc~jhegy északról dél felé húzódik, innen visz 
utunk Chaggái és Meleachi proféták ba.rlangsírjához. 
E hegyen épült mecset tornyáról szép kilátás nyilik 
az egész városra és az ország j ó részére. A Holt
tengert is innen látjuk, a mely mögött magas, kéklő 
hegyek ágaznak, közöttük van a Nébó-hegye, mely 
nagy törvénybozónk sírját rejti magában. Az olaj
hegy alján Absalom emlékét látjuk, malynek arany
kezét 1809-ik évben Napoleon magával vitte. Ennek 
közelében van sziklába vésve egy nagy üreg, Uzi
jahu király barlangja, mely a nép nyelvén a bélpok
losok menedéke volt, a valósá.gban papok temetke
zési helye. E barlang szomszédságában van Zecharja 
próféta emléke; a hegy három fala n égyzetes, felső 

része gúlaalakú, oldalain oszlopok és párkányok 
vannak; valóságos müremek. 

A királysírok. Az udvar kapuján ezt a héber és 
franczia felírást találjuk: A ki a királysirokat meg
tekinteni óhajtja, díjtalanul teheti napfelkeltétől nap
nyugtáig. A sziklába vájt széles lépcsőn jutunk a 
barlangba, a lépcsökön bevésett csövek vannak, a 
melyeken a felső udvar vize vájt medenczékbe kerül. 
A déli fal nagy része üres és az ür fölött szőlőfür
tök, pálmaágak, virágok és a müfaragás egyéb diszí
~ései vannak. A nyugati csarnokban három tolható 
sir és három pad van. Innen két azobába megyünk. 
J41z a barlang Heléna királynőnek és csahídjának sir· 
kelye. 
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A királynőt Adiabéneböl gyermekei hozták J em
zsálembe és itt temették eL 

Az igazságos Simonnak barlangja két ziklába \áj\ 
barlang hatalmas kőpaddal. Ijár 1 ·án (Lagbeomer 
a szent város lakói kora reggeL késö estig ide ser~g-

, !enek és itt imádkoznak ; aranyhimzésü drága ken
dőket és finom olaj at égetnek el. Jeruzsálem zsidó 
lakóinak valóságos ünnepnapja ez. A telek és a. mjl'\ 
lévő barlang mohamedánoké volt. Vagy 30 énel ez
előtt a szefárd és askenáz községek megvettek é"' 
azóta minden zsidó látogatja. 

15 percznyire innen csodálatot keltö szép emlék elott 
állunk, 71 sírt s padokat magába fogadó barlano 
előtt; erről azt hitték, hogy helye en ne\ezik el a 
nagygyülekezet száma szerint a nagy synhedrion bar
langjának. 

A Cz~joH hegye, & négy hegy köziil n legmagasabb. 
Az első és második templom idejében ll yt\ro az 
egész hegyre kiterj edt. ma pedig a begynek nagyobbik 
része a városon kívül esik. Földje kr •tá é" nyngoti 
részén olaj-, füge- é egyéb fá~al van beiilt~tve. 

Nagy része termőföld, a többi puszta es kietl n, kóro 
és bogáncs födi. Ennek a b egynek három oldala m~
redek, ezért lakóit védte. Mikor Izraél az országba 
jött az e hegyen lakó j ebuszibl.kat elü1ui nem tudta. 
csak Dávid királynak sikerült N~. })ál"iti a ntagas}ll· 
tot újból megerősítette é8 palotáját is oda ·Jlitet~. 
Ezóta hivják Dávid váro~:u\na.k. }?ia, Halatnon as 'pit
kezéseke t SIHtporit.otta, üjnbb pompás palotakat emelt 
ós Czijont és t\ velt szt,ruközt fekvö Mória hegy t 
hi«ldal kötöttt ösHze. Czijon ht'8Yl'n ' 'Olt l )awitlnnk 
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és az öt követő királyoknak temetkezési helye. Itt, e 
szépen feldíszített sírokban őrizték a királyok kin
cseiket. Hirkán J án os és Herodes hadiczélokra az 
így felhalmozott aranyból és ezüstből költöttek. Sem 
a keresztény, sem a mohamedán fejedelmek nem en
gedték meg a zsidónak a királysirokba a bemenetelt. 
A toledói Benjamin rabbi, utazó, 1172-iki itt jártá
ban beszéli, hogy a munkások a hegybe vezető bar
langutat találtak . 

.11 királysírok; ezt a helyet a törökök úgyannyira 
tisztelik, hogy sem zsidót, sem keresztényt be nem 
engednek, ezeknek be kell érniök, hogy egy frank 
belépődíj mellett az imaház fölött levő imacsarnokba 
juthatnak. A kapus három, az udvarra nyiló ablakkal 
ellátott és két oszlopon nyugvó csarnokba vezeti a 
látogatót ; a tető ív alakzatával a középkori építke
zésre utal. Itt imádkoznak testvéreink, zsoltárokat 
reczitálnak és fájó szívvel kiáltják: «Most szállj alá 
és könyörülj Czijonon, itt az ideje, hogy kegyelmes 
légy iránta! >) Minden látogató nevét a csarnok fala· 
zatáTa írja, a keleti falban lévő ablakon át szobát 
látunk, melyben selyemmel és gazdagon himzett szö
nyeggel borított sír látható. Még fejedelmek előtt sem 
nyilott meg e csarnok belseje. 

Ráchel .~ír·ja. Kis ház emelkedik föléj e, Efros és 
Bethlehem városok között huzódó országuton áll. 
A kis épület közepén van a sir. Montefiore Mózes 
palesztinai utazása alkalmával gondoskodott kellő 
karban tartásáróL Ez említettem két várost elhagyva, 
Jeruzsálemtöl () órányira, Mamre ligetán át, hol ös
apánk Aurahám tanyázott, keskeny völgyet átszelve, 
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szép városba, H ebronba érünk. Vidéke nagyon ter- · 
mékeny, szőlője országos hírű, lakóinak száma 20,000, 
közöttük 2000 a zsidó. 

A Machpéla kettős ba'rlangját, a mohamedánok 
úgy tisztelik, mint akár a t emplomteret J eruzsálem
ben; hitetlen ide be nem jut. Lépcsők vezetnek a 
sírhoz, az ötödiknél megállunk, mert tovább men
nünk nem szabad. Itt egy lyukat mutatott vezetőnk, 
mely a barlangig ér, hol az ősapák és ősanyák pi
hennek. E nyíláson át dobják papírszelehe írott 
óhajukat, imájukat a zarándokok. Három mecset 
épült a Machpéla fölött. A mohamedánok sem lép
nek a ba1·lang belsejébe és beérik azzal, hogy égő 
lámpákat bocsátanak le a mecset nyilásain. Neveze· 
tes látnivaló még e városban Abnér hadvezér sírja 
és a városon kívül esik Izraél első birójáé, valamint 
Jisáj sbja, Dávid atyjáé. A Sára ősanyánk fürdöjét 
is megmutatták. 

A várostól 20 percznyire az orosz zarándokok me
nedékének udvarán hatalmas tölgyet látunk, melyet 
a nép Mamré tölgyének nevez. Ennek a törzse 1 O m. 
terjedelmü és 9 m. magas és négy nagy ága 95 lé
pésre nyúlik. A fát vaspántok fogják össze és kö· 
kerítés védi, ennek a tölgynek ötödik ágát a nagy 
havazás letörte és angol utasok magukkal vitték. 

Rámába vagy mint most nevezik N eb i Samueibe 
szamáron mentünk, mivel útja a sziklák és kőhasa
dékok miatt., sem gyalog, sem kocsin meg nem kö .. 
zelíthető. Egy tornyos mecset alatt van eltemetve 
Sámuel proféta és anyja Hanna. A mecsetbe a sech· 
n0k adott baksisok árán juthattunk be. A sírt egy-
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H~oríí gyapoLazőnyeg fecli . A mecset tornynról az or
H?a\g nn.gy l'éazét éa a F öldJ{özi tengert láttuk. A ki
llít~ ó.A lvarltzsolt bennünket . 

.T oriolló, 11 r ógi J ed ohótól keletre fekszik. 370 m.
t·ol ntólyebhon t01·ül ol n tenget szinénél. Ezért van 
oU idogoinket mogemó~;ztő hőség . A ,Jordán folyó 
fol ől j öv ö szél a forr ó levegőt kissé lebüti ; talaja 
nagyon tormékeny, viclélco vizekben nagyon gazdag 
ó A itt tonyóazik a me leg égöv minden növénye. Ennek 
o. fo.lunn k ogyik lwrtj é bon tenyésző hatalmas szőlő 

vonyigéjót nz egész oraztigban ismerile 52 éves, 2·30 
1nótot' torjedelm li éa négy ftgtin évente 1 GOO kg. szőlő 
Lermn. Itt om litem, hogy a h eves vérü a1·ab kocsisok 
lovaikat annyint hnjtják, (mindegyik az első szeretne 
l onni) lto~y j oriohói kirándulásunk alatt h árom kocsi 
ötjezotört ós ('gy ló kimúlt. - És kocsisaink az in
dnlr\aról rnindaddig hallani sem akartak, mig lovukat 
énoldós közben el n om tomették. A falu közelében 
van n1. Elist1·forráa. Azét·t n evezik igy, m ert a pró
fóta totte vizét ihntóvá. Öt perezezel késöbb északi 
irányhaln uAjn Doki) forrnsához érün]\ , ennek köze
lében állott Dok vt\nt ; itt ütötte agyon Ptolomeus 
tt.pótitít,, Mnkabi Simont. Ennek a vizét az ogész föld 

· lnkói iRsv.t\k. 1~~ forrással szeml)en magas, meredek 
hogyot~ látunk, mely a kereszténységnek azent helye. 
Vissz&menet utunkbtt. ejtjük az Elijáhu-forrást, a hol 
nlo&t görög papok úri kényelemben m ég vízvezeték
k l is Hátott kolostorban tanyáznak. Itt folyik a 
Karit patakja, n hol a hollók Illés prófétát mikor 
Áolu\b iildüzl'ae elöl menE\kült., táplálták. A kolostor 
~'t. O ra'iimot~ kolostora. itt élt ugyanis remete életet 



a csodatevő György. Oh ti habok, ti tova tünö hul
lámok, mi mindent láttatok ti és ti hegyek, ha ti 
beszélni tudnátok, mily meggyözőn, mily vonzón 
szólalna meg multunk dicsőséges története. 

A J ord án, hét órányira esik Jeruzsálemtől, annak 
keleti irányában; Palesztinának legnagyobb és leg
nevezetesebb folyója, északról délre szeli át az or
szágot. Három forrás összefolyásából ered, a Merom 
tavába foly zúgva és nagy gyorsasággal elhagyva azt, 
átvonul a Genezareth taván és nagy kanyarulatokban 
a Holt tengerbe ömlik. Halban dús. A keresztény
ségnek a Jordán sz en t és minden szentföldi utazó 
fölkeresi. A görögök fehér halotti 1·ubákban fürödnek 
benne és tavaszszal a zarándoklások idején telve van 
a Jordánhoz vezető út utasokkaL Tervünk ezerint a 
Holt tengerhez kellett volna mennünk, de a három
napos eső miatt, &, talaj gipsztartalmú lévén, kocsin 
az út veszélyes lett volna. Társaságunk egyik-másik 
tagja szamárra ült és szerencsésen eljutott oda. 

Vizének íze bűzös, sós és kesernyés. Szine zöldes. 
Olyan sürü, mintha csak olaj volna. Ember, állat 
benne meg nem él, és a Jordán vizéből bele kerülö 
halak elpusztulnak. A Holt tengert keleten és nyu
gaton nagy sóhegyek határolják, az egyiket ma is 
Sodoma hegyének nevezik és a benszülöttek a ten
gert a Lót tengerének hívják. (Bahár el Lut.) 

Jeruzsálemnek körülbelül 400 zsinagógája van ; 
mi vagy 30-ban jártunk. Megillát a Cbacham Basi 
kicsiny templomában hallgattunk. Eljaschar 8. Jeru
zsálemnek förabbija. Ö excellenciája abban a kitön· 
tetésben részesitett bennünket, hogy közel 30 rabbi 



kiséretében fiát küldötte, ki egyuttal máltóságában 
helyettese, maga helyett tisztelgésünkre, m ert akkor 
ő, a 95 éves aggastyán, beteg volt. A testőrség kisé
retében megjelent papság Jeruzsálem utczáin is fel
tünést keltett és mi a bban a sátorteremben fogadtuk 
őket, mely a német császár részére palesztinai útja 
alkalmával lakásul szolgált. A főrabbi -helyettes örö
mének adott kifejezést, hogy Isten kegyelme a távoli 
országokban lakó testvéreket J ernzsálembe elvezette. 
Szabolcsi Miksának gyújtó válasza után elmentünk a 
szefárd templomba, ho] remek tóra-teket·cseket, arany
nyal és ezüsttel áttört tóraköpenyeget, mesteri iniciá
lékkal ellátott imakönyveket csodálva szemléltünk, a 
megillát itt a főrabbi helyettes dallam nélkül nagyon 
gyorsan olvasta. Egy askenáz templomban a megilla 
olvasása közben az <<ájtatos gyülekezet >> a Hámán 
név hallatára botokkal verte a padokat és egy bet
hamidrásban még pisztolyt is elsütöttek. N agyon 
sz ép a 60 évvel ezelőtt kiásott R. Jehuda ha Cha
sz id zsinagóga, ennek falait szép festés díszíti, a 
J óchanon b. Zákkáj zsinagógában az állatvilág képei 
kerültek a falra, a párducz, az oroszlán és a szarvas. 
A karaiták pinczeszerü kicsiny templomában meg
tudjuk, hogy ők még Ádár első hónapjában ülték 
meg a purimot. A jótékony intézményeknek egész 
sorával találkozunk itt. 100 szegény jóravaló aggas
tyánnak nyújt kellemes, nyugodt otthont az öregek 
háza. A Sááré-Cedek a Német Zsidó és a Rothschild
kórházakban példás a rend. 

Mind a hármat hatalmas kertek fogják körül, a 
szegény betegek igazi áldására. A Német Zsidó árva-



házban, mely Hildesheimer és Horovitz német rab
biknak köszöni létét, 500 árva részesül szellemi és 
anyagi ellátásban. Az Aurbach Diskin-féle árvaház
ban 250 gyermekről gondoskodnak. A sok talmud 
tóra iskola közül a Salant Sámuel főrabbi vezetésére 
bizott Bész-Chájimról emlékezem meg, 46 tanítójával, 
30 rabbi-jelöltjével és 750 növendékéveL Az Éc-Chá
jim talmud tóra iskolájának 500 tanulója van. Az 
askenáz község 24,000 kötetes könyvtárral dicsekszik. 
Az oszták-magyar telepnek sa j át temploma van, és 
130 háza. Igen nagy baj, hogy gyermekeiket nem 
járatják iskolába; így tesznek a Királyhágón túlról 
megtelepedett hitfeleink, kik Erdély és Szilágy me
gye czímmel külön szövetkczetet alkotnak. Sűrűn 

fölkerestek és arra kértek : egyengessem utját, hogy 
ök is házakat építhessenek. 

Három minta-intézetről teszek említést a Lamel-, 
az Aliance- és a Rothschild Evelin iskoláról, mind 
a három hivatva van, hogy ifjú Izraélbe világosságot 
és haladást plántáljon. Tiszteletünkre rendezett elő
adásaik : ének, zene, élőképek, szindarabok, - mind
annyia héber, franczia és angol nyelven bizonyságot 
tettek ez iskolák müvelö hatásáról. Órákon át hall
gattuk a tanítók és tanárok előadásait, a növendékek 
feleleteit és fel kiáltottunk : (l Dicséri essél Örökkévaló, 
ki ezt megérni engedted ! )) És mind ez intézeteket a 
vallásnak, a mívelödésnek, az erkölcsi nevelésnek 
otthonait a türelmetlenség és sötétség átokkal súj
totta. A magyar és galicziai zsidók sötétségben jár
nak, nem iskoláztatják gyermekeiket, míg spanyol test
véreink a józanság és kultura igazi képviselői. Ya.k-



hitükben a szent nyelven beszélőket már zsidóknak 
sem tartják, szerintük egyedül a jargonnak van jogo
sultsága. 

E szomorú jelenséghez testvéreink teljes munka
képtelensége és szegénysége járul. 

A könyöradományokból minden egyesnek jutó rész, 
a cbalukka, valóságos szerencsétlenségük. E lesújtó 
állapoton csakis a telepítés és az jakola segíthet. De 
ne essünk kétségbe; ott, a hol a Czijon temploma 
állott, holamisna bölcsőj e ringott, hol szellemi nagy
jaink, dolgos, munkás l<ézzel rakták le az emberiség 
áldására, az erkölcsi élet és müveltség alapját, ott a 
kolturának és munkának forrása el nem apadhat. 
Az emberiség szent városa, Jerázva az évezredek po
rát, fényben fog tündökölni és maj dan dicsőségben 

hirdeti az egy Isteneszmének és az emberszeretetnek 
meggyőző erejét. 

Fogaras. JJr. Kelmnen Adolf 

l , l ' l 

REG! VAROSKEPEK PALESZ'riNABOL. 

A modern kor, mely oly annyira szeret büszkélkedni 
városi életével, városainak nagyságával, fényével és 
kényelmével, rendesen igazságtalanul méri magát ösz
sze a rég letűnt korokkaL Igaz ugyan, hogy népesség 
és nyüzsgő élet dolgában a mai világvárosok measze 
fölüimulj ák az ókor nagy városait ; de biztosra vehet
jük, hogy resthetikosan szebb, észezerűen harmoniku
sabb mindenesetre a görög ós római ókor volt. 

J; ám, u Jds Palesztina csak félreos ö kis zuga volt a 



1·ómai birodalomnak, és mégis mennyi városa és mily 
fény esek, mily eleven ek! A török hódoltságban sínlődő 
mai Palesztina, melyet az idén futólag alkalmam volt 
megpillantani , ehez képest a tespedés és nyomor szá
nalmas képét nyujtja. A maj Palesztinában voltaképen 
csak két város van : Jerttzsálern és Jaffa ; láttam őket, 
és láttam, Gáza kivételével, mindazt, a mi még Pa
lesztinában városnak nevezhető, Betlehemet és Heb
r6nt, és ezzel legfeljebb csak árnyékát láttam az antik 
fénynek és dicsőségnek. A nagyobb városok, mint Bei
ruth és Damaszkus, Palesztinán kívül feküsznek. Ez
zel szemben konstatálható azon tény, hogy a zsidó 
uralom utolsó évtizedeiben a szorosan vett Palesztina 
területén legalább is harmincz olyan görög építkezééü 
város volt, melyek ben szebbnél-szebb oszlopcsarno· 
kok, színházak, fürdök, kapuk és tornyok emelkedtek. 
A J ord án tól keletre, a hol ma egyetlen városi közös
ség sem bír kifejlődni, a hellenista korszakban tíz 
város (Dekapolis) fejtette ki görög ízlésű pompáját, 
melyek közül Gerasa (Dseras) romjai mai napig is 
bámulatba ejtik a vándort. A Hauran nevű vidéken, 
melyen ma a beduinnak lenge sátora alig bir meg
küzdeni a futó homokkal, hajdanta pompás városok 
terültek el, vízvezetékekkel, boltíves utczákkal, oszlop
sorokkal és válogatott ízléssel épült házakkal. Mint 
jobb időknek hirdetői az utas lába és a földmíves 
ekéje alatt itt-ott még előbukkannak a karcsu oszlop
részek, a faragott kövek, a merész hajlásu boltívek. 
Egy-két órai gyaloglás árán, sőt már gőzkocsiban ülve 
is, eljuthatunk PalmytYl és Báalbek 1·omjaihoz, és ha 
még nem ismertük fel az ókornak nagyságát, akkor 
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e két \áros Latalm as romjai ki fognak oki atni ben
nünket . 
~de ne büszkélkedjünk azzal, a mi nem a mienk. 

A ne\ezett városok jó része, habár Palesztina földjén 
vagy annak közelében feküdtek, nem voltak zsidó al- · 
kotások, hanem görög városok; laktak ugyan bennök 
zsidók is, sőt magában a talmudban is nem minden 
büszkeség nélkül megemlékeznek a fényes fürdökről, 
kupolákról, árkádokról, oszlopokról, melyek e városo
kat diszítetté.k, de azért egészben véve a zsidó géni
usznak kevés köze van e városokhoz. 

Más az, a mit e helyen tárgyalni akarok; a speciális 
zsidó \áiosokat veszem szemügyre; és merem remélni, 
hogy a késö utódok. a mai zsidóság, mely mindinkább 
a \árosokba szornl, szí\esen fogja szantelni gondolko
zásának egy parányi részét azoknak az emlékeknek, 
melyeket a palesztinai váiosképek eléje tárnak. Mert 
'olt ám régente kifejlődött zsidó városi élet, és közel 
két é;ezred elötti apáink csak úgy tudták becsülni a 
\árosi életet a maga társas vidZonyaival, a maga biz
tonságával és kényelmé-vel, mint mi. Palesztinának 
túlnyomóan földmívelő népe e foglalkozása mellett is 
elöszeretettel lakott \árosokban, és ha halljuk, hogy 
a Bar-Kochba-háborúban a rómaiak több mint ötven 
Yárost, még pedig zsidók lakta \árost pusztítottak el, 
úgy nincs a városok e nagy számán csodálkozni va
lónk. Ebből aztán érthető az is, hogy a talmud, a zsidó 
életnek e hű tükre, ruint szalgáltat nekünk számtalan 
adatot B régi zsidó városi életről, malyről im össze
állítunk egy csekélyke képet. 
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A város felé tartva, mondjuk a Galil roában fekvő 

hires-nevezetes Sepphoris városába, csakhamar tágas 
öblébe fogad minket a kettős bejárásu hatalmas kapu
boltozat. Ha a város polgára vagyok, bizonyos just 
formálhatok a . kapuhoz, mert zsidó polgári törvény 
ezerint a város minden lakosa köteles hozzájárulni a 
városfalak, kapuk és reteszek költségeihez.1 Nem is 
szednek itt ·semmi belépti díjat, de azért mégis jó lesz 
pénzt készen tartani, mert nemsokára a vámszedőnek 
legényeivel lesz dolgunk. Római pribékek ezek, a kik 
irgalmatlanul megkopasztják a szegény meghódolt 
zsidót. Hiába minden forfangod; elrejtheted árudat bő 
köpenyedbe vagy odvas botodba: a pribék alaposan 
megmotoszkál és jaj neked, szegény zsidóm, ha a nagy
urnak nem tetszik az ábrázatod. De végre is van eszed, 
és a nagy urat m(,gvesztegeted.2 Most már szabad az 
út, és mi sietve vegyülünk a népsokaságba. Legjobb 
két urat követnünk, kik úgy látszik, csak látni jöttek 
ide. Szük utczák girbe-görbe útvonaJai kinálkoznak 
nekünk, de alig tehetünk benn ük egy lépést is. Itt sza
márháton egy fiatal suhancz vágtat elénk, amott egy 
falusi bácsi ballag jól megrakott tevéje mellett, és ha 
nem akarod, hogy a teve hátáról két oldalt lelógó ha
talmas fakévék kiszúrják a szemedet, vagy ha azt 
akarod, hogy az óriási faragott kövek le ne horzsolják 
börödet, a mint okvetlenül lehorzsolják a szegény 
állatét, akkor térj ki szaporán vagy lapulj meg a fal 
mentén. A mellett a pupos állat megteheti nzt a bo-

t Bába Bathra 7 b. 
:1 j . B. Mectia lla. 
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londot, hogy súlyos terhével épen ott akar leheveredni, 
a hol te állsz. Manapság a hatóság, legalább J eruzsá
lemben, úgy igyekszik segíteni a bajon, hogy vas
rudakkal zárja el az állat elöl a szük sikátorok be
járatát ; hajdanta azonban Sepphorisban, melynek, úgy 
látszik, csak magistratusa volt, de nem képviselötes
tülete, 1 ilyesmiről nem gondoskodott. Ámde hagyjuk 
a magistratust; neki bizonyosan fontosabb teendöi 
vannak. De mit szóljunk a szükkeblü háziurakról, a 
kik csak azért, hogy a szamár meg a teve ne dörzsölje 
és ne rongálja a házfalakat, éles köveket és palánko
kat tüzdelnek házuk falaiba, ezzel is megnehezítvén 
a passaget? 2 

Hagyjuk el tehát a veszedelmes sikátorokat és ke
ressünk rongunknak más utat. Szarencsére van Seppho
risban más út is. Ott vannak a hatalmas boltíves ár
kádok, melyek végigfutnak majdnem az egész váro
son, 3 mígnem a felső piacz felé 4 egy nagy térre tor
kolnak.=> E fedett csarnokban már csak azért is jó 
sétálnunk, mert védelmet nyujt a nap perzselő heve 
ellen, mely már ma is, kora tavaszszal, nagyon érez
hetővé válik. A mellett Seppboriaról az a hír, hogy 
jó, üde és hüvös levegője van. 6 Rossz nyelvek mond
ják is, hogy Seppborisna k csak azért kell ez az épít
mény. mert nem akar mögötte maradni riválisának, 
Tiberiá.c;nak; tudni kell ugyanis, hogy a két szomszéd 
gali 1 re ai város közt nagy a versengés. Régente valar 

t j. Berách. Sc. 
:z Sabbath Grr. 
a j. J~e1·íwh. Gu. 

,.. Erubin 54b. 
5 j. Berncl1. 6rt .. 
(; j. Sabb. 14c. 
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melyik despotának eszébe jutott, hogy Tiberiásba teszi 
az archivumot, vagyis a kormányzati föhivatalt, ezzel 
megfosztván Sepphorist a főváros jellegétől; nagy e 
miatt a fölháborodás Sepphorisban.·t Csak marj enek a 
Tiberiásbeliek Sepphorisban mutatkozni! Menten kész 
a verekedés. A midön ép az árkádokból a piaezra 
érünk, látjuk a gomolyodó verekedő csoportot. Csak
hogy a kényelmes életet kedvelő Tiberiásbelieknek van 
ám annyi eszük, hogy nem maguk mennek tűzbe; jó 
nekik arra a külvárosi lakosság, a fürdejéről hires 
Cbamtbá-nak lakói.2 Most aztán látszik, mire jó a 
vasmarku római; nyomban ott terem az őrség, és üt
legekkel, malyeket barátnak és ellenségnek egyaránt 
oszt, helyt·eállítják a rendet.3 

Szemünkkel egy darabig kisérhetjük a visszavonuló 
katonaságot. Ott van a tanyája a Sepphorist uraló 
Ö-V árban. '" Rengeteg nagy épület ez, melynek orszá
gos híre van. Fegyvet·csörtetéstől és a szöges bakkan
csok lármájától hangos az egész vidék, mert oly sze
rencsések vagyunk ma, hogy tanúi lehetünk egy pará
dénak Ma érkezett ugyanis a konnányzó Sepphorisba, 
és a katonaság tiszteleg neki. 5 Különben nem mulik 
el ünnep a nélkül, hogy római csapat ne · j önne Sep
pboriaba; oly annyira fél a római hatalom a zsidók 
tömeges ünneplésétőL 6 A kormányzó ö fényességét 

1 J. Ene. s . v. Sepphoris. 
2 . B J· erách. 6b. 14d., b. Berách. 
3 Monatsschrift 1~93, 151. 
4 M. Arach. IX., 6. 
G j. Erub. !5b., j. Szukka ö2c. 
6 Sabb. 14öb. 

Az IMJT Évk-üny,,~~J 1906. 
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k<'·nytelen-kelletlen a zsidók is ünnepiesen fogadják; 
u. hol lL menet olhnlad, drága azönyegekot aggatnak 
falail<ra, és már kószen tar~ják az ízletes fnlatoltat, 
malyekkel a kormányzónak kedvoskedni fognak '1 

Egészben véve a lakosság és a katonaság közt jó a 
viszony; az behizonyult a minap, midőn egy szombati 
napon tüz esett meg a városban és az oltási munkát 
n katonák végezték, miért is úgy a legények, mint a 
badnagyuk jó fizetésben részesültek.~ 

A város piaczán azonban meg nem látszik az ide 
gen uralom. Itt teljesen zsidó világ uralkodik ; zsidó 
kereskedők á1·ulják az ország többféle terményét, és 
ők a ezerencsésen fekvő Sepphorisból oly emporiumot 
teremtettek, hogy a városnak külön súly- és márték
rendszere volt, malyhez az ország egyéb részeiben is 
alkalmazkodtak. Minden jóravaló palesztinai vátosban 
a vásár áll péntektől péntekig, a és így volt az Sepp bo· 
risban is. 

A vásári élet minden keleti városban nagyobb lár
mával megy véghez, mint a hideg nyugaton. A kínálat 
és kereslet nagy föladatai ellentétes érdekcsoportokba 
azoritják az embereket, a kik már most bangos szóval 
támadnak egymásra. Az orszá.g terményei, gabona, 
zöldség, bor, hús, sült és főtt ételek, mind-mind mesés 
olcsón kaphatók a piaczon, de azért mégis az olaj
kereskedés dominál, minthogy az olaj e vidék föter
méke. A jó gazda százával hozza a finom olajjal meg-

1 j. Erub. 25b. 
:a T. Sa.bb. XIII., H. 
a rp. Bó.ba Meczin IIf., ~o. 



telt ho1·dókat~, ÓH a pénz, mit érte kap, nemcsak a napi 
szükségleteket fedezi, hanem házépítébxe, birtokvásár
lásra is elég, sőt közazükségletre, városfal és utak épí
tésére, iskolára, zsinagógára is jut belőle . 1 De a. mezei 
termékeknél j o h ban megragadják figyelmünket az ipari 
termékek; a Kelet fiai mindig remekelnek a kéz
ügyességben, a szőnyeg- és azövetkéazitésben, a faze
kas-, asztalos- és kovácsmunkákban. A megfelelő ipar
ágak külön · külön utczákban tömörülnek, és a ezerint 
megkülönböztethetjük a sütő-, a mészáros-, a füszeres-, 
a fegyverkovács-, a kosárfonó- , az asztalos- és geren
csér- és a többi utczákat. Műhely és elárusító hely 
rendesen egy és ugyanaz; üzletekről tehát a mi értel
münkben nincsen szó. Ama szorgalmas takácsnak ott 
az utczasarkon alig van a kivájt földön akkora helye, 
hogy a szövőszéket fölállíthassa, de azért a kész árut 
is ott adja el, és a mi hely neki vízszintesen hiányzik, 
azt pótolja egy kis kőből vagy deszkából összerakott 
emelvénynyel, a mely emelvény tehát az ö boltja és 
kirakatja. 

Ugyanígy tesz a czukrász; szemünk láttára gyurja 
és szakítja a tésztát, szemünk láttára tölti meg édes
ségekkel és keni olajj al, hirtelen betolj a az örökké 
forró katlanba, és egy pár percz mulva. kész az ánt, 
melyet azon helyen vesznek és el is fogyasztanak az 
éhes vevők. Bámulatos ügyességgel és gyorsasággal 
történik minden, és így történik az ipari tevékenység 
változatos birodalmának egész területén, úgy hogy mi, 
a kik csak szemlélők vagyunk, egy pár óra alatt meg-

1 Giskalai J án os példája. 
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ismerjük mindazokat a lüktető, erőket, melyek egy 
nagyobb keleti városnak színt és életet adnak. 

Zsidó testvéreink ott Seppherisban egészen jól érez
ték magukat ez élet mellett ; Seppboris igen egészséges 
város hirében állott. Van is 1·á gondjuk a derék polgá
roknak ; törvény be vették, hogy halottat már pár óra 
mulva ki kell vinni a városból és a temetőt is jó tá
volra teszik a várostól; piszokkal járó üzemeket, mint 
p. o. cserzőműhelyt, nem tűrnek a városban; azon
kívül gondoskodnak arról, hogy a városnak mint 
olyannak legyen orvosa, fürdőmestere és fodrásza. ·• 
Csakhogy mit használ orvos, fürdő és hajmüvész, ha 
enni való nincsen? Azért találunk Sepphorisb~n nyil
vános péküzlete t is, 2 sőt, hogy az élet meg ne drágul
hasson, a városi polgárság fentartotta magának azt a 
jogot, hogy ő szabhatja meg a mértékegységet, a piaczi 
árakat és még a napszámos bérét is.a 

És hogy áll a dolog az adóval? kérdézzük kiván
csian. Adót bizony fizetnek Sepphorisban is, még pe
dig busásan, hisz a római egyebet sem akar. De ezen
kívül a város külön adót is vet polgáraira ; az, a ki a 
hatóságnál bejáratos, vagy a ki állandóan vizitelni jár 
valamely nagy emberhez, az fizessen külön adót; az, 
a ki tehenét küldi a városi veteményes kertekre, fizes
sen külön adót, és fizetni kell még természetesen a 
városi kutmestert, a városi kertészt, a városi tanítót 
stb., mert mindezek léteznek minden jóravaló város-

1 Peszáchim ~óa., T. B liba Maczia XI.. 27. 
2 Ugyanott. 
a Bába Bath ra 8/J. 
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ban és így Seppherisban is.1
· A városi tanácsnak hatá

rozott érzéke van a szép iránt ; fehérnem üt nyilváno
san az utczán mosni és szárítani tilos ; az a bizonyos 
mávelet a bajzatban, mely a fejnek viszkető bizser
gését akarja megszüntetni, a nyilvános utczán szintén 
tilos.2 Az uralkodó rómaiak közvetlen utódai, a velen
czeiek és nápolyiak tanulhatnának ebből a példábóL . . 

Ezt a rendet jól látjuk, midön a piaezezal szemben 
állást foglalunk. De nem veszítünk akkor sem, ha 
beljebb hatolunk a városi sokadalomba és szemügyre 
veszszük az egyes alakokat. Ott látjuk a galilreai zsidó 
pa1·asztot durva darócz ruhájában, esetlen mozdulatai
val és hibás nyelvezetéveL Az a távolabb álló két urias 
öltözetű férfi, nyilván Juda-beliek vagy épen Jeruzsá
lem-beliek, talán épen e galilreai furcsaságokról élcze
lödnek.a Az istenadták nem tudják, hogy mialatt ök 
másokon gúnyolódnak, ök maguk is a gúny tárgyai, 
mert már is őróluk vitázik, megfelelő élénk gesztusok 
mellett, a közeli promenádon sétáló két úr, a kikhez 
ini csatlakoztunk, és a kik görög beszédjükből és ruhá
zatukból itélve, a fényes, a nagy Alexandriából valók, 
habár közvetlenül Antióchiából jöttek is. Ezeknek a 
világvárosi, világlátott embereknek mily szegényesnek, 
mily sötétnek tünhetik fel ez az egész kicsiny hegyes
völgyes Zsidóország f 

1 T. Bába Ivieczia XI., ':23., 27. 
2 'l'. Sabb. XVI., 2~. 
a Neilá1·hn 6ül), 
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Abban bízva, hogy itt a távoli zsidó városban senki 
sem érti az ő görög nyelvüket, a két jóbarát szabad
jára ereszti nyelvét, azzal az élczes, csipős beszéddel, 
mely az alexandriaiaknak oly annyira sajátjuk, mely
nek azonb~n az iskolázott gondolkodás is egyik jel
lemző vonása. · · 

- Lásd amott, az aranyműves b oltj a előtt, azt a 
filigrán leányt - kezdi a beszédet Alexander - bizo
nyosan hamis fogakat rakat magának/ vagy vézna· 
nyakát akarja úgy a nyaklánczba préselni, hogy kö
vérnek látassék! 2 Lásd, Dositheus, a társnőjét majd
nem megfojtja a nyakláncz ! 

-- Úgy kell nekik - vág oda Dositheus -- miért 
féltik annyira bőrüket a napbarnítástól és miért zár
ják magukat kamráikba. Fogadok veled, Alexander, 
hogy e nők fél napjukat a fürdöben töltik 3 és csupa 
édességeket esznek. 

- Igazad van, szólt amaz, ez nem faji tulajdonság 
és még kevésbbé az éghajlat következménye. Én az 
igazi zsidó leányt abban a két leá.nyban ismerem föl, 
a kiket ma, midőn a péküzletben reggeliztünk, a munka 
körül láttam. Ezek faluról jöttek; látszik rajtuk, hogy 
kézi malmot hajtanak és vizes korsókat hordanak vál
Jukon. Nézd termetüket; csupa erő, csupa harmónia!.~. 

- Csakhogy kár, hogy olyan végtelenü! buták -
mondta Dositbens szomorúan- hisz, a ki ezeket fele-

1 M. Sabb. VI., 5. 
2 Sa.bb. 57b. 
a 11. Nidda. VI. , 9. 
" '1'. Nidda VI., O. 
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ségül veszi, akár mindjárt a sírgödörben vegyen la
kást!1 

Egy arra haladó menet új tápot ad a két barát be
szélgetésének. Publikánusz bérlőné viteti magát a gya
loghintón, mely aranynyal, ezüsttel, drága kelmével 
annyira meg van rakva, h ogy a sz erecsen rabszolgák 
csak úgy görnyedeznek alatta. 

- Nézd a megtestesült bünt - mondá Alexander
ennek a férje sem tudja, hogy ki a nagyobb rabló, ö-e 
vagy felesége t 

- Elég baj, mondja Dositheus, hogy az átkos római 
kormánynak ilyen eszközök kellenek. A vagy nálunk, 
Alexandriában, másképen van-e? Hiába élünk római 
vi1ágban, nincs abban sem igazság, sem jog, nincsen 
a mai korban puritán jellem, nincsen szilárdság, nin
csen elv sem a beszédben, sem a cselekedetben. Az 
elfajult, a kényelemben és élvezetben elsatnyult hazug, 
álnok, megbízhatatlan görög itten a törvényhozó, nem 
hiába átkozzák a rabbik a görög bölcseséget, nem 
hiába zárkóznak el minden elől, a mi pogány. Mond
batjuk-e mi ketten, alexandriai zsidók, hogy őseink 
vallása reális hatalom a mi életünkben? A bölcselet 
szelleme lefujta rólunk a vallás ihletét, és ha ma ar
ról volna szó, hogy a hellenista zsidóság adja ki a 
tartalmát és tárja fel a tehetségét, akkor üresnek, 
meztelennek, de mindenek felett oly könnyűnek talál
nád, hogy kételkedned kell, vajjon megállhat-e a maga 
lábán. A valódi zsidóságot itt találod Judreában, Gali
lreában - hogy Babylőniáról ne is szóljak - de iü 

1 Derech Erecz Z. 10. (Pirke R. E. ed. Friedm. p. 12.) 



aztán ne a társadalom által fölvetett fénylő, csillogó 
axappanbuborékol{at nézd, hanem szállj le a n ép gyö
keréhez, és ott, a hol m óg hamiaftatlanul hangzik 
Jiikob hangjtt. a ~A inagógábao, a tanházban, meg fo· 
god találni a valódi zsidóságot! 

A két barát útnak indult, l<özben, mint alexttnd1·jaiak· 
h oz illik, majd gúnyolódva, majd philosopá.lva. Köves
sük öket, mert jó 1íton j árnak. A szük utczál< egyre 
emelkednek, és n em minden ffl.raaaág n éll<ül elérkez
tünk arra a pontra, melyet a város magaslatának szo
Ju1s n evezni. 1 .M magaslat az, melyon a város főzsina
gógáj a áll, körülötte számos mellékzsinagógával éa 
tanházzaL E magaslatról m óg egyszer jól áttekinthet
jük a várost, és ha az idő kedvez, akkor keletre meg~ 

láthatjuk a tiberiási tót 'l'ibericis városával, nyugatra 
a F öldközi tengert lícti(a ós Jtkko kikötő városokkal, 
é!3 érdemes lesz dél felé is tekinteni, a hol, egész kö
zelben, Nazarelh városka gyönyörü fekvése l<öti le 
figyelmünket. Ezen magaslaton azokták péntek estefelé 
a kürtj eleket m egadni, m elyek előbb a szántóvetőt , 

majd a piaczi kalmárt, majd meg a boltost arra figyel
meztetik, hogy közelg a szombat és abban kell hagyni 
a munkát. A városi szolga, a ki e tisztet végzi és a 
kinek házikó j a is ott van a magaslaton, mindenről 

készségesen ad n ekünk fölvilágosítást. Ö megmondja 
n ekünk azt is, hogy eme zsinagóga itt, tekintve azt, hogy 
a haldús tiberiási tóhoz közel vagyunk, a halászoké, a 
kik külön ezéhet képeznek, 2 amaz ott a takácsok é, 

1 Szifrá p. 1 ~(ja,, 

:.! '11
• Bl'\ba Mocúa XL, ':lti-. 



vargá}{Ó, kovácsoké atb., mcrt minden r6t<!ge a la.'koa
aá,gnak ezeret más· más 7Jainagógába ögszegyülni . }.1ind· 
ezek nagy kőépületek farago tt müvü ajtókkal és abla
kokkal, erős boltívek kel, lapoa tetővel - olyanok, mint 
azok a zsinagógaromol<, melyeket a kö~elben mai na
pig is !áthatni. A sok tomplom közt különösen érdekes 
egy, a babylóniai l<o1onia temploma.~ Ennek épülete 
nem oly massiv, mint a töhbié, de jóval terj edeintesebb 
és magasabb. 

Mi itt, e babylóniai templom e1őtt állunk meg, mert 
itt van a legforgalmasabb élet. Az imádkozás ideje 
már elmult, de azért a h áz tele van n éppel. A tanuló· 
sereg ez, meJy a birneves rabbikat hallgatja. Mióta a 
talmudtudomány PaleAztináhnn hanyatlik, még itt is 
szivesebben ballga~j ák a babyloni tudósokat, azokat a 
komoly, éleselméjü, jámbor férfiakat, a kik elevensé
get hoztak a zsidó elmékbe. Könnyen fölism erhetui 
őket: tiszta fehérbe öltöznek; rojtos lepiükben és ima
azíjaikkal fen séges benyomást keltenek.1 Tanítván.yaik, 
meglett férfiak, igyekeznek öket mindenben utolérni. 
A nehéz vallásos kérdéR, melyct épen tárgyalnak, he
ves diszkussziót indít meg, melyről a mi görög bit
feleink nyomban konstatálják, h ogy nélkülözi a náluk, 
a philosophiai iskolákban uralkodó nyugodtaágat és 
kimértséget. 

Mint amolyan nagyvárosi modern urakat amúgy sem 
érdekli őket a théma, melynek mibenlétét jóformán 
nem is értik. Odább állnak tehát egy templommal, é 

2 . 8 b .l· a b. Hu. 
1 J{idd. 7'/ln. 
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itt már palesztinai rabbik körében, a kik inkább a 
fülbemászó, szívet örvendeztető könnyed homilétikát 
( aggáda) mívelik, maguk is szivesen eitünődnek a 
bibliai ősatyák kiszínezett mondáin, Izraél tanának 
szellemes kifejtésén, a nép keserű so1·sára, majdan 
pedig leendő megváltására burkolt czélzásokban tör
ténő magyarázatokon. Az e beszédekben itt-ott föl
csillanó bölcselkedő elméletek, valamint a sűrűn köz
bevetett görög szólamok megnyerik a mi görögjeink 
tetszész ét is és j ó sok á időznek a tanházb an. Az elő
adó szónok a ma.i napon Eleázár ben Pedátb rabbi 
volt, a ki mielőtt idejött, a felső piaczon letette a 
köntösét, mivel időközben alkalmasint melegre fordult 
az idő. Minden tisztelet mellett is, melylyel az akkot·i 
lakosság a rabbik iránt viseltetett, az a1só népt·éteg 
sze1·ette őket bosszantani és megtréfálni. Most is va
laki elakarta csenni a rabbi köntösét, de megjárta 
vele, mert mérges kigyó lappangott benne."~ Ijedten 
fut tovább, és a mily jó kedvűek a mi görögjeink, nem 
tudnak az ese len eleget nevetni. Csodálkozni nem cso
dálkoznak rajta, bisz tudják, hogy a városokban sok 
a rabló és tolvaj .2 Asszonyt az egész gyülekezetben 
nem láttak, tehát más irányt vesz gunyolódó és böl
cselkedő hajlamuk. 

- Odamentern veled, oh Dositheus - kezdi Alexan
der- a hová kívántad: a zsinagógákba, a tanházakba; 
vajjon itt meg lettem-e kimélve az emberi gyarlóságok 
látásától? Ü gye t sem vetve erre a szegény ördögre, a 

l Erub. 54b. 
2 Ugyanott 21 b. 
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ki köntöslopással akart magán segíteni, megfigyeltem 
ezt a bámész tömeget, mely nap-nap után hallja az 
igét a meaterek ajakáról, a nélkül, hogy gondolkodá
sában előbbre jutna vagy erkölcseiben nemesbülne · 

' megfigyeltem a tanítványok e hatalmas seregét, és 
bizony, mondhatom neked, nem kell ahoz csillagjós
nak lennem, hogy ez embe1·eknek prognostikont állít· 
sak. A legtöbb visszaesik a homályba, a honnan jött; 
elszélednek, dolgoznak, kenyér után futnak és marad
nak kicsi emberek, mint a többi. Egy részök csak 
azért ül a meaterek lábainál, hogy a társadalmi rang
létrán emelkedjék és hogy idővel «rabbi1)-nak szólit
tassa magát. Csak igen kevesen - de ezek aztán nagy 
jellemek- keresik a tudományt magának a tudomány
nak ked v éért, de mit használ a világnak, ha itt, a 
világnak e zugában, ezek önmagukban meggyujtották 
a világosság fáklyáját, midön ez a fáklya megin t csak 
kialszik és kezdődik a munka előlről? 

<eNem úgy, Alexander, minden csillaggal több, a 
mely az égbolton díszlik, szebb a világ, és minden 
egyes világos elmével oszlik a földet bru·koló köd. 
Zsidóország lám mily kicsiny, de mivel évezredek óta 
müködnek benne p1·óféták, írástudók és törvényhozók, 
annyi fény áradt ki belőle, hogy még mi is, hellenista 
zsidók, minden műveltségünk mellett is voltaképen 
azt a világosságot fogyasztjuk, a melyet Palesztinából 
nyujtottak nekünk. Mert más az, ba a külsö máz 
csinos, és más az, ha az elmének van igazi mívelt 
fölvilágosodott élete. És ha igaz a.z, hogy a közeli 
Nazareth egy uj vallásnak lett a termőföldje, akkor 
láthatod, hogy e kis Zsidóországnak egy csekélyke 



fónytörodéke, maly a külföldre hatolt, o logendő volt u 
sötét bálványimádás minden agyrómét, moly az om
bori elmét annyü-a olbomályosítja, oloazlatni óR mog
aemmisítoni. Nltlunl< J~gyjptomban ológgó liithattad a 
nagyszerű vt~ltoz1\At. ZHidóOJ·sr.ágó oz ft a~erop, éa a 
rttbbik, 1dJ<et itton látsz, a nA.gy eszm ón ek munkásai. >> 

A beszólgotésnek o l<omoly forclulata láthatóan fog
lalkoztatta a l<ét banítot. Mjnt otthon is azokták tenni, 
ilyenkor a nyilvános kort árnyas fasoxait lwresték fel. 
Azt Seppherisban jól 1~ebottók, mort a vnrosnak nyH
vános ket~j e iH volt, gyönyörű ültetvényokitel és viz
müvold<el. '1 'l oruzsál om bon bix ilyesmi nem volt, 2 itt 
csak nagy büszkoeéggol emlogotték azt a rózeakertet, 
moly móg a konti próféták idejéből maradt fenn; más 
kert sz4mára a szent vároAban nem futja és nem al
kalmas n talaj . Al oxandort ós Doeithoust itt érte a 
követje ogyik barl\tjul<nak, kivel a vondégszet·etet köl* 
oeönössógében óHoJ<. A követ ünnopélyoE:~en ebédre 
bivta őket/ 1 ós a kót ülogon, tudván, hogy barátjuk 
házitban különöscn a tudós világ nagy E:~zámban lesz 
képvisel ve, szíveson on godott a moghivtísnak. 

~ 

Ar. utoztíl<ou, a nap hovo daczúra, m óg mindig sok 
az omber. Utasaink most is beoses megfigyeléseket 
tat:Jznok, mort a vástíri élet a lakosság nagy ólelmes
ségét tnrjn. fel. Ttt vnlnld, n kinek füszcl'{\rúja van, ez 

l 'P. 'l,o l10r6th V II., ll. , '1\ Hn.bb. X VII., ~ . 

~ B(tlm lw111n. R':.!.h. 
a Hmwnv.woig, Oot4ulli~l oit, Jl. ~4. 



{n·tíL imjgyen ki ó Hja ki : l<i akar 6lotszort ? 1 A mási l< 
' u. ki sr.őlölevot szür le, úgy aján]ja árúját, hogy az 

roinden szomjat elolt. Egy harmadiknak egyptomi 
babja van, és ő most már úgy elicséri áruj át, hogy az 
non plus ultra kedves étke a gyomornak Az idegenek 
tudják, hogy mind e kiabálás csak a biszékenységet 
ostromolja. N em is vetnek rá ügyet, de egy csopor
tosulás mégis megakasztja lépteiket. Egy rezes arczu 
tudós, a kinek öreg asszony 4llta volt el az utját, 
kelleténél durvábban félretolta az asszonyt, a mire ez 
rikácso ln i kezdett: <'Te vén zsák, oh be vörös vagy! 
Vagy sokat ittál, vagy j 61 me het a zálogüzleted, vagy 
pláne disznókat tenyésztesz t 2 A közönség nyomban 
az írástudó ellen foglalt állást, mert az alsó népréteg 
gyülölte a tudós os?Jtályt, melynek sok tagja arrogán
sui viselkedett. De azért, alkalom adtán, majdnem 
babonás félelemmel tekintott a. tudósokra. ltt is épen 
egy öreg úr tör magának utat a tudós felé. Egy sza
márhajcsár, mint olyan ember, a ki sok vándol'lásá
ban jól ismeri a világot, rögtön fölismeri a helyzetet. 
nEj, de beteges az úr, talán rossz álma volt az éjjel, 
a bőjt pedig nincs inyére, és most megy a tudóshoz, 
hogy oldja föl az áJomböjttől. )) a Egy érvágó, a ki be
tegnek tartotta, rögtön fölajánlkozik neki, hogy majd 
könny it rajta. ''Az é;rvágás universális szer, ura,m; 
itt a bo l tom, azonnal elvégezhetjük. a. Ellenfele, egy 
szegény ördög, nem hagyja annyiban, hanem torka
szakadtából kiál t : «Száz érvágás t egy denárért r~" 

1 Háborill : szan1. 
~ .i. Sekálim 47 b. 

a táanith chalów . 
" Sa bb. t 29 b. 



2~2 1\nAlJR.?. RÁMTJF.T. 

Ezen ós más hasonló jelenetek közt érnek el embe
reink a vendégfogadó házba, me]y a piacz tulsó ol
dalán, épen a várkapunál fekszik. 1 A házak mind csak 
az udvart fordítják az utcza felé; maguk a lakosztá
lyok beljebb feküsznek. Előbb is a kapuőr fogad min
ket, a ki, miután a kaput fölnyitotta, az ajtón lógó 
csengetyűvel 2 egyuttal jelzi a vendégek érkezését. 
Fedett oszlopcsarnok (exedra) vezet az udvarra, melyet 
gyönyörü oszlopok szegélyeznek. Az udvaron átha
ladva, földszintes terembe lépünk, malynek padozatát 
szőnyegek, falait pedig tarka leplek fedik. Ez a terem 
szolgál ebédlöül. 3 Nemsokára megjelenik a háziúr, és 
ha a vendégek együtt vannak, kezdődik a lakoma. 
,Jeruzsálemben az a szokás dívik - és ez a szokás 
meghonosodott másutt is - hogy a medaig nyitva áll 
az ajtón lógó függöny, addig még jöhetnek vendégek; 
mikor a függönyt összehúzzák, új vendég többé be 
nem lépbet.4 Erre azért is van szükség, mert sokszor 
a házigazdának csak annyi készlete van, a hány ven
dégre épen számított; aztán még a városban mindig 
akadnak tányérnyalók, a kik jó falat reményében 
esetleg szépeket mondanának a bőkezű úrnak, meg 
nagybélüek, a kiktől retteg minden házigazda, és végre 
smarotzerek, a kik rögtön ott teremnek, ha a kálybát 
füstölni látják.& A vendégek sorban letelepednek a 
lakomához, mely mindazzal a eretimoniás kimértség-

• Mint Rácbáb háza. 
2 1'. Kélim b. m. I., 13. 
a Triolini um. 
4 j. Ab. Zára 30c., Bába Batbra 13b. 
ü ROf~enzweig, Geselligl,eit, :p. 29. 



RÉCU VÁRORKl~PER PAJ .. 'F.R7.TINÁ.nÓT, 22~ 

gol jár, mely a Kelet fiainak oly annyira sajátjuk. De 
a mi itt egyedül áll, az a Tóra szellemének könnyed 
alkalmazása, melylyel a rabbivendégek a lakomát oly 
emlékezetessé és tanulságossá tudják tenni. 

A házigazda megadj a a sz ó t az egyik fiatalabb tu
dósnak és most megindul köztük a kölcsönös udva
riasság ötletes beszéde. - Eleázár, mondj nekünk 
valamit a Tórából ! - Uxam, felel az, hasonlattal 
fogok élni : vajjon a kút több vizet adhat-e ki, mint a 
mennyit befogadott? Azonképen én sem tudok a Tórá
ból többet, mint a mennyit tőled hallottam. - Nem 
úgy van az, fiam, hanem hasonló vagy a forráshoz, 
mely folyton bugyogtatja a vizet és többet ad ki ma
gából, mint a mennyit befogadott. Azonképen te ie 
measzebb fejlesztheted a. Tórát, mint a hogy kaptuk a 
szinajhegyi napon.1 

Ily~n szellemben folyt még soká a társalgás, midőn 
a sor a két alexandriai bölcsészre került. J ól tudom, 
úgymond Alexander, mivel tartozom neked, oh gaz
dám; mennyi bort hoztál elénk, mennyi sok jó falatot 
hoztál elénk, hogy gondoakadtál a finom sütemények
ről, és mind ezt csak a mi tiszteletünkre I Azért visz· 
szük magunkkal neved jó hirét.2 

· - Nem úgy, Alexander, nem dicséretedet, hanem 
elméletedet akarom hallani. Ti, odalent Alexandriá
ban, egyebet sem tesztek, mint philosopháJtok; jó ez 
egyeseknek, de mit adtok a tömegnek ? Itt, a mi váro
sunkban azonban, látod a palesztinai világnézietet: sa-

1 Pirke R. E. 2. 
2 T. Berách. VII., ~. 



j1lt08 !.örvény ös sfi:jtl.tos turhis - ez az, a mi n zsirló
stígnn.lc koll, nohogy ohne1.·üljön a soldttul osillogóbb és 
sokkn.l hatn~lmnsabb pogányság árjf\.ban. Rólad külön
hen rég tnrlom , hogy azok lcözé tn.rtozol. a kik kicsiny
lik tt sok nprólékos tö1·vényt t\ s elvont fogftllmakl<ttl 
terhelik 1neg agynltnt. ICérdezzük meg inltább társadat, 
Dositb ust, ö ft.v. n.rttny közópút embere és többet is 
h\,tott n viltigból m.int to; n1ondja.d, oh Dostiheus, mit 
tnt·tnsz nrról n rnnnlnh·ól, n1ely itt, Sepphorisban, a 
nngy Rabbi Júdtt ótn 11. zsidóst\.g első vfi1·osában, 
folyik? 

~ 

« Igon is. sokat ltl.ttn.nl n világból, abban iga,zad 
\'RJl - fel lt Dositbaus - d a munkn., melyet emlí
tesz. nem esik n. pilln.nat itélete nhl.. I smerem népün
l\et otthon, Bgyiptombttn. A nagy tömeg lót-fut napi 
ken)sf\to után, onnek 11inos nttekintése népünk iga,zi 
szüksóglete fölött. Az elöl\előek, a mi"reltek, a. philo
sophált\s divntJánn.l{ hódolnak, ós jól mondád, hogy 
zeknek ·fagyos lehellete megdel'meszti a vn,llás gyenge 

virágai t. Lt\ttam testv 'reinket IGa-Ázsiában; görög 
mivt'ltsóg, görög léhaság uralkodik rnjt~1k, a zsidó val
hisban járatlanok, és mt\x is látható, hogy könnyií 
prt'cl1\jávt\ válnak amaz t\j vallásnak, mely csekély ár
han igéri n ekik a mennyországot. Ephesusban és An
tióohiában a zsidóság gyökere uem elég erős, hogy 
·vszt\zadok viharaival daozolhasson. - Jártam Baby
lónii\ban és csudákat láttam. Ha a virágzás abból áll, 
hogy az összf\s életerök szinpompában és barmoniá
han egyt\tlon osúosban folynak össze, akkor Babylőniá
han \·irágzá ra jutott a vallás. De a tanházakban az 
örök eltnebonor.ohig és örök vitat.kozás közben kiszá-
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nt (l lL n t'•p élet-nedve, és az elszát·adás, a megcson· 
tosodás áll bo. Azért nem tartom én helyesnek a 
bnbylóni talmucl.ikus irányt, és habár századokig ural
kodha.tilr. nem roaradhat a zsidó szellem végső meg
nyiln.tkozása.. Mást lá,ttam én itt a ti körötökben. Ti 
eltanultá.tok a görögöktől a rendnek és szépnek szere· 
tetét - meglátszik a várostokon - és a rómaiaktól 
a mesterségeket és a komolyságot - meglátszik ipari 
terményeiteken és tenmagatokon - és ti zsidók ma· 
radtatok, és előbb1·e, magasabb1·a fejlesztettétek a zsi
dóságot. 'fanházaitok csarnokai csak úgy hangzanak 
a Tóra igéitől, de szellemeitek üdék a poézistól, és az 
a!Jgáda ujra meg ujra termi számotokra a megnyug
tató gondolatokat, melyek titeket átemelnek téren, 
időn, viszontagságokon és szenvedéseken egyaránt. 
Nem Babylónia földjén vívták meg a dicső harczot a 
hellenismusaal, hanem Palesztinában; Nagy-Sándor 
politikai müve ekkép hiusult meg a ki s zsidó nép 
ellentállásán. Nem a gazdag és mívelt kis-ázsiai dias
póra emelte n. sánczokat a diada.l.mas kereszténység 
ellen, hanem a palesztinai igénytelen tanházak. Régi 
föld ez, régi erősség: gyarapodik ereje mindenkinek, 
a ki elzarándokol az ősi röghöz.n 

A vendégek serlegeikhez nyultak és lelkesen ittak 
a kitünö gondolkodónak egészségére. 1 Rövid ima után 
asztalt. bontottak. 

'fávozás után Alexander meg nem állbatta, hog~· 
barátjának szemrehányást ne tegyen. -Félek. Doei
theus, hogy rosszul látod n jövőt. Ez ország d~li re-

1 AnRteas le,·el~ többször. p. o. · ~ti 1. 

~\: IMIT tl'l-üt~yt·~ 1~). 
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sze, magával Jeruzsálemmel együtt, máx is puszta : a 
galilmai tájakon szintén garázdálkodik a római; hogy 
keljen ki e földből az üdv? 

«N em puszta az az ország, melyben .J a bne, Lydda, 
Úsa, Tiberiás és Sepphoris iskolái terjesztik a tant. 
De különben is meg vagyon írva, hogy Isten kiönti 
haragját a kőxe és fá1·a, melyböl a házak és városok 
épültek és megmenti a lelkeket és a szellemet. Ez or
szág sajátos szelleme a Szentírás után az aggádai 
magya1·ázatba menekül ; a 1nid1··ás megteremti egy
részt a bölcsészeti, másrészt az épületes, az oktató 
szentírásmagyarázatot. Ezeknek segítségével marad 
meg a Szentírás örökérték-Li könyvnek és azért mon
dom én, hogy nem röghöz kötve, de szabad szárnya
lásban még él és egyre élni fog a prófétai szellem, 
melynek e föld a hazája.'' _ 

Eköz ben estére hajlott az idő, és a két barát, ott a 
katpu előtt állva, örömmel szemlélte a beözönlő népet, 
mely nehéz napszáma után éjjelre visszatért a városba. 
Munkások s napszámosok voltak többnyire, erős, ronn
kaedzett alakok, a kiknek kérges keze nem ismerte a 
kéregetést. De volt köztük számos gazda is, kik ama
zokkal egészen egyenlően osztozkodtak a munkában. 
Külön csoportot alkottak a pásztorok, kutyáikkal és 
lábas jószággal, mely csakhamar eltünt az egyes ud
varok mélyében. Megérkezett a sok teve- és szamár
hajcsár is, sietve a városba szállítván utasaikat és 
podgyászukat. Vonzóbbá tette a képet a fiatal leányok 
szökdelő csoportja, mely lépcsökön föl, lépcsőkön le, 
vállán vitte az üde vizet. Utasaink örömmel tapasz
talták, hogy egyesek áldozatkészségéből némi világítás 
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is van u.z utczákon ; ·t azóta sem látott Palesztina ilyen 
fényüzést, mert magában Jeruzsálemben is csak egy
két év óta pislog néhány lámpa az utczán, és ez is 
idegen hatás alatt. Haj, baj az, midőn az idegenek 
dolgoznak, és a benszülöttek henyélnek ... 

Két alexandriai barátunkkal mi is nyugalomra té
rünk. Az örökké fanyar és csipkedő Alexander, ki
tekintvén az ablakon, mintegy végig járatta szemét a 
megtett uton és vontatott hangon fölsóhajtott: - Fá
radni elfáradtunk ; de vajjon lelkünk egyensúlyán 
munkálkodtunk-e ? Mondd csak Dositheus, nem vol
na-e jobb neked elaltatnod magad alxandriai villád
ban a tenger csöndes mormogásától, mint itt fölkavM·
nod lelked harmóniáját egy romokban heverő ország 
szomorúságán és a letünt dicsőség mulandóságán ? 
Ha igazak azok az értékek, melyeket ma hangoztattál, 
zavarni fogják ábrándjaid az álmodat is; ha nem iga
zak, minek zaklatod magadat és hitfeleidet? 

((Sajnállak, oh Alexander, hogy theorémáid fagyos 
légköréből ki nem mozdulsz. A te gondolkodásod 
arany: érezni a súlyát, melylyel ránk nehezedik, ér
téke' is van, fénye is van, de melege nincsen ; az én 
gondolkodásom olyan, mint a nap: senkit sem nyom 
a súlyával, mert magasan van; utolérhetetlen, mert 
még a fénye is vakító, de a melege jól esik mindenki
nek. Megengedem, hogy ezerinted nem járok reális 
birodalomban, de az eszme is reális, hiszen él az én 
lelkemben és él ezernek meg ezernek a lelkében. 
S vannak a világon tárgyak és jelenségek, malyekhez 

1 j. Bzóta 16c. 

15* 
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csak eszmével a lélekben szabad közelecln i. Mindket
ten ide jöttünk vándorolni Palesztina városaiban, ott, 
a hol a gondo lk o dó emberek munkálkodnak új dolgok 
megteremtésében; te hideg, bonczolgató észszel, én 
ezeretettel és lelkesedéssel; te csak hibát láttál és 
visszakivánkozol szebb, kényelmesebb otthonodba, én 
a hibától külön választom az életrevalóságot; én bízok 
és remélek.• 

Budapest. /)?''. _f,rrausz •árnttel 

, , 
MOZES ZSIDO. 

Öreg Mózoséknél az orosz hn.tlít·lm.' 
A kis usahíd, já1uhor osahtd, 
Szo1uba.t j ötttlt, nap alkonytit 
t\hitl\tos szívvol, ünneplőben vaírjn.. 
1\ét gyertya villtgit. Szomot·ú n fénye ... 
Lapozgatjttk a bibliát. 
Do f\ könnytől egyik se lM. 
Otlt\. öreg Mózos utols(\ t·omónyc: .. 
~U)zcs szomofóuyú. szont fit\ nz Aron. 
Oontljf\inn.k mC'gosztóju, 
Vén n.pját ú~y fólti , óvjt\. 
Enuól kt\lönh fiu ninoseu szüz lu\ta\ronl 
Kt\.r volt ~~t\p 1\huokbc\l t~hnot szlini-fonni, 
H azou 1\t t\ jövtit néíuti. 
l•~mlwr ~ort't\t iatt'u ,·őgzi l 
8!61 n hf\r( 1ok trmnbib\j1\: Ft'~YH'ff(\, ki honfi l 
Vóu Mót~t'~ n ti~t UNU is HU\I"a~Rttlljn. 
llit\bn iH }OUll{l min<l(\U, 

Nom mt\rtultu\, ~t,mmi kinl'~Nl, 



MÓZES ZSIDÓ 

Ha orosz hazaja na.gy veszélyét hallja. ! 
Megáldja az apja, imá.t mond érette. 
Anyj a könynyével füröszti, _ 
Búcsuztatja, ujra kezdi. , 
Igy indult el Aron messzi napkeletre. 

Idestova elmult már vagy félesztendő. 
Mózes háza bánat háza, 
Öreg fejét rázza, rázza, 
Látja-e még fiát tudja. a. teremtő ! 
Ki-kiáll az öreg háza portáj ához, 
Ott néz, vár, hogy előbb lássa, 
O, de ott sincs maradása. , 
Ujabb bánat járul ö nagy hána.tához. 
Megujulnak régi elfeledeit Y"ádak. 
A zsidókat ütik-verik, 
Honfitársnak nem ismerik. 
~fózes. öreg llózes. hagyd el a hazádat ! 
Hagyd el ezt a földet. merl ez nem a bazád ! 
Ide jöttél. t~lakodtál. 
Vallásodhoz hü maradtál. 
Kenyerünkböl ettél! Pusztulj ! Halál reád! 
Öreg Mózes indul . .. _ ... incs u ajkán atok ... 
E föld szülte. Ezt mnnkálta .... 
De haj, a. nép ari kiáltja: 
.... em vag_rt~k oroszok ! fi nem a hazatok ~ 
Pihenjen meg kissé~ Móses gazda. ráfér. 

éue mi van e papiron ! 
Hadd oh'"&SOm~ no ne sírjon: 
~ Ot.laYeszett ....\ron mi oros& bUlinkér · ... 

At r "L 
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MOZES IBN EZRA. 

A nagy tekintélyű négy Ibn Ezra testvér közül, kik 
herozegi módban nevelkedtek fel a granadai udvar fé
nyében , magasan kiemelkedett Abu 1/antn J\1/óze::; ki
nek troubadour hajlamait, úgy látszik, nem igen néz
bette szívesen előkelő családja, de measze elterjedt 
versei osakhamat· nagy hírnevet szereztek neki ós 
mindenkiben azt a reményt ébresz tették, hogy a héber 
költészet, malynek az arabs Spanyolországban Gábi
l'Ól oly nagyszerű lendületet adott, diadalát fogja 
ünnepelni Mózes Ibn Ezra költői müködésében. És ha 
elfogadjuk ama kiváló történetírónknak a véleményét, 
ki Mózes Ibn Ez1·a sz ületésének homályba burkolt é vét 
az 1070-ik esztendőre teszi, úgy a gondviselés különöA 
kegyének tekinthetjük, hogy épen Gábiról halálának 
óvében pótolta az elárvult héber költészetnek eme 
nagy veszteségét. 

Mert Mózes Ibn Ezrát méltán állithatjuk Gábiról, 
nz andalusiai költőiskola megalapítója mellé és ha a 
héber poézis ama másfélévszázados virágzásának ko
rából egy szokásos l·riászt akarunk kiemelni, úgy Juda 
lialévi és Gábi'rÓl mallett harmadiknak csakis Jllóze.-; 
lbn Ezra foglalhat helyet, a ki a béher költészet me
zején teljesen új ösvényeket tört. Gábiról belevitte 
poézisébe az ö subjectiv filozófiáját és töprengő tépe
lődéseit, Mózes Ibn Ezra beleöntötte az ő költészetéba 
önmagát és megvetette az igaz bóher lyra alapját, n 
melyen aztán Jucla Halévi fejlőrlött. Gábiról l\öltészcte 
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megrendítően fenséges, Mózes lbn Ezráé meghatóan 
bájos, Juda Haléviében pedig e két tulajdonság szeren
esés egyesülését látjuk. 

Ezt a distinctiót a bÁber-arabs-spanyol irodalom 
fénykorának három kimagasló alakja között, már hét
száz évvel ezelőtt találta el az andalusiai költők szi
gorú vándorkritikusa: Alcha?·izi. a ki ezerint (<Mózes 
Ibn Ezra bús dalában - megható kellem és báj van 
mesterien csiszolt a nyelve. - éneke szépségekkel 
telve - ő a dal megalapítója, - a költészet néki 
háláj át lerój a, - előtte nem volt báj és kellem - az 
ttnda.lusiai énekekben. » lbn Száhri l, a cordovai zsidó
ság szellemi feje pedig már költőnk életében is egy új 
korszak megnyitójaként üdvözli Mózes Ibn Ezrát, aki: 

«A szív mélyéből balzsamot werit 
És minden fájdalmat elszenderit, 
Gyönyö1·t lehelve, ha ö énekel, 
Szégyent vall, ki vele versenyre kel. 
Ha a kezében megzendül a hárfa, 
Elnémul minden irígy vetélytársa. 
Mások dalai tünnek, mint az árnyak, 
De a te dalaid az égbe szállnak, 
És fénylenek, miként a, csillagok, 
S neved, mint tündöklő nap ragyog. 

Ha fájó bánat elbodtja arczod, 
Mutasd, hogy bátran felveszed a harczod. 
Ha tépő gondokat killd 1·ád a sorsod. 
Mutasd, hogy súlynkat te büszkén hordod .. . 
Ha gyiHölet diihe ruegtáruadt orYul, 
Óh ne csüggedj, még mindcn jóra fordul ... 
Ct:Jak bizzál istenben, ki megáld téged, 
ÉR visRv.aadjn. l'(~gi hékeRs{lgocll ..• • 
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A ugyülölet dühen, ((fájó bánat11 és <ttépö gondok n, 
melyekre Ibn Száhál czéloz, bö visszhangra találtak 
Mózes Ibn Ezra költészetében, bár okukat biztosan 
megállapítani nem lehet. A költő, a mint több versé
ből kitűnik, meghasonlott a testvéreivel és különösen 
az egyikkel, lbrahinunal (nem tévesztendő össze 
.... ~Íbrahá1n Ibn Ez'rával, akit közönségesen lbn Ezrá
nak szaktunk nevezni. Az ö neve Ábrahám ben, Mei?·, 
míg a négy testvér apja Jákob volt), a kinek a leánya 
iránt sze1·elmet táplált. Úgy látszik, épen ez a szere
lern volt költőnk minden szenvedésének forrása és e 
miatt vált lehetetlenné Granadában való tartózkodása, 
a mil·ől a következő megható búcsúverse is tanuskodik : 

Búcsú. 

Zaklatott szivem nem birja tovú,bu lllár 
A gyilkos gúnynak tő1·döféseit ; 
Sok szép t1brándom, csalfa álmom 
Teljesűltét hiába várom; 
A boldogság nem nyitja. nékem itt 
Dús illatozó szh-mait ... 

* 
Ellmjdosom szfvem vérző sebévol, 
Majd elkisér a bú és gyötrelem ... 
~laga.mmal viszem drága képed, 
S ha majd a bánat széjjeltépett, 
Szenvedni látlak téged is velem 
És meggyógyit a. ezerelem . .. 

* 
Eluujdosom a széles, nagy világba, 
~fely nélküJed cRak Rötét börtönöm. 
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Ha. nom pihenhet a~emom l'R:itad, 
Ha 11em osóko lb a. t myrrht'L-a.jka.d, 
8 szaruedből nem á:raa r ám fényözö1t , 
Van-e számorura. még öröllt ? l 

* 
~eo vagy kese1·ves Álotem vigasza, 
Te balzsamozod fájó lelkem et , 
rr e él·ted ~oko g könnyem árj a. 
A sor R wiattad veti, ll{myja,, 
- Mint kób01·ló hullámot, - testemet, 
Mig egy varl ár majtl eltomet . .. 

* 
Elbujdosoru R~exehuem , ruély sebével , 
De gy6gyulást bús szivem n f\m kiv!Ín l .. . 
I st en veled h át, drága léle}{, 
Néked szól l antom, míg csak élel<, 
Isten veled, míg a zöld lombu fán 
Szerelm.et zeng a csalogán y ... 

* 

Azok az érzelmek, melyek ezt a borongós búcsúdalt 
sugallták, elkisérték a költöt bosszú ismeretlen ván
dorútjára, melyen a hébet· szerelmi lyra legszebb vi
rágai fakadtak. Friss, üde, tavaszi kikircsek ezek a 
héber poézis rétjein, malyekről csak akkor olvadt le a 
hideg. de tiszta hó. Mózes Ibn Ezt·a elődjeiuél a köl
tészet vagy egészen távol állott az általános emberi 
érzelmektöl, vagy pedig azoknak 1·ideg chronologusává 
szegődött. Chiszdái udvaronczai rímes grammatikai 
versenyeket rendeztek és midön a költészet a közön
séges játék nivóján már felülemelkedett, a nagytehet
ségű Hánágicl még mindig harczi krónikákat ír és a 
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daJ hangját csak az egyik elégia sorozatában találja 
eJ, Gábirót pedig mélységea problémákat öltöztet 
költői formába, magasan szárnyal, sőt épen túl maga
!;an, úgy hogy egészen eltávolodik a föld légkörétöl, 
míg MózeH Ib n Ezra lant j án közvetlen lyrai hangok 
pendülnek meg, a. szó legmodernebb értelmében, azok 
a hangok, melyeket nemsokára Juda Halévi finomítva 
os müvészibbé alkotva hagyott reánk. 

Lá~juk a költöt, a mint sebzett szívvel távozik szülö
fölcljéről ismer etlen tájakra, a honnan egy-egy dalba 
viasza-visszaküldi sóhajait elhagyott kedveséhez: 

ÁrnyaR nyugot felé szálló galambok ! 
Vigyétek el, bús üdvözletemet, 
A szép gerlének, ki szivemben fészkel, 
Kit lelkem mindig rajong6n szeret. 
Miatta. ürítém a bolygás kelyhét, 
Miatta gyötör annyi fájdalom .. . 
Zokogjatok vele, vigaszta~iá.tok, 
Vigyétek el neki e bús dalom l 

* 
Mondjátok neki, miként kínom lángja, 
Nő egyre bennem a hő szerelem. 
f~s a mfg éltem gyöngye mécse pislog, 
Öt soha, soha el nem feledem l 
Mondjátok néki: hosszú bujdosásom 
Reményemet még nem temette el . .. 
Még vá1·ok, várok a feltámadásra, 
Midőn majd összeforrt két lángkebel ! 

B reménye azonban nem teljesült. A leány, kit 
szülei msís férjhez kényszerítettek, 1114-ben, gyermek
szülés következtében meghalt és a költő az alább kö
vetk(~zö versben ö1·ökítette meg tragikus sorsát. 
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A haldokló. 

Ölelni akarta kis gyermekét, 
De a halál megfogta lágy kezét. 
Hogy elragadja a zord, r ém es sírba, 
S ő szólt hú férjéhez zokog\a sir•a: 
«Ó h el ne feledd 
Szarelmedet ... 
Testem sírba hull, 
De élje túl 
Hűséged ... 
S én téged 
Poromban is áldalak . . . 
8 a gyermeknek, ki rád marad, 
Pótold az anyai ölelést . .. 
8 emlékemet szivébe ~ésd . .. 

* 
És irj a hű barátnak, 
Kit miattam kétség emészt, 
Ki annyi vihart, annyi vészt 
Áll ki reménytelenül •.. 
Rajta a hontalanság átka iil .. . 
8 e bolygás lelkét égeti ... 
Ird meg neki : 
Sorsom az övénél keservesebb . . . 
Szivén behegedhet a seb .. . 
Ő talán még vigaszt talál .. . 
De engemet 
Eltemet 
Az irgalmatlan halál ... ... 

* 

Mózes Ibn Ezra tisztult erkölcsi felfogásáról leg
szebben tanuakorlik ez a vers, melyben a költő oly 
megható és oly nemes müvészettel egyesiti kedvesének 
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férj e iránt yaJó ki~ru.·tó hüségét nma gyengéd érzel
mekkel. malyeket n távolban bujdosó ifjú barátja iránt 
t.apláJ t. Ez a vers maga is elegendő volna nrra, hogy 
elhál·it a a költőröl a moráJis romlottság vádját, mely
lyel az egyik történetírónk őt illetni akarta. D meg
czáfolja ezt a vádat ez a ok hódoló ver is, melyet tt 

kor legnagyobb emberei hlózes Ibn Ezráboz intéztek. 
Ibn záháJ, kinek egyik versét fentebb idéztük, még 
számos költeményben üdvözli és részint vigasztalja a 
bolyongó költöt, kj útjából a legszebb melanchólikus 
verseket küldi barátjának. Az ifjú Juda Halévi pedig, 
ki Mózes Ibn Ezrát meaterének tekintette, a következő 
ver ben vesz búcsút idősebb kortársától: 

Távozol és engem tép a bánat 
Távozol é lelkem magy utánad, 
Óh, ba new l'Owélnéru visszatérted, 
Megrepedne fájó sz{vem él'ted l 

* 
Kapzsi felhő l Könyed márt oly ritka ? 

Könnyem, Ihm a földet_ elborítja! -
Nyugat fénye! Dú~ sugárod hinted t 
Maradj nálunk, oh, ne hagyj el minket l 

* 
Tiszta, csengő nyelv te l Mit keresnél 
Hebegő, dadogó embereknél? 
Hermon harmatja óh, minek járna 
Átkos Gilboának begyfokára? ... 

' 

Juda Halévi még számos versben hagyta ránk nyo
mait Mózes Ibn Ezra iránt való tiszteletének. És a 
mint az intim költői levélváltás bizonyítja, & kor két 
legnagyobb poétája között nagyon benső1 öszinte, meleg . 



viR~ony 1\llott f<.'nn. MózcA lbn gzra már elismert nagy· 
n vii költő volt, a 1nikor .Tuda lialévi fellápett éR 
Móv.os lbn Bzra n om volt fóltékcny ifjú vctélytársára, 
sőt buzditotta őt és öröm t •lt szivvol kisérte a fejlődő 

,Juda lialévi költői pályáját, a mint a bujdoRása köz
ben írt következd verse is mutatja, a melyet válaszu) 
küldött Halévinek egy hozzá intézett költeményére. 

J u da Halévin ek. 

Gond és bánat sorge Rziven1' ostromolja, 
Fala már-már roskR.d, dülled szétowolva, 
8 ün leRnjtott még t·áru elválásunk búja., 
s~ivenmek romjait fel-felhányva., dúlva. 

* 
Szenvedés, fájclalon1, gyötrelem éR kétség 
Össv.eesküdtek, hogy lelkem Rzéjjoltépj~k, 
Sötét szomorúság áll mögöttem ]esbe, 
Iteményen1 sngarát, hogy mind eltem eRRe. 

* 
Csiiggedten kesergek, nincs vi~aRztalá.som, 
Hulló könnyeimmel sirgödrömet áRom, 
R iw ho~zám lopózik elalod és~t·evétlen, 
Mint ragyogó esiHag kormos, vak sötétben ! 

* 
Oh, nékem daloltad ! - Fénylőbb mint n hajnal. 
1\tinclen R?.ava fölér kincRes sz{naranyn~·al. 

Bübá.jos ~neked mindon dalnak lelke. 
Van-e, a ki benne örömet ne líllne? 

* 
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Zsenge gyermek vagy n1ég, s má1· a csúcsra értél { 
Egekbe törsz büszkén, bár csak tavaszt éltél t 
Alig bontogattad merész ifjú szárnyad, 
S mint tündöklő csillag a világot bejártad! 

* 
Én láttalak némán föl magasba nőni, 
Láttam, mint sülyedtek lantod irígylői 
S gyötrött lelkem mélyén titkos gyönyör támadt, 
S raiongva vártam a sejtelmes csudákat . .. 

* 
Virul a szaretet illatozó kertje, 
Dús pompáját ontja nárdus, myrrha kelyh e, 
J e1·, ó b, t épjünk együtt barátság-vir á-got, 
S feledjük a gonosz, kegyetlen világot ! 

* 
Feledjünk el mindent, birt és dicsőséget , 

Kertemben kis kunyhó vár epedYe téged, 
Szeretet kertj ében meleg kunyh6 szívem, 
Oltalmazva véd meg mindörökké híven! 

* 
Ennek a versnek a révén megismerkedtünk egyúttal 

~Iózes Ibn Ezra költészetének azzal az elemével, mely 
az érzelmek rokonságánál fogva, mindj árt a szerelmi 
lyra után következik. A barátság, mely minden nagyobb 
héber költő poézisében jelentékeny helyet foglal el, 
sokszor szólal meg Mózes Ibn Ezra verseiben is, a ki 
bolyongátsai közben barátaihoz fordul bánatos pana
szaival és azoknak zokogja el szíve keservét Barátait 
látja álmában, a mint köréje csoportosulnak és midőn 
a csalódással tele valóra ébred, fájdalmasan szól : 
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Ti \'oltatok, ób. édes, jó barátok~ 
Elővarázsolt l"ű\·ös képzele': 
Az éj szfu-ke ködébe burkolózTa 
Lebegtetek bús fekhelyern felett. 
Dús myrrhai1lat Jengetett hiís szárnyán, 
~Iig virradattal szálltatok tova ... 
Óh, mért nem tartott örökké ez éjjel? 
Bár ne jött volna hajnal rá soha ! 

* 
E lhagytatok ! ... Hadd folyjon könyern árja! 
Növelje tengerré a fájdalom. 
Zokogjon búm, mely elkisérl nyngotról, 
Hadd törjön égre égő bánatollL 
Bolyongnom kell hát tovább elh~uyottan. 
S nyugalmamat már többé nem lelem. 
Bolyongnom kell, mint Yadnak sivatagba. 
){int a hajótöröttnek tengeren. 

* 
iliként a czikázó rillám az égen, 
Futottam messze Yándor utakon. 
Viszontagságok sötét homályá-ban 
Marengtem a tündöklő multakon . .. 
A kétség karjai közt herradoztam. 
De szívem mégis mindig Yárt , remélt : 
És ime rám roskad már éltem ösu 
S még most ~e, most se értem el a célt ! . . . 

* 

'139 

Az élet őszének borus hangulata é a remények 
meghiusulásának fájdalma sok '"zép dalt csalt Mózes 
Ibn Ezra lantjának hnrjaira. 

Hogy túnik, ~únik boldog ifjnságom 
S alig mulattam még vele ! 
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li'ejerure már ősz csillagnyáját hajtja 
Az aggkor gyászos éjjele .. . 
A verőfényes boldog ifjú évek, 
Mint csalfa. álmok, tüntek el, 
Hogy szálltak, szálltak, mint a játRzi lepkék 
Az idő, ah, ne1n vesztegel l 

* 
Hová lett boldogságom hajnalph-ja, 
Mit rám festett az ifjuság ? 

Hová sötét, dús ba.jfürtöm bru:matja ? 
H ová a tündérszép világ ? ... 
Megcsalt tehát 1·eményern, mely virágoR 
Szél> élettel kecsegtetett ? 
És szenvedés, bolygás lett osztályrészem 
Az igé1·t boldogság helyett l 

* 
Csak légvá1· volt minden r eményem, álmom, 
És mostan sívár, puszta rom .. . 
És én a romok között bolyongva búAan 
V érző sebemet hordozom. 

. .... 

Egy másik versében pedig testvérei ellen fordul, n 
kik minden szenvedésének okozói voltak. 

Óh ti hálátlan, hütelen te~tvérek l 
Arczomra ti vontátok a borút, 
Ármánytok fonta. vé1·ző homlokomra 
J 6ságomé!t a. töviskoszorút . .. 
Rút, gőgös döly:ffel, hazug csalfasággal 
Reám kínos gyöh·elmet róttatok 
ÉR győztetek . . . de óh, ki mossn. majd le 
A fájó szégyenfoltot rólatok ? ... 

Ezt a vádat testvérei ellen költőnk a Juda Balévi
hez intézett több versében is ismétli, de úgy látszik 
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élete végén testvéreivel teljesen kibékült és midön az 
egyik, József' Abu' l H ádsáds, meghalt, Mózes két meg
indító elégiával siratta el, melynek egyikében igy 
kiált föl: 

A világ Éden volt, mig ő élt benne -
S most, mintha viránytalan puszta lenne. 

* 
Az a változott helyzet azonban, melybe Mózes Ibn 

Ez1·a élete vége felé jutott és a melyröl alig tudunk a 
pus~ta ténynél többet, úgy látszik, nem igen állíthatta 
már heJyre a megtört költő kedélyét. És ba az ifjú 
forrongó érzelmei a szerelemben törtek ki, a férfiú 
higgadtabb lelkülete a lemondás méla fájdalmában 
jutott kifejezésre, amely fájdalom is a.z aggkor csendes 
rezignátiójában bizonyára egészen lecsillapodott. 

Mert Mózes Ibn Ezra, miként Gábiról, Juda Halévi 
és minden jelentékenyebb héber költő, filozófiával is 
foglalkozott, a melynek eredményeként az <t Arugat-ha
Bószem o (füszerágy) czímü kis munkáját hagyta hátra. 
Ebben a művében kevés önállóságot mutat, gondolatai 
csak eklektikus re:flexiói E.,mpedokles, Pythagoras, 
Sokrates, Plato, Aristoteles és más filozófusok eszméi
nek, melyeket ő a maga csillogó héber nyelvezetéYel 
dolgozott át. Mózes Ibn Ezra, ki költeszetében - a 
maga előnyére - a legsubjectivebb, bölcseletében is
a maga hátrányára - subjectiv marad és érveit rit
kán tudja objectiv alapra fektetni. 

Filozófiai meggyöződését azonban ezerencsére ren
desen távol tudta tartani költészetétől, malynek egye
düli forrása mindig az ö lelke volt. Vallási poézise 
sem bölcseleti eszmék leszüi·ődése, mint Gábirólé ; az 

Az lJ.JIT Évkönyve 1906. lö 
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ő templomi ónckei nem a gondolatokból, hanem az 
érzelmekből táplálkoznak és valóságos lyrai versek 
Csak itt-ott találjuk verseiben ama újplatonikus fel
fogás kifejezését, hogy a lélek Isten emanatiojából 
származott és a testből való elválása után ismét vissza
tér eredeti forrásához és az istenségbe olvad. Azonban 
ezt a gondolatot is annyi lyra i elemmel díszíti, hogy 
filozófiai karaktere telj esen eltűnik. 

Mózes Ibn Ezra vallási dalaiban hiába is keresünk 
eszmei gazdagságot. A mindenség . rendszerének cso
dálása és ezzel kapcsoilltban az isteni erő sejtése ; a 
földi javak hiusága és mulandósága és ezzel szemben 
a lélek halhatatlansága; a görnyesztő bűntudat és 
ezzel összefüggésbe a túl világi bünhödéstől való rette
gés; Isten kegyelmében való hit és ennek következ
ményeként a bűnbocsánat reménye: ezek azok az esz
mék, melyek Mózes Ibn Ezra vallásos költészetét be
töltik, de a melyeket az ő nyelvének színgazdagságá
val, kifejezéseinek bőségével és párját ritkító ritmikai 
érzékével oly pompázóvá és oly változatossá tud tenni. 
És az érzelmek közvetlensége és a nyelv művészete az, 
a mi Mózes lbn Ezra templomi verseit annyira elter
jesztette, hogy öt tisztelte meg az utókor a vallási 
énekköltő speczifikus elnevezésével a <(há- Szállacho 
névvel. 

A következő költeménye középbelyet foglal el a gon
dolati és a vallási költészet között: 
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A sorshoz. 

I smerlek jól, csapogó kéj leánya, 
Már engem nem csal hizelgő szavad; 
Osábit6 báj ad' szivem nem ki ván ja, 
S igéretedre lelkem mit sem ad. 
Csak dőrét, ámit mézes csalfa ajkad, 
Csak balgát ront m eg gyújtó vad szemed, 
Hiába Éden minden kincse rajtad, 
Már többé nem kábítasz engem et! 

* 
Őrjítő fürteid hiába bontod, 
Futok a vigyorgó kígyók elül, 
Fogadna~ gyöngyeit hiába ontod, 
A bölcs megismer s örökké kerül. 
PM·ázria, hűtlen, ingadozó asszony, 
Hány férfiunak lettél gyilkosa l 
Ri kebledre dőlt, hogy mámort ihasson 
És mérget sziva nem kelt föl soha. 

* 
Kaczérkodol minden járókelővel, 

Igéző testeddel megbűvölöd , 

És ha utánad fut égő erővel , 
Feltűnsz kaczagva a felhők fölött. 
S míg vágyva, édes titkaid kutatva 
Őrjöng az ittas, részeg szenvedély, 
Fagyot borít az izzó indulatra 
Az élet nyitja, halál küldte dér. 

* 
Asztalt terítesz, méreg rajt' az étel, 
Űrömmel t öltöd gyöngyöző borod, 
Virágaid k özt skorpi9ha.d fészkel, 
Selyempárnád tövissel á.gyazod. 

lü* 
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Örömdalod kesergó gyászra válik, 
S ujjong a hárfa, bár zokog a lant. 
M{g kéjelegve kergetsz zord halálig 
S palota helyett vár arasznyi hant ! 

* 

De te ne csüggedj, óh, én tiszta lelkem! 
A sors kezét te ne féld, égi lény ! 
Ha végzetem' majd odvas sírba leltem 
És férgek között porladok el én: -
Te Isten trónusához visszatérve, 
llint sugár szállsz tündöklő meny fellett, 
S gyönyört lebelve csillagok körébe, 
Az örök fényben lelsz majd nyughelyet! 

* 
Hasonló tendencziát fejez ki a következő komplikált 

formájú vers, melynek minden strófája a végsorban 
összecseng az első versszak négyszer ismétlődő rímével : 

lsten biztos szi.klAvár, 
Boldog, a ki benne jár, 
Meri csak múl6 perczig áll, 
Mit a dőre sors kin,l. 

* 
Köt a világ vaabilincse, 
Szemfényvesztés minden kincse, 
Jön, hogy utad telehintse, 
8 mint a pára tovaszáll 

* 
Hazug a fény, csal az élet, 
Mint az álom szerteszéled, 
Napjaidat bilbau éled, 
Mfg beint a zord halál. 

* 



Készülj, készülj a nagy napra, 
Midőn bérét egy ként kapj a 
Gazdagság és inség rabja, 
Midőn férgek od va vár ! 

* 
Még komplikáltabb formájú a következő vers, mely

nek értelme azonban homályos és nem lehet biztosan 
tudni, milyen fényre gondol a költő: 

Im a mélybe, 
Zordon éjbe 
Világosság 

Int felém. 

Jön ragyogva 
Mosolyogva, 
Jön mint égi 

Tünemény. 

És szivemben 
Rejtve lebben. 
Vigasztaló 

Szégyent vallva 
Eltakarja 
Sápadt arczát 

Fönt a hold, 

Üdv, remény l 

* 
Fénye mellett, 
Csak lehellet, 
Mit a. szellő 

Tova hord. 

Csillagezrek 
Szégyenkeznek 
És a nap csak 

Tündököl ve 
Száll a földre, 
Kápráztatv a 

Útra kel. 

Bziirke folt. 

* 
Vak sötétség, 
Fáj6 kétség, 
Mint az árnyak 

1'dnnek el. 
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ft1R h ő lolkom 
Oyt>nyörtolton 
Dioaó.nolcot 

É11lokoll 

Mth~<Hl lLn Erun bimnus~nit hadd illuszt1·álja a kö
votlco~ő !)élda, n1elyet o litnrgiá.btt is fölvettok : 

A ugyn.l ROl'f.{Ol\, 
noh'n kolnol, 
fatmmol\ nn.~y 

~ong6 l 1\l'Un. 
Mt\gn.s~ tnlj a 
l tlolhal'Sf\ n ó 

No ót 1\ldvn Énok t\rjt\ l 

1\i k 1: ó J. n.j ln u. 
V~gyt. t~ l hnjt\ra 
Szt\ll o. ~soltt\ 1 · 

lhloto: 
Ih.: ~ont. szont s~ont 

obaóth 1stene l» 

M Q.nytlöl'Ögvo 
~l'ng örök1·o 
~,öut t\11 ógul'll 

S0o1·M röppen, 
Cherub szökkon , 
1\lint n. villt\.w 

~IQnt a·olozsrun 

T~~nlre hullul\k 
r~obornluak 

:-~ ~seud\'1 bl'hös 
Szép zene: 

Re11gve, ~songva. 

• zent, saent. saent 
oba6th latene l 

.K ·a~l. h\V\)1 
fiu h\bot· 

TTt\tiol f~l~e 
Vi+tyak'.)ZYL 

* 
hajoth serge 

l\J egreruegve 
R t\ladnlát 

Riadozza. 
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Dö1·gve zúg a 
Hallelúja 
Mindenséget 

Töltve be: 
«Szent, szent, szent 
Cebuóth I stene b) 

* 
Hogy milyen ezerencsésen tudta Mózes Ibn Ezra 

összeolvasztani a saját subjectiv érzelmeit vallási, sőt 
nemzeti érzelmeivel, fényesen bizonyitja a következő 
költemény: 

Év év után ... 

Év év után hogy tűnik, múlik, 
Hogy húll, miut hervadt falevél! 
Szivemben kétség vad viharja, 
S bús sejtelemnek árnya kél. 

* 
Szép álmai az ifjúságnak, 
Mint csalfa képek szá.Htak el 
S im rám borul az aggkor réme, 
Már föd a fagyos hólepel ... 

* 
A nehéz, hosszú küzdelemben 
Erőm ellankadt, elapadt, 
Gyönyörre nem sová.rgok többé, 
Csak vé.rom végnyuga.lmama.t . . . 

* 
De zaklatott lelkemnek mélyén, 
Rémiilet dúl és félelem : 
.A csábos bdn zlm hálójába, 
Oly vétkes gyarló életem . 

• 
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Oh, hánys~or vittek bíinös úb·a 
A szenvedélyek szárnyai l 
A gonosz vágy ölelő karját 
Óh h ányszor, hányszor tárta ki l 

* 
Gyötrelmes fájó bünbán attól, 
L eroskad égő kebelem, , 
Es húll a könyem, mint a zápo1·, 
És szemam égre emelem : 

* 
(t' Irgalma.zz, I sten, fönt a menyben, 
Sokat vétettem ellened, 
Csak egyetlen reményem él még, 
Ez egyetlent, 6 h, el ne vedd l» 

* 
«Hadd zendüljön az igért kürtsz6 
Szivemben, ah, hogy forr a vér l -
Hadd lássam, midőn gyötrött népem 
Veled Czi6nba. visszatér l .. » 

* 
Egészen új müfajt képviselnek a héber irodalom

ban azok az apró kis versek, melyeket Mózes Ibn 
Ezra - valószínüleg még fiatalabb korában - terv
szerűen, alfabétikusan rendezve és · tíz részre osztva, 
a .. J/atatt·sis•) czímü miivében foglalt össze. Epigram
mák, xéniák és gnómák ezek, malyeknek különösen a 
formája érdekes. A rím helyett ugyanaz a ~zó ismét
lődik, de kölönböző értelemmel, így pl ., .. ,~ == a város 
és ., .. ~,~ = ébreszteni, mint pl. a magyar nyelvben: 
elvet == elv főnév tárgyesete és elvet = elvetni igének 
3. sz. Az ilyen különbözö értelmü és egyenlő hang-
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zású szavak összerímeltetésével manapság a (cKínrím
tárak,) rovatát azokták megtölteni. Igen ám; de 1210 tar
talmas verset írni ilyen mintára - mert a W''tV.,l'i szó 
számértékének megfelelően, 121 O verset foglal ma
gába a mü - és különösen a szűkszavú héber nyel
ven, tagadhatatlanul müvészet. Összehozni azonos 
hangzású szavakat és az·okat értelem nélkül össze
kovácsolni : könnyen lehet, sőt ezt karrika.turákra föl
használni sem nehéz, de epigrammát, xéniát, vagy 
gnómát belevinni ebbe a formába, úgy hogy tartalma, 
éle és csattanója is legyen: határozottan költői munka! 

A verselés eme csilingelő formája különben már 
rég dívott az arabs oknál, kik az ilyen verset <<tedsniz»
nek neveznek és Mózes Ibn Ezra érdeme, hogy ezt a 
hébe1· irodalomba átvitte és ezzel a költészetet müfaj
ban és formában gazdagabbá tette. És hogy milyen 
volt ennek az ujításnak a hatása, ezt legjobban bizo
nyitja az a körülmény, hogy utána egész sereg ilyen
nemű munka keletkezett, hogy a költő babérjain 
osztozkodjanak, a mi azonban nem jgen sikerült. Sőt 
egy századaal késöbb már Alcbarizi arról panaszkodik, 
hogy sokan hosszú versekben dolgozzák fel a • Tarsis •> 
kis epigrammáit és ez által megfosztják azokat eredeti, 
csattanós rövidségüktől s tömö1· szépségüktöl. Milyen 
fényes tanuságot tesz ez arról, hogy a <<Tarsis 1> xéniái 
nem kínrímek, hanem igazi müvészi alkotások, melyek
nek mindegyikét külön versben földolgozni is érdemes! 

Ezeknek az apró verseknek a tartalma a lehető leg
tarkább és általában világi színezettel bírnak. Dicsőítik 
a leányt, a szerelmet, a barátságot, a. bort, a dalt és a 
költészet hatalmát. Ostorozzák a hiúságot, a hűtlensé-



get Óij a J<icsapongást. Magasztalják az élet méraékelt 
gyönyöl'oit és a termószet azépségeit. Majd elégikus 
hangon panaszolják az élet hivaágát éa a halál zsar
nokságát, az ifjúság mulandóságát és az aggkor rém
aógeit. Megállapodott életfelfogást tehát hiába kere
sünk bennök, inkább az impresaziót és kölönböző 
bangulatok szüleményei ezek, miként Mózes Ibn Ezra 
egész költészete, mely mindig csak saját hangulatából, 
lelkóböl, önmagából fakadt és ezt a speciális lyrai 
vonást, mely Mózes Ibn Ezrát a többi héber költők 
közül kiemeli, megőrizte még epigrammáiban is, a mi 
azonban csak előnyükre vált. 

Álljon itt mintául a «Tarsis>) nehány szemeivénye 
az eredeti formában átültetve : 

A bor. 

I. 

Télen, nyáron egyaránt 
I szom én a hegyi vért ; 
Meleg ellen, fagy ellen 
Legjobb paizs, legjobb vért. 

II. 

Jöhet éltem ködös ősze, 
J öhet szivem fagyos tele; 
N em félek én ködt<Sl, fagytól, 
Amig kelyhem borral tele. 

III. 
Balga. orvos a. betegnek 
Mindenféle gyógyszert ír; 
Bortelt serleg leánykézből 

Minden bajra legjobb ir. 
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A lányka. 

cllért gyülölöd a 'én férfit 
Édes lányka, adsza -t;álaszt !• 
- •8 bácsikám a nagymamánál 
Miért inkább lánykát választ 9 

* 

A költő. 

Nyugaton hangzott el dala 
S a kelet szivét irte, 
Megcsendill délen éneke 
És észak r ajong érte. 

* 

Az aggkor. " 
I. 

Tovább folytatnám boldog ifjuságom, 
A vágy lángjától szfvem majd elég; 
Még vonz az ifjuság gyönyöre, kéje, 
De a kegyetlen aggkor int: - elég f• 

II. 

Csalóka kedvvel, festett hajjal 
Az ifjú rózsás útját ;'árom; 
De fejemet a zsarnok aggkor 
Már földre vonja, mint a járom. 

* 

Temetőben . 
. A temetőben, a sirok mélyéből 
Hangot hallani vélünk ; 
«Ébredjetek, kik rajtunk jártok, - holnap 
Már itt pihentek 'Vélünk! . .. • 
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Ezzel a formával sokan próbálkoztak meg Mózes Ibn 
Ezra utódjai közül, különösen pedig Alcha?'izi, Manu
ella és ~-adzsara, de egyiköknek sem sikerült azt a 
müvészi ní vót elérni vele, a melyre költőnk bírt emel
kedni. 

Mózes Ibn Ezra, ki az arab nyel ven megírt poétikA
jában és rbetorikájában megmutatta, hogy alaposan 
ismeri a költészetnek minden eszközét, a gyakorlati 
téren, verseiben, fényesen bebizonyította, hogy ezeket 
az eszközöket teljesen hatalmába is kerítette és azzal, 
hogy oly mesteri öntudatossággal tudott velük bánni, 
örök helyet biztosított magának a héber költők leg
elsöi között. A héber lyra fejlődésében mintegy ter 
mészetszerűen kellett Gabiról és J u da Halévi között 
egy Mózes Ibn Ezrának fellépnie, hogy a poézis orga
nikus kialakulása teljes lehessen. Gábiról erőt és mély
séget adott neki, Mózes Ibn Ezra könnyedséget és 
közvetlenséget és midön Juda Halévi ezeket egyesí
tette, méltán ülhetett a héber költészet trónusára. 

De a trónuson sem volt hálátlan az ő meatere iránt , 
kivel késöbb a legbensőbb barátság fűzte össze. És mi
dön Mózes Ibn Ezra - nem tudni, hol és melyik esz
tendőben - örök nyugalomra hajtotta fáradt fej ét, 
J u da Halévi megrázó e légiában siratta el nagy költő

társát. És az elégia következő két sorát az irodalom
történet is igazolhatja: 

•Bár nem egy anya szii.lt bennünket, 
De ikertestvérek vagyunk. • 

Budapest. Patai József. 
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' ' l ' DAVID KIRALY HARFAJA. 
, 

Evezredek peregtek le azóta, 
Mikor Dávid hirály hárfája szólt, 
Mikor a szent zsoltár békét nyugalmat 
A csüggedő szorongó szívbe szórt! 

Elnémult a szent hárfa régesrégen, 
De hangja még él, hangja megmaradt, 
Ma is fölhangzik még a templomokban, 
Mig száll a szívbe édes áhitat. 

A dal 'túlél királyi koronát is. 
A kard csengésnél hangja becsesebb. 
A kard sebet vág, de a zsoltár hangján 
A bánat szűnik, megenyhül a seb. 

Felejtés száll a királyok művére, 
De a nagy költő műve megmarad. 
A szent zsoltár szent hangja el nem némul. 
A dalnoknak ma. is babért arat ! 

Dávid király országa elenyészett. 
Hiiséges népe széjjelszórva él. 
De mit hárfája alkotott : a zsoltár 
Ma is még halhatatlanságról regél f 

25 B 

Budapest. Va1·sányi Gyula. 



A ZSIDÓK MAROKKÓBAN. 

A remény mindnyájunknak az éltető anyja, ismét 
cserben hagyott ezreket, kik rajta csüngtek s kiknek 
erősségét képezte az elnyomatás napjaiban. V észkiál
tás hallatszik távol országokból, a vér honából Ma
rokkóból. J aj kiáltás, mely szívek mélyéig hat. 

Ob ! tehát ismét szegényebb a zsidóság egy remény
nyel és gazdagabb egy csalódással. Fekete felbök 
takarják a remény csillagait, melyek bevilágították a 
sötét éjszakát. Nem napfényt láttak marokkói test
véreink, csak felcsillámló villámaugárt és eitünő 

lidérczfényt. Francziaország felől csillámlott feléjök 
a civilizáció éltet adó fénye, de sötét felhő érkezett 
Németország felől és eitakará a hajnálpírt s marok
kói testvéreink reményei e felhő szárnyain elszálltak, 
igaz szomorúságára minden müvelt embernek. 

A sötétség e honát akarom leírni kedves olvasóim
nak, hogy megismerjék e barbár népet és a köztük 
lakó zsidók szomoru helyzetét. Röviden, s csak kis 
részét annak, mit 9 év előtti utazásom alatt láttam. 
Mielőtt a leírásba fognék, előre kell bocsátanom, 
hogy nagy khlönbség van a tengerparti városok közt 
és az ország belsejéhen levö városok közt. Sötétség 
borítja ugyan e városokat is, de a szemlélő figyei
mét el nem kerülhette azon jó hatás, melyet a város 
európai lakósai - mert ilyenek is vannak nagy 
számmal - a népre gyakoroltak. De nemcsak a köz
népre ~an hatással az európai czivilizáczióval való 
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érintkezés, hanem a hatóságokra is. Mert igaz ugyan, 
hogy vasutat , távirót és épített kikötöt csak Tanger
ben találunk, minden egyéb tekintetben azonban egy
sorba állíthatjuk a tengerparti városokat Algir és 
Tunisz városaival, melyek több mint hetven éve fran
czia fennhatóság alatt állanak. Az európai hajók, 
melyek gyakran keresik fel a marokkói kikötőket, 

civilizációt vittek magukkal és az itt székelő kon
zulok pedig megtanították a barbár tömeget, hogy 
van az övéknél erősebb ököl is. 

A civilizáció megjavította e városok zsidó lako
sainak anyagi és szellemi helyzetét is. Ugy találtam, 
hogy minden tekintetben fölötte állnak az algiri zsi
dóknak, s eltekintve egy barbár szokástól - a nő a 
férfi halála után bemetszi testét - nem találtam 
náluk semmiféle visszataszító szokást. 

Iparral vagy kereskedéssei foglalkoznak, tétlenek, 
munkakerülők nincsenek köztük. A szegénység s nyo
mor nem ölt nagy arányokat, készségesen segíti ki-ki 
testvérét. Nagy része van mindebben az Alliance 
israelite iskoláinak. Állithatom, hogy kevés városban 
érték el czéljukat annyira ez iskolák, mint Marokkó 
kikötö városaiban. A franczia nyelv - az Alliance
iskolák tannyelve - fogékonynyá tette lelküket a 
civilizáció iránt, de e mallett hű fiai maradtak né
püknek és vallásuknak és meg nem vetették az ősi 

zsidó erényeket. A hatóságok túlkapásai és a. tömeg 
támadása ellen pedig védi öket kiváló fontosságu 
gazdasági szerepük, és a konzulok, kik közt számos 
zsidót is találunk. A bennszülötteket - kik idegen 
konzulátus védelme alá nem tartoznak - megvédi 
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azon törvény, mely az ülegen szolgáit és társait szin
tén a konzulátus védő szárnyai alá helyezi. 

E városok rabbinnsai között találtam művelt, fel
világosodott és tudós embe1·eket is, lák a műveltek, 

sőt az európai hatóságok tiszteletét is bírják. Első 

helyen kell említenem a fenséges és szép megjele
nésii, tudós tituáni rabbit, Duon Sárnuell. Kiválik 
még közülük a galambősz tangeri rabbi Dzsáu 
JlordechaL ki az angol és franczia nyelvet is bi rja. 

Nemcsak zsidók, hanem keresztények és mohame
dánok is járulnak eléje jogi s egyéb panaszaikkaL 
Itélete ellen njncs felebbezés, alá vetik magukn.t a 
hatóságok mindenbató urai is. 

Ez a helyzete azon városok zsidó lakosainak, 
melyekre a civilizáció parányi fénye esett, de annál 
elszomorítóbb az ország belsejében Jevő városok zsidó 
lakosainak helyzete. Magáclar volt az első állomásom 
azon az úton, melyen számtalanszor néztem szembe 
a halállal, s melyen nem egyszer egy lépés válasz
tott el a sírgödörtől, és hol magam előtt láttam a 
szó legszomorubb értelmében vett exiliumot (góluthot). 

5653. (1892) évet számoltunk, midön elhagytam 
Mogádort, hol a vámház főnökénél megünnepeltem 
az egyiptomi kiYonulás emlékét. Ötven tagu karaván
nal indultam az ünnep után Marokkó városa felé. 
Utazásunk második napj án történt első veszedelmes 
ka1andunk. Fárasztó, kietlen utakon, sziklák és begy
szakadékok közt vezetett utunk, keskeny hegyi ösvé
nyen haladtunk, letérni se jobbra, se balra nem 
lehetett. Itt tört reánk egy 300 tagból álló rabló 
csapat. Erős, szépszállegények mindannyian, a bátor 



Racbánani törzs harczias fiai. Vezetőink tanácsára 
leszállottunk öszvéreinkről és ruháinkat a köntösig 
levetettük, hogy azt azolgálatkészen átadjuk a rab
lóknak Életünket csak ily módon menthetjö.k meg, 
mondták szamaraink gazdái. 

Egy öreg férfiu, rabbi .Jomtob marokkói dajjan 
(rabbihelyettes) nem tudott elég fürgén leugrani az 
öszvér hátáróL A rablók neki estek a lerántva az 
öszvér hátáról, addig verték mellét míg habzó vér 
öntötte el száját és szemünk előtt lebelé ki lelkét. 
Sirni ezerettem volna e szörnyü látványon, csak sza
márosom jóakaró figyelmeztetésére fojtám el köny
nyeim. Ha kedves az életed, ne sirj, - mond -
a néhány könnycsepp életedbe kerülhet. Két teljes 
óráig kutatták össze-visaza ruháinkat, hat öszvért, s 
egyéb holminkat, minden értékes tárgyat elemelve. 
Végül a legczinikusabb akasztófa-humorral vettek 
búcsút tőlünk. Jó utat kivánunk - kiáltozták még 
messziröl is - óvjon meg Allah minden veszede
lemtől Vágtatva eltüntek a begyszakadékok közt. 

Különös véletlen folytán az én ruháimat nem bán
tották. Ruháim közt ugyanis európai ruhadarabot 
vettek észre, mit e véreskezü ficzkók tisztátlannak 
tartanak. Ha megtudták volna, hogy a ruha az enyém, 
ú~ én is ott feküdnék most az öreg dajjan mellett 
a kietlen pusztaságban. A tett szinhelye sziries, köve
cses volt, temetőnek alkalmatlan. Sírva vállra vettük 
tehát halottunkat, míg homokos ta.lajra. akadtunk. 
Búcsúszavaim után ott temettük el az út szélén. 
SirkiS nem jelzi a helyet, hol porai nyugszanak. 

Negyednapra minden egyéb baj nélkül szerencsé-
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sen Marokkóba érkeztünk. Betértem a város legte
kintélyesebb és leggazdagabb polgárához : Jó:..suá-hoz. 
E férfiú nemcsak hitsorsainál áll tiszteletben, de 
birja a szultán kegyét is, ki nem egyszer kéri taná
csát. Ismerve befolyását a szultánra, a város legelő
kelöbb urai versenyeznek barátságáért. E kiváló em
ber révén a marokkói zsidók anyagi helyzete igen 
kedvező, de szellemileg igen hátra vannak. 

A 25,000 zsidólelket számláló városban aránylag 
sok a rabbi, kik civilizáció tekintetében sem állnak 
a köznép felett. A rabbik nem a község pénztárából 
húzzák a fizetést, hanem a házasságok, válások esz
közléséért járó díj képezi keresetforrásukat. Mi, te
kintve, hogy Marokkóban rabbi Gerson tilalma; a 
többnejüség, nincs érvényben, elég jövedelmező üzlet . 

Alig hogy megérkeztem, már konfliktusba kerültem 
a rabbikkal. Peszách és Sebuóth közé eső szefi.róth 
napokon tudvalevőleg tilos a mulatság, a lakodalom, 
szünetel tehát a kereset. De a mi élelmes rabbijaink 
segítenek magukon ekkor is; tilos a házasság, de 
nem tilos a válás, gondolják magukban. Uton-utfélen 
hirdetik hát a válás gyönyöreit s a rágalom rút esz
közeitől sem riadnak vissza czéljuk eléréseért. Két 
legyet csapnak egy csapásra, mert az elvált férj 
a szefiróth után minden bizonynyal más hitves 
után néz. 

Ezen üzelmek ellen emeltem fel szavam, de majd
nem vesztemre. A rabbik szövetkezve rám uszították 
a tömeget. A haláltól vendéglátóm mentett meg, ki 
mellém állva védte igazamat. Oldalamon ily hatalmas 
párifogó lévén, enyém volt a győzelem. Sorjába jöt-
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tek elém a rabbik bocsánatot kérve, mit én készség
gel megadtam. 

Egy hónapig voltam kegyes pártfogóm házában 8 

ezen idő alatt sokat tanultam tőle. Meghatározott 
öaszegü adó - beszélé gazdám, az adó és vámtisztek 
főnöke - nem létezik Marokkóbnn. Az összeg meg
batározása a szultántól függ. Aratás vagy cséplés 
után a szultán körrendeletben felszólítja a megyék 
főnökeit, hogy egy hónap lefolyása alatt szolgáltas
sák be az adóösszeget az állami kincstárba. Az ösz
szeg változó. A kiseb b kerületek 400,000 franknál 
kevesebbet és 600,000 franknál többet nem azoigál
tatnak be az állampénztárba. 

A nagyobb kerületek adója olykor 1.400,000 frankra 
is rúg, mihez még a különféle ki- és behozatali vá
mok járulnak. Az összeget, hogy idejekorán beszol
gáltathassa, a főnök rendszerint a magáéból előle 

gezi, hogy azután két akkora összeget vetheesen ki 
a járások elöljáróira, kik felett korlátlan batalommal 
uralkodik. A járás elöljárói is meg akaxják tölteni 
zsebüket, tehát tízannyit vet ki a falu birájára. De 
miért lenne jobb a biró mint az előljárói, a nép fil
lérein ö is meg akar hízni. Minden zseb megtelik, 
csak a népé marad üresen. Mindenki bizik, csak a 
nép éhez. Hiába a jajszó, hiába a panasz, nem bal
latszik az a szultán elzárt termeibe. Míg csak egy 
szál ing van a szegény paraszton, addig nyúzzák. 

Ellenkezni alig mer valaki, mert igen meglakolna 
ellenszegüléseért Készen áll a vasbot, a tüzes fogó 
a a kínzó eszközök egész sora. 

Ha betevő falatja nincs már a szegény pé.rának, 
li* 
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akkor gyermekeit füz jk rabHzíjra. A pénznek meg 
ken lenni. De nemcsak a parasztot őri ez a sors, 
ez várja a birót, az elöljárót, főnököt, ha a kivánt 
összeget nem tudják előteremteni. 

Nem csodálható tehát, hogy a lakosok jó része 
nem míveli a földet, hanem utonállással, rabló por
tyázással keresi kenyerét, zaklatva a városok és fal
vak amúgy is szegény népét. 

Ily viszonyok közt képzelhetik olvasóim, milyen 
lehet a zsidók helyzete. Csak az erős életösztön és 
a szilárd ösa~etartás mentette meg őket a végpnsz
tulástól. 

Ha rabságba jut egyik vagy másik hitsorsosunk, úgy 
mindenki kész a segítségre, egyes, vagy a község 
fizesse, de a váltságdíjnak elő kell kerülni. A zsidó 
persze ennek következtében jó falat és azért külön ö
sen a zsidókra pályáznak. Ezen állapotok leírását 
egy hiteles szemtanutól hallottam, de hadd mondjam 
el saját élményeimet. 

Egy hónapi tartózkodásom után tudtára adtam 
pártfogómnak, hogy a Rachaumi törzs közé akarok 
utazni. Ez a törzs a legbareziasabb is legbarbárabb 
törzse Marokkónak. Törvényt, fönbatóságot nem 
ismernek. 

Figyelmeztetett, hogy 20 tagnál kisebb társasággal 
ne induljunk útnak, és a törzsből mely közt utazom, 
vegyek magam mellé kisérőt. Mint kitünő óvszert 
ajánlotta még a jeruzsálemi rabbik öltözékét. A rabló
csapatok tudják, mily becsben állnak a jeruzsálemi 
zsidók a bennszülött zsidók előtt s ba ily jeruzsálemi 
ember kerül kezükbe, nem ölik meg, hanem a vá-



rosba viszik, hol busáa váltságdíjat kapuak értok. 
Lelkemre kötötte még, hogy cl ne mulaszazam a 
Kadinak ajándékot vinni. Ö maga is adott erzy kis 
dobozt telve parfümmel. Mint universalis szert aján
lotta végül az amuletek irását és a kuruzslást, ez 
tekintélyt szerez zsidó ~a arabs előtt. 

Nehéz volt a szivcm, de erős az akaratom, midön 
aziván 8-án elhagytam ~farokkót. Gazdám éb a köz
bég többi elökelősége a. város falain túl kis~rl. ~Ieg

csókoltuk egymást s útnak indultam. Öt napig egy
folytában mentünk, a n-ik napon szombaton a tár
saság többs~ge zsidó volt, megpihentünk A. hetedik 
napon megérkeztem a Hachaumi törzs legnagyobb 
városába, .. 'zidi Abaszba. Vezetöm előre ment és 
bejelenté leendő házigazdámnak jövetelemet, átadva 
neki Jais ajánló levelét. Mint jeruzsálemi zsidót nagy 
tisztelettel fogadtale Félórányira elémbe jött az egész 
város zsidó népessége, asszonyostúl, gyerek estül, 
mindegyik hideg vizet és egyéb csemegéket hozott. 
Rendkivül örült az, kitől valamit elfogadtam. Körül
fogtak s majdnem tenyeren hordozva vittek be házi 
gazdám lakására. 

A város utczái keskenyek, piszkosa.k, telve szemét
tel és ételmaradékkal. A lakás mindenhez inkább 
hasonlí~, mint házhoz. Az ajtónyiláB olyan, mint egy 
sötét barlang szája. Hát még a. lakások belsö beren
dezése. A szoba egész butorzata egy zsup szalma s 
egy k6párna. 

Megérkezésem után pihenésról szó sem lehetett. 
A jeruzsálemi férfi hirére összesereglett az egész fain 
népe. Ekkor elővettem Jais reczeptjét. Amuleteket 
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adtam nekik, s varázsmondatokat mormogtam. Ők 
hálasan csókolgatták kezem. Éjfél volt már, midön 
aludni tértem, fejem alatt Jákób atyánk párnája. Álom 
nem jött szememre, a nyomor és szenvedés. képei 
folyton előttem lebegtek. 

Reggel első utam a Kadihoz vitt. Átadván neki az 
ajándékot, biztosított személyem biztonságáróL Halál 
fia sz - birdeté ki a városban - ki ez idegent 
bántani meri. Két hétig tal'tózkodtam itt, hol szem
tanuja voltam az igazi gólúthnak. 

A zsidók élete ezen falvakban állandó veszélyben 
van. Derült arczot alig ]ehet köztük látni. A gör
nyed~, sápadt alakok mint árnyékok járnak ide-oda. 
Szabad prédája a zsidó a csöcseléknek, zsidó halálát 
nem bünteti a törvény. Egy arabs ficzkó kurjantása 
elölszáz zsidó is megszalad. De nem alszik Izraél őrzö 
angyala, ki megvédi őket a végpusztulástóL A zsar
nok lelkébe is adott egy parányi könyörületet. 

Minden zsidó egy urat vesz magának, ki megvédi 
a támadások ellen, rendszerint a leghiresebb vereke
döt. Az álrabló aztán élete árán védi zsidó szolgáját, 
utolsó csepp véréig. A védnök (Cid) ezért 20 frankot 
és minden családtagja egy öltözék n1hát kap a Rha
madán ünnep alkalmával. A Cid korlátlan ura az 
ö zsidó szolgájának, ki feleit teljbatalmulag rendel
kezik. J aj a szegény zsidónak, ha ellenkezni me r 
védnökével, vérével fizet, ha nem néz gyorsan egy 
más úr után. A védnök megszerzése a következő 
módon történik : 

A kora hajnali órákban elmegy a zsidó a kisze
meli arabs háza elé, hol juhot, vagy tyúkot vág le 
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s annak véréből a ház ajtajára föcscseDt, ~zután 
elrejtőzik egy közeli helyre, hol az úr öt nem látja. 

A ház ura reggelre kelve, látva az ajtóra. föcsen
tett vért, tudja, hogy zsidó keresi oltalmát. Magához 
veszi kardját és halállal fenyegeti, ba zsidón kivül 
más valaki vérezte be házának kapuját. A zsidó ekkor 
előbujik rejtekéből, az arabs elé veti magát és meg
csókolva lábát, oltalomért könyörög. Miután a zsidó 
előbbi urát is megnevezte, felemeli öt az arabs a 
földről és biztosi~ja védelméről. 

Az előbbi úrnak pedig tudtára adja, hogy N. zsidó 
ezentúl az ő oltalma alá tartozik. Nem egyszer pár-

• 
viadalra kerül sor a két úr között. Ha az előbbi úr 
marad a győztes, úgy halál fia a. zsidó és egész 
háznépe. 

Csodálatos lelki erőt és imponáló állhaiaoosságot 
tapasztaltam a marokkói zsidó nöknél. Utolsó lehel· 
letig ellenállanak a feslett erkölcsű arabsok támadá
sainak. Erős akaratukon kívül megvédi ó'ket még a 
szigor, melylyel a csábító bűnhődik. Több helyen 
mutogatták hősi halált halt zsidó nők sze,,t sírjait. 

Borzalmas itéletnek voltam szemtanuja Szidi Abas
ban. Egy idegen törzsbeli ifjú elcsábított egy Ba
chaumi·beli leányzót. Büntetése szörnyú volt. Vas
lánczczal a földbe vert karókhoz kötözték és nehéz 
vasbottal verték agyon, Négy év előtt - beszélé gaz
dám - ugyanily balállal múlt ki egy zsidó férfi, 
kit a próféta káromlásával vádollak. 

Iuonyat nézni, hogy viszik a zsidót a biró el~. 
Két hajdu kiséri, egyik nyakánál fogva hurczolJ.• 
..Pval, mig a másik irgalmaüanul ütögeti. A haJ· 
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dukat rendszerint megelőzi a zsidók vesztegetési ösz-· 
szege, melylyel az ártatlant kiváltják. lly jövedel
mező pénzoperácziókat persze gyakran alkalmaz a 
Kadi. 

A zsidók külön városrészekben laknak. A ki este 
a gettó falain kívül tartózkodik, életével fizet. Az · ' 
arabs utczákon tilos a zsidónak lovagolni vagy czi
pőben járni. Az országuton is le kell a zsidónak 
szállnia a szamárról, ha arabssal találkozik. 

Képzelhetni, hogy ily viszonyok közt milyen a zsi
dók szellemi állapota. Babona, boszorkányhit, sötét 
fanatizmus uralkodik a lelkeken. Minden jóravaló 
ember legalább tíz amuletet hord magánál és min
den valamire való asszony tud egy néhány száz be
teggyógyító, sebforrasztó varázsigét. .Rabbit egyáJta
lán fel nem vesznek, ha nem a kuruzslás nagy
mestere. 

A zohár misztikus könyve egyedüli olvasmányuk. 
Találtam ugyan egyéb régi könyveket és kéziratokat 
is, de ezeknek egyedüli olvasója a moly. 

Rabbi Gerson tilalmát el nem ismerik s többnejü
ségben élnek. A férj korlátlan ura nejének és gyer
mekeinek. Már 7-8 éves korukban összeadják őket 
annak rendje és módja szerint, ·de néhány évig még 
szülöiknél maradnak s csak 1~-13 éves korukban 
visznek a fiatalok közös háztartást. Nem egyszer lát
tam fórjet hites feleségével a porban játszadozni. 

A nevelés igen gyenge lábon áll. De csoda-e, ha 
a nevelés a müveletlen anyá-kra van hagyva. Egész 
Marokkóban - a tengerparti városokon kívül -
nem ~léJtam olvasni tudó nőt. Tanitóik is vannak, 
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rl e ezekben sem sok a köszönet . Egész prodagogiai 
tudásuk és tapintatuk : a bot. E sok hiba elősorolása 
után el nem hallgathatok egy szép szokást, melyet 
náluk tapasztaltam és melyből mi is tanulhatnánk 
valamicskét. A templom küszöbét szent áhítattallépik 
át, a rend példás és imáikat a legszebb melódiákkal 
reczitáljak. Mily távol állnak a mi templomaink a 
szent áhitattól, mily példás bennük a rendetlenség 
és mily zagyva az ima melódiája! 

Az elősorolt hibák mellett is a zsidók nagy szellemi 
felsőbbségben vannak az arabsok felett. 

Ilyen volt a zsidók helyzete kilencz év előtt, mi
dőn egy igazán liberális uralkodó állott Marokkó 
élén. Az ö uralkodása alatt igen sok zsidó magas 
állami tisztet viselt. Az arabsok nem is nevezték 
máskép, mint «zsidó sz ul tán n és a marokkói zsidók 
ez időben élték aranykorukat. 

Részesültem az <t aranykor áldásaiban D, de kivettem 
részem az üldözés korából is. Marokkói tartózkodá.· 
som alatt halt el e kitünő uralkodó. Halálával rém
napok következtek a zsidókra. 

Együtt szenvedtem, együtt éheztem velük s együtt. 
indultunk a kemény fogságba, melyből csak testvé
reink könyörülete váltott meg. 

Nem akarom olvasóimat borzalmas leirásokkal un
tatni. Csak néhány szomorú epizódot mondok el. 
Szid I1·chalb~n ültem meg a Szukkóth ünnepet. Már 
kora reggel együtt voltunk a templomban. Istentisz
telet alatt ért bennünket a lesujtó hir: •meghalt a 
sz ul tán If. Szomorua.n tapasztaltuk mindjárt a kegyes 
uralkodó hiányát. Még az istentisztelet alaU ránk 
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töJ·t a szabadjára er esztett csorda. Egy apát, ki két 
O és 12 éves leányl<á,jának védelmére kelt, rövid tőr
rel sziven szórták, e sors érte még 20 testvéreimet. 
A rablók móg folytattá.k volna véres munkájukat, ha 
a város határában meg nem jelenik egy idegen törze
beli rablóosapa t. Mindent otthagyva, . eszeveszetten 
futottak az erősebb ököl elől. Gúzeba kötvo feküdtem 
ón is, mig teRtvéreim meg nem m entettek ezorult 
helyzetemből . Egy üres pinezé be rejtőztünk, hogy 
puszta életünket m egmentsük. Midőn a veszedelem 
olRubant fejünk fölött, előjöttünk rejtekhelyünkbőL 

Hzörnyü látvány tárult elónk. Halálhörgés, fájdalmas 
nyögós, s~dvl'epesztő zokogás borzalmas harmoniát 
n1kotott. 

Könyünk elvegyült a patakokban ömlő vérrel. Ez 
cseményel{et közöltem akkor több zsidó lapban Blum 
Honnan budapesti lakos révén, az Allgemeine J. 
Zeitungban is. 

Egy éjjel húsz zsidóval együtt elhagytam e bor· 
zalmas azinhelyet. Járatlan utakon futottunk, mint 
az üldözött vad. Levélzörrenés halálsápadtá tett, a 

maclárcsicsergéstöl megijedtünk. Ha senkisem volt 
nyomunkban, akkor is futottunk. Három hónapig 
kózröl-kézre kerültem, majd itt görnyedtem a rab· 
láncz alatt, majd amott. S velem együtt bitso1·sosaim 
ozroi, gyermekek, nők, öregek. 'J'eHtvéreink nem ld· 
móltek pénzáldozatot, de hasztalan, holnap ők jutot
tnk fogságba volünk együtt. Egy szegény nőt láttam, 
kit már húszazor váltottak ki. Az út fáradalmait és 
n,11 üldözők kegyetlenségeit keves~n birták ki sokáig. 
Sok ezerre tehető e zsidó áldozatok száma. Boldog 
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halottak jobban jártatok, mint éleiben maraut test
véreitek. 

Szerencsésen és csodával határos módon menekiiltem 
meg 600 testvéramm el együtt. Három hónapi sze n
vedés után Casa Bianea városába érkeztünk elron
gyosodva, éhezve és elcsigázva. A város zsidó lakói 
igazi zsidó jótékonyságot gyakoroltak velüuk. Áldj a 
meg őket érte az Isten ! 

Ilyenné alakultak a viszonyok a király halála után 
és ilyenek most. Jogosan mondja a talmud : «Nincs 
ezerencséje a zsidónak ,, . A megváltás napja látszott 
feltünni Francziaország felől, de csalfa remény lett 
belőle. 

Jeruzsálem. Leviso n Sánd m·. 

•• l 

LOW LIPOT LEVELE. 

Néhai testvérbátyám, d1·. Pillitz Dávid hagyatéká
ból közlöm Löw Lipótnak alábbi levelét, melynek 
megértéséhez semmi magyarázat nem szükséges. Csak 
bátyámra nézve teszem itt azt a megjegyzést, hogy 
akkoriban külföldi felekezeti lapokba is elég sűrűn 

írt tudósításokat, egy temesvári német lapba pedig 
verset, novellát is. Közleményeit nem szokta saját 
nevével jegyezni. H éber tanulmányait, malyről a le
vél említést tesz, boldogult bátyám Páduában foly
tatta. 

Ime a levél, melyet egészen híven közlök, csak iró· 
jának rövidítéseit egészítern ki egy-két helyen: 
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Redak lion de1· Monatscluift für .iüdische Theologie. 
Szegedin, am 30. December 1858. 

' 
Herzlich \Villkommen im 13(en) Ch(a.nanja)s Wcrk-

statte l Ihren Berich t we1·den Sic mit Ausnahme der 
Notiz über Pápa abgedruckt finden. Das wescntliche der 
P(áptt)or Neuigkeiten war bereits rJe:-;etzl, als Ihr w. 13e
richt ankam. Irre ich nich t, so sind 8io der Dr. Pilli t,z, 
der früher Rabbinats-Candiclat war und elen ich als einon 
genialan Mann kenne. Mit der von Ihnen gewahlten 
Signatu l' können Sie aus j edom beliobigon Orte schreiben. 
Wie Vieles könn te lhnen D. Ch. verdanken l Ich erlaube 
mir, Sio dringend um Jhre Mittwirkung zn bitton. Viel
Jeicht schaint cs lbnon auch angemessen, mir eine his
toriseho Notiz über Ihro Gemeindo zu geben. Warnm 
Htsat Ihr Vorstand elen B. Ch. nicht kommeu? 

1\lit besonderer Hocbachtung lhr ergebencl' Lötv. 

Czím: Sr. Woblgeboren, des Horrn Drs. D. l)illitz in 
Voszprím. 

Korfestő nincs sok e levélben; de igen érdekes vi
lágot vett a kiváló levólirónak mint szerkesztőnek 

is f.trndhatatlan tevókenységórc. 
V cszprém. J) r. Pi If i lz J) e o ó'. 

Kötelessége-e az államnak a területén lótcző folako
zeteket vallásos életük megnyilvánuh\anibau anyagilAg 
ós erkölcsileg támogatni ~ Ebben a kórdósben, molyet, 
mostan ~,ranoziaorszt\ghan igon sok nomesen gondol-
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kodó embet· megelégedésével úgy oldottak meg, hogy 
n. felekezeti és állami élet belső feladatköreinek külön
féleségét hangoztatván, azoknak teljes különválását 
kimondották, ebben a ké1·désben - azt hiszszük - a 
müvelt nemzetek még nem mondották ki az utolsó 
szót és az állami élet fordulataiban a felekezetek vi
szonya az államhoz még igen sokszot· fog szönyegre 
kerülni. És itt nem a felekezetek között kiélesedő har
czokra és küzdelmekre, nem a vallásos türelmetlenség 
vad kitöréseire gondolunk. Ellenkezőleg. Az a vélemé
nyünk, hogy az objektív és igazságos gondolkodás az 
egyes felekezetek ténykedéseit az államot fentartó osz
lopokként fogj a támoga.tni és erősíteni. Minél jobban 
kijegeozesedik majd az emberiség köztudatában a vágy 
az egyének erkölcsi nevelése után, annál jobban erő
södik a hit, hogy itt a felekezetek közremüködését 
nélkülözni, annyi mint a czél elérését nem akarni, 
vagy legalább is a czélt elodázni. 

Szándékosan használjuk a felekezet szót és kerüljük 
a vallás kifejezést. Má1· megszoktuk, hogy e két fogal
mat egymástól elválasztjuk és a felekezet mellé min
dig odagondoljuk a lelki vadságot, a türelmetlen fana· 
tizmust, a pusztitó emberbalált. Ellentétben a va/lá ·sal, 
mely alatt a szelidség, a jóság, a becsületesség, a lelki 
megadás, a szeretet, a bocsánat és az ahhoz hasonló 
erkölcsi tulajdonságok eírtetnek. Ezzel a felfogással 
szemben kiemeljük, hogr o. felekezetek nem egyebek, 
mint a vallás formái és a vallásosság másképpen mint 
a felekezeti életben nem is nyilatkozik meg. 

Mert igaz ugyan. hogy sok valh\sos ember & maga 
vallési érzését a meglevö felekezetek életében nem 
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elégítheti ki s új formákat keres. De az már teljesen 
mindegy, hogy valaki a meglevő felekezetek keretében 
vagy azokon kívül talál-e kielégitő formákat. Tény az, 
hogy formákat keres és tény az, hogy a vallásos em
ber keresi a formákat, a midőn a maga vallásosságát 
ki akarja elégíteni. A formáltnak megnyilatkozása pe
dig már is felekezet. Hogy templomban ezer etünk-e 
inkább imádkozni, vagy otthon, szobánk elzárt falai 
között, az a.zon tény előtt, hogy imádkozunk, nagyon 
mellékes körülmény. 

A mikor tehát valaki azt mondja, hogy ő vallásos 
ember, de azért egyetlen positiv vallás hittételeit sem 
respektálja, annak - minthogy a vallásossága okvet
lenül formában fog megnyilatkozni - bátran oda 
vethetjük, hogy maga magának új felekezetet alapí
tott, és pedig olyan felekezetet, amelyhez most még 
csak ö tartozik és a melynek positiv tanait most még 
csak ő követi. :Oe idővel, ha majd igen sokan, vagy 
legalább is többen így gondolkodnak és gondolataikat 
ezervezetben megcsinálják, akkor rögtön újabb feleke
zet támadna, amely a maga tételeivel, fölfogásaival 
különböznék a többitől és éppen e különbözöségénél 
fogva, a maga fölfogását tekinten~ az egyedül helyes
nek, úgy hogy a felekezetek elleni harcznak az ered
ménye - még egy felekezet. Hiszen a meglevő fele
kezetek csakugyan úgy keletkeztek, hogy a népben élő 
vallásos hitből fakadó szokásokat, vagy már meglevő 
vallásos ezertartásokat vallásos cselekedeteknek núnö
sitették és az azok ezerinti életmód az illető felekezet 
ismertető jegyévé lett. Felesleges volna itt példákkal 
elöhozakodni. 
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Ismételjük: vallás felekezet nélkül és vallásosság 
felekezetiség nélkül elképzelhető ugyan, amint elkép
zelhető minden elvont fogalom. De azért a valóság
ban éppen úgy nem létezik, amint a valóságban az 
elvont fogalmak sem léteznek. A sz~pséget, a formák 
gyönyörködtető összhangját mindig csak tárgyakon 
tudjuk élvezni és a vallásosság érzései is mindig egy 
felekezeti életen belül szemlélhetök. S amíg csak val
lásos emberek élnek a földön, mindaddig a felekezeti
ség sem szünbetik meg. . 

A felekezetiség lélektani folyománya a vallásos
ságnak. Ezt az igazságot akarjuk leszögezni azok szá
mára, akik a vallásosságot áldásnak mondják, de a 
felekezetiséget átoknak és azért szívvel-lélekkel, a 
meggyőződés belső hevével minden keretet elégetnek, 
mely a felekezeti élet fennállását erősíti. Mi ezt a gon
dolkodást félbenmaradt gondolkodásnak neveznők és 
pedig azért, mart csak a gondolkodás elején áll, ott 
ahol az ész még kisérletek nélkül elmélkedik. Mert 
nem próbálja meg, hogy fölfogását a való életbe átül
tesse és nézze, hogy az igaz élet forrongásaiban a 
k ülönböző vallásos érzés, áramlatok érintkezései foly
tán nem támadnak-e az emberben oly okozati ténye
zők, melyek egy bizonyos irányban való cselekvésre 
indítják. Mert mihelyt valaki vallásos érzésből kifo
lyólag cselekszik, már is vagy egy bizonyos felekezetet 
alapit, vagy egy meglevő felekezethez tartozik. 

A felett még vitatkozhatunk, vajjon az ember val
lásos érzései természetes érzések-e, vagy évszázados 
nevelésnek a termékei, malyeket újabb nevelés, pl. a 
felvilágosadottság ismét eltüntethet. Lehet a vallásos 
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érzés természetessége és természetellenessége fölött 
vitatkozni. Lehet káros volta mellett a bizonyítékok 
egész sorát fölhozni. Azt is mondhatják, hogy a roany
nyiben a vallásos érzés természetes érzés, szülöanyja 
egy felsőbb lény előtti megokolatlan, babonás félelem. 
Mindezeknek az állitásoknak erős vagy gyenge olda
.l aira reámutA.tni nem a mi feladatunk. Végezzék azt 
el azok, akik az emberi lélek sajátos képességeivel és 
hajlamaival foglalkoznak. Mi csak arra a tényre uta
lunk, hogy a mai társadalomnak a müveltjei is leg
nagyobb részben nemcsak valamely felekezethez tar
toznak, de belsejükben is a vallásos érzések hatása 
alatt állanak. 

Az emberiség haladásának egyes állomásait, a belső 
életnek mozzanatait megfigyelvén, arra az eredményre 
kell jutnunk, hogy az ember nemcsak társadalmi lény, 
hanem arra is, hogy vallásos lény. És amint társa .. 
dalmi életében m.indig kereste azt a formát, malyben 
boldogulásának föltételeit legjobban megtalálhatja: 
éppen úgy keresi a vallásos életben is azt a formát, 
melyben lelke, érzése és erkölcsi tudata legjobban 
megnyugodbatik. Ami a társadalmi élet kielégítésében , 
az állam, ugyanaz a vallásos élet kielégítésében a 
felekezet. Miként az államhoz való ragaszkodásnak az 
érzete mértéke a társadalmi érzésünknek, éppen úgy 
mértéke vallásos érzésünknek a felekezethez való 
ragaszkodás. És amint államunk, hazánk szeretete 
kiinduló pontja a helyes, becsületes és szorgalmas 
életmódunknak: hasonlóan a. felekezet szeretete is 
alapja az érzés nemessége, a törekvés tisztasága és 
gondolataink fenköltségének 
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A felekezeti életben gyökeredző nemes indulatok 
núndenesetre oly természetűek, hogy az állami élet 
fejlesztésében és javításában, előkelő és szükséges 
helyet foglalnak el. Ez teszi parancsoló köteleaségévé 
az államnak, hogy amennyiben a felekezeti nevelés a 
társadalmi élet fölvirágoztatásában hasznos tényezövé 
lehet, ezt a nevelést gyá:r:polítsa, támogassa és istá
polj a. Az állam föladataihoz tartozik, hogy polgárai 
minden érzését a közboldogulás felé irányítsa és nem 
hagyhatja parlagon a felekezeti érzést sem. Az erköl
csiségre és a nemes életmód gyakodására az állam a 
felekezeti életen belül jobban nevelhet, mintba elvon
tan adatja elő az erkölcsi tanításokat. A felekezeti élet 
történeti vonatkozásaiban az illető felekezet tanításai 
a maguk valószerűségével bensőbb, igaziBb és átala
kítóbb hatással lehetnek az ember lelkületére, mintha 
azokat elvontan tárgyalják. Az emberi lélek sajátságai 
közé tartozik, hogy az átélt tapasztalatok, az átérzett 
igazságok jobban hányítják cselekvése módjában, mint 
az észszel fölfogott, helyesnek elismert, de különben 
csak elméleti úton elsajátított tanítások. 

Merjük hangoztatni, hogy a felekezeti erkölcsi neve
lés, ha az erkölcstaura helyezi a fősúlyt és ba föl
adatai közé az ember képzését és alakítását állítja a 
homloktérbe, hatásosabb és nyomósabb minden egyéb 
nevelésnéL A helyes nevelésnek egyáltalában pszicho
logiai alapon kell megindulni és így a lélekre és ér
zésre ható minden inger alkalmazandó a kitözött czél 
elérésére. És ba a magyaT fiuban a magyar történet 
egy-egy kivá.lóan nemPB alakja jobban tudja azt az 
érzést. megel'Ösíteni, mely az illető fiuban és a törté-

Az 1.\llT Évköuyc:e 1906. 
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net illető alakjában közös, akkor felekezetének példa· 
adó alakja is jobban fogja megerősíteni abban az 
érzésben, melyet az i llető felekezeti alak szemlélete 
után magában is fel fog fedezni. Bizonyos, hogy a 
fel ekezeti példa jobban vésődik a gyermek és az em
ber szivébe, mint a világtörténeti példa. Sokrates élete 
csak elég megható, de a zsidó gyermekben Jeremiás 
szenvedései és életsorsa mégis jobban fejlesztik azt a 
gondolatot, hogy az igazi ember a meggyőzödéseért, 

lelki nyugalma, élete és népszerü hírneve elvesztésé
nek az árán is síkra száll. 

Bizonyos, hogy az államnak és a társadalomnak 
égető szüksége van reá, hogy fiaiban folyton ébren 
tartsák a szimpathiát a magasabb eszmék és eszmé
nyekért. Éppen azért kötelessége, hogy lehetövé tegye 
azt az életmódot, me]ynek talaján az ilyen eszmék 
tenyésznek. 8 minthogy a felekezeti élet már termé
szeténél fogva a legtöbb példáját nyujtja az utánzásra 
méltó cselekedeteknek és tanításoknak, azért kell, 
hogy az állam kötelességének tekintse a felekezeti 
élet anyagi és erkölcsi támogatását. Tisztán erkölcs
fejlesztés czéljából. Az ö felekezetek fölött való állása 
abban mutatkozhatik csak, hogy egyaránt támogatja 
a felekezeti intézményeket és polgárainál a felekezeti 

. hovátartozást sem érdem, sem bűnszámba nem veszi. 
De nemcsak a tanítások tartalma az, amelyekéri a 

felekezetek az államtól támogatást igényelhetnek. Ki
emeltük, hogy a felekezeti erkölcstanítás hatásosabb 
a felekezetközinéL Ugyanaz áll a többi intézményre 
is. Egy országnak a jótékony intézményei pl. nem 
csak azt aczélt szolgálják, hogy fennállásuk az emberi 



nyomort en y hí ti, hanem ro ellékesen azt is, hogy az 
emberi közösség érzetét ébresztik bennünk. Mindakét 
czélt a felekezet jobban szolgálhatja. És itt ismét az 
emberi lélek sajátságaival számolunk, amelyben az 
együttérzés tudata fokozódik, ha annak oltárán egyé
nileg is áldozik. Nemcsak a hiuságnak van abban 
része ; ez egy sa j á tos pszihologiai igazság, hogy a 
dolgokkal jobban törődünk, ha saját magunk nehéz 
fáradsága létesítette és alakította. Hivatkozhatunk a 
zsidók közismert jótékonyságára, melynek egyéb fele
kezeti tanításai és felekezeti életmódjában gyökeredző 
okain kívül az sem az utolsó, hogy a zsidó megazorolt 
helyzetében teljesen magára bagyatván, egymaga volt 
kénytelen a segítés módján gondolkodni, és önkény
telenül is természetévé lett az az érzés, mely öt em
bertársai segítségére nemcsak ösztökélte, hanem a se
gítés módjában úgyszólván feltalálóvá tette. Ha az 
állam a területén levő társadalmi intézményeket vala
melyik napon államosítaná és azoknak (;llátását a 
közpénzekből elrendelné, oly mértékben, hogy az ön
kénytesen elvállalt kötelezettségeket adó alakjában ki
v~tné, az az adó már rövid idő mnlva sokkal gyéreb· 
ben folynék be, mint eddig, ha a fizetök tudnák is, 
hogy a tőlük beadott összegek a tőlük helyeselt czé
lokra gyüjtetnek. Egyszerüen azért, merl zsebükön ott 
éreznék a kényszerítő kezet és azalatt szivükben el
hallgatna a közérzés, és azonkívül hiányoznék a se
gítség módozatait megteremtő találékonyság, meJy a 
jótékonyságba. életet és eleven érzést nsz be. 

Nem azt akarjuk elhitetni, hogy az emberekben 
erősebb a felekezeti mint az állami, vagy mondju.k a 

l • 
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bazn.üui Ól'zé~. Nom Íl:! á.llHjuk, hogy az embe1·ek szivc
sebben áldoznak felekezeti, mint hazai czélokra. Csak 
azt mondjuk, hogy az állami élet kiterjed t volta és 
egyéb te1·mészetes sajátossága az erkölcsi érzésekre 
kevésbbé kihat, mint a felekezeti tudat. És mert nem 
frázis, hogy az erkölcsös érzés igazi alapja az ember 
boldogságának, sőt boldogulhatásának is, az államnak 
azt az érzést saját jóléte és saját fennállása érdeké
ben minden oldalról meg kell támasztania, amjnt 
megtámasztja az állam mindazokat az alkotásokat, 
melyeket egyes polgárok elhatáTozása a közboldogulás 
érdekében helyesnek talál. 

Minél jobban haladunk annak az igazságnak a nyo
mán, hogy az embert a saját és a köz jol felfogott 
érdekében egyénesíteni kell, annál jobban kell őrköd
nünk a felett, hogy a nagy társadalomban bizonyos 
csontosadási középpontok keletkezzenek. melyek az 
egész közezervezetet vérkerjngése menetén táplálják. 
Mikor az embert arra neveljük és oktatjuk, hogy a 
nagy közösség egy-egy lánczszeme, ebben benfoglal
tatik az a pars.ncsoló követelés is, hogy neki magának 
erősnek és szilárdnak kell lennie, ba a társadalmat 
erősnek és szilárdnak óhajtja látni. Meg kell hát ad
nunk minden eszközt arra nézve, hogy önmaga meg
azilárdulhasson. És sajátságos ! A társadalmi jelensé
gek minden terén már hódított az a fölfogás. Az állam 
támogatja és lehetövé teszi a legkülönfélébb társadalmi 
úton létesített intézményeket, ba ezeknek a kihatása 
csak szükebb körre is áldásos. Sőt megosztja a maga 
hatalmát másokkal is, midön a kormányzás körében 
jogokat ad ki kezéből az n. n. autonomikus testüle .. 
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tel< nek. S mindezt miért? Azért, mert abböl a helyes 
fölfogásból indul ki, hogy életünk és környezetünk 
szükebb területén kell megtanulnunk és kitapasztal
nunk a közérzést, amint a gyermek is a szülöi házban 
tanulja meg legelőször a lehetőségek és lehetetlen
B.égek ismereteit. És nem azok a nemzetek és népek 
lettek nagygyá, erőssé és tegyük hozzá azt is, nem 
azoknál a nemzeteknél rendelnek alá minden szüksé- · 
get a morális érzésnek, ahol az állam a maga erejével 
és hatalmával, a maga erkölcsi prestigeével mozgat 
és irányít, hanem azok az államok, nemzetek, népek 
és társad alm ak válnak nagyokká, erőssé és ismételten 
mondjuk: erkölcsö."sé, ahol az egyéni szemlélet, a tör
téneti emléke_k közvetlen elevensége, a köz ös tradi
cziók bensőbb és családiasabb volta tanította az embe
r eket az együttérzés és együttes élet szükségességére. 

Halljuk az ellenvetéseket és látjuk a fejcsóválást. 
A felekezetek az emberiség történetében nem a fent 
vázolt szerepet tekintették munkásságuknak. Azt mond
ják, hogy az emberi nyomor és elhanyagoltságnak, a 
morális érzés hanyatlásának, az emberek gyülölségé
nek, a tudatlanságnak és a vakbuzgó sötétségnek 
éppenséggel a felekezeti élet volt az igazi talaja. Hát 
ez a vád, bármennyire történeti bizonyítéket boznak 
és hozhatnak fel mellette, nem egészen igaz. Élhet
nénk azzal a közismert és windenkitől fölhozott igaz
sággal, hogy abban nem a felekezetek voltak a hibá
sak, hanem a felekezetek papjai , akik egész befolyá
suka.t az emberek egymás elleni izgatására és a vak
buzgó türelmetlenségre fordították. A védekezésnek 
ez a módja a tényeknek is megfelel, de mi mégsem 
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akarjuk igénybe venni, mart azt hiszsziik, hogy ennél 
sokkal nyomósabb tényt állithatunk az említett vádak 
ellenében. 

A felekezeti élet azért nem hatott javítólag az erköl· 
csökre és a közérzésre, mert - bármilyen furcsának 
hangozzék is - a ozivilizált államokban mindaddig 
rövid korokat és kisebb közösségeket kivéve nem volt 
igazi felekezeti élet. A felekezeti élet egyoldalusága tette 
a felekezeti életet nenl igaz'iuri. S bár ez a mi elfogu· 
latlannak fellépő értekezésünk az öndicséretnek még 
a látszatát is kerülni igyekszik, még is ki kell emel· 
nünk, hogy ebben a tekintetben egyedül ami vallásos 
' ezetöink képeztek dicséretes kivételt, amennyiben a 
mi felekezeti életünk soha sem nevelt egyoldalúan 
csakis szertartásokra, hanem igyekezett olyan milieu 
megteremtésére, malyben a nemes érzések legjobban 
tenyészhetnek. A mi hiveinkben a vallásos tanítá
sok fejlesztették az ész és érzés erejét. A mi val
lásos hiveinket minduntalan ta.nították, hogy az élet 
adott viszonyai között mint kell élni ós mint kell 
viselkedni. Voltak vallásos tanítóink között fana.tiku
sok és fel világosodottak, kabbalisták és filozófusok, 
de bármit tanítottak, mindenben a theoriának az élet
tel való összhangoztattisnak az igyekezete vezette őket, 
és az általuk helyesnea elismert életmódtól való elté
rést az n. n. magasabb vallási szempontokért sem 
engedték meg soha. És igaz vallásos zsidónak a zsidó 
közturlat csak nzt ismerte el, aki erkölcsi életében 
t~ppen úgy alávetette magát vnllá a, illetve felekezete 
szabályainak, mint a felekezet szert&rtásos törvényei 
körül. , minthogy a tön·ény és igazság tiszteletét még 
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a vallásos ér~éeek fölé is rendelte, lehetetlenné tette 
a vallásos pusztítáaokat, az Isten dicsöségére véghez 
vitt öldökléaeket. Szóval , mi még a vallásos életet is 
teljesen alárendeltük a morális érzésnek, amit nem 
csak tanítottunk, hanem intézményeinkben, életutasí
tásainkban a köztudatba bele is vittünk és sarkigaz
sággá tettünk. 

E kis kitérés u tán arra akarunk reámutatni, hogy 
a felekezeti élet - a zsidókat kivéve - tényleg egy
oldalu volt és a ezertartásos életen túl nem igen ter
jedt. Voltak ugyan morális törvények, de mert az állam 
ezeknek betartását kényszerítő eszközökkel, úgy ahogy, 
r eáparancsolta az emberelue, megszokták, hogy a 
morális törvényeket az államra bízzák és a felekezetek 
föloldottaknak gondolták magukat az alól, hogy a ren
delkezésünkre álló e~zközökkel a morális törvények
nek olyan érvényt szerezzenek, mint a szartartások
nak Megbiztak az állam erejében. Ez pedig csak 
annyit ért el, hogy a polgárok a törvény betűjéhez a 
testi büntetéstől, vagy az anyagi károsodástól való 
félelmükben ragaszkodtak is legtöbbnyire, csak a hátsó 
ajtókat keresték, melyek a büntetés alól való kivonás
nak az útját biztosították Az embernek így két ura és 
parancsoló ja lévén : a:; állarn és a felekezet- önkény
telenül bár, de az ember lelki életében az a fölfogás 
jegeczesedett ki, hogy az állami élet hatáskörébe az 
erkölcsi, a felekezetiébe a ezertartások tartoznak. 
Minthogy az utóbbiak az Istent megillető tiszteletet 
szabályozzák, világos, hogy nagyobb sulylyol is birtak 
a vallásilag gondo;tkodni nem tudók előtt. Igy történt 
azután, hogy tényleg a szertartások terjesztésével es 

l 
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azzal, hogy a szartartásoR ~letnek hiveket Rzereztek, 
maradandóbb érdemeket véltek szerezhetni. Terjesz
tették tehát - de, ismételten mondjuk, csakis a szer
tartáRokat - a szerintük kiseb, mert csak emberi ér
tékü, törvények lábbal tiprásával: tüzzel és vassal. 
Gyilkoltak és pusztítottak a ezertartások egysége ér
dekében és az egyszer fékevesztett indulatok elvesz
tették a morális érzéket ott is, ahol nem Isten nevé
ben köllett pusztítani. Öltek és gyilkoltak pénzért, 
ezeretőért és bizony sokszor cRak úgy legénykedésből 

is. A felekezeti élet egyoldalusága az államra bizott 
társadalmi törvények egyensúlyát is erősen megbillen
tette. Mivel a felekezeti életben a ezertartások elő

térbe léptek, teljesen elfedték a felekezetnek azt a 
czélját, hogy a társadalmat boldoggá és megelége
detté tegye. 

A felekezet megteszi kötelességét, mihelyt ezt a.z 
ogyoldaluságot elhagyja és összes fellidatainak a telje
sítésére vállalkozik. Hisz az emberi társadalom boldo
gulása nem a tö1·vényektől, hanem a törvények végre
hajtásától függ. Függ a szellemtől, mely a végrehaj 
tókban él és függ az emberek érzésvilágátóL Ez utób
bit pedig leginkább azok az életviszonyok teremtik és 
szabályozzák, amelyek között élnünk kell, de amelye
ket magunk létesítettünk. A létesítést azonban meg
előzi az akarat, mely annál erősebb, minél több té
nyező hatásának eredőjeként jelentkezik. És a fele 
kezet mindig több tényezővel rendelkezik. Az állami 
élet ereje sokat tudott teremteni és alkotni ; a meg
levő dolgokat szabályozta és rendszeresítette. Ha na
gyot müvelt is és ha a köznapiság gondolkodásából 
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kiemelkedve, álla~dó és maradandó alkotásokat hívott 
is életre, mégsem rendelkezett az állandósitás eszkö
zeivel, mert az emberek gondolkodását az állam sohse 
tudta irányítani, legfeljebb az emberi cselekedeteket. 

A meglevő morált meg tudta védeni, de a n1o1·ált 
nem. A gondolkodás igazságtalanságát nem szüntette 
meg soha, csak a jogra vigyázott. Az igazságokat min
díg csak a maga szempontjából kereste és a salus 
reipublicae volt a sup1·ema lex. A míg az állami élet 
igazságtalanságai meg nem szünnek, addig az állam 
igazi morálra nem is taníthat. Egyszerüen azért nem, 
mert nem alakíthatja át olyanná a környezetet, hogy 
abban igazságtalanságok elő ne forduljanak. A fele· 
kezet inkább teheti. 

De nem képes az állam arra, hogy állandó marál
érzetet neveljen az emberekben azért sem, mert a 
maralitás mintaképeit nem állíthatja föl. Minden nem
zet történetében egyes kiválóságok képei kialakúlnak 
és a köztudatban emlékük fölidézésével bizonyos ne
mesebb érzések ébrednek. Csakbogy ezek az érzések 
összességükben nem a maralitás érzetei. S amennyi
ben a nemzetek történetének fölszinén mutatkoznak 
is morális jelenségek, ezeknek az élete sohse szövő

dött át annyira a nép életével, hogy érzésük, cseleke
detük és gondolkodásuk mint a nép érzése, gondol
kodása és cselekedete j elennék meg. Ezek mint külön
álló, nagy j ellemü férfiak élnek a köztudatban. akik
nek cselekedeteit a hozzájuk hasonlók helyeselnek és 
jónak találnak, db sohase hatottak azzal a közvetlen
séggel, melylyel a va.llásalapítók. Még nevük sem ér t 
le oly mélyen a néprétegekbe, mint a vallásalapítóké 
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és így nem birnak azzal a történet és életmódtól át· 
ihletett milieuvel sem, mely a lélekrehatásnak elen
gedbetetlen követelménye. 

Mondottuk, hogy az állam állandó morálérzetet 
nem képes nevelni, de a felekezetek igen. Nézzük, 
igaz-e ez az állításunk. Vajjon mi neveli az emberben 
a morálérzetet ? Mindenesetre nagy része van a neve
lés munkájában azoknak a sarkigazságoknak, melyek 
a durva bűnöket (öléa, lopás stb.) tiltják. Az állam 
ennek a tilalomnak a megszegését parancsolja, mibelyt 
a haza java kivánja. És a felekezet? Opportunizmus
ból hallgat, az igaz és nem meri a tilalmat abban az 
esetben is fentartani, amidőn az állam egyenesen a 
megszegését követeli. De ha már semmit sem tesz 
annak meggátlására, legalább is gondolkodásra kény
~zerít és mert az egész világon egységes elvek ezerint 
tanít, ezt az opportunizmust ellensúlyozza. Sőt min
denütt ébren tartj a a vágyat, hogy a közéletben az 
igazság és a békeezeretet minél jobban megerősödjék. 

Ezt a megokolást nem azért említjü~ legelőször 

mintba a legfontosabbnak tartanák. J ól tudjuk, hogy 
a gyilkolás, lopás s hasonló bűnök ellen ellégé véd a 
társadalmi igazságérzet és ahol nem teszi, ott a fele
kezet - legalább a jelenlegi korban - csak igen 
keveset tehet. De a jó nevelésnek nem is az a föl
adata, hogy a bűnök ellen megvédjen, hanem inkább, 
hogy megteremtse a milieut, mely az erkölcsös élet
módot kívánatossá teszi. Hogy olyanná nevelje az 
embert, hogy igazi örömet és jólérzést a nemesebb 
élvezetekben találjon. És itt a történetet hivhatnák 
tanuságtételre, hogy a vallás, amely korokban és amely 
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vallási környezetben nem egyoldaluan a szertartások1·a 
nevelt, sokkal eredményesebb működést fejtett lti, mint 
az állam. Hivatkazunk a zsidókra és a protestáns fe-
1ekezetekre és reá mutatunk, hogy az államok és 
államfők törekvései népeik kiművelésére és a müvelt
ség kiterjesztésére mindig múló jelenségeknek marad
tak, míg ott, ahol a vallás erej éből fakadt az igyeke
zet, állandóan m egmaradt élő igyekezetnek és ha külső 
körülmények akadályozólag léptek is föl, a müveltség
nek csakis anyagi érvényesülését akadályozták meg, 
de soha a léleknek azt a törekvését, hogy nevelődj ék 
és tökéletesadj ék. 

A zsidóknál a tanulás kötelességeit a vallás tanítja 
és a perzsa korszak óta ez a kötelességérzet a zsidóság 
belső természetévé lesz. Azóta, a legmostohább viszo
nyok között a zsidó ember a maga és gyermekei tanít
tatását első és legfőbb kötelességének érezte. Hogy a 
tanulás és a vallástörvényben való buvárkodás milyen 
nemes érzéseket teremtettek a zsidó lélekben, azt a 
zsidó történet legsötétebb korai eléggé jelzik. De rend
kivüli előnyére vált a zsidóság összességének az a 
vallásos eszme is , hogy a vallás parancsai és tilalmai
nak megértését és megismerését vallásos törvénynek 
minősítette, mert azzal reávezette az embereket arra 
a gondolatra, hogy a vallásos parancsok nem azér·t he
lyesek, mivellsten rendelte, hanem azért -rendelte Isten, 
mert jók. Gátat vetett tehát a hivők érzelmi eltévelye
déseinek, mert a vallásos parancsok fejlődése menetén 
mindíg lenyesegette azokat a hajtásokat, amelyek az 
emberi érzések finomítását, szellemének emelkedését 
elnyomták volna. A zsidóknál a valláMos törvényei\ 
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magyarázata helyességének az volt a kriteriuma, meny
nyiben felelnek meg a hivők Összesége jól fölfogott 
erkölcsi érdekeinek. 

Hogy ez kihatással volt a társadalmi élet egészséges 
fejlődésére, legyen szabad reá mutatnunk arra az egyet
len tényre, hogy a zsidók a föld egész kerekségén 
mindig az emberi társadalom összességének javát 
czélzó mozgalmakban akár mint közkatonák, akár 
mint vezetők mindig a legelső sorokban harczolnak: 
Pedig politikai nevelésben a zsidónak még nem volt 
része. S mindez miért ? Azért, mert a zsidó évezredes 
nevelés - és az évezredek a zsidóknál más nevelést, 
mint vallásít nem ismernek - mindig felszínen tar
totta azt a vallásától beléje ojtott igazságot, hogy az 
intézmények, a fennálió törvények helyességét csak az 
mutatja legjobban, mennyiben javára válik annak a 
közösségnek, mely ezekben az intézményekben, ezek
ben a törvényekben él. 

Ime, a vallás alakító ereje az emberi gondolkodásra 
a közjó és a haladás szolgálatában. Éppen azoknak 
az eszméknek a szolgálatában,- amelyeknek általános 
elterjedéseért a felekezet támadói mindig és mindun
talan a legmelegebben síkra szállanak. Az emberi hala
dás bámu]ói, tisztelői és előkészítői sehol oly nagy 
mártékben nem éltek, mint a zsidóknál, még a leg
sötétebb középkori korszakokat sem véve ki. És ami 
kiemelendő: mindig a felekezeti tanítások eredménye
képpen. Mert nem a zsidó tudósokat, akik talán más 
eszmék erejének hatása alatt is álltak, látjuk a hala
dás küzdői között, hanem a nagy, az európai értelem
ben vett müveletlen tömeget. Ez a zsidó tömeg, mely 



az clnyomatások súlya alatt kül ső formák iránt egé
szen érzéketlen volt és részben érzéketlen maradt is 

' ez a tömegzsidóság a legfinomabb érzéket tudta tanu-
sítani mindíg a belső igazságok iránt s ha lehullottak 
a bilincsei, akkor a karjai is készek voltak fegyvert 
ragadni azokért a belső igazságokért, melyeket a val
lásos nevelés helyességénél fogva eszével megismert. 

S hogy a vallásos nevelés rövid idő alatt is alak.í
tólag hathat az emberiségre, egy más példán js bemu
tatlJatunk. A protestántizmusén. Az Európában elter
jedt felekezetek között, a protestánsok leginkább fogták 
föl és ők értették meg legjobban azt a zsidó életben 
már régen leszűrt igazságot, hogy a vallás föladata 
az embernek első sorban ernber'té való nevelése. Kira
gadta tehát a vallás eszméi közül a fölvilágosodás 
eszméjét és ezt akarta diadalra emelni. S amíg ezt 
tartotta a legszükségesebb föladatának, ébren is tar
totta a nagy tömegben az igazság, a fejlődés utáni 
vágyat és csodákat mivelt. A protestáns lakosságú 
országok mindenütt virágzásnak indultak, az emberi 
lélek nemessége a mélyebb rétegekbe is eljutott és a 
szellemi fölvilágosadottság még az anyagi jólétet is 
megteremtette. Sőt igazságainak hódító erejével az 
ellenséges katholikus felekezetet is rákényszerítette, 
hogy vallásos igazságainak tárából azokat is elővegye, 
amelyek a nép üdvét előmozdítják. 

A társadalom a felekezetek segítségére l'eászorul és 
azért az állam föladata, hogy a felekezeteket mükö
désükben támogassa. A felekezeti ezertartások ne legye
nek szálkák a fölvilágosodottak szemében, mert ezek 
évezredes kialakulásai bizonyos gondolatoknak és ösz-
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tökélő eszközei a nemes cselekedeteknek. Zsidó föl
fogás ezerint tartói az olajnak, amelyek nélkül a 
mécset meggyújtani nem lehet. 

Budapest. 
, 

, Dr. Frisch Armin. 

l 

SCHWEIGER MARTON. · 

Schweige1· Márton elhunyta nagy űrt hagyott fele
kezeti közéletünkben. Az 1905. év utolsó napján szen· 
derült jobb létre s így sokkal közelebb áll hozzánk, 
semhogy életrajzát méltóan megírhatnók. Annyit biz
vást mondhatunk: a magyarhoni zsidóságnak vezérlő, 
érdemes, kimagasló alakja volt. 

Legjobban jellemezte önmagát, a midőn az országos 
rabbiképző-intézet zárókövének letétele alkalmával tar
tott beszédében azokról tett említést, a kik számára a 
történelem nem nyit uj lapokat, de a kik egyrészt ön· 
zéstelen odaadásukkal, másrészt a reájuk bízott köte· 
lességek pontos teljesítésével kiváltak. 

Úgyszólván egész életét a felekezet érdekének szen
telte önzetlenül. Kereskedői életpálya s önzetlenség 
első pillanatra összeférhetetlennek látszik. Pedig ha 
Schweiger Márton életét tekintjük, az ismert zsidó 
mondást, hogy a talmudistából minden lehet, azzal 
kell helyettesitenünk, hogy a zsidó kereskedőből min
den válhatik. Schweiger is mint üzletember jött a fő
városba s mint a zsidó közélet kitünő tagja szállott 
sir ba. 

A kongress~usra Kecskemét választotta meg kép. 
viselőnek Az ellentétes elemekből álló gyülekezet osr.-
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tatlan tetszése s rokonszenve kisérte háznagyi mükö
dését. Minden felszólalásával a legjobb hatást tette, 
kitűnt tiszta és szép magyar kiejtésével, a mi az ak
kori időkben még ritkaságszámba ment. 

A kongresszus után megválasztották a VI. község
kerület, úgyszintén a kongresszusi alapon álló magyar 
zsidóság ügyét intéző országos központi iroda elnöké
nek. A ki majd együttesen áttekinti azt a sok fel
hívást, előtérjesztést, szakvéleményt, mely az irodából 
kikerült ; megállapíthatja, hányszor lépett közbe zsidó 
ügy érdekében hatóságoknál, ko1mányoknál, hányszor 
mozdított meg minden követ, ha közeégek jogait, ön
kormányzatát meg kellett óvni s hányszor cselekedett 
üdvöset, a miről a világ nem is tud. Ha a munká
nak csak egy parányi része az övé, akkor is hervad
hatatlan érdemeket szerzett. «A derék nem fél az idők 
mohátób. A jövő történ6tíró csak nagyobbnak láthatja 
munkásságát, a milyennek mi látjuk. Fényt kölcsön
zött az országos iroda az ő nevének, viszont ő is diszí
tette az irodát. Midőn ö felsége a királyi tanácsosi czí
met adományozta neki, ez a kitüntetés leginkább az 
országos iroda elnökének szólt. 

Schweiger a középiskolákat Pesten végezte, azután 
a József-ipartanodába lépett, a hová akkor több zsidó 
fiu járt. Nem tudjuk, vajjon tényleg részt vett-e a 
szabadságharczban, a mint a Kiss József évkönyve 
irja róla, de azon legendás időknek szelleme kisérte 
mindvégig müködésében, a melyen végighúzócHk a 
cckegyesség fonala '' gyanánt az erős magyarosadási 
vágy, a lelkesedés ama zsidóság iránt, mely nyelv
ben s érzelemben egészen beleolvad a nemzet testéhe. 
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Négy évtizedes munká:jának s a hasonló akarattal c.U
batott férfiak törekvésének eredménye, hogy ez nem
sokára befejezett ténynyé lesz. A magyarosadási törek
vésnek mintegy betetőzését látta a millennium évében 
létesített izraelita közalapban. Örömmel enuncziálta 
az erre vonatkozó határozatot, maga. is hozzáj árult tíz
ezer koronával. A közalap elnökségét is reáruházták s 
kiváló módon buzgólkodott érdekében, mivel jeléül 
tekintette annak, hogy a magyar zsidóság a receptiót 
a tettre kész kötelességtudás folytatásának tartja s 
jeléül annak, hogy meg akaT felelni felekezetünk iránti 
kötelességének, másrészt a nemzet iránti. hálájának 
akar kifejezést adni. A közalap ügyében kibocsátott 
felhivás jellemzi egész felfogását. (( Hitfeleink! Ra
gadj uk meg az alkalmat s bizonyítsuk be ország-világ 
előtt, hogy jogainak birtokában felekezetünk fokozott 
mértékü kötelességek teljesítésére kész. S ha a közvá
rakozásnak megfelelve közalapunk méltó arányokban 
megnövekszik s megerősödik, nem'csak hitéletünk s 
kulturális törekvéseink fognak megtermékenyülve len
dületet venni, hanem felekezetünk egyenjogosításának 
is méltó emléket emelünk - emléket, mely a magyar 
állam fennállása második évezredének küszöbén hit
hűségünket s hazafiságunkat a jövendő nemzedéknek 
fennen fogja hirdetni>>. A közalap megteremtése nem
csak az alap czélja miatt fontos, hanem azért is, 
mert egységes czéha csoportosította a hitközség jó 
nagy részét. - Magyar zsidó volt, akinek hazaszere
tete mélyen a szívében gyökeredzett, de azért megtar
totta résztvevő szivét a nagy zsidó közösség irányá
ban is. 



Az oroszországi vérengzések áldoza.taiért való se
gélyakcziónak ö is egyik megindítója volt. 

A talmud elbeszélése ezerint a patriarcha által ki
kii.ldött két bölcs egy városba.n a városnak őrei után 
kérdezősködött, értvén ezalatt a szellemi őröket, a 
tanítókat s a lakók az éjjeli öröket hozták. Schweiger
től távol állt az ilyen felfogás. Tuclta, hogy valamint 
a zsidó történet nem egyéb, mint a zsidó szellem tör
ténete, úgy a hitközség igazi czélja zsidó szellemi éle
tet táplálni; mert a megváltozott körülményekben s 
viszonyokban másképen nem tudunk beleilleszkedni 
vallásos életünkkel. Innen az ö tisztelete azok iránt, 
a kik hivatvák a zsidó szellemet tanitani kicsinyeknek 
s nagyoknak, a tanítók s rabbik iránt; innen áldozat
készsége felekezetünk napszámosaival, a tanítókkal 
szemben. Tömörülésüket elösegítette, a tanítóegyesü
letnek megalakulásában neki is kitünő része van, ja
vára nagy alapítványt tett. Három évtizeden át volt 
az izr. hitközség tanügyi szakosztályának elnöke. Mint 
minden elvállalt hivatalában, itt is a pontosság, munka
kedv, buzgóság jellemezték. Elnöksége alatt az iskolák 
száma nemcsak gyarapodott, hanem a meg levők egyre 
tökéletesbedtek, úgy hogy a pesti izr. hitközség okta
tatásügyi intézményeinek mintaszerűsége általánosan. 
el van ismerve. Községkerületi gyülésaken többször 
szót emelt a hitoktatás egyöntetüsége ügyében, mely 
remélhetőleg nem sok ára bekövetkezik. 

Fényes lap életében az a ezeretetteljes gondozás, 
malyben a két ki váló, a ldrályi kegytől s a honi 
zsidóság hazafiságáról egyaránt tanuskodó iakolaalap
hól felállított intézményünket részesítette : a tanító-
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képzöt s a l'al>uiképzöt. Hogy az 1857-ben megnyilt 
cs. kir. izr. mintaiskolából hogyan alakult ki a mai 
tanítóképzöintézet, mely a magyar zsidóságnak egyik 
szellemi góczpontja, művelődési tényezője, bő ismer
tetésre talált 1898-iki évkönyvünkben az intézet negy
venéves jubileuma alkalmából. Belső fejlődésének har
madik, eredményekben leggazdagabb korszakában az 
intézet iránt nagy érdemeket szerzett mint az igaz
gatótanács elnöke. N erncsak támogatta az igazgatósá
g ot ama törekvésében, hogy a tanítóképző megfelel
hessen a legteljesebb mártékben amodern predagogiai 
követelményeknek, hanem buzgó munkatársa volt min
den olyan tervnek, mely a tanulók anyagi helyzetének 
javítását czélozta s ily alkalomkor mindenkor tanu
jelét adta szívjóságának. 

A küzdelem árán megszerzett dolog mindig a leg
drá.gább az embernek. Sohweiger is küzdött az orszá
gos rabbiképző intézet felállításáért s ezért tartotta 
meg ezeretetét iránta mindvégig. Oly intézménynek 
létesítésére irányuló tervek, a mely a hitközeégek lelki 
vezetőjének kiképzését a haladó kor szellemében lehe· 
tővé tegye, hazánkban több mint száz évesek. A rab
bik az ilynemű képesítéstől a vallást féltették s azért 
a legnagyobb mértékü ellenkezést fejtették ki már csu· 
pán a terv ellen. A kongresszuson nyilvánuló azon 
törekvés, hogy rabbiképző állittaesék fel, a szenvedé
lyeket felkorbácsolt&. A gyanusításokból, rágalmazás
ból, a nemtelen eszközök egész fegyvertárából, maly 
a tervezett intézet és vezetöi ellen zúdult, neki is kijutott 
a része. Pedig történeti szükség volt. Az emancipáczió 
nyomán fellépő asszimiláczió láza pusztítólag hatott a 
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zsidó közéletre. A müveltebb elemekre a vallási , a hit· 
. hez való ragaszkodás teljesen elvesztette hatását. 

A vallásnak képvjselői, a rabbik egy régi korszaknak, 
az elnyom ás korának fiai voltak, nem é1·thették meg 
az idők járását. A magyarosodás szellemének első 
vulkanikus kitörése idején a magyarosodás folyamá
nak feltartóztatására vállalkoztak, mert a vallásos éle
tet, az ősök tiszta erkölcsét féltették tőle. A hagyomá
nyos irodalom ismeretén kivül nagyrészt minden mű- · 
veltség híján voltak. Szükség volt tehát oly lelki veze
tők kiképzésére, a kikben még a hitetlen is tisztelheti . 
a tudást, a műveltséget, a kik a gondolkodás s tudo-
mány fegyvereivel harczolnak a vallási nihilizmus 
ellen, a zsidó önérzet fokozása, a hitéletnek renais
sancea mellett. A j elen azon férfiaknak ad igazat, a 
kik felismerték a rabbiképző felállitásának szükséges
ségét, hisz ellenzői csak az ő eszközeivel tudnak bol
dogulni. Önét·zettel tekinthet három évtizedes mnlt
jára, de fényéből Schweiger Mártonra is esik egy su
gár, mivel ö is azok között volt, a kikben megvolt 
az akarat felekezeti ügyeink megjavítására. Az inté
zet megnyitása alkalmából mármint a vezérlő bizott
ság elnöke üdvözölte a megjelent vendégeket s e tiszt
ségát egész elhunytáig páratlan buzgalommal, ügy
szeretettel, sohasem csökkenő érdeklodéssel látta el. 
Neve a rabbiképző intézet történetétől elválaszthatat
lan. Bár vezérlő állást foglalt el, szerényen kikérte 
munkatársai véleményét, ki vette tanácsukat, érdemei
ket irigység nélkül elismerte. Schiller ismert mondása 
ezerint, a jóság és a nagyság ritkán férnek meg. Még 
ritkábban a nagyság és szerénység. Benne e három 
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egyesült. Jó zsidót, közügyeink lelkes munkását, intéz
ményeink j eles istápolóját vesztettük benne. Az egész 
felekezet háláját kiérdemelte a zsidó ügyek iránt tanú· 
sitott ifjonti buzgalmával. 72 éves korában fiatalon 
balt meg. A közügyért buzgólkodóknak neve pedig az 
égboltozat csillaga gyanánt fog fényleni, mondja Dániel 
könyve. 

Budapest. JJr . 11ichltHann ~fózes. 

MANUELLO ÉJJ]~TE ÉS KÖLTÉRZE'rE. 

A természet bámulatos fortélya, mely a barkák vi 
rágporát a szél szárnyain juttatja el a távolban nyiló 
termős virágok kelyhébe, hogy azokat megterméke· 
nyítse, az emberi szellem történetében is gyakran jutott 
kifejezésre. A vi1ágtörténet fergetege, m ely a XI. szá .. 
zad vóge felé, az Omayadák dinasztiádának megdöntése 
és Toledo eleste után az arabs költészet virágporát 
Provence napsugaras mozőire szórta és azokat a tru
badúrköltészet tarka virágaival ékesítette, másfél év
századdal később mil<or az albigensek ellen indított 
irtó hadjárat kegyetlenségei elől a trubadurok Italia 
földjóro menekültek, az olasz költészetet terméke
nyitette meg a vig tudomány <'gaya scienza» virág· , 
porával. Bs alig telt bele ujabb két évszázad, egy kelet 
felől támadt hatalmas vihar, mely zúgva, rombolva 
süvitott végig a kelet-római birodalmon, a hellén kul
tura, a görög tudomány és müvészet virágporát sodorta 
Italia földjén·e; és ebből fakadt aztán az emberi szellem 
legcMorltl.sahh, legkáprázatosabh :florf\ja: a renaissance. 
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A provencal költészet a XIII. század derekán főleg 
Sziczilia szigetén talált menedéket, IL Frigyes, a nagy 
hohenstaufi császár udvarán , a kinek a pápai hata
lommal vívott élet-halál harczától measze döngött Itália 
földje. Ez a költői lelkű uralkodó palermói udvarán 
egészen provencal mintára berendezett cour d'amour
okat szerelmi törvényszékeket tartott, melyeken azép
séges hölgyek jury-je döntött bonyolúlt szerelmi prob
lémák fölött és Provence dalos madarai puha fészekre 
találva, vidáman csattogtatták pajkos dalaikat. A tru
badúrok lantja majd ezerenádákat pengetett az est
homálynak, a ezerelmesek pártfogójának dicséretére, 
majd albákat, hajnali énekeket, melyekben a szerelme
sek elkeseredve átkozzák a reggelt, boldogságuk irigy 
ellenségét, majd ballaták at énekeltek a táncz kiséretére, 
vagy pastorellákat, szonetteket, és a legkülömbözőbb 

formába öntött dalokat, melyeknek azonban mindig 
csak egy volt a motivuma : a szerelem, és forrása : 
az életöröm. 

Iliazen az emberiség csak elrkor szabadúlt ki az 
aszketizmus börtönéből, melyben évszázadokon ke
resztül senyvedett, és melybe alig hatolt az élet egy
egy meleg fénysugára. És az emberek, akikkel addig 
elhitették, hogy ez a földi lét nem más, mint a tul
világ előcsarnoka, melyben szenvedéssel és Illinden 
öröm kerülésével kell a menyország gyönyöreit ki· 
érdemelni, akiknek unos-untalan azt prédikálták, hogy 
a természet és minden, ami szép és gyönyörüséges, 
csak a sátán cselvetése, melylyel az ember lelkét a 
kárhozatha akarja tas?.ítani, azoknak szivén most egy· 
a~erre megcsendiUt az életöröm bűbájos szimfoniája 



és megtanította őket a földi paradicsom gyönyörűsé
geinek élvezetére. Olyan volt annak a kornak a lelki 
állapota, mint a csuhából kiugrott baráté, aki lerázván 
lelke bilincseit, kirohan a szabad természetbe és bol
dog csodálkozással először veszi észre, milyen fényesen 
ragyog a nap, mi1yen gyqnyörűen csillognak a harma t
cseppek a ta1·ka virágok kelyhében és milyen édesen 
csattogtatja epedő dalát a szerelmea pacsirta. 

A zsidóság, melynek tudománya és költészete min
den időben visszasugározta a kor fényét, ha azt a 
f,ürelmetlenség és gyülölet setét felhői el nem takarták 
előle, nem mindenütt vehetett részt az emberi szellem 
ujj ászületésének e gyönyörüséges munkáj ában. A hol 
a kegyetlen üldözések elől a próféta szavai ezerint 
<< meg kellett buzódniok kamaráikban és magukra z.árva 
az ajtót, ideig-óráig elrejtőzni, mig a gyülölet és harag 
fergetege elvonúlt,> ; ahol éles szellemük bámulatos 
pengéjét a casuistika szőrszálainak hasogatására kel
lett használni ok, csakhogy el .ne rozsdásodjék; ahol 
fenyegetett bitöket a legszigorubb observantia magas 
falával kellett köríHbástyázniok, hogy a türelmetlens.ég 
dühöngése ellen megvédj ék, - ott e falakon keresztül 
nem hatolt be hozzájuk a viClám tavaszi napsugár, 
mely az emberi szellemet gyönyörködtette, madár 
énekét, virágok illatát nem vihette be hozzájuk a susogó 
szellő, és a talmudfoliánsokba merült szerenceétlen 
nép nem tudta, hogy odakünn tavasz . van, hogy a 
kikelet friss lehe duzzasztja az emberiség keblét édes 
örömmel, pezsgő életkedvveL 

De Olaszországban, a hol a zsidók szabadságának 
napja késöbb áldozott le, mint a többi országokba!). ez 
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időben még akadálytalanul vehettek részt az emberi 
szellem közös munkájában. Kalonymos ben Kalony
mos, a ki Anjou Róbe1·t nápolyi király megbízásából 
Pgész csomó filozófiai, mathematikai és orvosi mnnkát 
fo1·dított arabsból latinra és héberre, szatirikus költe
ményében , a ((Próbakő ll -ben már lépten-nyomonelárulja 
az új szellem hatását. De a legerősebben nyilvánul ez 
a hatás Manuellóban, a XIV. század héber költészeté
n ek measze kimagasló alakjában. 

Manuella - héber nevén: Immanuel ben Seiomo 
Ha-Romi (a 1·ómai) - 1270 körűl született Rómában, 
a Zifróniak előkelő családjából. A nagy tehetséggel 
és bámulatos memóriával megáldott ifju a leggondo
sabb nevelésben 1·észesült. Bibliai és talmudi tanul
mányain kivül főleg Majmuni müve~ vetették meg 
isruereteinek alapját, de amellett kora müveltségének 
minden ágával megismerkedett. N agyon alaposan tanult 
fizikát~ filozófiát, mathematikát és asztronómiát, de 
leginkább orvos tudománynyal foglalkozott és ez utóbbi 
ismereteit késöbb gyakorlatilag is érvényesítette. Rend
kivüli azorgalmát legjobban jellemzi ö maga, mikor egy 
iszákos emberrel vitázva azt vágja oda neki, hogy ö 
többet költött életében világító olajra, mint amaz 
szeszes italokra. 

A költészetre már korán élénk hajlandóságot muta
tott. A spanyol zsidó költészetet alaposa.n ismerte, de 
főleg Alcharizi Tacbkemónija, melynek formáját, & 

versekkel átszőtt rímes prózát is elsajátította gyakorolt 
reá nagyobb hatást, a mi természetes is, mert ennek 
könnyed, pajkos hangja legjobban harmonizált. azzal 
a decadentiájá.ba.n már egészeu elét·zékiesedett tru-
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lntdur l\öltószettel, mely oz idő tájt 11osoánában uj 
monodékholyet tah\,lt ós malynek hatása Manuell o jfju · 
kori költeményein erősen megérzik. 

Az ő költészetének is a szarelem a középpontja, 
1nelynek a tn1badur ethika ezerint mjnden bűnét meg 
kell bocsátani. Azaz jobban mondva: melynek nem is 
kell megbocsátani semmit, mert a bűn fogalmát ez a 
költészet a szerelemben nem is ismeri és legfeljebb 
azt t ekinti bűnnek, ha a nő nem viszonozza szerelem
től égő lovagja érzelmeit. Erény, bűn, menyország, 
pokol, csupa nevetséges fogalom, melyek legfeljebb 
a.rra jók, hogy az ember gúnyt űzzön belőlük, a mit 
Manuello is megtesz a következő a azonetben (a mely 
versformát a héber költészetbe ő ültette át): 

Az Éden kertjét, hol jámbor e1·ények 
Ragyognak, én biz' nem magasztalom. 
Minden zugában 1·émes unalom, 
Hiszen a nők oly 1·útak ott s oly vének l 
1\Iig a pokolban kaczag<) szh-ének, 
Szép asszonyok fürgén, fiatalon, 
Víg tánczot lejtnek s tüzes itaion 
Uj láug1·a gyúlva cseng a csábos ének. 
Hol vén asszonyok ülnek egymás mellett, 
Oly tá1·saságban kedvem soh' se tellett ; 
Az Édentől olőre bor zadok. 
De a pokolba, a hol p ezsg az élet, 
Hol unalomtól lelkem soh' se félhet, 
Ha meghalok, csak oda várjatok. 

De úgy látszik, ezt a víg életet fiatal költőnk már 
a földön alaposan kikostolgatta. ~Iert ha azoknak a 
szerelmi diadaloknak, melyekkel többhelyütt eldicsek
azik, kilencz tizedrészét a költői fantázia tubásainak 



kell is betudnunk, Manuellonak többször hangoztatott 
elve értelmében, hogy <ca költeménynek az a java, a 
mi költött dolog van benne >) , de a mi megmarad, az 
is eléggé mutatja, hogy bizony nagy imposztor lebetett 
ő keme fiatal korában és filozófiai tanulmányai közben 
gondolatai nem egyszer kalandozbattak el valamely 
pajkosan nevető női fejecske felé. 

Egyik költeményében, melyben hódításaival kérke
dik, azt mondja: 

~ szerelemben 
N em volt előttem lehetetlen, 
N em volt vár bevehetetlen. 
Szép nő elő~em hiába 
Menekűlt barlangok odvába. 
Vad rengetegben rávadásztam, 
'r enger mélyéből kihalásztam ; 
S ha elbújt csillagok közé, 
Szerelmam ott is üldözé t 

De ha a szép nő, a költő saját vallomása szerint 
«úgy vonzza őt, mint mágnes a vasat», a rút nő 
viszont nemcsak visszataszítja, nemcsak iszonyatot, 
hanem szinte gyűlöletet kelt benne. Az resthetikai fo
galmak nála ethikai fogalmakká alakúlnak át ; és a 
1·útságot valósággal bűnnek tekinti. Egyik költeményé
ben, m·elyben Beria néven a rút nőt és Tama:r néven 
a ezépet egymással ~párhuzamba állítja, az előbbire 
teli vederrel önti a kiméletlen gúny és csúfolódást. 
E xeniaszerü versikékből mutatóba itt közlök egyne
hányat: 

Berüí.t a szőlőbe kén' felakasztani 
A ve1·ebeket elriasztani. 
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1\[ig <)ll nb n ~l'únuir, n sy; p nő: 

ll n oh ktn·-olr lwr n~ 1\b lu.kun kil t' l int, . . 
.. \ l\1\pot. ntjMH\n m ogt\ll ftjn moginl. 

Koro~ton1 fotw t"\tV. t~f.{üH n Yfl llll ~ t•ti i llu.got, 
8 n om !oltom, lll Od n, 'l'tí mt\t· ~~omóh\' tl t'Hf.U'<)goLt. 

* 
Il u mnj d ' l'thnth ogyko a·on t\Y. t~gbt' J, öiWv.u tl. 
th·nk vorl!lengt~~ } (l~v. ndnt1n n~ nuf.o ·nlol, kn~il tL. 

A nö s~ÓllSég 'n l\ dicst'r<'t.óbon frnz ol6~ i ú~jn ld· 
fogyhn.tn.tlan. Do leggyalu·nbban 1utsv.nt'tljn <z t tt ld tó
telt : Szép, mint. a hold ós fóny s, mint a nnp, tt 1n i 
ólónken űmlékoztot 'l'ennyson l\O<h ·olt ldfojozésót·o : 
Likfl t.he sun ! - Abbn.n a költomónybou, melynol{ 
egyik t'pizódja boldognit ~fnludnl< r01nek fordítt\.sn ró
vén <laz öv•) CYiin1en ismeretes, a hő~nö RZépségét töb
bek közt n következ() szavaltkal fo~i.i : 

~fikor a teremtő öt nlkotta, atz lUtp winden nu\s 
munktít félretett. - N em te1·emtett o földön hozzá 
hasonlót éti fornu\.ját fel nom haHznáJ ta többé. 

Ez utóbbi gondoln.tot ArioRto kót évszázaddal kósi>bb 
igy fej e zi ki : 

N ntm·n. ln fooc o pni ru p pt~ la RtnmJHli. 
(A tm·nlÓAzot lll Of.{ l~ l kotta, nv.i.(\11 oltöl'tc' n fornu\t) 
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1•1~ n 1nilvclt vilf\~R~ nt lynót t v, n. 1nondt\B HV.t\jt·111. 
BY.Íljl'n Rzt\11, n t H\ i~ Rojti ~ hogy ( t·od ti n. ln.) jn. o~y Y~Hhl (\ 
1\öltlS hóbo1· v l'~óhou trth\lhn.tó. Hi v.ony, It HV.t\.lló igök
nok i~ 1UOf:1Vttn tt lrtt\g n 1 fáturn rt 1 

l\ ölt 1nónyoin ldvill Mn.nu llo tU!t\.mot! t lboA~ólóa t. iH 
tl't, H~intón ritnoH ln·t~Y.ó.bnn, d foldolgoY.t\a, joll m~óli 
óe osnUnnó t.okintotóbon n1th· vn.lóat\goa novollt\lutt, n. 
H~ó boooac:oio .. i órtohnóbon, - riO óvvol DooOttooio e l őtt ! 

Az ogyikb n lhoHzóU, hogy ogysv.or ogy boi.oghov. 
hivn.ttt\1<, <~gy eH>kol<> hölgyltüv., "' ld m~oulmn túhwt.t 
pl'iidórihhól no tu u ugod to p n l~t1snt mogtapogo.tni. M n.
nuello, tt ki t'tgy lt\.tE'z ik sv.ivN!OH av. de~otto gyitmöloRoi t 
n~ ólot ttnut at·anyfájf\nak, tnolylyol MC'phiHto n. l•'tt iiHt 
köponyébon ttnnal< t.anH.vt\pytH kt'o~ogtoti, mitttt lm
rn.grn gyt'tl va egy oAtlfonrlt\roe n'o~ipóv< 1 tUl l>oHztH 
tH\.ozionaón. 

Bgy tnt\sik novollújt\nn.l' tómt\jn ev.i r~tón a l<ö ltö or
vosi gytl.korlntt\.ból vnn moritvo. Manuollo gy fórfi· 
páozionsónok, n ld n10grontott gyotnol'röl pttnnflzkodilt, 
n megfelelő kipróbált reoúpót n.djn .. Mt\.snnp moglt\.to· 
gatja betegét, ll· ki l:lt';Gmrolu\nyó bttngon pn.nnszoljn 
el, hogy az orvosstígnalt Ronnni hatt~st\.t aotn órozto. 
Egyuttal élve a jó allm.lomtnnl felolvn.saa neki egy 
versót, melyot az imént irt óa molyfelöl hiü önhittség
gel kéri ki a költö-orvos itóloiét. ~1'nnuollo, a ki v~gig
hallgatta a hitvtíny fíizfa~ollgomónyt, vógro kifaknd: 

«És te n1ég azt mondhn.t,od • hogy orvosaágom 
nen1 hatott? liát netn h\tod, ntiosoda rNulkiviili 
nagy csoda - esett mog rujtad az éjszttkn: - el stml 
hinné, ki nem látju. tnagtt. Nüzd osak a vorae<l, 
csupa szenny, - l'l:lupa pot.hadás, OHUJ>a gcny,.- n. 
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gondolata undol'itó, - a ki fejezés on·.fintorító, - a 
ríme is csupa szemét, - s nézd csak a romlott üte
mót, - minden sorábn,n egy-egy féreg, - s minden , 
szava halálos méreg. - Eppenséggel nem csodálom, -
ha szemed kerülte ::tz álom, - és fájdalmat éreztél 
mindenütt - ha a gyomrodban feküdt; - hiszen 
szerenc~éről beszélhet, - ki ilyesmivel egy napig él
bet, - mert ettől romlik az ember vére. - No de 
most már szorencsére, - e versedben mind kiadtad, -
nem is aggódom már miattac1; - meg fogsz gyógyulni 
nemsokára, - de orvosra és orvosságra - panasz
kednod nincs semmi ok, - mert így vagy úgy . . . a 
hatás 1nódja sok, - de mindig gyógyítnak az orvosok!'' 

De novelláinak legnagyobb része mégis csak sze1·elmi 
kalandok körül forog, melyekben rendesen maga a 
költő játszsza a Don Juan szerepét. Az egyikben egy 
szép asszony férjével nyelvészeti vitába bocsátkozik, 
hogy közben a nőt meghódíthassa. A másikban egy 
fiatal menyecskének udvarol, a ki leánykorában mind
untalan kétségbeesve panaszkodott, hogy négy idősebb 
nővére elállja előtte az utat a házassághoz és a ki, 
mikor végre egy férfi kiszabadítja a hajadonság szo
morú rabságából, hálából hatalmas szarvakkal ékesíti 
szabadítója homlokát. 

Egyáltalán annyi a megcsalt férj e novellákban, 
hogy a iejeikből egész agancskiállítást lehetne ren
dezni. A női erényről és hiiségröl nem nagyvn hizelgő 
a Manuelle véleménye : 

Megmondták régen : dőre, 

A ki vigyaí.v. a nőre. 
A csnnyn. a.1·cz og;yotlen biztos örc l 
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A szép asszony férjének Manuellonál - mint egy· 
általán a trubadúr költészetben - nagyon szánalmas 
és nevetséges szerep jut. Egyik novellá.jában azon 
elmélkedvén, hogy a sors mért juttat rendesen ostoba 
férjeknek szép feleséget, arra a conclusióra. jut, hogy 
ez nagyon bölcsen van így elrendezve, mert az ilyen 
férjet legalább nyugodt lelkiismerettel csalhatja meg 
az ember. És ugyanott pontosan megállapítja a férj 
jogait a házasság klasszikus háromszögében : <(a férj 
teremtse elő felesége számára a táplálékot és ruháza
tot, a szerelemről majd más gondoskodik.•> 

És mindezek a frivolitások héber nyelven, a próféták 
szent nyelvén olyan könnyedén, olyan természetesen 
peregnek, hogy az ember rá sem ér e szentségtörésen 
megbotránkozni, annyira el van telve csodálkozással 
a fölött, hogy a héber nyelvet milyen hajlékonynyá, 
milyen változatossá tette a héber költészetnek két 

; 

fényes évszázada. Es azt sem szabad felednünk, hogy 
a muzivstilusnak, melyet Manuello remekül kezel, ha
tározatlan és a gondolatoknak csupán felszínét érintő 
kifejezései is elég sürü lepelbe burkolják e nuditásokat. 

E novellák témáit Ma.nuello nagyobbára a XIII. 
század végén keletkezett «Ce n to novelle antichi 1> vagy 
röviden <<Novellino,) czímü gyüjteményből vette, tehát 
ugyanazon forrásból, melyből Boccaccio késöbb a De
cameron motivumainak legnagyobb részét merítette. , 
Manuello költészete, külömben is mintegy kisebbített 
képét adja a korabeli olasz költészet áramlatainak. 
Ifjukori költeményei, amint láttuk, teljesen a dekadens 
trubadúrköltészet erotizmusának hatása alatt kelet
keztek. És mire az ifjúból férfi lett, akkorára az olas?. 
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költészet is nagy átalakuláson ment keresztűl. Az <<édes 
új stilus '' a <'do lea stíl nuovo •> dalnokainál főleg a 
szerelern felfogása módosult: az érzéki trubadúr sze
relern légies, spirituális szerelemmé változott át és ez· 
az idealisztikus költészet az asszonyt már nem földi 
teremtésnek tekinti, hanem angyalnak, a kit Isten kül
dött a menyből, hogy nemesebbé tegye a· férfiak szivét 
és távol taTtson lelküktől minden alacsony gondolatot. 

A szerelemnek e magasztos és édes zenéj e a Manu
ello költészetében is visszhangra talált. Hiszen annak 
mesteréhez, Dantéhez, már ekkor, a XIV. század mes
gyéjén, benső barátság fűzte, közös barátjuk pedig, 
Cino da Pistoja, ugyancsak ez időben zengette az 
((angyalasszonyt)) istenítő bűvös himnuszait. 

Manuello, a ki úgy látszik, egyszerre bontakozott 
ki költészetének és életének ledérségéből és ez idő 
tájt vett nőül egy előkelő római családból való leányt, 
kinek szépségét és eré~yeit a leggyönyörűbb versekben 
magasztalja, egyik azonettjében azt zengi hítveséről : 

Azt kérdik tőlem, mi hevíti lelkem 
A vétek ellen izzó gyülöletre, 
S mi ösztökéli halbatatlan tettre? 
Én büszke boldogsággal azt feleltem : 
A nő, kiben menyei üdvöt leltem, 
Ki életemet nemesebbé tette, 
Jó géniuszként őrködvén felette, 
S kinek szivemben szent oltárt emeltem, -
A lelkem ö vezette diadalra., 
Ő fakasztotta ajkam édes dalra, 
Mert meg akartam érdemelni őt. 

A szivem olthatatlan lánggal égett, 
Szerezni hirt, ragyogó dicsőséget, 
Hogy tündököljek hitvesem előtt t 
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Ne1n úgy hangzik-e ez a költemény az imént hallott 
frivol versek mellett mintha valamely operett csintalan 
dala után ünnepélyes orgonaszóval egybeolvadó ájta
tos templomi ének ü tn é meg fülünket t 

De Manuella életének további folyásában nemcsak 
hogy elhagyta ifjúkorának ledér költészetét, hanem 
hova-tovább oly messzire távolodott el az életöröm 
és vidámság ama frissen csergedező forrásától, hogy 
végre szükségképen az élet megvetéséhez és a (lvani
tas vanitatum •> sivár gondolatához kellett eljutnia. 
Mint hirneves kortársa, arezzoi Guittone, a kj szintén 
a trubadur költészet pajkos hangján kezdte és a földi 
örömök hiábavalóságát predikáló versekkel végezte 
költői pályá:j át ; mint Petrarca, a ki öreg korában a 
szégyenkezéB és töredelmes megbánás hangján itéli el 
ifjúkori szerelmea dalait, vagy mint Botticelli, a ki a. 
Savonarola lélekriasztó prédikáczióitól megtörve a 
<« hiúságok autodafé >> -jára vitte pogány életörömtől ra· 
gyogó ifj ú kori festményeit : úgy Manuello is reszketve 
gondol ifjúságának léha költészetére és a halál és 
végitélet rémeinek ecsetelésében keres vezeklést bűnös 
lelkének. 

Versgyűjteményének különösen «Az öregség ., czímű 
fejezete az, melyen a halál és az azt követö borzal
mak megrendítő pathasa vonul végig. 

Az eleje: 
«Nincs mi a lelket úgy megrázza- az ember döly

fét úgy megalázza - mintha. sirok közt jár künn a 
temetőbe' - lakóik sorsán hosszan eltünödve • , szép 
parafrázisa Koheleth egyik versének : 

- •Jobb a siralmas házhoz menni. mint a lako-



dalmas házhoz, mivel hogy az a vége minden ember
nek és az élő megszí~leli azt.• 

A költő aztán eltiinődik a. halálnak mindent ruvel
láJó hatalmán, az elhagyott sírhalmokon, melyeknek 
lakóit már r ég elfelejtettek azok, kiket életükben 
annyira szerettek, és végre egy fiatal leány sirjához 
érve összehasonlítja a nemrég még rózsás arczú, ra
gyogó szemű leány képét annak a shban fekvő tete
mével, melyet oly borzalmas realizmussal fesi, hogy 
jobbnak találom hallgatóim modern idegeit megkí
mélni e látvány iszonyatosságaitóL 

Mannello azonban újra meg újra, szinte kéjes ön
kínzással legelteti szemét az ember mulandóságának 
e megrendítő képein. Mint az említett fejezetben be
széli, nemcsak az asztalán tart állandó memento 
mori-nak egy emberi koponyát, és mellette az egész 
csontvázat, amit utóvégre még orvosi foglalkozásával 
lehetne összefüggésbe hozni, hanem azonkívül ágyá
val szemben a falra festette - ő maga ! ami - egy 
férfi feloszlásnak indult holttest-ét, ellepve a férgek 
rajától és kezében egy nyitott tekercscsel, melyben ezt 
az izenetet küldi a másvilágból a bünös emberiségnek: 

Ember, álmodból ébredazz t 
Tekints reám , tenképed ez. 
Bár elefántcsont ágyban fekszel, 
A baláli:ól meg nem menekszel. 
~ ézd, testem itt, a föld alatt 
Férgeknek mily kövér falat t 
Gondold meg, ember, idején: 
Tegnap, mint te, virultam én : 
S holnap te ifl idekeriilsz, 
Pokol tüzében elmerdlsz. 



Hn bünbeu töltöu a jelent~ 
Ki fogja párlod odafent ? 
Lelkednek Tédö kellene. 
S tennyelved vall majd ellene. 
S e Tétkezz hát oly konokul. 
A képet nézd és abból okúlj ~ 

E lélekrázó azavak eszünkbe juttatják azt a Buddba 
ifjúságának tört-énetéből merített középkori legendát 
a három ifj úról, akiknek három halott állja. el az út· 
ját e komor szavakkal: •Amik ti vagytok, mi is azok 
\" oltunk; és a mik mi vagyunk. ti is azzá lesztek ~ • 

Későb b, különösen az 1348-ik i pesüs borzalmai 
után a featőmüvéazet is kifejezést talált a földi dol· 
gok mulandóságának e rémítő intelmére. A pisai 
Campo Santo egyik falán látható a XIY. század nagy 
ismeretlen müvészének remek a.lkotása: a Trionfo 
della Morte (a. halál diadala). A kép baloldalán egy 
elökelö vadásztársaság, melynek élén három fejedelem 
lovagol, útjában három nyitott koporsót talál. mely
ben három királyi palástba öltözött holttetem fekszik, 
feloszlófélben, férgek és kigyók seregé~l ellepve. 
A jobb oldalon pedig egy kies ligetben elökelö férfiak 
és hölgyek ronlatoznak vidám hárf&Bzó mellett és nem 
veszik észre, hogy a.z egyik szerelmea pár feje fölött 
már ott suhogtatja ka.száját egy denevérszárnyú me· 
gira-alak : a halál. 

A renai888.1lce történetében az elfojto" a.szketi.zmns 
visszahatásának eme jelenségeivel még néhányszor 
találkozunk. Ezek - hogy úgy mondjam- a re· 
naissance tavaszának fagyos szenijei. melyek zord 
szelükkel még ideig-óráig megborzongattatják a lelke· 
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ket, nóLány szál virágot meg is fagyu.sztanu.k, de a 
tavaszi nap diadalútját már fel nem tartóztathatják. 

Manuello későbbi költeményeinek ezt a komor, te
metői hangulatát sorsának élte alkonyán bekövetkezett 
szarencsétlen fordulata még érthetőbbé teszi. Költőnk 
ugyanis, mint maga elbeszéli, másokért elvállalt ke
zesség folytán nemcsak egész vagyonát vesztette el, 
hanem nyomasztó adósaágba verte magát, úgy hogy 
végre kénytelen volt hitelezőinek üldözése elöl Rómá
ból elmenekülni és mint Dante, Italia városaiban ide
oda bolyongva ((megízlelni, milyen sóAízi1 a mások ke
nyere n. Meghatóan zengi életének e szakáról: 

V ároaról városra. y{nHlol'oltam 
ggy lábbal benn, másikknl kf,el \oltA.m. 
s ha ajkaimra nal kivánkozott, 
Elh eRsegették gon djairu legott. 

A földönfutóvá lett költö hosszas, keserves vándor
lás után végre Farmóban (a Marca d'Anconá-ban) egy 
Benjamin nevü gazdag zsidónál feleségével és gyer
mekével együtt állandó menedéket talált. Itt gyűjtötte 
össze, pártfogója unszolására, költeményeit, novellái t, 
epigrammáit egy kötetbe, ~[echabberoth czím alatt és 
abban mrecenásának, - a kit ő a ccfejedelemnek» ne
vez, - azzal rójja le háláját, hogy állandóan mint a 
maga költői partnerét szerepelteti. 

Fermói tartózkodása alatt ismerkedett meg és lépett 
bizalmas érintkezésbe Bosonio di Raffaelivel, a közeli 
Agubbio várának urával, a ki maga is költő volt és 
több szonetten kivül a Divina commediá-hoz is írt egy 
kommentárt. Mivel pedig maga Dante 1~120 körül 
hosszabb ideig tartózkodott Bosonionál, G bibellio baj· 
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társánál, valószínű, hogy Manuello, a ki már Rómában 
megismerkedett a nagy költövel, itt e csendes zúgban, 
a hová a világrengető harczok dübörgése el nem hal
latszott, gyakrabban találkozott vele és a rokon szel
lemek ezen érintkezéséből csakhamar benső barátság 
fejlődött. 

A két költő barátságát érdekesen illusztrálja az az 
olasz szonett, inelyet Bosonio Dante halála alkalmával 
Manuellőhoz intézett, a ki ugyanakkor vesztette el 
bitvesét is. <t Két fény aludt el egyszerre» így kezdi 
Bosonio szonettjét, - <1a költészet és szépség fénye» . 
Aztán részvétéről biztosítja Manuellót, a kit két oly 
rettenetes csapás sujtott egyszerre, az egyik, mely 
csak az ö szivét zúzta széjjel, és a másik, melyet vele 
együtt milliók éreznek. 

A mü·e Manuello ugyancsak olasz azonettben azt 
feleli, hogy «a kettős fájdalom tüzétől hamuvá égne 
a szive, ha könnyeinek kiapadhatatlan árja el nem 
oltaná a bánat lobogó lángjait. Zsidók és kereszté
nyek- úgymond- együtt siratják a nagy veszte
séget, a melyre vigasztalás e földön nem található. 

Ugyanabban a kéziratban, mely ezt a két Elzonettet 
megőrizte számunkra, érdekes világot vetve a zsidó 
költőnek hírneves kortársaihoz való viszonyára, még 
két azonattet találunk, melyet Bosonio és Cino da 
Pistoja váltottak egymással néhány évvel késöbb Ma
nuello halála alkalmával. 

Cino, a ki úgy látszik, többízben megkisérlette a 
zsidó költöt hite elhagyására bírni, de mindig ered
ménytelen ül, e azonettben azt írja Bosoniónak : Ma· 
nuello konokul ragaszkodott tévedéséhez es bitétól el 

~O* 
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nem szakadt. azért bizonyára a poklok fenekére ju
tott Dante mellf~ , és oba em juthatnak a meuYbe a 

~ 

ki~ála.sztott lelkek közé. hlire Bosonio azt feleli: Ma-
nuellónak ott jelölted ki a helyet a poklok fenekén, 
n hol az Úr ellen fellázadt Sátán urn.lkodik, de mi 
bizonyítja, hogy igazad van? És Dante, hát lehetsé
ges-e hogy ö is elkárhozott legyen ? l~n nekem erős 
a hitem hogy Dante és Manuello a purgatoriumba 
kerültek egymás mellé, míg lelkük salakjától megtisz
tul-va végre bebocsáttatnak av. örök fénye ség kertJébe. 

hlannollo, a kiröl halála után költő barátai nem bir 
ták eldönteni, \ajjon a pokolba jutott- e vagy a nH~ny
országba, tulajdonképen már életében bejárta minda
kettöt. A divina commediá-tól inspiráh·a ugynni ö is irt 
egy •Pokol és Paradicsom» czimii nagyobb költ ményt, 
melyben féktelenül csapongó fantáziával é finom sza
tirával, de a Dante komor fensége nélkül tart végtté
lete~ holtak és elevenek felett. Hogy poéziséntk forrá
sát helylyel-közzel a száraz. sivár moralizálá homokja 
temeti el, azon ~ppenséggel nem c odálkozhatunk, 
hiszen Manuello e költemény megirá akor már tül 
volt a hat\an éven, holott Dante .- nel mezzo del 
camin ~ az életösvény közepén alkotta halhatatlan 
müvét. 

l[anuello a. pokolban és paradic omban tett látoaa
tásának leírását e szavakkal vezeti be: 

Az éveimböl mar lepergett hatyan - és a halál 
himökei minden pillanatban - lélekriasztva. jelen
tették - hatalmas urok közeledtét. - És ekkor lát
tam egy re~tenetes napot - mikor közelemben leesa
poU - és egy jambor férfi, igazi szent. -ki jót tenni 
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soh'sem pihent - s ki nálam fiatalabb vala - hirte
len balállal meghala. - Ekkor a bú árja összecsapott 
fel ettem, - gyötrelme gondok martalékja lettem -
s álmomban és imetten - így t.épelödtem : «6 én 
dőre f - Hogy nem gondoHam a jövöre! - . A. vétkes 
gyönyört nem kerültem - a bűn fertőj ébe elmerül
tem. - hli lesz velem, - ha az Úr elé szólítják hir
telen - a lelkemet, hogy bűneit lerója - s a hosszú 
útra nincs útravalója! » 

Míg igy tépelődik, megjelenik neki Daniel próféta. 
és ez~ meg akarván nyugtatni a költő háborgó lelkét, 
vezetöül kínálkozik neki a. pokol borzalmain és a meny
ország boldog vitányain keresztül. mely szerepre Dá
niel már könyvének apokalyptikus jellegénél fogva is 
alkalmas volt. A pokolba vezetö úton, rémesen tátongó 
hegyszakadékok között, egy rozoga pallóhoz érnek, 
me ly fölött egy hajszálon lángpallos csüng, alatta 
pedig sebesen zubogó ár measze dörgö forgatagokban 
omlik a mélységbe. A halál angyala e pallón kergeti 
keresztül a. jajveszéklö lelkeket, a kik elé a pokol 
kapujában ez a szózat hallszik : 

Emberfia. ki a bún gyümölcsét szedt~tl 
Isten s ember tör,ényé\ megvetetted, 
IH meglakolsz, szörnyebben mintsem h inuécl : 
Ki itt belépsz. ki nem jutsz többet innét ! 

Mire a kétségbeeseti lelkek sírva nyöszörgik : 

Végiink Yégiink! 
Oda minden reménységünk l 

A mi a. Dante poklának feliratára emlékeztei : 

Ki i" belépsz, hagyj fel minden reménynyel! 
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A pokolban Manuella eldször a bünös nők csapat
jával találkozik, a kik könnyes arczczal, szerelmea 
galambokként búgva állnak egy tüzes katlan előtt, 

malyben ólmot, rezet és vasat olvasztanak és melybe 
a pokol szolgái sorban bedabálják őket e szavak kisé
retében: 

N em riasztotta lelketek' a vétek, 
Osak a szenvedély lángját kerestétek, 
Most előttetek a forró étek, 
Örökkön örökké ezt egyétek t 

Azután egy fertelmes kigyókkal és skorpiókkal telt 
veremhez érnek, melyböl rémes ordítozás és átk9zódás 
hallatszik. Daniel megmagyarázza a költőnek, hogy 
ez a szenvedélyes koczkajátékosok helye: 

«A kik istentelen nyereség végett 
Istentől kértek segítséget, 
S ha zsebeik kifosztva voltak, 
Dühökben Istent kát·omoltak.ll 

Majd egy férfiúval találkozik, a ki életében szörnyen 
fukar volt, vagyonát sem maga nem élvezte, sem má
soknak nem juttatott belöle és a kinek most az a bün
tetése, hogy látnia kell, a mint felesége más férfi kar
jai közt tékozolja el a kincseket, melyekért ő maga 
annyira reszketett. Közelében bünhödik Manuallónak 
egy fösvénységéről hirhedt ismerőse, a kinek, mint a 
költő mondja: 

A keze szüz, ember:fia 
~!eg nem ismerte még soha. 

s a kinek fukarságát többek között e szavakkal illusz

trálja: 
«Adj részt hétnek és nyolcznak l), mond a biblia, ~ 
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ezt úgy magyarázza a beste fia - hogy egy csibét 
nyolcz részre kell osztania, - • N y is d ki kezed a 
szükölködőnek >> - e szent igét úgy vé li érthetőnek 
hogy annak, a ki nála alamizsnát keres - mutassa 
meg, hogy a keze üres ! 

Költőnk aztán bemutatja a kénes tűzben égő ön
gyilkosokat, a csalókat, a kiknek fatörzsekhez szegzett 
testéből saskeselyük tépdesik a húst, míg szemüket a 
hollók vájják ki, a nőcsábítókat, a kiket a tűzből a 
jégbe s a jégből a tűzbe dobálnak és így tovább a bű
nösök különböző kategóriáit, itt-ott a Dante nyomán 
haladva, de annak a középkor scholasticzizmusán ala
puló aprólékos felosztását és geometriailag pontosan ki-, 
czirkalmazott köreit teljesen mellőzve, aminek hiánya 
éppenséggel nem válik a héber költemény hátrányára. 

Mikor Manuello vezetőjével az Éden kertjébe ér, a 
boldog lelkek nagy örömrivalgással fogadják. <• Meg
jött ~Ianuello - kiáltják ujjongva - itt a nevetés 
ideje!,. A költő ott látja a patriarkákat, a bibliai tör
ténet jámbor királyait és hőseit, a prófétákat, a kik 
megköszönik neki, hogy a könyveikhez írt kommen
tárokban olyan helyesen értelmezte szavaikat aztán a 
nagy spanyol-zsidó költőket, a. zsidó filozófusokat, kor
társai közül - ép úgy, mint Dante tette - a paradi
csomba helyezte mindazokat, a kiket becsült és szeretetl 

De míg Dante a pogány kor kiváló férfiait és a 
lúisztus utáni kereszteletleneket a. pokol első körében, 
a limbusban helyezi el, a Manuello paradicsomában 
ott vannak együtt minden népnek és minden feleke
zetnek jámborai. Mikor a költő megpillantja öket, el
csodálkozva kérdi vezetöj étől, hogy kik azok az isme-
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re tlen férfiak, (c a kik arczuk fényével elhomályosítják 
a n a pot l) • Mire amaz feleli : 

Együtt láthatod emitt - a világ népeinek jámbo
rait - kik a bölcseség útját járva - felhágtak az 
igazság ormára, - kutatva a mindenség alkotóját -
a világ örök mozgatóját - ki semmiből fakasztott 
létet - holt anyagot elevenné tett. - Keresték, mi 
a czél s a vég, mely felé halad az emberiség - s 
eleinte azt hivék - apáik hite lesz a fáklya - mely 
bevilágít a vak homályba; - de mikor tanítását meg
fontolták - szégyelték mezítelen voltát - mert a mit 
lelkük s~omjúhozott - igazságot számukra nem ho
zott. -- Majd más népek hitét fürkészve - csalat
kozva vették észre, - hogy mindeniknek a maga hite 
szent - és mindegyik gyülöli az idegent - mint ha
zugot, istentelent, - melyet követni bűnt jelent. -
És szóltak : Értelmünk tovább nem kutat - lá~juk 
már a helyes utat: - a mi minden nép bölcseinek 
jó s nemes - az követésre érdemes - s a mit a leg
jobbak mindig rosznak véltek - az a vétek! - Is
tennek pedig - kihez lelkünk felemelkedik - dé ki
nek lényéből mit sem ismerünk - nevet adni mi 
nem merünk - mert más néven imádjaminden nép 
de nevezzék őt bármikép - mi a legszilárdabban -
hiszünk ab ban - ki minden létnek kútfej e -- a világ 
éltető erej e - örökkévaló, mindenható - kinek lénye 
fel nem fogható - ki teremtményeit szereti mind -
s egykor magához gyűjt megint - ha elértük földi 
pájyánk végét - hogy lássuk örök fényességét ! 

A humanizmusnak e fenkölt lelkű poétáját hiába 
ócsárolták később a szük látkörű epigonok és a XIV. 
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század •' héber Dantéje n Da Rieti hiába rekesztette őt 
ki a maga paradicsomából, mert a kinek gondolkodása 
oly magasan szárnyalt az emberek türelmetlensége és 
gyülölködése fölött, annak kell, hogy ott legyen fényes 
helye a nagy szellemek mennyei pantbeonjában. 

Budapest. Gábor Ignác::.. 

, , 
OH CZION ... 

(Júda Ha.lévi.) 

Óh Czión l bo. tiéd volna 
Világ minden balzsama, 
Fájdalmadra megenyhülést 
Gileád sem hozhatna. 
Mint a tenger végtelenség 
Olyan nagy a bánatod, 
Mert tenéked elszállott már 
Orömed és ta vaszod. 

Pogányok is úgy ismertek : 
Mint bűbájos országot, 
Boldog volt, ki nagy pompádban 
Czión ! téged láthatott. 
Drágaságok foglalatja, 
A világon legszebb táj, 
Isten éden tündérkertje, 
Csupa rózsa, csupa báj ! 

N áámon, ki kételkedve 
Szállt a. Jordán habjába -
8 uj erő gyiflt csudarnódra 
Teste minden tagjába: 
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Bár pog~i.ny volt, be nem telletL 
Téged szent föld l áldani -
Gyermekiddel hogyan tudna 
Czión l versenyt állani. 

Többet ér o, szinctranyncíl 
Földed mindon kis röge, 
Kavicsod is olyan mint a 
Hegyek drága ókköve. 
Gyümölcsöd m~ír féléretten 
É des, ham·n:~~~, harmatos . . . 
Közte még a keserű is 
~lint a móz oly zamatos. 

Lombodtól és fűszáladtól 
Meggyógyultak betegek, 
Mézharmatot csöpögtettek 
Erdők, mezők, ligetek. 
Szirtodúna.k viperája 
RejtekéblH ki nem tört, , . 
Es a puszták oroszlánJa 
Soha senkit meg nem ölt. 

}!aga Iston lakott benned, 
Székhelyének avatott, 
Dicsőségét a világnak 
Széjjelvitte lágy dalod. 
Csodabiivös hárfaszóva.l 
}fessze földről vándorok, 
Háromszor egy évben jöttek 
Hozzád szcnt zarándokok. 

Fon·á.sodra szomjuhozta.k, 
Csak utánad epedtek, 
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Napkeletnek sok fiai, 
S tudást nálad kerestek. 
Az igazság utján jártak 
Bölcseid, tanítój'd, 
Eiüljárték fáklyatűzzel 

N épek előtt biróid. 

Ifjaidnak lángszelleme 
Próféta szárnyon szállott, 
Ki benned élt, nálad hevült 
Csillagokba belátott. 
Hol vagy Czión ? hol vagy Czión ? 
Hová repült szép álmunk ! 
Hová sülylyedt szent templomunk, 
Frigyládánk és oltárunk! 

Hová tűntek papjaid el, 
Prófétáid hol vannak ? ~ 

Fejedelmek sarjadéki 
Hová, merre futottak ? 
Biinöd Iniatt sujtott le rád 
V ad, kegyetlen végzeted, 
Leszállott a boldogságnak 
Deríis napj a tenéked. 

, , 
Oh fordulj hát az Ur felé l 
Mondjon imát ajakad l 
Hogy uj reményt küldjön néked, 
Könyörüljön meg rajtad. 
Arva. szivem hogy ujjongna, 
Világokért nem adnám : 
Dica6ségedet óh Czión J 
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Ha még egyszer láthatnám. 
Budapest. kiss Arnold. 
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TOROICORS'!JAGI EMLEKEK. 
~ . 

- Rajzok, képek, uti jegyzetek. -

Lent, a Marmara partjain, hol az Aranyszarv büszke 
kanyarodással ékelődik be a szárazföldbe s vékony 
minárék merészen merednek az égnek, ott, a hol 
oczeáni nagy fáradalmaikat biztos kjkötőben pihenik 
ki a sokkérnényű hajóóriások - van egy csodálatos 
város. Egyik oldalt csupa fezes muzulmán futkos a 
sok dzsámi között. Álmatag tekintetű árús emberek 
6e·rbetet kiáltanak, mások kipeczkelt juhokkal futnak 
lej tőn fölfelé. Visnyét árul amaz és biztosítja róla az 
egész világot, hogy sok lruz van benne, az övé még 
a vuz-nál is souk-abb. !{ávéházak előtt alacsony szé
keken vízi pipát pöfékelnek az atyafiak, vagy kávét 
isznak. Szemükről, azokról az álmatag, tompa viiágú 
szemükről Ieri a szefk. A ki megy, az szalad, a ki 
ül, az alszik. Tétlen bodzsák és szofták a Koran egy 
szurájáról vitatkozva alszanak el. Gyalog ritkán, in
kább kocsin haladva, sürü fekete arczfátyl~k mögül 
szép női tekintetek villognak felénk. De ne bámuljunk 
rájuk, tüstént lefog egy rendőr s jaj akkor baksisos 
pénzerszényünknek. Mi nem bánhatjuk meg a rend
őrségi kalandot, de a zsebünk igen. Az arczokról, a 
házakról, a szük utczákról lerí a stambuli életfilo- ' 
zófia: tc Allah nagy és Allah hatalmas. Az történik, a 
mit ő akat· és semmi más. Minek akarj on akkor a 
hitvány ember?') 

Odaát meg, Pel'áúan, Galttlában, de más az élet ! 
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Ott az új kikötöpart s ott van a sok rosszhírű gorog, 
a sötét tekintetil örmény, az elegáns franczia, a vá
gott bajuszú angol, ott van Európa fényestől, szeny
nyestőL Rá van irva minden palotára a nem moham
medán kultura. Hivalkodás a <(szeretetteb>, kultura 
néven emlegetett svindli.· Feltünő ruházatú nők. Ott 
tombolhat Európa. A török hagyja a ~iafirt) nem tö- . 
rődik véle. Kezelje C$ak maga a postáját is. Nem jó 
a kjafirral érintkezni. A szemét forgatja, barátságot 
színlel s azt a kis serbetet is elinná az igazhivő elöl, 
ha ugyan tehetné. 

Ebben az emberforgatagban mindenki soknyelvű. 
A gyerekek az út porában, illetőleg kövein, úgy be
szélnek, a hogy akarod: görögül, törökül, francziául 
A czégtáblákon az irás rendszerint török, örmény, 
franczia és héber. A keveréknyelveknek ilyen érdekes 
példáit még az oczeánjáró hajók mat1·ózai közt sem 
találhatj uk. 

S mégis, a rohanó élet ez árjait, ha halavány fény~ 
nyel is, de állandóan megvilágítja az ezüstös félhold. 
Szerény fénye, hogy világában jártam, erősebbnek 
íűnt fel nekem Nyugat villanylámpáináL Talán azért 
van ez, mert -a félhold éjszakába világít bele, elvesz
tett népjogok éjszakájába, ama földekre, a hol az ir
galomnak szent nevében kikorbácsolják az ott szüle
tetteket. Pétervár és Madrid! Véres ragyogástok mily 
megszégyenülten búvik el ez ezüstsugarak elöl ! El, 
el a kulturával, ha ilyen a kultura. Vízi pipát ide és 
serbetet, marüljünk el mi is a szefkbe, legyünk beteg 
ember-ek, ha ez áron visszaadhatjuk a szegény, bol
dogtalan hazátlanoknak elvesztett emberi jogaikat· · · 



A nynron, nyolvtndomtínyi czálokból, lunt jÚJrtam 
Stambulban ós Anatóliában. Bejártam ltözben, ama 
kis t1tnyákat, hol nagy bolyongások könyeit száritot
ták le a sok felől ineiildözött zsidó monekülők. Be
j tirtam te 1wl'gős utozáiltat, hol izzadságban kell füröd
lliöl\ n~ért 2t fala.t lrenyérért. Azután meg tettem egy 
pár tnnnlságos ltirándulást - együltömben is, sá1·gult 
la.pl't könyvok között, mindig főfigyolemmel lévén itt 
j €4 heszérliiknok sn,jntságairn. Törökországi emlékeim, 
jogyZl'teim egy rós7~ét sz ivesen meaélgetern e] a mi 
tttrsn.stígunlr kebelóben. A"' én sze1·etve tisztelt Meste
roJunck az il'lisban, Bánóczi Józsefnek biztatására im
hol e lri s irtis : való és lrönyves harangalások eredménye. 
lia ntn,imon kisé1·ni akarnak, tisztelt hallgatóim, ám 
jöjj nek A han.gulatoknal\ kevés skáláját találjuk majd, 
utunk nem lesz <~é rdekes». Köny, sóhaj, küzdelem, 
faji és nyelvi elváltozás tövisei nőtték be utainkat. 
De nem kell csüggednünk Túl a hegyeken, a hol az 
isteni irgalom nevében termelik a töviseket, több vért 
e1·esztenek a szenvedők testéből. Itt van legalább 
nyugtot adó éj, kozák nélkül. A becsületes, megazokott 
életszenvedés utai ezek. Hajta já1·nunk mindnyájunk
nn.k kötelességünk. Gyerünk. 

if 

Hunyjuk le egy perezre szemeinket. Röpüljük át a 
Balkánt. vagy ba tetszik, a Feketetengert, a /(ara 
dag-ot Küsztcndzeétől Konstantinápolyig. Szálljunk 
meg Konstantinápolynak európai részében, első nap 
tnegárt a stambuli zajos világ. És e szemlehunyásba 
iktaesuk be az út fáradalmnia kivül ezeknek szálloda-
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beli ltipil.Jenósét is. l<ép~oljük be magunlm.t tüstént in 
medias res ... 

Pénzváltó utczai bankok, visnyét áruló kiabálók, 
késesek, boltosok, meg Allah tudná hányféle mozgó 
kiskexeskedők között visz az utunk, lejtőn lefelé. A hogy 
a rövid utcza végére órünlr, valami szabad szellő uti 
meg arczunkat. Előttünk egy hid, jobbra egy igazi 
árboczerdö, balra hajóóriások jól megépített új part
hoz kikötve. Itt vagyunk, az Aranyszarv partján. 
A híd, a döczögö, ger endlis pont nmtf' régi hídnak is 
heválna (1877-hen ópült újra). Leüzetjük a magunk 
LO paráját, jegyet nem kapunk, mert az igazán fölös-
leges. Szegény hamálok így ingyen átjuthatnak. Ez 
az igazi demokráczia. 

Induljunk el a hídi kikötőröl a Boszp01"Usra. Hogy 
megindul hajónk, egyelőre az Aranyszarvon, jobbról 
ogy tompa anya-knpola között vékony minárék emel
kednek. Amoda feljebb megint egy ilyen dzsámi. Amaz 
a híres Ay'a Sophia, emez az új templom, a Jeni 
Valide Dzsámi. De sietős az utunk, Orta-Köj-be me

gyünk, hagyjuk most ezt a partot, a. mely a Szeráj
végLen végződik, ott, a hol régi falak között - régi 
feleségeket őriz a szultán ö Felsége. Az európai par
ton rögtön szemünkbe ötlik a galatai torony - tán 
most is tűzjelző zászló lobog rajta? - a top-hanei 
templomok, majd pedig fehérben csillog a Dolrna 
Bagtcse Set•á:j, nagy folyosóival, falaival. llyen még 
egy következik azonnal. Ott áll meg először a boaz
pornai hajó. A Tesiragan Set~á,; ez, vagy 700 méternyi 
palotasor fehér márványból. Mögötte falaktól, fáktól 
elrejtve a kiváncsi szemek elöl a Jild1'z kio.-;k palotái 
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emelkednek. Óriási csendjökbe zaj csak J:itkán férkő
zik be. Olyankor azután rettenetes durranás ez a zaj, 
halálhozó, vért kívánó, romboló. Olyankor Nyugat jött 
el látogatóba Keletre: Mennyi könybe kerülnek ezek 
a dinamitos vizittek! 

De kössünk ki, itt vagyunk a konstantinápolyi spa
nyol eredetű zsidók egyik főhelyén, Orta-köjben. Alig 
hagyjuk el a kikötőt, az omnibus~állomáshoz is közel, 
egy nagy oszlopos, tornáczos faház előtt vagyunk. 
Nagy úr lakik e házban. Gazdáját a szultán szemé
lyesen szokta fogadni, mert gazdája a Chacham Basi, 
<'sa eminence le g1·and rabbi n de la Turqui e l), min
den török zsidók egyházi fej ~delme. Tágas előcsarn o
kon keresztül az első emeleti v~róterembe jutunk. 
Fényképek, a chacham egyenruhában stb. Egy fiatal 
fezes férfiú, a nagy úr unokája vezetett be a fogadó
terembe. 

Sohasem fogom elfelejteni azt a Jelenetet. Fal mal
letti törökös pamlagon, keresztbe vetett lábakkal ott 
ült az agg, 73 éves főpap, ölében hírlapok, levelek, 
mellette könyvek. Leültetett maga mellé. 5zeméből 
a mi főpapjaink mély tudása, nagy szeretete sugárzott 
rám. Mennyi büszkeség, mennyi méltóság s mennyi 
megalázkodás, mennyi sz ere tet. Törökösen - keze 
ajkát és homlokát érinté - megköszönte, midőn azt 
kivántam neki, hogy még soká lehessen egyházi. fej e
delme híveinek. Helyzetünket jól ismerte. Üdvözletet 
küldött általam Kajserlingnek. Hazajöttefu. A nagy 
üdvözletet, melyet spanyol zsidók feje küldött, spa
nyol zsidók historikusának, már át nem adhattam. 
A mult nagy buvá1·a má1· akkor beállott maga is a 



mult elhervadhatatlan, örökösen csillámló emlékei 
közé ... 

Hát igen, a zsidók sorsa más itt, mint a ezeretettől 
sugárzó Európában. S ha mégis akadnak Allah hívei 
közt zsidó-pusztítók a jelenben, akkor ez a rabló ha
talmasoknak csapása a védtelen gyöngéken. A moham
medán, ha nem is szereti a zsidót, -tc közelebb érzi 
magához, mint a keresztényt. A törökországi zsidók 
pedig szép számmal foglalnak helyet mostani hazá
jukban. Statisztikájukat pontosan bajos megállapítani. 
Hiszen a török birodalom tagjai nincsenek afféle való
ságos, vagy csak látszólagos megbizhatósággal össze
számlálva, mint a többi eru·ópai birodalmaké. Van 
egy általában megbízható könyv a török birodalom 
népfajairól. Szerzője: Vitol Cv.inet. Czíme: t~ La Tur
quie d'Asie, géographie, administrative. statistique, 
descriptiv et raisonnée de chaque province (5 volumes, 
Paris, Ernest Leroux, 1 92). 65,000 zsidó lakik 
Konstantinápolyban. Tekintve, hogy az egész európai 
Töröko1·szágban körülbelül 200,000 zsidó él, ez igen 
tekintélyes rész. Csak a sokat emlegetett Szaloniki 
tesz túl rajta, a hol 75,000 híve van a zsidó vallás
nak. Az ázsiai Törökországban 73,000 zsidó él, a leg
többen Smyrnában (25,000), tehát kevesebb, mint az 
egy ~zalonikiben. Ha nehány ezerrel tévedtem, kérem, 
ne rójjanak meg érte. Jemen-ben pl. szerzönk se tudja, 
még körülbelül se, a lakosság számát. 

* L. a Koran 18. surájában: eGonosz a sz6. melJ ajkaikat 
elhagyja. Beszédük csupa hazugság• stb. l. ez egész surát. 

.Az l.\IJ'l ' b.'ukÜniJutl 19()(;. ~ · 
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E szép szám szép történeti multra utal bennünket. 
A konstantinápolyi zsidók - - már a spanyol invázió 
előtt - nyugodt, r endes életet mutató községekben 
éltek már igen régen. Nagy Konstantin már Bizáncz~ 
ban sok zsidó templom felett rendelkezett s rendele
teket bocs~tott ki, a melyek a zsidóság külön érdekei
ről szóltak. Az Aurea (Orea) kapunak .Jahttdi-K apusi 
török elnevezése igen régi zsidó életre vall Konstanti
nápolyban. 1176· ban Tudelei Benjamin így ir a kon
stanstinApolyi zsidóságról : 

uKétezer rabhanita zsidót találtam és ötszáz karai
tát. A'h előbbiek rabbijai között igen kiválókat talál
tam. Többek közt megjegyeztem magamnak a követ
kezők neveit: R. Ábrahám, B. Onadia, R. Aaron Kospo, 
R. Jossef, Sorgheno és R. Jakim, kinek az <tEl Par
nass,, a mellékneve. Sok igen gazdag zsidót találtam, 
kik legnagyobbrészt ke1·eskedők és iparosok valának. 
Igen szép selyemruhában jártak,,, 

•A császár orvosa egyik hitsorsosunk: R. Salamon, 
az egyiptomi, a ki igen befolyásos ember. Ö az egyetlen 
izraelita, a kinek meg van engedve, hogy lóra üljön 
s rajta járjon E nagy kegynek a többi zsidó nem ré
szese. A keresztények egyébként gyülölik a zsidókat 
és nyilt utczán megverik őket. Testvéreink mégis el
tiirik e szenvedéseket; egyébként igen szeretetremél
tók és roppant félnek a császártól •> . ~ 

* Fo1·rásom egy kitiinö munka, egy ember életmunkája, 
melyet David Fresko·tól kaptam, az «El Tempio» czimí1 
spanyol-zsidó lap szerkesztöjétöl Konstantinápolyban. Szer
z6je: M. Franco. Czime: .&sa.te su1, l'histoire des Isra.elites 
de ''empü·~· ottoman depuúJ les m·igines jut~qu' a nos iotn~. 
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Már 1225-ben a nagynevű Juda-Al-Harizi járt 
Kanstan tinápolyban. 

A bizánczi korszak zsidóságának életére jellemző 
adatokat talál a kutató a törökországi spanyol zsidók 
nyelvében. Mert úgy van az, hogy eső leveri a sírkő 
panaszos feliratát, szél szertehordja a szobormünek 
időtől megingatott darabjait s a mulandóság minden 
állandónak bittet szétmorzsol e ·földi téreken, csak 
éppen annak árt legkevésbé, a mi az örök elmulás, 
az örökös változás s az emberi kultura emlékei bizony 
nem a vésett márványon vannak legbiztosabb helyen, 
hanem ott, a hol egy perezre sincs megállapodásuk 
az ajkról-ajkra szálló, mindig változó emberi beszéd
ben. Íme a török zsidóság bizánczi korszakbeli élete 
meg van 1·ajzolva a spanyol zsidók anyanyelvén. 
A j ó-1·a azt mondja a spanyol zsidó kallo, a hogy 
a görög : xa).(l) ; a kis madár ptiile (görögül : trouJ..a) ; 
arany: hu'rszi (görögül : zpuq6r;, zoupq~) . Ki ne venné 
észre, hogy a törökföldi spanyol zsidók polüchron, 
zaffira szavai azonósak a görög noJ..uxpov, Aarp~pa 
alakokkaL És azután a francziát gallica-nak nevezi 
a görög rai..).r;x6 után. A nagyapa neve a konstanti
nápolyi zsidók nyelvében: papu (gör. na1rou), az anya 
neve mana (gör. p.ava), a pap: papas (gör. 1ra1rar;), a 
rózsa: triandafil (gör. : rptavoarptJ..) stb.~ 

Még az askenázi nyelvből is vannak elemek a kon
stantinápolyi spanyol zsidók nyelvében. Két érdekes 

* Megjegyzem, hogy ezek jórésze ujgörög eredetü is le~et 
8 a régi görög elemeket az ujgörögnek állandó hallása rom
denesetre mindég megerősítette. 

21* 



példát tal tÍltam elTe Francanál : Az asszonyarn l meg
szólitás náluk: bulica, nyilván a német-zsidó zsar
gonból, v. ö. Baal-ha- baj isz. S a rabbi feleségének 
robica a neve. Ki nem látja ebben a mi német zsidó 
zsargon I~ ebecn-ünket? 

Itt, a nyelvi formák tanuságtételénél é1·demes megw 
emlékeznünk a törökországi zsidók neveirőL E ne"Vek, 
h a nem is mindig lehetnek történeti vezérl ők, úgy 
általában érdekes világot vetnek a törökországi z si
dók különféle eredetére. Konstantinápoly különösen 
a nyelvek s a nevek városa. Még Nfadzsar nevű zsidó 
is van Törökorsz~gban. Persze hogy van sok török 
név is már. Ilyenek: Sultana, Dzsamile, Bilbil (csa
logány), Sabah (reggel). Görög eredetű nevek : Ca,ricli, 
Gabio, Galitnidi, Galipapa, Papu stb. Arab erede
tűek is vannak: A.l-Fazza, Al- Tabib (az orvos), Al
CH,lumb?"é, Al-Halel, Abu-Isak, Abu-Daram, Siel 
(út1, Annabi stb. S milyen szép olasz nevek: Ancona, 
Capuano, Cariglio, Pesero, Pisa, Romano, Tarento, 
Arditti, Lati-Jti, Allatini, Crespin, Marcelli, Dal Me
dica stb. (Gyakran ama város után, a melyből török 
föld.re szakadtak). A po1·tugal nevek mellett : Cardazo, 
Lis bone, Torros; Lumbroso (portugal helység) azok 
a szép régi spanyol nevek ékeskednek a konstanti
nápolyi zsidók névjegyein. Helynevekből: Navaro, 
Cordova, Cordovéro, Carmona, Sevilla, Poledo, Pa
ragano, Al-Granade stb. Egyéb szavakból: Calderon, 
Caraco, Corovel, Esrneralda, Franco, F1·esco, }-f,er
nandez, Perez, Rodriguez, Santo, Vidal, Palomba stb. 

Ha már a mult emlékeinél vagyunk, üssü~ fel itt
ott azt a még iratlan könyvet, mely a törökországi 
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zsidólt kultu1·ális és irodalmi törekvéseit rendszeresen 
magában foglalja. A török birodalom zsidó irodalmi 
nagyságai közül a legelsők egyike korra és érdekes
ségre az V. század végén élt költönö, kinek Sára volt 
közönségesen a neve. Mily megható szavakkal siratá 
oz a sajátságos alakja a törökországi zsidók életének 
a dzu-burudhi zsidó mészárlást (az V. század végén). 
Ritmikus paralleláiból előbúg az a régi panasz a ten
ger szenvedésekröl, kiszól már a bánatnak, a ezenve
désnek szomorúan tökéletesre fejlődött frazeológiája 
(v. ö. Franco 1:1. 1.) : 

ccÓh hadd áldozzam életemet népemért, mely Dzu
Hurud-nál leigáztatott és a mely e pillanatban - óh 
j aj nekünk ! - szelek j á téka már.)) 

<< l{o1·eizai emberek, kiket Al-Khazradzsi fegyverek 
és lándzsák haj tottak el. u 

<1 Rettentő veszteséget ezenvedtünk; mindazoknak 
száj ában, kik ezt átélték, a víznek tiszta íze is kese
rűvé válik.,, 

Mély költői erőtől duzzad Ar-Rábi ben Abi-1-Hu
keik. E hetedik századbeli költőtől hosszú költői mű 
maradt ránk (l. Francának bibliografiáját, századon
ként rendezve), a malyből a következöket van mó
dunkban idézni: 

<< Minden betegségre van orvosság a földön, csak az 
önhittnek betegsége gyógyíthatatlan. » 

<t Az ember a szerencse kegyeit hajhássza ; de Isten 
lesújtja azt, ki az Ö akarata ellen törekszik. ,, 

«Ki lehet annyira el ö re látó, hogy szerenceétlenség 
sohase sújthassa és sóhajok sohase marczangolha.ssák 
bajléká,ban ?,, 
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,. Az idő lányai~ megsemmisítik, összetörik, mint a 
hogy összetörnek egy cserépedényt. » 

•De megnyugtató az a bizonyosság, hogy minden 
néprontó boldogtalanság után felragyog mibamar a 
boldogságnak napja.o 

Szálljunk el a századok felett. Hogy feltünik előt

tem a nemeslelkű Tselebi-Behor Carmona tisztes 
alakja, eszembe juttok zsidó bankárok, zsidó pénz· 
emberek. Óh hogy nem akadt még költő, ki megéne
kelte volna gyakori sajátos sorsotok. Az ideálismus 
faj ának szülötteiül használni akartok a materialism us 
formáiban. Zsenitek rendben hozza a megbomlott 
kasszákat, de ezek a nehéz kasszák azután eltemet
nek benneteket. 

A janicsárok végnapjaiból maradt reánk is egy 
szomorú történet. Hullott ottan is a mi vérünk vére, 
egy kassza ott is eltemetett egy zsidó bankárt . .. 
Il Mahmud alatt nagy szerepet játszott, híres ban

kár volt Cselebi-Behor Carn1ona7 a híres spanyol 
eredetű Carmonáknak egy nagy tehetségű sarja. Ud
vari bankár volt, természetes hát, hogy megvolt néki 
is ór?nény árnyéka, egy örmény bankár személyé
ben, a ki -- Casas Aretun volt a neve - életére 
tört. 1826-ban, a janicsárok elpusztulása után Car
mona az eltűnt katonai rend élő emlékeként maradt 
itt, hiszen nagyon jó, szinte te3tvéri viszonyban élt 
e nagy katonákkal. Élete hajszálon függött, ezt is el
vágta Casas Aretun. Így szólt ez egyszer a szultánnak 
(l. Francónál) : 

* Az idő leányai: az évek t 
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- Padisa, nagy és hatalma~, tudod-e, hogy valaki
vel te hatalmadat megosztod ? 

- Gaz rágalom, a mit te mondasz, Casas Aretun. 
- Padisa, szidjál és ostorod száDtsa arczomat, nem 

bánom. Szalgád vagyok és szeretlek. A jahudik basi
j áról beszélek. 

- Halál reá, - mondá a gyönge erélyű uralkodó. 
Cannona akkoriban Kurucsesmében lakott, a Bosz

pornsban. A tengerparton volt konakja. Egy pénteken 
este, éppen abban a pillanatban, mikor az ájtatos 
család a gyertyafényes szombati asztalhoz ült, bárkát 
pillantottak meg a Carmana ablakain keresztül. Tizen
két fölfegyverzett katona ült a bárkában. A dolog 
Carmonat nem lepte meg. Zsidó ba.nkárokhoz akkor 
is gyakran jött éjnek idején pénzbeli rendelet. Két 
néger lépett be a konakba, Cselehi Behor Carmonát 
akarták látni . . . Azután köve tk ez ett a selyem sál. 
Jajgatás, sírás tölté be Kurucsesmét, midön másnap 
földön kiterítve találták Izrael fiai hatalmas protek
torukat. Ott volt temetésén az egész városka. Öcscsét, 
Hezkiát száműzték. 

Majdnem száz év telt el azóta. De Tiso-Beov nap
ján még ma is megemlékeznek Törökhon spanyol 
zsidai a nagy Carmanáról és a szomorú ünnepen 
méla akkordokban szólal meg dicső emlékeze~e : 
Ajun~emos mis hermanos Bayesüljünk testTérek . , 
A cantar esta endecha. H~gy énekeljük ezt a su awot. 
Porque mos corto las manos Meri a mi helyzetünkben 
FA Dio en esta echa.. Isten elvá.gta kezünket. 
- - --- - -- - - -- -- - ----
Cselehi Behor Oarmona 
Afamado por el mundo 
De Ios Judios corona. 
~--~--~ - -

Oh Cselehi Behor Carmo?a 
Ki oly hires vagy az egé~z vil,gon 
Oh zsidóknak koronáJ&. ' ------ - --= - --- -
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A törökországi zsidók közt a keveset emlegetettek 
sorában alig van olyan érdemes, mint Hadzsi i zsák 
Efendi (1774-1834). Életét Mirat-Muendéz irta meg 
törökül 1894-ben. J anina közelében született. Már 
korán tanára lett a roathesisnek egyik igen előkelő 
konstantinápolyi iskolában. Része volt az anatoliai 
erődítmények megszerkesztésében s hét évvel később 
a Divan főtolmácsa lett. 

Izsák Efendinek bámulatos nyelvtudása volt. Töké
letesen tudott arabul, perzHául, görögül, latinul és 
francziául. Tizenegy könyve j elen t meg s ezeknek 
tárgyai közt van mathesis, algebra, fizika, ebernia és 
stratégia. 

Izsák Efendinek elévülhetetlen érdemei vannak a 
török technikai terminnsok történetében. Hosszú ideig 
művei codexei voltak a technologiai terminologiának. 
1834-ben halt meg Su ez ben, midőn visszatérőben 

volt Medinából, a bol a hadzsi czímet nyerte. Volt 
hitBorsosait tovább is szerette s ezt a kitért zsidót 
mindhalálig ezerették régi hittestvérei ... 

Szomorúságá.ban is érdekes a törökországi zsidók 
életéből a rhodosi (prinkipoi) vérvád ügye. Görög ke
reskedők szították s nem mohammedánok, 1840-ben. 
Egy szmirnai zsidó kereskedő, valami Elia Calomiti 
Rhodosba küldötte üzleti ezélokból egyik emberét. 
A rhodosi görögök saját érdekeik sérelmét látván e 
küldetésben, elhatározták, hogy küldöttét, hitsorsosai
val együtt elvesztik. A mi ezután következik, az a 
rettenetes vérvádi sablon, keres~tény gyermekestől, ~ 



főbbek elfogatásával, a borzalmas kínzásokkal. Tizenöt 
napig tartott a tortnra. Ekkor nyolczas deputáczió 
ment Konstantinápolyba. Közben az elveszei4nek hiU 
görög gyermeket megtalálták Syra szigetén. Jusszuf 
pasának, a vérvád pártoló rhodosi kormányzónak ál
lásába. került e bonyodalom. Alig egy évvel rá jelent 
meg az 1256. (184óJ Bamazán 12. rendelet, mely a 
legvilágosabban eltiltja )Iohamm€d híveit az ostoba 
vád ezután való emleget.ésétől. Érdemes e rendeletből 
nehány passznat olvasnunk: ~ 

« •.• Elavult előitélet él a. zsidók ellen. A tudatla
nok azt hiszik, hogy a zsidók emberáldozatokat áldoz· 
nak, hogy vérüket felhasználják bizonyos kenyér süt~
sénél. E mende-monda áldozatai, damaskusi és rho
dosi zsidók, birodalmunk hű alattvalói a máshitiíekk31 
üldöztettek. Eme, a zsidók ellen felállított vád, vala· 
mint amaz erőszakoskodásoknak híre, melyet miatta 
már el kellett szenvedníök, elhatott immár császári 
trónunkhoz is. " 

«Azonban csak nemrégiben történt, hogy néhány 
rhodosi zsidót Konstantinápolyba törvénybe idéztek 
és ama vádakat illetőleg, melyeknek tárgyai voltak, 
ártatlanoknak találtattak. • 

• Különben is a zsidóknak összes vallásos könpeit 
átvizsgáltaünk hozzáértő és a héber nyelvet t~ljesen 
ismerő férfiakkal. E vizsgálatnak az leit birlas ered
ménye, hogy a zsidók nem csak hogy emberi vért 

• Megjelent spanyol-zsidó nyelven a JonmAl Israelite 
1~16. számában. Francziául L Francónál 159. l. 



Holw HtHn haaználnak áldozásaiknál, de még állatit 
HOm . JiJbböl pedig nyilvánvaló, hogy a zsidók ellen 
iörtónt erőszakoskodások rágalmakból indultak ki. o 

- -- ----- -
11 Hendeljük pediglen a jövendőre vonatkozólag, hogy 

birodalmunk minden pontján zsidó alattvalóink ezen
t ú l a Magas Pot·ta többi alattvalóival egyenlő elbánás
han r észesüljenek.» 

- - - - - -- - - - -
. . . Ha a müvelt, a finom lelkületü Nyugat a 

romlott, beteg Keletnek 70 év elötti álláspontján 
volna - 1na l 

ie 

Sok mondani valóm volt a törökországi, különösen 
konstantinápolyi zsidó iskolákróL Összegyüjtött ada
taimat már meg is irtam, midön kezembe akadt az 
a m ély járatú felolvasás, melyben nagy hazánkfia, 
Stein Lajos berni egyetemi tanár mondá el konstanti
nápolyi emlékeit az Imit színe előtt. Az ő mélyen 
látó megfigyelései után csak amaz adataimra szorít
kozom, a melyek az idők folyamán elavitott régiek
nek felC'lnek meg. 

Az Allianc·e-nak (1904 májusi jelentése szerint) 61 
iskolája van a török birodalom területén. Ebből 28 
van RZ európai és 33 az ázsiai török területeken 
Ugyancsak az Alliance alapította 1898-ban Konstanti
nápolyban a rabbi-seminariuroot (Előbb Adrianopolis
ban volt). A seminarium nevelése mély járatú és 
modern. «Ama fiatal embereknek - mondja az em
lí\ett jelentés --- a kik ott végeznek, a hébernek, a 
talmudnak a 4ltalábau a teologi4n~k ala:pos ismere .. 
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tén kívül annyi az általános műveltségük, hogy mél
tán képviselhetik a keleti zsidóságot. l) Az iskola két 
tanfolyam ból áll: előkészítöböl s felső tanfolyambóL 
Jellemző, hogy hallgatóságának legnagyobb része rab
bik gyermekeiből telik ki s végzett növendékei már 
tekintélyes állásokhoz jutottak a török birodalomban. 
(Az egyik a chacham basin ak titkára, a másik brussai 
főrabbi stb.) 

Nagyon figyelemre méltó az Alliance·nak az a tö· 
rekvése, hogy a fiataloknak gyakorlati irányú fejlesz
t ésére is súlyt helyez. Harminczhat helységben alapi
tott immár ipari iskolát. Különben huszonkét női ipar· 
iskolájáról is tudunk. Főtárgyuk: a varrás. A kon· 
stantinápolyi mühelyekben különösen a harisnya, a 
nyakkendő, s az ingkészítés járja. Ott voltam párszor 
mühelyeikben. Szorgalmas kezecskéik ügyes mozdu
lataiban láttam a nő küzdelmét, melylyel biztosítani 
akarja, minden eshetőségre számítva, saját tisztes
séges j öv ö j ét. A törökországi zsidó leányiskolák egy
általán igen látogatottak, sokkal sűrűbb népességüek, 
mint a fiúiskolák. Az 1890·ben alapított leányiskolá· 
nak 1903-ban 528 növendéke volt; a már 1875·ben 
alapított fiúiskolának csak 210. Vagy: az 1 79-ben 
alapított kuszkundzsuki fiúiskolának 1903-ban 178 
növendéke volt, a lányiskolán~k, melyet, igaz, előbb 
alapítottak, 240 stb. E beszélő számok Keleten neve· 
lendő zsidó generácziók jó jövőj ének biztosítékai. 

1' 

. ·. Ott ültünk a galatai partnak egy haj.ós ka~~~eion-ja 
~lőtt. Apró ceónp,kok, fürge boszpoma1 gőzosok sz~· 
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ték az Aranyszarv söt~tkék vizét. Lármás hámálok 
óriási hajórakományokat vittek vál1aikon. Távol, odaát 
a tulsó parton tarka gomolyagban rajzottak arabok, 
törökök. 1\finden zászló díszben. Gyönyörű péntek 
volt igazán. Az ázsiai partok vakító fehér falai be
ragyogtak egész a Marmaráig s a tenger közepén, 
úgy állt ott a magános, fehér Leander-torony, mint 
egy measze multat sirató szép szomorú leány. A ke
leti napnak szinte vakító sugarai elöntötték az új híd 
gomolygó utasait. Meleg nyári napoknak az a vára
kozással teljes imádságos nyugalma ömlött el rajtunk, 
a mikor egyszerre csak egy rettenetes robbanás resz
kettette meg mögöttünk a levegőt. A márvány aszta
lokról lehullottak a poharak. Partra igyekeztek a csol
nakok, hajók, az emberek ide-oda futkostak, ijedt ar
czukon gyöngyözött az izzadság s öreg árus emberek 
remegő ajkakkal rebegték alig ballhatóan: 

- La Allah il Allah ... 
Mi történt? Csitt l N em szabad hangosan beszélni. 

Titkos rendörök lesnek ránk a szomszédságban. A Jil
dizben baj történt. Vér folyik. Allah legyen irgalmas 
minden igazhivő muzulmánnak. 

És este, mikor a chavre-sokak-i vendéglőben vacso
ráztunk, megtudtuk a szeiamlik történetét. Ne várják 
ezúttal tölem, hogy szemtanuktól való értesüléseim 
alapján elmeséljem, mennyi lehetetlenségst összeírtak 
az európai lapok, kivétel nélkül. Amaz asztalnál ül
tek orosz, oláh és olasz zsidók. Ajkukon a harag, a 
méltatlankodás remegett. Togo éppen akkor tizedelte 
az oroszokat s míg lelkünk, a háború fordulatait ol
vaeva, megelégedéssel telt el s orosz asztaltársaink 
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váltig Kisenyevért való büntetést láttak a nagy oroijz 
vereségekben, nem volt ajk, mely ne a gyűlölet 
bangján szólott volna a Nyugatról importált bomba 
ellen ... 

Hiszen való igaz az a szocziologiai figyelmeztetés, 
hogy a társadalmi fejlödéseket, ha azt akarjuk, hogy 
szempontjaink történetiek legyenek, ne nézzük a fele
kezeti érzelmek szemüvegén keresztül. Szubjektiv irá
nyításu itéletek lehetnek becsületesek, lehetnek ked
vesek, de az idő árja elmossa azokat, miképp magát 
az egyént is. De ba azt látjuk, hogy a bazaszeretet 
édes érzelmétől, általános emberi jogoktól fosztódnak 
meg kiválasztott emberi csoportok, ha azt látjuk, 
hogy a kultura czégére alatt, ajkukon a szeretettel, 
meghazudtolják a szeretet legelemibb követeléseit és 
származásuk miatt ezreknek kell bujdosniok measze 
földekre, akkor nem csoda, ha lelkünk, midőn Kelet 
távolságából szemlélte Nyugat eredményeit, keserü
séggel telt meg. Odalent, a fezes muzulmánok között 
nyugodt, szorgalmas, munkás életet élhetnek zsidó 
testvéreink. Nem kellettek Spanyolországnak, nem 
kellettek Oroszországnak és Romániának s Keleten 
tisztes munkájuk elismerésre, becsülésre taliUt. Csak 
irjanak a politika lelketlen kalandorai hasábokat 
Kelet szemétjéröl, nevezzék el betegnek, irtózzanak 
még említésétől is. Abban a szeméthen több van az 
általános emberi jogokból, mint Nyugat parkirozoU 
szoborkertjeiben. Az a beteg ember még nem hal
doklik. Erőre kapására utal a történelmi fejlődés. 
A mohammedán világnézlet zsidószerető hí vei szapo
rodnak s midön Törökhon napfényes utain jártam, úgy 
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véltem, a forró ázsiai sugarak minden falevélre, min
den házfalra a jövő jeligéjéül azt a hatalmas mondást 
írták oda.: Ex O'riente lu.rc l 

Budapest. Dr. Bubinyi kfózes. 

l l , 

ERDEKE TALALKOZASOI{. 

Tizennegyedik évemben jártam, midőn először lát
tam talmudot. Addig csak boldogúlt édes anyám el
beszéléséből ismertem, ki gyermekkorában nagyon is 
sokat látta nagyapám házában, sőt még a talmud
tanulás sajátságos melódiáját is elsajátította. Sok cso
dálatos dolgot meaélt nekem édes anyám a talmud
r ól, de a1·ra a kérdésemre, hogy mi tulajdonképpen a 
~almud, rendesen azt felelte : Bizony én nem tudom 
azt neked jól elmondani, csak annyit mondhatok, amit 
mindíg hallottam, hogy a talntudban minden benn 
van. 

Mikor aztán első talmudtanítóm, az akkori csabai 
ex-rabbihelyettes, ki később, meglett korában bámu
latra méltó elhatározással és kitartással a világi tudo
mányokra adta magát és jelenleg mint dr. Grünhut 
Lázár, a jeruzsálemi Rotachild-árvaház igazgatója, is
meretes a magyar zsidó közönség előtt, - bevezetett 
a talmudtudományba és beavatott a híres ünnepnapon 
lett tojás vitájába, nagy csalódást éreztem és sokszor 
elmosolyogtam édes anyám jámbor túlzásán , hogy a 
talmudban minden meg van. 

Pedig édes anyámnak mégis igaza volt. Azóta, hogy 
mindjobban behatolok a talmud végtelen erdejébe, 
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egyre inkább rá. jövök, hogy e hatalmas mun.kában 
mely a maga nemében páratlan a rilágirodalomban, 
nagyon sok dolog van, amire az ember alig gondolna. 
Shakspeare, Göthe, Jókai, Arany János egy-egy mon
dására; n épmesék, mondák régibb és ujabb köUo"'k 
eszméire bukkan a j ám bor oh·asó a talmudban, illetve 
a talmudi irodalomban, beleértve a midrást i ort a . , 
hol nem is sejtené az ember. Ilyen érdekes találko=á-
sokra óhajt-ok az alábbiakban rámutatni. Xehogy 
azonban azt higyje valaki, hogy ezt holmi csiirés-csa
varással lehet kimutatni, lehetőleg szóról-szóra, illeh·e 
hü fordításban állítom egymás m ellé a párhuzamos 
helyeket, hogy mindenki maga itélhesse meg az esz
mék hasonlóságát Szándékosan kerülöm az egyip
tomi, görög és római mithológiai elbeszéléseket, melyek 
a talmudi irodalomba is beférköztek pl a Phrenix, 
Ariadne fonala. stb., vagy az új testamentum és ta.lmnd 
párhuzamos helyeit, melyek tndvalevöleg egy Wajon 
nőttek, hanem csakis az olyan találkozásokra akarok 
rámutatni, a hol ki van zárva. hogy egyik író a má
sikbó} merUeH volna. 

Történt egykor Czidón városában, (így oh-assuk B. 
Peszikta 147. a. 1.) hogy egy ember megnóaült és tíz 
évig élt feleségével a nélkül, hogy gyermekük szü
leteü volna. Elmentek R ·imon b. Jochájho:, ki 
előtt a férj kijelentette! hogy e miatt el akar '"'álni 
nejétől; hogy azonban jóindulatának kifejezési adjon 
igy szólt az asszonyhoz : cc ami drága kincs csak nn 
házamban, vedd és vidd magaddal atyád húába ! • 
R. Simon azt ajánlotta nekik, hogy úgy mint egybe-
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kelésükkor, elválásukkor is lakomát csapjanak. Így is 
tettek és az asszony a lakomán kelleténél több bort 
adott urának, úgy, hogy az elaludt. Ekkor az asszony 
intett cselédeinek és férj ét atyja házába vitette. Mi
kor a férj fölébredt, csodálkozva kérdi : «hol va
gyok ?11 Mire az asszony így szólt: <1 Nem azt mond
tad -e nekem : a mi drága kincs csak van házam ham 
vedd és vidd magaddal atyád házába ? N em volt ottan 
nekem drágább kincsem nálad! <IR. Simon értesülvén 
e dologról, imádkozott c házaspárért és Isten megadta 
nekik a kivánt gyermekáldást. 

A nagy közönség ez elbeszélés pointjét bizonyára 
ismeri a - weinsbergi nők mondájából, mely ezerint 
III. Kondxád német császár 1140-ben Weineherg vá
rát megadásra kényszerítvén, csak az asszonyoknak 
igért kegyelmet és szabad elvonulást azzal, a mit ma
guk képesek elvinni. A derék weinsbergi asszonyok 
aztán - férjeiket czipelték ki a várból. 

A két elbeszélés annyira különböző, hogy egyik
nek a másiktól való függetlenségát fölösleges bizonyí
tani, csak a csattanós vég, az elmés kibontakozás, 
a hitvesi hűség és a szerető nő leleményességének 
megnyilatkozása egyforma. 

A talmudi legenda ezerint (Szánh. 38. b. és a pár
huzamos helyeken) midön Isten Ádámo t megterem
tette, megmutatta neki az összes nemzedékeket bölcsei
vel, írástudóival, vezetöivel együtt. Meglátta Ádám, 
hogyan vonúlna~ ki Izrael fiai Egyiptomból, hogyan 
mennek át száraz lábbal a Vörös tengeren, hogyan 
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kapják a tórát a Szinaj hegyén. Örvend R. Akhiba 
jámborságának, bánkódik szomorú halála felett stb. 

Ime Madách: 11mber Tragédiájának eszméje a. 
talmudban ! Természetes, hogy e tény nem jogosít 
bennünket Madách eszméjének eredetiségében kétel
kedni; annál érdekesebb, hogy azt a különös gondo
latot, hogy Isten az első embernek megmutatja. az 
emberiség jövőjét, csak Madáchnál találjuk és ö előtte, 
ha nem is oly részletesen és művészileg kidolgozva., 
de több mint másfél ezer év előtt a talmudi iroda
lomban. (E tárgyról érdekesen és behatóan ír dr. 
Bernstein Béla l M. I. T. Évkönyv 1896.) 

* 
Hasonlót találunk amidrásban (B. Tanch. 43 a.), 

hol a szentírás egy versének magyarázatához az a. 
megjegyzés fűződik : «a g01wszoknak nincs á1~nye'kuk. • 
Ki ne ismerné Chamisso : Peter Schlemiel elbeszélé
sét, malyben szegény Péternek legfőbb baja, hogy 
nincsen árnyéka! 

Nagy Sándor világhódító útjában a szent földre ér
kezvén a talmudi legenda ezerint (Támid 32 a) azt 
kérdezte Izrael bölcseitől: «Mit tegyen az ember, hogy 
éljen? Azok azt mondták: ölje meg magát.• (Értve 
alatta, hogy ölje meg gonosz vágyait.) További kérdé
sére pedig: •Mit tegyen az ember, hogy meghaljon, 
azt mondtá.k : tartsa életben magát. » (Azaz éljen csak 
az él6tnek) - Shakspeare : Szeget szeggel ez. müvé
ben (III. 1.) Claudio igy szól: 

«élni óhajtván. úgy találom, halált keresek 
és halá.!~ keresvén, életet találok. • 

Az IlflT t vTt.·myve 1906. 



Bár Hhakspeare nem szorúJ védelemre, még aem 
órdektelen fölemliteni, hogy Sbakr;peare sohsem látott 
zsidót, - Angolországban akkor tilos volt zsidónak 
lakni - még nagyobb a valószínűség, hogy a talmu
dot sem látta; annál érdekesebb a gondolkozás e ba
Aonlósága. Nem kevésbé érdekes e szempontbó] a tal
mud egy más helye (Erub. j 3 b.), a hol fli lél é{; Sá
máj iskoláj a harmadfél évig vitatkozik azon, (Imi 
jobb az embernek: születni vagy nem születni ? <t L enni 
vagy nem lenni ?•) e7. a kérdés, mely Shakapeare fiam· 
let-jét a kétségbeer;ésig foglalkoztatja. A kérdést Ham
let ép oly kevéssé vitte közelebb a megoldásb oz, mint 
Hilél és Sámáj harmadféléves vitája. 

~ 

Mindenki ismeri Bolon intelmét, mit a földi javak
ban bővelkedő Krőzushoz intézett, hogy halála előtt 
senki sem boldog. Ezt a gondolatot szintén megtalál
juk a talmudban. H. Gamliél, R. Jehúda pátriárka 
fia azt mondta : <<ne higyj magadban halálod napjáig! • 
(Ábot II. 4.) Aki azt hiszi, hogy a II. században élő 
talmudi bölcshöz eljuthatott Bolon mondása, azt arra 
kell figyelmeztetnünk, hogy a talmudban a szellemi 
tulajdonjog szentsége annyira átment a köztudatba, 
hogy szinte lehetetlen, miszerint talmudi bölcs más 
mondását saját nevében mondja. 

A fent említett R. Jehúrla pátriarkáról azt ol vassuk 
a talmudban : • nem minden ember oly szerencsés, hogy 
két asztalon is élvezhetne.•• (Ber. 5 b.) (Értve alatta, 
hogy egyaránt élvezhetné örömeit e világnak és az 
öröklétnek.) Schiller: Don Carlos II f. 9 j.·ben Eboli 



herczegné> ugyanazon, küJönben Hzokatlan kifejezést 
használja hasonló értelemben ErzHébot királynéról : 
(c Hogyan? Ö két aaztalnál dőzsölt voJna : (J HLtte an 
beiden Taíeln scbweJgen wollen.) Az erény isteni lát
azatát mutatta volna éa egyidőben a bün titkos gyö ... 
nyörea merte volna kóRtol gatni ?,> OJy annnyha meg
lepő e nem mindennapi kifejezéRben való találkozás, 
hogy ha Don Carlos írója véletlenül zsidó lett volna, 
az idézett hely kommentátora bizonyoHan rámutatott 
vo]na a talmudra, me1yhől a, költ/5 akár közvctJen, 
aJuir Jtözvetve meritott. 

Még meglepőbb Schill er egy máA gondolatának ha
sonlósága a midráeban. (Hzifrí Kórach 11 !J.) 11 E szent
írási vers: <(És mondá az örökkévaló Áronnak: or
szágukban nem fogsz örökölni» - a fölrl felo8ztri
sá!ra, vonatkozik; <c én vagyok a tc osztályróezea és örök
séged" pedig úgy értend ö: a~ztalomon ehetsz, ihatsz. 
Hasonlatos ez a elolog az egyszeri királyhoz, aki fiai· 
nak ajándékokat adott, de egy fiának semmiféle aján· 
dékot sem adott, hanem így szólt hozzá: fiam, ba 
ajándékot nem is adtam neked, asztalomon ehetsz, 
iba tsz.» Eddig a midrás. Aki Schiller költeményeit 
i~meri, az tudja, hogy tcDie Teilung der Erde• ez. 
költeményének alapgondolatát taláJjuk a fönti mid· 
rásba. Itt is, ott is a fö1d felosztásáról van szó: csak· 
hogy az Írás ezerint Izrael papjainak nem jutott 
földbirtok, mig SchillernéJ a költők ezenvedtek rövid
séget. Zeus, miután már mindennek akadt gazdája, 
igy vígasztalja a szegény poétát : 
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«Bajos már enől tenni 
Szőlőn, et·dőn, piarczon t úladék. 
De hogyha. vélem akarsz lenni, 
Ahányszor eljösz, nyitva 1esz az ég.• 

(Dóczi f01·d.) 

Isten pedig a midráR szerint azt mondja a szegé
nyen maradt papnak: «fiam, ha osztályrészt nem is 
kaptál, asztalomon ehetsz, iba. tsz» ; értve alatta a 
templomi áldozatrészt, ami végre mégis csak többet 
ér, mint amit Zeus igért a költőnek. 

Közelebb áll a lehetőség, bár semmi sem bizonyítja, 
hogy a németek egy más nagy költője Rückert, aki a 
keleti ·nyelveket és irodalmat jól ismerte, talán ol
vasta vagy hallotta a midrás (V R. 3f.) következő kis 
elbeszélését: R Pinchasz b. Jáir helységéből egyszer 
néhányan kenyér keresetre eltávoztak. Volt két mérő 

árpájuk, azt átadták R. Pinchász b. Jáirnak megőrzés 
végett, a jámbor rabbi elvetette az árpát és a termést 
begyüjtötte hét éven át, miko1· aztán hazaérkezett 
ismerőseinek átadta a felgyülemlet árpát. Rückertnél 
«Die Weisheit des Brahmanen )) ez. könyvében a kö
vetkező tartalmú verset találjuk: 

Szellem és betű. 

Egyszer egy ember útra készült és két zsák gabo
náját két szomszédjának adja megőrzés végett. Hí
ven vigyáz a zsákra az egyik, a másik pedig fölnyitja 
és elveti. Az utas visszatér, kéri zsákjait. A hü szom
széd előveszi a sarokból, a hová tette. A zsák kivül-



ről sértetlen, de egy szem gabona sem jó benne, mind 
rohadt, dohos. A szomszéd bosszúsan otthagyja a zsá
kot és a másik szomszédjától kérdi: hol a gabonám ? 
Jer és nézd, hogy sikerült - felelt amaz és kivezeti 
a mezőre, megmutatja a viruló ternést. Emberünk 
megeléged€tten mosolyog s így szól : Hála Istennek, 
hogy ét-telmet találtam az egyiknél a másik értelmet
lenségéért. Ö a szóra ügyelt ; te a szó értelmére. 

Ismeretes, hogy különös előezerettel szeretik a 

zsidóságnak, különösen a rabbinizmusnak szemére 
hányni, hogy a betűhöz ragaszkodik a szellem ro
vására. E példa is eléggé bizonyítja, hogy a szel
lemet, a lényeget fölismerték még az olyan csoda
hírben álló talmudbölcsek is, mint R. Pínclw ·z lJ. 
Jair volt. 

A midrásban (I R 5.) azt olvassuk : t• Mikor Isten, a 

vasat megteremtette, a fák reszketni kezdtek. Ekkor 
a vas így szólt : <« csak fa ne jöjjön belém, így egyikö
töknek sem lesz bántódása. » Vagyis míg a fa nem 
segédkezik, addig a vasból nem lesz fejsze, fürész. 
Mindha csak ezt a midrást dolgozta Yolna fel Riickert 
a következő apigramában : 

Nem volna. oly könnyü dolga erdőben a. fejszének. 
Ha az erdő fát nem adott volnn. neki nyeléhez. 

Pedig a feldolgozása eredeti, csak az eszme közös. 

iC 

Általánosan ismert szálló ige, melyet talmud-mid
rási eredetűnek vehetünk, habár eredetét eddig nem 
sikerült kikutatnom, a következő: «szivből jövő sza
v~k szivbe t~á.lQ~. » Bövid~bben s határozottabban 
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találjuk e mondásban ugya~azt a gondolatot, melyet 
Göthe Faustjának elején (I. Ejjeli jelenet) így fejez ki : 

«De szivet szívhez soh sem hozhattok, 
Ha nem magy szintén szivből. • 

~ 

R. Nachmán egyszer R. Izsák társaságában étk ez. 
vén, felkéri a híres mestert, hogy mondj on valami 
istenes szót. Ez azonban R. J óchananra hivatkozva 
így ·szólt: «evés közben nem beszélnek. 1> (Taan. 5. b.) 
Arany János «Családi kör '> ez. költeményében . ha
sonlót találunk : 

eKevasat beszélnek az alatt, mig eszek 
Természete már ez a magyar em bern ok.» 

A mint látjuk ez a természete a zsidó ernbornek is, 
a mit annál szivesebben említünk, mert még e cse
kélységben is örülünk a magyar és zsidó felfogás ha
sonlatossá.gának. 

A talmud ezerint (Ned. 64 b.) már életében halott
nak tekintendő : a. szegény, vagy a kinek nincsenek 
gyermekei. Majdnem szóról,szóra megtaláljuk e gon
dolatot egy ősrégi indus könyvben, a Pancsalantrá
ban (Fritze ford. ll k. 3. elb.), hol a következő verset 
olvassuk: 

•Szegény ember - halott ö már élet ében· 
, ' 

Ep úgy~ a ki nem él tovább gyermekében.» 

Ugyancsak a Pancsatantrdban találjuk a következő 
~ondást: (u. o. IV. k. 10 elb.) 

•A h'z magában még nem ház, 

... Csak Qt háziasszony teszi azzá. • 
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A ki a zsidó hagyományos irodalmat csak egy kissé 
is ismeri, az tudja, hogy talmud-bölcseink ezerint 
(Jóma 2 a.) a szentírás szava (Ill M. 16, 6.) hogy a 
főpap szerezzen engesztelést házának, úgy órtendő : 
feleségének, mert háza felesége. 

(tN e tanítsa az em bet· fiát kereskedőségre, mcrt 
azoknak mestersége tolvaj-mesterség~> - mondj a a 
talmud (Ki d. 72 a.) bizonyára megfelelő tapasztala· 
tok alapján az akkori idők szellemóben. Ugyanezen 
felfogás nyilatkozik meg a görög-római mithológiában, 
mely ezerint Merkur a kereskedők és a tolvaj ok Istene. 

~ 

<(A hallgatás beismeréshez hasonló. n E találó meg
j egyz és a talmudból való (Jeb. 87 b.), de a nagy kö
zönség nem innen, hane~ latin formájában ismeri, 
mely teljesen azt fejezi ki, ha nem is oly szabatosan: 
(( a ki hallgat, beismet·ni látszik. >> E mondás először 

állítólag (l. Tóth B. : Szájról szájra s. v.) VIII Boni
fac pápa (1294- 1303) decretaliáiban (V k. 12.) fordúl 
elő, malyeket minden valószínűség ezerint nem tal
mudisták szerkesztettek. 

~ 

R. Akiba mondását: <t A bölcseség határa a ballga
tás » (Á bot III. 17 .) szintén többen ismerik az elter
jedt latin közmondásból: (cha hallgattál volna, bölcs 
maradtál volna.» 
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Se-neca római írótól ( 11 3. levéltöredék) származik a 
mondás : (~ min magunkon uralkodni a legnagyobb 
uralkodás.'' A talmudnak legismertebb részében, az 
atyák bölcs mondásaiban (III. 1.) ugyanezt a gondo
latot ilyen formában találjuk: «l{i a hős ? A ki le- . 
győzi indulatát, a mint irva van : jobb a bosszantlirő 
a hősnél és a szellemén uralkodó a város meghódító-
j ánál. n 

«Médiában a teve hordón tánczol - meaéli a tal
mudban valaki. - Itt a hordó, itt a teve és itt van 
Média - s még sem tánczol ,> hangzik rá a czáfoló 
ellenvetés (Jeb. 45 a.). Meglepő hasonlatosságot mu
tat a híres latin közmondás : Hic Rodus, hic salta = 
Itt van Rodus, itt ugorj! - mondják Rodusba érve 
az egyszeri szájhösnek. 

~ 

«Szegény után szegénység jár», mondja a talmud. 
(Chal. 105 b.) A magyar közmondás meg azt tartja: 
«Szegény embernek szegény a szerencséje. )) 

~ 

De nemcsak magyar közmondást, hanem magyar 
népdal-részletet is kapunk a talmudban. ((Füle van a 
faJnak• mondja szóról szóra (III R. 3~ f.) ugyanoly 
értelemben, mint a magyar nóta. Másutt meg (Seká
lim I.) azt olvassuk, hogy a sékel-adót nem fizető 

papokat nem zálogolják meg a - békesség kedvéért. 
A magyar nóta is arra tanit, hogy nem jó a papokkal 
kikezdeni, mert 

•megemlegeted a napot, 
lll&lyen bántottad a papot.• 
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Ei'it a nótát a.zonban ritkán huzatják a zsidó eklézsi-
ákban. 

R. Simon b. J ócháj a talmud elbeszélése ezerint 
(Meila 17 a.) Rómába utazik, hogy a császártól a zsi
dókl·a nézve sérelmes rendeletek visszavonását kérje. 
ÚtJában fájdalmasan említi, hogy míg Sára ősanyánk 
szolgálójának Hágárnak, a szükség helyében három
szor is megjelent az Isten angyala, ö ki az egész zsi
dóság ügyében fáradozik, semmi csodát sem tapasz
talt. Ekkor egy Ben Tarnalion nevü szellem ajánlko
zik segítségül. R. Simon azt mondja: «Nem bánom, 
jöjjön a segítség bárhonnan is!» Végre abban állapod
tak meg, hogy a szellem belebujik a császár leányába, 
azt beteggé teszi és R. Simon szavára távozni fog. 
Ugy is történt és a császár hálából visszavonta rende
letét. E talmudi legendára bizonyára sokaknak eszébe 
jut Arany János remek népmeaéje: Jóka ördöge, 
melyben az ördög megalkuszik Jókával, hogy ha ki
húz.za öt a kútból, úgy belebujik a mesebeli király
leányba, ördöngössé teszi és csak az ő szavára fog 
belöle kimenni, a miért majd nagy jutalmat ka,p. 
Mondanom sem kell, hogy Arany .János népmeaéje 
egészen más irányú és független a talmudi l egen
dától, csak egy pontban találkozik vele, a szellemmel 
vagy ördöggel kötött megállapodás ba,n, de ez aztán 
meglepő hasonlatosságot mutat. 

ie 

Találunk azonban nem egy érdekes találkozást a 
talmud-midrási és a Plagyar· bösJllonda kö~ött is, 
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Mózea gyermekkorában Fá1·aó által beczéztetve, 
egyszer levette a koronát a király fejéről és saját 
fejére tette. Fáraó jósai ennek Játtára megijedtek és 
azt mondták,- hogy ez a gyermek megfogja majd dön
teni a király hatalmát, miért is a gye1·meket meg kell 
öletni. Osak egy volt Fáraó taná.csadói közt, a ki pró
bát ajánlott, vajjon a gyermek tudatosan nyúlt-e a 
korona után vagy véletlenül. Hogy erről meggyőződje

nek, egy tál aranyat és egy tál parazsat tettek a gyer
mek elé. Ha az arany után nyúl, megölik; ha .a pa
rázs után kap, úgy látják, hogy cselekvése nem tuda
tos és életben hagyják. Mózes már az arany után 
nyúlt~ midőn Gábor angyal félretolta kezét, úgy 
hogy a parazsat kapta kézbe és az ajkához s ezért 
lett nehéz nyelvü és nehéz beszédű. - Uralmát 
féltve szintén választásra szólítja fel Endre király 
öcscsét, Béla herezeget a korona és kard között. Béla 
herczeg, szerenceére figyelmeztetve, a kardot választá. 
Ha a korona után nyult volna, úgy a rejtekben ké · 
szen álló királyi cselédség nyomban megölte volna. 
A két monda teljesen különbözö volta mellett is, oly 
szembeötlő közös vonásokat mutat, melyek gondol
kozáara késztenek. 

ie 

Egyszer egy ember látta, olvassuk a midrásban 
(Tanch. Buber 50 a.), hogy két madár czivakodik, míg 
végre egyik megölte a másikat. Ekkor az élő madár 
hozott egy füvet, rátette a holt madár szájára, mire 
az föléledt. Erre az ember hasonló füvet keresett és 

-elindult vele a halottakat föléleszteni. Útjában egy 
döglött oroszlánra, akadt, odateszi a füvet a~ orosz-
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lán szájára; mire az föléled és az embert azéttépi _ 
Az-· életre keltő fű meséjét a hun-magyar mondakör
ben roindenki ismeri a Csaba királyfi mondájából, ki 
csatát veszítve elesett hunjait egy varázsfü segitségé
vel kelti életre. 

De nemcsak az életrekeltő füvet, megtaláljuk a tal
mud'!roidrási irodalomban (Ill. R. 22 f.) a magyar 
népmeaékben eléggé gyakori tolvajfüvet is, mely min
den zárat kinyit. Egy madárról olvassuk, hogy R. Si
mon lakattal elzárta a fészkéhez vezető utat. Erre a 
madár hozott egy füvet, rátette a zárra és kinyitotta 
vele. R. Simon elrejtette a füvet, nehogy az emberek 
visszaéljenek vele. Fájdalom, késöbb jómadarak ismét 
ráakadtak a tolvaj fűre, maly minden zárat kinyit. 

A talmudban (Abz. 17. a.) a következő elbeszélést 
olvassuk. R. Eliézer b. Durdaja igen könnyelmü élet· 
módot folytatott és vágyai kielégítésére nem sajnált 
sem pénzt, sem fáradságot, míg végre meghallj & 

saját ítéletét, hogy miként a kibocsátott lehelet nem 
tér vissza, úgy nincs megbocsátás Eliézer b. Durdája 
részére. Tudatára ébredye bünei sokaságának nagy 
bánatosan elment és leült két hegy és domb közé. 
•Hegyek és völgyek - így szólt hozzájuk - könyö
rögjetek értem kegyelmet ! " De azok igy feleltek: «Ha 
kegyelmet kérhetnénk, úgy előbb magunkéri könyö
rögnénk, mert írva van : a hegyek meginognak és a 
dombok megmozdúlnak. » Ekkor igy szóU: «Ég és föld 
könyörögj etek értem kegyelmet ! • De azok azt mond
ták : • Ha kegyelme~ kérhetnénk, úgy elóbb m~nkér\ 
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könyö1·ögnénk, mart irva van: az egek mint Hist azét
oszlanak ós a föld mind rongy szétfoszlik.n Ekkor a 
naphoz és holdhoz fordúlt : <c Könyörögjetek értem l{e
gyehnet! )) De azok igy szóltak: <cHa kegyelmet kér
hetnónlt, úgy magunkért l<önyörögnénk, mert írva 
van: elhalványul a hold s megszégyenal a nap.)) Ek
kor így SYJólt: <c Csillagok ós planéták könyörögjetek 
órtem! n De azok is osak saját tehetetlenségükre ós 
azomorú végükre hivatkoztak, mivel írva van : <c Szét· 
mt\ll1tnak az ég minden seregei.)) Látva, hogy magára 
van hagyva, lehajtotta fej ét térdei közé és addig sh't, 
mig lelkét kiadta. Ekkor egy égi hang hallatszott, 
moly így szólt: <cR. Eliéze1· b. Du?·dája kész az Ö?'Ök 
élei J' C!,. 

~.,öbb vonásaiban teljesen megegyezik e monda a 
Tanhüu .. '{('?' mondával. Tanhauser is zajos ifjúság után 
1negtér. Mint bünbánó zarándokol Rómába, de a pápa 
jogarára mutatva így szólt: «úgy mint ez a száraz frt 
sohasem fog kivirulni, úgy nincs részedre bünboosá
nat! l) 'l'anhiuser megsemmisülve távozik. Harmad
napra a pápa jogara kivirágzott, jelóül annak, hogy 
'rnnbinser bünét Isten megbocsátotta. A pápa minden
feló keresteti Tanhausert, de nem találják többé sehol. 

•Ne klírhoztt"tason el bünöst 
So bibornok, se pápa i 
Htl még oly nagy is n. búnö~, 
Bocsánatot tnló.lbat. l 

Ezt Mt okulást nyújtja a 'ranhlkuser mondának egyik 
lcga·égibb költői feldolgozása. (L. P. Cas~el: Aus Lite· 
ratur und Symbolik. 1-18. l.) A talmudi legenda sze
rmt pedig égi hang j elen ti, hogy n vigasz nélkül m"-



radt Eliezer b. Durdája részese a túlvilági üdvösHég
nek. Az emberek i téletét szigorítja az a körülmény, 
hogy Eliézer b. Durdája rabbi, a kinek megtévelye-.. 
dése súlyosabb elbírálást érdemel ; Tanhauser iránt is 
kérlelbetetlen a pápa, mert mint Mária·rendi lovag· 
nak nem lett volna szabad oly mélyen a bűnbe me
rülni. A világ mindkettöt elkárhoztatta. az örök irga
lom mindkettöt magához fogadta. Mindkét monda a 
megtérés nagy hatalmát és üdvöz i tő voltát dicsőiti. 

-Je 

De térjünk vissza a magyar baaonlatosságokhoz. 
A talmud az ártó szellemekről (mázikin) szólva, a 

többek közt azt mondja: ((A ki meg akar róla győ
ződni, hintsen szitá.lt harnút a szoba padlójára és reg
gel kakasláb nyomát fogja látni.}) t Ber. 6 a..) Jókai 
a magyar Faust, Hatvani profeszor csodadolgairól 
regélve elmondja, hogy az ördög hogyan csábította 
éjfélkor előadásra Hatvani tanítványait. míg végre 
Hatvani megtudta a dolgot. Tanítványainak azt taná
csolta erre, hogy a küszöböt hintsék be hamuval és 
nézzék meg az áltanár lábnyomát. Úgy is tettek. hát 
ime lúdtalpnyomokat láttak, a miröl megtudták, hogy 
az ördög incselkedett velük. Ime a Hatvani-mondában 
egy közös vonás a talmudi mondával. Csak az a kü· 
lönbség, hogy a debreczeni diákok nem kakas-, ha· 
nem lúdtalpnyomokat láttak, a mi nekik megbocsát
ható, hiszen nem voltak - zsidók. 

~ 
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Sokkstl érrlekesebb, mert nem népmonrlák hasonló
sága alapján került ki, Jókainak egy másik találko
zása a talmuddaL Raba bar bar Chana, a talmud
bölcsek legrejtélyesebb irója a következőket mondja a 
talmudban : ~e Egyszer haj ón utaztunk és egy nagy 
tengeri szörnyet (cc Ka vra >>) láttunk, melynek hátán 
homok volt, malyből sás nőtt. Azt hittük, szárazföld ; 
kiszáltunk, sütöttünk, főztünk rajta, mikor aztán na
gyon melege lett, megrázkódott és elmerült. Ha nem 
lett volna haj ó nk közel ünkben, ott vesztünk volna. 
Ezt a hasonlatot a talmud-bölcs nyilván Izraelre ér
tette, mely annyiszor vélt ván:dorlása közben nyugodt, 
szilár\1 talaj ra akadni s midön már égészen j 61 érezte 
magát, akkor érte a legnagyobb csalódás, a legkegyet
lenebb üldözés. 

J ó kai : A kőszivű ember fiai ez. regényében a <<'ra
vaszi napok» fejezetét a következő meaével kezdi: 
ce A régi kor tudósai beszélnek egy csodaállatról, mely· 
nek neve ccKrák>>. A krák egy töméntelen nagy tengeri 
állat, mely lenn a tenger fenekén lakik, melynek 
néha-néha eszébe jut a viz.ek szinére fölemelkedni. -
Mikor aztán rengeteg nagy háta felmerül a hullámok 
közül, befedve tenger-iszappal, tele nőve tengeri fügé
vel, tengeri tulipánna!, korral-erd<Svel, akkor a pen
guinok, kormoránok azt gondolják, hogy valami új 
sziget, oda telepednek, ott fészkelnek, ronditnak a 
hátán: a krák engedi azt békéveL -- Időjártával az
tán belepi a fü a hátát; a hajósok meglátják~ ni mi
lyen zöld sziget! kikötnek rajta, birtokukba veszik, 
házat épitnek rá; a krák mindezt tűri szépen. - Az
tán elkezdik a hátát fölszántani, bevetik árpával: a 



Juák engedi a hátát szántatni, boronáltatni. ~Iár kutat 
is ásnak a hátán s ugyan örülnek rajta, mikor víz 
helyet zsírt maregetnek fel a kútból. Egyszer aztán, 
roikor már az eleven húsig lefúrtak, a krák azt gon
dolj a, hogy de már ennek a fele sem tréfa s vissza-
száll a t enger fen ekére. ,, · 

Jókai csak r észletesebben, müvészieaebben fejezi 
ki és írja le ugyanazon gondolatot és meaét, melyet 
Raba bar bar Chama másfélezer évvel előbb szintén 
nagy fantáziával m egalkotott. Jókai is saját nemzetére 
gondolt vele, miként annak idején a talmudi bölcs. 
A két m ese teljesen egyforma irányú, eszméjü, tár
gyú, habár bizonyos, hogy egyik a másiktól teljesen 

független. 
Hogyan hat az ilyen hasonlóaágra való rámutatás 

az íróra, arra szalgáljon muta.tványnl a következő kis 

történet: 
1900 junius 19-én a Budapesti Naplóban az alábbi 

kedves verset láttam : 

Elrepült a kis madaram. 
- Leányom esküvőjére. -

t. E lrepült a kis madaram 
Ű res lett a fészek. 
Hült helyére bánatosan 
Könnyes szemmel nézek. 

2. De ha a sors igy akaria 
S más gondjára bízza, 
Arra kérem a jó Istent 
Ne kerüljön vi~sza. 

Bölöny Józ.~ef. 

Azonnal eszembe jutott, hogy én ezt a gondolatoi va
lahol a talmudban vagy midrásban olvastam. Rá is 
akadtam (l R. 26 f.) a következőra: Midón R. Gam
liel férjhez adta leányát ez így sz ól t atyjához : ~~ Imád
kozz érettem atyám r» R. Gamliél pedig így könyör-
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gött: •.no térj vissza többé ide atyád házába !• Érlve 
alatta, a mint tovább mondatik, hogy állandó lakásra 
ne térjen vissza, hanem éljen boldogan férjéveL Kap
tam magam és megirtam ezt a vers írójának BöléYnyi 
József úrnak, tudva azt, hogy ő ép oly kevéssé ismert-e 
R. Gamliél mondását, mint R. Gamliél az ő költe
ményét. Kiváncsi voltam, mit szól ez érdekes eszme
találkozáshoz. A válasz így bangzik : <' V égtelen örven
dek, hogy szerény versem becses figyeimét magára 
vonta és ha abban véletlenül én is olyat mondottam 
el ezeretett kis leányom távozása alkalmából, mint a 
nagy tudós Rabbi Gamaliél, az is csak örömömre szol
gál, ruert a tudós bizonyára nálamnál sokkal oko
sabb ember volt, a kit ez ideig még hírből sem ismer
tem és így mondását nem is plagizálhattam. ,, 

Azt hiszem, nagyjában ilyen válaszokat kapnánk, 
ba mindazokat megkérdezhetnők, a kik hasonlót mond
tak valami talmud-midrási helyhez. Nem is az a czélja 
e dolgozatnak, hogy túlzott önhittséggel olyasmit 
mondjunk vagy sejtessünk, mintha a bölcsesség egye
düli fonása a talmud volna, honnan a yilág nagy írói 
és gondolkodói közvetlen vagy közvetve maritettek 
volna. E dolgozat, malyhez az anyagot szaretettel és 
fáradsággal gyűjtöttem és a melyet természetesen 
nagyon hosszúra lehetne nyújtani, inkább azt czélozza, 
hogy a talmudot olyan oldalról is bemutassa a nagy 
közönségnek, a milyenről nem igen ismeri és hogy ne 
mosolyogjnnk oly fölényesen, ha zsidó körökben azt 
a mondást halljuk: a talrnudban minden benn van. 

Maros-Vásárhely. Dr. Lővy Fm·encz. 



n. 

T' R "l~ .. :\. TI K .. ZLr~A.{É~ ... y K. 





I. 

Dr. Bánóczi József titkári jelentése. 

El őadatott az 1905 deczember 11-ilri választmányi ülésen. 

Tisztelt választmány l 

1\1időn Társulatunk történetének kimagasló eseményei
ről a lefolyt évben beszámolok, első sza\am a gyászé és 
fájdalomé. Négy választmányi tagunk szomorú haláJát 
kell jelentenem. Április 21 -én hunyt el a zsidó történet 

l 

nagyhírű mestere, d?". Kayserling Jf., ki Evkönyvünkben 
közzétett becses tanulmányaiban jelét adta annak, hogy 
a hazánkhoz fűződő zsidó történeti mozzanatoknak is fá
radhatatlan kutatója volt. Az ó- és ujvilág zsidósága egye
sült az élő és a halott iránt nyilvánuló tiszteletben és 
elismerésben, a miben Társulatunk is őszinte érzéssel 
osztozott, midőn a nagy tudóst választmányi tagjai so
rába iktatta, s osztozik ma, midőn a hódolat cypruság~ít 
teszi le sírjára. 

Julius 6-án hunyt el Pollák Lajos. a pesti hitközség 
rabbija, hívei vallásos érdekeinek igaz lelkű őre, s októ
ber 23-án Sternthal Adolf, a magyar zsidóság kulturális 
ügyeinek egyik áldozatkész pártfogója és élesztője. 

A felekezeti életen belül Társulatunk szükebb felada
tainak egyik legbuzgóbb harczosát TfnCfl' Pálban vesz
tettük el, ki február 6-án hunyt el. Nemzete és faja ér
dekeinek egyaránt lelkes apostola. volt. Ifjúságától fogva 
hirdette, hogy a zsidóság e földön csakis a magyar nem· 
zot tagjaként érvényesülhet s egész élete tanubizonyság 
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volt elvei mellett. Abban az időben, mikor a zsidók meg
magyarosodásának p1·ocessusa még folyamatban volt, en
nek gyorsítása érdekében egy általa szerkesztett hetilap
ban buzgón f01·gatta tollát, s midőn a nemzeti átalakulás, 
mondhatni egyetlen emberöltő alatt, nagyjában befejező
dött s Táraulatunk a magyar Izraél talaján kisarjadzott, 
híf lelkének egész odaadásával csatlakozott törekvéseink
hez. Nem is volt senki, a ki több munkával és több si
kerrel ápolta volna czéljainkat. Választmányi üléseinkről 
sohasem hiányzott, felolvasó-bizottságunknak Agai Adolf 
mallett társelnöke volt s két ízben maga is felolvasott, 
a midőn a zsúfolt terem közönsége valósággal tüntetett 
mellette. Olyanok is eljöttek őt meghallgatni, a kik csak 
nagy alkalommal vesznek rólunk tudomást. Ő e köröket 
nem csak vonzotta, hanem Társulatunk érdekébe~ föl is 
kereste. Két nagyobb pályadíjunkat így sikerült neki ki
tűznie ; előkelő és jómódú tisztelői körében - és e kör 
vajmi na.gy volt - gyüjtötte a hozzávaló elég tekintélyes 
összegeket: 2000 koronát 1895~ben «A zsidók történetére 
Budapesten• és midőn a pályanyertes kitünő munka 1901-ik 
évben megjelent, e sikertől is fölbuzdulva «A zsidók tör· 
ténetének megírására a második . templom elpusztulásától 
a jelen korig& 2500 koronás pályadíjat gyűjtött, malynek 
eldöntése épen mai ülésünknek lesz egyik tárgya. Így kö
rünkben méltó és maradandó emléket állitott nevének : 
nemzeti irodalmunkban hézagpótló műveket létesített és 
e művek a zsidóság felekezeti és mdvelődési érdekeit ki
válókép fogják szolgálni. Ime kétrendbeli törekvéseinek 
egysége megvalósítva Társulatunk munkakörében is. 

Halálát méltókép gyászoltuk : a soron volt felolvasást 
elhalasztottuk s midőn egy héttel későb b megtartottuk, 
a bizottság nagynevű elnöke, Agai Adolf, gyönyör{i be
szédben örökitette meg emlékét. 

* 



TITKÁRI JKLENTÉ, 

Működésünk a. lefolyt évben a szokott keretben moz
gott. Budapesti felolvasásaink megmaradtak a régi szín
vonalon, a hová Ágai Adolf és L enkPi Hen,.y_k ízlése és 
gondossága emelték ; és megtartották a régi közönséget. 
mely n&oay számával igazán imponál s kitartásáért há
lánkra valóban rászolgált. S hogy e hűséges közönség 
nagyobbrészt nőkből áll, dicsekedve említhetjük s a hatás 
kétségtel~n jeleként. 

Vidéki felolvasásrunk közül, melyeket a Magyar Izr. 
közalap jóvoltából 1·endezhetünk, a lefolyt évben csak 
egyet tarthattunk meg, Makón s az ott aratott nagy és 
teljes sikert fölolvasóinkon kívül a makói zsidó társad.a
lom vezérlő férfiainak köszönjük. 

Kiadványainkat mind több zsidó község szerá be juta
lomkönyvekül a tanév végén elemi-, polgá,rj. és talmud
tó1·a iskolák növendékei részére. A szolnoki hitközség pe
dig a tóra elé bármiczvájakor szólított mioden serdülő 

ifjúnak a mi szentirásunk díszkötésű példányát adja a 
templomban ünnepi ajándékúl. Óhajtandó, hogy e példák 
minél tágabb körben utánzókra találjanak l 

D1·. ~'ellesz Gyula rabbi Rasi-monographiája kész és 
január végén az Évkönyvvel együtt tagjaink a ~zokott 
módon kézhez veszik. Jövő évi tagilletményül az Évköny
vön kívül a Szentírás befejező kötetét óhajtjuk adni. Ez 
ügyben a mai ülés során külön előterjesztést fogunk 
tenni. 

Hogy propagandánk nem szünetel, kizárólag egyesek 
érdeme: d1·. !!ellet· Br1~nát tanár fáradhatatlansAga külön 
is megérdemli köszönetünket, szintúgy d,·. lVelles~ G!lula 
rabbi, ki a lefolyt évben Nagyhittsén 11, (/)·. Löu:y Ft.~
l'encz rabbi, ki Marosvásárhelyen 18, és dr. A.lauber F,..;. 
gyes tanár, ki Munkáoson 21 tagot tudott szerezni. Es 
urak háJával fogadott példája és sikere döntö bizonyíték 
egyuttal a mellett, hogy érd~klődésben irodalom és tudo· 
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mány, áldozatkészségben a felekezet kulturális ügyei iránt 
a. magyar zsidó közönség senkinek mögötte nem áll. Csak 
keresni kell és meg fogjuk találni. 

Örömmel jelentem még, hogy Székely Ferencz bank
igazgató l OOO koronával alapító tagnak lépett be s hogy 
n1egye,i K1·ausz L~jos végrendeletileg 2000 koronát ha
gyott Társulatunknak. 

Tisztelt választmány l F ogj unk kezet az Izr. Magyar 
Irodalmi Társulat megerősítésére és a mi ezzel egy : föl
virágoztatására. Szellemi munkásban nincs hiány ; a ma
gyar I zraélben hál' Isten, annyi a tehetség, annyi az író 
és tudós, hogy érdemes volna őket nekünk is ·foglalkoz
tatnunk. Javunkl'a és dicsőségünkre szolgálna. 

II. 

Függőben levő pályakérdés. 

Kunewalder-díj. 

Kivántatik elbeszélés akár prózában , akár versben, mely 
a történetből vagy a társadalmi életből meriti tárgyát s 
úgy van megírva, hogy a fiatalabb mindkét nemű izraeliták
nak olvasmányúl szolgálhasson s alkalmas legyen arra, 
hogy a zsidóérzést ébressze s hatványozza. 

Terjedelme legfölebb 10 ív lehet. 
Határidő 1906 márczius 1. 
A pályadíj a Kunewalder-alapítványból ötven darab arany 

s a végrendelkező akaratához képest csak zsidó szerzőnek 
adatik ki. A nyertes míi a szerzl) tulajdona, de ha egy 
éven belül ki nem adja, akkor a tulajdonjog a társulatra 
száll, mely a munkát közzéteszi. Ebben az esetben mű
véhöl a szerző 100 példányt, ill. különnyomatot kap. 

A jeligés levéllel ellátott, idegen kézzel írott pályamű 
a társulat elnökéhez, Andrássy-út 9. sz. küldendő. 
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III. 

Bizottsági jelentések. 

L. 

A biblia-úizottság a reábizott munka befejezésén dol 
gozik. A Szentírás IV. és utolsó kötete is majdnem 
készen van s reméljük, hogy 1907 elején a közönség 
kezébe juttathatjuk. Bache·r Vilmos, 

b. elnök. 

ú) .... 
Fel0lvasó-bizottság jelentése 190415. évről. 

Tisztelt bizottság l 
Az Imi t felolvasó bizottságának 1904, 5-i ki működóse 

a rendes mederben folyt. Munkálódtunk anyagi viszo
nyainkhoz képest régi és új szellemi erőkkel s ba talán 
új területeket nem is hódítottunk, iparkodtunk a.z eddig 
szarzetteket megtartani, fejleszteni és felvirágoztatni. Azt 
biszem nem önámítás, ha állítani merem, hogy e törek
vésünk sikerült s úgy közönség, mint felolvasók tekinte
tében az elért hatással, a megindított hullámok erejével 
nagyjában meglehetünk elégedve és intézményünk életre
valóságáról, czéljának fontosságáról újra meggyőződhet
tünk. 

Miel6tt azonban munkásságunk képét bemutatná.m, 
nem mulaszthatom el, hogy meg ne emlékezzem azon 
veszteségekről, melyek felolvasó bizottságunkat két kivá.l6 
tagjának elhunytával megrend.ítették. Kidőlt közülünk az 
a férfi, a ki páratlan buzgóságával nemcsak fenntartá
sunkhoz járult hozzá, amennyiben az izraelita. hitközség 
anyagi jR.rulékát eszközölte ki számunkra., de a ki úgy 

• 
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mint felolvasó több izben gyönyörködtette ballgatóinku.t 
szellemes reminiscencichval, s úgy is mint bizottságunk 
társelnöke lankadatlan lelkességgel teljesítette represen
táczionális kötelességeit mindaddig, míg a halálos kór 
nem diadalmaskodott porhüvelye fölött. A zsidóság érde
kében folytatott atyai gondoskodásának csak csekély 
epizódját teszi a. mi körünkben teljesített müködése, de 
ebbó1 is megismerhettük lángoló hazafiságát és felekeze
tünk iránti őszinte rajongását. Ezér t tudom, hogy Tencer 
Pál emléke a mi kisded bizottságunkban is fenn fog 
maradni s annak minden tagja előtt örök serkentőtil fog 
lebegni. 

Másik halottunk, a ki mint felolvasó csak egyszer 
ragadta el hallgatóinkat; Gerő Károly, a ki ha bizott
ságunkban nem is vehetett tevékeny részt, de eszméink
kel teljesen egyetértett és ha korán nem dől sírba, bizo
nyára még sokszor szolgált volna rá a mi elismerésünkre. 

Áttérve működésünkre engedjék meg, hogy azok ellen, 
kik még mindig tagadják a felekezeti irodalom különösen 
szépirodalom mívelésének jogosultságát, egy eddig nem 
érintett szempont kiemelésével szálljak síkra. 

Ez az, hogy igenis gazdagítottuk és tovább haladván 
mindinkább gazdagítani fogjuk a nemzeti irodalom illetve 
szépirodalom nagy ügyét. Mert nézzük csak végig eddigi 
felolvasásaink szellemi eredményét. Hány tudományos, 
történelmi, ethnographiai, irodalomtörténeti, verses és 
prózai, úgy formailag, mint tartalmilag kiváló munka, 
melynek a mi felolvasásaink. adtak impulzust, maradt 
volna annyiba s egyátalán nem jött volna létre. Mély 
szeretettel és érdeklődéasel fordulnak különösen ifjabb 
költőink és prózaíróink a. bibliához, a zsidó élethez, hogy 
belőle míivészi ihletet merítsenek. ~!ennyire mélyíti az 
ez.ekkel való foglalkozás történeti és erkölcsi érzéküket, 
uem is szólva a felekezeti érzésük megerősödésérl>l, melyre 
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ma még sokkal n agyobb szükségünk van, rnint valaha. 
Hiszen csak most kezdjük valójában megismerni a zsidó 
mult s a jelen zsidó társadalom jelentöségét, örök becsű 
tartalmát és világraszóló hivatását, melyet eddig a mi 
sajátos fejlődéseinknél fogva komolyan csak elvétve tár· 
gyaltak. 

Ime itt van a fórum, mely előkelő formában, távol 
minden teologiai állásponttól, beleviszi hitsorsosaink 
széles rétegeibe a vallási öntudatot s íróink csapatába 
az önmagbecsülés termékenyítő melegét. 

Idei programmunk egyébképen teljesen megfelelt ügy
rendünk követelményeinek. 1904 novemberétől 1905 
márcziusáig 8 felolvasó estét rendeztünk a fővárosban , 
melyeknek részletes kimutatása a következő : 

nov. 

nov. ~2. 

decz. 6. 

decz. 20. 

Jan. 3. 

J&D. 17. 

febr. 14. 

1) Dr. Blau Lajos: A zsidóság és a világkultura. 
2) Szilágyi Géza: Jephte (vers). 
3) Tábori Róbert: Mirjam (novella). 
1) Dr. Bleuer Samu : Társadalmi mozga.lmak 

a zsidóságban. , 
2) Dr. Kecskeméti Armin: A talmud. 
1) Patay József : A ka. b b ala. 
2) ~Iezey Sándor: Versek. 
3) Nagy Endre : Ki a bölcsebb (rajz). 
1) Dr. Bacher Vilmos és dr. Klein Mór: Rási 

és Maimuni emlékezet-e. 
1) Dr. Bernstein Béla : J ó kai és a zsidóság. 
2) Dr. Feleki Sándor, dr. Fehér Jenő és Avar 

Pál: Költemények. 
1) Sebestyén Károly: Magyar Jeremiad (vers). 
2) Komor Szigfrid : A zsidók Kinában és 

Japánban. 
,, f l 

1) Dr. Heller Bernát: Az aranygyuru para-
bolá"a. 

--~----------- ~~~--------------~~----
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2) Lenkei Henrik: Költemények. 
3) Gábor Andor: Epstein József esete (el

beszélés). 
febr. 28. 1) Bodor Pál: Heine fordítások. 

2) Szép Ernő: Két koldus (vers). 
3) Dr. Rubinstein Mátyás: Schopenhauer és 

a prédikátor. 

Vidéken azonban az idén csak egy estét tarthattunk, 
a minek oka főkép abban keresendő, hogy politikai éle
tünk nagyfokú izgalmai teljesen lekötötték a vidék figyei
mét s újra bebizonyították a régi mondás igazságát, hogy 
«inter arma silent musm». 

Ez egy estét Makón tartottuk meg április 30-án. Részt 
vett benne dr. Steinhm·z «Maimuni emlékezete» czímű 

tanulmányával, Lenkei Henrik több költeménynyel és Gerő 

Ödön, «Zsidó asszonyok• czimű felolvasásával. Úgy a fel· 
olvasó est, mint az azt követő társasvacsora a hitközség 
főrabbija, elnöksége és közönségének páratlan érdeklődése 
következtében mélyreható lelkesedést keltett és minden
képen szaporította az Imit culturális érdemeit. 

Biztos reményünk van azonban, hogy az idén elmaradt 
vidéki felolvasásainkat a jövő évadban teljesen kipólol
hatjuk, a mennyiben máris több vidéki város meghívását 
birjuk egy-egy est megtartására. 

E meghívásoknak úgy mint a fővárosi várakozásnak 
reméljük, hogy még fokozottabb sikerrel fogunk meg
felelni, a minek kivívásához továbbra is kérem az igen 
tisztelt bizottság ügybuzgóságát és hozzájárulását. 

3. 

Lenkei Henrik, 
elöadó. 

A propaganda-bizottság nem annyira saját munkássá
gáról adhat számot, mint inkább köszönettel tartozik azok 
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iránt, a kik ő helyette a taggyűjtés terén sikerrel huz
gólkodtak, nevezetesen: dr. Heller Zsigmond (Mármaros
s~iget), dr. Klauber Frigyes (l\funkács), dr. \V ellesz Gyula 
(Nagy-Bittse) . Bárha lelkes példájuk számos követöre 
akadna a propaganda-bizottságon belűl és ki vm. 

Jlelle?· 1Je1·nát. 

IV. 

Költségvetés. 
Zárszámadás 1904 november 1-töl 1905 október 31-ig. 

Kiadás. 
1. Titkári fizetés K 1000.-
2. KezeléR és postaköltség _ _ _ _ _ • 
3. !rói dijak_ ___ - _ - _ -· _ ·- _ c 

4. Budapesti felolvasások~- _ _ - -· _ c 
5. Vidéki felolvasások _ _ - _ __ -· - · c 

6. ~!agyar-Zsidó Szemle sub,.renti6ja _ _ _ • 

1219.52 
880.-

1100.-
100.-
400.-

7. Kunewalder-alapitvány kamatai _ _ -· .... c 320.-
8. Foly6számla kamatai ·- ·- - - - - • 84.09 

4700.-
2972.14-

9. Nyomdai kiadás és expediczió - - --· - · 11 

10. Pénztár-készlet mint egyenleg_ _ - - c 
J{i~775.7:) 

B evétel. 

1. Pénztárkészlet 1904 november 1-én -. - -- K 951.17 
2. Rendes tagdíjakból befolyt_ - - - - • 4486.-
3. Hátralékos tagdíjakból befolyt _ - - ·-· « 656.-
4. '1Y11rsulati kiadványok és kötés _ _ _ -· • 412.5 
ö. Magyar-zsidó oklevéltárra befolyt - - -- • i0.-
6. Záloglevelek karuatai __ _ • 900.-
7. Izr. Közalaptól a vidéki felolvasásokra . « 600.-
8. Eladatott K 4700. n. é. 4Hs 0 o -os BelYé.rosi 

Takarékpénztár záloglevelei - - - • 4700.-
K 1!775.7:'-. 

1Ylegvizsgáltam és rendben találtam. 
Budapest, t 904 novomber 9-én. Be<'k Déues 8

• k. 
"''ékrly Fet·en~z s. k. 



Kimutatás a belvárosi takarékpénztárnál őrzött értékekről, 
1905 november 1-én. 

1 . .V/t'~o belvárosi takarékpénztár záloglevél .... K 
2. 10821. sz. t. betétk. (Kunewalder alapítv. ) ·-· c 
3. XXVIIT, 13667. sz. t. betétk. Bpesti takarék

pénztár és orsz. záJogk. r. t. (Tencer díj ) • 
4. 41/ " o/o -os Belvárosi Takarékpénztári záloglevél 

(magyeri Krausz Lajos-alapitvány) .. . . .. • 

15300.-
1280.-

2500.-

2000.-

Költségvetés 1905 november 1-töl 1906 október 31-ig. 

Fedezet. 

1. PénztárkészJet 1fJ05 október 31-én ·- -· ·-· K 
2. Rendes tagok járulékai... ._.. ·-· -~· _ -· • 
:3. Hátralékból várható -~ ·-· __ . .,. .... ___ .". « 
4. Kamatbevétel ... ~ . __ ... __ .... .... .... « 
5. Társulati kiadványok eladásábóL.. __ __ • 
6. Pesti izr. hitközségtől a felolvasásokra 

a) 1905. évre hátralék_ -· .... .... - · « 
b) 1006. évre ·-· .... _ . . .m .... .... « 

7. M. I. Közalaptól a vidéki felolvasásokra _ _ • 
8. Lőwy Mór hagyománya -- ·-· _ .... « 

2972.14-
4500.-
300.-
500.-
500.-

400.-
400.-
600.-

4000.-
K 14172-:i4 

. 8zükséglet. 
t. 'l'itkári fizeté s.... .... -·· .. ., .... ·-· .... K 
2. Kezelési és postaköltség ·-· -· ·-· .... ·-· c 
3. Nyomdai kiadás és expeditio... ·-· .... .... .... « 

4. lrói díjak .... .... •m .... .... .... __ .... .... « 

5. Budapesti felolvasáso~ .... .... .... .... -- -· • 
6. Vidéki feJolvasások.... _ -· ... .... ~ - « 
7. Magyar· Zsidó Szemlo subventiója c 

8. Kolozsvári Felolv. Egylet subventiója 
ft) J 905. évre hátralék . -·· -· -· 
b) 1906. évre -~· ··- --

9. Kunewalder-ala.pitvány kamatai . . .•. -· __ 
10. ,ggyenleg ·-· ·-· -· _ __ .... -· .... 

« 
« 

« 
f( 

1000.-
1200.-
4500.-
1500.-
1200.-
800.-
400.-

100.-
100.-
320.-

3052.14 
K 14172.14 

Budapest, 1 OOn okt6be1· 31 -én. 
Székely Ferencz s. k., 

pénztál'oa. 
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v. 
Az utolsó év jegyzőkönyveibőL 

6. Titkár jelenti, hogy a felolvasó bizottság a Tencer 
Pál halálával megüresedett tá.rselnölri állást nem töl
tötte be. - Az igazgatóság ezt helyeslő tudomásul veszi 
(November 30.) 

9. Titkár jelenti, hogy a lefolyt évben jutalomkönyvekül 
rendelték kiadványainkat : Buda, Facset, Kőbánya, Losoncz, 
Marosvásárhely, Mezőtelegd, Sátoraljaújhely, Szolnok, Pest, 
Veszprém. - Örvendetes tudomásul van. (November 30.) 

12. Titkár jelenti, hogy dr. Wellesz Gyula Rási-mono
graphiáját dr. Bacher Vilmos megbírálta és elfogadta; 
a munka sajtó alatt van s tagilletményül fog szétkül
detni, - Tudomásul van. (November 30.) 

22. Titkár jelentést tesz a Tencer-féle pályakérdésről, 
a mely szerint a dr. Acsády Ignác- és dr. Bacher Vilmos
ból álló bírálóbizottság a beérkezett tervrajz alapján 
annak szerzőjét, dr. Neumann Ede nagykanizsai főrabbit 
a munka megirásával megbízandónak tartja. - A. választ
mány az előterjesztés értelmében dr. Neumann Ede 
nagykanizsai főrabbinak a Tencer-díjat odaítéli, illetőleg 
őt uA zsidók története a második templom elpusztulásától 
a jelen korig• czimű mű m~girásával megbízza, olyképen, 
hogy a kész munka újabb birálatnak lesz a tárgya s a 
pályadíj csak akkor adatik ki, ha a kiküldendő bjrá.ló
bizottság a munkát kiadásra elfogadja. Egyben felhivatik 
a titkár, hogy a munka terjedelme és elkészítésének 
batárideje iránt dr. Neumann Ede f6rabbi urral meg· 
állapodásra jusson. Erről a titkár annak idején az igaz
gatóságnak jelentést fog tenni. (Deczember 11.) 

23. Elnök úr é) méltósága el6terjes~ti a zárszámadást 
és költségvetést s azt ajánlja, hogy tekintettel arra, hogy 
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a Lőwy ~lór tl.OOO koron~:ís hagyománya az idén som 
folyt be s így tll nyomdai kiadás és expediozióra a szük
ségletbe felvett 4500 korona sem volt törleszthető : hatá
rozza el a. választmány, hogy a 4500 korona a Belvárosi 
Takarékpénztárnál letett záloglevelek értékéből fizettessék 
ki . Ezt a választmány annál inkább elhatározhatja, mivel 
R.z alapszabályok értelmében tőkésítendő alapítványi tag
sági díjak összesen 12,000 koronát tesznek ki. - A. vá
lasztmány ily értelemben határoz. (Deczember 11.) 

24. A. jövő évi tagilletményre nézve a titkár előadja , 
hogy az Évkönyvön kívül a szentirás negyedik és utolsó 
kötete adassék ki. I\finthogy pedig az egyesület vagyoni 
viszonyai e költséget ezidőszarint meg nem birják, a.zt 
tljá.nlja, kérje a Társulat e ezéiból a közalap és a pesti 
izr. hitközség támogatását, a még szükséges összeget pedig 
társadalmi úton teremtse elő. - A választmány ehhez 
hozzájárul. (Deoz. 11.) 

VI. 

A Társulat aJapszabályaiból. 

2. §. Az Izraelita Magyar Irodalmi Taírsnln.t czéljai: 
a) a szentirás magynr fordításának eszközlése, kin.dti.sn. és 

terjesztése; 
b) 3 szentirá.snn.k és későbbkori vallásos iroda.lomn&k, és 

aUt.aul\ban az izraelita. vallás- és erkölcstanna.k ismerte
tésére és megvilágítására szolg•Uó miivek kiadást\ és t<'r
jesztése ; 

c) a szentiró.s és a zsidóság törlénetére s irodalmára vo
natkozó elaadások szervezésének ell>segítése hazai egyete
meink bölcsészeti karán külföldi egyetemek módjárn.; 

d) ugyancsak e körbe tartozó, valamint egytUtaláu az 
israelita hitközségi életre vonatkozó nyilvános felolvasások 
reDdeséee a f6városban, \·alsmint a vidéken; 
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e) a felekezeti élet ismertetésére és nemesítésére szol· 
gáló népszerű művek és a hitközség feladatávals az általuk 
nyujtandó hitoktatással összefüggő jelesebb munkák kiadása. 
és terjesztése; 

f) a. kijelölt tudományos és közha.sznú irodalmi czélok 
tekintetében pályakérdések kitözése és jutalmazása.. 

3. §. A tá.rsula.t tagjai lehetnek: 
a) izraelita hitközségek, b) egyéb testületek. c) magánosok. 

A tagok lehetnek: 1. alapítók, kik egyszersmindenkorra 
legalább 1 OOO koronát adnak, mely összeget hitközségak é 
egyéb testületek öt egymásután. következő évi 200 koronás 
részletekben törleszthetik; 2. pártfogók, kik egyszer s min· 
denkorra legalább 400 koronát adnak ; 3. pártolók, kik egy· 
sze r s mindenkorra legalább 200 koronát adnak ; 4. 1·endesek, 
kik hat éven keresztüllegalább 8 korona. fizetésére kö~lezik 
magukat. 

20. §. A tagok, feltéve hogy é\i járulékaikkal hátralékban 
nincsenek, a. cselekvő és szenvedö választási jogaik élvezetén 
kívül tagilletményben részesülnek, még pedig az alapító 
tagok a Társulat összes kiadványaiban. a többi tagok az 
igazgatóság által meghabh·ozott mértékben. Az utóbbiak 
azonfelül a többi kiadván'"okat ked\'"ezmén\es áron nver· . . . 
hetik. 

Az alapitó tagok a 15. . értelmében a \álasztmánYnak 
tagjai. 

VII. 

A Társulat képviselete. 

1. IGAZGATÓSÁG. 
'fiutviselök : 

Elnök: Dr.WBINKANN FÜLÖP, udv. tanáesos,köljegyzó. 
TaLnemök: Dr. BAcBBR Vu.xos. rabbiképwi tanár. 
Titkár: Dr. BiNÓCZI JózsRF. tftnitóképa6i igugaló. 
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Pónzttb·os: SzÉKEr,y FlllRENOz, bankigazgató. 
Ellenőr : BEcK DÉNES, bankigazgató. 
Ügyész : Dr. HALÁS?: F.lUGYEB, ügyvéd. 

Az igazg. többi tag.fai: 
Dr. MEZEY FERll1Noz, ügyvéd. 
Dr. R:FlTRY Món, mííegyetemi tanfl.1·. 
Somr .. L SALAMON, rabbiképzöi taná1·. 
Dr. SwoN JózsEF, kir. tann.csos, ügyvéd. 
Dr. STILLER 1\{ón, ügyvéd. 

2. VÁLASZTMÁNY. 

A) F'6vá1~osi tagok : 
Dr. AcsÁDY !GNÁOZ, író. , 
Dr. AGAI ADOLF~ Íl'Ó. 

Dr. ALEXANDER BERNÁT, egyet. taná1· 
Dr. BALASSA JózsEF, gymn. tanár. 

n. Dr. BÁ.NÓCZI JÓZSEF, tanítóképzői ignzgR.tó. 
Dr. BÁRON JóNÁs, egyet. m. tanár. 
BEoK DifiNES, bankigazgató. 
Dr. Br~Au LAJOS, rabbiképzői taná1'. 
Dr. FAnKAs EMIL, ügyvéd. 

1 O. Dr. HALÁSz FRIGYES, ügyvéd. 
Dr. HELLER BERNÁT, tanár. 
Dr. Krss ARNOLD, rabbi. 
Dr. KoHNER ADOLF, földbirtokos. 
KonNFELD GYULA, az izr. tanítóegyl. elnöke. 

15. Dr. KőnösY JózsEF, stat. hiv. igazgató. 
Dr. KnAu~z SÁMUEL, tanítóképzl5i tftnÁ.r. 
LENKEI HENRIK, reáliskolai tanár. 
Dr. MAROZALI HENRIK, egyet. taná1., 
Dr. MEZEY FERENOz, ügyvéd. 

20. Dr. MEZEI Món, ügyvéd. 
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Dr. MuNticsr BEHNÁ'r, hitk. tanfelügyclö. 
Dr. RADó ANTAL, író. 
Dr. RtTHY MóR, müegyet. tanár. 
Dr. RoMAOBTJ<1R MrKRA, egyet. m. tanár. 

2!). ScHILL SALAMON, rabbiképzői tanár. 
Dr. ScHILLER ZsiGMOND, szerkesztő. 
SoHóN Divm, hittanár. 
Dr. SIMON J ózsEF, kir. tanácsos, ügyvéd. 
BTERN ÁBnAlti.M, hitk. iskolaigazgató. 

HO. Dr. STILLER BERTALAN, egyet. tanár. 
Dr. STILLER MóR, ügyvéd. 
SzADOLCSI MIKSA, szerkesztő. 
Sz.IÍlKELY FERENcz, bankigazgató. 
Dr. WALDAPFEL JÁNos, gymn. tanár. 

35. WEISZ BERTHOLD, udv. tanácsos. 
Dr. W EIBZBURG GYULA, hi tk. titká.r. 

B) Vidéki tagok: 

Dr. BAKONYI SAMU, ügyvéd, Debreczen. 
Dr. BÁRÁNY JózsEF, rabbi, Kecskemét. 
Dr. BERNSTEIN BÉLA, rabbi, .Szombathely. 
Dr. BücHLER SÁNDOR, rabbi, Keszthely. 

5. BücHLER P., rabbi, Moór. 
Dr. ErsLER MÁTYÁS, rabbi, Kolozsvár. 
Dr. FrscHER MrHÁLY, rabbi, Zombor. 
Dr. FLESOH ÁRMIN, rabbi, Mohács. 
FmEDLANDER GYULA, Deés. 

1 O. GE&Lóozr M. A., l'abbi, Fiume. 
Dr. KEcSKEMÉTI LIPóT, rabbi, Nagyvárad. 
Dr. KELEMEN ADoLF, rabbi, Fogaras. 
Dr. KLEIN JózsEF, rabbi, Kassa. 
Dr. KLEIN Món, rabbi, Nagybecskerek. 

15. Dr. KoniTSOHONER LIPÓT, ügyvéd, Pltpn. 
LEOPOLD BÁNDOH, Szeksztí.rd. 

Az TMIT Ét~könyue 19(J6. 

3f)9 
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Dr. Löw IMMÁNUEL, rabbi, Szeged. 
Dr. LöWY MóR, rabbi, Temesvár. 
Dr. NEUMANN EnE, rabbi, Nagykanizsa. 

20. Dr. PERLs ÁRMIN, rabbi, Pécs. 
Dr. PrLLITZ BENő, orvos, Veszprém. 
Dr. PoLLÁK MmsA, rabbi, Sopron. 
REICH MÁRTON, birtokos, Kalocsa. 
REICHMANN ÁRMIN, hitk. elnök, Debreczen. 

25. Dr. RósA Izsó, ügyvéd, Szeged. 
Dr. RosENBERG SÁNDOR, rabbi, Arad. 
ScHRElBER lGNÁcz, (Győr) Bécs. 
ScHWARZ JAKAB, rabbi, Csáktornya. 
Dr. ScHwARz MóR, rabbi, Győr. 

30. BELTMANN LAJos, rabbi, Hódmezővásárhely. 
Dr. SoNNENFELD BERNÁT, ügyvéd, Vágujhely. 
STERNTHAL SALAMON, földbirtokos, Temesvár. 
Dr. UNGÁR SIMoN, rabbi, Eszék. 
Dr. VAJDA BtLA, rabbi, Losoncz. 

35. Dr. VENETIANER LAJOs, rabbi, Ujpest. 
WEcHSLER AnoLF, hitk. elnö~, Nagyvárad. 
Dr. WELLESZ GYULA, rabbi, Nagybittse. 

C) Tagok alapító tagsági jogon: 
Báró GuTTMANN V JLMos, N agykani z sa. 
KoBNER ZsrGMOND, udv. tanácsos, Budapest. 
SvÁB K1Ror.JY, főrendiházi tag, Budapest. 
Néhai SvÁB SlNnoR alapítvány képviselője. 

l 

fi. NéJtai HATV.UTJ DEUTSCH BERNÁT alapítvány képviselője: 

fuTVANY-DEuTSCH JózsEF. 
N A~YKANIZSAI IZR. HITKÖZSÉG képviselőj e. 
NAGYVÁRADI IZR. HITKÖZBÉG képviselője. 
PEsTI IZR. HITKÖZBÉG képviselé>je: ADLER LAJos, előlj . tag. 

10. PEsTr CHEVRA-KADISA képviselője: BoscBÁN ,JAKAB, elnök. 
SzAnADKAI rzR. RITKözsÉG képviselé>je. 
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:~. SZÁMVIZSGÁJ.ÓK. 

ÁDLBR LAJOS, nagykereskedő . 

BREITNER ZsiGMOND L. , nagykereskedő. 
DEUTSCH SÁMUEL, háztulajdonos. 
FLEISCHMANN EnE, nagykereskedő. 

5. W oLFNER J ózsEF, gyáros. 

VIII. 

, Állandó bizottságok. 

l. Biblia-bizottság: 

El11ük: Dr. Eaeher Vilmos. Előadó: Dr. Krn.usz Sámuel. 
Tag : Dr. Bánóczi J ózsef. 

2. Oklevél-bizottság: 

Elnök : Dr. Büchle1· S., R eszthely 
Dr. Acsády Ignácz. Dr. Krausz Sámuel. 

Előadó : Mandl Bernát. 
Dr. Frisch Ármin. 10 Dr. Marczali Henrik. 

Tagok: Dr. Máinai Mihály. 
Dr. Bacher Vilmos. Dr. Pollák M. , Sopron. 
Dr. Bárány József, Kecske- Stern Ábrahám. 

mét. Dr. Vajda Béla, Losoncz. 
G Dr. Bernstein Béla, Szom- a Dr.Venetianer Lajos, Ujpc~t. 

bathely. Dr. Weisz :Mór. 
Dr. Bloch Henrik. 

3. Folklore-bizottság : 

Elnök: 
Dr. Blau Lajos. 

Előadó : 

Dr. Balassa József. 

Tagok : 
Dr. Adler illés. 
Dr. Adler Vilmos, Hntvnn. 

5 Dr. Bacher Vilmos. 



Bató J. Lipót. 'o Dr. Lö·w·y F., M.-vásárhely. 
Dr. Eisler Mátyás, Kolozsvár. . Dr. Mandl Ármin, Szigetvár. 
Feigl L. H., Gyöngyös. 
Dr. Fényes 1\fór. 

to Fischer Sámuel, Miskolcz. 
Dr. Franlr József, Füune. 
Dr. Friedmann Dáv., Zsolna. , 
Galgóczi Abrahám, Galgócz. , 
Dr. Kecskeméti Arm., Makó. 

16 Dr. Kroomer Lipót, Nagy-
szőllős. 

Dr. Krausz Sámuel. 
Kroó Hugó, Munkács. 
Dr. Knnos Ignácz. 
Dr.Lenke Manó, Beszteroze-

btínya. 

· Dr. Munkácsi Bernát. 
Dr. Pollák Miksa, Sopron. 
Dr. Rubinstein Mátyás, 

Szegzárd. 
!!& Dr. Rudolfer An., A. -lendva. 

Sohill Salamon. 
Strausz Adolf. 
Dr. Singer Be1·n., Szabadka. 
Singer Izraél, S.-A.-Ujhely. 

so Dr. Reismann A., Ungvár. 
Dr. Urbaoh Henrik, Dolna

Tuzla. 
Dr. W alda p fel J á nos. 
Dr. W eiszburg Gyula. 

4. Felolvasó-bizottság : 

Elnök: 
Dr. Ágai Adolf. 

Előadó: 

Lenkei Henrik. 
Tagok: 

Dr. Balass o. József. 
Dr. Bla.u Lajos. 

a Dr. Feleki Sándor. 
Gábor Ignáoz. 
Gerő Ödön. 
Dr. 1\:iss Arnold. 
Kóbor Tamás. 

au Dr. Kohner Atlolf. 

Dr. Márkus Dezső. 
Dr. Mezey Ferencz. 
Palágyi Lajos. 
Radó Vilmos. 

t& Ro hoz Andor. 
Rothauser Miksa. 
Dr. Sebestyén Károly. 
Szabolcsi Miksa. 
Dr. Sohaohter Miksn •. 

to Székely Ferenoz. 
Timár Szaniszló. 
Dr. V ész i József. 
Dr. Waldapfel J án os. 



.\LLANDÓ BIZO'l"l"S.\.OoK 

5. Propaganda-bizottság : 

Elnökök: 
Dr. Stiller Mór. 
Dr. Kobner .Adolf. 

Előadó: 

Dr. Heller Bernát. 
Tagok: 

Beck Dénes. 
s Beim el Sándor. 

Dr. Bernstein Béla, Szom· 
bathely. 

Fischer J án os Károly. 
F1·iedHLnder Gyula, Deés. 
Dr. Halász Frigyes. 

t o Dr. Heller Zs., M. -sziget. 

Dr. Heves Kornél, Szolnok. 
Kun Lajos, Baja. 
László Adolf, Miskolcz. 
Löwy Mór, Igló. 

u Reichmann Ármin, Debre-
czen. 

Dr. Réthy Mór. 
Dr. Szabolcsi Izidor. 
Szabolcsi Miksa. 
Dr. Vajda Béla, Losoncz. 

20 Wechsler Adolf, N .-várad. 
Dr. Wellesz Gyula, Nagy

bittse. 
Wolfner József. 

IX. 

A társulat kiadványai. 

1. Évkönyv. Szerkesztik dr. BACHER VILMOS és dr. lú~zEY 
FEBENOZ. 1895. 

l 

2. Evkönyv. Szerkesztik dr. EAeHER VILMOS és dr. MEzEY 
FEBENCZ. 1896. 

3. Talmudi életszabályok és erkölcsi tanítások. Héberből 
fordította és bevezetéssel s jegyzetekkel ellátta dr. KRAUSZ 

SÁMUEL. 1896. 
4. Alexandriai Philo jelentése a Cajus Caliguiánál járt 

küldöttségről. Legatio a.d Ca.jum. Görögből fordította. SeBILL 

SAL.ur:ON. 1896. 
5. Évkönyv. Szerkesztik BAcHER VILMOS és BÁNóezT JózsEF 

1897. 
6. A zsidók története Sopronban a. legrégibb időktől a 



mai napig. Az Izr. lVIagyar Irod. Tá1·sulat által jutalmazott 
pályamű . .ll·ta: dr. PoLLÁK MmsA soproni rabbi. Huszonöt 
kiadatlan okirati melléklettel. 1897. 

7. Évkönyv. Szerkesztik BACHER VILMOS és BÁNóczr JózSE!<' 
l 9 . 

. Szentirás. Első kötet. - A tóra. Mózes öt könyve. 
1898. 

9. Évkönyv. Szerkesztik BACHER VILMOS és BÁNÓCZI JózSEF 
1899. 

10. Az 1848/49-iki magyar szabadságharcz és a zsidók. 
Irta dr. BERNS'rEIN BÉLA szombathelyi rabbi. JóKAI Món elő
szavával. 1899. 

11. Évkönyv. Szerkeszti B.iNóczr JózsEF 1900. 
12. Szentirás. Második kötet. - Az első próféták 1900. 
13. Évkönyv. Szerkeszti BÁNÓCZI JózsEF 1901. 
14. A zsidók története Budapesten. A legrégibb időktől 

J 867-ig. Az Izr. Magy. Irod. Társ. által a Tencer-díjjal ju
talmazott pályamű. Irta dr. BücHLER SÁNDOR. 1901. , 

J5. Evkönyv. Szerkeszti BÁNÓczr JózsEF 1902. 
16. A zsidóság szarvezete az európai államokban. Az Izr. 

l\Iagyar Irod. Társ. által jutalmazott pályarn ű. Irta dr. V .l!lNE
TIANER LAJOS 1902. 

17. Évkönyv. Szerkeszti BÁNóczr JózsEF 1903. 
1 . Szentü·ás. Harmadik kötet.- Az utolsó próféták 1903. , 
19. Evkönyv. Szerkeszti BÁNÓCZI JózSE!!' 1904. 
20. Évkönyv. Szerkeszti BÁNóczr JózsEF t 905. 

x. 
A társulat tagjai. 

1. ALAPÍTÓ TAGOK. 

néh. özv. hatvani Deutsch 
Bernátné, Budapest. ---

báró Guttmann Vilmos, 
N agykanjzsa. 
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Kohner Zsigmond, Bpost. 
néhai Machlup Adolf. 

f Nagykanizsai izr. hitközs. 
Nagyváradi izr. hitközség. 
Pesti Chevra-Kadisa. 
Pesti izr. hitközség. 

né h ai t> ch weiger 11 ár ton, 
Budapest. 

10 Sváb Károly, Budapest. 
Ör.v. Sváb Sándorné, Bp. 
Szabadkai izr. hitközség. 
néhai Taub Salamon. 

~- PÁRTFOGÓ TAGOK. 

néhai Bródy Zsigmond. 
Dr. Chorin F erencz,Bpest. 
néhai Löwy Mór, Bpest. 
néhai báró Schossberger 

H enrik, Budapest. 
6 Schreiber Ignácz, Bécs. 
néhai Steinfeld Antal, 

Debreczen. 

néhai Steinfeld Mihály, 
Debreczen. 

néhai SternthalAdolí, Bp. 
Sternthal Salam., Temes

vár. 
10 Dr. Stiller Bertalan, Bu· 

da pest. 
W eis z Berthold, B pest. 

3. P ÁR TOLÓ TAGOK. 
~ 

Adler Lajos, Budapest. 
Aradi izraelita hitközség. 
Bacher Emil, Budap~st. 
Beck Dénes, Budapest. 

~~ B ra un W. Arnold, Meran. 
Breitner Zsigm. L., Buda-

pest. 
Budai hitközség. 
Deutsch Sámuel, Bpest. 
Ebenspanger Lipót, Nagy· 

kanizsa. 
ao néhai Ehrlich Mózes, 

Bud&pest. 
néhai Frank Antal, B pest. 

-~~ 

tószegi Freund F., Bpest. 
tószegi Freund SalQillon, 

Budapest. 
néhai Garai Károly, B pest . 

111 Hartenstein Zsig. , Bpest. 
Kecskeméti izr. hitközség. 
Kobner Ágost, Bpest. 
Kornfeld Zsigm., Bpest. 
magyeri Dr. Krausz Izidor, 

Budapest. 
10 Leopold Sá.nd., Szekszánl. 

Linzer Béla, Budapest. 
Losonczi izr. hitközség. 
Marczali izr. hitközség. 
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néhai lYiarkb1·eit Adolf, 
B pest. 

:.:6Dr. Misner Ignácz, Bpest. 
Nemesvidi izr. fiók-hit

község. 
Ifj. Neumann Adolf, Arad. 

l 

Okanizsai ]zr. hitközség. 
Pécsi izr. hitközség. 

3o Dr. Pillitz Benő, Vesz-
prém. 

Popper István, Budapest. 
Reich Márton, Kalocsa. 
Dr. Rosenberg Gyula, 

Budapest. 
Dr. Ság Manó, Bpest. 

36 Dr. Simon József, Bpest. 
Dr. Schuschny H., B pest. 

néhai Schweiger Adolf, 
Budapest. 

néhai Stern Ignácz, 
Budapest. 

Dr. Stiller Mór, Budapes~. 
,1o Szekszárdi izr. hitközség. 

Temesvár-belvárosi izrael. 
hitközség. [ség. 

Tolnatamási izr. hitköz
néhai lovag W echseimann 

Ignácz, Budapest. 
Dr.Weinmann Fül.,Buda

pest. 
n Weisz Manfréd, Buda

pest. 
W ellisch Sándor és Gyula, 

Budapest. 

4. RENDES TAGOK. 

Dr. Acsády Ign.~ B pest. 
Acsády J e nő, Budapest. 
Adler Ernő, Budapest. 
Adler Gyula, Budapest. 

5 Adi er Ignácz, Szolnok. 
Dr. Adler lllés, Budapest. 
Dr. Adler Mihály, Bpest. 
Ádler Samu, H. -Szoboszló. 
Dr. Ágai Adolf, Budapest. 

10 Ágai Ignácz, Deés. 
Agnlár Ede, Bpest. 
Ahronsohn Bertalan, 

Marosvásár hely. 
Dr. Alapy Henrik, Bpest. 

Dr. Alexander B., Bpest. 
16 Alexander Vilmos, Sátor

aljaujhely. 
Alsólendvai izr. hitközs. 
Dr. Anisfeld Endl·e, 
Hódmezővásárhely. 

Aronsohn Bertalan 
Marosvásár hely. 

Auer Róbert, Bpest. 
:~o Aufricht Alaj., Debreczen. 

Auspitz Adolf, N.-várad. 
Dr. Eaeher Vilmos, Bpest. 
Bach Mór, Pancsova. 
Bader Samu, Villány. 
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2s Bajai izr. hitközség. 
Baj ai Chavra Kadisa. 
Bajai izr. nőegylet. 

Dr. Balázs Bertalan, Deb
reczen. 

D1·. Bakonyi Samu, Deb
reczen. 

11o Dr. Bakos Ödön, Nagylak. 
Dr. Balázs Bert., N.-várad. 
Dr. Balassa Józs., Bpest. 
Dr. Balkányi Miklós, Deb-

reczen. 
Dr. Balkányi Miksa,Bpest. 

a& Dr Ballay Lajos, Bpest. 
Balogh Ármin, Bpest. 
Dr. Bánó József, Bpest. 
Dr. Banóczi József, Bpest. 
Dr. Baracs Marcel, Bpest. 

~Dr. Bárány J. , Kecskemét. 
Bárdos Lipót, Budapest. 
Dr. B áron Jónás, B pest. 
Barneh Gyula, Miskolcz. 
Basch Adolf, Sz.-fehérvár. 

,sBató ·J. Lipót, Bpest. 
Dr. Bátori Dániel, Bpest. 
Dr. Baumgarten Samu, 

Budapest. 
Dr. Becher Áron, Nagy

szalonta. 
Beck Sándor, Keszthely. 

60 Beck Oszkár, B pest. 
Beimel Jakab, B pest. 
Beimel Sándor Bpest. 
Dr. Béla Pál, Budapest. 

Dr. Berezeller Imre, B pest. 
5& Beregi Lajos, Hódmező

vásárhely. 
Dr. Berényi Bánd., Bpest. 
Dr. Berkes Móricz, Bzi

getvár. 
Berger Antal, :Maros

vásárhely. 
Berger Jakab, Ráczkevc. 

so Dr. Berger Miksa, B pest. 
Dr. Berkovits Ferenc, N.

várad. 
Dr. Bernstein Béla, Szom

bathely. 
Bernstein Samu, Sz.-Fe

hérvár. 
Be~zte1·czebányai iz1·. hi tk. 

S& Bihar Endre, N~ayvárad. 
Biró Károly, B pest. 
Birnbaum Imre, Bpest. 
Blau Adolf, Budapest. 
Dr. Blau Lajos, Budapest. 

7o B lau Pál, Nyíregyháza. 
Blau Rezső, Mohá.cs. 
Bleier Jónás, Budapest. 
Dr. Bleuer Samu, B pest. 
Dr. Bloch Henrik, Bpest. 

76 Dr. Blum Ödön, B pest. 
Blücher J ó zs ef, B pest. 
Dr. Blumgrund Naftali, 

Nagyabony. 
Bogná1· Sándor, N&oooy

várad. 
Boschan Arthur. Bpest. 
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8o Boscbán Péter, Budapest. 
Boskovitz Sándor, Bpest . 
Brachfeld Lajos, Bpest. 
Dr.Brachfeld Lajos,Bpest. 
Brachfeld O., Kecskemét. 

ss Brasch Simon, Buziás. 
Brann József, Eger. 
Breuer Mór, Bp est. 
Bródy Gyula, Miskolcz. 

' Bruck Armin , Zombor. 
uo Dr. Bruck Samu, Baja. 

Bruck Miksa, Bpest. 
Brust Dávid, Budapest. 
Budai Chevra Kadisa. 
Budai izr. hitk. 

us Bugler Jakab, Nagyvárad. 
Burger Lajos, Bpest. 
Burger Albert, Maros .. 

vásárhely. 
Buttyini izr. hitközség. 
Dr. Büchler Adolf, Bécs. 

1ov Büchler Nándor, Aszód. 
Dr. Büchler Bánd. , Keszt · 

hely. 
Büchler P., Moór. 
Cohn Dávid, B pest. 
Czeglédi izr. hitközség. 

t06 Dr. Czigler Ármin, Bp est. 
Cséri Hermann, Varannó. 
Csongrádi izr. hitközség. 
Csurgói izr. hitk. 
Dr. Dalnoky Béla, Bpest. 

uo Danneherg Miksa, B pest. 
Dehrcczcni izr. hitközség. 

Detsinyi Károly, Bpest. 
Dr. Deutsch Ad., Szolnok. 
Deutsch Antal, Budapest. 

u s Dr. Deutsch Ernő, Bpest. 
Deutsch Ign., Debreczen. 
Ifj. Deutsch Ignác, Lugos. 
Deutsúh Jakab, Budapest. 
Deutsch Jenő, P.-Gyala. 

12o Deutsch József, Rábahid-
' v eg. 

Ifj. Deutsch Samu, Szom
bathely. 

Deutsch Sámuel, Debre
czen. 

Deutsch Tivadar, Szom
bathely. 

Dé1·i Izidor, Budapest. 
n6Déri József, Győr. 

Diamant Samu, Nagy-
szombat. 

Domonkos Lajos, Bpest. 
Dr. Dózsa Sámuel, Makó. 
Dr. Dőri Fer., N.-várad. 

tao Dukász J aka b, Budapest. 
Dr. Ede1stein Bertalan, 
B~ da pest. 

Ehrlich Emil, Budapest. 
Ehrlich Samu, Bpest. 
Dr. Enge~ Mór, Szeged. 

ta6jánosi Engel Róbert, Bu
dapest. 

Dr. Eisler Mátyás, Kolozs- t 

vár. 
Eisler Samu, Budapest. 
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Elfer Dániel, Budapest. 
Eperjesi izr. hitközség. 

u o Epe1·jesi Chevra-Kadisa. 
D1·. Ernyei Mór, Bpest. 
Parkas Aladár, Maros

vásál·h el y. 
Dr. Farkas Emil, Bpest. 
Farkas Hermann, ~Iaros

vásárhely. 
usFarkas Izidor, N.-várad. 

Dr. F arkas J., Bpest. 
Dr. Fáy Samu, Bekés

csaba. 
Dr. Fayer László, Buda

pest. 
Feiner Mór, Hódmező

vásárhely. 
l&o ~.,r. Fehér Ernő, Szoluok. 

Dr. ~,ej ér Fer., Debreczen. 
Pej ér Márton, Budapest . . 
Fekete Bernát, Maros-

vásárhely. 
~,ekete Izsák, ~Maros

vásárhely. 
t&&Fekete Lajos, Csongrád. 

Feldmann Lajos, Bpest. 
Feldmayer Ignácz, Kecs

kemét. 
Dr. Feleki Sándor, Bpest. 
Fényes Dezső, Budapest. 

1&o Dr. Fényes József, Lugos. 
Dr. Fényes Mór, Bpest. 
Dr. Fischer Gyula., Bpest. 
Dr.l~ischer Józs., J ~oson ez. 

Fischer J. József, Ó becse. 
t&fi Fischer János Károly, 

B pest. 
Jhschpán Mór, Kecske-

mét. 
Fiumei Chevra-Kadisa. 
Fleischmann Ede, Bpest. 
Fleischmann :Manó, Baja. 

n :l Dr. Fleischmann 1riór, 
Debreczen. 

Dr. Fleischmann Sándor, 
B pest. 

Dr. Flesch Árm., Mohács. 
Fl u ss József, Budapest. 
Dr. Fodor Ármin, B pest. 

11sFogarasi izr. nőegylet. 
Fornheim Zsig1n., Ujpest. 
Földesi J o akim, B pest. 
Dr. Frmnkel Sándor, 

Budapest. 
Dr. Frank J ózsef, Fiume. 

tsoDr. Freund J., Debreczen. 
Freund József, Óbecse. 
Frey Gusztáv, Ujpest. 
Dr. Fried Samu, Bpest. 
Dr. Fried Samu, Sátor-

aljaujhely. 
1aa Friedler Lajos, Nagy-

bittse. 
Friedlander Lajos, Bpest. 
Friedlö.nder Gyula, Deés. 
Dt·. Friedmann Gyula. 

Sz en tes. 
E'riedmrtnn ~f., Temesvár. 
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1no Friedmann t>ándor, Buda
pest. 

Friedmann Sándor, Nagy-
károly. 

Dr. Frisch Ármin, Bpest. 
Fuchs H., Budapest. 
Dr. Fuchs Sámuel, Lu

xemburg. 
to6 FuchsZsigmond,Tapolcza. 

Füchsl Arnold, lJécs. 
Dr. Füredi Lipót, V águjh. 
Gallia Vilmos, Budapest. 
Dr. Gábor Gyula, Bpest. 

11ou Gálócsi Samu, Deés. 
Gansl Igná.cz, Liptószent-

miklós. 
Geistl J en ö, Szombathely. 
Dr. Gerber Béla, Bpest. 
Gerlóozi M. Adolf, Fiume. 

2115 Gerstl Géza, Temesvár. 
Glasz Adolf, Fehértempl. 
Dr. Glass Izor, id., Bpest. 
budai Goldberger Berta-

lan, Budapest. 
Dr. Goldberger Izraél, 

Sátoralja.ujhely. 
uu GoldbergcrGusztáv,Bpest. 

Dr. Goldbe1·ger Ign., P écs. 
budai Goldberger Sámuel, 

B pest. 
Goldberger J. 1\'Iór, Szek

szárd. 
Goldschmird Zsigmond, 

Da jn. 

2t6 Goldschmied Bernát, Bu
dapest. 

Goldschmied J ó zs ef, Sár
vál·. 

Goldsohmid Lipót, Bpest. 
Dr. Goldstein Jakab, Szi-

1·ák. 
Goldziaher Géza, Bpest. 

22u Dr. Goldziaher Vilmos, 
Budapest. 

Gömöri Béla, Budapest. 
Görög Gábor, Bpest. 
Dr. Grauer V., Bpest. 
Greiner A1·nold, Eger. 

226 Greiner Jakab, Bpest. 
D t·. Gró sz Gyula, Bpest. 
Dr. Grósz Lipót, Bpest. 
G1·oss Simon, Kecskemét. 
Grünbaum Miksa, Bpest. , 

aao Dr. Grünbaum P., Obecse. 
Grünfeld J. , Sz.-fehérvár. 
Dr. Grünhut Lázár , 

,Jeruzsálem. 
Grünwald Samu, B pest. 
Gu th Antal, Pozsony. 

2s5 Dr. Gutfreund Sámuel, 
Debreczen. 

Guttmann Emánuel, 
N agyszöllős. 

1 )r. Guttmann Mihály, 
Csongrácl. 

Guttmanu Zsigm., Bpest. 
Gyöngyösi keresk. csarn. 

~-to Gyulai izr. hitközség. 
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Dr. Gyulay Noé, Bpest. 
Dr. Haaz Sim., Szucsány. 
Hajnal Sám., Debreczen. 
Dr. Halász Béla, Szolnok. 

2•11 Dr. H alász Frigyes, B pest . 
Halász Mór, Bpest. 
Halász N á tán, Budapest. 
Han dl er Jónás, Bpest. 
Dr. Hevesi Sim., Bpest. 

2&o Hartrnann József, Fiume. 
Dr. Hasznos József, Szol

nok. 
Hatvany-Deutsch B éla, 

Sárvár. 
Hatvany-Deutsch Sándor, 

Bpest. 
H auer Miksa, Pozsony. 

~M Hansbrunner Vilmos, 
Budapest. 

Hay Károly, Abony. 
Dr. Hecht Ernő, Bpest. 
Dr. Hecht József, Bpest. 
Heinrich M., Csákiiornyn.. 

~teo Heller Ármin, Bpest. 
Dr. Heller Bernfit, Budn

pest. 
Dr. H eller Zs., Mármaros

sziget. 
Hermann Antal. Bpest. 

. Dr. Hernádi 1.-lór, Rpest. 
211Dr. Herzog 1\I., Kaposn\r. 

Herzfeld Frigyes, Bpest. 
Herzfeld Norbert. Bpest. 
Herzfeld Mór, Vágujhcly. 

Herzmann Ber t. , B pest. 
21o Dr. Herzmann ~11\.nó. Mo-

hács. 
Hesszer Gyula, Baja. 
Dr. Heumann J. , Moór. 
Dr. Heves Kornél, Szol-

nok. 
Hirsch Nándor, Bpest. 

21s Dr. Hirsch Vilm. , Pápa. 
Hirschfeld Ármin, Deb

reczen. 
Dr. Hirschler H., Bpest. 
Hódmezővásárhelyi izr. 

hitközség. 
Dr. Ho ff er Á., V eszprém. 

2so Hoffmann Ármin, B pest. 
Dr. Hoffmann Lá!: zl6, T:t

polczn.. 
Hoffmann Sándor, Debrc

czen. 
Hoffmann Soma, Keszt

hely. 
Hoffmann és Kronovicz, 

Debreczen. 
!!S5 id. Dr. Holzmann Lt\jo~. 

Nagybittse. 
ifj. Dr. Holzmann L t\jos. 

Nagybittse. 
Honig DáYid. Csúz. 
Horvút Z igmond. B1lest . 
Hunwalc.l L., Kolozsya\r. 

uo Dr. Hültl H ümór, Bpt.•st. 
Dr. H th· ös J ó z ef. R pest. 
Iglói izr. nö('g~·lt·t. 
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Iglói izr. iskolaszék. 
Ipolysági izr. hitközség. 

2ec; Dr. Iricz Adolf, B pest. 
J eremiás és Rose n b erg, 

De és. 
Justus Dezső, Budapest. 
D1·. Juszth Á., Nagy

Szombat. 
Kada Sámuel, Bpest. 

aoo Kállai Adolf, Maros-
vásárhely. 

J{áldor Marcel, Bpest. 
Kaposvári izr. hitközség. 
Dr. Kanitzer Sándor, 
Hódmezővásárhely. 

Kann L aj os Budapest. 
Slor;Kardos Samu, Debreczen. 

Dr. Karczag Sándor, Szol-
nok. 

Karsai Vilmos, Bpest. 
Kassai Ch e vra-Kadisa. 
Dr. Kecskeméti Á., Makó. 

3toDr. Kecskeméti Lajos, 
Kecskemét. 

Dr. Kecskeméti Lipót, 
Nagyvárad. 

Dr. Kelemen A., Fogaras. 
Kell Hugó, Bpest. 
Keller Arnold, Csikgyimes. 

ur. Kemény Dávid, Bpest. 
Dr. Kemény Fülöp, Perlak. 

l 

Dr. Kende Adám, Pápa. 
Dr. Kerényi Hamu, S7.ol

nok. 

Keszt Sándot·, Sza!'vas. 
siloKeszthelyi izr. hitközség. 

Kisbéri izr. hitközség. 
llispestszen tlőrinczi 

Ch e vra-Kadisa. 
Dr. Kiss Arnold, Bpest. 
D1·. Klein Artur, M.-sziget. 

s2r; Klein J. D., Budapest. 
Dr. Klein Dezső, Siklós. 
Klein Géza, Szabadka. 
Dr. Klein József, Kassa. 
Dr. Klein Mór _ Nagy-

becskerek. 
3so Klein Vilmos, Szatmár. 

Dr. Kl ug Lipót, Kolozsv. 
Kohn Arnold, Budapest. 
Kohn J ó zs ef, B pest. 
Dr. Kohn Lajos, Csurgó. 

885 Ko h n Lipót, Debreczen. 
Dr. Kohn Rezső, Csákova. 
Kohn Vilmos, Pozsony. 
Dr. Kohn Sámuel, Bpest. 
Dr. Kohner Adolf, Bpest. 

Mo Kolozsvári izr. nőegylet. 

Komáromi iz1·. hitközség. 
Komáromi Ch e vra-Kadi sa. 
Konn Lajos, Bpest. 
Kónyi Manó, Bpest. 

~r, Dr. Koritschoner L .,Pápa. 
Korufeld Gyula, Bpest. · 
Kőbányai polgári sörfőző. 
Kőbányai izr. hitközség. 
Körmendi izr. hitközség. 

nr.o Dr. l{őrösy J ó zs ef, Bp est. 
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Dr. Kr::.emer Lipót , Nagy-
szőllős. 

Kramer József, B pest. 
Kramer Malakiás Bpest. 
K1·ausz Adolf, Bpest. 

s66 Dr. Krausz Ede, Bpest. 
Krausz Manó, Győr. 
Dr. Krausz Sámuel,Bpest. 
Krausz Vilmos, Debreczen. 
IU·iegler Miksa, Bpest. 

:~oo Dr. Kriszhaber Adolf, B.
pest. 

Dr. Krieshaber B., Erzsé-
betfalva. 

Kubics Gusztáv, Szolnok 
Kun Lajos, Baja. 
Dr. Kunos Ignácz, Bpest. 

so5 Dr. Kurlmnder Ede, N.
Várad. 

Dr. Kürti József, Bpest. 
D1·. Kux Adolf, Liptószent

miklós. 
Dr. Kux Bernát, Liptó

szentmiklós. 
Lakatos I. József, Nagy

várad. 
110 Dr. Ladányi Gy., Bpest. 

L~ndler Fer., N.-várad. 
Laendler J ó zs., Kissebes. 
Lasz Lázár, Kolozsvár. 
Lasz Samu, Budapest. 

au László Adolf, ~fiskolcz. 
Lázár József, Budapest. 
Lazan1s Adolf, Bpest. 

Lederer Gábor J gn., B pest. 
Lebovics J., B.-mágocs. 

sso Dr. Leitner Adolf, Bp est. 
Dr. Lenke Manó, Besz

terczebánya. 
Lenkei Henrik, Bpest. 
Dr. Leopold Komél, Szek

szárd. 
Leopold L., Szilfamajor. 

s!lr; Lévai izr. hitközség. 
Liedermann Henrik, Deb-

reczen. 
Dr. Linksz Ármin, Bpest. 
Lippe Vilmos, Szolnok. 
Löbl Salamon, Szabadka. 

a9o Lövy M. L. Szabad ka. 
Dr. Loewy Lipót, Pécs. 
Dr. Loránd Leó, Bpcst. 
Dr. Löte Lajos, Nyárád-

szereda. 
Löte Lázár, KaáL 

s9r;Dr. Löw Immánuel, Sze-
ged. 

Löwenstein Arn., Bpest. 
Dr. Löwinger A., Szeged. 
Löwy Adolf és fiai, Lo-

soncz. 
Dr. Löwy Fer .. Maros

vásárhely. 
,ooDr. Löwy Jakab, 1Iohács. 

Dr. Löwy Mór, Temesvár. 
Löwy ~1. L., Szabadka. 
Lőwy Sámuel, Bpest. 
Dr. Lőwy Mór, Igló. 
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.a06Lukács József, Budapest. 
Makói izr. hitközség. 
Makó i Chevra-Kadisa. 
Dr. Málnai Mihály, Bpest. 
Mandl Miksa, Bpest. 

41oMandl Mó1·, Budapest. 
Mandl Pál, Keszthely. 
Dr. MarczaliHenr., Bpest. 
Marton Henrik, Bpest. 
Ma1·galit Alfréd, Toldi-

puszta . 
. .u&Dr. Márkus Sámuel, Pol

gárdi. 
May Dávid, Budapest. 
May Sándor, N.-várad. 

l 

Dr. Máyer Armin, Liptó-
szentmiklós. 

Mayer Lajos,Szombathely. 
"'20Dr. Medrei Béla, Bpest. 

.Jleslitz Mór, ·Maros
vásárhely. 

~feslitz Henrik, Maros
vásárhely. 

Dr. Measinger L., Bpest. 
Dr. Mezei Mór, Bpest. 

!~Dr. Mezei Mór, Sajószent
péter. 

Dr. Mezey Fer., Bpest. 
Dr. Mihelfy Lajos., Nagy

várad. 
Miskolczi izr. hitközség. 
Miskolczi Ch e vra-Kadisa 

,soDr. ~Iohr Mihály, Bpest. 
Moller Arnold, Szolnok. 

Morgenstern Emil, Bpest. 
Dr. ~Iosonyi A., Anna

völgy. 
:tYiosoni iv.r. hitközség. 

486 Mózes Bern., Csáktornya. 
Dr. Munkstcsi Bernát, 

Budapest. 
Dr. Müller Ferencz, Szek

szárd. 
Müller Mór, Budapest. 
Nagybecskereki izr. hitk. 

-t.aoNagybittsei izr. hitközség. 
Nagyszentmiklósi izr. 

hitközség. 
Nagyszalontai izr. hitközs. 
Nay Rezső, Budapest. 
N em es Gyula Maros-

vásárhely. 
~~-~.6 Dr. N eumann Arm., B pest . 

Dr. Neumann Ede, Nagy
kanizsa. 

Ne uman nJ akab,Szucsány. 
Dr. N eumann Jákó, Kis

bél·. 
Neumann József, Hód
mezővásárhely. 

,60Dr. Neumann Mó1·, Ga
lanta. 

Neumark Ign. , Keszthely. 
N euschlosz Ödön és 

Marcel, Budapest. 
Nord Mór, Budapest. 
Óbecsei izr. hitk. 

u ó Obl~ttt Béla, Óbecse. 

.. 
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Óbudai izr. hitközség. 4so Pollák Illés, Baja. 
Óbudai CheVI·a-Kadisa. Pollák József, Bpest. 
Dr. Oppenheimer Ármin, Pollák Lajos, Baja. 

Versecz. Dr. Pollák Miksa, Sopron. 
01·sz. rabbiképző, Bpest. Pollák Sándor. Hódmező-

4uo Orsz. izr. tanítóképző int., vásárhely. 
Budapest. 485 Póo1· J aka b, Bp est. 

Orsz. izr. tanítóegyesület, " Popper J . D., Mohács. 
Budapest. Popper Károly, Budapest. 

ÖsztreicherLipót,Szolnok. Dr. Popper lVIór, 
Ösztreicher S., M.-sziget. Debreczen. 
niczalmási Dr. Pajzs Gy., Dl'. Porosz Mór, Bpest. 

Ráczalmás. ' Do Dr. Porgesz Samu, Besz-
41\sPancsovai izr. hitközség. terczebánya. 

Dr. Pap lllés, Kassa. Preisex Miklós, Budapest. 
Pártos Izsó, Makó. Dr. Radó Antal, Bpest. 
Dr. Pataki Ármin, Székes- Dr. Radó I., Nagyvárad. 

fehérvár. Radó Vilmos, Bpest. 
Pauncz Sándor, Bpest. ,96 Dr. Rakonitz Mór, Bpest . 

. 11o Perényi Adolf, Budapest. Dr. Rappaport Béla, Bpest. 
Pesti izr. hitk. :fiárvaháza. Dr. Reiner Alb., Berettyó-
Dr. Perl Miksa, Székes- ujfalu. 

fehérvár. Dr. Beiner Miksa, Alhó. 
Dr. Pillitz Sámuel, Nagy- Reich Salamon, Baja. 

kanizsa. 600 Rechnitzar Soma, Székes-
Pintér Gyula, Abony. fehérvár. 

"7"' Pirnitzer József és fiai, Dr. Reich Miklós, B pest. 
Szekszárd. id. Reich Vilmos, Baja. 

Platsebek Vilmos, Bpest. Reichmann Ármin, Dab-
Polgár Simon, Szolnok. reczen. 
Dr. Politzer Armin, Nagy- Reismann Mór, N.-várad. 

bittse. &oaReiter Károly, Szabadka. 
Pollákné F:risch Adél, Dr. Renner Adolf, Bpest. 

Ta.polcza. Dr. Réthy Mór, Budapest. 

A.: IMIT Évkönyve 1900. 25 
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Rév·ai Miksa, Budapest. 
R évé z Béla, .Mal'OSVIlSái·

hely. 
5to Dr. Réyész Béla Y ~\ez. 

Richter Béla, Nagyabony. 
Rigócz Zsigmond. Bpest. 
Riemer J ón ás, l\IaTos-

v;isárhely. 
Róna J ózsef, B pest. 

6ts várhelyi dr. Rósa I zsó, 
Szeged. 

Rosenberg ~lárton, Va-
rannó. 

Dr. Rosenberg Samu,Baja. 
Dr. Rosenberg S., Arad. 
Rosenfeld Alfréd, Bpest. 

6'lu Rosenfeld Henrik, Bp est. 
Dr. Rosenfeld N á tán, Sop

ron. 
Dr. Rosanthal Gyula, 

I .. ugos. 
Dr. Rosanthal M., Nagy

várad. 
Rosanthal Vilmos, Igló. 

&'lsRosner Adolf, Nagy-
szőllős. 

Rosner Jenő, Eger. 
Dr. Rothbart J ., Bpest. 
Rothmann Imre, Sza-

badka. 
Dr. Rothmann Jakab, N.

Várad. 
6soDr. Rott .Jakab, Bpest. 

Dr. Rottenberg M., Igló. 

Dr. Rubinstein Mátytís, 
Szekszárd. 

Dr. Budali Izraél, Gál
szécs. 

Sacher Gusztáv, Losoncz. 
ISS5 Salamon Árm., Szegzárd. 

Dr. Sámuel Lázár, Bpest. 
Sándor Mór, Lippa. 
Sándor Pál, .Budapest. 
Schachter Henrik, Nagy-

bittse. 
Mo Dr. Schachter Miksa, 

B pest. 
SebaiTer Adolf, Szabadka. 
Dr. Schiff~rnő, N.-várad. 
Schill Salamon, Bpest. 
Dr. Schiller Zsigm., Buda-

pest. 
545 Schlesinger Herman, 

Nagyszombat. 
Dr. Schlesinger Emil, 

Zsolna. 
Schlieszer Miksa, Baja. 
Schmidl Albert, Bpest. 
Sebnabel Dávid, Kőrös-

" mezo. 
65o Schnitz József, Márama-

rossziget. 
Schöfier Bódog, Bpest. 
Schön Dávid, Budapest. 
Schönfeld Lajos, Nagy-

várad. 
Dr. Schönwald Károly, 

Tapolcza. 
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' 56(i Dr. Sclneiber Ign., Kecs-
kemét. 

Dr. Schreyer Jak. , Bpest. 
Sohulz József, Bpest. 
Schulz Lajos, Szucsány. 
Schulz Vilmos, Bpest. 

6oo Schwartz Izidor, B pest. 
Schwarz I., Csáktornya. 
Dr. Schwarcz Mór, Győr. 

Schveiezer J ózsef, Deb-
reczen. 

Schweige1· Imre, Bpest. 
IS&s Dr. Schweiger L., Eger. 

Dr. Sebestyén K., Bpest. 
Beltmann Lajos, Hód
mezővásárhely. 

Dr. Sichermann Bernát, 
Kassa. 

Dr. Sidlauer Ármin, Mis
kolcz. 

M o Dr. Silberfeld J aka b, 
N yiregy háza. 

Simon J aka b, B pest. 
Simon Miksa, Bpest. 
Dr. Singer Alfréd, Igló. 
Dr. Singer Brn., Szabadka. 

s16 Dr. Singer Jakab, Bpest. 
D1·. Singer József, Liptó-

szentmiklós. 
Singer Miksa, Orosháza. 
Singer Sándor, Budapest. 
Somló Gyula, Budapest. 

&so Somlyói Ign., Nagy
sz8llős. 

Somme1· Ignácz, Csapi. 
Bonneufeld Adolf, Nagy

várad. 
Dr. Bonneufeld Bernát, 

Vágujhely. 
Sonnenfeld Gyula, Nagy

bittse. 
586 Soproni izr. hitközség. 

Stacller Izidor, Szomba.t-
hely. 

Dr. Staruberger F., Bpest. 
Staropfer Kálmán, Bpest. 
Stark Ármin, Liptószent-

miklós. 
sgo Dr. Stauber Hugó, 

Baranyamágocs. 
Stein J ó zs ef, 1Iarosvásár

hely. 
Stein Miksa, Nagy

szombat. 
Steinberger Hermann, 

Kalocsa. 
Steiner Albert, Sopron. 

596 Steiner Ármin, Budapest. 
Dr. Steiner Jákó, Székes· 

fehérvár. 
Dr. Steiner János, Lippa. 
Steiner József, Budapest. 
Steiner L. J ózsef, Hód-
mezővásárhely. 

eoo Steiner ?.-Iór, Bpest. 
Steiner ?.I. Alb., N.-várad. 
Dr. Steinherz Jttkab, Sz.

íehérvá.r. 
.:)•• 
~-> 
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Stem Ábrahám, Bpest. 
Stern Adolf, Ujszentanna. 

s~Dr. Stem J ózsef, Bpest. 
Dr. Stern Samu, Bpest. 
Sternlicht Salamon, Lo

soncz. 
Stiffson Emil, Bpest. 
Strasser ~f. Jakab, 

Máramarossziget. 
&to Strauss Mór, Budapest. 

Sngár Ignácz, ~fiskolcz. 

8 urányi J ózsef, B pest. 
Dr. Szabolcsi Iz., Bpest. 
Szabolcsi Miksa, Bpest. 

&s zántó Bertalan, Kolozs
\ár. 

Dr. Szántó Lajos, Ka
locsa. 

Dr. Szántó Sámuel Deb
reczen. 

Szász Béla, Bpest. 
Szegedi izr. hitközség. 

s20 Szegő Benő, Szombathely. 
Dr. Székely Albert, Sátor-

aljaujhely. 
Székely Ferencz. Bpest. 
Székely Ignácz, Bpest. 
Dr. Székely Ign., Óbecse. 

eu Dr. Székely ~Iiksa, Bpest. 
Székesfehérvári vall. köz

ség. 
zékesfehérvári Cherra. 

Szél Mihály, K.isvárda. 
Dr. Szemző Gy., Szarvas. 

sso Dr. Szenes Zsigm .. Bpest. 
Dr. Szidon Adolf,Yersecz. 
Szigetvári izr. hitközség. 
Dr. Szilárd Lipót, Tót-

ke1·esztúr. 
Dr. Szili Adolf, Budapest. 

as1> Szolnoki izr. hitközség. 
Szolnoki C he vra-Kadisa. 
Szombathelyi izr. iskola. 
Dr. Szücs A., Tapolcza. 
Tauszk J aka b, N~aybittse_ 

s.o Tábori Róbert, Budape.:>t. 
Tafler J aka.b, Orosháza. 
Tedesco Berná t. Bp est. 
Temes\ár-gyárvárosi izr. 

hitközség. 
Dr. Temesváry Rezső, Bu

dapest. 
atsDr. Telegdi Zsigmon<L 

Bala ton boglár. 
Dr. TischlerGyula, Maros

vásárhely. 
Dr. Tischler ~Iárt.. Maros

vásárhely. 
Uj-Kécskei izr. hitközség. 
Ujpesti izr. hitközség. 

t50 Erényi Ulimann Gy .. 
Budapest. 

Dr. Ungar Bernát, Buda
pest. 

Dr. "GrbachHenrik.Dolua
Tuzla. 

Dr. Ungar S .. Eszék. 
Y a das Rezső. Bpest. 



15;;.Dr. Yajda Béla, Losoncz. 
Dr. Yajda Károly Buda-

pest. 
Váczi izr. bilk. 
V áczi Ch e u a. kadisa. 
V águjhelyi ízr. alreálisk. 

.,., V ~ou j helyi izr. hitközség. 
Dr. \ ámos Géza. Szolnok. 
Váradi Dánd, Czegléd. 
Dr.\écsei Jenő, Szabadka. 
lli. \ eisz Sándor, B pe t. 

&Gó Dr . Venetianer Lajos, 
Uj pest. 

Dr. Yermes Lajos, Bpest· 
V erseezi izr. hitközség. 
V értes Lajos, L ugos. 
\ eszprémi izr. hitk. 

n o Dr. \ iola Ödön. zombat
hely. 

lli.W"alda.pfel J án., Bpest. 
Wallerst-ein Bernát. 

Marosvásárhel y. 
W echsler Adolf. Nagyn\

rad. 
W eiding ei" Dezső. Baja. 

1'15 Weidinger Herm.: BajaA 
W einberger Zsig., Eger. 
Weiner Y ór . Szombath. 
W e isz Adolf. B pest. 
\\ eisz Ánnin, Kolozs·nir. 

-.,Dr. Weisz Arnold, Xagy
bittse. 

Dr. W eiss Béla, Kassa. 
Weisz Gábor N.-várad. 

3 9 

Dr. '\\ eisz J óz .. ef, Koloz-
'"'ár. 

Dr. '\\-ei sz Lipót. Deés. 
68$ Weisz )lór, KolozsTár. 

Weisz Sándor . Debreczen. 
\\ei z Th·ad .. S~ay

kanizsa. 
\\ eisz Ödön. Baran~a-., 

:Yágócs. 
\\ eiszberger Antónia. 

Budapest. 
GotO Dr. W eiszbnrg Gy .. Bpe-t. 

Dr. W eiszkopf ...lltnr. 
Rozsnyó. 

Dr. \\ ellesz Gy.. S agy
bittse. 

W ertheim A..rmin. zékes
fehérrár. 

Dr. '\\ ettenstein ... -oé. 
De és. 

-\\idder Gyula. átoralja 
ujbely. 

Dr. \Yidder ) Iirk, S ag:
mihály. 

Dr. '\\ilheim á.rnol<l. 
Hódmezórisárhely. 

Dr. Willheim Adolf, za
badka. 

Dr. Wmkler Adolf. Sor
ron. 

too W odianer Arthur, Bpest~ 
Iluesinyi Dr. Wohl Adolf. 

Losones. 
Wolf Albert, B pest. 
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id. Wolf Lipót, Kí s
marton. 

Wolf Sándor, Kis
marton. 

1or, \Volf Zsigmond, Mohács. 
'Volfner Gyula, Budapest. 
\V olfner ,J ó zs ef, Budapest. 
Wolfner L ajos, Budapest. 
\Volfner Tivacln.r, Bpest. 

no WoJJák R., Csáktornya. 
Wolták Samu, Bpest. 
]Jr. Zíegler .J., Kar ls bad. 
Dr. Zjpser .Jak., Szekszá.rd. 
Zwack Miksa, Bpest. 

., ,6z sarnóczaj i zr. iskola. 
Zsengori Miklós, Passau. 
Dr. Zs en geri Samu, Buda

pest. 

Uj tagok Bán6czi J6zsef táts ulati titká.rná1 (lakik , 
VIJ ., Király-utcza 99), vagy 8zékely Ferencz beJv. takarék
p?nztári igazgatónál, a tárHnlat pPnztároaánál (IV., .Kigy6-
t~r 1.) jelentkezhetnek. A t rJ,(JSÚfJÍ dijok az utóbbihoz kül
dondő.k. 
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